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Marie Skellingsted
Københavneravisen har sat EDC ejendomsmæglerens erhvervsdirektør,
bankdirektøren for Danske Banks Nytorvsafdeling og Erhvervs – og integrationsborgmesteren stævne for at høre, hvordan de ser på tiden - og hvad de
kan gøre for at hindre, at butikker skal dreje nøglen om i det nye år.
Af Jeppe Marsling

salgsskiltene fremme. Købmagergades egen Hallgren
sko, der i 70 år har givet tæer
mere plads i bybilledet, stiller skoene i januar. Da disse
brancher indkøbte vinterkollektionen et halvt år FØR
finanskrisen – i forventning
om at salget blev som sidste
LÆS HELE ARTIKLEN PÅ SIDE 4

s

108 Københavnske virksomheder gik
nedenom og hjem i oktober
måned - en stigning på 48,4
pct. i forhold til oktober sidste
år viser nye tal fra kredit- og
analysevirksomheden Experian. Hoteller, restauranter,
forretningsservice samt virk-

FINANSKRISEN

somheder inden for bygge- og
anlæg trækker udviklingen
med de største stigninger.
Dansk Statestik melder at
niveauet er det højeste, siden
de begyndte at registrere antallet af konkurser i 1979. En
foruroligende udvikling. I Indre By oplevede vi et slags januarudsalg i november, især
tøj og skobutikker havde ud-
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pasrestaurant, vinbar og catering

t, vinbar og catering Tapasrestaurant, vinbar og catering

Før-teatermenu
Kan bestilles fra mandag til lørdag mellem 17:00-18:30
s 4OSTA #ATALANA n HVIDLGSBRD MED GNEDET FRISKE
s 3TEGTE LAMMEKRONER
TOMATER OG SKIVER AF LUFTTRRET SKINKE AF SORTFODSSVINET
2ÍSTEGTE KARTOmER MED ALLIOLI
s +YLLINGEKROKETTER
2EJER I (VIDLG

s #HOKOLADE CREME BRULÏE

225 kr,- pr. kuvert – Min. 2 kuverter

+NWRFKWTPTXYQ£XSNSLJWKWFUJWXTSJW
7NSLKTWJYZKTWUQNLYJSIJYNQGZI
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Torvehandel
uden haller
For alle, der bor i og bruger København, er samarbejde med Centerplan, som er blandt
det tragisk, at torvehallerne på Israels Plads hovedkræfterne i finansfarcen Roskilde-Eber fjernere fra virkeliggørelse end nogensin- berød Nationalbank. Hvad har kommunen
de. I årevis har byen længtes efter et ærligt og kapitaljongløren egentlig lovet hinanden?
fødevaremarked med friske, sunde varer di- Hvad står der i aftalen? Hvem har forhandlet
rekte fra producent til konsument. Køben- med hvem? Der er nok at tage fat på, når samhavns Torvelaug er grundlagt i 1998, gennem spillet skal undersøges, og det skal det så abti år har en kreds af byens venner udfoldet solut. Københavns Kommune kan naturligvis
vedholdende bestræbelser på at skaffe hoved- ikke tåle at være medansvarlig for, at leveranstaden en handelsplads, og derfor var begej- dører er blevet taget i fuppen af Centerplan
stringen stor, da det så ud til, at Københavns og aldrig får betaling for detailprojektering
Kommune efter flere års utåleligt tovtræk- af den tip-top moderne salgshal. Kommunen
keri havde allieret sig med en driftig koncern må dække omkostningerne, da den direkte
med speciale i ejendomsudvikling. Løftet var, har bestilt Arkitekturværkstedet og andre
at hallerne skulle åbne i 2008, senest 2009. rådgivere til at løse opgaven.
Flove bør de være på rådhuset, flove over
Hurra og tak til fødevareoverborgmesteren
at være blevet snydt. De troede, at de skulle
og hendes kollega Klaus Bondam.
Foretagendet, som borgmestrene sluttede indvie et fødevaremekka på Israels Plads og
pagt med, hed Centerplan og bør absolut dermed vise handlekraft inden valget, i steomtales i datid. Det er gået konkurs med en det har alle fået en lang næse af en durkdreven developer. Det bedste
underbalance på 4 milliråd til huset må være, at
arder kroner efter at have
Kommunen må dække
det selv iværksætter en
badet sig i falske løfter
omkostningerne, da
advokatundersøgelse, der
om fantastiske luftkasteller: Torvehaller, Scaladen direkte har bestilt også afdækker kommuskyskraber, Philip StarckArkitekturværkstedet nens omkostninger i forbindelse med projektudlejligheder i Adelgade og
og andre rådgivere til viklingen.
naturreservat omkring
Frem for at skamme og
koncernens
restaurant
at løse opgaven
vælge tavsheden kan borgConran i Havnegade.
Ubetalte regninger i millionklassen bringer mestrene ræsonnere således: Nuvel, vi har ikke
Centerplans leverandører på fallittens rand. kunnet opfylde løftet om en torvehal, og det
Gennem mange måneder har det været kendt kan der være mange dårlige grunde til. Men
fra bl.a. dagbladet Børsens reportager, at da vi gerne vil kunne indvie et eller andet, der
Centerplan var flere koncerner, en af dem er smager af fasan, frisk fisk, rødbeder og økolohjemmehørende på Nederlandske Antiller og gisk smør fra Kirke-Hyllinge, inviterer vi de
kan ikke rammes. Her gemmer den sky milli- 150 leverandører, der er tilmeldt Københavns
ardær – eller hvad han nu er – sandsynligvis Torvelaug, til at holde torvedage på Frue Plads
nogle af værdierne. Det kunne være Sturup og Kultorvet. Derfor opretter vi et torvesekreRaceway, hans racerbane i Skåne, eller Con- tariat, der i samarbejde med torvelauget kan
rans i Havnegade. Manden hedder Carsten sikre omfattende torvehandel fra foråret 2009.
Leveau, og der findes kun et enkelt foto af Så ville borgmestrene inden kommunalvalget
i november kunne redde en del af den ære, der
ham i gul rallydragt.
Forstandige embedsmænd ville på vegne gik tabt ved at overlade byens udvikling til en
af deres politiske ledelse have grebet ind af byens værste indviklere, hr. Carsten Leveau
langt tidligere og sikret, at Københavns Kom- c/o Nederlandske Antiller.
mune ikke indirekte blev fedtet ind i et intimt
Københavneravisen
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Kolofonkomik
på Politiken

Mode briller inklusiv standard styrkeglas ... 545,- kr.
2 specielt tilpassede glas ... 660,- kr.
2 glas med glidende overgang ... 1980,- kr.
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Under en af de grafiske ændringer, der kendetegner en søgende og dog så selvsikker avis
som Politiken, blev der på bladets lederside i
2. sektion indført en prangende kolofon med
portræt af Viggo Hørup, bladets grundlægger
i 1884. Det så smukt ud, at den demokratiske
hædersmand således blev trukket frem som
garant for den social-liberale linie, der er
stadfæstet i A/S Politikens vedtægter.
Engang kunne Politiken klare sig med en
enkelt kolofon, den var diskret og levede op
til det græske ord ”i yderkanten” af noget.
Henrik Cavling, kunne der stå i bunden af siden; han er den egentlige grundlægger af det
moderne Politiken og har derfor fået eksil i
Københavneravisens kolofon.
Omkring bladets fødselsdag 1. oktober i år
røg Hørup ud til fordel for Edvard Brandes.
Man mindedes dengang i 1956, da afdøde
Josef Stalin blev fjernet fra Pravdas forside,
der i stedet fik to portrætter af afdøde Lenin.
Denne dristige dans med den snart 125-årige bladhus’ henfarne ånder gav næring til
spilfægterier, for efter lidt betænkningstid
havde Politiken to kolofoner: En på 1. sektion side 2 under anførsel af ledende og adm.
Tøger Seidenfaden med foto af Hørup og en
sekunda-kolofon med underredaktør Anita
Bay Bundegaard og Edvard Brandes i toppen
på hovedsiden i 2. sektion (den med dagens
tegning). Divide et impera. Del og hersk, som
Philip af Makedonien sagde.
Anes en magtkamp? Nærer Seidenfaden

ie-glasses, Møntergade 5, 1116 København K
Tlf.: 33 11 66 76 · www.ie-glasses.com

Kanalrundfarten

fredet

samme slags drømme som statsministeren?
EU-kommissæren og kabinetssekretæren?
Et ømt par! Derefter er hele feltet åbent for
Anita, the 1st first lady of World Paper Politiken.
Man kan indvende, at perifere fejder på
Politiken tilhører privatlivets fred, men da
et årsabonnement koster over 4.000 kr., har
i det mindste abonnenterne berettiget krav
på at vide, når skeletterne klaprer i kassematterne.
Dr. Mefisto

Som det ser ud lige nu, kommer metrobyggeriet ikke til at påvirke
kanalrundfartens rute.
Af Helle Kvist

Kanalrundfart Metrobyggeriet
på Gammel Strand kommer
ikke til at betyde ændringer i kanalrundfartens rute
– trods svirende rygter om
det modsatte. DFDS Canal
Tours har fortøjningsplads
ved Gammel Strand. Herfra
har de lastet og losset bådene
med turister utallige gange,
og det vil fortsat være tilfældet, – blot 100 meter længere
mod øst. Planen er at flytte
fortøjningspladsen om på
den anden side af Højbro.
Det eksisterende kajanlæg på

Gammel strand demonteres
og inddrages til byggeplads
for den kommende metro.
Desuden snupper metrobyggeriet en del af slotskanalen, men ifølge Erik Holsko,
driftschef på DFDS Canal
Tours, kommer de indsnævrede passageforhold ikke til
at give problemer for kanalrundfarten. Der er allerede
foretaget prøvesejlinger, og
hvis skipperen holder tungen
lige i munden, kan bådene
passere Gammel Strand.

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.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser

hk@koebenhavneravisen.dk

Jørgenholst_41x100.indd 1

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

11/05/06 10:36:21

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk
Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45
Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage
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år - bredte panikken sig når
de indkøbte varer skal sælges
– og man opdager at andre
butikker, der fører samme
mærker tager procenter af
prisen: En ufrivillig priskrig
drevet af bekymring.
Ejendomsmægleren

EDC ejendomsmæglerens erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen er ikke pessimist.
Er der krisetegn i udlejningen af erhvervslejemål?
”I øjeblikket klager vi ikke.
Faktisk er i 2008 en anelse
bedre end 2007. Kommer der
arbejdsløshed i 2009 vil markedet ændre sig hurtigt, men
vi spår ikke om fremtiden
i vor branche, så du skulle
hellere prøve at ringe om treseks måneder. Der er ingen
grund til at male fanden på
væggen!”
I en økonomisk krisetid
MÆGLER ejendomssmæglere vel mellem udlejer og
lejer?
”Mægling er et flot gammelt udtryk, ”ejendomssælger” er nok mere tidssvarende. Dog mægler vi på
den måde, at når en kontrakt
indgåes råder vi BÅDE lejer
og udlejer: Idealsamfundet,
hvor alle bliver lige søde mod
hinanden, lykkes
aldrig, men en fornuftig kontrakt må
gå begge veje.
”Bankerne
er
blevet ærgærrige: I
stedet for at lukke
kreditten skulle de
hellere hjælpe virksomhederne med
til at overleve!”
For at forebygge
lukninger laver vi
først og fremmest
demografiske analyser, også kaldet
detailanalyse. Lad os sige
én vil sælge dyrt dametøj på
Frederiksborggade! Så undersøger vi sagen nærmere:
Hvor mange damer bor der,
hvor mange penge har de
etc. Lad os så forestille os, at
denne lejer kun får tilbudt
afståelsesret til dametøj. Her
rådgiver vi om fordelen ved
en bredere afståelsesret, for
at lejeren kan leje videre ud
til børnetøj og sko, hvis tiderne skifter: Som ræven gælder
det om at have flere udgange.
Omvendt råder vi udlejeren
mod fri afståelsesret, der kan
være en blanco-check: Det
nytter jo ikke at der springes
fra børnelegetøj til pornobutik. Eller at udlejer får et
værtshus, hvor de spiller musik til klokken 2 om natten!

Med indsigt forklarer Jørgen Jørgensen, at en specialbutik ikke behøver ligge på
Strøget, da dens kundekreds
nok skal finde den i en sidegade. Og omvendt behøver
visse strøgbutikker ikke have
reklamebudget, da mængden
flyder forbi hele tiden”.
Hvordan kan I ”ejendomssælgere” være med til at sikre
en tryg jul?
”Desværre bliver det ikke
en tryg jul for alle. Aftalerne
er jo indgået flere år frem i
tiden og der er recession for
første gang siden 30’erne.
Problemet er at bankerne
vil ikke finansiere. De er bestemt ikke Guds bedste børn!
De er blevet ærgærrige: I
stedet for at lukke kreditten
skulle de hellere hjælpe virksomhederne med til at overleve! Godt nok er penge er roden til alt ondt, men også til
al omsætning. For at få gang
i hjulene, flere investeringer,
skal der penge i omløb”.
Bankdirektøren

Søger flere kunder vejledning
hos jer?
Ja, siden finanskrisen for
alvor tog fart for nogle måneder siden, har vi fået flere
henvendelser end sædvanligt. Mange henvendelser
kommer fra kunder, der er

Hallgren er en af de mange butikker der nu holder ophørs udsalg.

beliggenhed i centrum af
København er på den måde
over årene blevet markant
dyrere, og det koster på de faste omkostninger. Eksempelvis specialforretninger i København har derfor oplevet,
at deres omsætning og indtægter ikke kan følge med de
stigende huslejer. Jeg har selv
boet i København K i næsten
15 år og er personligt ked af,
at så mange specialforretninger må lukke. Men det er en
udvikling, der ligger udenfor
bankernes indflydelse, og
som vi i bankerne ikke kan
gøre noget ved.
Erhvervsdirektør Jørgen
Jørgensen
fra
EDC synes I er
lovligt barske ved
virksomheder i
nød og at I burde
hjælpe med mere
kredit?
Det
billede
kan vi ikke genkende. Vi har
ikke ændret vores vilkår for
k r e d it g iv n i ng .
Hvis en forretning eller anden
virksomhed havner i knibe for eksempel på
grund af en høj husleje og en
faldende omsætning kan vi
hjælpe midlertidigt, hvis der
er realistisk udsigt til bedring. Sådan var situationen
før finanskrisen, og sådan
er det også i dag. Men vi kan
ikke over en længere periode
medvirke til at finansiere en
virksomheds underskud. Det
er hverken i virksomhedens
eller bankens interesse. Vi
ville gøre indehaveren en
bjørnetjeneste, hvis han eller
hun skulle ”leve af kassekreditten” og efter en lang periode med underskud måske stå
tilbage med en uoverskuelig
gæld til bank, leverandører
og Skat, som følger én resten
af livet.
Det er igen meget vigtigt

Desværre bliver det
ikke en tryg jul for
alle. Aftalerne er
jo indgået flere år
frem i tiden og der er
recession for første
gang siden 30’erne.
usikre ved hele situationen.
Hvad gør I for at ruste
virksomheder mod at skulle
dreje nøglen om?
Når en virksomhed i
økonomiske
vanskeligheder kommer til os, taler vi
med indehaveren om forretningsstrategi, målsætning,
regnskab, budget og omkostninger – hele forretningsgrundlaget – igennem. Det
gælder uanset, om det er en
sandwichforretning med én
ansat, eller en cykelhandlerkæde med 50 ansatte. Hvis
der bag vanskelighederne ligger en - varigt - svigtende omsætning, så er virksomheden
nødt til at tilpasse sine faste
omkostninger. Forretninger
og virksomheder i City har
ofte meget høje huslejer. En

for mig at understrege, at
bankerne ikke har indflydelse på virksomhedens omsætning og husleje. Men vi kender godt det lidt forsimplede
billede af, at specialforretninger i indre by bliver erstattet
af store, internationale kæder, der har mere volumen
– og som kan klare de høje
huslejer og en hård tid, hvor
omsætningen går ned i gear.
Det er en udvikling, vi også
kender fra udlandet. Hvis en
forretning ser sin omsætning
gå ned, er det med straks at
sætte sig sammen med sin
bankrådgiver for at lave en
plan, så rudekuverterne ikke
hober sig op. Det kommer
der aldrig noget godt ud af.
Så kontakt banken i god tid,
hvis det strammer til!
Borgmesteren

Det samlede ledighedstal for
kontanthjælpsmodtagere og
dagpengemodtagere faldt fra
ca 44.167 til 26.905 i perioden januar 2006 til juli 2008.
Men Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er indstillet på stigende arbejdsløshed og dårligere tider i 2009.
Presserådgiver Lars Bøgeskov
udtaler:
”Det forholder sig sådan
at landsudviklinger kommer
senere til København - altså
lav ledighed er lidt længe om
at slå i gennem i hovedstaden
og stor arbejdsløshed venter
også lidt med at slå igennem.
Så på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen regner vi med, at vi gennem en
ekstra satsning på at få flere
ledige i arbejde - borgmester
Jakob Hougaard har afsat 90

mio. kr. ekstra til formålet i
2009 - kan få ledigheden til
at falde yderligere, inden de
dårlige tider slår igennem”.
Borgmester Jakob Hougaard: Hvorledes tænkes de
90 millioner sat ind for at
styrke situationen?
”De 90 mio. kr. ekstra på
beskæftigelsesbudgettet går
især til at få de svage ledige
i arbejde. Der er en jobplan
med et væld af initiativer
som for eksempel en jobbus,
der kører ledige fra de udsatte
boligområder ud på virksomheder, der mangler arbejdskraft. 36 mio. kr. går alene til
jobtræning på virksomheder,
hvilket vi forventer os meget
af - det er en meget mere direkte vej til arbejdsmarkedet
i stedet for at blive optrænet på en skole. Der er også
flere initiativer for unge, der
mangler et fritidsjob”.
Hvad er dit råd til bekymrede erhvervsdrivende og deres ansatte?
”Mit råd til erhvervsdrivende i dag er at holde hovedet koldt og ikke lade sig
påvirke alt for meget af den
deprimerede
finansstemning. Jeg vil nærmere sige,
at økonomien har kørt i et
urealistisk højt gear i en del
år, og den nu er tilbage på
et mere normalt niveau. Og
til de handlende så er det da
opmuntrende, at københavnerne næste år får en lettelse
både på kommuneskatten og
statsskatten samtidig med at
fødevare- og benzinpriser falder - så faktisk har mange københavnere flere penge mellem hænderne til næste år.”
jm@koebenhavneravisen.dk

Du kan finde kommunens erhvervskonsulenter her:
www.kk.dk/Erhverv/Erhvervsraadgivning
Københavns Retshjælp i Stormgade er landets største retshjælpsorganisation, en selvejende institution (grundlagt i 1885)
med over 120 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder
bistand til retshjælpens klienter: www.retshjaelpen.dk
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Barndommens
Charivari
Den lille Corsar København
Hvem sidder med Aben?
A: - Hvad skal der nu blive af hr. Nilsson?
B: - Tænker du på Pippi Langstrømpes abe?
A: - Nå, det er ham. Hvem kan dog hyre sådan en svensker som direktør for Charlottenborg?
B: - Det var vel Brian Brækkelsen, da han var kulturmedister.
A: - Tys tys, husk at han i mellemtiden er blevet justitskommissær med magtmidler.
B: - Ja, så kan han jo heller ikke drages til ansvar i svensker-sagen.

Berlingske i Pilestræde
A: - Nu er de tilbageværende galejslaver på Berlingske
sure over byggerod og har klaget til Storfyrstinden over,
at rotterne springer rundt i hele huset.
B: - Jeg troede dog kun, at de huserede på loftet.

Berlinske Zeitung
Some sagen, das Sir Montgomery will sell the ganze Molevitten mit City-Avisen und alles til Axel Springer Verlag
GmbH, publisher of Bild Zeitung und viele andere Publikazionen. Warum not? First bleibt Berlingske gesollt sum
norske Orkla, der gesollte the house in Pilenstrasse zum
Sir Monty, som hatte gelaant viele milliarden zum eine
Paneuropäische Grosszeitungvertieb. Aber Monty ist auf
der Spann und skylden so viele Geld, at han muss kapitulieren. So now will man rationalisieren und sparen eine
G ind die Name des Zeitung. Eine doppelt-ausgabe BerlinKopenhagen. Mit dänische Lokalzeiten. Frau Knudsen
volgen mit in die ganze Handel. Berlingske bleibt in 1749
von deutsche Indwanderen gegründet. So we sind zurück
am die Ausgangspunkt.

Holmens Grav
A: - Hvorfor tildækker Holmens Kirkes menighedsrod
ikke den slet afspærrede massegrav?
B: - De har lejet den ud til naboen, Danmarks Nationalbank. Her skal den danske krone stedes til hvile.
Theo Loge

Et københavnsk tidsbillede omkring 1920
BØGER »Min

Barndoms Köbenhavn« er titlen på en lille, charmerende bog med en tekst, der i sin tid blev skrevet af Josef
Katzeff (1906-1983). Han blev født i Stockholm og var ud af en
jødisk slægt, der kom fra Estland. Som dreng kom han med
sin familie til København. Her blev han uddannet som isenkræmmer, men han fik mange års virke på dagbladet Socialdemokraten, senere Aktuelt. Først som redaktionsvagt, senere, efter et par år som flygtning i Sverige under 2. Verdenskrig,
som arkivar.
Oprindelig gav Josef Katzeff sin tekst titlen ”Historien om
Herman”, og han fortæller om en af sine brødre i et gavtyvenummer. Fortællingen, der altså bygger på autentiske oplevelser, giver foruden et skarpt portræt af en lidt for smart
storebror et billede af København i årene efter 1. Verdenskrig,
gullaschbaronernes gyldne tid. Indledningsvis fortæller Josef
Katzeff om sin
ba r ndoms
Borgergade og
nogle af dens
mennesker.
Forfatterens
søn, tegneren og
maleren Bent
Katzeff har illustreret den
lille bog med
godt en halv
snes
pennetegninger, der
i hyggelig stil
skildrer mennesker og miljøer i København omkring
1920. Bogen
er smukt produceret
af
Hakon Holms
Bogtrykkeri i
Rønne.
kbh
Min Barndoms Köbenhavn
24 sider. Kr. 75,00.
Bogen kan købes i Nyboder Boghandel, Store Kongensgade 114,
1264 København K, tlf. 33 32 33 20
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- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
TLF.:

70225538
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»Mit kvarter«

OLE ERNST:

»Jeg Elsker København«
FAKTA:
Ole Ernst har i sin karriere vundet 2 Bodilpriser, begge
for bedste mandlige hovedrolle, og er yderligere blevet
nomineret til 1 Bodilpris og en Robertpris.

Herunder listes enkelte udvalgte
film, hvor Ole Ernst medvirker:
Min søsters børn på bryllupsrejse (1967)
Flugten (1973) (Bodilprisen for bedste mandlige
hovedrolle)
Olsen-bandens sidste bedrifter (1974)
Per (1975)
Blind makker (1976)
Hærværk (1977
Der er et yndigt land (1983)
(Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle)
Den kroniske uskyld (1985)
Peter von Scholten (1987)
Epidemic (1987)
Okay (2002) (nomineret til Bodil- og Robertpris)
Rembrandt (2003)
Inkasso (2004)
Herudover har Ole Ernst medvirket i en lang række TV,
film og -serier, blandt andet Huset på Christianshavn,
Bryggeren, Rejseholdet og Forbrydelsen

Ole Ernst i vante omgivelser nede på Willumsen.
Af Søs Bell Andersen

Skuespilleren Ole Ernst er født i København d. 16.
maj 1940. Han har medvirket i en lang række af
Danmarks filmperler og teaterstykker. I 2008 udkom bogen ’Drømmer jeg, eller…’, som er en biografi om Ole Ernst skrevet af Niels Martinov. Fra d.
17. december kan Ole Ernst opleves i teaterstykket
’Playboy of the Western World’ på det Kongelige
Teater. Ole Ernst har boet størstedelen af sit liv i
København og er for nyligt flyttet fra Gothersgade til Østerbro. Københavneravisen mødtes med
skuespilleren en kold november aften i en varm
restaurant, for at få en snak om København.
Hvad er dit forhold til København: Jeg holder
meget af København. Miljøet, kunsten og hele historien er utrolig fascinerende. Når man, som jeg,
har boet her i mange år, oplever man alle forandrin-

gerne, og hvordan historien har haft indflydelse på
disse. Selvom jeg har ret let ved at tilpasse mig, vil
jeg frem for alt kalde mig et storbymenneske. Her
er så mange forskellige mennesker, og denne blanding af forskellige typer gør det interessant. Hvad er
specielt ved Gothersgade-området hvor du har boet:
Alt er lige i nærheden. Der er 300m til vandet, Det
Kongelige Teater og hyggelige caféer og restauranter. Området er som et landsbysamfund, hvor alle
kender hinanden. Det værste ved København er:
Cyklisterne. De tror de kan tillade sig alt. De kører
rundt i høj fart både på fortove og i små stræder,
som om de ejer det hele. Det gør de ikke.
Ole Ernst giver til sidst Københavnerne hans anbefaling af, hvad man kan gøre i december måned:
’Først og fremmest skal man tage det roligt. Hvis
man kan få plads kan jeg varmt anbefale at holde en
julefrokost på ’Willumsen’ i Store Regnegade. Prøv

de varme kastanjer ved Kongens Nytorv og på en
kold dag, så få en varm gløgg fra Hviids Vinstue.’
sba@koebenhavneravisen.dk

Yndlings café: Mojo eller Bellagio.
Yndlings restaurant: Willumsen, D’Angleterre,
Quote, Cafe Fremtiden.
Yndlings butik: Butik? Jeg er en mand. Men jeg
kan godt lide bogafdelingen i Magasin. Skomageren i Gothersgade er også god.
Beskriv København med 3 ord: Jeg Elsker København
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Håndlavede smykker fra
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KGL. HOF-JUVELERER & HOF-GULDSMED
GRUNDLAGT 1854

Kom i god tid
Store Kongensgade 20
DK-1264 København K
Tel.: +45 33 15 55 56 · Fax: +45 33 15 55 76
mail@dragsted.dk · www.dragsted.dk
ÅBNINGSTIDER:

Man-tor: 10.00-17.30, Fre 10.00-18.00
Lør 11.00-15.00

Et kig ind i historien

Discountvarer forbudt

En græsk port
på Strøget
Nu med julestue i kælderen
Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Tlf. 3315 1288

Fax. 3315 1288

www.specialkoebmanden.dk

Gothersgade 41 · 1123 København K
Tlf.: 33 13 64 18
Alt til Julebordet
Stort udvalg af oste

Porten på Frederiksberggade 7.
Af byhistoriker Jan Janssen

Mellem butikkerne på Strøget, nærmere betegnet Frederiksberggade 7, ligger en
grå, fornem, høj og altid aflåst port. Hvad er det gemmer sig bag denne højtidelige
indgang? Det er intet ringere
end den oprindelige indkørsel til Det kongelige Vajsenhusets gård.
Efter den store brand i
1728 anlagde man en ny
gade på de nedbrændte
tomte: Friderichsberggaden,
og det nuværende nr.7 blev
bagindgangen til det et år
før stiftede kgl. Waysenhuus,
et sted, ”hvor fattige Faderog Moderløse Børn kunne
havde deres Forpflegning
og Opdragelse, paa det Landet kan med en vel optugtet
Ungdom lyksaligiøres.” Op
til 100 forældreløse børn blev
her i pietismen ånd anbragt i
en anstalt, der var en tro kopi
af det berømte Waisenhaus i
Halle i Thüringen, med kirken i midten, boghandelen

og bogtrykkeriet til venstre
og apoteket til højre for kirken. Efter branden i 1795 fik
børnene, forlaget og apoteket
nye adresser i København og
arkitekt C. F. Hansen realiserede sit gigantiske multihus
med rådhus, domhus, politigård og fængsel i ét mellem
Nytorv og Kattesundet.
Nu blev Frederiksberggadeporten forsynet med en af
hans klassicistiske porte, ganske flot med en pilasterindrammet dør og segmentovenlys mellem to lisener med
refendfugning under en attika. Den blev færdig i 1815.
Domhusets oldfrue havde
i mange år sin køkkenhave
bag porten, fordi denne bagindgang nærmest var blevet
glemt. Når den i dag står
åbent i korte øjeblikke, er det
fordi dagrenovationen skal
hente Domhusets affaldstønder ud til skraldebilen i de
tidlige morgentimer.
jj@koebenhavneravisen.dk

Vidste du at:

Adventskransen

TRADITION Det siges, at den første adventskrans i Danmark
blev tændt på Amalienborg
under Første Verdenskrig af
Christian 10.’s dronning Alexandrine, der havde taget traditionen med sig fra sit hjemland Tyskland. Det var dog
først, da Sønderjylland blev
genforenet med Danmark i
1920, at skikken for alvor kom
til landet med de danskere,
der havde levet under tysk
herredømme i næsten 60 år.
rh
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3ALATER SANDWICH OG SMRREBRD
-ODERNE SMRREBRD LAVET AF FRISKE RÍVARER
!LT ER HJEMMELAVET n VI SIGER NEJ TAK TIL FRDIGVARER
6I SYLTER RYGER STEGER BAGER ALT I BUTIKKEN
6I ER TILHNGER AF KREATIV MADLAVNING
+OM FORBI OG FÍ EN SMAGSPRVE VI HOLDER ÍBENT ALLE HVERDAGE
FRA  TIL 
&RA  NOV )NTRODUCERER VI DAGENS VARME »TAKE AWAY«
FRA  

MadGlad Smørrebrød m.m.
Borgergade 18
1300 København K

Tel. 33 13 18 19
Borgergade@madglad.info
www.madglad.info

7

8

DECEMBER 2008 ÅRGANG 3

Redaktion: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 70 22 55 38

Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

Det er jul,
det er cool
– for tyvene!

.....50 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008
SE VINDUERNE MED DE MANGE JUBILÆUMSTILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

»Æble
-forhandler«
MED NORSKE aner
åbner i Indre By
Nu
skærpes konkurrencen om
de danske Apple-kunder yderligere. Det skete
da den norske
Apple-forhandler
Eplehusets åbnede
sin første butik i Danmark.
Den norske Appleforhandler Eplehuset, med
status af Apple Premium Reseller, åbnede sin første butik i
Danmark, nærmere betegnet i Frederiksborggade 8. Her lå Jyske Bank tidligere, som valgte at lukke pga. omstrukturering.
Eplehuset blev etableret tilbage i 2002 og er i dag den største Apple Premium Reseller i Norge.

NYÅBNET

Politiet anbefaler alle til at være særligt opmærksomme på lommetyve i julemåneden.

rh
Af Søs Bell Andersen

POLITI ’Haps, haps, haps nu skal vi have
snaps’. En snaps bliver til 4, og de skal skylles
ned med lidt forfriskende juleøl. Heldigvis er
en god bund lagt med sild, flæskesteg, and og
naturligvis behørig garniture. Ja, der er ingen
tvivl om, at december måned bringer flere
mennesker til København i nattetimerne,
men så sandelig også i dagtimerne, hvor juleindkøb skal ordnes blandt tusindvis af travle
indkøbere. Umiddelbart kunne så mange
mennesker skabe et totalt kaos. Det er derfor
vigtigt, at december måned ikke udarter sig
til et julemareridt.
Desværre er julemåneden ikke kun indbringende for butikker, restauranter, barer og
diskoteker. Det er også højtid for lommetyvene. Politiet opfordrer på det kraftigste alle til
at være opmærksomme på, at de ikke bærer
deres tegnebøger synligt. Det anbefales ikke
at have pungen i tasker eller jakkelommer.
Men selv de, der er yderst opmærksomme,
kan blive offer for tyveri. Der er en tendens
til, at tyvene arbejder sammen i teams og
herved afleder deres ofre. Flere rapporteringer om tyverier i køer til diskoteker er blevet
anmeldt. Politiet advarer også om situationer, hvor folk er blevet spurgt om hjælp til

at finde vej, alt imens en medsammensvoren
stjæler fra den hjælpende borgers lommer.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på
sine værdigenstande hele tiden.
Fra politiets side er der også gjort en indsats, for at julefrokoster ikke skal føre til
vold. Sammenstød mellem mange berusede
folk har ofte et uheldigt udfald. Derfor er
beredskabet øget yderligere i hele december.
Omkring 50 ekstra patruljerende er indsat i
indre by. Den større synlighed skal være med
til at danne et roligere gadebillede. Statistikkerne over vold viser også, at der har været
færre anmeldelser i 2007 end i året før. Politiinspektør Mogens Lauridsen udtaler, at
december måned sidste år var en positiv oplevelse for politiet, i og med at kriminaliteten
var dalende. Han både tror og håber på, at der
vil være endnu mindre postyr i år. Hvis dette
ikke skulle være tilfældet, vil politiet stadig
være godt rustede med det forhøjede antal
betjente på gaderne. Så den del af sikkerheden skulle være på plads. Så er det bare op
til folk også at huske fornuften oven i alle de
andre ting, der fylder ens hoved i den forhåbentlig søde juletid.
Københavneravisen ønsker alle en god og
sikker jul.
sba@koebenhavneravisen.dk

Slagteren ved
Kultorvet udvider

NYÅBNET Jens Slagter, indeha-

ver af den velbesøgte ‘Slagteren ved Kultorvet’, lukker d.
27 november dørene op for
en ny ostebutik i Rosenborggade 2. ‘Osten ved Kultorvet’ vil således tilbyde sine
kunder et stort sortiment af
120 slags økologiske oste, pri-

mært fra Danmark men også
med afstikkere til både Tyskland og Spanien. Derudover
sælges der andet økologisk
mundgodt så som soltørrede
tomater og oliven, skriver
AOK.
jbc
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Rod på rådhuset
spolerer byggeri af Torvehallerne

Foto: hallerne.dk

Samarbejdet mellem borgmestre, embedsmænd og konkursramte Centerplan A/S
kan blive et gloende emne i den kommunale valgkamp 2009

Rosengårdens_41x60.indd 1

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

11/05/06 10:04:12

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

Model af torvehallerne der »skulle« blive sammensat af en lysende søjle- og parasolkonstruktion.

Af Robert Haren

En uvildig juridisk undersøgelse bør omgående iværksættes, så
forholdet mellem Københavns borgmestre og den krakkede matador Carsten
Leveau, Centerplan, kan kortlægges.
Overborgmester Ritt Bjerregaard (Soc.)
og vejborgmester Klaus Bondam (Rad.)
har stillet den attraktive Israels Plads til
rådighed for en ejendomsspekulant, der
ville opføre og drive Torvehallerne efter
arkitekt Hans Peter Hagens fantastiske
helhedsplan. Drømmen om et marked
med ægte fødevarer direkte fra leverandørerne er endnu engang bristet. Det
politiske ansvar skal placeres, samtidig
med at Centerplans konkurs med 4 mia.
oprulles i skifteretten.
Iagttagere peger på, at Carsten Leveau/Centerplan købte Scala ved Tivoli
til en opskruet pris af en anden spekulant, der havde haft skødet i 14 dage. På
dette sted ville den gådefulde finansmand opføre et af de højhuse, som gennem hele deres embedsperiode var været en besættelse for de to borgmestre.
Projektet vil næppe kunne realiseres
nu, da Leveau ikke længere kan benytte
Roskilde Bank efter behag.

TORVEHALLERNE

På kommunens ansvar

Kommunen betingede sig, at Arkitekturværkstedet v/ Hans Peter Hagens i
Gothersgade samarbejde skulle stå for
projekteringen. På det grundlag blev
Hagens engageret af Centerplan i Nyhavn, repræsenteret af daværende adm.

direktør Chr. Melgaard, sendebud for
Carsten Leveau. Melgaard skiftede 1.
august til Landic, et af de ejendomsselskaber, som repræsentanter for vort
islandske broderfolk har opbygget og
drevet med så iøjnefaldende talent.
En række medarbejdere blev knyttet
til tegnestuen, og finpudsningen forløb planmæssigt. Centerplan forsøgte
at ændre konceptet, så Torvehallerne
på Israels Plads blev omdannet til supermarked med kassesluser, stik imod
grundtanken om et væld af selvstændige næringsdrivende. Desuden betalte
Centerplan ikke regningerne under henvisning til ”uenighed” med arkitekter
og rådgivende ingeniører. Et trick, som
Centerplan ifølge dagbladet Børsen plejer at praktisere. Arkitekturværkstedet
har allerede brugt mange penge på advokatbistand, men skal næppe regne
med at få det skyldige millionbeløb fra
konkursboet.
Overhørte advarsler

Trods advarsler til borgmestrene har
disse forholdt sig passive og påstået, at
kommunen ikke havde ansvar for, at
arkitekten blev snydt. Gennem længere
tid er rådhuset blevet gjort opmærksom
på, hvor det bar hen med Carsten Leveau, som dele af pressen først nu – for
sent – er begyndt at interessere sig for.
Levemanden, som også ejer Conranrestauranterne i Havnegade med det fashionable klientel, har et andet samarbejde med kommunen om ny lokalplan
for området. Leveau lider ikke nød, han

har sørget for at sikre sig ved at placere
nogle af sine forretninger i en uafhængig koncern med hjemsted i skattelyet
Hollandske Antiller.
En forretningsmand af denne kaliber har altså gjort sig til kommunens
samarbejdspartner og udnyttet sine forbindelser, mens især Bondam har vendt
det blinde øje til og ladet det sejle.
Aftalerne må på bordet

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

Politikere på rådhuset pønser på at bygge en stærkt angreb op, som kan fyres
af på det rette tidspunkt forud for næste kommunalvalg om et års tid. De vil
blandt andet forlange, at alle aftaler og
korrespondancer mellem de to borgmestre, ledende embedsmænd og Centerplan bliver lagt frem. Disse papirer kan
muligvis dokumentere, at Leveau har
opnået en særstatus i forhold til andre,
der også bød på at opføre og drive Torvehallerne – blandt andet Københavns
Engros Grønttorv.
Ikke nok med, at Københavns beboere og brugere må se forgæves efter det
marked, der skulle højne madglæden.
De skal også tåle, at den politiske og
administrative magt er blevet fordrejet.
Denne affære kan blive et varmt emne
til næste år, og derfor vil vi snart se visse folkevalgtes forsøg på at bortforklare,
at Københavns Kommune har drevet et
fordækt samspil med en spekulant, der
har fusket sig til fordele og skjuler sig i
skattely.
rh@koebenhavneravisen.dk

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21
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Caroline Aistrup, ca@koebenhavneravisen.dk

Alle tiders
julemarked

UDVIDelse
I GRØNNEKVARTERET

Dennis Knudsen åbnede fredag d. 14 november dørene til hans nye salon i Ny Østergade

Af Helle Kvist

Julemarked Nu det jul igen,
og traditionen tro er Nyhavns
julemarked tilbage. Med
sin hyggelige atmosfære og
afslappede stemning er Nyhavns julemarked et labert
indslag i indre bys mange
juleaktiviteter.
I dagene op til den 22. december er den gamle bydel
forvandlet til et farvestrålende julelandskab. Guirlander,
julelys og juleglade kræmmere pryder havnen og skaber julestemning á la gamle
dage. Langs kanalen er der
opstillet boder, som byder på
et væld af julegodter og julespecialiteter. Alt fra æbleskiver og gløgg til hjemmestrik
og kunsthåndværk frister købelystne københavnere.
På Nyhavns julemarked er
der oplevelser og underholdning til glæde for både unge
og gamle. Julemanden har
parkeret slæden ved Nyhavn,
og han har taget ”Nissedrys”
med til børn og barnlige sjæle. Nissedrys består af nissemor og nissedatter Kanelia,
som spreder juleglæde med
underholdende fortællinger.
Vil man hellere høre historier om Nyhavn, som den var
engang, kan man vandre i
den gamle Vægters fodspor,

Den røde løber var blevet lagt ud til åbningen af den nye salon.

omgivelser, kunderne får
krøllerne sat.

Af Robert Haren

Fredag d. 14. november åbnede Dennis
Knudsen en ny salon i Ny
Østergade. Den ligger dør
om dør med Café Victor
og andre trendy caféer og
forretninger i Grønnegadekvarteret. Ud over den nye
high society-salon beholder
Dennis Knudsen den gamle
salon i Adelgade. Her skal
der fremover holdes kurser
og foredragsaftener, så i
fremtiden bliver det i nye

NYÅBNET
To glade nissepiger under julemarkedet sidste år.

når han hver dag kl. 17 bevæger sig gennem julemylderet.
Heller ikke de musiklystne
går forgæves, når de besøger
Nyhavn. Københavns Postorkester har nemlig pudset
trompeterne, og på udvalgte
lørdage spiller de julemelodier ved det gamle anker.
Det koster som bekendt
ingenting at kigge, og hvis
ikke man fristes af bodernes

lækkerier, kan turen til Nyhavn gøres ganske gratis.
Julemarked i Nyhavn: 14.
november-22. december, søndag-torsdag kl. 11-18, fredag
og lørdag kl. 11-20.
hk@koebenhavneravisen.dk
For yderligere information se:
www.nyhavn.com
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Forretter fra 45,- kr. – Hovedretter fra 79,- kr.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Vækst i dårlige tider

Selv under finanskrisen vader den populære frisør og
makeupartist i succes. For
nyligt har dagbladet Børsen
udnævnt ham til »Gazellevirksomhed « som bevis på,
at hans virksomhed over
de sidste fire år har været i
konstant vækst og har fordoblet omsætningen.
rh@koebenhavneravisen.dk
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Jan Janssen, jj@koebenhavneravisen.dk · Jacob Bang Christensen, jbc@koebenhavneravisen.dk

Ophørsudsalg
i Pisserenden
Keramikeren Engelke Tvermoes i Sankt Peders Stræde
siger farvel med julesalg
Af Jan Janssen

LUKKETID Den 23. november
1963 slog en ung student fra
villakvarterernes trygge univers nord for København sig
ned i det dengang udslidte
og ydmyge kvarter vest for
Sankt Petri og åbnede sit eget
keramikværksted ved siden
af det gamle bageri i Sankt
Peders Stræde.
Hun var faldet for kvarterets uimodståelige charme
og fandt en lille bolig på 3.
sal over værkstedet. Hendes
værksted og butik overfor
Valkendorffs Kollegium blev
i lighed med andre steder
i Latinerkvarteret et af udklækningsstederne til den
kulturens guldalder, som der
nu går sagn om. John Mogensen, Arne Papa Bue, Finn
Otto Hansen, Champion Jack
Dupree, forfatteren Nils Ufer,
jazzmusikeren Bent Jædig,
keramikeren og trommeslageren Henrik Jensen, der slog

sig sammen med den senere
så kendte forretningsmand
Ole Janus. Disse kunstnere
og mange flere færdedes
jævnligt i de trange rum med
ovnen og ovnens mange forskellige produkter alle vegne.
Med og uden deres musikinstrumenter flokkedes de
om ”Frøknen fra Gentofte”,
som hun tituleredes. Den
varme ovn har sikkert gjort
de unge ekstra tørstige. Men
der manglede aldrig noget til
folk, der led af tørst.
Siden har Engelke trofast fulgt med i kvarterets
liv, mens hun i alle årene
formede og dekorerede sine
navneskilte, krus, tepotter,
relieffer, fliser, fade og små
nipsting til de engang så populære sættekasser.
Hun har været medlem af
beboerforeningen fra dens
spæde start i 1983 og følger
stadig med i kvarterets ve og
vel. Fra 1989 stod hun også
med en stand på kunsthånd-

værkermarkedet på Frue
Plads lige om hjørnet.
Chr. Andersen, Gades
Konditori, Reitzel, Hallgreen,
den ene efter den anden af
de gamle butikker forsvinder
i Latinerkvarteret. Nu bliver
det Sankt Peders Strædes Keramik og Engelke Tvermoes
afholder i november og december sit sidste julesalg. Dagen hvor det gamle værksted
vil blive ryddet rykker nærmere og hvis man vil gøre
en god handel med originalt
lertøj fra den hæderkronede,
så er det nu. Engelke holder
åbent i ugerne før jul fra
klokken 12 til 18, lørdag til
kl. 15. Efter nytår holder hun
ophørsudsalg med stærkt
nedsatte priser. Den uafvendelig sidste dag er lørdag,
den 31. januar, hvor gamle
kunder, naboer og venner siger farvel.

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600
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jj@koebenhavneravisen.dk

Til julebal i pisserenden
Her kan du komme i den rette julestemning
Af Jacob Bang Christensen

Det meste af byen
og dens indbyggere forgaber
sig i disse dage på vanlig vis
i julen. Men hvis man endnu
ikke har samtlige weekender
optaget af diverse julefrokoster kan man kaste et blik på
listen herunder.
De fleste beværtninger
pynter selvfølgelig op til jul,
julefrokosterne er bestilt, og
det har jo som bekendt allerede været J-dag. De følgende
steder gør lidt mere ud af julen og kan tilbyde mere end
Turborgs tamme julebryg:
Jailhouse byder til jule-bango
søndag d. 7/12 kl. 19, en årlig
tradition. På Masken er der i
tidsrummet 15-17 gløgg hver

JULEBAL

advents søndag, og trænger
man til mandligt selvskab
eller blot en hyggelig fest juleaften holder de åbent fra
kl. 22.
Løse håndled og nissepiger

Har man planer om at spille
bango på Jailhouse kan mand
passende starte på Copenhagen Men’s Bar hvor der d.
7/12 er gratis julebrunch kl.
15 – dog kun for mænd. Hvis
mand er en sulten kvinde,
eller en homofobisk mand,
kan mand i hele julen spise
sig mæt på Fransk Vinbar i
deres til julen specielt komponerede menu. På Din Nye
Ven er der d. 10/12 kl. 19 julekor med dertil tilhørende
julesnacks og d. 22/12 kl.

Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08

15 oplæsning af klassikeren
Peters Jul, hvilket sikkert
vækker varme minder hos
de fleste. Chaca Bar & Café
giver den ordentlig gas i hele
julemåneden med frække
nissepiger og 2-for-1 julebryg
torsdag til lørdag – d. 6, 13 og
27/12 bliver nissepigerne akkompagneret af jule Dj’s som
forhåbentligt holder sig fra at
spille den samme jule cd som
dit lokale supermarked.
Hvis mand er en af de personer der allerede i august
måned er trætte af julen ja
så ved mand i hvert fald hvor
man ikke skal gå hen for at
more sig. Glædelig jul, virkelig!
jbc@koebenhavneravisen.dk
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Feinsmækker.dk
Larsbjørnsstræde 7
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Se lige her kære kunde!
Alle kunder bliver klippet med saks

#
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Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

06/09/06 12:09:38

12
Redaktion: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 70 22 55 38

DECEMBER 2008 ÅRGANG 3

Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

FHF er positive
overfor Metro-byggeri
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse er positive overfor Metroen generelt. Men dette
mindsker ikke behovet for omhyggelig planlægning i de enkelte lokalområder.
ved Gl. Strand i hjertet af
København, “Tietgens ÆrMETROBYGGERIET Metroen i gelse”, Søerne og heller ikke
København er på vej til at mindst den planlagte staskyde op alle steder. Dette tion i Nørrebro-parken, ser
har skabt debat blandt be- bestyrelsen med bekymring
på” udtaler Hans
boerne i de enkelPeter Hagens.
te områder. Nogle Borgerne
Det er væsenter positive overfor
byggeriet, mens i de enkelte ligt for FHF at
beboerne i de loandre forholder lokalomkalområder, hvor
sig mere skeptisk.
Hans Peter Ha- råder skal stationer skyder
tilgodeses
gens, formand for tilgodeses. op,
både arkitektoFHF (Foreningen
til Hovedstadens Forskøn- nisk og nærmiljømæssigt,
nelse), er ikke imod Metro- både i byggefasen og efter
en, men forholder sig dog stationerne står færdige.
”Borgerne i de enkelte loskeptisk til byggeriet. Det
er særligt planlægningen kalområder skal tilgodeses.
af byggeriet der bekymrer Desuden mener vi i FHF´s
bestyrelse også, at statioham.
”Netop planlægningen nerne i det centrale KøbenAf Alexander Højfeldt Lund

Tietgens Ærgrelse set fra luften.

En spærret gade

Borgergade har igennem længere tid været lukket på grund af vejarbejde. Grunden til gadens labyrintiske
forhold skal ikke findes hos Københavns Kommune, men hos Københavns Energi.
Af Alexander Højfeldt Lund

Borgergade er gravet op. Trafikken er blevet omdirigeret og fortovet foran butikkerne truet på
deres eksistens. Københavnerne undrer sig over,
hvad det er, der bliver lavet. Svaret er, at hele
gaden er blevet gravet op, som følge af Københavns Energis udvidelse af fjervarmeanlæggene.
På strækningen mellem Gothersgade og Dronningens Tværgade er Københavns Energi i gang
med at etablere en fjernvarmeledning. Arbejdet
blev påbegyndt midt i juni og har nu varet næsten et halvt år.
Ikke et nyt parkeringsanlæg

Borgerrepræsentationen besluttede i 2003 at påbegynde forundersøgelse til et nyt parkeringsanlæg i Borgergade. Efter endt forundersøgelse
blev projektet sendt til udbud. Projektet skulle
således have været påbegyndt i slutningen af
2008. Derfor kunne man godt tro, at det var

grunden til aktiviteten i Borgergade, men det
er det ikke. ”Vi står i den situation at vi skal
til at finde vores ben igen. Vi har nemlig haft
Centerplan indover og de er, som bekendt, gået
konkurs” siger projektchef Jens Christian Olesen. Projektets færdiggørelse, ser dermed ud til
at have længere udsigter end før Centerplans
konkurs. ”Tidshorisonten lyder i hvert fald på et
halvt års tid. Muligvis skal projektet genudbydes, men det er jo også en politisk beslutning.
Men lad mig sige det sådan, at pilen peger på at
projektet bliver genudbudt” forklarer Jens Christian Olesen. Parkeringsanlægget på Borgergade
vil således tidligst blive påbegyndt i sommeren
2009. Imens kan man dog glæde sig over at etableringen af fjernvarmeledningen bliver bragt til
ende her i december 2008.
ahl@koebenhavneravisen.dk
Indgangen til Borgergades labyrintiske forhold.
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København har brug
for en Metro

FHF og Hans Peter Hagens
ser Metroen som en nødvendig, især nu hvor regeringen stadig holder tilbage med trafikdæmpende
tiltag.
”København en betydelig storby, hvorfor en Metro
er et must, ikke mindst i
disse trafik-belastede år,
hvor regeringen fortsat
holder igen med trængselsafgifter eller roadpricing
og lignende tiltag, der har
virket trafik-dæmpende i
andre af Europas hovedstæder” siger Hans Peter
Hagens.
Arbejdet med at anlægge Metrocityringen går i
gang i 2010, men boremaskinerne begynder først
at grave unde Københavns
overflade i 2011. I 2016 skal
tunnelrørene være gravet
ned og alle 17 stationer skal
kunne tage mod passagerer
i 2018.
ahl@koebenhavneravisen.dk

EVENTYRET FORNYES
Operaen og Skuespilshuset giver tidssvarende rammer til opløsningen af københavnernes vinterdepression: Rushtons ballet Askepot
gjorde lysterapi unødvendig i november.
Af Jeppe Marsling

Gå dog i Det Kgl. Teater! Ja,
således tænker man, når
man i vintermørket besøger
de to nye scener Operaen og
Skuespilshuset: Med de to
mindre tidsbundne rammer
har Nationalscenen fået unik
mulighed for at varetage sin
dobbeltrolle som både bevarer og fornyer. Nutidens ypperste koreograf Tjekkiets
Kylián sagde på teatret i fjor,
at Europas klassiske scener
må arbejde målrettet for
ikke at ende som ”teatermuseer”. I november inviterede
Den Kgl. Ballet koreografen
Tim Rushton ind med sit
Dansk Danseteater til en
co-produktion: Og balletten
”Askepot” (musik af Prokofiev) blev netop en sådan
succes, der trak balletten ud
ad museumsmørket og ind i
den lysende nutid. Et gammelt støvet folkeeventyr blev
uden at tabe rødderne til en
levende myte henvendt til
vor tids mennesker.
Længsel versus begær

Virkelig kunst forløser de –
evige – længsler som vi mennesker har: Den giver os ikke
blot foreløbig adgang til i
fantasien at få det vi begærer
i 2008. I samarbejde med scenograf Johan Kølkjær (scenografi) og Kenth Fredin (kostu-

70225538
Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

✂

m/k klip

195,-

Tim Rushtons »Askepot« på det Kgl. Teater.

mer) fortolkede Tim Rushton
Askepot som fortællingen
om et menneske, der enkelt
og ydmygt længsler på trods
af sine to selvopslugte stedsøstre, der grådigt-invaderende
tager, hvad de har krav på.
Og hermed gav Rushton og
co. det moderne strobymenneske et bud på, ”hvor skoen
mon trykker”. Lidenskabelig
og helt igennem sårbar dansede yndefulde Yao Wei i sin
kælder (og sit livs rolle?) – og
fandt sin egen vej uden om
glimmer og pudder til prinsens hjerte: Prinsen og Askepot var netop klædt enkelt i
hvidt for at vise den hjertets
renhed, som de søgte kærligheden med mellem hoffets nikkedukker i grønt og

stedsøstrenes aggressive scoretrip. Sårbarhed og længsel
stod frem: Hos Rushton tabte
Askepot ikke blot skoen, men
blev fysisk såret af stedmoren. Og Rushtons prins viste
at kærligheden også er grænNytibo_41x40.indd
1
08/06/06
seløs i den forstand, at den
er
Mode
klasseløs: Prinsen søgte sin
til
bortkomne prinsesse både
kvinder
blandt skoløse tiggere og prostituerede på høje hæle. Kort
sagt: ”Askepot” havde dét
som et mesterværk kræver:
- i skønne naturlige materialer
Syntese, mytiskhed og aktualitet. Det Kgl. Teater viser nyt
mod i nye omgivelser.
I december er det Nøddeknækkerens tur: Gå dog i lyWenneberg & Juel
Lille Strand Stræde 15
sterapi fra 100 kr og opefter!
jm@koebenhavneravisen.dk

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener

for mange
nd på apofamilie kan
nen.

TLF.:

1254 København K
tlf. 3311 7938

PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

T

g personlig
n sund og

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By

Foto: Henrik Stenberg

havn bør bores i stedet for
grave dem, sådan som Akademirådets arkitekt Carsten
Hoff så redeligt har foreslået” siger Hans Peter Hagens.
Boringen vil mindske anlægsarbejdet over jord i de
år byggeriet vil står på. Men
det vil også give mindre stationer samt op- og nedgange
der lette kan passes in i det
historiske bymiljø.

Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Nicotinell®
– det eneste nikotintyggegummi med
klassisk nikotinsmag.

Multi-tabs
Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
– uden smag
af fisk
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Ondt i halsen?
Træt?

Pinex®
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smerter og virker
febernedsættende.

Decubal
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– Den perfekte vintercreme til tør og sart
hud eller hud med
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Compeed®
– til behandling af
forkølelsessår. Diskret
og hurtig lindring.

Apoteket tilbyder faglig rådgivning
om forebyggelse og behandling
af årstidens symptomer.
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Med GL. Strand
som indsats

Af Helle Kvist

Gl. Strand Københavns Kommune
havde pokerfjæs på, da de i 2004 offentliggjorde planen om den kommende Cityring. Snedigt gemte de
den egentlige placering af én af
metrostationerne bag navnet ’Ved
Christiansborg’. Men stationen ved
Christiansborg betød ’På Gammel
Strand’, og det fik beboer og forretningsdrivende op på barrikaderne.
Den 1. oktober udløb fristen for den
såkaldte VVM-høring, og Københavns Kommune modtog over 200
indsigelser mod Cityringen. Beboerne på Gl. Strand har indsamlet over
5000 underskrifter, og selv Facebook.
com er taget i brug i kampen om at
bevare den historiske plads.

Russisk Roulette

Københavns Kommune har som en
spillegal ludoman sat Gl. Strand på
højkant. Men beboerne på Gl. Strand
synes ikke, det er i orden, at spille

russisk roulette med hverken historiske huse, privates forretninger eller
beboernes sikkerhed.
84-årige Henry Kruse er født og
opvokset på Gl. Strand. Hans fortællinger om den dejlige fiskekone Doris - den sidste som forlod sin stand
på Gl. Strand, og om hans eget virke
som fiskehandler på pladsen vidner
om en personlig forankring i miljøet.
Kruse er ikke i tvivl om, hvad det ti
år lange metrobyggeri vil betyde for
Gl. Strand. »Det vil give et fuldstændig knæk på Gammel Strand. Det vil
ødelægge hele husrækken, der ligger
her«, siger han, og stemmer i med andre bekymrede beboere. »Vi er meget
nervøse for, om husene kan holde«.
Metroselskabet har allerede foretaget
prøveboringer, og Kruse er chokeret
over, hvilke rystelser boringerne forårsagede. Men synes bekymringen
om husenes sikkerhed afværget, når
man på www.metrocityring.dk kan
læse; »Vibrationerne vil være mærkbare, men de vil højst sandsynligt

ikke medføre bygningsskader«? Højst
sandsynlig – det er udtrykket, der
skal få Gl. Strands beboer til at sove
roligt om natten!
Blandt bekymringerne melder
sig også spørgsmålet, om brandsikkerheden. »Vi havde en brand herinde forleden dag« fortæller Kruse.
»Brandvæsenet havde svært ved at få
deres store snorkelvogn op til ilden.
De måtte holde helt ude på gaden
for ellers kunne de ikke komme ind
over tagryggen«. Under metroanlægningen vil den gamle plads være
omdannet til byggeplads, og frygten
hos beboerne er, at brandvæsenets
simpelthen ikke kan komme frem.
Og hvad med Restaurant Gammel
Strand, Krogs Fiskerestaurant og
de andre erhvervsdrivende på Gl.
Strand? De mures bogstavelig talt
inde, når plankeværket omkring metrobyggepladsen opstilles. Hvordan
skal de overleve, når roterende rendegravere sender serenader af støj gennem butiksvinduerne?

Gl. Strands beboer har meget at
kæmpe for, og selvom de er oppe mod
en storspiller, opgiver de ikke kampen. Deres håb er, at metrostationen
flyttes til Christiansborg eller Højbro
plads. Men Kruse har en mistanke,
om, at »der er nogen, der spænder
ben« for en metro der.
Næste træk

Beboerne har haft svært ved at få politikerne i tale, men nu ser det ud til, at
de gode kort kommer deres vej. Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo,
har sat transportministeren, kulturministeren, velfærdsministeren og
miljøministeren på banen igen. Tilsammen skal de fire ministrere tage
stilling til, om metroplaceringen ved
Gl. Strand er hensigtsmæssig. Derudover vil VVM-høringen blive gennemgået i starten af 2009, og måske
én af de 200 indsigelser også vækker
bekymring hos politikerne.
hk@koebenhavneravisen.dk
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Med udsigt fra første parket:
Det kongelige strandhotel
Af byhistoriker Jan Janssen

TILBAGEBLIK I dag, hvor blot 2 procent af danskerne
ikke ejer en mobiltelefon, er det svært at forestille
sig, at der for en og en kvart sekel siden slet ikke
fandtes en tilsvarende form for kommunikation
danskere imellem. Der kom først rigtig fart i telegrafens udvikling, da en ingeniør og en telegrafist
lejede sig ind i avis- og trykkeribygningen Hotel
Royal, strategisk fikst placeret i midten af finansverdenens Danmarkskort på adressen Ved Stranden 18. Her indrettedes en telefoncentral, der stod
i forbindelse med en række specielle kiosker, hvor
forretningsfolk kunne indtelefonere beskeder. Det
var 1879 og det til det formål oprettede firma hed
Kjøbenhavns By- og Hustelegraf. Dette selskab blev
med dens ti stationer tre år senere opkøbt af det i
mellemtiden oprettede aktieselskab Kjøbenhavns
Telefonselskab og flyttede sine omstillingsborde
og akkumulatorer til Berninaejendommens 2. sal
på Vimmelskaftet.
Den rummelige fornemme bygning langs stranden, som mange kender som det sted, hvor Laurits
Betjent hygger om weekendens natteravne, har
faktisk været et kongeligt hotel fra 1748, hvor en
indvandret vintapper og herberger fra Wismar,
Joachim Giesler, byggede Danmarks første moderne hotel antagelig efter udenlandske forbilleder,
deraf den franske betegnelse hôtel, som betyder et
finere byherberg. Det nye kongeslot på den anden
side af havnen var lige blevet færdigt og hvad var
mere nærliggende end at imponere gæster med et
kongeligt navn. Forud var gået en kommunal gadeIndgangen til Ved Stranden 18.
regulering, der bevirkede, at de uregelmæssigt placerede matrikler i Fortunstræde og ved Stranden
fik en ensrettet facadelinie. Giesler tilkøbte en lille omtalt efter heldets gudinde Fortuna. Den anden
ejendom bag hans østside og nu, med fire etager, grund blev et herberg, som der fandtes jo mange
mansardtag med loftskamre og en italiensk trappe af i dette havnekvarter, drevet af Jørgen Ludwig
var der plads nok til lakajer, kuske, tyende og tje- Meierer. Efter Gieslers død opkøbte hans efterfølger Pierre Vassal dette
nestefolk, for ikke at
herberg og kaldte det Petit
forglemme herskaDen rummelige fornemme Hotel Royal for lynhurtigt
berne, der foruden
at sælge begge hotellerne
værelser også skulle
bygning langs stranden,
hver for sig.
have stald og remise.
som mange kender som det
Efter den nådesløse byTo kælderrum blev
brand i 1795 rejstes en hel
indrettet til en mosted, hvor Laurits Betjent
ny bygning på den fine
derne vinstue, køkkenet lå i stueetagen, og
hygger om weekendens nat- strandgrund med pilastre
og balustre under vinduen festsal på 1. sal til
teravne, har faktisk været et esbrystninger. Hvis vi elibl.a. Frimurerlogen
minerer den øverste etage
samt boligsuiter indkongeligt hotel fra 1748
fra vort syn, så står den der
rettedes til faste leendnu, fuldstændig som da
jere. Bygningen blev
rejst på fundamenterne af Lave Brahes adelsgård, hotellet blev genåbnet i 1798 af begge de royale
som oprindelig gik tilbage til Albert van Goghs hotellers ejer Heinrich Wilhelm LöbeleinH. Hans
borgmestergård fra begyndelsen af 1500-tallet. Et kompagnon og svigersøn Heinrich Hennenberg
hundrede år senere blev grunden delt og hjørne- fortsatte driften efter Löbels død i 1815 og derefter
grunden mod Fortunstræde fik et værtshus med en af Löbels sønner. Ved siden af d’ Angleterre og
beværter og klædekræmmer Bernt thor Schyren Phønix var Royal stedet, hvor de rige og de smukke
som ejer. Han gav det navnet Den gyldne Fortun indkvarterede sig, når de var på besøg i kongens
og den daværende slippe Admiralstræde eller Lille by. Man regner med at arkitekten var den entreNikolai Kirkestræde blev herefter i folkemunde prenante professor Johan Henrik Rawert, men han

ønskede dengang formodentlig at være anonym,
fordi han som offentlig ansat stadskonduktør
mildt sagt var inhabil.
I 1876 opgav man hoteldriften formentlig på
grund af den nye hovedbanegårds placering og
pressemanden etatsråd C. Ferslew overtog hotellet
med flere blade (bl.a. Nationaltidende og Dagens
Nyheder) plus et stort avistrykkeri og først efter en
gennemgribende ombygning. Hotellets Café Royal
og vinkælderen Den gyldne Fortun blev ikke nedlagt i den anledning og findes den dag i dag under andet navn. De Ferslewske blade er for længst
afgået ved pressedøden. Dødsåret var 1961 og da
Ingeniør-Sammenslutningen skulle have et hovedstadsdomicil, faldt de for vort hus og gav hotelbygningen det latinske navn Domus Technica, det
tekniske hus. Igen fulgte en hårdhændet ombygning, men det skulle ikke undre os, at der stadig
er mure og fundamenter tilbage fra van Goghs og
Brahes tid. Gieslers vintapperskilt af forgyldt sandsten med en hermafrodit (Dionysos) og fem fulde
(?) amoriner sidder jo også stadig over kælderdøren
i hjørnet, efter 259 år! Efter 1997 er det sagførere,
der befolker ejendommen, et stort nordisk advokatfirma, der hedder Lindh, Horten & Stabell.
jj@koebenhavneravisen.dk
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