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KBH skal være
billigere i drift
TEKST STEEN ANKERDAL

Legetøjsgiganter
indtager Strøget
TEKST ALEXANDER HØJFELDT LUND

NYÅBNET To af verdens største producenter af legetøj og underholdning til børn og barnlige sjæle indtager København. Lego har allerede
åbnet deres butik på Strøget og til foråret følger Disney trop.

LÆS HELE
ARTIKLEN
PÅ SIDE

18

cykelmageren

INTERVIEW ”Der skal være
plads til biler i byen, for jeg
ønsker gode forhold for alle.
Men der er mange pendlere,
der tager bilen til byen, når
de skal på arbejde. Hvis vi
kunne få en del af dem over
i den kollektive trafik, ville
det være godt for miljøet, trafikken og borgerne.”
”Når det er sagt, er det be-

mærkelsesværdigt så mange, der cykler i København.
En tredjedel af dem, der bor
i København cykler dagligt
til og fra arbejde. Det understreger København som
cyklernes by, siger overborgmesteren, der blev kåret til
”Årets Cyk- LÆS HELE
list” sidste ARTIKLEN
PÅ SIDE
år.

11

1 klasses
reparationer
fra morgen til
aften eller fra
dag til dag
Håndbyggede
CYKLER
st. kongensgade 57
1264 kbh k
tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk
åbningstider
Mandag
10.00 - 18.00
tirsdag - fredag
9.00 - 18.00
lørdag
10.00 - 15.00

nyåbnet moderne italiensk restaur ant
Book jeres Sankt Vallentines aften nu

Grønnegade 33 · 1107 københavn · Tlf. 7070 2015 · www.fabios.dk

Åbningstider
Tirsdag 17 - 24
Onsdag 17 - 24
Torsdag 17 - 24
Fredag 12 - 24
Lørdag 12 - 24
Søndag Lukket
Mandag Lukket
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V

V

ist skal man være varsom med at skrue
tilbage til gamle dage, for så gode var de
bestemt ikke. Under den store arbejdsløshed
i 1930’erne var der rift om at få tildelt et snetegn, der gav ret til lønnet arbejde med at
skovle gader og fortovsarealer. Ældre københavnere har fortalt, at byen blev ryddet grundigt dengang. Med håndkraft.

ores nye turister, der strømmer hertil fra
Balkan, svarer ofte, at de leder efter arbejde. Måske ville de ligefrem blive glade for
et tilbud til en pris, der så afgjort skal ligge et
godt stykke under 3F’s mindstelønsoverenskomster. Her er ikke tale om at tage arbejde fra
organiserede arbejdere, men om at få fjernet
bunker og isansamlinger i en fart, så fx busstoppesteder er frilagt, så postbude slipper for
at falde og renovationsfolk kan hente affald.

V

i har været igennem eller befinder os
midt i en snevinter, der har overrasket
alle ved at være tidligt på den og umanerlig
snefyldt. 110 frostdage generede os i 2010.
Pessimister siger, at det kan vare lige til påske, og den falder sent i år; skærtorsdag er 21.
april. De hvide overfald har tæret på mandskab og materiel, og betalingen for den store
islagkage skal der også findes penge til.

V

ejene skal så vidt muligt ryddes, det er
vel derfor, vi har opfundet civilisationen.
Rene gader er at vise hensyn til de ældre, der
i stort tal falder og brækker hofter og håndled på grund af dårlig rydning. At organisere
denne snefjerningstjeneste er en udfordring,
fordi stærke mænd sagtens kan være dovne
og arbejdsuvillige, men kunne deltagelse i
snebrigaden blive en vej til anerkendelse og
succes, ville det være positivt.

V

ille det i grunden være så tosset med snetegn eller noget lignende? Nogle vil hævde, at man ikke på den måde kan tvangsudskrive gravende personel. Andre vil hævde, at
når samfundet betaler folks underhold, har
det også en vis ret til at lægge beslag på et
antal timer.

V

åren vil vi vente på. Længselsfuldt. En
skønne dag går den gennem Nyhavn og
Sigfred Pedersens Plads.
Københavneravisen
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LEDER #2

Kandidater fra KBH K
F

olketingsvalget rykker nærmere, og tv
fremstiller det nærmest som en boksekamp. Det virker forsimplende. Demokratiets
vigtigste instrument, folketingsvalget, drejes
over til at blive et præsidentvalg.

F

ørst når kandidatlisterne offentliggøres
vil det være muligt at spore, om København K er repræsenteret. Mange vil gerne
stemme så lokalt som muligt, og det ønske
skal stemmesedlen gerne kunne opfylde.

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

F

or nærværende er vi kun bekendt med en
enkelt kandidat med bopæl i Teglgaardsstræde, der kan kalde sig Københavner med
stort K. Enhedslistens Allan Mylius Thomsen (Billede) kan blive valgets overraskelse.

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

F

lere partier bør finde tillidsrepræsentanter blandt de 7-8.000 indbyggere ”inden
for voldene”. Vi er kernen af København, af
Danmark, sagt i dybeste beskedenhed. Derfor skal vi være fyldigt repræsenteret på tinge
– som jo i sig selv residerer i København K.
Københavneravisen
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»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De ikke
snublede over et par nyheder.«
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Segers
babyhouse

Frederiksberg Allé 6 • Telefon: 33 24 32 16

Konkurrence i samarbejde med Vinoble Skt. Petri og Københavneravisen
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Bambus håndklæder i baby
og junior størrelse. Fra 75,SPAR 229,-

600 kvm med alt til de små!
Vi har barnevogns parkering
med lille terrasse til pause og amning...
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Barnevogn og klapvogn i
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Konkurrence i samarbejde med Folketeatret og Københavneravisen,
som udlodder 10 billetter til ’Den indbildt syge’

Vind 2 billetter
Svar rigtigt på følgende spørgsmål:

Friskbagt morgenbrød
Fra kl. 7.00

Morgen komplet · Afternoon tea · Brunch
Cup cakes · Kager · Estate kaffe

Nu også scones menu
Kr. 50,-

Konditori Antoinette, Østergade 24 b2. (Pistolstræde) 1100 kbh. K
www. Konditori-antoinette.dk · telefon: 3336 1755

Hvad nummer i Nørregade ligger
Folketeatret?
1. 39
r
2. 49
r
3. 59
r
Send det korrekte svar senest d. 27. januar 2011 til:
Københavneravisen, c/o Haren Media Group
Bredgade 21 B, 2. sal, 1260 København K
eller per e-post på: kbh@koebenhavneravisen.dk

Sidste måneds vinder blev Pernille Kehlet fra Kbh. K,
der vandt en flaske Cristal Champagne.

R
v

V
E

4

JANUAR 2011 ÅRGANG 6

KBH K

De blå blink
Af Alexander Højfeldt Lund

Avisen skal
ud – trods
sne og slud

Røveri mod kvindelig cyklist i Nørre Voldgade /
Larslejsstræden
Torsdag den 16. december kl. 19.06 blev en kvindelig cyklist væltet af sin cykel og frastjålet
sin taske af tre mænd. Gerningsmændene, som flygtede ind i Ørstedsparken, blev alle beskrevet som af anden etnisk herkomst og iført ’North Face’-jakker. Det lykkedes ikke politiet at
finde gerningsmændene.

Knivstikkeri i Nørregade
Lørdag den 18. december kl. 03.34 modtog politiet en anmeldelse om knivstikkeri i Nørregade.
Ved politiets ankomst til stedet viste det sig, at to personer var blevet ramt af knivstik. Ingen
af personerne var i livsfare. Gerningsmændene, der var løbet fra stedet, blev beskrevet som
engelsktalende og 170 cm høje. Den ene var iført en hvid jakke og havde krøllet hår.

Tyveri og forsøg på vold mod
polititjenestemand på Amagertorv
Torsdag den 23. december kl. 15.02 blev en 16-årig mand anholdt af en politimand. Politimanden havde fri men afslørede den 16-årige i færd med at stjæle. Den 16-årige greb en saks,
som han truede med. Den anholdte blev fremstillet i dommervagten og varetægtsfængslet i
13 dage.

Indbrud i mærkevareforretning i Østergade
Lørdag den 25. december kl. 07.52 blev to mænd på henholdsvis 21 og 24 år anholdt efter et
indbrud i en forretning. Den ene havde i forbindelse med indbruddet skåret sig, og blodsporet
ledte politiet til anholdelse af de to mænd.

Tilskadekomst på grund af faldende istap
i Østergade
Lørdag den 1. januar kl. 14.32 måtte brandvæsenet sende en ambulance til en 62-årig tysk turist, der havde pådraget sig et livsfarligt kraniebrud, da en istap var faldet ned fra taget af en
bygning. Området blev straks afspærret, fordi der var fare for, at flere istapper ville falde ned.
Da det ikke var muligt at få fat i husejeren, fjernede brandvæsenet de resterende istapper.

Overfald foran byretten på Nytorv
Tirsdag den 4. januar kl. 12.30 blev en 20-årig mand på trappen til byretten slået og sprøjtet til med peberspray af seks til otte gerningsmænd. Gerningsmændene blev beskrevet som
muligvis værende ’AK-81’ere’. Den 20-årige mand blev bragt til skadestuen til behandling.
Hændelsen bliver yderligere efterforsket.  

Eventuelle henvendelser i sagerne kan rettes til Station City på tlf. 33 14 14 48

KOMMENTAR Selvfølgelig er
det sjovere at løbe med aviser, når stæren fløjter men i
forhold til de trængsler, avisbude har i villakvarterer
og det ydre land, skal vores
flittige omdelere såmænd
ikke klage. Det kunne være
endnu værre.
For sne eller slud, avisen
skal ud. På billederne fra
det nødstedte Bornholm,
som i vore dage er en københavnsk omegnskommune,
kunne man se store stakke
importerede morgenaviser,
der måtte returneres. Den
skæbne lider vores oplag på
10.000 eksemplarer ikke.
Engang var det en enkel
sag at postanmelde en avis og
få den befordret til lav porto,
sådan er det ikke længere.
Derfor kan vi kun tilbyde
kuvertabonnementer til fuld

takst, men det kan altså godt
lade sig gøre at abonnere. Hermed har jeg svaret en læser i
Tordenskjoldsgade, han skal
blot sende en e-post til kbh@
koebenhavneravisen.dk med
adresse og derefter vil et girokort på 199,- kr tilgå.
Og det kan alle andre
gøre, hvis de vil være stensikre på at få Københavneravisen leveret direkte.
Med sen nytårshilsen
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør

www.cph-art.dk
online
kunstmagasin

Spændende artikler og
kunstnerprofiler med gallerier, blogs,
eventkalender og meget mere.

www.cph-art.dk

FrOkOst
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ZOO BrunCH (11.00-14.00)
125
Yoghurt m. Bærkompot & Honning / Frisk Frugt / Serrano Skinke
Røræg / Bacon / Små Oksepølser / Citrusmarineret Laks / Marmelade
Pandekage / Økologisk Røde Kristian / Manchego / Kage
griLLet panini
Serveres m. Rødløg / Chilimayo / Tomat
Chorizo / Cheddar
Serrano / Manchego
Kylling / Bacon

55

ZOO Bars 3-retters Menu
Forret / Hovedret / Dessert - Valgfrit fra kortet
FOrretter
Håndskåret CarpaCCiO aF OkseMørBrad
Trøffelolie / Parmesan / Syltede Svampe
tatar aF Laks
Tomater / Persillemayo / Salt Nougatine

Burgers
Serveres m. Tomat / Rødløg / Salat / 200g Bøf / Fritter

345

MOuLes Frites
Blåmuslinger / Safran Aioli / Urter / Cremet Suppe / Fritter

115

95

125

tHe FOrester
Urtebrød / Karl Johan Mayo / Spinat / Parmesan / Krydderurter
Syltede Svampe

125

125

Cæsar saLat
Kylling / Romaine / Croutoner / Cæsar Dressing / Høvlet Parmesan

125

ZOO Burger
Trekorn / Chilimayo / Jalapenos / Pickles / Cheddar Ost / Bacon

125

5 sLags tapas
Saucer / Tapanade / Sprødt Tilbehør / Brød

130

tHe sOpHistiCated
Focaccia / Manchego / Serrano Skinke / Oliven / Trøffelmayo
Syltet Peberfrugt

tOMatsuppe
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

75

HOvedretter

Cæsar saLat
Romaine / Croutoner / Cæsar Dressing / Høvlet Parmesan
Kylling eller Laks +25

75

skaLdyrssaLat
Rå Beder / Hvidløgsmarinerede Rejer / Hasselnødder / Fennikel
Granatæble Vinaigrette

95

tOMatsuppe
Creme Fraiche / Purløg / Semi-dried Tomater

75

kartOFFeL & pOrre suppe
Sprød Bacon / Croutoner / Krydderurter

75

juiCe

8 sLags tapas
Saucer / Tapanade / Sprødt Tilbehør / Brød

175

WOkken
Kylling / Grønsager / Nudler / Chilisauce

155

ZOO Burger
Trekorn / Chilimayo / Jalapenos / Pickles / Cheddar Ost / Bacon

145

dagens Okse
Bearnaise / Kartoffel / Løg i Tekstur

245

dagens Fisk
Skummende Sauce / Fennikel / Sprødt Brød / Rødbede

195

LaMMekrOne a La BLOOdy Mary
Tomat / Tabasco / Blegselleri / Vodka

245

stegt ungHaneBryst
Hvidvinssauce / Chorizo / Perlebyg / Gulerødder

165

ZOO juiCe
Appelsin / Æble / Ingefær / Rødbede / Gulerod

38

purpLe rain
Rødbede / Æble / Ingefær

38

ZOO passiOn
Ananas / Æble / Passion

38

udvaLg aF Oste
Oliven / Rugbrød / Radiser

75

super tan
Gulerod / Æble / Ingefær / Appelsin

38

ZOO CHOkOLade dessert
Gâteau Marcel / Fudge / Havtorn

75

detOx
Appelsin / Mynte / Hyldeblomst

38

CHeese Cake
Blomme / Karamel / Melisse

75

sWeet Winter
Tomat / Selleri / Æble / Gulerod

38

dessert

Alle juice er 50 cl.

ZOO Bar · sværtegade 6 · 1118 køBenHavn k · BOOking på WWW.ZOOBar.dk · +45 3315 6869
tirsdag-Onsdag 11-24 · tOrsdag 11-03 · Fredag-Lørdag 11-04
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Da pop-up
indtog Kø

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT
STUDIESTRÆDE 12 – 1455 COPENHAGEN – +45 3315 2255 – JAILHOUSECPH.DK

TEKST HELLE KVIST
STUDIESTRÆDE

Gennem den senere tid har de såkaldte
pop-up butikker været et fremherskende
fænomen i det københavnske gadebillede.
Københavneravisen har talt med butiksmægler Henrik Lund og kunsttegner
Kasper Købke om pop-up-konceptet.
De åbner op på
en midlertidig adresse, sælger en særlig kollektion eller
lancerer et nyt produkt, og så
lukker de ned lige så hurtig,
som de åbnede op.
Gennem den senere tid
har de såkaldte pop-up butikker været et fremherskende fænomen i det københavnske gadebillede. Alene
i december åbnede den engelske legetøjskæde Hamleys en midlertidig butik på
Vimmelskaftet, tøjbutikken
NORR og T-shirt firmaet A
Question Of rykkede butikker ind i Illum, og i Sværtegade lancerede forlaget
Lindhardt og Ringhof Claus
Meyers seneste kogebog Almanak med en pop-up butik,
hvor besøgende kunne prøvesmage retterne.
Hos Københavns førende
butiksmægler og butiksudvikler, Absalon og Co.,
mærker man interessen for
pop-up butikkerne i form af
efterspørgsel på midlertidige
lejemål.
”Der er mange, der ringer
og spørger om de kan leje i en
kort tid. De fleste tror, at det
er noget, man kan få billigt,
fordi der måtte være et stort
ønske fra udlejere om at få
nogle penge i kassen. Sådan
er det ikke. En pop-up butik
koster i virkeligheden rigtig
mange penge, fordi det kræver, at udlejer stiller sig i en
situation, hvor han ikke kan
leje butikken ud permanent
i den periode eller ikke kan
indgå en lejeaftale om en
hurtig overtagelse,” forklarer
Henrik Lund fra Absalon og
Co.
Størstedelen af dem, som
efterspørger kortvarige lejemål hos den københavnske

REPORTAGE

Menu

SAMMENSÆT EGEN MENU

Forretter

2 retter kr. 239.-

Jordskokkesuppe.....59.00
Serveret med sprødstegt bacon.

3 retter kr. 259.-

Ostegratinerede muslinger.....69.00
Serveret med krydderurteolie, hvidløgsbrød
og hjemmelavet aioli.

Ved valg af Bøf af oksehøjreb i menu
tillægges kr. 25,-

Hovedretter

VIN MENU

Peberbagt torsk.....169.00
Serveret med glaseret rødbeder, fiskekartofler
og brocolli, hertil sennepsflødesauce.

bestående at et glas udvalgt vin
til hver ret

Vin menu til 2 retter kr. 89,-

Kyllingebryst rullet med parmaskinke.....179.00
Serveret med sorte ris,
hertil ristede savojkål og rød pesto.

Vin menu til 3 retter kr. 99.-

300 gr. bøf af oksehøjreb med fedtkant.....199.00
serveret med bagt kartoffel med økologisk smør
og crème fraîche, dagens garniture
samt sauce bearnaise
Frisk pasta.....149.00
Gartnerens fløde pasta (vegetar),
eller Gartnerens fløde pasta med kylling.

Danske Torsdags speciel

WIENER SCHNITZEL

Desserter

Ovnbagt æble fyldt med marcipan og nødder.....59.00
Hertil kold vanilieflødeskum.

Stor snitzel af kalve inderlår
Serveret med ”Wienerdreng”
Grønne ærter
pande ristede kartofler
og smørsauce.

Kr. 149.-

Hjemmelavet skovbærcheesecake.....69.00
Serveret med hindbærcoulis.

Vi laver selskaber ud af huset

Restaurantens

–

Ved betaling med udenlandsk kredit kort pålægges et kortgebyr

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

butiksmægler og -udvikler
ønsker at lave en butik, hvorfra de kan sælge ud af fx et
overskydende varelager. Det
er en skam, mener Henrik
Lund.
”Det, vi savner og synes
kunne være spændende for
byen, var at der var nogen,
der så en mulighed for nogle
lanceringer af noget og ville
skabe en eller anden form
for hype i en kortere tid.
Mit syn er, at der er nok discountbutikker i øjeblikket,
der faldbyder varer og ikke
er med til at skabe de mest
interessante udbud for folk,
der kommer til København,”
siger han.
Alternativt pop-up-koncept

En af dem, der har prøvet
kræfter med et anderledes
pop-up-koncept er kunsttegneren Kasper Købke. På
Sankt Hans Torv på Nørrebro
åbnede han i december den
første såkaldte pop-up-Art
butik i Danmark. Her kunne
butikkens besøgende købe
reproduktioner af Kasper
Købkes tegninger og opleve
ham dekorere en tro kopi af
en babyelefant, der til sommer skal være en del af den
udendørs
kunstudstilling
Elephant Parade. Og der var
mange, der lagde vejen forbi,
fortæller Kasper Købke, der
ser en fordel i pop-up konceptets midlertidighed.
”Det er noget aktuelt, og
folk når ikke at blive trætte
af det. Der kommer en eller
anden form for hype, fordi
det er lige nu og her, og hvis
ikke man går derned i dag, er
det måske for sent,” siger han
og fortsætter:
”Samtidig kan man gøre
nogle flere ting, fordi man

12
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butikkerne
benhavn
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26. JAN. – 26. FEB.

DEN
INDBILDT
SYGE

MEDV IRKENDE

Kristian Halken
Ditte Hansen
Charlotte Fich
Johanne Louise Schmidt
Martin Bo Lindsten
Gordon Kennedy
Kristoffer Fabricius
Lykke Sand Michelsen
Henrik Weel

BILLE T TER 3312 1845

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Det lille
Apotek
kun er der i en måned. Fx
valgte vi, at folk selv måtte
bestemme prisen på kaffe
og udvalgte plakater. Hvis
vi skulle have drevet butikken herfra og mange år frem,
ville det nok ikke have været
den bedste måde at gøre det
på,” siger Kasper Købke.
Færre pop-up butikker

I udlandet ser man eksempler på udlejere, der er begyndt at spekulere i pop-upkonceptet. Her indrettes faste
lokaler med fladskærme og
interaktive gulvprojektorer,
som pop-up butikker kan
rykke ind i for en kortere tid.
Henrik Lund ser tendensen

som et udtryk for, at man vil
prøve alternativer af i en periode, hvor der ikke er nok efterspørgsel på faste lejemål.
”Men det er en spændende tanke, og det kunne da
også godt være, man kunne
gøre det i en periode. Der kan
være ejendomme, som skal
ombygges eller renoveres
fuldstændig, der kunne man
godt forestille sig, at man i en
periode prøvede at leje lokaler ud på månedsbasis,” siger
han.
Den bølge af pop-up butikker, der i den senere tid
har skylles ind over København, vil i fremtiden begrænses, mener Henrik Lund. For

de ledige lejemål, der har
gjort pop-up butikkerne mulige, er så småt ved at være
afsat.
”Sidste år var der flere
tomme butikker, som gav
mulighed for en pop-up butik, men nu er detailhandlen ved at være tilbage igen.
Dem, der har været ude af
markedet har fået konsolideret sig, og de er meget målrettede i forhold til, hvad de
vil have. Efterspørgslen på
permanente lejemål er kraftigt stigende, og det begrænser selvfølgelig også pop-up
butikkerne,” siger Henrik
Lund.
hk@koebenhavneravisen.dk

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Frisør Dorte

Er stedet hvis man
ønsker hygge,
nostalgi og god dansk
mad.

frokost fra 95aftenmenu fra 95-

St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

220,-

Store
Kannikestræde15
Telefon
33125606
www.detlilleapotek.dk
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Købmagergade
TEKST Sarah Ziegler Ehrenreich / ILLUSTRATION FRA BYMUSEET

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

Du kender sikkert Købmagergade i indre København. Men ved
du også, at gaden har skiftet navn hele fire gange? Københavneravisen tager dig med en tur tilbage i tiden og fortæller om den populære shoppinggades forskellige navneskift.

Første søndag i måneden
11:30-16:00
Lukket: Helligdage

Købmagergade i 1800-tallet.
TILBAGEBLIK Første

gang Købmagergade
omtales er i Jordebogen af 1380, hvor gaden kaldes Bjørnebrogade. Dengang var
det en beboelsesgade med bebyggelse
og handelsboder på begge sider. Navnet
stammer sandsynligvis fra den stenbro,
Bjørnebroen, der dengang udmundede i
gaden.
I en periode blev gaden både kaldt
Bjørnebrogade og Kjødmangerboderne.
Mens den nederste del mod Amagertorv
gik under den originale betegnelse, begyndte den øverste del at ændre navn til
Kjødmangerboderne efter de slagterboder, kjødmangerboder, der begyndte at
samles i gaden.
Mellem 1448 og 1471 ændrede gaden
igen navn fra Kjødmangerboderne til
Kjødmangerstræde og senere omkring
1530 til Kjødmangergade.
Kort efter Reformationen omkring
år 1536 flyttedes kjødmangerboderne,

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21

og skiftede samtidig navn til slagterboderne. Med tiden forsvandt betegnelsen
kjødmanger fuldstændig, og dermed
blev betegnelsen Kjødmangergade efterhånden også forvrænget til Kjøbmagergade, der i dag udtales som Købmagergade.
I forbindelse med skiftet til Kjøbmagergade omtaltes gaden i en del år
som henholdsvis Store Kjøbmagergade
og Lille Kjøbmagergade. Store Kjøbmagergade gik fra Amagertorv til Landemærket, mens Lille Kjøbmagergade var
betegnelsen for den sidste del op til Kultorvet.
Op gennem 1700- og 1800-tallet skelnede man stadig officielt mellem Store
og Lille Kjøbmagergade.
I 1728 nedbrændte hele Lille Kjøbmagergade og store dele af Store Kjøbmagergade i en af de bybrande, der hærgede store dele af indre København.

I dag er Købmagergade en gågade,
men det blev den først i 1972. Indtil da
havde utallige hestevogne og biler passeret gennem den smalle handelsgade,
der samtidig var tæt befolket af gående
og cyklister. Specielt i den trange passage ved Rundetårn blev den voksende
trafik efterhånden et alvorligt problem.
Derfor var man nødt til at tænke drastisk. Man kunne ikke flytte Rundetårn,
men på den anden side af gaden lå det
gamle kongelige kollegium Regensen,
og det ville man helst heller ikke risikere. Resultatet blev en åben søjlegang i
den nederste del af Regensens stokværk,
der strækker sig fra Krystalgade til Store
Kannikestræde. Søjlegangen blev anlagt
i 1908, og dermed skabte man et fortov,
hvor de handlende kunne købe ind,
uden at blive kørt ned.
sze@koebenhavneravisen.dk
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Den Indbildt Syge

PREMIERE Når Folketeatret
den 26. januar 2011 har premiere på ”Den Indbildt Syge”,
er der tale om en af teaterverdenens helt store klassikere.
Men selv om Molières ”Den
Indbildt Syge” har over 300
år på bagen, er det ifølge
instruktøren Kim Bjarke
mindst lige så relevant i dag,
som det var dengang.
I ”Den Indbildt Syge” får
vi serveret historien om den
håbløse hypokonder, der er
omgivet af en pengeglad lægestand, der lever af at holde
ham i den tro, at han vitterligt er syg. Han er et menneske, hvis oplevelse af sig
selv fylder så meget, at han
ikke har blik for, hvad der
sker med ham. Det gør ham
til det perfekte offer, for hvis
man tror, man er verdens
navle, så er man meget lettere at manipulere med.
Molières klassiske stykke
havde første gang premiere
i 1673, men instruktør Kim

Bjarke har identificeret den
akutte relevans, som ligger i
stykkets tankegods:
”Vi lever i en tid, hvor
mængden af diagnoser eksploderer – i forhold til for
bare 25 år siden, så er antallet jo mangedoblet. Det er
sygt, så meget vi kan fejle! Jeg
har ikke lavet en moderne
omskrivning, men stykket
bliver selvfølgelig fremført
med en dobbeltbevidsthed
om, at det nok er et gammelt
stykke, men et, som stadig
har en appeal i dag. Så der er
ikke noget støv at spore.”
På Folketeatrets Store Scene kommer man til at møde
et stærk skuespillerhold

bestående af blandt andre
Kristian Halken, Ditte Hansen og Charlotte Fich samt
Johanne Louise Schmidt, der
tidligere på året modtog en
Reumert Talentpris for sin
medvirken i ”Libertineren”
på Grønnegårds Teatret.
Forviklinger, forklædninger og intriger er recepten,
Molière bruger i den veloplagte komedie ”Den Indbildt
Syge”, hvor han stiller skarpt
på selvbedragets anatomi.
Hvem, der narrer hvem, vil
vise sig, når tæppet går for
denne sprudlende og evigt
aktuelle klassiker.

Rensning og RepaRation af pRismekRoneR
E. A. Fogh
Krystalbelysning

mere end 50 år med prismer
tlf. 3311 4500 / 5123 1274
mail: e.a.fogh@mail.dk
www.eafogh.dk

Vinstuen
Bernikow
Køkkenet er åbent

kbh@koebenhavneravisen.dk

’Den Indbildte Syge’
Spilleperiode: 26.01.11-26.02.11
Spilletid mandag til fredag: 19.30
Spilletid lørdag: 17.00
Folketeatret Store Scene, Nørregade 39, København K

1100 -1530

.9 !$%,'!$% 
4,& FROKOST
   

Prøv f. eks.
byens bedste sild
Kristen Bernikows Gade 2

.9 !$%,'!$% 
PALÆ_41x40.indd 1
4,&    09/06/06

PALÆ_41x40.indd 1

1105 København K
16:36:00

09/06/06 16:36:00

Tlf.: 33 12 52 56
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Folkekær dansk digter
fik sin plads i Nyhavn

København, byen med de skønne gadenavne, har fået en ny plads.
Som nabo til Sankt Annæ Plads deler Sigfred Pedersens Plads sig i Lille
Strandstræde og Store Strandstræde,
der fører ned mod Nyhavn. Og det
var netop digteren Sigfred Pedersen,
som berigede den danske sangskat
med visen ”Nu går våren gennem Nyhavn”. Af andre folkelige evergreens
kan fremhæves ”Katinka, Katinka”,
”Den gamle skærslippers forårssang”
og ”Jeg plukker Fløjlsgræs og Ridderspore”.
Tanken om at hædre Sigfred Pedersen (1903-1967) ved at opkalde
et stykke af kvarteret efter ham, er
undfanget i Selskabet for Dansk Memorabilitet. Hvert år vælger denne
uhøjtidelige loge at vise en stor afdød

DÅB

NY BAR

dansker fuld respekt med kranse
og mindetavler, samtidig med at de
fyrretyve brødre iført høje hatte og
mørkt tøj samt kongemærke hører
oplysende foredrag om dagens personlighed og spiser en arbejdsfrokost
på Nyhavnsrestauranten Gilleleje.
Det gav fotomotiver til turister på
det byggesagsramte Kongens Nytorv,
da delegationen af sangere, skuespillere, kunstnere, livskunstnere,
journalister, læger, præsidenter m.v.
anført af Memorabilitetsselskabets
kansler, barpianist og læge Chr.
Lunn, i strålende sol og med gadeskilte under armen spadserede gennem
Nyhavn og frem til den lokalitet, som
skulle døbes.
Med en planmæssig præcision,
der ville have tilfredsstillet Egon Ol-

sen, blev gadeskiltene med den korrekte københavnertypografi monteret på henholdsvis kirkegårdsmur
og hjørnebygning til oplysning for
de vejfarende. Solotrompetist Peter
Madsen uropførte en kort fanfare for
Sigfred. To minutter senere så det ud,
som om pladsen altid havde heddet
Pedersen og befandt sig godt derved.
Det kommunale vejnavnenævn
på Rådhuset har noteret, at den hidtil navnløse plet med en indhegnet
græsplæne og en bronzeskulptur af
en fisker, der lærer en dreng at spille
blokfløjte, har fået sin egen identitet.
En enkelt borger skal have besværet
sig over, at de berørte beboere ikke
havde modtaget forhåndsinformation fra kommunen.
Mr. City

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Bar køleindsats
Brugt:
Bar køleindsats m/
skuffer
Underbords opvasker –
hatte opvasker
Kølediske – køleskabe
Dobbelt friture 2 x 15 L
Røre maskine 20 L –
flamber bord
Ring på tlf. 2424 1010

froKosTresTauranT
Larsbjørnsstræde 2
1454 København K
Tlf: 3311 5886 / fax: 3315 5856
www.husmannsvinstue.dk

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Dansk frokostrestaurant
af højeste kvalitet med
hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske
gamle opskrifter.

HusmannsVinstue_41x60.indd 1

06/09/06 12:09:38

Skiltene

bortkommet
Umiddelbart inden redaktionens slutning modtog vi
meddelelse om, at Sigfred Pedersens Plads atter er navnløs.
Skiltene er fjernet – og alle
undrer sig. Hvem har noget
imod at Sigfred Pedersen får
en plads nær det Nyhavn, der
stod ham så nær? Sandsynligvis er der tale om selvtægt eller en fejltagelse, og vi glæder
os til at gense rette navn på
den fine lille plads.
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:: HVAD BRINGER DET NYE ÅR? ::
Indre By vil i år endnu engang performe sit bedste og give alle muligheden for en god start på det nye år, med mange oplevelser.
VOKSNE Onsdag d. 12. januar 2011, kl. 21.30 vil Marc Stone fra New Oreleans &
Peter Skjerning, guitarist i ”Turnip Greens”, optræde med en dejlig rock’et tilgang til
”the blues”. De vil sammen spille rock’n’roll og blues på den fede måde.
Mojo Blues Bar, Løngangsstræde 21C, København K (fri entre,)
VOKSNE Tirsdag d. 18. januar 2011, kl. 20. ”Sex.Vold.Blod.Snask”. Et fandenivoldsk
stykke af den singaporianske Alfian Bin Sa’at.
Alfian Bin Sa’at er nomineret til et utal af priser for sine stykker og vil med moderne
dramatik vende blikket mod den anden side af verden. Et komisk og grotesk stykke
om et samfund i ubalance.
Teater Får 302, Toldbodgade 6, København k.
(Entré: abonnement: 75,- kr. Unge: 35,- kr., Voksne: 110,- kr. Løssalg: Voksne
130,- kr., Unge: 60,- kr.)
Billetbooking: www.biletten.dk

KBH K
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København
skal være
billigere i drift
TEKST STEEN ANKERDAL

Overborgmester Frank Jensen er glad for København
og sit første år som overborgmester.

VOKSNE Lørdag d. 22. januar 2011, Man-fre kl. 10-19, lør kl. 10-17.
Afholder det Nationale Fotomuseums den store efterårsudstilling med mere end 20
forskellige kunstnere. Der vil blive fremvist Spansk samtidsfotografi og Videokunst,
et festfyrværkeri med underholdende, dybsindige og tankevækkende værker.
http://www.kb.dk/da/dia/fotomuseum
UNGE Lørdag d. 15. januar 2011, kl. 20 slår Det KongeligeTeater dørene op for klassisk skuespil med forestillingen forbrydelse og straf.
Skuespillere som blandt andet Thure Lindthardt og Helle Fagralid Fagralid vil
fremvise et stykke om storhedsvanvid, moral, tro, kærlighed og en samvittighed fra
helvede.
Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv 9, København K
UNGE Fredag d. 21 Januar 2010 kl 21. genoptager Struglaz succesen med 2. runde
af Hiphop Med Holdning. Kunsterne er nye og denne gang er holdningerne inviteret
til København fra både øst og vest.
Er du til topklasse rap i en god atmosfære, så tilbyder StudenterHuset på indholdsrige tekster og lyriske luner. Der er lagt op til et brag af en aften, hvor alle kan være
med. Så tag en ven i hånden, en date eller bare dig selv, for det bliver en aften i
musikkens håndtegn.
StudenterHuset, Købmagergade 52 København K (Entré: medlem 40 kr. / Ikke
medlem, 60 kr)
UNGE Tirsdag d. 25. januar 2011 kl. 20. kan JazzHouse præsentere multi-instrumentalist Helgi Jonsson. Han vil spille en smuk blanding af dynamisk guitar og
klaverspil, når han med følelsesladet vokal kommer med nyt fra hans atmosfæriske
ep ”Blindfolded”. Helgi Jonsson er tidligere trombonist for Sigur Rós og har også to
anmelderroste albums bag sig. Hvis man holder af nordisk folk-pop er dette en aften
man ikke skal gå glip af.
Jazzhouse, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K
Billetpris: 140,- kr. + gebyr
Forsalg: Billetlugen
BØRN Søndag d. 16. januar 2011, kl. 13 & kl. 15, står det i børnenes tegn. Anemone
Teatret vil dramatisere Jan Mogensens bog ”Rita er rasende” med teaterforestilling
”Rita i Raseriskoven”, en optræden med poesi og raseri i en skøn forening. En Sjov
og flot eventyrkomedie om trods og trolde.
Anemone Teatret, ’Bageriet’, Suhmsgade 4, København K
Billetbooking. www..biletten.dk
BØRN Lørdag d. 22. januar 2010, kl. 14-15 blæser der en frygtelig storm hen over
byen, når det Det Lille Teater, fremviser teater for børn. Da Lille Madsens Hus blæste Væk, er et skønt teaterstykke om en lille by der går sammen om at hjælpe Lille
Madsens, som er alene på et bjerg. Lige indtil et lille bitte nys ændre den storstilede
redningsaktion.
Det Lille Teater, Lavendelstræde 5-7, København k
Billetbooking. www.billetten.dk
BØRN Søndag 30. januar 2010, kl. 13.00 Vil Statens Museum For Kunst afholde en
række omvisninger i øjenhøjde for børnene. Der vil blive fortalt spændende historier og
man vil gå på opdagelse i kunstens verden. En sjov og lærerig oplevelse for de små.
Det anbefales for børn i alderen ca. 4-12 år.
Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, København.
Billetbooking, Billetter hentes i Billetsalget fra en halv time før start. Omvisning gratis.

INTERVIEW Vejene

var denne januarformiddag for glatte til, at overborgmesteren kunne tage sin daglige løbetur fra hjemmet på Islands
Brygge og ud over Amager Fælled. I
stedet havde Frank Jensen brugt en
formiddagstime i det motionsrum,
der ligger i brandstationen lige bag
Rådhuset.
Det er da også en veltrimmet og
frisk borgmester, der tager imod.
Borgmestermave og tunge øjenlåg over trætte øjne er der ikke
skygge af på den 49-årige nordjyde,
der har boet i København, siden
han i 1987 blev valgt til Folketinget
første gang.
Omvendt konstaterer han, at det
ikke havde været muligt for en tilflyttet københavner at blive borgmester i Aalborg eller fødebyen
Ulsted
”Københavner - det bliver man,
når man bor i København. Det er en
dejlig stor by med plads til alle, der
også er blevet en storby. Den har
det hele, og man lever med hinanden trods forskelligheder.
Derimod tager det flere genera-

tioner at blive godkendt som lokal
oppe hos os i Nordjylland.”
”Vi havde i en periode Keld Olesen som borgmester i Aalborg. Han
kom fra Rødovre, men var opstillet
til folketinget i Nørresundby. Som
sådan var den tidligere minister
og folketingspolitiker jo et meget
kendt socialdemokratisk navn i
byen. Men han er undtagelsen. Og
da han stoppede lød det i Aalborg:
”Så nu skal vi have en af vore
egne, underforstået en rigtig ålborgenser,” siger Frank Jensen, som
faktisk er den anden ikke-københavner i overborgmester-stolen i
København.
Den første var maleren Jens Jensen, der stammede fra Fyn men
flyttede til København, hvor han
var borgmester fra 1904 til 28 – de
sidste fire år som overpræsident,
der dengang var overborgmesterens
titel.
Den nu forhenværende teknikog miljøborgmester Klaus Bondam
ville have alle biler ud af byen. Eller rettere: De skulle slet ikke inden
for voldene.
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Overborgmester Frank Jensen,
er af en anden opfattelse.
Glad for biler

”Jeg kan gode lide biler – og har faktisk lige købt en Alfa Romeo. Den
bruger jeg nu især, når jeg skal ud
af byen,” som han siger med sit karakteristiske smil, der når helt op
til øjnene.
”Der skal være plads til biler i
byen, for jeg ønsker gode forhold
for alle. Men der er mange pendlere, der tager bilen til byen, når de
skal på arbejde. Hvis vi kunne få en
del af dem over i den kollektive trafik, ville det være godt for miljøet,
trafikken og borgerne.”
”Når det er sagt, er det bemærkelsesværdigt så mange, der cykler
i København. En tredjedel af dem,
der bor i København cykler dagligt
til og fra arbejde. Det understreger
København som cyklernes by, siger
overborgmesteren, der blev kåret
til ”Årets Cyklist” sidste år.
Erstatning

Apropos kollektiv trafik glæder
Frank Jensen sig over, at næste etape af metroen er på vej.
For tiden betyder anlægs-arbejdet, at Kongens Nytorv er blevet
til Kongens Kaos, rent trafikalt. Og

butikkerne på byens dyreste plads
betyder det byggepladsagtige rod
færre kunder og faldende indtjening.
”Jeg ved det godt. Men det tager
tid at udvikle og lave byfornyelse,
og det er hverken rart eller kønt,
mens det står på. Jeg har bedt Metro-selskabet og deres entreprenører skærme af, så folk på Kongens
Nytorv ikke skal se andet end gravemaskiner og et stort hul i pladsen. Det har da hjulpet lidt. Jeg er
også opmærksom på, at forretningerne på og omkring Kongens Nytorv lider under Metro-byggeriet og
taber penge.”
”De kan faktisk få erstatning
for dokumenterede tab hos Metroselskabet. Jeg ved, at flere har søgt
erstatning for den nedgang i omsætningen, de har fået på grund
af anlægsarbejdet og de gener, der
følger med.”
Brede flertal holder længst

Hvor Frank Jensens forgænger Ritt
Bjerregaard ofte var på kollisionskurs med politikere, der mente og
ville noget andet end hende, går
den et år gamle overborgmester
mere efter holdbare resultater baseret på store brede forlig end på ”de
ideologisk sejre”.

”Ritt ville også godt det brede
samarbejde. Det skal man ikke tage
fejl af. Hun slår sig ind imellem,
men hun er også en, man kan slå sig
på, når opfattelserne er forskellige
– og hun kæmpede for sine ideer,”
konstaterer Frank Jensen, der mere
udtalt søger den størst mulige opbakning fra de andre partier, fordi
”brede forlig holder længst”.
Han er ikke lige så uforsonlig
over for Københavns styreform
med syv borgmestre af forskellig
politiske observans og tilhørende
forvaltninger, der hver især er ”små
kongedømmer”, som han udtrykker
det.
”Men jeg er enig med statsminister Lars Løkke i, at de fire store
byer, København, Aarhus, Odense
og Aalborg skal have samme flertalsstyre som landets øvrige kommuner. I København har vi i dag
borgmestre fra Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale
og Venstre. Det er for dyrt, fordi vi
populært sagt har syv af al ting. Vi
skal reducere dette bureaukrati, så
københavnerne får mere for deres
skattekroner, og kommunens serviceniveau over for borgerne hæves.
Som det er i dag, har mange opfattelsen af, at forvaltningerne bruger
mere tid på at spænde ben for hin-

anden end at løse problemerne til
gavn og glæde for borgerne,” siger
Frank Jensen til planen om at ændre styret i København på et eller
andet tidspunkt.
”Politik er at ville og at kunne
skabe forandring,” sagde den afdøde svenske statsminister Olof
Palme engang. Det er et citat Frank
Jensen ofte bruger med tilføjelsen:
”For mig er det at skabe bedre
forhold for københavnerne.”
Det er begyndt med anlægspakken Kickstart København og med
beslutningerne om at oprette 3800
nye daginstitutionspladser inden
for de næste år. Men det er kun
begyndelsen på udvikling og fornyelse i hovedstaden.

Frank Jensen
Født 28.5.1961 i Ulsted ved Limfjorden.
Cand oecon. 1986. Gift med Jane, der er pædagog. Har to voksne sønner, Lasse og Rasmus. Bor på Islands Brygge.
I Folketinget fra 1987-2007. Forskningsminister 1994-96, Justitsminister 1996-2001.
Tabte formandsvalget i socialdemokraterne
til Helle Thorning Schmidt i 2005. Vendte
tilbage til politik, på opfordring af Thorning
Schmidt, som Overborgmesterkandidat i
2009 efter et par år i det private erhvervsliv.
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Den jyske
københavner
TEKST ANDERS DERLICH

Martin Axelgaard er fra Jylland men bor i København. Det har været et positivt møde med
levende musik, tolerance og uddøde racer.
Interview Martin Axelgaard er en
rigtig jyde fra Østervrå nær Hjørring
i Nordjylland. Han taler klingende
nordjysk, og selvom han boede 50 år
i København, ville han sandsynligvis
stadig have den samme dialekt. Nogle har muligvis hørt eller set ham i
forbindelse med reality-programmet
’Singeliv’ på Kanal 4, men for Martin
selv er det et overstået kapitel.
Nu er det musikken, som det
handler om. Han udgav i slutningen
af november 2010 sit debutalbum,
’Alive’, men vejen til stjernestatus
er lang. Martin holder dog humøret
højt; ikke mindst ved at bo i København, hvor man altid kan finde en
koncert eller et åbent værtshus.
”Jeg kan godt lide, at der er liv,
og man kan gå ud og drikke en øl
mandag aften. Som musiker er mine
weekender bookede, og derfor er det
skønt at kunne tage ud en onsdag aften. Det er ikke sikkert, at jeg benytter mig så meget af det, men jeg har
muligheden,” siger Martin.

Værtshuse med levende musik

København har mange tilbud, hvis
man skal have sig en over tørsten,
eller bare vil se mennesker og høre

musik. Martin Axelgaard er dog ikke
en hyppig gæst på diskotekerne. ”Det
er mest værtshuse, som jeg frekventerer. De passer ligesom bedre til mit
temperament,” forklarer han.
Selv er Martins debutalbum præget af en forkærlighed for den bløde
rockmusik, og han indrømmer da
også gerne, at han er til musik med
tråd, når han bevæger sig ud i det københavnske spillestedsmiljø.
”Du kan tage på The Rock, hvis du
vil have rock ’n’ roll, eller Mojo hvis
du vil have blues. Det er værtshusagtigt, og der er levende musik, hvilket
jeg godt kan lide. De muligheder findes slet ikke i provinsbyerne i Nordjylland. Der var også Lades Kælder,
men det er så desværre lukket nu,”
siger han.
Altid lys i mørket

Generelt er det et spring at komme
fra en lille provinsby i Nordjylland
til København, hvor der altid er mennesker på gaden. Martin flyttede
herover i 2007, men han har ikke fortrudt flytningen.
”Der er mange ting, der tiltaler
mig ved København. Konceptet med
7-Eleven for at nævne et eksempel.

Du kan hente smøger 24 timer i døgnet, mens man i Østervrå ikke kan
købe noget efter klokken 19, fordi alt
er lukket. I København er det hele så
bekvemt; der kører busser, Metro og
S-tog konstant. Alting er tæt på og
nemt at komme til,” siger Martin.
”Samtidig kan jeg godt lide fornemmelsen af, at der altid er nogen
omkring dig. Selv sent på natten, når
du sidder og kigger ud af vinduet
i din lejlighed, så er der altid lys et
sted.”
De uddøde grunge-piger

Der er jyderne nok ikke helt så tolerante.
”Du kan få lov til at se alternativ
ud i København. Det kan du ikke på
den samme måde i Nordjylland, hvor
det kan være et problem, hvis du har
ring i øjenbrynene eller går med bælte med nitter i. Det lægger folk nærmest ikke mærke til i København,
hvor der stadig findes grunge-piger i
Dr. Martens støvler. De er jo uddøde i
Jylland for længst,” siger Martin med
et stort grin.
ad@koebenhavneravisen.dk

Martin Axelgaard vil også gerne
punktere myten om, at der er stor
forskel på københavnere og jyder.
”Man hører meget i Jylland om de
fisefornemme københavnere. Det oplever jeg ikke på det lokale værtshus.
I stedet for AaB så taler folk om FCK,
og det er dét. Det er mere nuanceforskelle, end det er mentaliteten, der er
anderledes. Mennesker er de samme
her i København, det er bare en anden dialekt,” siger han.
Samtidig er Martin vild med den
forskellighed, som man kan opleve
i København. Her findes alle miljøer, fordi der gives plads til dem.

BOGHUSET.DK
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Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider:
tirsdag-fredag kl. 11-17 · lørdag kl. 10-13 · Mandag lukket

COOL
festival
i februar
TEKST SARAH LOUISE PEDERSEN / FOTO COPENHAGENMEDIACENTER

Den danske hovedstad skal summe af liv midt i den kolde vinter.
Københavneravisen har talt med Martin Bender og Maria Kristensen Bech fra Wonderful Copenhagen om tankerne bag den
nye festival WonderCOOL.

Tænk Globalt Handl Lokalt
Tænk
Globalt
Handlfortegn!
Lokalt
...og
gør det
med historisk
...og gør det med historisk fortegn!

MacUrth BUTIKKEN er flyttet ind i Råkostdepotets historiske
overfor
GråbrødreTorv
i Skindergadehi14.
MacUrthlokaler
BUTIKKEN
er flyttet
ind i Råkostdepotets
storiske lokaler overfor GråbrødreTorv i Skindergade 14.
Reformhuset Råkostdepotet som der står på den fredede
facade var
den første Naturvarebutik
i Danmark.
Reformhuset
Råkostdepotet
som der står på
den fredede facade var den første Naturvarebutik i Danmark.
Nyd historiens vingesus i de dejlige lokaler samt et af
de
største
og mest
interessante
Naturvare
sortiNyd
historiens
vingesus
i de dejlige
lokaler -samt
et af
menter
der og
kanmest
fås. interessante Naturvare - sortide største
menter der kan fås.
Her forhandles The, RawFood, Shampoo, BodyCare,
FairTrade,
Krydderier,
Olier, EcoCosmetik
Her forhandles
The, RawFood,
Shampoo, (Løvegal,
BodyCare,
Hauska,
Weleda,
Børlind)
Chokolade,
Kaffe,
Økologi,
FairTrade,
Krydderier,
Olier,
EcoCosmetik
(Løvegal,
Naturmedicin
og meget
mere.
Hauska, Weleda,
Børlind)
Chokolade, Kaffe, Økologi,
Naturmedicin og meget mere.
Derudover har vi et stort udbud af ...
»Ta’
to stk«har
... tilbud.
Derudover
vi et stort udbud af ...
»Ta’ to stk« ... tilbud.
Kort sagt en rigtig MacUrth BUTIK.
Kort sagt en rigtig MacUrth BUTIK.
Klip annoncen ud og tag den med så har vi en lille
åbningstilbudsgave
dig.
Vi med
har endnu
Klip annoncen ud ogtil
tag
den
så harikke
vi enfået
lillealt
på
plads, men det håber
vi du
leve med...
åbningstilbudsgave
til dig.
Vi kan
har endnu
ikke fået alt
på plads, men det håber vi du kan leve med...
Velkommen til os.
Velkommen til os.
I hele december måned deltager vi i julemarkedet
på Gråbrøderetorv
www.juletorv.dk
I hele december
måned deltager
vi i julemarkedet
på Gråbrøderetorv www.juletorv.dk

Skindergade 14 · 1159 København K
Skindergade 14 · 1159 København K

FESTIVAL I sommermånederne er København en by, der syder af aktivitet. Om vinteren plejer det at gå mere stille for sig, men
står det til Wonderful Copenhagen skal det
være slut nu.
Sammen med Copenhagen Jazz Festival,
Dansk Design Center, Copenhagen Fashion
Festival, Copenhagen Cooking, og den helt
nye rockfestival FROST står de bag den nye
februarfestival WonderCOOL.
De fem selvstændige festivaler gør fælles
front mod kuldegraderne og har skabt en
række hybridarrangementer, som blander
design, musik, gastronomi og mode og som
kommer til at foregå rundt omkring i hele
byen.
Tanken er, at københavnerne skal ud af
deres varme stuer og opleve byen, og at de
forhåbentlig får selskab både fra resten af
Danmark og af gæster fra Norge, Sverige og
det nordlige Tyskland.
Wonderful Copenhagen er en organisation, der har som erklæret mål at få flere
turister til byen. Men festivalen i februar
er for alle. Event- og kongresdirektør Martin
Bender giver et eksempel:
”Hvis du holder en fest og inviterer 100
gæster, hvor 20 af dem kommer fra udlandet – holder du så festen for de gæster, der
kommer her fra nabolaget eller for de 20, der
kommer fra udlandet, eller holder du den
for alle 100? Vi holder den for alle sammen.”
Eksemplet med de 100 gæster skal dog
blot understrege hans pointe, for både Wonderful Copenhagen og deres samarbejdspartnere håber på lidt flere gæster i februar.
Det er ikke nogen hemmelighed, at byen lider af underbelægning på helt op til 50 % i
årets første kvartal, og derfor bidrager både
hotellerne, expedia.dk (distributør af blandt

andet hotelværelser) og flere af de store
transportører til festivalen.
”På den kommercielle side vil vi absolut foretrække, at vi får minimum 10.000
tilrejsende, overnattende gæster,” fortæller
Martin Bender. Men antallet af hotelovernatninger er i første omgang ikke festivalens
vigtigste succeskriterium: ”Det er jo første
år, vi gør det her – vi kalder det en pilot. Så
for vores vedkommende handler det om, at
alle indholdsaktørerne er tilfredse med det
overordnede koncept. At de kan se sig selv
i det, og at de er glade for det, de oplever”,
siger han og forklarer videre ”Og uden publikums gunst, alle dem vi taler med på gaden
og medierne, så har vi ingen festival. Så kan
vi have lige så mange penge i verden, men
så har vi ingen forankring – den er helt afgørende. Det er rigtig, rigtig vigtigt! Og så
må de kommercielle aktører så måle på om
de synes, det er værd at investere i eller ej.”
Festivalen strækker sig over hele februar
måned. Det er i sig selv usædvanligt, for den
slags plejer som oftest at blive afviklet over
en weekend eller en uges tid. Det er også
helt nyt, at de store københavnerbegivenheder samles om en fælles festival. Målgruppen er de 25-45-årige, eller ”den ældre del af
ungdommen”, som projektleder Maria Kristensen Bech kalder dem.
Et af de spændende spørgsmål er, om
københavnerne er villige til at forlade de
varme stuer, for at komme ud til de mange
oplevelser, men Maria Kristensen Bech tror
ikke det bliver noget problem.
”De arrangementer vi har, for eksempel
rockkoncerter, betyder ikke nødvendigvis,
at du skal have stiletter på – der kan du godt
komme i dine vinterstøvler. Man kan måske
ikke have det helt fine tøj på, men jeg synes
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Giv os Indre By på digt
Indfang Indre By med haiku, kortprosa eller
hvilken som helst digtform, du foretrækker.
Forfatterne Lars Bukdahl og Lone Hørslev
bedømmer digtene og kårer en vinder.
Indre By Lokaludvalg inviterer til digtkonkurrence for at indfange bydelens væsen
og de tanker, der rører sig, når mennesker
går gennem gaderne, bor i husene, lever og
er i Indre By.
Vinderen af digtkonkurrencen offentliggøres af Lars Bukdahl og Lone Hørslev den
2. februar i Poesiens Hus i Gothersgade. Mød op kl. 19.30-21.00.
Indsend dit digt senest den 26. januar kl.
12.00. Højst 500 tegn.
Email: indrebylokaludvalg@okf.kk.dk
Post: Indre By Lokaludvalg, Rådhuspladsen
77, 4.sal, 1550 København V.

heller ikke arrangementerne ligger op til
det, og det er heller ikke det, vi vil signalere
med festivalen,” fortæller hun.
Martin Bender supplerer: ”Vi har været
i Toronto for at udveksle viden med dem –
de har også en madfestival ligesom vi har
i København og har lavet en vinterudgave,
som er blevet næsten dobbelt så stor som deres sommer-madfestival. Og Toronto er altså
endnu koldere end København om vinteren
– man troede ikke det var muligt, men det er
det faktisk. Så selvfølgelig kommer folk ud.”
Der er dog også mulighed for at få luftet
de fine sko under WonderCOOL, for eksempel kan man tage til fem-rettes middag i
Moltkes Palæ. Og det er netop kendetegnende for den nye festival, at der er noget at
komme efter for enhver smag.
”Jeg synes, det er nogle rigtig gode events
arrangørerne er kommet op med,” fortæller
Maria Kristensen Bech og fortsætter: ”Der

er nogle arrangementer, der er rigtig dyre og
andre som passer godt til sådan en torsdag
aften. Der er også masser af gratis arrangementer. Men det der kendetegner dem alle
sammen er i det hele taget en høj kvalitet.
Og mange af dem går ud og bruger byens
rum på en ny måde, og det tror jeg helt sikkert kan få københavnerne ud.”
Direktør Martin Bender får det sidste
ord: ”Det handler om at fortælle københavnerne og byens besøgende, at København
er en vibrerende og pulserende by i februar
måned. Københavnerne skal ud af gemmerne, de skal ikke sidde derhjemme og gemme
sig og dyrke deres vinterdepression, de skal
ud og bruge byen.”
slp@koebenhavneravisen.dk

Det kan du opleve i byen i februar:

www.indrebylokaludvalg.

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser

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

– Secret Love – jazzmusikere giver koncert på deres egne yndlingssteder i byen.
– Fashion Night Out i Kronprinsensgade.
– Sofa sessions hos Soupanatural i Skt. Peders Stræde.
– Lego-dag hos Dansk Design Center.
– Tre-rettes menu for 200 kroner hos 50 forskellige restauranter i uge 7.

FÅ KØBENHAVNERAVISEN
GRATIS MED POSTEN

– Rockbandet The Good The Bad på Stripklubben Mirage i Nørregade.

BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
12 måneder for kun: 199,- kr.

– Helstegt vildsvin på Gråbrødre Torv.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

Se hele programmet på www.wondercool.dk fra den 17. januar.
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Juicesucces fortsætter
på Købmagergade
Et glas friskpresset juice er noget, københavnerne har smag for. I hvert
fald når man ser på det stigende antal af juicebarer,
der skyder op i Indre By. I december åbnede endnu en af
slagsen. Butikken SeedJuice,
der siden sommeren 2008
har holdt til på Skindergade
ved Jorcks Passage, har fået
en søsterfilial på Købmagergade. Her presses spinat med
citron, rødbeder og avocado,
og det er netop den utraditionelle
sammensætning
af ingredienser samt et par
udsædvanlige råvarer, der
ifølge stifter og indehaver
Henning Råsted gør SeedJuice til noget ganske særligt.
Han fremhæver blandt andet
deres juice lavet på de eksotiske brasilianske Acaibær, der
har et særlig højt indhold af
antioxidanter.
”Der er efterhånden man-

PORTRÆT

ge juicebarer, og der er plads
til mange lige nu. Men vi er
nu ikke nervøse for fremtiden, for vi mener selv, at vi
har et rigtig godt og skarpt
koncept”, fortæller indehaveren.
Ud over juice sælger butikken også sandwich. Den
sunde, grove, hjemmelavede
slags.
” Vi lægger et højt ambitionsniveau i alt, hvad vi
laver, og vi har fokus på kvaliteten. En vigtig grund til at
juicebarene er så populære
i dag er, at mange folk i dag
lever travle, stressede liv, og
der er efterhånden kommet
et stærkt fokus på at få noget ordentligt mad og drikke
indenbords”, mener Henning
Råsted.
SeedJuice ligger på Købmagergade 29, se mere på
www.seedjuice.com
cv

Mens vi venter og venter
og venter på Købmagergade
af Tårnfalken
Sig nærmer opbrudstiden,
hvor hovedstadens ældgamle landevej skal rodes op og
beæres med ny belægning.
Ganske vist bliver det ikke
Klaus Bondam, der til sin
tid skal indvie ruten fra Nørreport til Amagertorv, men
han lod dog en arkitektkonkurrence udskrive under
vanligt bulder og brag.
En tysk turist udbrød for
et par år siden, at gadebelægningen i Købmagergade
mindede ham om det sønderbombede Dresden, han
havde oplevet som dreng.
Længe har det været en skam
og skændsel, at kommunen
ofrede så lidt på den hoved-

færdselsåre, som siden vikingetiden har formet fiskerlejet
til en by.
Nu kommer de dage,
måneder og år, hvor spærrezoner, jernplader, gangbrædder, snublefælder og
betonklodser skal markere
den territoriale virkelighed.
Entreprenørmateriel og lastautomobiler vil vise sig værdige til ”Årets Støj”, og kunderne vælger en omvej for at
undgå tabernaklet.
Ganske vist vil Vej & Park
gøre meget for at mindske
ulemperne, men undertiden
kan der være afstand mellem
løfter og de faktiske realiteter i bygge- og anlæg. Slagets
gang skal styres fra den velfærdsbunker, der er under
indretning til Vej & Park i
den tidligere parkeringskæl-

der på Hauser Plads, der bag
plankeværker er under indretning.
På Kongens Nytorv er
Hviids Vinstue ved at bukke
under for Metrobyggeriet,
og det er blot en enkelt af
de forretninger, som gøres
næsten utilgængelige. På
Metroselskabet forstår man
det så godt, men de berørte
handlende må glæde sig til
de mange nye kunder om
syv-otte år. Tænk, det udtalte
en funktionær til pressen.
Syv-otte år! Man må med den
engelske nationaløkonom J.
M. Keynes udbryde: ”In the
long run, we are all dead”.
Lurifax

Designmøbellager til salg

Fritz Hansen
Borde
Mødeborde (Elipse mfl.)
Konferenceborde
Oxford konferencestole
Skrivebordsstole
Stole
Munch
Reolsystemer
Ekslusiv-serien
Hæve/sænkeborde

Nypris værdi: 2.300.000,- kr

Salgspris lettere brugt: 190.000,- kr eks. moms

Sælges samlet eller enkeltvis
Kontakt:
Henrik Løssl / Tlf. +45 51 41 60 33 / hl@insidesupport.eu
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Nye transportmuligheder

Legetøjsgiganter for cyklister
indtager Strøget
TEKST ALEXANDER HØJFELDT LUND

To af verdens største producenter af legetøj og underholdning
til børn og barnlige sjæle indtager København. Lego har allerede
åbnet deres butik på Strøget og til foråret følger Disney trop.
Der er nok mangt
et børneværelse, hvor der bliver hoppet lidt ekstra i sengen i disse dage. Legetøjs- og
underholdningsgiganterne
Lego og Disney indtager nemlig Strøget. Lego har allerede
åbnet deres såkaldte flagship
store på Vimmelskaftet 37,
mens Disney åbner deres butik også på Strøget i løbet af
foråret 2011
Målet med at lægge en
flagship store på Strøget har
for mange udenlandske mærker været at øge synligheden
og troværdigheden omkring
mærket. Butikkerne har i
sig selv skabt underskud,
men de penge har man været villige til at betale for
at få synlighed. Hos Lego er
holdningen, at butikkerne
skal kunne give overskud i
sig selv, og det skal den første
Lego Store i Danmark uden
for Legoland også.
For Disney er satsningen
af mere strategisk karakter.
Åbningen er et led i firmaets
indsats for at ekspandere i
Norden.
”Københavns Disney Store vil repræsentere et spektakulært vindue til præsentation af vores mange franchises
og Disneys brand, og dermed
spille en væsentlig rolle i udbredelsen af interessen for
vores produkter hos øvrige
detailhandlende og licensindehavere,” siger Country
Manager hos The Walt Disney Company Nordic Casper
Bjørner i en pressemeddelelse.
Kendetegnende for begge
butikker er fokus på eksklusivitet. I Legobutikken vil det
derfor udover traditionelle
produkter være muligt at
købe eksklusive Legoprodukter, som ellers kun kan købes
online.
Amerikanske Disney vil
også skabe en særlig ople-

NYÅBNET

velse i deres flagship store
ved at udstyre den med ”den
nyeste teknologi, interaktiv
storytelling og eksklusivt
merchandise,” som det hedder i pressemeddelelsen.
Disneys butik på Strøget
bliver den første nordiske

Disney Store, mens Legos
butik på Vimmelskaftet er
kædens 62. på verdensplan,
hvor 48 ligger i Nordamerika
og resten i Europa.
ahl@koebenhavneravisen.dk

komme hurtigt fra Indre By
til Christianshavn og Amager
Strand,” siger teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard i en pressemeddelelse.
Der har været stor modstand imod broerne fra sejlere, grundejere og borgergrupper på Christianshavn, men
de må nu bide i det sure æble
og acceptere beslutningen.
Naturklagenævnet stiller dog
den betingelse for sin godkendelse, at den politik for
åbning og lukning af broerne,
som Københavns Kommune
arbejder på, skal godkendes
af fredningsmyndighederne.

TRANSPORT Naturklagenævnet har den 14. december
sendt sin afgørelse til Københavns Kommune, som godkender en ny bro over Christianshavns Kanal. Det betyder,
at københavnerne i 2013 kan
cykle og gå tværs over havnen
fra Nyhavn til Holmen via
Christianshavn som alternativ til den stærkt trafikerede
Knippelsbro. Det skal ske via
fire broer, som skal bygges de
kommende to år.
”Jeg er rigtig glad for den
afgørelse,
Naturklagenævnet har truffet. De nye broer
over Inderhavnen og kanalerne binder byen sammen, så
cyklister og fodgængere kan

ad

Nærer, renser og
revitaliserer din krop
Super Multi-vitamin, Multi-Mineral tillægget + 36
Frugt & Grønt,antioxidanter, enzymer og fiber.

www.biobasics.dk
I en portion Daily BioBasics får du: 100% af det daglige behov
for vigtige vitaminer og mineraler, mere end halvdelen af
det daglige behov for fiber, til at hjælpe med at rense hele
kroppen.
Næringsstoffer koncentreret fra 35 frugter og grøntsager.
Næringsstoffer koncentreret fra 20 forskellige urter.
Særlige grøntsager både spirulina og Chlorella.
Høj antioxydantisk kapacitet fra totalen af 81 urter, frugter,
grøntsager, vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer.
Daily BioBasics bidrager til at øge energi-niveauer, at opretholde en sund omsætning som hjælper til at få mulighed for,
at opretholde calcium-niveau og give din krop de væsentlige
vitaminer og mineraler, den har brug for hver dag.
Velegnet til vegetarer
Ønsker i mere Information om Lifeplus og andre produkter gå
da ind denne side: www.lifeplus.dk

www.lifeplus.dk

|

info@lifeplus.dk
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Fremtiden med respekt
for fortiden

- dit nye fristed -

TEKST HENRIK LØSSL

Lugten af tjære, olie og vrisne donkeymænd er væk på Café
Fremtiden på Skt. Annæ Plads, som er en tidslomme med duft af
historiens vingesus. Godt, ærligt smørrebrød med tradition.
På Café Fremtiden
møder du fortiden. Her får du
en fornemmelse af, at København engang var en stolt havneby med tjærelugt og kaos
ved kajen. Det maritime miljø
præger da også frokostrestauranten, der har eksisteret i 158
år.
Når du besøger Café Fremtiden på Sankt Annæ Plads,
bliver du ligesom trukket ned i
en tidslomme. Du oplever den
særlige stemning og kultur,
som var tæt på at blive udvisket, da de nutidige cafeer for
alvor fik vind i sejlene. Men
på Fremtiden er traditionen så
rodfæstet, at den nuværende
ejer Lone Just – den kun 12.
ejer siden 1853 – i respekt for
det store stampublikum lader
cafeen fremstå, som den nu
engang altid har stået.
»Egentlig var det meningen, at vi ville modernisere, da
vi overtog stedet i 1999, men
det faldt ikke i god jord. Og så
lod vi være, og det har vi ikke
fortrudt,« fortæller Lone Just.
Det fortoner sig lidt i det
uvisse, hvorfor cafeen fik sit
fremsynede navn. Men der er
i hvert fald en god forklaring
på navnet. For mange år siden
emigrerede et stort antal danskere til USA. Inden de skulle
sejle med Amerika-båden, ventede de på den nærliggende
beværtning, hvor de talte om
deres mulige fremtid i det nye
land.
Oprindeligt er Café Fremtiden vel det man betegner som
en sømandsknejpe. Her mødtes søens folk, og her kom de
mennesker, der havde sejlet eller skulle sejle med bådene fra
Kvæsthusbroen.
Fra Sankt Annæ Plads går
du et par trin ned til Fremtiden. Straks inden for i krostuen står et stort bord. Det kaldes donkeymandsbordet. Her
sad de såkaldte donkeymænd,
der passede donkeykedlen –
en slags hjælpekedel – i maskinrummet på skibene. I
dampskibstiden blev den mest
erfarne fyrbøder udnævnt til

PORTRÆT

Gourmet kaffe
Chokolade
Milkshakes
Sandwich / kage
Frugt

KAFFE

•
•
•
•
•

Kusmi te
Smoothies
Antons juice
Morgen deal
Trådløst internet

KUNST KÆRLIGHED
Velkommen til

KAFFEKUNSTEN

Larsbjørnsstræde 8 - Kbh. K.
Man-fre 8-20 Lør-søn 12-20

At betræde Fremtiden er som at stige ned i en tidslomme – alt fremstår som det har gjort i årtier – men man fornemmer alligevel ganske
umærkeligt, at det er en kvinde, der står bag – men lugten af tjære,
olie, donkeymænd og fyrbødere er for evigt væk.

donkeymand, så der var tale
om et respekteret erhverv. Det
var derfor ikke enhver beskåret at få plads ved bordet – og
slet ikke før man havde betalt
en halv flaske snaps til de omkringsiddende.
Længere fremme i cafeen
står der et billardbord. Det kan
stadig benyttes, men det sker
ikke som ofte mere. Der går en
historie om, at kronprins Frederik – den senere Frederik den
Niende – og arveprins Knud
har spillet billard på Fremtiden, men det er en af den slags
vandrehistorier, der ikke helt
holder vand, men anekdoten
stadig kan fortælles som om, at
det rent faktisk er sket. Selv om
de to prinser tit frekventerede
beværtningerne i nærheden
af Amalienborg, så besøgte de
aldrig Fremtiden. Det ved man
fra værten Christian Jensen,
der havde stedet fra tiden omkring 1. Verdenskrig og 40 år
frem.
Maden på Fremtiden er
ligeså traditionsrig som interiøret. Du skal ikke forvente
den store innovation på spisekortet, som indeholder lidt
over en snes solide, danske frokostretter. Portionerne hører
bestemt ikke til de mindste i
branchen, og det er ikke noget
problem at blive mæt. Krabbesalaten er en vidunderlig kaloriebombe garneret med krebsehaler. For en stund glemmer
man slankekuren uden dårlig

samvittighed. Det er en himmerigsmundfuld.
Mørbrad med bløde løg
er den foretrukne ret blandt
stamgæsterne. Det legendariske værtspar Charles og Søster
satte den på kortet, og ægteparret drev Fremtiden i næsten 30 år frem til 1982. Mange
af de nuværende kunder, kan
stadig fortælle kærlige anekdoter om Charles og Søster,
der kunne skændes, så det det
bragede.
Som så mange andre frokostrestauranter skal der løbes
stærkt i julemåneden. Det ved
Lone Just allerede. For da en
kunde syntes, at han straks
efter nytår var forudseende
og i rigtig god tid til at bestille
julefrokost årgang 2011, så var
ordrebogen helt fyldt for de tre
lørdage i december.
I den første uge af januar
plejer der ikke at være rasende
travlt på de københavnske beværtninger, men da vi besøgte
Café Fremtiden var alle borde
besat, så vi måtte søge tilflugt
på et nærliggende værtshus i
en times tid. Men man venter
gerne på Fremtidens smørrebrød. Meget gerne.
Det ser ud til, at Café Fremtiden har fremtiden for sig.
Fremtidens 12. ejer gennem 158 år - Lone Just – syslede med store planer om en
gennemgribende renovering,
men er i dag glad for, at planerne blev droppet.

Før:

1000,Nu:

699,LG

UDSA
Kun:

1599,d

Nyhe

Nørre Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

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

www.pedalatleten.dk
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Flere sat på gaden i 2010
TEKST Hjalte Kragesteen

Flere københavnere blev sat på gaden i 2010 i forhold til de senere
år. Finanskrisen og strenge krav for at få kontanthjælp får fattigdommen til at stige, lyder forklaringen.
Flere og flere københavnere har fået
svært ved at betale huslejen, og 2010
blev et år med flere udsættelser end
de foregående.
Fra starten af januar til slutningen
af oktober 2010 blev 620 borgere sat på
gaden i København. Det udgør en stigning på 20 procent i forhold til tallet for
hele 2008, hvor finanskrisen ikke på
samme måde havde sat sine spor i hovedstaden. Men ikke kun finanskrisen
får skylden for de mange udsættelsessager. Også nye regler på kontanthjælpsområdet peges der på. Fra Københavns
Kommunes lyder forklaringen:
”Det, vi mærker lige nu, er resultatet af den nye beskæftigelseslovgivning. Selvfølgelig er der stadig nogen,
der spiller huslejepengene op - men
mange af udsættelsessagerne skyldes
sanktioner i kontanthjælpen. Og vi
kan som udgangspunkt ikke kompensere med økonomisk hjælp. For
hvis ikke ledige overholder aftaler og
møder op til aktivering, så skal de i
dag kunne mærke det på pengepungen,” siger Dorthe Kristensen fra Socialcenter København.
Fattigdommen stiger

Udover at mange ender med at ryge på
gaden, oplever københavnerne generelt
et lavere indkomstniveau end tidligere.
Ifølge Den Københavnske Fattigdomsundersøgelse II, som Socialforvaltningen står bag, lever næsten en femtedel
af københavnerne i fattigdom. Det er
både kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og børnefamilier, der ifølge
undersøgelsen, oplever stigende fattigdom. Socialborgmesteren erkender
problemet.
”Der er borgere, der ikke inviterer

gæster hjem, fordi de skammer sig over
deres slidte møbler, der er borgere, der
aldrig har holdt en børnefødselsdag for
deres barn, og vi ved, at der er borgere,
der dropper fodboldtræningen, fordi
kontingentet er for højt,” siger socialborgmester Mikkel Warming (EL) i en
pressemeddelelse.
Undersøgelsen viser, at over 70.000
københavnere ikke har råd til at lade
deres børn gå til fodbold eller købe nye
vinterstøvler, når de gamle er nedslidte.
Desuden er det alle dele af København,
der er ramt af fattigdomsproblemer,
viser statistikken. Socialborgmesteren
blæser til kamp mod fattigdom.
”Når vi ved, at fattigdom er en direkte årsag til social udstødelse, som fører
til kriminalitet, misbrug og ghettodannelse, skal vi bekæmpe den stigende
fattigdom, som undersøgelsen dokumenterer, er udbredt i København,” siger Mikkel Warming.
Fattigdom rammer storbyer

folk hober sig sammen med ligesindede.
”Fattigdommen er vokset voldsomt i de seneste 10 år, og især i
storbyen slår den igennem. Set i
forhold til landsgennemsnittet er
der næsten dobbelt så mange, der
lever under fattigdomsgrænsen i hovedstaden. For folk vil gerne bo ved
siden af nogen, de ligner, og derfor
klumper de sig sammen i bestemte
områder uden nogen økonomisk
mulighed for at flytte væk igen,” siger chefanalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Schytz
Juul til berlingske.dk.
Han peger udover finanskrisen
også på, at lavere sociale ydelser er
en del af problemet.
»Kontanthjælpsloftet, starthjælpen og 250 timers-reglen har sendt
flere tusinde mennesker ned under
fattigdomsgrænsen. Og alle fremskrivninger tyder på, at tallet vil
stige yderligere,« siger Jonas Schytz.

Spørger du Arbejderbevægelses Erhvervsråd rammer fattigdommen
især storbyerne, hovedsageligt fordi

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90
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htk@koebenhavneravisen.dk

Regeringen

sylter

styrereform

POLITIK Regeringens bebudede ændring af styreformen i de store kommuner er udsat på ubestemt tid. Ændringen skulle føre til en styreform,
som vi kender det fra Folketinget,
hvor flertallet på rådhuset vil komme
til at sidde på alle borgmesterposter.
Forslaget skulle ellers have været lagt
klar til afstemning i februar, men det
kan regeringen ikke nå, lyder forklaringen. Årsagsforklaringen lyder, at
en styrereform er lang mere kompleks, end man havde regnet med, og
at det kræver yderlige undersøgelser
af fordele og ulemper.
Overborgmester Frank Jensen (S)
har længe været varm fortaler for
ændringen, som skulle være en økonomisk gevinst for kommunen. Derfor er han – ikke overraskende – utilfreds med, at processen trækker ud
og mener, at regeringen tøver, fordi
det giver Socialdemokraterne mere
magt i de store kommuner. Den socialdemokratiske overborgmester –
og det ’røde’ flertal – i København har
da også udsigt til mere magt, hvis styreformen ændres, da oppositionspartierne vil miste sin borgmesterpost.
htk
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Kommunal kampagne
mod hadforbrydelser

To vindere af
årets K-pris
TEKST ALEXANDER HØJFELDT LUND

Ved Indre By Lokaludvalgs julereception den 13. december måtte
Jørgen Nørgaard og Hans Grishauge deles om årets K-pris.

POLITIK Københavns Kommune har indledt en kampagne
mod hadforbrydelser, som til
stadighed udgør et problem
for specielt homoseksuelle.
Tal fra Justitsministeriet
viser, at der hvert år er 12.000
personer i Danmark, der
mener, at de er ofre for hadforbrydelser. Men alligevel
modtager politiet ganske få
anmeldelser af sådan overgreb. Det vil kommunen gøre
op med, og i en pressemeddelelse siger overborgmester
Frank Jensen:
”Hadforbrydelser begået
på grund af ofrets seksuelle
orientering er ikke bare et
overgreb på det enkelte offer. Forbrydelserne er særligt
alvorlige, fordi de kan være

med til at skabe utryghed hos
alle homo-, bi- og transseksuelle. Jeg ønsker et København,
hvor alle kan vise deres kærlighed og stå ved deres seksuelle orientering”.
Kampagnen er et samarbejde mellem Københavns
Kommune, Institut for Menneskerettigheder,
Københavns Politi, Frederiksberg
Kommune, samt Landsforeningen for bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner
Danmark.
Du kan læse mere om
kampagnen på sidstnævntes
hjemmeside: www.av.lbl.dk
eller på www.facebook.com/
stophadforbrydelser
htk

Der var dødt løb mellem to nominerede til årets
K-pris. Derfor måtte Jørgen
Nørgaard og Hans Grishauge
ved uddelingen den 13. december deles om æren og
årets K-pris til en værdi af
25.000 kroner.
Hans Grishauge har som
sekretariatsleder for huset
Vartov været med til at skabe liv og aktivitet i huset og
åbne det mod bydelen.
”Han har sikret, at der er
liv i huset og at der sker ting,
der sætter tanker og folk i
bevægelse, så der er et dynamisk og spændende sted
lige præcis midt i byen,” lød

PRIS

lokaludvalgets begrundelse
for nomineringen.
Jørgen Nørgaard har drevet den kendte butik ’Nørgaard på Strøget’ siden 1958.
Nørgaard har været en hård
kritiker af Strøgets fysiske
udvikling men har samtidig
været med til at præge byen
fysisk ved at stå bag belægningen på Amager Torv i
samarbejde med kunstneren
Bjørn Nørgaard.
Nomineringen af Jørgen
Nørgaard blev begrundet
med hans ”… livslange engagement for at øge livskvaliteten for alle os her i København.”

Foreningen Copenhagen
Harbour Jazz var også nomineret, men måtte altså tage
til takke med andenpladsen.
Den tog foreningens formand Lotte Lander også med
godt humør og høstede bifald fra resten af foreningens
fremmødte.
Copenhagen Harbour Jazz
var nomineret for at skabe et
levende musikmiljø i bydelen med deres fokus på traditionel jazz.
ahl@koebenhavneravisen.dk
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10 kirker i byen
står til lukning
TEKST STEEN ANKERDAL

St. Pauls og St. Andreas kirke nær Kongens Nytorv truet af lukning.
FORNYELSESPLAN I slutningen af januar afgøres det
om en halv snes kirker i København og på Frederiksberg skal lukkes.
Det rammer blandt andet St. Andreas Kirke
i Gothersgade og St. Pauls kirke tæt ved Kongens
Nytorv. i det indre København.
Kirkelukningerne er resultat af, at der bor færre
mennesker i København. Over de sidste 50 år er
befolkningstallet i byen faldet med 297.000.
”Men i samme periode har vi stort set ikke lukket kirker. Man taler så meget om stærkt vigende
interesse for at gå i kirke. Men det virkeligt markante er, at vi bor cirka 300.000 færre mennesker i
København som helhed. Og i områderne omkring
St. Pauls og St. Andreas kirke bor der efter byfornyelserne de seneste årtier næsten ingen mennesker. Vi er nede på 2000 mennesker i nogle af disse
sogne. ”
” Familien med fem børn i en lille lejlighed i
indre by er blevet til boliger for en studerende eller
kontorbygninger, siger Inge Lise Pedersen. Hun er
formand for menighedsrådenes sammenslutning i
Danmark og for Stiftsrådet i København og Frederiksberg.
Det er Stiftsrådet, der sidst i januar, skal vurdere indstillingen fra byens provster og det såkaldte
budgetudvalg, om lukning af otte kirker i København, en på Frederiksberg og et par stykker på
Amager og Bornholm, der hører med under stiftet.
Hvis Stiftsrådet tilslutter sig indstillingen, bliver det Københavns biskop Peter Skov-Jacobsen,
der skal præsentere lukningerne for kirkeminister
Birthe Rønn Hornbech. Hun er i den sidste ende
den, der skal godkende eller afvise planerne.

Sparer 15 mill.

”Man regner med at kunne spare omkring godt
halvanden millioner kroner på driften i hver af de
ti kirker, der er lukningstruede. Altså en samlet
besparelse på godt cirka 15 millioner kroner,” siger
Inge Lise Pedersen til Københavneravisen.
-Vi holder gang i en motor, der kun kører i tomgang, for der er jo kirker, hvor der blot kommer 4-5
mennesker til højmessen om søndagen. Det kan vi
ikke blive ved med i København. Det er ikke forsvarligt, at kirker er undtaget fra nedskæringer,
når der i disse krisetider skal spares på skoler og
hospitaler og andre velfærdsudgifter, siger Inge
Lise Pedersen.
Hun konstaterer, at tankerne om kirkelukninger i København ikke mødte modstand på sidste
årsmøde i menighedsrådenes landsforening.
”Men når det kommer til lukning af den enkelte
kirke, kommer protesterne fra menighedsrådene.
Det er helt naturligt, for ingen ønsker jo at nedlægge sig selv. Men ud fra en overordnet betragtning

Truende skyer står over St. Andreas Kirke i Gothersgade.

er der efter min opfattelse ikke noget at gøre. Vi
skal lukke kirker dér, hvor der ikke længere bor ret
mange københavnere. Også for at vi kan finansiere
nye kirker i nye boligområder som Sydhavnen og
Nordhavn, hvor der i løbet af de kommende år
skal bygges boliger og arbejdspladser til omkring
40.000 mennesker. Der ligger i dag ingen kirker,
siger Inge Lise Pedersen.
Det kan virke paradoksalt, at kirkelukningerne kommer på et tidspunkt, hvor Københavns befolkning forøges med 10.000 mennesker om året. Problemet er, at flere af de gamle
kirker ligger i områder, hvor der ikke længere

bor ret mange mennesker, siger formanden for
Stiftsrådet.
Bl.a. med adresse til St. Pauls og St. Andreas kirke tæt på Kongens Nytorv. Men også til Vesterbro,
hvor der er otte kirker til cirka 20.000 mennesker.
Hvad kirkebygningerne skal bruges til efter en
lukning, ved ingen.
”Men nogle er i så dårlig stand og uden arkitektonisk betydning, at det ville være fornuftigt
at rive dem ned. Andre kunne lejes ud til kristne
menigheder uden for folkekirken eller interesseorganisationer som de grønne spejdere, siger Inge
Lise Pedersen.

Ristorante San Giorgio
Rosenborggade 7
1130 kbh.k
tlf.: 33126120
fax: 33126620
webside: www.san-giorgio.dk
email: ristorante@san-giorgio.dk

Udsøgt italiensk gastronomi i hjertet af københavn
San Giorgio byder indenfor i vores elegante salon og hyggelige vinkælder
med pejs, vores hvide duge, smukt porcelæn og langstilkede glas er en del
af den kulinariske oplevelse.

Åbningstider:
Mandag - lørdag 18:00-23:00

Vores vinkælder er ideel til større private og firmaarrangementer.

søndag: lukket

Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

La Vecchia Signora
La Vecchia signora fortsætter frokost successen.
Kom ind og smag vores nye vinter menu.
Vi holder frokost åbent mandag til lørdag
fra 12.00-16.00.

Vi glæder os til se dig.
Grønnegade 12-14
1107 Kbh.K
Tlf 33160048
www.la-vecchia-signora.dk
Nye Åbningstider:
Mandag-lørdag: 12.00-23.00
Søndag: 17.00-23.00

KVALITETSVIN TIL
HVERDAGSPRIS!
KVALITETSVIN TIL
HVERDAGSPRIS!

....................................................................

ROSSO PASSO
CANTINE LENOTTI
Normalpris pr. flaske 59,-

NU KUN 295,- for 6 fl!
....................................................................
En usædvanligt spændende vin med
masser af farve og fedme i glasset og
en krydret, lidt mørk og kompleks duft.
I smagen byder vinen på en meget charmerende harmoni mellem styrke, krydderier og en velouragtig blødhed. Prøv
den til fjerkræ, kalv og lam men også til
grillet fisk!

....................................................................

....................................................................

COLLE DEI TIGLI
CANTINE LENOTTI

CHARDONNAY CRANE LAKE
WINERY

Normalpris pr. flaske 59,-

Normalpris pr. flaske 59,-

NU KUN 295,- for 6 fl!

NU KUN 295,- for 6 fl!

....................................................................

....................................................................

En meget delikat, forfriskende tør
vin med en lækker frugtsødme og
nuancer af ferskner, æbler og vilde
blomster. En rigtig sommervin som vil
egne sig godt til forretter, skaldyr, fisk
eller fjerkræ.

Vinen har Chardonnays klassiske,
cremede karakter og samtidig en flot
struktur, hvor nuancer af citrusfrugter
og grønne blade giver en flot modvægt
til fedmen. Vinen er ikke lagret på træ
og har derfor bevaret sin renhed og
friskhed.

- bETALFOR
fOR5!5!KUN
KUN295,295,-FOR
fOR FL.
6 fL
TA’TA’
6 -6 BETAL
AfDISSE
DISSE VINE.
VINE. SPAR
SPAR 59,59,- VED
AF
VED Køb
KØBAf
AF66fL.
FL.
....................................................................

....................................................................

....................................................................

MERLOT CRANE LAKE WINERY

VINI DEL SOLE
PRIMITIVO PUGLIA

VINI DEL SOLE
NEGROAMARO PUGLIA

Normalpris pr. flaske 59,-

NU KUN 295,- for 6 fl!
....................................................................
Der er tale om et meget vellykket stykke
kælderarbejde, og sammenstikningen
af de enkelte Merlot cuvéer er mesterligt
udført. Vinen har en virkelig flot aromakoncentration og samtidig en god struktur, som gør vinen meget harmonisk.

Normalpris pr. flaske 59,-

Normalpris pr. flaske 59,-

NU KUN 295,. for 6 fl!

NU KUN 295,. for 6 fl!

....................

....................................................................

Vini del Sole Primitivo er meget aromatisk i duften med toner af blommer og
kirsebær men også eksotiske nuancer
som rosmarin og vanille. Smagen er nem
først og udvikler sig mere kompleks med
toner af krydderier og syltede bær. Eftersmagen er meget harmonisk.

Vinen er meget aromatisk i duften med
mørke toner af solbær og brombær. I
smagen er det den krydret karakter som
dominerer først, men i glasset kommer
vinens velour og intensitet flot frem med
iltningen. Eftersmagen er lang og blød.

Ring til 33 14 03 87 eller endnu bedre:
Send en bestilling til sktpetri@vinoble.dk
Ring til 33140387 eller endnu bedre: Send en bestilling til sktpetri@
Vinoble Skt. Petri

tlf +45 33140387

vinoble.dk
Vi leverer gratis ved
Mandag - torSdag kl. 9:30 Vi
- 17:30
leverer gratis ved køb på mere end kr. 2000,-

kryStalgade 18

SktPetri@Vinoble.dk

fredag kl. 9:30 - 18:00

1172 københaVn k

www.Vinoble.dk/SktPetri

lørdag kl. 10:00 - 14:00

end kr. 2000,-

køb på mere

Ellers koster fragt kr. 150 kr. for levering i hele landet.

Ellers koster fragt kr. 150,for levering i hele landet.

