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DEN MIDLERTIDIGE

BOGHANDEL

NYÅBNET Hun er 20 år og har
et drive og en kreativitet som
de færreste. Xenia Ramm har
netop åbnet en lille antikvarisk boghan- LÆS HELE
del i Indre ARTIKLEN
PÅ SIDE
By.
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Af Jens Jørgen Petersen

LEJEMÅL Der er for mange tomme erhvervslejemål i det indre København. Årsag:
Lejepriserne er for høje - de bør sænkes med 15-30 pct., siger den kendte
LÆS HELE
ARTIKLEN
PÅ SIDE
københavnske restaurationsmægler Carsten Flintegaard.
tirsdag lørdag 11-19
7
søndag 11-1
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Nyd din frokost og kaffe
i smukke omgivelser i
hjertet af københavn.
Vi har lækre sandwiches, salater og supper lavet på
de bedste råvarer, byens bedste kaffe og økologiske
juices og lemonader.
Vores café vil kunne danne rammen om selskaber og
receptioner, og kan til enhver lejlighed tilbyde gode
vine og lækker mad.
Nyhavn 2 DK 1051 København K
www.cafekunsthal.dk
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H

UMANITÆRE organisationer, hvoraf
nogle har en tendens til at udvikle sig
til profitmaximerende forretningsforetagender, sender unge mennesker, oftest under 25
år, på københavnske gader og pladser for at
tigge. For 120 kr. i timen skal disse ”facere”
hverve nye medlemmer, som på stedet tvinges til at underskrive en erklæring, der forpligter dem til at yde bidrag i lang tid frem.
Den påtrængende fremfærd, hvor et nej ikke
tages for pålydende, forstyrrer fodgængere og
forretningsfolk.

H

VIS MAN IKKE vil fremstå som et dumt
svin, svarer man høfligt og prøver at
undslå sig, mens ”faceren” går hen foran en
og spærrer og stiller naive spørgsmål i vægtklassen ”synes du det er i orden, at børn i
Afrika sulter og dør?” eller ”går du ind for dyremishandling?”. Især synes yngre kvinder at
være lette ofre for den slags ledende infamiteter. De er lette at overtale og har måske endda
behov for at føle sig gode og gavmilde.

H

AR MAN TRAVLT, bliver man irriteret
over at skulle argumentere for, at man
ikke her og nu har tænkt sig at bidrage til det
angiveligt gode formål. De handlende kan direkte se, at sværmen af indbyrdes konkurrerende humanist-tiggere jager kunderne væk.

De spærrer, fylder, driller og er i det hele
taget til ulempe. Der er kun et middel: Den
korte, måske grove verbale afvisning, der gør
”faceren” forlegen. Og det er da kedeligt, at
man skal anlægge den sure mine for at blive
fri.

H

ER VIL facer-forsvarerne sætte ind med
en svada om, at vi er egoister, som burde
aflevere en større del af vores penge til de undertrykte, de sultende, de lidende og de værgeløse husdyr. Samt de fastlønnede generalsekretærer og funktionærer. Påstanden om
de hjerteløse københavnere blev grundigt dementeret forleden, da der blev indsamlet 130
millioner til Afrikas kvinder plus jordskælvsofrene på Haiti. Befolkningen vil gerne yde,
men det skal ske på frivillig basis, ikke under
pres fra en flabet fløs, der har lært tre-fire
tricks på et konfrontationskursus.

H

OLD BYEN REN – også for tiggere af enhver art, hvad enten de er ansat af godhedsindustrien eller af ondskabens mørke
magter på forbryderakademiet i Bukarest.
Forureningen af det offentlige rum har også
et psykisk aspekt, der omfatter talentløse
gademusikanter, ”facere”, falske hjemløse og
andet skidtfolk.
Københavneravisen
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Spørgsmål til borgmestRENE
Socialborgmester
Mikkel Warming (Ø)
Hvilken socialt udsat gruppe er den vigtigste at tage
hånd om, som situationen er lige nu og hvorfor?
”Lige nu og her arbejder vi i Socialforvaltningen på højtryk for at skaffe tag over hovedet til de
hjemløse i København. Og heldigvis lykkes det,
så ingen behøver at sove på gaden, dog undtagen
udenlandske hjemløse, som regeringen forbyder
kommunerne at hjælpe. Den diskussion vil jeg
fortsætte med Socialministeren.”
Hvad er det vigtigste at opnå på dit område inden for de næste fire år?
”Uligheden og fattigdommen i Danmark vokser,
så der kommer desværre flere områder, som alle er
de vigtigste. Et eksempel kan være, at der bliver
flere handikappede i København, men ikke flere
penge. Det betyder dårligere hjælp til hver enkelt
og længere ventelister, så der vil jeg gerne opnå, at
vi får penge og boliger, der svarer til behovet.”
Hvorfor valgte du at blive siddende som socialborgmester?
”Først og fremmest fordi jeg sammen med resten af socialudvalget kan se, at Sundhedsrummet,
fattigdomsinitiativer, heroinudlevering og meget
andet gør en stor forskel for Københavns udsatte.
Og så fordi jeg gerne vil være med til at give bedre muligheder for de mange engagerede og dygtige
medarbejdere i Socialforvaltningen, som for alvor
gør en forskel for de tusinder af københavnere, der
har brug for hjælp og støtte.”

Af Hjalte Kragesteen

Børne- og ungeborgmester
Anne Vang (S)
Hvad er på toppen af dagsordenen for børne- og ungeområdet, som situationen er lige nu og hvorfor?
”En langsigtet plan for området, der skal sikre
ro for børn, forældre og ansatte i forvaltningen. Vi
er nødt til at lave en plan, der sikrer, at københavnske forældre kan få passet deres børn. Det kræver
et grundigt arbejde af forvaltningen og politisk
vilje og ansvar hos hele Borgerrepræsentationen,
hvis det skal lykkes.”
Madordning eller ikke madordning. Hvad mener
Københavns børne- og ungeborgmester om ordningen?
”Det er fornuftigt, at børn bliver tilbudt et sundt
måltid i daginstitutionen, så vi sikrer, at alle børn
får den rigtige ernæring, mens de er i institution.
Det er vanvittigt, at regeringen efter kun ni dage
vil fjerne madordningen. Hvis man skulle evaluere alle nye initiativer efter kun ni dage, tror jeg
ikke, vi vil se ret meget udvikling.”
Nu har du været borgmester i en måned, hvad
har været mest overraskende ved dit nye job?
”Det har været skønt at opleve det store engagement, som pædagoger, lærere, ledere og embedsmænd har i forvaltningen. Jeg har allerede været
ude på en række institutionsbesøg, og det er utroligt så positivt, jeg er blevet modtaget.”

Kultur- og fritidsborgmester
Pia Allerslev (V)
Hvad er toppen af dagsordenen på kultur- og fritidsområdet, som situationen er lige nu?
”Der er ikke bare ét punkt – men en hel stribe.
Vi skal have bygget en række nye idrætsanlæg, vi
skal støtte de trængte spillesteder og teatre, vi skal
blive endnu bedre til at integrere indvandrerbørn
i vores sportsklubber, vi skal trække endnu flere
internationale events til byen - og vi skal sikre en
god og gennemtænkt byudvikling.”
Hvad er det vigtigste at opnå på dit område inden for de næste fire år?
”Det er at sikre, at alle københavnerne får bedre
muligheder for at dyrke deres sport eller fritidsinteresser – her halter vi slemt bagefter stort set alle
andre danske byer, og det kan vi ikke være bekendt. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter genopretningen af idrætsanlæggene – og får bygget nye
anlæg.”
Hvorfor valgte du at blive siddende som kulturog fritidsborgmester?
”Jeg kom meget hurtigt til at elske det her område – især på grund af de meget engagerede og
spændende mennesker og ildsjæle, jeg møder overalt. Derudover mener jeg, at kulturen og fritiden
spiller en afgørende rolle for mange andre ting,
der foregår i byen – som fx integration, sundhed,
børns trivsel og meget andet.”
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Antik K
Vi køber og sælger
Dansk porcelæn, design
og kunstgenstande
Knabrostræde 13
1210 København K
Telefon 2972 2028
Åbningstider:
Torsdag, fredag 12.00-17.30
Lørdag 12.00-15.00

Populære Per
skal sikre overborgmesterens valgløfte
Af Hjalte Kragesteen, politisk redaktør

Den folkekære politimand Per Larsen skal hjælpe Frank
Jensen (S) med bekæmpelsen af bandekrigen. Men det er ikke
uden problemer at ansætte en politimand til en forebyggende
indsats, mener socialborgmester Mikkel Warming (Ø).

www.antikk.dk
E-mail: post@antikk.dk

restaurant // take away // cocktails
catering // arrangementer // receptioner

Bestil din mad online på sushitreat.dk
Sushitreat FOX · Jarmers Plads 3 · 1551 Kbh V.
Sushitreat.dk · Tlf: 3338 7030

BOGHUSET.DK
BØGER | FILM | MUSIK
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Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K
Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk
Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45
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Første søndag i måneden
11:30-16:00
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Lukket: Helligdage

Under valgkampen i
november lovede Frank Jensen, at den verserende bandekrig i København ville være
ovre, hvis han endte i borgmesterstolen. Det gjorde han. Og
nu ser det ud til, at den pensionerede politimand, Per Larsen,
skal være manden, der skal
løfte opgaven.
Per Larsens store erfaring er
hovedårsagen til samarbejdet;
”Per Larsen er ikke en hvilken som helst politimand. Han
er chefpolitiinspektør i Københavns Politi, og han går på
pension netop nu. Det er derfor helt oplagt, at Københavns
Kommune ansætter Per Larsen
som særlig rådgiver i arbejdet
med at forebygge kriminalitet
og rekruttering til bander”, siger Frank Jensen.
POLITIK

Venstre bakker op

Per Larsen bliver tilknyttet
det kriminalpræventive projekt, Center for Sikker By, hvor
han skal fungere som særlig
rådgiver. Men det bliver til en
begrænset arbejdsuge på ca. 10
timer for den tidligere politimand.
Centret er sat i verden for
at holde unge ude af kriminalitet og fungere som bindeled
mellem de mange kommunale
ansatte på det forebyggende
område.
”Der er fire-femhundrede

mennesker i Københavns
Kommune, der arbejder med
forebyggelse af kriminalitet.
De er fordelt over flere forskellige forvaltninger. Jeg er sikker på, at der vil være en stor
gevinst i at skabe fælles mål
og retning for dem – uden at
skylle deres erfaringer ud med
badevandet”, uddyber overborgmesteren.
Han bliver bakket op af Venstres kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev. Hun mener,
at Per Larsen kan yde et vigtigt
bidrag i bandeindsatsen.
”Lad os da endelig trække
på alle de kræfter, vi overhovedet kan mobilisere i vores
kamp mod bande-uvæsenet”,
siger Pia Allerslev.
’Drop polititænkningen’

Men selvom oppositionen er
positivt indstillet til samarbejdet, er Ikke alle på Rådhuset
lige begejstret for ansættelsen
af Per Larsen.
Socialborgmester Mikkel
Warming (Ø) mener, at man
med Per Larsen måske skyder
forbi målet.
”Det, jeg som politiker på
rådhuset er meget opmærksom på, er hvilket politisk signal Frank Jensen sender med
udnævnelsen. Hvis det er, at
vi skal bruge politimetoder i
kommunens arbejde med bandekonflikten, så har vi et pro-

blem,” siger Mikkel Warming.
Han peger på, at forebyggelse af rekruttering skal
foregå i et samarbejde mellem
myndigheder og de socialt udsatte, hvor det er vigtigt, at der
ikke skabes et modsætnings
forhold.
”Min opfordring til Per Larsen har været, at han ikke bare
skulle hænge sin uniform på
politigården, når han holdt op,
men også sin polititænkning.
Og det gode råd håber jeg han
tager imod,” siger socialborgmesteren.
Frank Jensen er dog ikke
bekymret.
”En del aktiviteter drejer sig
om en tidlig indsats for børn
og unge. Til det har vi andre
typer medarbejdere. Men en
anden del handler om at samarbejde med politiet og andre,
der beskæftiger sig med bandkrigen. Til det arbejde – og
også mange andre opgaver – er
Per Larsen en rigtig god medarbejder,” siger Frank Jensen.
Per Larsen selv giver udtryk
for en vished om, at opgaven er
noget andet end normale politiopgaver og udtaler til Ritzau:
”Efter i 43 år at have beskæftiget mig med tryghed, som jo
er en hovedopgave for politiet,
glæder jeg mig til at fortsætte i
sporet fra en ny synsvinkel.”
hkt@koebenhavneravisen.dk
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EN MUSICAL AF
LASSE AAGAARD
THOMAS HØG OG
SUNE SVANEKIER
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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

D.20. FEB. - 27. MAR.

VON SCHOLTEN
FOLKE TEATRE T.DK | BILLE T TER 3312 1845 | WWW.BILLE TNE T.DK

Nu også
siddepladser
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76
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Måneden der gik
Af Anders Derlich, nyhedsredaktør

Store kaskader af sne er væltet ind over byen i
januar måned. Det har til tider skabt tilstande, hvor eksempelvis Rådhuspladsen har stået noget nær mennesketom. Hvis de kraftige
snefald fortsætter i februar, må vi nok berede
os på endnu flere problemer.
Vejdirektoratet, som er ansvarlig for den danske saltforsyning, mener stadig, at der er salt
nok, men det lakker stille og roligt mod enden. Hvis der falder yderligere sne i februar
måned, vil kun de største veje i Danmark
blive saltet. Og det vil utvivlsomt gå ud over
dele af indre København.
Gratis S-tog første søndag i måneden

Derfor må det også lune blandt københavnere, at S-toget fra den 7. februar og resten af
året ud bliver gratis at køre med den første
søndag i måneden.
Kør hvorhen du vil, uden at betale. Og tag
gerne din cykel med, for resten af året er det
gratis at medbringe cyklen i toget, hver eneste
dag.
»Den første søndag i måneden er en stor shoppedag for rigtig mange storkøbenhavnere. De
får nu en mulighed for nemmere og hurtigere
at komme til og fra butikker og indkøbscentre, fordi de ikke behøver at tænke på billet
eller på at bruge tid på parkering af bilen. Vi
håber, at gratis søndag med S-toget vil få vores kunder og potentielle kunder til at tænke
S-tog ind som en integreret del af shoppesøndagen,« siger salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas
Marschall, til Ritzau.
Forsøget med de forhåbentligt lidt mere bilfrie og i hvert fald gratis tog-søndage løber
foreløbigt resten af 2010.
Ny musikchef til Tivoli

Tivoli har udpeget afløseren for Nikolaj Koppel. Henrik Engelbrecht, operadramaturg
på Det Kongelige Teater, overtager stillingen
som musikchef.

Tivoli har ansat Henrik Engelbrecht som ny
musikchef i Tivoli, hvor han afløser Nikolaj
Koppel. Det betyder, at han fra den 1. marts
får det overordnede ansvar for havens samlede musikalske profil. Ud over arrangementerne i koncertsalen gælder det blandt andet
Fredagsrock og Tivolis Big Band.
Den 45-årige Henrik Engelbrecht har været
ansat på Det Kongelige Teater siden år 2000,
og han har blandt andet udfyldt rollen som
én af operachef Kasper Holtens kunstneriske sparringspartnere. Han har skrevet flere
bøger om musik og var, før han kom til Det
Kongelige Teater, i en årrække programmedarbejder i Danmarks Radio. Som ung var han
fløjtenist i Tivolis ensembler, og nu vender
han tilbage, om end i en noget mere lukrativ
stilling.
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DRØMMEBRYLLUP
I SMUKKE OG
LYSE OMGIVELSER
I NYHAVN

CAP HORN

Remee åbner egen natklub

Hele Danmarks store popsnedker, Remee,
som blandt kan ses som dommer i X-factor på
DR1 fredag aften, åbner sin egen natklub.
Det drejer sig om de tomme lokaler fra det
hedengangne Luux, der nu har fundet sin nye
ejer. Stedet er beliggende i Nørregade og åbner i starten af februar under navnet Zen.
”Det er ingen hemmelighed, at jeg altid har
været glad for at gå i byen, men jeg har længe syntes, at København havde behov for et
mere raffineret alternativ. Jeg elsker at omgive mig med mennesker og ved åbningen af
Zen får jeg samtidig en ny platform, hvor jeg
kan udvikle og spotte talent,” siger Remee til
Politiken om den nye natklub.
Natklubben Zen kommer dog til at være en
medlemsklub, og derfor bliver det ikke alle,
som kommer til at se Remees talenter i fuldt
flor.
ad@koebenhavneravisen.dk

Couvertpris 599,-

stort økologisk udvalg
Mange tilvalgsmuligheder!

Kig forbi og få vores
bryllupsbruchure
NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk
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Erhvervslejen skal
ned med 30 pct.
Af Jens Jørgen Petersen

Der er for mange tomme erhvervslejemål i det indre København. Årsag:
Lejepriserne er for høje - de bør sænkes med 15-30 pct., siger den kendte københavnske restaurationsmægler Carsten Flintegaard.

Jørgenholst_41x100.indd 1

LEJEMÅL ”Der er masser af potentielle
købere - men det kniber alvorligt med
finansieringen. Desuden er lejepriserne
alt for høje i forhold til omsætningen.
Kvadratmeterpriserne er simpelthen alt
for høje”.
Det siger den erfarne, københavnske
restaurationsmægler Carsten Flintegaard fra firmaet ’Restaurationsmæglerne’, der har til huse i Åbenrå et meget
kort stenkast fra Kultorvet.
Handelen med restauranter og cafeer
er meget træg i det indre København.
”Krise er måske for stort et ord, og det
rammer ikke præcist. Men køb og salg
går ikke helt tilfredsstillende på trods
af, at vores køberkartotek er ganske betydeligt. Vi har mange interesserede,
men bankerne er alt for tilbageholdende. Det er alt for besværligt, for ikke at
sige umuligt, at skaffe den nødvendige
finansiering”.
Carsten Flintegaard peger på, at en
af de helt store hindringer i salget skyldes de alt for høje huslejer i det indre
København;

”Lejen er 15-30 pct. for høj. Det er en
overordentlig, væsentlig hindring for at
få det til at hænge økonomisk sammen.
Det gør, at overskuddet ikke bliver tilstrækkeligt i forhold til arbejdsindsats,
investering og risiko. Det er umuligt at
sikre et ordentligt og tilfredsstillende
overskud, når omkostningerne er alt for
høje,” siger Carsten Flintegaard.
Urealistisk markedsleje

Det er det overophedede ejendomsmarked og den følgende finanskrise, der
bærer hovedparten af skylden for den
svære situation. Høje priser på ejendomme har medført stigende krav om højere
huslejer, men det hænger ikke sammen
med omsætningen i den enkelte forretning.
Finanskrisen har været hårdhændet
og trukket betydelig omsætning ud af
mange københavnske forretninger - bodegaer, restauranter, værtshuse, cafeer
og frokostrestauranter.
”Udlejerne har åbenbart ikke fået
øjnene op for krisen. Udlejerne må sim-

pelthen forstå, at lejekravet er for højt
og urealistisk til at kunne skabe en fornuftig forretning. Omsætningen i branchen er samlet set faldet betragteligt.
Det er desværre kun et fåtal, der har
kunnet holde omsætningen og endnu
færre, der har formået at øge. Generelt
set er følgerne af finanskrisen gået mest
ud over det, jeg vil betegne som branchens bløde mellemvare”.
Carsten Flintegaard påpeger, at danskerne bruger langt færre penge og har
gjort det i lang tid. Men det har også
været en stærkt medvirkende faktor,
at svenskerne lægger så få penge i København på grund af den lave svenske
kronekurs.
”Nordmændene er der fortsat, men
det er naturligvis ikke nok”, siger den erfarne mægler, der har en snes år i branchen som grundlag. Han har formidlet
et utal af handler og er et særdeles kendt
ansigt i branchen, når han bevæger sig
gennem byen iført sin karakteristiske
og elegante bredskyggede hat.
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Fernisering
Torsdag den 5. marts kl. 17.00 – 20.00
Udstillingsperiode:
4. til 25. marts.
Mere information om kunstnerne på
Ipanema`s hjemmeside

Håndlavede chokolader

Ipanema åbningstider:
Onsdag – fredag: 13.30-18.00
Lørdag: 11.00-15.00
Galleri Ipanema · Store Kongensgade 116b · 1264 København K
www.ipanema.dk · information@ipanema.dk · Tlf. +45 2721 6060

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider:
Mandag - fredag 10.00 - 17.00 – Lørdage 10.00 - 13.00

Overborgmesteren
beskyldes for kammerateri

Frank Jensen beskyldes for aftalt spil i forbindelse med ansættelse af nye
medarbejdere i kommunen.
Meget tyder på, at kun
personer med tilknytning til
Socialdemokraterne havde
reel chance for at blive ansat
i Kommunen. Der var således
ingen til jobsamtale bortset
fra dem, der fik tilbudt job,
indrømmer
Københavns
Kommune ifølge politiken.
dk.
Det har ført til, at Folketingets Ombudsmand har

POLITIK

7

UDSTILLING
Med billedkunstnerne Viktor Chapovalov
og Sergej Jakovlev

bedt om en redegørelse fra
Frank Jensen om grundlaget
for ansættelserne. Frank Jensen afviser beskyldningerne
og kalder processen for helt
efter bogen. Desuden ser han
ombudsmandens interesse
som en naturlig konsekvens
af spekulationerne i medierne.
Oppositionen raser og
kalder overborgmesterens
metode for magtfordrejning:
”Det har været aftalt spil,
og jeg kan kun opfordre til,
at hele ansættelsesrunden i

overborgmesterens sekretariat går om. Sagen viser, at
Frank Jensen i lighed med
sine forgængere ikke kan
skelne mellem, hvad der er
Socialdemokraterne, og hvad
der er Københavns Kommune”, siger Venstres gruppeformand, Lars Dueholm til
politiken.dk.
htk
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GLASKUNST
– ny butik i
St. Kongensgade

St. Kongensgade 90
1264 København K
Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk
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BØGER | FILM | MUSIK
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk

Værn vore vagter
af Tårnfalken
Det er ikke for morsomt at
være parkeringsvagt i denne væmmelige vintertid.
Mens de om sommeren to
og to kan slentre gennem
distriktet og glo på vinduer og ryge en smøg, mens
de håber på gevinst, er det
surt at sjoske rundt i sjap og
søle. Forstædernes forlystelsessyge fruer kommer slet
ikke til byen, og de er ellers
gode kunder, fordi de ikke
helt forstår parkeringsreglerne. Når antallet af parkeringsbøder falder, mister
vagterne deres hemmelige
præstationsbonus, og det er
jo synd for det flittige folkefærd.
I et forsøg på at fremstå
som en flink og fair myndighed har Parkering København ladet meddele, at
vagterne ikke må fjerne sne
fra forruden for at se, om der
ligger en gyldig parkerings-

billet. Men da regelhåndhæverne er afhængige af deres
præstationsbonus, så de kan
give deres mindreårige mælk
og brød, og da det kommunale budget såvel som det
statslige opererer med indtægterne, må de gæve gademedarbejdere håbe på tø.
Storbyer, der ikke er ramt
af den antibilistiske psykose,
bygger
parkeringskældre,
hvor køretøjer mod betaling
kan stå beskyttet mod vintervejret. Men så metropolsk er
København ikke, her gælder
fjanteloven, hvor man bilder
sig ind, at alle ærinder kan
afvikles gående eller cyklende eller ved hjælp af såkaldt
”kollektiv” trafik; selve ordet
hørmer af indeklemt mug fra
ungdomsoprørets katakomber.
I frontzonen har vi P-vagterne, undertiden mennesker
mærket af livets modgang og
på vej op. Man skal vogte sig
for dem, men må også værne
dem som udsatte individer
på samfundets skyggeside.

De skal i praksis bekæmpe de
onde biler og dermed gavne
miljø og moral, de er folkets
stormtropper mod borgerskabets dekadente kørselsvaner.
Forbilledet er Tirana før den
kapitalistiske epoke, hvor
privatbilisme simpelthen var
forbudt. Nu er Albanien spoleret, kun Nordkorea lever
op til de idealer, der stadig
hersker på Københavns Rådhus. Måske er Pyongyang et
oplagt mål for en studierejse
for kommunale personvognsfornægterne. Måske er en
studierejse til den asiatiske
millionby en førstepræmie
i en personalekonkurrence.
Så kan de også beundre de
prægtige metrostationer; desværre kører toget kun, når
der er partikonference eller
når der undtagelsesvis er turistbesøg. Ellers sparer man
på strømmen, hvilket understreger republikkens position
som energibevidst foregangsland. Jo, her har København
meget at lære.
Lurifax

Charivari - Le Petit Corsaire
A: - Kan det passe, at overborgmester Frank Jensen har 		
fuldtidsansat alle sine venner?
B: - Nej, slet ikke, han har da mange flere.
A: - Hvorfor er der så stille om integrationsborgmester 		
Klaus von Bondage?
B: - Han skal først omskære sig til sin nye post.

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538

A: - Det er uforskammet at insinuere, at skoleborgmester Anne Vang er lidt ligeglad med, om eleverne 		
lærer at læse.
B: - Jamen, hun er jo discipel af Ritt Bjerregaard.
A: - Nåh ja, hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære.
B: - Ja, du kan rigtignok dine citater.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

A: - Hvad blev der af frygten for den globale opvarmning? 		
Jeg havde ventet palmer på Kultorvet.
B: - Himalaya-hysteriet har ikke en klimamands chance.
Victor_86x60.indd 1
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Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

Kaabers Antikvariat
søger ny ejer
Af Sarah Louise Pedersen

Indehaveren af Kaabers Antikvariat i Skindergade har valgt at trække sig
tilbage. Men hvis forretningen skal føres videre, må der findes en efterfølger.
Københavneravisen har talt med studerende og ansat, Thomas Rafn, som
fortæller antikvariatets historie.
Den nu 77-årige
Henning Kaaber var egentlig
gået på pension, da hans datter i 1990’erne valgte at forlade Kaabers Antikvariat. Som
et slags con amore-projekt
overtog Henning Kaaber forretningen, men nu står han
overfor pension nummer to.
Og umiddelbart står der ikke
endnu en Kaaber klar i kulissen til at overtage familieforetagendet.
Thomas Rafn er dansk- og
historiestuderende og har
været ansat i forretningen
siden 2006. Han beretter om

EJERSKIFTE

Kaabers Antikvariats historiske pondus og om hvorfor,
det i dag kan være vanskeligt
at drive en antikvariatsboghandel.
I 1928 grundlagde Niels
Kaaber, Henning Kaabers far,
antikvariatet i Krystalgade. I
1940 rykkede forretningen
til sin nuværende adresse
i Skindergade, hvor det åbnede på dagen for Tysklands
besættelse af Danmark den
9. april. Og faktisk fungerede
antikvariatet under krigen
som Frihedsrådets mødested.

”Der blev gemt små sedler
i bøgerne – så købte man en
bog, og så kommunikerede
man på den måde”, fortæller Thomas Rafn, der tegner
et billede af antikvariatets
grundlægger som en forsvarsdygtig mand.
Udover at have taget aktiv
del i kampen mod besættelsesmagten var Niels Kaaber
også parat til at beskytte sig
selv og sin forretning. Helt
frem til hans død i 1986 lå
der en skarpladt pistol i kontoret og for et års tid siden
dukkede en gammel totenschlæger op i antikvariatet,
som formentlig har været
tænkt til ”almindeligt” selvforsvar.
Tilsyneladende blev hverken pistol eller totenschlæger
taget i brug, og Niels Kaaber
var hverken paranoid eller
menneskefjendsk.
Tværtimod serverede han Martinis
for folk, der kom forbi forretningen, når han lukkede på
slaget 17.00.

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

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

atsboghandelens – guldalder er for længst forbi og
på trods af den lange og
ærværdige historie, er der
www.pedalatleten.dk
langt fra tale om en forretning, der driver sig selv.
”Der er et ordsprog indenfor branchen, der siger, at hvis man kan blive
- Din 1kontakt til
29/05/06
velhavende af at værePedalatleten_41x100.indd
anlokal købekraft
tikvarboghandler, så kan
i Indre By
man blive stinkende rig
i alle mulige andre branTelefon:
cher”, siger Thomas Rafn
og forklarer, hvordan man
i antikvariatbranchen må
bruge en forholdsvis stor
del af omsætningen på at
købe bøger, og hvordan
man er nødt til at foretage
nogle utroligt langsigtede
investeringer, fordi der
ofte kan gå mange år fra en
bog er købt ind til den bliver solgt videre.
Trods branchens svære
kår håber Henning Kaaber
at finde én, der kan overtage Kaabers Antikvariat,
når han træder tilbage.

70225538

Slut på guldalderen

Dansk
Folkekøkken

Kaabers Antikvariats – og
i det hele taget antikvari-

Dansk Folkekøkken

Store Kongensgade 72

Dagens Ret

50Store
kr,– Kongensgade 72
Mandag–fredag
kl. 11.30–14.30

Dagens
Se ugens
menu påret

50,- kr.
www.store-kongensgade72.dk
Mandag–fredag – kl. 11.30–14.30
Julebord 135 kr,Se ugens menu på www.store-kongensgade72.dk
Fredag–lørdag
eller efter aftale tlf. 40 98 24 16

50,-

15:24:36
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

Alida Marstrand
åbner igen



  



Af Alexander Højfeldt Lund

Chokoladebutikken ’Alida Marstrand’ i Bredgade 14 blev 1. juni sidste år
overtaget af Tove Pagh, som
vil føre butikken videre i de
gamle traditioner.
”Planen er at føre butikken videre med de samme opskrifter, som der altid er blevet
brugt. Altså håndlavet chokolade uden tilsætningsstoffer
og essenser,” siger Tove Pagh.
Tove Pagh har selv sat
hele butikken i stand. Alt fra
gulv til loft er blevet istandsat, så butikken fremstår ny
og frisk.
EJERSKIFTE

Hobby som levevej

At Tove Pagh har overtaget
’Alida Marstrand’ er et resul-

tat af kærlighed til håndværket;
”En dag var der én, der
fortalte mig, at butikken var
til salg, og så slog jeg til. Jeg
har haft dét at lave chokolade
som en hobby igennem lang
tid. Så det var lidt en hobby,
der blev til en levevej,” siger
Tove Pagh.
Butikken er nu åben og
klar til at tage imod gamle
som nye kunder.
”Der er blevet taget rigtig
godt imod mig, og jeg har
fået meget positiv respons,”
siger Tove Pagh.
’Alida Marstrand’ har
åbent mandag til fredag
10.00 til 17.00 og lørdag 10.00
til 13.00.

  " 
#  " 
    
 !  "  

milandt terapi

Terapi og
psykologisk
rådgivning
www.milandtterapi.dk
Carina Dot Milandt
Psykolog & Alternativ behandler
St. Kongensgade 96, Kbh. K
tlf. 60381516
Medlem af Dansk Psykologforening

Natklub i Nyhavn på vej

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By

Af Alexander Højfeldt Lund

De københavnske politikere har givet byggetilladelse til en ny kæmpe natklub med plads til 500 gæster i Store Strandstræde 14. Naboerne til adressen
er imod byggeriet.
KLUB Arbejdet med at bygge en natklub
med plads til 500 gæster kan nu begynde i Store Strandstræde 14. Men det er
ikke sket uden modstand.
Natklubben skulle være åbnet i oktober sidste år, men naboerne i området
klagede og indbragte sagen for Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus. Politikerne har nu givet byggetilladelse, og natklubben kan opføres.
Hos Indre By Lokaludvalg er man ikke
begejstrede.
”Naboernes anke imod natklubben er
ikke natklubben i sig selv, men den støj,
den giver i omgivelserne. Det giver en
masse råben, glasskår og taxaer igennem gaden”, siger formand for Indre By
Lokaludvalg Bent Lohmann.

Klub eller restaurant

Lovgivningen er en del af grunden til
modstanden mod natklubben i Nyhavn.
Der skelnes nemlig ikke mellem, om det
er et diskotek, der skal åbne, eller en almindelig restaurant.

”Byggetilladelsen er en falliterklæring, fordi det i planlovgivningen er
umuligt at skelne imellem café, restaurant og natklub. Det er også noget politikerne påpeger som et problem”, siger
Bent Lohmann.
Samtidig er der ingen steder, hvor
utilfredse borgere kan klage. Derfor
kan natklubben åbne lige så snart, at
indretningen af lokalerne er færdig.
Forsinket dialog

Ejeren Morten Christensen er glad for at
have fået byggetilladelse men ærgrer sig
også over al balladen omkring natklubben.
”Inden jeg begyndte at få skabt en
dialog med naboerne, fandt de ud af,
der skulle være en natklub. Jeg ville
vente med at holde et møde med dem
til konceptet var klart, og set i bakspejlet var det en fejl. Vi skulle have holdt
mødet før”, siger Morten Christensen til
ibyen.dk.
Der har nu været møder med de nær-

Telefon:

70225538

meste naboer, men et stort informationsmøde er endnu ikke blevet afholdt.
”Jeg kunne godt tænke mig, at regler
blev ændret, så man var forpligtet til at
lave en høring. Jeg mener, at bedre regler på området vil give en bedre dialog”,
siger Bent Lohmann.
Åbner sandsynligvis i maj

Natklubben åbner sandsynligvis i maj
i år, men Morten Christensen lover, at
der inden da vil være foretaget foranstaltninger, der mindsker generne for
naboerne så meget som muligt.
Hele lokalet vil blive lydisoleret, og
Morten Christensen vil også bygge et
lukket indgangsparti, så gæsterne ikke
står i kø ude på gaden.
”Vi har ingen interesse i, at det skal
være mere problematisk end højst nødvendigt,” siger Morten Christensen til
ibyen.dk.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Jørgenholst_41x100.indd 1
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Glaskunstnerpar D’Angleterre
åbner butik i Store Kongensgade
Af Alexander Højfeldt Lund

n
e
ig

skifter ejer

EJERSKIFTE Om få uger overtager den islandske stat ifølge
Jyllands-Posten det københavnske luksushotel D’Angleterre på Kongens Nytorv.
Det sker som et led i oprydningen efter endnu et
islandsk kollaps, der denne
gang drejer sig om det islandsk-lettiske Nordic Partners, som købte D’Angleterre
i 2007.

NYÅBNET Den kendte glaskunstner Torben
Jørgensen åbner sammen med sin kone Jytte
Mørch et nyt glasgalleri og butik under navnet Jørgensen & Mørch Design i Store Kongensgade 90.
Torben Jørgensen arbejder som designer
for Holmegaard, hvor han har designet flere
succeser. Jytte Mørch er uddannet grafiker,
og dette ses tydeligt i måden, hvorpå hun
fremstiller glas.
Jørgensen & Mørch Design blev oprettet i
1990, da ægteparret skabte et af Danmarks fineste glasværksteder og gallerier i landbrugs-

Komitéen i Landsbanki er
ved at rydde op efter det økonomiske kaos i banken, som
nu er styret af den islandske
stat, og D’Angleterre er blot
et af en lang række aktiver,
komitéen har overtaget som
pant for gæld i islandske selskaber.

ejendommen ’Ellegården’ i Fensmark ved
Holmegaard Glasværk.
Tilsammen har parret over 30 års erfaring
inden for glaskunst og design.
I den nye butik vil man kunne købe brugsting og kunstunika. Jørgensen & Mørch Design holder åbningsreception den 18. februar
14.00 til 18.00.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Nyt & Genbrug

Naboløs 4 · 1206 København K · tlf: 33 11 42 60
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’Den Midlertidige
boghandel’
Af Helle Kvist

Hun er 20 år og har et drive og en kreativitet som de færreste. Xenia Ramm har
netop åbnet en lille antikvarisk boghandel i Indre By.
NYÅBNET Lamperne i loftet har hun
lavet af gamle vinylplader, og stigereolerne og den mørkerøde veloursofa
har hun klunset. Xenia Ramms hyggelige lille boghandel i Sankt Peders
Stræde 17 er stablet på benene med
ganske få midler.
Da den 20-årige Xenia i efteråret
besluttede at åbne sin egen boghandel, havde hun ikke meget mere end
sin families opbakning og en vennekreds, som stod klar til at hjælpe
hende i gang. Og mere behøvede hun
heller ikke.
I knap et halvt år var hendes spisestue fyldt med bøger, som venner
og bekendte havde indsamlet og doneret til projektet. Nu står de mange
bøger pænt og særligt sorteret på stigereolerne langs væggen i den nyerhvervede kælderbutik.
”Det hele står i mit eget autistiske
emnesystem, som der absolut ikke er
andre, der kan finde rundt i. Faglitteratur og skønlitteratur er blandet
sammen men ordnet under mine
egne emner”, fortæller Xenia, der
blandt andet har indrettet sig med
en krigshylde, en royal hylde og en
rød hylde med venstreorienteret litteratur.
Størstedelen af sortimentet i ’Den
Midlertidige boghandel’ er antikvarisk, men i de små vinduer under loftet har Xenia fået plads til en smule
nyere litteratur;
”Det er undergrundsudgivelser
fra de helt små forlag og fra forfattere og digtere, som jeg har personlig
kontakt med. I de større boghandlere
bliver de gemt væk, men her får de
lov at ligge i vinduet, og så har de en
større chance”, forklarer hun.

Ikke et pengeprojekt

’Den Midlertidige boghandel’ er et
hjerteprojekt for Xenia, og hun ved,
at konkurrencen i bogbranchen er
hård. Alligevel lader hun sig ikke
skræmme.
”Der er ikke mange, som åbner i
denne branche. For hvert tiende antikvariat, der lukker i Danmark åbner
der ét, har jeg hørt. Og det var så mig,
der var den ene, som var dumdristig
nok”, griner hun og fortsætter;
”Jeg har ikke så mange bøger som

de gamle antikvariater, og jeg kan
slet ikke hamle op med deres udvalg.
Men hvis man er et af de mennesker,
der får stress af at stå ved 200 kvadratmeters bogreol og ikke ved, hvor
man skal starte eller ende, kan man
måske bedre overskue at gå herned”.
”Jeg vil gerne have, at det er lidt
afslappet og nede på jorden og ikke
kun handler om at komme ind og
købe og så ud igen”, siger Xenia, der
ikke forventer, at tjene penge på hendes seneste projekt.
”Jeg tjener mine penge på at arbejde som telefonsælger hver aften,
og jeg holder næsten aldrig weekend.
Det er en underskudsforretning, men
det er min forretning, og det gør ikke
noget, at man kun får sovet fem timer, når man vågner op til dét her”.
Selvom pengene er små, er kreativiteten stor i den lille boghandel.
I et halvandet kvadratmeter stort
rum har Xenia indrettet et galleri,
som hun kalder ’Byens mindste galleri’. Her giver hun plads til, at kunstnere og andre kreative sjæle kan
udstille alt fra installationskunst til
lysinstallationer og malerier. Og derudover planlægger hun at afholde en
række arrangementer med bogreceptioner, digtoplæsning og små akustiske koncerter.
En kort levetid

’Den Midlertidige boghandel’ er –
som navnet antyder, et midlertidigt
projekt, og foreløbig er planen, at Xenia bliver i Sankt Peders Stræde indtil
1. oktober, hvor hendes lejekontrakt
udløber. Hvad, der derefter skal ske
med ’Den Midlertidige boghandel’,
ved hun endnu ikke.
”Jeg har for mange drømme og
lidt for mange ting, jeg gerne vil nå
på ét liv. Så det gør mig egentligt ikke
så meget, hvis det her projekt ikke varer for evigt. Måske kunne det være
meget sjovt, hvis det varede to-tre år,
men hvis jeg kun ligger her i 9 måneder, gør det ikke noget, for det er den
midlertidige boghandel, og det er et
midlertidigt projekt”.
hk@koebenhavneravisen.dk
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Russiske rystelser
på Folketeatret
Hjulpet på vej af solide skuespilpræstationer og fin scenografi
bliver Vivian Nielsens drama ’Den russiske familie’ en nogenlunde
vellykket forestilling om folkets kår i magthavernes Rusland.
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TEATER På et teater i Skt. Petersborg er forberedelserne i fuld gang. Russisk revolution
og zarfamiliens tragiske skæbne skal sættes i
scene. Men det er nemmere sagt end gjort.
For dramatikeren er på mystisk vis forsvundet, instruktøren har ingen set, og det
russiske sikkerhedspoliti er massivt tilstede
med censurerende kvajeblæk – så de stakkels
skuespillere må konstant lære sig nye og mindre systemkritiske manuskripter.
Og med spillet i spillet fortæller Vivian
Nielsens tekst to historier;
Den ene handler om det russiske folks revolution set gennem den sidste zarfamilies
øjne, den anden om den moderne russers tanker og forhold i et land, der endnu lader sig
styre af tyranni og korruption – dog under
navn af demokrati.
Historien gentager sig
Med de to historier bevæger ’Den russiske
familie’ sig mellem fortid og nutid, roller og
skuespillere og mellem fiktion og virkelig12:09:38
hed. Snart er vi opslugt af dramaet i zarens
saloner, snart afbrydes illusionen af én af
skuespillernes indvendinger.
Grebet er interessant, men ikke altid lige
vellykket. For selvom Vivian Nielsens tekst
vil fortælle os, at det russiske folks fortidige
historie ikke er revolutioneret men bare gentager sig selv under navn af demokrati, så
kommer netop gentagelsen til at virke hæmmende. For mange gange kommer de to historier til at mime hinanden, hvor en belysning
og refleksion historierne imellem havde været at foretrække.
Kvindeskrig og fin scenografi
Det kan ikke være nemt at pendle mellem
moderne Ruslands brutale kår og zartidens
fornemme saloner, men folketeatrets ensem-

ble af- og iklæder sig rask væk deres fortidige
og nutidige roller.
Især Tom Jensen er forvandlingsdygtig,
når han træder fra rollen som tvivlende zar
Nikolai II til skuespilleren Nicky, der med
vodkaen i hånden dumper ind til prøverne.
Også Pia Jondal formår at glide let fra viljestærk enkezarina til lettere udmattet og opgivende skuespillerinde.
Rigtig revolutionær bliver Vivian Nielsens
tekst først i Julie Carlsens og Lotte Bergstrøms
politiske opråb. De to kvinder skaber realistiske karakterer som billeder på det russiske
folks nyttesløse forsøg på at fortælle verdenssamfundet om Ruslands såkaldte demokrati.
Med anspændte skuldre og urolige øjne
fylder Julie Carlsen enkezarinaens datter og
skuespilleren Xenia med opkogt frustration,
som virker ubehagelig autentisk og særdeles
medrivende. Og Lotte Bergstrøm er kostbar
som enkezarinaens kammerpige og skuespilleren Anna. Hun har på en og samme tid en
lethed og en styrke, som går lige til hjertet.
Revolutionerende kan man ikke kalde Birgitte Mellentins scenografi. Men den er enkel
og veludført og fremhæver fint kontrasten
mellem det russiske folks jævne kår og magthavernes hang til luksus. Således vandrer
spillerne i første akt omkring i en forsømt
teatersal med vakkelvorne møbler og utildækket gulv, mens anden akt er beklædt med
håndvævede gulvtæpper og forgyldt interiør.
’Den russiske familie’ spiller på Folketeatret.dk til 20. februar og tager derefter på turne til 30. marts. For billetbestilling se www.
folketeatret.dk
hk@koebenhavneravisen.dk
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Pladsen ved Vartov
skal have nyt liv
Af Caroline Voetmann
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Pladsen, der ligger side om side med Rådhuspladsen, bliver i dag primært
brugt som parkeringsområde, og det skal der laves om
på, mener Københavns Kommune, der vil give pladsen
ved Vartov et kvalitetsløft.
En arkitektkonkurrence
om pladsens fremtidige udformning blev derfor iværksat, og vinderen er nu fundet.
Nordirske Hackett Hall Architects vinderforslag byder
på mere plads til gående, til
cykeltaxaer og cykelparkering. Omkring monumentet

ARKITEKTUR

Lurblæserne bliver der skabt
et nyt grønt rum med en offentlig pavillon, som kan
bruges til koncerter, møder
og arrangementer eller cafépladser og turistinformation. På pladsen mellem Lavendelstræde og Farvergade
opstår et helt nyt byrum som
en lille åben plads, der bl.a.
kan bruges til cafe, optræden
og markedsplads.
Det er især foreningen
mellem den gamle Vartovbygning som byens fortid og
det grønne rum som byens
fremtid, der har begejstret

K

dommerkomitéen.
Ifølge
projektleder for Pladsen ved
Vartov, Lene Nørgård Rasmussen, er der dog ikke tale
om en færdig model for pladsen.
“Der er aldrig et forslag
der rammer helt plet, så der
kommer nok til at være nogle
justeringer”, siger hun.
Projektet skal nu på tegnebrættet og godkendes fra
politisk hånd. Byggeriet forventes at blive igangsat i starten af 2011.
Læs mere om projektet på:
www.kk.dk:80/vartov.aspx

Hvad skal erstatte Istedløven?
Af Sarah Louise Pedersen

Skulpturen på Søren Kierkegaards Plads skal tilbage til Flensborg, og når det sker efterlader den en tom plads.
Kulturminister, Carina Christensen, lægger spørgsmålet om dens efterfølger ud til den danske befolkning.
SKULPTUR I 2009 valgte regeringen
at imødekomme en anmodning fra
Flensborg byråd om, at få Istedløven,
skulpturen af en siddende løve på Søren Kierkegaards Plads, ført tilbage til
dens oprindelige placering på Flensborg Kirkegård.
Men når Istedløven forlader København, efterlader den en tom plads, som
skal fyldes ud af noget andet. Beslutningen om hvad dette skal være, har
kulturminister Carina Christensen
valgt at lægge ud til den danske befolkning.
”Rigtig mange folk kommer hver
dag forbi Søren Kierkegaards Plads.

Der findes næppe et bedre vindue til
at formidle kunst og kulturarv. Jeg er
derfor rigtig glad for at sætte denne
proces i gang, og jeg er spændt på at se
de mange forslag fra danskerne.” siger
Kulturministeren i en pressemeddelelse.
Frem til den 1. marts kan alle landets borgere komme med forslag på
Kulturministeriets hjemmeside. Der
er lagt op til, at Istedløvens efterfølger
skal harmonere med omgivelserne på
pladsen, det vil sige Tøjhusmuseet,
Christian IV’s Bryghus og Den Sorte
Diamant.
Efterfølgende vil en række eksper-

ter fra Kunstakademiet med tidligere
rektor Else Marie Bukdahl i spidsen
vurderer, hvad der kan blive en værdig
efterføler til Istedløven.
En berejst løve

Løven blev skabt i 1959-60 af den danske billedhugger C. W. Bissen til minde
om slaget på Isted Hede i 1850, og blev
på 12-års dagen for slaget afsløret på
Flensborg Kirkegård, hvor en stor del
af de faldne krigere var stedt til hvile.
Allerede i 1864 blev Istedløven taget som krigsbytte og transporteret
til Berlin og befandt sig dér frem til 2.
Verdenskrigs afslutning, hvor den blev

leveret tilbage til Danmark af det amerikanske militær.
Istedløven, som har stået udenfor
Tøjhusmuseet siden 1945, bliver taget
ned i marts måned, så Nationalmuseets eksperter kan gennemføre en række konserveringsarbejder, inden skulpturen sendes af sted til Flensborg.
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Rekreation på Kronborg
Af Jens Jørgen Petersen

Charmerende ægtepar har skabt en enestående hyggelig og hjertevarm atmosfære
på frokostrestauranten Kronborg i Brolæggerstræde
Det er bidende koldt og sneen ligger tommetykt i Københavns gader. Man kæmper sig frem,
mens vinden blæser isnende gennem stræderne.
Men redningen ligger tættere på end man tror,
hvis man skulle være så heldig at befinde sig i nærheden af Brolæggerstræde.
Her i et charmerende kælderlokale ligger restaurant Kronborg.
Man bliver som regel modtaget af stedets særdeles
sympatiske og hjertevarme værtspar Susan og Georg Marquart, der i disse dage med stor dygtighed
og entusiasme har drevet Kronborg i 13 år.

MAD

steget ned ad de syv trin til kælderlokalet i ejendommen fra 1795.
Mens man varmer de frostkolde fingre, kan
man lade øjnene gå på vandring. Man vil straks
fornemme, at pejsen blev bygget sammen med huset for godt og vel et par hundrede år siden. Derfor
er Georg sikker på, at stedet tidligere har rummet
en smedje, men lokalitetens historie fortoner sig
desværre i glemslens mørke. Ingen ved rigtigt, hvad
der har været tidligere, men man ved til gengæld,
at der de sidste 40-45 år har ligget en restaurant.
Sporskiftet

Et besøg værd

Kronborg er blevet en af de ganske mange københavnske frokostrestauranter, der absolut er et besøg værd. Især i disse vinterkolde dage.
Den forjættende duft fra kaminilden sammenblandet den liflige duft fra køkkenregionerne gør,
at man næsten allerede glemmer den røde, ubehageligt dryppende næse, umiddelbart efter man er

For 13 år siden var restauranten kørt helt ud på
et sidespor og nærmest kørt i sænk. Nogenlunde
samtidig valgte Georg Marquart at skifte spor. Efter mange år i den grafiske branche var tiden kommet til at prøve noget nyt og helt anderledes.
”Jeg havde i flere år drevet en grafisk virksomhed
i det indre København, og havde naturligvis spist
på et hav af forretningsfrokoster. Ideen om selv at

drive en frokostrestaurant var efterhånden blevet
modnet, og da Kronborg kom til salg blev al tvivl
ryddet af vejen”, siger Georg, mens han lægger en
ny brændeknude i kaminen.
Det er nemlig ham, der med stor flid og glæde fra
åbnings- til lukketid passer og vedligeholder den
knitrende ild i kaminen, som er et virkeligt klenodie - et vidunderligt samlingspunkt, som ikke
mange frokostrestauranter kan prale af.
Rustik atmosfære

Atmosfæren i lokalet er rustik med det flisebelagte
gulv og de mørke loftsbjælker - en af dem menes
at have overlevet siden huset blev bygget. Stedet er
restaureret nænsomt, og man fornemmer klart en
del af det oprindelige - især omkring pejsen, hvor
de gamle mursten fortsat stikker frem.
Kaminilden har efterhånden fået varmet fingrene og på vejen rundt i lokalet har øjnene sikkert
fæstnet sig og dvælet ved tavlen med dagens specialiteter ud over det rummelige frokostkort. Susan og Georg har en god sans for at få tavlen til at
udtrykke sæsonens friske råvarer.
Her ved vintertide vil man kunne bestille nykogt torskerogn, som i mange år i sæsonen har
været en fast tradition på Kronborg. Det er et mageløst stykke mad, velkomponeret og rigeligt. En
himmelsk mundfuld, hvis man er til det.
Tradition og stamgæster

Kronborg oser af atmosfære, hygge, tradition og
jovialitet. Klientellet er hovedsagelig stamgæster
- eller nye kunder, som bliver det, når de har besøgt stedet. Ordrebogens forudbestillinger vidner
om populariteten og succesen, som Susan og Georg
Marquart har skabt med et målbevidst knokleri
fra begyndelsen, da Georg var på fuldtidsarbejde
på Kronborg, mens Susan også passede et bogholderjob. Det var fra overtagelsen parrets erklærede
mål at skabe ”et kroagtigt miljø med en hjemlig,
hyggelig atmosfære”, som Susan og Georg udtrykker det.
Det er lykkedes - og det utvivlsomt årsagen til,
at nogle af stamgæsterne rejser ganske langt.
Hver måned besøger et lille selskab på fire norske damer Kronborg - de bestiller altid det samme
- og har kun en gang i flere år svigtet.
”Vi fik skam også et pænt kort, hvori de beklagede, at månedens tur var aflyst”, fortæller Georg.
jjp@koebenhavneravisen.dk
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