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Jeg går
ikke på

kompromis!
PORTRÆT Preben Lynge Hansen fra Vinstuen Bernikow
er passioneret LÆS HELE
k ø b e n h a v n e r ARTIKLEN
PÅ SIDE
med stort K.
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Af Helle Kvist

UDSALG Januarudsalget er skudt i gang, og overalt i byen bugner butiksruderne af
lokkende tilbud. De fleste butikker i indre by indledte januarudsalget den 28. december. Det er ufornuftigt for virksomheden og en hån mod forbrugerne at
LÆS HELE
ARTIKLEN
PÅ SIDE
starte udsalg lige efter jul, mener ekspert i detailhandel.
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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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F

or det første er der grund til ængstelse
for metrobyggeriets virkninger på det
omliggende miljø. Hvis Marmorkirken
kollapser, vil det være rigtig uheldigt, men
da beslutningstagerne til den tid er ude af
billedet, kan der ikke rejses straffesag mod
dem. Gammel Strand er jo af ældre dato,
og hvis restauranter og virksomheder må
kvitte, kan turisterne gå andre steder hen.
Stadsarkivet i Køln styrtede i grus, da metroudgravningen udviklede sig uberegneligt. En kulturarv blev tilintetgjort.

F

or det andet skal fortove, kantstene
og belægninger i indre by rettes op.
Farcen i Købmagergade har varet alt for
længe, borgmester Vendekåbe havde held
til at skubbe bekostelige beslutninger ud i
fremtiden ved at udskrive en unødvendig
og tidsrøvende arkitektkonkurrence. Byens gulv skal være en fryd for øjet og ikke
ligne Dresden efter bombardementet.

F

or det tredje gælder det om at gøre op
med det kriminelle gadeproletariat,
der kører herop i slidte turistbusser. At det
sikkert er surt at leve på bunden i Bukarest behøver man ikke at være sociolog for
at fatte, men den overordnede sociale udvikling hører hjemme et andet sted end i
danske damers tasker.

F

or det fjerde må det religiøst betingede
dogme om, at der ikke må køre biler til
og fra byen, dæmpes kraftigt. Vendekåbeborgmesteren er et rabiat eksempel på en
fanatiker, der er parat til at ofre kulturens
og erhvervslivets interesser for at leve op
til en forestilling om, at alt kan klares
med ”kollektiv” trafik. De biler, der har
ærinder i hovedstadens hjerte, skal kunne
parkere.

F

or det femte skal byens brugere holde
op med at opføre sig som svin. At kaste
sit affald fra sig er ukultiveret, og det er
infamt hærværk at male dummetegn på
mure, vinduer, biler, trafiktavler og andre – andres – flader. Bekæmp enhver Hy-

skenstræde-romantik på Kunstakademiet,
facadeforurening er ikke fancy, det er en
afart af fascismen.

F

or det sjette gælder det nu om, at ejendomsbesidderne erkender deres ansvar
for, at der fortsat kan opretholdes et butiks- og kontorliv inden for voldene. Urealistiske ejendomspriser og huslejer dræner
langsomt gader og stræder for initiativ.

F

or det syvende skal Københavns Kommune droppe opkrævningen af den
ekstra erhvervsejendomsskat, der kaldes
dækningsafgift. Udplyndringen er med til
at vælte læsset, så det snart kun er internationale kæder, der har råd til at leje sig
ind.

F

or det ottende drejer det sig om, at uudnyttede kontorer og lofter indrettes til
boliger. Indre Københavns indbyggertal
svarer til Lemvig og Ebeltoft. Sæt arbejde
i gang og sørg for vækst ved at gøre det betalbart.

F

or det niende skal Københavns Kommune reorganiseres, så den forældede
magtstruktur og overflødige administration kan forenkles.

F

rem for alt skal københavnerne færdes
med smil på læben og glæde sig over en
– trods alt – velholdt og venlig metropol,
som skal rumme professionelle (og huslejebetalende) mennesker side og side med
daskende dovendyr fra forstæderne. Kommunen står for rammerne, individerne og
deres interaktion er indholdet. Venlighed
frem for vrisseri i butikker, restauranter,
gader, transportmidler og ventende køer
er den gratis olie, der smører en by og gør
den blød som en krop, som digteren Inger
Christensen udtrykte det.
Københavneravisen
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Berygtet busterminal må
vige for metrobyggeri
Af Sarah Louise Pedersen

Den sorte busterminal på Rådhuspladsen bliver revet ned til
februar for at gøre plads til ny metrostation.
METRO HT-Busterminalen

på Rådhuspladsen blev
opført i 1996 og kom straks i strid modvind i den
københavnske befolkning. Nogle omtalte terminalen som decideret grim, mens andre mere
diplomatisk antydede, at den arkitektoniske stil
ikke passede sammen med Rådhuset og de øvrige
omkringliggende huse.
Året efter blev det da også fra politisk side besluttet at fjerne bygningen. Men planerne blev
opgivet, da det viste sig, at en nedrivning ville
blive dyrere end de 10-12 mio. kr. byggeriet havde
kostet.
Nu er den berygtede terminal snart fortid. Til
februar begynder nedrivningen, og senest til påske skulle bygningen gerne være helt forsvundet.
I forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen skal der gøres plads til en ny metrostation på
terminalens areal.
DR1’s ”Aftenshowet”, som siden 2007 har haft
til huse i terminalen, flyttes til Nyhavn, hvorfra de stadig sender deres programmer live hver
mandag til fredag.
slp@koebenhavneravisen.dk

Hjemløse skal
være turguider
BYVANDRING Et nyt projekt, støttet af Indenrigs- og
Socialministeriet, vil i fremtiden tilbyde byvandringer til københavnske fattigdomslokaliteter.
Projektet hedder ’Projekt Poverty Walks’, og de
guidede ture er ledet af hjemløse, som er trænet
til guideopgaven. Ideen med projektet er at skabe
en platform, hvor forskellige livssyn kan udveksles
ligeværdigt. Efter planen vil projektet blive forankret hos Københavns Bymuseum og FOF.
hk
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Malk De Kojn
holdt deres
aftale
Af Anders Derlich // Foto: Christian Hjorth

Med vanlig elegance invaderede de skæve rappere
Rådhuspladsen til stor begejstring for masserne.
Anmeldelse Imens der stadig var klimaforhandlinger i gang ude i Bella Centret, samledes der sig den
18. december tusinder af mennesker på Rådhuspladsen. De havde trodset kulden for at se koncerten med Malk De Kojn, som markerede afslutningen på klimakonferencen. Tidligere på måneden
havde Nephew henrykt Rådhuspladsen, så forventningerne til Malk De Kojn var store.
Et par minutter i otte kom Mikael Bertelsen så
frem. Han var aftenens konferencier, og han lovede
straks, at Malk De Kojn ville holde deres aftale, når
nu verdenslederne i Bella Centret ikke kunne. Og
sørme nok; præcis kl. 20.00 hoppede de tre spasmagere frem fra deres skjul til stor jubel for de fremmødte.

Perlerække af finurligheder

De lagde ud med et nyt nummer, ”Malks Tobak”,
der er en forsmag på det nye album, som drengene
forventer at gå i gang med at indspille inden længe.
Derefter bevægede de sig over i sange fra deres to
albums, Smash Hit In Aberdeen (1998) og Sneglzilla
(2002), hvilket fik humøret og stemningen til at stige
flere grader blandt masserne. Det var nu også nødvendigt, for det var hundekoldt på denne aften, så
danseskoene blev rørt for fleres vedkommende.
Hvis man ikke har hang til at danse, kunne man
også bare nyde de endeløse tekster, som er en lang
perlerække af finurligheder. I nummeret Sneglzilla
bliver der væltet huse med elfenbensskjold, og det

er oven i købet ikke en af deres mest kringlede tekster. Alle numre er som gymnastik for hjernen, hvor
man flyder ind i et andet univers og lader sig drage
af alt lige fra Fonzie og John Wayne til boblevand og
tobak fra Afghanistan. Det er sprængfarlige tekster,
som hele tiden truer med at kortslutte hjernen, hvis
man lever sig for meget ind i de skøre tekster.
Apostlene sejrede

Deres to albums har efterhånden mange år på bagen, men de høres stadig af mange mennesker, og
en stor del af den danske rap og hiphopscene hviler
på et fundament, som Malk De Kojn skabte rum
for. Det er præget af artister og grupper, som laver
skæve tekster, der ikke ved første øjekast giver meget mening. Til gengæld har musikken vundet stor
genlyd ude blandt publikum, og mange ser med garanti frem til nyt materiale fra apostlene, som Malk
De Kojn kunne gå for at være.
Indtil det nye album rammer gaden må vi nyde
gruppens gamle albums, og når de er ude og spille
koncerter. På denne aften opfyldte de forventningerne, da de fik varmet publikum i halvanden time,
inden folk igen måtte lede efter varme på en kold
fredag, hvor der desværre ikke blev noget at lune
sig på fra Bella Centret. Verdenslederne kom ikke
til enighed om nogen aftale. Til gengæld overholdt
Malk De Kojn deres aftale, da de kom, leverede og
sejrede.
ad@koebenhavneravisen.dk
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Omstridt bibliotekschef takker af

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

Pernille Schaltz, den 37-årige chef for Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade, har sagt sit job op.
HOVEDBIBLIOTEK Pernille Schaltz kom
i modvind, da hun ved sin tiltrædelse
i slutningen af 2007 proklamerede, at
hun ville skabe mere plads til digitale
medier, spil og undervisning ved at sætte en stor del af bøgerne i magasin.
Mange ældre bøger og mindre kendte bøger måtte vige pladsen for bestsellerne, som Schaltz mente skulle frem i
lyset, og det fik for alvor bogverdenens
aktører til at råbe vagt i gevær. Kritikken gik især på, at biblioteket så blot ville afspejle boghandlerne, og at der ikke
ville være plads til den mere snævre lit-
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Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

teratur. I sin tid som bibliotekschef har
Pernille Schaltz desuden været kritiseret for at være enerådende som leder,
fordi hun senere ophævede bibliotekets
kollektive ledelse.
Siden Pernille Schaltz’ tiltrædelse er
hendes måde at organisere biblioteksrummet på dog blevet kopieret på flere
biblioteker rundt om i landet med stor
succes.
Pernille Schaltz fratrådte jobbet 1. januar, og Pia Schack Pedersen har nu sat
sig i chefstolen som midlertidig leder.

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

slp

Frisør Dorte

Julepynten var en trist affære
Indre by måtte lægge gader
til en trist juleudsmykning i december.
Det mener i hvert fald Københavns City
Center, der i et brev opfordrer deres
medlemmer til at opsige kontrakterne
med Kjøbenhavns Juleudsmykning.
”Vi synes i KCC – som de fleste – at den

JULEPYNT

juleudsmykning, der i år er hængt op på
Strøget og Købmagergade, er et ualmindeligt trist syn”, skriver Københavns City
Center i brevet til medlemmerne.
Ifølge Københavns City Center er
kontrakterne blevet misligholdt, fordi
der i dem både nævnes gran og lyskæder

som en del af juleudsmykningen, men i
december er der kun blevet hængt lyskæder op. ”De er i dagslys værdiløse som
udsmykning og de er ikke meget bedre
efter mørkets frembrud”, lyder det i brevet.

Måneden der gik
Af Anders Derlich, nyhedsredaktør

Så blev december også en saga blot. Højest
på dagsordenen var den famøse klimakonference, som endte i… ja, hvad endte den egentlig med? Ifølge flere af de involverede parter
dannede den grobund for fremtidige aftaler,
men det kan være svært for andre at se. Det
virkede derimod som en børnehave, hvor alle
gæster prøvede at skrabe til sig. Kineserne
endte ifølge flere analytikere som vinderne,
da de rejste hjem med visheden om, at de fortsat kan pumpe uanede mængder af CO2 op i
atmosfæren.
Der kom mange demonstranter til vores
by, som gerne ville være med til at vise deltagerne på klimakonferencen, at der skal gøres
noget. Demonstranterne kom fra hele verden,
og blandt disse mødte Københavneravisen et
ægtepar, som havde taget turen fra England
for at give deres mening til kende. De forklarede, at de havde rejst i tyve timer for at
deltage i demonstrationen den 11. december,
som de brændende håbede på, kunne være
med til presse verdenslederne til en aftale.
Det skete nu engang ikke, men de mange demonstranter satte kulør på vores kære by i en
kold tid.
Hæder til byhistoriker

Men der foregik også andre ting i byen. Den
14. december modtog byhistorikeren Allan
Mylius Thomsen den nyindstiftede pris, Kprisen, som uddeles af Indre By Lokaludvalg.
Prisen gives til en person, forening, netværk,
organisation eller erhvervsvirksomhed, der
har gjort en ekstraordinær indsats for Indre
By.
Allan Mylius Thomsen har gennem en årrække lavet guidede ture i København, hvor
man kan blive gjort opmærksom på byens

St. Kongensgade 76

rige historie. Det blev kvitteret med K-prisen,
hvor der følger 25.000 kr. med. Formanden
for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann,
kaldte prismodtageren for ”en enestående
formidler af indre bys udvikling og historie.”
Selv var Allan Mylius Thomsen glad for prisen, men i sin takketale tog han sig også tid
til at gøre opmærksom på, at der skal værnes
om København:
”Der er desværre nogle, som ikke vil det
bedste for byen. Her skal være plads til alle;
fattigrøvene og rigmændene, værtshusene og
de fine restauranter,” sagde han.

Tlf. 33 32 12 64

✂

m/k klip

220,-

hk

DRØMMEBRYLLUP
I SMUKKE OG
LYSE OMGIVELSER
I NYHAVN

CAP HORN

Prisstigning på parkeringstilladelser

Den 1. januar steg prisen på en parkeringstilladelse fra 195 kroner til 690 kroner - en stigning på over 250 procent. Det er politikerne,
som har besluttet, at københavnerne skal betale mere for at parkere deres bil. Og det er
for at forhindre for mange biler, siger chef i
Center for Parkering, Anders Møller:
” Vi bliver nødt til at sætte prisen, så det
har en effekt, i forhold til at nå målet om at
begrænse antallet af biler. Vi regner med, at
nogle vil undlade at købe bil nummer to,” siger han til P4 København.
Stigningen er politisk vedtaget tilbage i
2005, hvor man forudså, at antallet af biler
ville stige. Når antallet af biler stiger, kommer der også flere trængsels- og miljøproblemer i byen. Den ret store prisstigning har fået
flere bilister op af stolene med angreb imod
Center for Parkering, som omvendt mener, at
prisen stadig er billig. Der er omkring 38.000
beboerlicenser i København, og håbet med
prisstigningen er, at antallet af biler i København falder.
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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Ud salg
Af Helle Kvist

Januarudsalget er skudt i gang, og overalt i byen bugner butiksruderne af lokkende
tilbud. De fleste butikker i indre by indledte januarudsalget den 28. december. Det er
ufornuftigt for virksomheden og en hån mod forbrugerne at starte udsalg lige efter Jørgenholst_41x100.indd
jul,
mener ekspert i detailhandel.
”Jeg tror i virkeligheden
ikke, at der er mange med hånden
på hjertet, der ønsker at køre udsalg
på nuværende tidspunkt, men de føler sig bare tvunget til det, fordi alle
andre gør det”, siger Michael Schou,
som er markedsdirektør for Retail
Institute Scandinavia og ekspert i
kædeudvikling- og drift af detailhandelsbutikker. Han ser det tidlige
udsalg som et udtryk for butikkernes manglende enighed om, hvornår
udsalget skal ligge.
”Hvis jeg har en masse varer, jeg
gerne vil have solgt på udsalg, og
alle andre har kørt udsalg, og forbrugerne har brugt de penge, de vil
disponere på udsalg hos de andre, så
brænder jeg inde med mine varer.
Og hvis jeg er bange for at brænde
inde med mine varer, sætter jeg også
mine varer ned og følger de andres
udsalgsperiode. Så det, at udsalget
starter nu, er resultatet af et gruppepres”, vurderer han.
Michael Schous vurderinger møder dog modstand fra detailbranchen.
Jeanette Aaen er forretningsdirektør for Magasin og sidder i bestyrelsen i Københavns City Center. Hun
ser ikke udsalget som et resultat af
gruppepres. Sammen med de øvrige
butiksrepræsentanter i Københavns
City Centers bestyrelse fastsætter
hun udsalgsdatoer for indre by.
”Der er en stor enighed om, hvornår udsalget starter i indre by. Vi
sætter os sammen allerede i sommermånederne og finder ud af,
hvornår vi starter udsalg, og så melder vi det ud. Alle har kunne gå ind
og kigge på Københavns City Centers

UDSALG

Når man lige umiddelbart
efter jul sætter varerne
ned, så tror jeg, at der
er mange forbrugere, der
føler, at det er en hån
imod dem.
hjemmeside, og der har alle kunne
se vores anbefalede starttidspunkt
for udsalget”, forklarer hun og understreger, at der aldrig har været en
større enighed om, hvornår udsalget
bør starte.
Udsalgsspekulanter

For mange butikker er julen afslutningen på en salgsperiode og for at
have råd til at købe nye varer, må
butikkerne rense ud i de gamle ting.
Men når butikkerne sælger varerne
til reducerede penge, er der færre
penge at købe nye varer for og færre
penge til at betale driftsomkostninger, og det er et stort problem, mener
Michael Schou. Samtidig ser han en
potentiel fare i, at forbrugerne kan
begynde spekulere i udsalgstilbuddene.
”Et andet element, som gør det ufornuftigt, er, at folk kommer og bytter
mange af deres gaver i håb om, at de
kan udløse en slags bonus, fordi de får
flere varer for de samme penge”, siger
han og fortsætter;
”Hvis detailhandlen gerne vil
have forbrugerne til at købe varerne
og helst til fuld pris – hvilket er nødvendigt for, at detailhandlen kan
drive deres forretninger – så er det
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jo dumt at opdrage forbrugerne til,
at de bare skal vente en lille smule,
for så bliver varerne sat ned”.
Jeanette Aaen kan ikke genkende
Michael Schous betragtninger.
”Folk kommer, hvis de har fået
noget, de ikke kan bruge. Vi oplever
ikke, at folk kommer og bytter en
vare for så at købe den på tilbud. Det
sker simpelthen ikke”, siger hun.
Hån mod kunderne

Udsalgsstarten den 28. december er
ikke kun en dårlig forretning for detailhandlens butikker. Det er også en
hån mod kunderne, at de kan se, at
julegaver købt til fuld pris nu koster
det halve, mener Michael Schou.
”Når man lige umiddelbart efter
jul sætter varerne ned, så tror jeg, at
der er mange forbrugere, der føler,
at det er en hån imod dem. Op til
jul betaler de fuld pris for varerne
og så lige umiddelbart efter jul – inden de overhovedet har nået at bytte
noget som helst – kan de få tredive
eller halvtreds procent på de samme
varer”.
Hos Magasin oplever Jeanette
Aaen ikke, at kunderne føler sig hånet.
”Jeg får rigtig mange breve fra
kunder om, hvordan de synes, vi skal
gøre tingene anderledes, men jeg får
ikke et eneste brev fra kunder, der
klager over, at de kan få varerne til
halv pris”, siger Jeanette Aaen.
hk@koebenhavneravisen.dk

Vinstuen
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håbets havn
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ECO TATU
Eco Tatu er en avis/bladholder, men kan også bruges som
fodskammel. Fremstillet i mørkt og lyst genanvendt træ.
Fås i Ipanema til kun Dkk. 1.590,-

Af Alexander Højfeldt Lund

Mellemfolkeligt Samvirkes Climate Agents var under klimatopmødet med til at omdanne Københavns rådhusplads til
Håbets Havn, Hopenhagen. Her var græsrodsorganisationer,
restauranter og udstillinger, der alle satte fokus på klimaet.
COP15 Mellemfolkeligt Samvirkes klimaagenter, var under klimatopmødet med til at omdanne Copenhagen til Hopenhagen, Håbets
Havn. Rådhuspladsen var i perioden 7. december til 18. december fyldt med klimaudstillinger, klimarestauranter og græsrodsorganisationer med klima på dagsordenen.
Mellemfolkeligt Samvirkes Climate Agents
kæmper for, at de rige industrialiserede lande
skal betale deres såkaldte klimagæld til udviklingslandene.
”Der er en klimagæld, som de rige lande skal
betale. Vores slogan er ’Rich Countries Pay Climate Your Debt’. Det er udviklingslandene, der
bliver påvirket mest af klimaforandringerne,
og det er de rige lande, der har udledt CO2,” siger klimaagenten Vibe Jensen.
De rige industrialiserede lande, herunder
Europa og USA, skal ifølge Climate Agents
lægge flere penge til udviklingslandene på
bordet.
”Vi skal væk fra støtten. Det skal ikke bare
være ulandsbistanden, der bliver brugt. Det
skal være nye penge, som kan være med til at
hjælpe udviklingslandene med deres klimaproblemer,” siger Vibe Jensen.

Pres på de rige lande

Climate Agents er en organisation under
Mellemfolkeligt Samvirke, som er en del af
paraplyorganisationen Action Aid. Organisationen forsøgte at lægge pres på de lande, der
ikke gjorde nok under forhandlinger i København.
”Vi har nogen siddende inde i Bella Center.

De rapporterer så til os på gaden og fortæller os,
hvilke lande vi skal lægge pres på,” siger Vibe
Jensen.
Konkret iværksætter Climate Agent forskellige initiativer for at lægge pres på landene.
”Det vi for eksempel konkret kan gøre er
at gøre opmærksom på ting i medierne. For
eksempel kårer vi ’Fossil of the Day’ (Dagens
fossil red.). Den går til lande, som vi mener
ikke har gjort nok den givne dag,” siger Vibe
Jensen.

Galleri Ipanema · Store Kongensgade 116b · 1264 København K
www.ipanema.dk · information@ipanema.dk · Tlf. +45 2721 6060

Medierne er vigtige

Kontakten til medierne er vigtig for græsrodsorganisationer som Climate Agents. Gennem
aviser, tv og radio kan organisationen nemlig
lægge et stort pres på forhandlingsparterne.
”Man skal ikke undervurdere medierne.
Landene bliver ramte af det, hvis der for eksempel står i ’New York Times’, at USA er
blevet kåret til ’Fossil of the Day’,” siger Vibe
Jensen.
Gennem medierne når budskabet om en
ambitiøs klimaaftale ud til befolkningen, og
det er noget af det vigtigste for en græsrodsorganisation.
”Jo mere vi kan påvirke befolkningen, jo
mere påvirker vi også landene. Der skal simpelthen skub på en bølge,” slutter Vibe Jensen.
Climate Agents består af frivillige fra seks
forskellige lande: Kenya, Mozambique, Uganda, Zambia, Tanzania og Danmark.
ahl@koebenhavneravisen.dk
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Jeg går ikke på kompromis
Af Jens Jørgen Petersen

Preben Lynge Hansen fra Vinstuen Bernikow er passioneret københavner med stort K
PORTRÆT ”Det har været 12 dejlige år
i Kristen Bernikows Gade, og jeg har
lært en masse spændende og dejlige
mennesker at kende. Men i virkeligheden har jeg jo været her lidt længere, både som tjener og bestyrer.”
Det siger indehaveren af Vinstuen
Bernikow, Preben Lynge Hansen, der
har en lang fortid i faget og derfor ved,
hvad der skal til at skabe hyggelige,
intime og diskrete rammer på en god,
gammel københavnsk vinstue.
Preben Lynge har en fortid i Københavns Lufthavn, hvor han var tjener i 20 år, inden han første gang kom
til ”Bernikow” et par år i slut-80erne.
”Jeg sejlede derefter et par sæsoner med DFDS, men vendte tilbage
til ”Bernikow” som bestyrer, og efter
nogle år fik jeg tilbud om at overtage
forretningen”, fortæller Preben Lynge
Hansen:
”Jeg holder uendelig meget af mine
gæster og hele kvarteret her omkring
har en ganske særlig betydning for
mig. Jeg kan slet ikke forestille mig at
drive forretning et andet sted”, siger
Preben Lynge, der selv bor i kvarteret
omkring Nyboder, og derfor har han
selvsagt en ganske særlig tilknytning
til Den indre By.
Det var med en stor portion vemod,
men også glæde, at Preben Lynge
Hansen for nogle år siden måtte lukke
forretningen i flere måneder under en
stor ombygning.
”Det var helt nødvendigt med en
modernisering. Vores toiletforhold var
langt fra tidssvarende, hvis man skal
sige det mildt. Desuden fik vi mulighed for at udvide med ind- og udgang
til ”Bernikow Gården”, hvilket var et
væsentlig kvalitetsløft”, siger Preben
Lynge, som også indførte en smørrebrødsseddel på den gamle vinstue.

Preben Lynge Hansen (th) har berettiget skabt sig et stort og trofast stampublikum – og
han er berømt for sin half and half, der måske er byens bedste

Ombygningen blev kostbar og gennemgribende, og den lykkedes til fulde. Den blev udført med respekt for
den hidtidige indretning, og mange
gamle stamkunder er i dag helt sikre
på, at der kun er rykket lidt rundt på
borde og stole og isat et par nye døre.
”Nej, alt var væk. Det hele er
bygget op fra bunden, men vægge og
lofter er malet så det gamle, røgfyldte
og –sværtede lokale fremstår med den
gamle patina”, siger Preben Lynge, der
et par gange om året rejser udenlands
for at spille lidt golf.
Københavneravisens
reporter
kan tilføje, at toiletforholdene fik et
løft ind i dette årtusinde. Herrernes
gamle toilet var ikke noget at skrive
hjem om. Man kunne dårligt klemme

sig ind før i tiden endsige vende sig,
når man var trippet på plads. I dag
er ”Bernikows” toiletter til gengæld
nogle af byens flotteste, rene, velindrettede og præsentable både på herreog spindesiden.
”Bernikow” kan ikke bryste sig af
byens største smørrebrødskort – det
rækker forholdene ikke til eftersom
der ikke er varmt køkken. Til gengæld
bør man fremhæve stedets ”slagsnumre” oksebryst, røgede ål og tartar, hvis
mage ikke findes mange andre steder
i byen. Og i julemåneden serverede
Flemming, der er ”smørrebrødsjomfru”, med sit altid smittede gode humør en aldeles fortrinlig sylte, som
det hører sig til i december.
”Jeg går ikke på kompromis med
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kvaliteten, selvom vi ikke har så store forhold”, siger Preben Lynge.
Det vil være blasfemisk at sammenligne ”Bernikow” med et kirkerum, hvor freden sænker sig, når
man træder ind. Alligevel er der en
vis sammenligning. Der er en vis særegen ro, når man træder ind i lokalet.
Man fornemmer øjeblikkelig tilstedeværelsen af det modne citypublikum. Man føler sig og bliver behandlet diskret og privat. Uanset om man
er stamkunde eller blot falder ind på
strøgturen. Man kan finde plads til
at læse avisen, få sig et stykke mad
eller blot nyde et glas half and half,
som ”Bernikow” er berømt for. Ikke
mindst fordi den ene ingrediens er
den med rette højt værdsatte og roste
Limfjords-porter.
Som en af stedets stamgæster, en
velklædt københavnsk forretningsmand i 40erne udtrykte det på en af
det gamle års sidste dage, da han stod
med en half and half.
”Den har jeg glædet mig til hele
dagen. Og til at slappe af med nogle
gode kollegaer. Det jeg især holder
af på ”Bernikow” er atmosfæren
med blandingen af stamgæster og
folk, der bare falder ind, og den
hyggelige summen af stemmer, der
aldrig bliver larmende, høj og generende. Det er sådan noget, der kendetegner et godt sted, uanset hvilket tidspunkt man kommer på”,
sagde han.
Det er nok derfor, at stamkunderne, der hovedsagelig består af forretningsfolk, folk med tilknytning
til rejsebranchen, adskillige journalister, men også flere af Københavns
kendte restauratører føler sig godt
tilpas.

Victor_86x60.indd 1
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THE EARTH COLLECTION

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

Miljøvenligt tøj og
tilbehør i naturmaterialer til hele
familien.
Økologisk børne og babyserie.
Prisniveau hvor
alle kan være med.

STUDIESTRÆDE 12 – 1455 COPENHAGEN – +45 3315 2255 – JAILHOUSECPH.DK

STU

Forretter
Tomatsuppe
Serveret med creme fraiche
og bacon.
Rejerulle
Med tang, chili og agurk,
hertil marineret peberfrugt
og sc verte.

For dit velbeﬁndende
og miljøets skyld!
Kompagnistræde 37
1208 København K
Tlf.: 33153636

Baconstegt kyllingebryst
Lagt på gulerodspuré,
fignekompot og ris,
hertil kold hvidløgscreme.

Hovedretter

Helstegt oksefilet
Serveret med søde kartofler,
ristede knoldselleri samt
langtidsbagte tomater,
hertil cremet svampesauce.

Stegt laks
Anrettet på vinterkål,
med rødløgskompot og kartofler,
hertil dijoncreme.

Frisk pasta
Serveret med kylling, karry,
rødløg og gulerødder.

Desserter
Indbagt brie
Serveret med
blomme/valnøddekompot.
Chokolademarcel
Serveret med vanilleis,
hindbærcoulis og passionsfrugt.
2 retter kr. 189.3 retter kr. 199.Vin menu til 2 retter kr. 89,Vin menu til 3 retter kr. 99.-

Vi laver selskaber ud af huset

www.theearthcollection.dk

STUDIESTRÆDE 12 – 1455 KØBENHAVN K – 3315 2255 – JAILHOUSECPH.DK

Hugo Boss bliver til Hartung
Af Jens Jørgen Petersen

Den kendte københavnske herretøjshandler Martin Hartung supplerer fra 1. marts sin
eksklusive forretning med verdenskendte italienske og engelske tøjmærker
NAVNESKIFT Et af Københavns kendte hjørner får nyt
navn 1. marts. Det verdenskendte tyske herretøjsbrand
Hugo Boss i Kristen Bernikows Gade forsvinder og erstattes af ”Hartung”.
Baggrunden for ændringen skyldes, at moderselskabet bag Hugo Boss vil åbne
en såkaldt konceptforretning
på Strøget, som i højere grad
henvender sig til turister efter et internationalt koncept.
Den kendte københavnske herretøjshandler Martin
Hartung har gennem 12 år
drevet ”Hugo Boss” med en
kollektion, der har kunnet
tilfredsstille en voksende,
krævende og eksklusiv dansk
kundekreds, der efterspørger kvalitet uanset pris. Det
er også baggrunden for, at
Martin Hartung fortsætter
på adressen, blot med den
forskel, at konceptet udvides
betydeligt.
”Fremover kan jeg i endnu højere udstrækning be-

tjene mine kunder bedre og
tilbyde et væsentlig større,
bredere og anderledes sortiment, hvor højeste kvalitet
og finish fortsat er fællesnævner”, siger Martin Hartung,
som fortsat vil forhandle en
Boss Selection – bl.a. habitter, sko og skjorter fra Boss’
såkaldte toplinie.
Martin Hartung har foreløbig truffet aftaler med højt
ansete italienske tøjbrands
bl.a. Canali og Corneliani,
som fremhæves for gennemsyede produkter af fornem
italiensk kvalitet, sko fra
Moreschi og strikvarer fra
engelske John Smedley. Mærker, som er internationalt
berømmet, men endnu ikke
særlig kendte på det danske
marked.
”Det bliver et meget anderledes stærkt og spændende
koncept. Vi sammensætter
et sortiment, der kvalitativt
kan supplere Hugo Boss, som
er rigtig gode, men dog ikke
verdensmestre i alt. Jeg tør

sige, at vi bliver landets bedste, når det gælder habitter
og stort udvalg for en kvalitetsbevidst kundekreds”,
siger Martin Hartung, der
bl.a. nævner, at han nu også
vil forhandle skjorter fra særdeles eksklusive italienske
Xacus, verdenskendt for kvalitet, og hvor man med et par
ugers varsel kan få syet sine
skjorter efter mål.
”Vi bliver en multi-brand
butik med det allerbedste i
herretøj og unikke i bukser
og habitter her i landet. Vi
vil kunne tilfredsstille alle
mål, krav og stoffer, som
kunderne måtte have”, siger
Martin Hartung, som har
flere, verdenskendte brands
på vej. Fordi aftalerne ikke
er på plads, kan Martin Hartung ikke løfte sløret for,
hvilke brands, det handler
om, men antyder, at tøjmærkerne ligger i den ”virkelig
tunge ende”.
jjp@koebenhavneravisen.dk

”HARTUNG” afløser fra 1. marts ”Hugo Boss” på det kendte hjørne i
Kristen Bernikows Gade.
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restaurant // take away // cocktails
catering // arrangementer // receptioner

Af Helle Kvist

Foto: Natascha Thiara Rydvald

Eugene O’Neills ’Alverdens rigdomme’ er yderst
velspillet og elegant iscenesat på Det Kongelige
Teater. Men de intense følelsesudsving er til tider
mere end den tre timer lange forestilling kan bære.



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

brasiliansk
kunsthåndværk

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

Kærlighed og grådighed krydser klinger i Jan Maagards bearbejdelse og iscenesættelse af Eugene O’Neills
aldrig færdiggjorde familiedrama. For anden gang sætter Det Kongelige Teater historien om den skruppelløse
familie Harford i scene – en
historie om en aldrene mors
incestuøse kærlighed til sin
søn og hendes kamp om at
fastholde magten over ham,
når svigerdatteren svinger
skørterne.
Mor, søn og svigerdatter er
et manipulerende og grådigt
trekløver, der elsker, hader
og håner hinanden på kryds
og på tværs. Snart kæmper
mor og svigerdatter i en indædt kamp om søns og ægtemands gunst, snart indgår
de to kvinder i en magtfuld
alliance mod husets herre.
Der er skruet godt op for følelsesblusset i ’Alverdens rigdomme’, men til tider bliver
de lidenskabelige dueller en
anelse mere end den tre timer lange forestilling kan
bære.

TEATER

Store talenter

Heldigvis er forestillingens
en parade af formidable
skuespilpræstationer.
Tre
O’Neill-forestillinger er det
blevet til på Det Kongelige
Teater, og Kirsten Olesen har

medvirket i samtlige tre. Det
kan i den grad mærkes.
Olesen er mere end godt
tilpas i rollen som moderen,
en melodramatisk og udspekuleret dagdrømmer, som
længes efter ungdommen.
Især i samspillet med Ann
Eleonora Jørgensens svigerdatter formår Olesen at fremvise hele følelsespaletten.
Ann Eleonora Jørgensen
træder på scenen med et
nærvær og en erotisk udstråling så flammende som hendes røde hår. Hun kan styre
sin mand som kun en kvinde
kan gøre det.
Mellem de to kvinder står
Mads M. Nielsens lettere kyniske søn, som hurtigt vrager
ungdommens frihedsidealer
til fordel for alverdens rigdomme. Hans forvandling fra
ungdommelig idealist til stålhård forretningsmand med
sorte render under øjnene er
mere end imponerende.
Til at minde os om den
grådighed og pengelyst, som
forestillingen også handler
om, er Peter Schulz’ elegante
scenografi med en cirkelformet bagvæg belagt med guld.
Forestillingen ’Alverdens rigdomme’ spiller i Skuespilhuset
til 13. Februar. Billetbestilling
på www.kglteater.dk

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538
Med en baggrund
fra Brasilien og interessen
for kunsthåndværk har Rosane Nunes startet eget galleri i november 2008. Rosane
er opvokset i provinsen, men
som ung flyttede hun til Rio
de Janeiro og boede otte år
i bydelen Ipanema, et velrenommeret område med gallerier og kunstmarkeder.
Inspirationen og lysten til
at ville handle med kunst –
og især brasiliansk kunst,
blev lagt her. Da Rosane efter
en del år i Danmark fik muligheden for at starte sit eget
galleri, var det et naturligt
valg at fokusere på brasiliansk kunsthåndværk!
Tankerne bag galleri
Ipanema er at fremme brasiliansk kunsthåndværk og
samtidig at støtte den bæredygtige tankegang, der ligger
sig til tidens tendens. Dette

PORTRÆT

gør Ipanema ved at have direkte kontakt til - og import
fra kunstnerne.
Kunstnerne fra Brasilien
støtter lokale samfund gennem opkøb af genanvendte
materialer – i overensstemmelse med fair trade – til udarbejdelsen af deres kunsthåndværk.
Der er tale om genanvendt
industrielt materiale såsom
aluminium og træ. Desuden
naturlige materialer som kokospalmetræ, drivtømmer og
bambus. Et enkelt produkt
består af sammenpresset fibre.
Senest er Ipanema udvidet med partneren Ulrik
Bang og tilsammen udgøres Ipanema af to kulturbærere, der med hver deres
indfaldsvinkel, skaber det
forum, der er Ipanema.
kbh@koebenhavneravisen.dk
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Nu bygger Realea på
Tietgens Ærgrelse
Af Alexander Højfeldt Lund

Byggeriet på den tomme grund, kaldet Tietgens Ærgrelse,
ved Marmorkirken er påbegyndt. Det er ejendomsselskabet
Realea, der står for byggeriet. ”Vi vil løbende orientere naboer
om byggeriet,” siger presseansvarlig Anne Dorthe Walther.

Tietgens Ærgrelse, den tomme grund ved
Marmorkirken, har længe
stået tom. Men ikke meget
længere. Ejendomsselskabet
Realea er begyndt at bygge
på grunden og tidshorisonten er overskuelig.
”Vi bliver presset lidt fra
Metroselskabet, som også
skal i gang. Vi regner derfor
med at have ’grovhuset’ færdigt i august 2010,” siger presseansvarlig for Realea Anne
Dorthe Walther.
Når husets står klar påbegyndes byggeriet indvendigt.

NYBYGGERI

Anderledes opstart

Grunden ved Marmorkirken
har tidligere huset en tankstation, hvilket har resulteret

i en noget anderledes opstart
af byggeriet.
”Byggeriet startede først
som en miljøoprensning på
grund af den forurenede jord.
Derfra er projektet gledet direkte over i byggefasen,” siger Anne Dorthe Walther.
Byggeriet er nu inde i den
første fase, hvor der støbes
såkaldte sekantpæle for at
holde grundvandet ude fra
byggepladsen.
Naboorientering

Tidligere har der været problemer med naboerne til
Tietgens Ærgrelse, der har
frygtet larm og andre gener.
Derfor arrangerede Realea
et møde for at orientere naboer.

”Vi arrangerede mødet for
at forklare vores visioner og
planer for byggeriet. Og vi fik
mange positive tilkendegivelser fra naboer,” siger Anne
Dorthe Walther.
Der vil løbende være orientering på Realeas hjemmeside, så naboerne kan følge
med.
”Vi vil løbende holde naboer orienteret, så de ikke
pludselig bliver overraskede
over larm eller lugt,” siger
Anne Dorthe Walther.
Der kan findes mere information om byggeriet på Realeas hjemmeside www. relea.dk.

Københavneravisen går i byen

1264 – postnummer
og brasseriesensation
ANMELDELSE Tre retters menu
for 200 kr. kendes fra den
tarveligere del af de etniske
restauranter, ingen forbinder
den lave pris med den højeste gastronomi.
Efter en travl dag på redaktionen i Store Kongensgade 44 gik vi ti numre frem
til nr. 34, hvor 1264 – vort
postnummer – dækker over
en spiselounge, der dækker
både frokost, aften og cocktailsessions.
I dette interiør blev der
tidligere drevet en dyr restaurant med Michelin-stjerne og
menuer til 3.000 kr. Klientellet var så fornemt, at der blev
trukket et gardin til ud mod
gaden. Slut med snobberiet,
nu tilbydes tre retter til 200
kr. pr. couvert. Jamen, altså!
Der dufter af mad på den
forførende måde, når man
træder ind i det lyse lokale.
Spisekortet er enkelt: tre
forretter, tre hovedretter, to
desserter og ost. 200 kr. Først
provencalsk fiskesuppe med
muslinger og bidder af hvid
fisk med den dybe røde farve,
der illustrerer den oversmag,
som sand fiskesuppe skal
præstere.
Hovedmulighederne præ-

senteres således på kortet:
And, Lam, Fisk.
Ikke noget lyrique de
gastronomique, men fineste lammekrone og langtidskoncentreret bov. And
udsolgt, oksemørbrad i
pompøs trøffelsauce i stedet. Inderlig, insisterende
oksesmag og perfekt stegeskorpe. Chokolademousse i
svanedekoration og to oste,
en fåremælksroquefort var
bemærkelsesværdig.
Eget
brød, specielt Guldkronesmør med mere flødeflothed
end det lurmærkede.
Med to glas hvidvin, et
glas dessertvin og tre glas
rødvin – ypperligt, pladsen
tillader ikke gennemgang røg regningen op på 780 kr.
for to personer. Havde vi delt
en flaske, var det blevet billigere.
Ukrukket kærlighed til
fine råvarer og deres rette behandling og afvisning af alle
de hjælpestoffer, som hærger
dele af restaurationsbranchen, vil give ”1264” et højt
ry som den ærlige fornyelse.
Derfor gælder det om at slå
til, mens kortet stadig rummer 3 retter for 200 kr.
Mr. City

Nyt & Genbrug

ahl@koebenhavneravisen.dk

Naboløs 4 · 1206 København K · tlf: 33 11 42 60
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Den nye overborgmester
satser på børnene
Af Hjalte Kragesteen, politisk redaktør

Frank Jensen (S) vil gøre København til ’børnenes by’ og stiller kun op igen
om fire år, hvis løfterne om pasningsgaranti er indfriet.
POLITIK Ritt Bjerregaard (S) lovede 5000 boliger til 5000 kr. Det blev aldrig til noget.
Nu lover den nye overborgmester Frank
Jensen bedre børnepasning i København,
hvor der maksimalt må være 15 minutter
på cykel fra hjem til institution. Det ligner
et løfte på samme niveau og med samme
risiko for total fiasko. Noget der vil klistre
til ham, hvis det ikke lykkes, eller noget
han vil blive belønnet for, hvis det lykkes.
Et eftermægle som fiasko Frank eller fantastiske Frank, om man vil.
Allerede fra dag et som overborgmester kæmper han da også for, at det ikke
skal ende som med de manglende boliger.
”Vi skal øjeblikkeligt i gang med arbejdet
for at levere en bedre pasningsgaranti,
og det skal være på plads inden for den
kommende fire-årige valgperiode. Men
det er ikke noget, som vi kan levere fra
den første dag,” siger Frank Jensen. Under
den kommunale valgkamp i november
var løftet om bedre børnepasning et vigtigt tema for Socialdemokraterne, og de
københavnske vælgere belønnede partiet
og Frank Jensen med overborgmesterposten.

Vil bygge sig ud af problemerne

For at nå målet vil overborgmesteren bygge nye institutioner i København. Det vil
give flere pladser og skabe institutioner,
der er tættere på de københavnske børnefamilier, lyder forklaringen.
Men det koster også penge at bygge,
og man kan med rette spørge, hvad der så
bliver lagt i nederst i bunken i de næste
fire år: Politikere lover meget på mange
områder, men vi hører sjældent om, hvor
pengene skal komme fra. Hvad skal der
ikke bevilges penge til, så der bliver råd til

bedre vilkår for børnefamilierne i København?
”Det er klart, at når man vælger at sætte meget fokus på nogle områder, er der
andre, som ikke kommer lige så meget på
dagsordenen. Men man skal huske, at når
vi bruger penge nu på at bygge daginstitutioner, så skaber vi jobs og får sat gang i
det kriseramte byggeri. Derfor er der sund
fornuft i at investere i krisen, det gavner
alle, og det er det eneste, der på sigt kan betale sig,” siger Frank Jensen. Han peger dog
ikke på, hvilke konkrete områder, der vil
blive nedprioriteret, men hæfter sig ved at
projektet også skaber flere arbejdspladser.
Pædagogerne i København er ikke så
fortrøstningsfulde og udtrykker bekymring for om kvaliteten i børnepasningen
kan følge med. ”Hvis man samtidig med
flere nye pladser udhuler kvaliteten af de
pladser, man tilbyder byens børn, er vi
lige vidt,” siger Nina Reffstrup fra Københavns Forældre Organisation til Berlingske Tidende.
Tiltro til Anne Vang

Frank Jensen er da også villig til at lytte
til bekymringerne. ”Nu skal vi i et bredt
samarbejde med forældre, medarbejdere
og organisationer på området og lave en
langsigtet børneplan, så vi kan bruge pengene klogere og undgå hovsa-løsninger,”
siger han. Han finder det derfor vigtigt,
at socialdemokraternes Anne Vang fik
ansvaret for børne- og ungeforvaltningen
og mener, at man derved har taget første
skridt i kampen mod ventelister og lange
transporttider.
”Det første træk er på mange måder
taget, da vi valgte, at Socialdemokraterne
skal have ansvaret for børneområdet med

Anne Vang som ny børne- og ungdomsborgmester,” siger den nye overborgmester.
Oppositionen: ’Vi har hørt det før’

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

Adresse

Lederen af oppositionen på Rådhuset,
Gråbrødre Torv 16
Venstres Pia Allerslev, er ikke imponeret
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
og tror ikke på, at Socialdemokraterne kan
Mail: atleta@pedalatleten.dk
løfte opgaven. Hun ønsker mere fleksible
og midlertidige løsninger frem for store
langsigtede planer, der aldrig lykkes.
www.pedalatleten.dk
”I de seneste mange år har vi afsat
milliarder til børnepasning, uden at det
lykkedes Socialdemokraterne at få SF’s
børne- og ungeborgmester, Bo Asmus
Kjeldgaard, til at tage sig sammen og byg- Din 1kontakt til
29/05/06
ge nyt i tide. Det store problem er, atPedalatleten_41x100.indd
S og
lokal købekraft
SF hele tiden har holdt fast i de store, fori Indre By
kromede planer frem for at tænke i fleksible, hurtige og midlertidige løsninger,
Telefon:
som Venstre har foreslået gang på gang,”
siger Pia Allerslev (V) til Berlingske Tidende. Frank Jensen tror ikke på midlertidige
løsninger og påpeger, at ”det kommer til at
tage nogle år, før vi er færdige med de nye
daginstitutioner, som det er nødvendigt at
bygge.”

15:24:36

70225538

htk@koebenhavneravisen.dk

Det lover Frank
Der skal være maksimalt 15 minutters cykeltur
mellem hjem og institution, dvs. 3-4 km.
Der skal være garanti for, at søskende kan komme
i samme institution.
Garantien skal gælde inden barnet er fyldt et år
Garantien skal sikres med 10-15 nye institutioner, der skal åbne om senest fire år, og hver skal
rumme enten 60 vuggestuebørn eller 100 børnehavebørn.

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dagens Ret
50 kr,Dansk Folkekøkken - Store Kongensgade 72
www.store-kongensgade72.dk

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Tapasrestaurant, vinbar og ca

Tapas er en spansk tradition, hvor man spiser
små retter, der karakteriseres ved tre forhold:
1. Det er mad lavet i den spanske køkkentradition.
2. Det er mad, der serveres i små portioner, så man kan
smage mange forskellige retter.
3. Det er mad, der er egnet til at deles om.

Mandag til Fredag
kl. 11:30-14:30
Se menuen og flere muligheder på
Se ugens menu på
Dronningens
Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tap
www.tapasbaren.dk
Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33
36 07 70 · www.tapasbaren.dk
store-kongensgade72.dk

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasb
Dronnin

13

JANUAR 2010 ÅRGANG 5

Byens første
økologiske pølsevogn
Af Caroline Voetmann

Illums-ejendom
på tvangsauktion

ØKOLOGI Den 24. november langede pølsevognen DØP de første økologiske pølser over
disken. Vognen står på Købmagergade ved
Rundetårn, og ligner udefra den gængse af
slagsen. Men indholdet er blevet set ekstra
godt efter i sømmene. Det har resulteret i en
forretning, hvor alt fra pølser til ristede løg
er økologiske, og hvor al emballage og service
er lavet af miljøvenligt materiale. DØP’s pølsemand Claus Christensen er også idémand
bag konceptet. Han er uddannet fra Suhr’s
Seminarium og har en proffesionsbachelor i
Ernæring og Sundhed, og så har han eksperimenteret med forskellige koncepter for bæredygtigt fastfood, før han for alvor fik øjnene
op for pølsevognen.

Pølsevognen – en truet art

”Jeg synes, at pølsevognen er en fin og god
ting, og det er ærgerligt, at der bliver færre og
færre af dem. Men jeg synes også, at det var
ærgerligt, at der ikke var nogle pølsevogne,
der havde et rigtig godt produkt. Pølsevognen
skal være for alle, og det har den ikke været
hidtil. Der har ikke været nogle pølsevogne
for dem, der går op i kvalitet”, mener Claus
Christensen.
På trods af pølsevognens tilbagegang ser
han masser af håb for fremtiden: ”Pølsevognen er ved at blive udkonkurreret af alt muligt andet fastfood, men det har også noget at
gøre med, at pølsevognen ikke har udviklet
sig i over 50 år. Jeg tror på, at der er rigtig

mange, der gerne vil spise pølser, men som
gør det meget sjældent - eller slet ikke - fordi
det er for usundt. Men nu har de så fået muligheden for det”, siger han.
Respekt for traditionen

Det var vigtigt for Claus Christensen, at DØP
først og fremmest blev en pølsevogn. ”Min
erfaring siger mig, at man skal passe på med
at lave for meget om ved traditionelle koncepter. Jeg sælger ristede og franske hotdogs, men
der er også noget nyt; rodfrugtmos, der sælges
med en okse-krydderpølse. Og det har været
en stor succes hos kunderne”, fortæller han.
Claus Christensen har dog også haft skuffede kunder ved vognen: ”Jeg har oplevet en
del svenskere, der går igen. De vil simpelthen
bare have røde pølser, når de er i Danmark.
Og der er også danskere, der ikke har lyst til
at betale det, som det koster, og det er også
fint nok, for der skal være kunder til alle. Men
overordnet er folk positive. Overraskende er
der mange, der giver mig drikkepenge, fordi
de synes, at det er sådan en god idé”, fortæller
den stolte pølsemand.
cv@koebenhavneravisen.dk
Fransk hotdog: 30 kr.
Ristet hotdog: 34 kr
Okse-krydderpølse med rodfrugtmos 39 kr.
Af drikkevarer sælges der økologisk cola, hyldebrus og hindbærbrus og økologisk Cocio.
Mere information på www.døp.dk

TVANGSAUKTION Den 15. januar kommer ejendommen,
som Illums Bolighus holder til i, under hammeren i
danmarkshistoriens største
tvangsauktion af en enkelt
ejendom.
Det er realkreditinstituttet
BRF-kredit, som har begæret
tvangsauktionen af ejendommen Amagertorv 10, som per
1. oktober 2007 havde en offentlig vurdering på 339 mio.
kr.
Ifølge bekendtgørelsen på
statstidende.dk vil auktionen
finde sted 15. januar klokken
13 i Fogedretten i København.
Ejendommen, der er beliggende på Strøget, er udlejet til
Illums Bolighus A/S, der fra
ejendommen driver stormagasinet Illums Bolighus.
Af bekendtgørelsen fremgår det desuden, at lejemålet
er gensidigt uopsigeligt til
den 1. september 2020.
Illums Bolighus A/S betalte i 2009 en årlig leje på knap
16,7 mio. kr. samt 142.000 kr. i
øvrige driftsudgifter.

op i pris gennem indbyrdes
byttehandler.
Med i ejerkredsen bag I/S
Amagertorv 10 er også selskabet Ypkendanz Consult Aps.,
som tegnes af Illums Bolighus’ egen direktør Henrik Ypkendanz.
Han afviser dog over for
Business.dk, at tvangsauktionen vil have nogen som helst
indflydelse på driften af Illums Bolighus, der ligger i et
separat selskab.
Joacim Bruus-Jensen og
Henrik Ypkendanz købte i
2005 ejendommen af Royal
Scandinavia Retail for 260
mio. kr. Siden er der blevet
tinglyst pantebreve i ejendommen for hele 583,8 mio.
kr.
Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvor mange
penge BRF-kredit har ude
at svømme i Illum-ejendommen. Det fremgår heller ikke,
hvilke andre kreditorer, der
eventuelt må have penge til
gode.
kbh@koebenhavneravisen.dk

Ejendomsspekulant i
ejerkredsen

Den nuværende ejer af ejendommen er selskabet I/S
Amagertorv 10, som blandt
andet ejes af den krakkede
ejendomsspekulant Joacim
Bruus-Jensen.
Joacim Bruus-Jensen er en
af de centrale personer i det
netværk af spekulanter, som i
de sidste år af ejendomsbranchens optur handlede en lang
række ejendomme kunstigt

Sankt Annæ Kiosken
Vi har Københavns største blad- og avisudvalg!
Kom ind og se vores nye spillehal
St. Kongensgade 40 - 1254 Kbh K - Åbniningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 – Lørdage: 8.30 - 20.00 – Søndag: Lukket
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Kreativt værksted
i Studiestræde
Efter fem år på Islands Brygge er
kunstner- og designerkollektivet Workshop
Copenhagen flyttet til indre by, hvor den nye
butik i Studiestræde åbnede dørene den 1.
december. 25 designere og kunstnere driver
sammen stedet, og det er også dem man møder i butikken. Produkterne er håndlavede
og eksisterer kun i et begrænset antal. I butikken sælges der bl.a. tøj til børn og voksne,
smykker, boliginteriør og malerier.
Se mere på hjemmesiden www.workshopcph.dk

DESIGN

cv

cv

I vinkezonen
af Tårnfalken
København, du har alt, hvad der drager
mit sind – nu også vinkezoner. Princippet
kendes fra tyndt befolkede landdistrikter,
hvor man stiller sig op på den rigtige side
af grøften og vinker til rutebilen, der tager
passageren med til nærmeste stationsby.
Denne fine skik fra Morten Korchs grønne ungdom blev indført på visse strækninger, da København K fik sin elektriske
cirkelbus, der hvert 7. minut runderer til
glæde for turister, som typisk har tid til at
trille rundt i offentlige befordringsmidler
for at se byen. Nogle steder har den miljømilde motorbus faste stoppesteder, men ellers kan man bare vinke, så ruller den ind
til siden.
Chaufføren bliver glad for, at der endelig
melder sig en rejsende, for det sker ofte, at
den gule bus lunter af sted uden en eneste billetkøber, og han sider bag sit rat og
spekulerer på, hvornår Movias ufølsomme
regnedrenge får held til at vinke den nye
rute væk sammen med havnebussen.
Elektriske busser er en strålende idé, de
første blev præsenteret for ca. 125 år siden,
men de var rigtignok heller ikke udstyret
med computere. Den lille gule københavnerbus er såmænd nuttet nok, men ruteføringen gør den delvis uanvendelig for det
arbejdende folk. Den nysgerrigt fotograferende japaner vil derimod finde den hyg-

gelig og SMS’e hjem om turen fra museum
til museum, selv om ruderne dugger og forringer udsigten.
Man kan ikke gøre alle tilpas. En bus
uden passagerer er trods alt bedre end passagerer uden bus.
Lurifax

BØGER | FILM | MUSIK
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Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90

Den økologiske suppebar Soupanatural, der siden 2008 har ligget på Guldbergsgade på Nørrebro, åbner en filial i Sankt
Peders Stræde i januar. Hos Soupanatural er
økologi og bæredygtighed i højsæde, og udover økologiske supper kan man købe morgengrød i den nyåbnede suppebar. Soupa-
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HusmannsVinstue_41x60.indd 1

Økosuppe i Sankt Peders Stræde
NYÅBNET

BOGHUSET.DK

natural har desuden indgået et samarbejde
med Riccos Kaffebar. Mens et specialblend af
Riccos kaffe serveres i Soupanaturals cafeer,
serverer Riccos Kaffebarer Soupanaturals
økologiske supper.
hk

06/09/06 12:09:38
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Københavnerjournalisten
Ib Boye hædres af brødre
Memorabilitet betyder erindringsværd, at
noget eller nogen er værd at
huske. Dagen før nytårsaften
samledes 35 medlemmer af
Selskabet for Dansk Memorabilitet iført høje hatte og Chr.
X Kongemærke for at mindes
selskabets grundlægger, den
notable københavnerjournalist Ib Boye, der på Svendborg
Avis og Billed Bladet, i Svikmøllen og Østerbro Avis rendyrkede den nære nyhed og
karske kommentar.
Ib Boye, født 1935, døde
i 2009. Han stiftede det på
verdensplan enestående memorabilitetsselskab med det
formål en gang om året at
mindes en betydningsfuld
dansker, der er ved at gå i
glemsel. Selskabets kancelli
fandt, at netop Ib Boye burde
hyldes i den tradition, han
selv havde formet.
Herrerne samledes på Hviids Vinstue ved den ophængte tegning af Ib Boye, udført
af Svend Møller Andersen.
Æreskansler Peter Sprechler,
svoger til Ib Boye, bød brødrene at hæve pokalerne for
den excentriske nyheds- og
spøgefugl. Jacob Ludvigsen,
senior editor og geheimeråd,
deklamerede sit æreskvad for
den henfarne broder og indprentede Boyes leveregel: Du
skal altid bestille et par eks-
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tra benklæder, når din skrædder skal sy dig en ny habit.
Selskabets kansler, dr.
Christian Lunn, førte hattene
over Kongens Nytorv – til
glæde for de mange nytårsturister - til mindeankeret i
Nyhavn, hvor en kort sørejse
med Havnens Motorfærge
tiltrådtes. Målet var bøje
nr. 3 udfor Det Kgl. Teaters
nye skuespilhus, på hvilken
kansleren, ikke uden fare
for sit korpus, fastgjorde en
laurbærkrans. Fhv. trafikinspektør Rudy Philipsen sang
a capella Ib Boyes ”Espergærde Havn”, han skrev over
1.000 revynumre. Udover at
være klassisk journalist med
nyhedsnæse var Ib Boye også
magister i teatervidenskab.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen havde udvirket

CM

en tilladelse fra Københavns
Havnevæsen til navngivning
og bekransning af bøjen, og
når vejret bliver venligere,
vil sømærket blive bemalet
”Ibs Boye”. Blandt deltagerne
i den lystige, men også eftertænksomme ceremoni var
sønnen, pressefotograf Jesper
Boye.
Alderspræsidenten,
den 97-årige skuespiller Palle
Huld, var for træt til at møde
op, men sendte en hilsen via
sin fætter, antikvitetshandler Otto Berg. Nestor var den
95-årige og fortsat særdeles
aktive pressefotograf Vagn
Hansen.
Fartøjet sejlede de sorte frakker og hatte tilbage til Nyhavn. I Restaurant Gilleleje
indtoges en arbejdsfrokost
med sang og klang.
MY

CY

CMY

K

Mr. City

Nyrenoveret lejlighed
til Rådhusets duer
Af Sarah Louise Pedersen

BOLIG Duerne på Københavns

Rådhus er vendt hjem til et
nyrenoveret duetårn efter
en ferie i Jylland. Tårnet er
blevet udstyret med fodermaskine, vandbeholder og
et cementgulv, der er noget
lettere at holde rent end det
oprindelige bræddegulv. Desuden er duepasserne blevet
velsignet med et hejseværk,
så de nu slipper for at slæbe
duefoder og lignende op ad
den stejle og smalle trappe.
Det var da også hensynet
til duernes opsynsmænd,
som altså, indtil for nylig,

var underlagt det, der kaldes
urimelige arbejdsforhold, der
satte gang i beslutningen om
en renovation.
Rådhusets duer har ellers
gennemgået en svær tid, hvor
deres fremtidige eksistens
var truet, efter at politikerne
i 2007 besluttede at spare duerne væk på grund af manglende nytteværdi.
Duerne har haft deres
hjem på Martin Nyrops rådhus siden indvielsen i 1905,
og de fungerede oprindeligt
som brandalarm. De ville
simpelthen flyve til vejrs, så

snart de mærkede røg. Den
funktion mistede de, da der
blev installeret moderne
brandalarmer.
Siden fungerede duerne
som måltid for den siddende
Borgerrepræsentation, som
fik serveret cirka 55 duer årligt. Den tradition stoppede
dog også for efterhånden
mange år siden.
Men duerne blev alligevel
reddet efter en del politiske
tovtrækkerier, og er nu igen
flyttet ind på deres gamle
adresse i en topmoderne og
nyistandsat lejlighed.

Charivari - Le Petit Corsaire
Om Smaabladene
A: - Hvor mange Kjøbenhavneraviser eksisterer der?
B: - Ja, der er vel Berlingske fra 1749. Og Dagstelegrafen,
hvis den stadig udkommer…?
A: - Ingen! Nej, thi de kalder sig alle landsdækkende og finder det mindre fint at skrive om Livet i København.
B: - Kan man overhovedet erholde Berlingske Avertisementstidende i Provindserne?
A: - Ja, paa Recept.
Knierkegaard
A: - Er der ikke blevet lidt stille om Søren Kierkegaard?
B: - Nej vist, han granskes fortsat af professorerne.
A: - Javel, men de modtager jo ogsaa Vederlag herfor.
Smaa kaar, stort Hjerte
A: - Har du hørt, at Fru Bjerregaard har skænket sit Bohave
de Fattige?
B: - Hvilket Storsind, til det sidste banker hendes Hjerte for
Smaakaarsfolket, af hvilket hun selv er rundet.
A: - Ja, da maa man blot haabe, at Proletarerne vil vide at
værdsætte hendes kasserede Kontormøbler.
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Køb din frokost sandwich hos Ostehjørnet!

Kik ind til os! ... og få vores brochure og sandwich bestillingseddel.

Køb din frokost sandwich hos Ostehjørnet!
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