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DRUGSTORE I MIKKEL BRYGGERSGADE MISTER KUNDER

OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

BREUM ANDERSEN ILLUMS GRAND OLD LADY

PIZZAHUSET i gothersgade:
de ruller dejen ud på 24. år
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FIRSER FLOSS: DEN GODE
STEMNING ER ROCK ’n’ Roll

STUK TIL TIDEN: Skuespilhuset tackler FINANSKRISEN
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7-Eleven
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Af Helle Kvist

7-Eleven har taget jerngreb om Indre By: Senest åbnede kæden en
2%8-32%0
butik mellem Rådhuspladsen og Nytorv, hvormed fire 7-Elevenbutikker
197))8
nu findes indenfor en afstand på 400 meter. Sammen med McDonald’s
og BurgerKing bidrager kæden både til en amerikani- LÆS HELE
seret atmosfære på Strøget og en yderligere margina- ARTIKLEN
PÅ SIDE
lisering af lokalområdets mindre forretningsdrivende.
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Københavneravisen har fået nye lokaler og holder nu til i:
Store Kongensgade 44B, 1264 KBH K – Tlf: 70 22 55 38

Marie Skellingsted
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26.03.09: STARTSKUD for
KLIMA-RESTAURANTER I KBH K
Med sine over 200 tilsluttende virksomheder
har Københavns Miljønetværk været en succes: Nu ændres navnet til Grønne Erhverv
og topmødet i december sættes i fokus. 26.
marts inviteres Københavns restauranter til
at blive gode eksempler over LÆS HELE
for de 15.000 gæster, som ARTIKLEN
PÅ SIDE
snart kommer til byen.

4

5/;--'4
6ccVBdai`Z"=j^i[ZaYi
?ja^ZHVcYaVj8Vi]d8E=
8dZjgYZA^dcHjccV7a³YZa
IV]^i^Hdji]HZVeZgaZg
Hcn\\?VcjbHadi]Jc^`VB#Ô#

64-.&'4
xe^XZBVaV6a^h]VB#Ô#

$.6'4
@^ghiZcHX]_´cc^c\
.&'4-10614#46+-.'4
¤gh`dk$;dgb;VgkZ
6+0
I]dg`^aY?ZchZc

Bredgade 4 ved Nyhavn / Kongens Nytorv
 +BENHAVN + s 4LF     s WWW-ARIE3KELLINGSTEDDK

pasrestaurant, vinbar og catering

t, vinbar og catering Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

s #HOKOLADE CREME BRULÏE

225 kr,- pr. kuvert – Min. 2 kuverter

+NWRFKWTPTXYQ£XSNSLJWKWFUJWXTSJW
7NSLKTWJYZKTWUQNLYJSIJYNQGZI


Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh
Dronningens
K · tlf. 33 36
Tværgade
07 70 · www.tapasbaren.dk
22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
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K

loge ejendomsbesiddere tager bestik af
markedet og vurderer løbende, hvad
det kan bære. I en længere årrække har det
været muligt at opnå høje kvadratmeterpriser for butiks- og kontorlejemål, og i en
periode stod internationale modehuse i kø
for at sikre sig de bedste lokaler. En bagermester kunne få millioner i hånden i ren
afståelse, for nu skulle der ikke bages, men
sælges fashion med høje avancer. Intet stod
tomt.

K

nap så gunstigt ser det ud i 2009. Nye
butikker etableres næsten ikke, da
bankerne er meget nervøse for at låne til
detailforretninger, når forbruget er vigende. Nye vurderinger er baseret på verden
af i går og tager ikke højde for nedsvinget,
og det presser ejendommenes regnskaber
og dermed lejerne, når ejendomsskatterne

sættes i vejret. Er likviditeten i forvejen
stram på grund af vigende afsætning og negative banker, kan konsekvensen blive den
værst tænkelige: Nøglen drejes om.

K

un den kortsigtede udlejer lader som
ingenting i håb om, at noget vil vise
sig. Det, han får at se, er et ophørsudsalg.
Derfra bliver det vanskeligt at finde en
ny liebhaver med mod på – og driftskapital til – at præsentere publikum for noget
helt fantastisk, der ikke er set før. Intet er
så ødelæggende for en sund udlejningsvirksomhed som tomme lokaler. Midlet er måske at tale med lejeren, drøfte hendes overlevelsesmuligheder og tilpasse lejen til den
virkelige verden. Trods alt er reducerede
lejeindtægter bedre end tomgang.
Københavneravisen
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Køln – København
A

rkivet i Køln røg ned i en stort metromudderhul. To blev dræbt og millioner
af dokumenter, enkelte næsten 1.000 år
gamle, gik mere eller mindre til grunde.
Denne tragedie vil for stedse ramme al
forskning i fortiden.

nsvaret? Pyt med det, for i tilfælde af
skandaler i form af nedsunkne bygninger eller regnskaber vil de skyldige være
over alle bjerge med polstrede pensionskonti og et Valentin Hansensk ”ingen kommentarer”.

A

A

lexandrias bibliotek gik år 47 f.v.t. op i
flammer under et af Cæsars erobringstogter. 700,000 bind omkom. Katastrofen i
Køln kan udmærket sidestilles med kulturtabet for 2.062 år siden.

A

lligevel synes vor tids Cæsar, metrobestyrelsesformand Henning Christophersen, Bruxelles, at være bedøvende ligeglad
med, om Gammel Strand og Marmorkirken
styrter i grus. Uden sikker teknisk viden
sejler det gigantiske projekt videre.

A

t der er stemmer i at stoppe byggeriet
i tide – det er sikkert og vist. Man kan
derfor klynge sig til et sidste spinkelt håb
om, at københavnske politikere i sidste
øjeblik vil trække i nødbremsen og hindre,
at København skal lide samme vanskæbne
som Køln og Amsterdam. Men de siger, at
toget er kørt og ikke kan stoppe.
Københavneravisen

Kolofon
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DIN NYE VEN

MARTSBILLEDET

LUKKER

NOTE Café Din Nye Ven i Sankt Peders Stræde er blevet opsagt med
en lukkedato den 22 april, angiveligt
på grund af støjklager tilbage fra maj
‘08 skriver ibyen.dk. »Vi har gjort så
meget for at dæmpe støjen.
Vi har lydisoleret, vi har ikke
livemusik mere, og folk må ryge indenfor, så der ikke er larm på gaden.
Lige nu spiller vi musik fra fire små
hvide højtalere, der er på højde med
en underarm« udtaler Ane Egebak til
ibyen.dk. Den ene af de i alt tre ejere
er ikke alene med sin forundring over
den pludselige lukning. På internetportalen hifly.dk, som beskæftiger
sig med kulturelle tendenser, raser
debatten ikke kun om larm i gaden i
indre by, men også om Din Nye Ven
bliver smidt ud, uden begrundelse,
af en utilfreds lejer. Der kan være
noget om snakken idet Ane Egebak
overvejer et sagsanlæg da der er
penge i klemme og fordi behandlingen har været uretfærdig. Hvis opsigelsen ikke annulleres er det altså
tæt på sidste omgang i baren – for
bestandigt.

”Christiansborg Slotsplads: 2682 dage efter invasionen i Aghanistan står Peter-Henning fredsvagt i sne.
Vagtskemaet byder på 3-4 timer per vagt.”

Statsejede stormagasiner!

METROPOLIO?

Statsejede stormagasiner lyder temmeligt
kommunistisk, men ikke desto mindre er det
en realitet: Det islandske folk ejer nu Illum
og Magasin, som var de biblioteker eller hospitaler! I februar overtag Straumur kontrollen med alle aktier i Magasin og Illum, da det
islandske konsortium Baugur gik i betalingsstandsning. Først var planen var at finde en
ny ejer, men nu er ejerskabet gået videre til
den islandske stat. Straumur var den sidste
store islandske bank, som holdt skansen, efter at Kaupthing, Landsbanki og Glitnir kollapsede sidste år. Bestyrelsen i Straumur er
blevet suspenderet, og direktøren, William
Fall, har trukket sig tilbage. Problemerne
skyldtes, at likviditeten tørrede ud.

Det måske nok mest pinlige TV-interview i februar var, da en TV2-reporter
adspurgte den afgående amerikanske
ambassadør om hvor langt København
havde igen. Og det var ikke døden, der
blev spurgt til, men paradis: Hvornår
bliver København en metropol? Ambassadøren syntes lidt pinligt tilpas - lignede
Gulliver i Lilleputland i ansigtet - men
forsøgte da imødekomment med følgende velmente - amerikanske - råd: Det er
godt med infrastrukturen, men I mangler nogle flere fem-stjernede hoteller og
en multiarena til 20.000 mennesker. Og
noget mere åbenhed over for forskellighed!

Jm

Jm

ENJOY LIFE
NAZAZA STYLE!
MAN-TORS
9.00-21.00
FREDAG
9.00-24.00
LØRDAG
9.30-24.00

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

SØNDAG
11.00-21.00

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

Hviids Vinstue på Metros alter
af Tårnfalken
Hvorfor skal Hviids Vinstue
på Kongens Nytorv lemlæstes
i forbindelse med anlæg af
en ny metrotrappe? Det skal
jeg sige Dem. Nu skal drukkenskaben bringes til ophør.
Gennem snart 300 år har
forsumpede mænd tyllet øl,
brændevin, portvin og promilleglögg i sig på dette sted,
mens de røg tobak og forpestede indeklimaet i en sådan
grad, at det sivede ud på fortovet og formentlig fremkaldte
nogle af medicinhistoriens
første dødsfald på grund af
passiv friluftsrygning.
Når plankeværker, beton-
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klodser, spærrehegn, skurvogne i tre etager, gravemaskiner og 700 daglige læs jord
med skamferede og for altid
udslettede arkæologiske vidnesbyrd om København på
organisk vis har anrettet et
sådant kaos, at adgangsvejene kompliceres og gæsterne
føler sig mindre godt tilpas
og derfor finder andre klubber, vil en vigtig delsejr være
vundet over et lastens tempel, hvor også er iagttaget
letsindige kvinder.
Tiden er løbet fra et
mørkt kælderhul med træpaneler. Juice og salat og
vand til 75 kr. literen er
sammen med mokka (snart
med lavkoffein) det moralsk
rigtige, da der utvivlsomt

også udledes CO² i forbindelse med brygning, vinifikation og destillation. Tobaksrøgen, der nu overgås
i farlighed af kaminer og
brændeovne, kan bestemt
heller ikke være en gevinst
for ozonlaget.
Hviids, nu sænker natten sig over dine 300 års
pimperi og pamperi med
depraverede ”gentlemen”
fra illusionernes verden.
Københavnerkuren er indledt, der skal gøres op med
misbrugermiljøerne, uanset
disses stand og rang. Næste
stop: Krogs Fiskerestaurant
på Gammel Strand. Hvorfor
skal de rige æde hummer?

NAZAZAR COFFEE
AMAGERTORV 9
1160 KØBENHAVN K
Tlf.: 33 36 33 06
www.nazaza.com

Lurifax

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21
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KLIMA-RESTAURANTER
TIL 15.000 GÆSTER
Med sine over 200 tilsluttende virksomheder har Københavns Miljønetværk været en succes:
Nu ændres navnet til Grønne Erhverv og topmødet i december sættes i fokus. 26. marts inviteres
Københavns restauranter til at blive gode eksempler over for de 15.000 gæster, som kommer til byen.
Af Jeppe Marsling

MILJØ Københavns Miljønetværk, der fungerer
som en selvstændig enhed under Center for Miljø i
Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, startede
tilbage i 2001 og har siden haft deltagelse af mere
end 500 virksomheder i netværkets arrangementer, hvad må betegnes som en succes. 55 af deres
medlemmer har modtaget det toårige diplom (med
muligheden for forlængelse, såfremt virksomheden stadig lever op til kravene) og dermed anerkendelse for deres positive indsats for miljøet og sundheden. Og der er ikke kun tale om grønne visitkort,
klistermærke på døren og foldere: På hjemmesiden
www.kbhmiljonet.dk opsummeres medlemsfordelene, som blandt andre lyder: fri adgang til mere
end 20 arrangementer, foredrag og workshops årligt, mulighed for deltagelse i branchespecifikke
erfaringsgrupper, medlemsmøder med besøg på
virksomheder, PR & Markedsføring af din virksomheds indsats for et rent og sundt København,
diplomoverrækkelse og evt. borgmesterbesøg, rådgivning om udarbejdelse af miljøredegørelse, besøg af kemi-agent, affalds-agent og energi-agent.
For ganske nyligt skiftede netværket navn til
Grønne Erhverv – og i håb om at de københavnske
virksomheder vil tage energibesparelserne til sig
lanceredes et nyt initiativ: KLIMA+.

Fra Miljønetværk til Grønne Erhverv

Omdåben fra det mere centralistiske kommunale
navn ”Københavns Miljønetværk” til det mere
decentrale markedsorienterede ”Grønne Erhverv”
skete 27. januar ved Kick-off eventen for KLIMA+.
Årsagen var, at man gerne ville have erhvervene
kraftigt profileret i navnet, og først og fremmest
for at de kunne føle sig mere som ”medejere” af
netværket end som del af et topstyret kommunalt initiativ. Og ganske mange føler at netværket
netop er virksomhedernes eget, for det centrale i
de arrangementer, der udvikles og afholdes med
stor tilslutning, er netop virksomhedernes erfaringsudveksling med hensyn til grønne initiativer,
hvadenten der er tale om madvarer, affaldshåndtering, brug af rengøringsmidler, el-forbruget.
Frisør Dorte Johannesen fra DOJO – Green wave i
Skt. Peder Stræde 10 (www.dojogreenwave.dk) – er
ikke blot blandt de over 200 medlemmer af netværket, men også blandt de 55, som har opnået
diplom. Til Københavneravisen fortæller hun, at
det ud over det bæredygtige, som netværket også i
forhold til det enkle produkt på hendes hylder forholder sig til, netop er erfaringsudvekslingen, der
er styrken i Grønne Erhverv. For to år tilbage holdt
hun selv – godt nervøs – et oplæg for omkring 40
andre fremmødte frisører om at være en grøn frisør.
Pressemedarbejder Birgitte Rask Sønderborg
lod Københavneravisen erfare, at man i Grønne

Dorte Johannesen foran sine miljøvenlige produkter i frisørsalonen i Skt. Peder Stræde.

Erhverv har besluttet at kanalisere energien ind
i KLIMA+ indtil FN-topmødet i december. Således
er det selvsagt CO2-reduktionen, der står øverst
på miljødagsordnen indtil afviklingen af det for
hele menneskeheden så afgørende møde. Således
skal nyheder om Grønne Erhvervs nyheder findes
på KLIMA+-hjemmesiden, men om et måneder vil
en ny selvstændig hjemmeside for Grønne Erhverv
kunne findes på Miljønetværkets plads.
Hvad indeholder KLIMA+?

Som medlem af KLIMA+-netværket får københavnske virksomheder gratis adgang til arrangementer, med fokus på de mange forskellige muligheder der er for klimaarbejde. Netværket vil
afholde temamøder med faglige og målrettede
oplæg, så virksomhederne får konkrete input til
klimaarbejdet. Et væsentligt tilbud er den synliggørelse som KLIMA+ tilbyder virksomhedens klimaarbejde overfor kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Og på hjemmesiden findes også
CO2-beregneren, som er udviklet af Dansk Industri
og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Her kan medlemsvirksomheder beregne og følge deres forbrug
og den forhåbentligt faldende klimapåvirkning.
Klima Restauranter

Onsdag den 25. marts om formiddagen er der
indvielsesmøde for det første større initiativ i KLIMA+, nemlig ”Klima Restauranter” rettet mod alle
restauranter i København. Det vil foregå i Restaurant BIOMIO’s lokaler på Halmtorvet 19. mødet
indledes ved at Grønne Erhvervs sekretariatetsmedarbejdere vil præsentere konceptet med ”Klima Restauranter”, dernæst vil en repræsentant for
turistforeningen fortælle om markedsføringen til
de mange tusindvis af gæster, som Grønne Erhverv
forventer i forbindelse med klimatopmødet, og

sidst vil én af Danmarks store kokke give eksempler på klimavenlig mad og en række leverandører
af gode lokale råvarer vil være til stede. Skønt initiatvet er sin opstartsfase og programmet til d. 26
ikke er endeligt fastlagt lod Ole Hansen, KLIMA+,
sig interviewe til Københavneravisen:
Hvad håber I at opnå med konceptet?
Vi håber med konceptet især at fremme kvantitet
frem for kvalitet i hvervningen, dvs. at få en masse
restauranter med, selv om de ikke nødvendigvis
laver så meget. Men vi håber og venter, at en god
del af dem vil se fordelene og arbejde videre med
klima og miljøspørgsmål - også efter topmødet.
Er kravene for deltagelse høje?
Fra starten vil vi ikke stille de store krav, men i
høj grad lade det være op til restauranternes egen
samvittighed og gode forhold til kunderne. Det
skal nemlig også være muligt at lave en klimarigtig pizza, frokostret, cateringmenu osv.
Hvordan får man diplom til ophængning
i restauranten?
Man får kun diplom, når man har opfyldt kravene
som KLIMA restaurant, mens vi tilbyder at sætte
vores logo på en klima-menu, og få dem med i den
fælles udadvendte markedsføring. Vi samarbejder
med Udenrigsministeriet, HORESTA, VisitDenmark og Wonderful Copenhagen op til topmødet
og regner derfor med, at der ikke er nogen af de
forventet 12.000 der kommer til topmødet, der ikke
vil få at vide, at de kan spise klimarigtig mad.
jm@koebenhavneravisen.dk
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Da varehusene kom til byen
Læs de københavnske stormagasinernes livshistorie fra 1870’erne
til idag, hvor to er tilbage - ejet af den islandske stat

Af byhistoriker Jan Janssen

TILBAGEBLIK Uden symaskine,uden
gaslys, støbejerndragere og kæmpespejlglasruder havde der ikke været
noget, der skulle udvikle sig til de moderne grands magasins de nouveautés
i 1880ernes Paris. Vi skal jo huske, at
hvert produkt havde sin egen specialforretning: bomuldsklæde, træsko,
knapper og kniplinger, elastikker
og tekstilfarver, alle produkter blev
fremstillet på værksteder og manufakturer og forhandlet af specialister
i kælderbutikker og stuelejligheder
eller på de ugentlige torvemarkeder. Sådan havde det været i mange
hundrede år. Så kom industrien og et
moderne kreditmarked, så kom jernbanen og det stigende fødselstal. Og
efter 1880 var de europæiske storbyer
og et par nordamerikanske modne til
en økonomisk revolution: forbrugerpaladser rejst mellem banker, hoteller og pressehuse i bykernen, der efter Londons forbillede døbtes city (en
ny nu nedlagt gadestump i København fik navnet Citygade!). Alle varehusenes moder blev Au Bon Marché,
i 1876 bygget af arkitekten Gustave
Eiffel, og elementer herfra såsom beliggenhed ved en central hovedgade,
gerne på et hjørne, en midterglaskuppel, transparente etager, hvor mure
erstattedes af stuk- eller marmorbeklædte jernpiller, flere end fire etager
og snart også elektriske elevatorer, og
det hele overdådigt udstyret med alskens luksus, elementerne går mere
eller mindre igen i indkøbstemplerne
mellem 1890 og 1920. Palmer, røde
tæpper, læderbetrukne lænestole,
helfigursspejle osv., de blev alle sammen kalkeret efter storborgerskabets
indretningssmag, der i sidste ende
var en kopi af det gamle aristokratis
levemåde. Navneled som Maison,
Galérie eller Magasin røber de galliske forbilleder.
De nye varehuse var baseret på en
lille fortjenstmargin og maksimeret
omsætning, faste lave priser, gerne
med kontokredit. De begyndte nærmest altid med finere damebeklædning, både målsyet og konfektion, så
med børnetøj og herrebeklædning, så
fodtøj, boligindretning, lædervarer,
paraplyer, bøger og tidsskrifter, og i
en uendelig ekspansion landede de
efter anden verdenskrig på bankernes, rejsebureauernes og fødevarebutikkernes domæne. Hertil kom faste
elementer som illustrerede sæsonkataloger, der blev tykkere og tykkere
for hvert årti, samt oprettelse af filialer i mindre byer. Sporvogne og cykler
gjorde det muligt, at det stødt voksende købepublikum nemt kunne finde
paladserne. Det nu helt almindelige

Den gamle hovedhal i Magasin i julen 1926. (Foto: Københavnerliv II, Før & Nu)

fænomen shopping, der allerede var
opstået i Østergade og på Kongens
Nytorv i midten af 1800-tallet hos
det velhavende borgerskabs damer i
alle aldre: at glo, at blive gloet på, at
gramse, snuse, krajle og myldre, dette
behov kom netop varehusene i møde
med deres lune stuetemperatur, modeopvisninger, store glasmontre, og
tearooms med levende døgnmusik.
På slagmarken blev de små håndværker- og købmandshuse i byens
centrum. De flere hundrede år gamle
huse, der var i vejen i Lille Kongensgade, i Købmagergade, Østergade og
Pilestræde blev revet ned, ejerne gik

timentet blev konstant bredere og
automatisk ledsaget af et voksende
pladsbehov. Herman Bang noterede
sig at vugger og gulvtæpper var et
forrygende vækstpotentiale. Forretningen hed oprindelig ”De forenede
Hvidevareforretninger” med start i
Århus og Ålborg. Efter fransk forbillede og analogt med den lokale betegnelse har den siden 1879 heddet
Magasin du Nord. Navnet skulle endelig ikke udtales på korrekt fransk,
ellers røbede man snobbede Gentofte-ambitioner. I 1892 blev hotellet og
et lille nabopalæ revet ned og over
to år rejstes den nuværende Pariser

Nu diskuterer man blandt økonomisk
sagkyndige ligefrem, om les grand
magasins de nouveauté er en uddøende race.
enten konkurs, flyttede eller blev ansat hos deres mægtige konkurrent.
Københavns indre by har kendt
hele seks varehuse, alle til at begynde med grundlagt under beskedne
forhold. Fonnesbech som en lille brodeributik fra 1847, Crome & Goldschmidt fra 1860 i Horsens og fra 1901 i
København, Magasin fra 1868 i Århus
og fra 1872 i København, Illum fra
1891, Messen fra 1895, og Daells fra
1911. Kun to har overlevet årtusindskiftet: Magasin du Nord og Illum.
De to handelsrejsende i hør-,
uld- og bomuldsstoffer Emil Vett
og Theodor Wessel købte i 1871 det
gamle 1700-tals palæ Hôtel du Grand
Nord på Kongens Nytorv og åbnede
en hurtigt ekspanderende hvidevare- og dækketøjsforretning. Varesor-

grande époque-bygning, der efterfølgende i en periode over tres år har
formeret sig til hele karreen mellem
Vingårdstræde, Bremerholm og Lille
Kongens Gade, med siden 1892 hele
34 nedrevne ejendomme i kølvandet.
Kun Kong Hans Vingård står endnu
og efter folkelige protester lykkedes
det heller ikke helt at ødelægge den
folkelige schweizer café Stephan à
Porta. Alle ejendomme på Strøget
mellem Kgs. Nytorv og Bremerholm
blev også opkøbt mellem 1932 og
1940. Men denne udvidelse blev alligevel ikke til noget på grund af
den tyske besættelse. Kun et nyt torv
på den gamle Integades grund blev
Magasins eget torv. Det enorme bygningskompleks blev jævnligt ombygget. Således er den store imperiale

trappe midt i hovedbygningen forsvundet for længst. Det 40 år gamle
parkeringshus er foreløbigt det sidste
store nybyggeri. Der har altid været
en aura af fornemhed og glamour
over københavnernes Magasin.
I 1898 flyttede den jyskfødte manufakturhandler Anton Carl Pedersen under det købte navn efternavn
Illum fra Østergade 55 ind i den
moderne ejendom Østergade 52 og
kaldte sin forretning for stormagasin
efter fransk grand magasin. Den i to
generationer familieejede virksomhed blev oprindelig finansieret af et
firma i Hamborg men takket være
den resolutte og kreative grundlægger blev magasinet mellem 1998 og
1973 til et af de største varehuse i
Danmark. Den konkurrerede i kvalitet altid med Magasin du Nord men
havde nogenlunde samme produktpalet og klientel. Men i 1973 bevirkede oliekrisen og rentestigninger, at
byggeriet af en stor parkeringskælder
mod Silkegade medførte familien Illums udtræden af firmaet og dets
overtagelse ved en britisk koncern. I
disse 75 år fik far og søn opkøbt og
nedrevet 23 ejendomme i karreen
Østergade – Pilestræde – Silkegade
– Købmagergade, 11 færre end Magasin, for at give plads til det konstant
ekspanderende varehus. Hele boligafdelingen måtte i 1959 udflyttes til
Amagertorv 10. Bygningsfredningsloven fra 1918 skyldes for resten det
folkerøre, der rejste sig, da Illum i
årene 1913 og 1916 rev et antal gamle
renæssance- og barokhuse på Østergade ned, herunder et af Danmarks
største historiske klenodier, den
kendte Efterslægtens Gård fra 1640.
Siden 1970erne dukkede der nu alvorlige problemer op for de klassiske
varehuse. Lukkeloven, privatbilens
udbredelse og de nye drive-in-centre
ved udfaldsvejene, eskalerende personaleomkostninger, forbrugernes
ferierejser til fjerne indkøbsmål og
deres smagsindividualisering ramte
varehusene mere og mere brutalt.
Når parkeringsproblemet nogenlunde var løst (se Magasin og Illum),
overenskomster og husleje kunne
holdes i ave og lavprissupermarkeder
var blevet erklæret for ikke at være
stuerene, så kom e-handelen som
endnu en ny trussel. Familieeje var
ellers for længst afløst af anonyme
investorer med alle positive men også
negative konsekvenser. Og nu diskuterer man blandt økonomisk sagkyndige ligefrem, om les grand magasins
de nouveauté er en uddøende race.
jj@koebenhavneravisen.dk
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Facer-staben udvides

Den gode sags tjenestes tjenere er klar til at hjælpe dig af med din dårlige samvittighed. Men
drukner ngo’ernes (Non Governmental Organisations) nødråb i det hav af andre gadesælgere,
der forsøger at fange din interesse?
Af Søs Bell Andersen

Vi støder jævnligt på dem.
Gadehververne, der stormer
dig, når du mest venter det.
For begiver man sig ud på en
mindre spadseretur i Indre
København, er man forberedt på at blive mødt af de
unge mennesker med logo på
jakken, en blok og kuglepen,
parat til at hverve dig til et
godt formål. Skriv dig op til
at redde sultne børn, stoppe
tortur, forbyde dyremishandling. Den gode sags tjenestes
tjenere er klar til at hjælpe dig
af med din dårlige samvittighed. Men drukner ngo’ernes
(Non Governmental Organisations) nødråb i det hav af
andre gadesælgere, der forsøger at fange din interesse?
Facer siden 2001

Konceptet ’Facere’ startede tilbage i 2001, hvor det

svenske firma FundraisingGruppen Nordic begyndte
at hverve medlemmer på
gadeplan. Ideologien var at
sælge ’god samvittighed’ og
hverve medlemmer til flere
nødhjælpsorganisationer.
Samarbejdet var med flere
større ngo’ere heriblandt
Red Barnet, Gigtforeningen,
UNICEF og CARE Danmark.
Metoden viste sig at være
nyttig og medlemstallene
var rekordhøje med 20.000
bidragsydere til velgørende
organisationer. På trods af
at facer-begrebet blev en
kæmpe succes, havde historien en ulykkelig afslutning
for
Fundraising-Gruppen
Nordic. I 2003 gik de konkurs
efter at have haft et par millionernes underskud i både
2001 og 2002. Efterfølgende
opstartede de enkelte ngo’ere
deres egne afdelinger med
facer-teams. Reelt betød det,

at et stigende antal gik på gaden, da der nu ikke længere
var én samlet organisation
at støtte. Hver organisation
skabte nu deres egen facerenhed.
Det gik skam også fint
for de enkelte organisationer. Amnestys pressechef
Ole Hoff-Lund oplyser, at
medlemstallet for Amnesty
steg fra 20.000 til 90.000 fra
år 2002 til i dag. En stor del
af æren kan tilskrives de såkaldte face2face medarbejdere, som i 2002 indtog gader
og stræder. Den effektive metode har igennem årene bredt
sig, og på det seneste er det
ikke kun de humanitære organisationer, der har prøvet
kræfter med facer-kunsten.
Teleselskaber, fagforeninger
og energiselskaber er blot en
brøkdel af dem, der kæmper
for at fange københavnernes
opmærksomhed.
Tenden-

Facer-begrebet kan skabe
stor irritation for københavnere, der kan føle sig
forulempet af den direkte
kommunikationsform
sen lægger op til et vigtigt
spørgsmål: hvis der er for
mange om buddet, risikerer
de forskellige facere så at gå
i vejen for hinanden?
Fra flygtninge til grøn strøm

Folkekirkens Nødhjælp har
siden nytår kaldt deres tropper af facere i København tilbage. I stedet har de valgt at
fokusere på Ålborg, Esbjerg,
Odense og Århus. Landskoordinator Anders Clausen

fra Folkekirkens Nødhjælp
påpeger to væsentlige faktorer: ’Vi har i de sidste 3-4 år
oplevet forringede resultater
i København. Der er mange
flere organisationer i København end i andre byer. Men
jeg tror nu ikke så meget, det
skyldes de andre organisationer.’ siger Anders Clausen.
Den anden årsag har været
manglen på at rekruttere
gadehververe. Holdet var
simpelthen ikke stort nok,
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er vigtigt at vi fortsat har
muligheden for at formidle
budskabet om vedvarende energikilder frem for
Dong, der sælger dyrere og
dårligere produkter’ udtaler han.
Der er ingen tvivl om
at facer-anvendelsen kan
betale sig. Hvad enten det
angår salget af et reelt produkt eller hvervning af
medlemmer til humanitære organisationer. Umiddelbart kunne udvandingen
af facer-begrebet skabe stor
irritation for københavnere, der kan føle sig forulempet af den direkte kommunikationsform. Amnestys
pressechef, Ole Hoff-Lund
deler sine tanker omkring
den mulige problematik:
’Der er jo forskel på at blive
konfronteret med virkeligheden og så på reklamer.
Reklamer har jo kun til
formål at sælge. Det håber
jeg at forbrugerne er klar
over, da det er en vigtig
skillegrænse.’
Uanset om forbrugerne
kan differentiere de forskellige opsøgende, er én
ting sikker: facerne er kommet for at blive.
sba@koebenhavneravisen.dk

NATIONALSCENEN
MELLEM FORTID OG FREMTID
Bør Det Kgl. Teater med sine to splinternye huse skelne skarpere mellem kulturarv og samtidskultur? Og mellem kunstarter og genrer - som ballet og opera?

Kommentar af Jeppe Marsling

Det Kgl. Teater trækker mest gråt guld til, hvad
foreløbigt er selvfølgeligt, da Nationalscenen
først og fremmest forvalter kulturarven - og de
ældste altid vil være dem, som har arvet mest
kultur. Med de to nye moderne scener slap
Det Kgl. Teater for at snart skulle sætte skiltet
”Gammel Scene søger Ungt Publikum” op, og
dermed for den lammende forskrækkelse som
P1´s radioteater – Radiodrama – for et par år
tilbage fik sig, da analyser pegede på, at der for
få lyttere ville være om for få år, hvorfor hele
Radiodrama blev voldsomt reformeret.
Kunsterne og genrerne

Kunsten at møde en facer
Sælgere kan være irriterende. Især hvis man ikke lige er i
humør til at blive stoppet på gaden. Vi på Københavneravisen har sammensat en lille guide med et par alternative måder at takke nej til de opsøgendes tilbud.

Den døve
Det er ikke helt let at kommunikere med en døv, så er
facerne for pågående, kan du altid spille døv

Den onde
’Nej, jeg er FOR dyremishandling etc.’

Turisten
’Excusez moi parlez- vous francais?’ lær eventuelt et meget begrænset sprog og undgå sælgerne

Den stumme
Sælgere snakker som et vandfald og den egenskab kommer de virkelig til at udnytte, når du bare står og glor
uden at fortrække en mine.

Den sovende
Varianten findes både i liggende og stående format, men
resultatet er det samme: Sælgerne udvælger et nyt (og
vågent) offer.

Run-away-facer
Det er svært at sælge noget til en der spæner ned af gaden. Det er formentlig de færreste, der vil løbe efter dig.

Den høflige
Man kunne naturligvis også bare takke nej tak.
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så den lille arbejdsgruppe fik
ikke skrevet nok medlemmer
op. Til sidst kunne det ikke
betale sig at have en afdeling
i København. Men Anders
Clausen mener stadig, at gadehvervning er den mest effektive strategi til at nå ud til
folk.
Rasmus Christensen er
også fortaler for gadesalg.
Han er direktør for Naturenergi – et energiselskab
med fokus på klimavenlige
produkter. Naturenergi har
således også på gadeplan
sælgere, der har til formål
at oplyse københavnerne og
få dem til at skifte fra sort
kulstrøm til grøn strøm fra
vedvarende energikilder.
Rasmus Christensen nævner de vigtigste fordele ved
at have sælgere i gadebilledet: ’Det giver mulighed
for dialog imellem os og
forbrugerne. Derudover er
det en mulighed for at synliggøre os selv og oplyse om
vores naturvenlige produkter.’
At der er mange om
buddet, skræmmer ikke
Rasmus Christensen. Han
mener bestemt, at Naturenergi skal blive ved med
at oplyse forbrugerne. ’Det
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Det Kgl. teaters ”tre huse” huser ikke ensidigt
hver deres kunstart, det ville være at lade rammerne styre indholdet: Alligevel er det sigende, at skuespillet, der blandt de tre ikke kan
siges at være en genre, har fået sit eget hus, og
at balletten mere end operaen er blevet tilbage
på den ”gamle scene”. Hverken ballet eller opera er tidløse kunstarter som skuespillet, men
genrer indenfor de tidløse kunstarter dans og
musik, og derfor er det ikke underligt, at disse
to har en større udfordring, når der drejer sig
om at rette sig mod de unge - under 50. For at
gå fremtidens voksne i møde synes det sikkert,
at Det Kgl. Teaters danse -og sangscene i højere
grad må forsøge at tage udgangspunkt i dans
og sang end ballet og opera, da genrer vokser
ud af kunstarter og ikke omvendt. Det synes
vigtigere end nogensinde at turde vove og eksperimentere med nye værker og omarrangere,
nyfortolke de ældre (ligesom Kasper Bech Holten og Tim Rushton).
Spændvidde - og spænding

Med tiden står fortidens kunst i større og
større modsætning til samtidskunsten, hvorfor en fornægtelse af forskellene på dem, vil
gå lige meget ud over dem begge i fremtiden.
Når man i dag på de tre scener ser værker, der
søger at dække flere tider og række ud mod
alle brugere opstår den tanke, at det måske
ville gavne både teater og publikum om der
blev taget skarpere stilling til om hvorvidt et
værk bliver sat op, fordi det er bevaringsværdigt eller fordi det er nyskabende?
Det udødelige og tidløse, der gør en klassiker til en klassiker, udgøres af den kerne, som
man kan løfte ud af dens tidsbundne dragt

og føre uskadt over i samtiden. Om iscenesætterne af balletten Romeo og Julie helt havde
afskaffet de - ellers smukke - realistiske former og havde nyfortolket værket som et helt
igennem symbolistisk og moderne værk, ville
det ikke blot være nået længere ud, men også
være sunket dybere ind (Baz Luhrman gjorde
det i sin filmatisering). Nationalscenen har
nemlig de folk og de midler og rammer til
rådighed, der gør det muligt at blande sig
i samtiden med et sådant et værk. Og i vor
samtid er der masser af unge i vore byer, der
ikke kan få hinanden p.g.a. kulturforskelle,
byer, hvor unge fyre i disse dage skyder andre
unge fyre, der kunne være dødeligt forelskede i nogle ”forkerte”.
Ganske få værker har den kvalitet, som
Romeo og Julie har – både skuespillet og balletten, og nyfortolkninger af værker, som
ikke har samme grad af tidløshed, vil lande
mellem fortidens og samtidens to stole, hvis
forsøget tvinges i gennem. Et sådant værk,
der tenderer til at være et mesterværk, men
ikke helt er det, har bedre af at blive iscenesat
i sin oprindelige form, hvor det kan give sit
unge som ældre publikum en kulturhistorisk
oplevelse, som det kan blive mere (kultur)
historisk bevidst af – og gøre sig dets egen
samtidfortolkning af. Gamle Scene er perfekt
til sådanne værkopførelser, fordi scenens udformning med dens borgerskabsatmosfære
og sin kongehusdyrkelse, sætter én tilbage i
tid, såsnart man træder ind i rummet – gangsterskæg og tyggegummi eller ej.
Skellet mellem det gamle og det nye, det
konservativt-bevarende og det progressivtforandrende er i stigende grad vigtigt at
holde sig neutralt, for i vor senere tid kan det
progressive ikke blive progressivt nok og er
selv kloden blevet noget gammelt uvirtuelt
bras. Det er jo blevet sådan, at den herskende
kulturformidling i den vestlige verden signalerer ”at kun vi og vores tid har noget sige”,
de fleste taler kun til samtiden om fremtiden
- og helst på en ny provokerende måde. Dén,
som vender sig smilende og eftertænksomt
bagud – ER bagud!
Med det nødvendige skel mellem arv og
fremtid kunne Nationalscenen stå frækt frem
og udsige, at de er håbefuldt gammeldags på
Gamle Scene og håbefuldt moderne på de to
nye scener.
jm@koebenhavneravisen.dk
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7-Eleven
invaderer
Strøget
7-Eleven har taget jerngreb om Kbh. K: Senest åbnede kæden en butik mellem Rådhuspladsen og
Nytorv, hvormed fire 7-Elevenbutikker nu findes indenfor en afstand på 400 meter. Sammen med2%8-32%0
McDonald’s og BurgerKing bidrager kæden både til en amerikaniseret atmosfære på Strøget og en197))8
yderligere marginalisering af lokalområdets mindre forretningsdrivende.
Af Helle Kvist

Hvorfor mon placere endnu en 7-Eleven på Strøgets øverste del? ”Fordi
der er kunder til dét netop dér”, siger
Jesper Østergaard, administrerende
direktør for 7-Eleven i Danmark.
Jævnligt udfører 7-Eleven trafikmålinger, som viser, at strækningen
mellem Rådhuspladsen og Nytorv
bugner af kundepotentiale. ”Vi har
kun vores berettigelse i gadebilledet,
så længe der er kunder i vores butikker”, tilføjer han. Og kunder har
7-Elevenkæden masser af. Den massive kundestrøm – og ikke mindst de
mange kroner, som kunderne langer
over disken – er nemlig årsagen til, at
7-Eleven har ladet endnu et neonskilt
lyse over Strøget.
Som en døgnåben butik er 7-Eleven underlagt lukkelovens omsætningsgrænse. For at få bevilling til
at holde døgnåbent ugens syv dage,
skal den enkelte butik holde sig under omsætningsgrænsen, som i dag
lyder på 29,8 mio. årligt. Overstiger
omsætningen beløbet, er det slut
med døgnbevillingen. I 2006 var
den første 7-Elevenbutik på Strøget
nødsaget til at tage cigaretterne af
hylden. Omsætningsgrænsen var
nået, og truslen om at miste døgnbevillingen klingede ikke med kædens
døgnåbne koncept. ”Hvis ikke vi havde en omsætningsbegrænsning, tror
jeg næppe, vi ville have åbnet endnu
en 7-Eleven på Strøget”, siger Jesper

Østergaard og forklarer, ”Vi spreder
vores omsætning ud, så vi kan bevare
vores brede sortiment”.
Forretningsfilosofi og storkædestrategi

”Skriver du lige de her på”, siger en
medarbejder fra en nærliggende restaurant, idet han skynder sig ud af
døren med to flasker rødvin. I kælderkiosken Drugstore på hjørnet af
Mikkel Bryggersgade og Stutterigade
får stamkunder og lokale på klods.
Waqar Khalid er indehaver og har
i de seneste 13 år drevet forretning
på det hengemte hjørne. Han er
ikke videre begejstret for den senest
ankomne 7-Eleven. Strøgets nyeste
7-Elevenbutik nøjes ikke kun med at
nedsætte omsætningen på de nærliggende 7-Elevenbutikker.
”Min omsætning er gået ned med
20-25 procent”, fortæller Waqar, og
den dalende omsætning er en tendens blandt såvel aviskiosker som
pølsevogne og bagerier i indre by.
7-Eleven har med deres Conveniencekoncept sat sig på en stor del af konkurrerende forretningers udbud.
Dagens avis, et mellemmåltid, og en
koffeinindsprøjtning kan hurtig klares med et enkelt besøg hos 7-Eleven.
Waqars forretningsfilosofi er funderet på det personlige forhold til
kunderne. For ham er det vigtigt, at
kunderne har lyst til at komme igen.
”Folk skal også spare penge, når de
handler her”, siger han og fortæller,
hvordan en rabat i ny og næ behager

stamkunderne. Selvom Waqar Khalid ikke føler sig udkonkurreret af
7-Eleven, er det en ærgerlig situation,
han står i. ”Der bør være regler”, mener han.
Hos By- og Landskabsstyrelsen oplyser man, at der ingen regler er for
antallet af kapitalkæder i indre by.
Planloven, som fastsætter en maksimal butiksstørrelse på 3500 m² for
butikker i København City, er den
eneste lov på området.

af den københavnske kultur”. Men
på bekostning af hvad kan man spørge?
hk@koebenhavneravisen.dk

Kulturelt knæk?

De amerikanske kæder farvelægger
flere og flere facader på Strøget, men
hvilken betydning har det for den københavnske kultur i indre by? Simon
Harboe, formand for Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse, er ikke
bekymret for den københavnske kultur nær Strøgets øverste del. ”I forvejen er det et område, som er præget af
døgnåbne butikker, og om der ligger
en 7-Eleven mere eller mindre,
kommer ikke til at præge det”,
siger han. Netop placeringen er afgørende for ham. ”Fordi hele området er
præget af diskoteker, barer og hoteller, er det meget naturligt, at 7-Eleven
koncentrerer sig der”. Simon Harboe
er dog mindre begejstret ved tanken
om, at en 7-Elevenbutik skal pryde
hvert hjørne i middelalderbyen.
7-Elevens administrerende direktør, Jesper Østergaard, er ikke i tvivl
om 7-Elevens berettigelse i indre by:
”7-Eleven er blevet en integreret del

Drugstores ejer, Waqar, i Mikkel Bryggersgade ved Grand teatret.
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Søs Bell Andersen, sba@koebenhavneravisen.dk

ILLUMS GRAND OLD LADY
Året var 1962, da Breum for første gang iklædte sig den koksgrå uniform, som Illumekspedienterne var pålagt at bære. Dengang var alt meget anderledes. Dagligdagen i Illum er sjældent
kedelig, og det var den heller ikke den dag Breum Andersen ekspederede - en astronaut.
Af Helle Kvist og Søs Bell Andersen

Dagligdagen i Illum er sjældent kedelig, og
det var den heller ikke den
dag Breum Andersen ekspederede en astronaut. På stormagasinets 3. sal ligger Illum
HOME, og her finder Københavneravisen en medarbejder, som har fejret 25 års
jubilæum. Året var 1962, da
Breum for første gang iklædte sig den koksgrå uniform,
som
Illumekspedienterne
var pålagt at bære. Dengang
var alt meget anderledes.
”Da jeg startede herinde,
var det meget fint”, husker
Breum og forklarer, at den
primære kundeskare bestod
af fornemme fruer fra whiskybæltet. Illums image var
baseret på høj kvalitet, og den
luksuriøse atmosfære kunne
mærkes allerede ved indgangen til varehuset. Uniformerede portiere bød kunderne
velkommen, og elevatorpiger
fragtede de handleglade mod
de ønskede destinationer.
Fint sku’ det være, og fint det
var det skam.
I dag er den koksgrå uniform skiftet ud med Breums
egen garderobe. Kun det lille
Illumskilt, som er fastgjort
på brystet, indikerer, at Breum adskiller sig fra de handPortræt

lende. ”Vi er kommet mere
på bølgelængde”, siger Breum
om forholdet til kunderne.
Det er vigtigt for hende, at
”Illum skal være et sted, hvor
alle tør komme”. Den afslappede stemning er vigtig for
Breum. Både internt og eksternt. Kollegaerne er en vigtig ingrediens til opskriften
på et godt arbejde.
Da Breum havde været
ansat i Illum i 10 år, lagde
hun sin opsigelse. Tiden var
inde til at pleje familiære
forhold, forklarer hun. Men
efter ti år på hjemmefronten,
begyndte Breum at savne Illum. ”Jeg savnede det sociale” siger hun, og fortæller, at
forholdet til kollegaerne på
3. sal altid gør dagligdagen
hyggelig. Derudover er der
altid masser at tage fat på.
Varer, der skal opsættes til
udstillinger, omrokeringer,
og ja, så naturligvis alle de
forskellige kunder. For det
er ikke kun astronauten, Breum vil fremhæve som en af
de spændende kunder, hun
har betjent. Tiden stod stille
et øjeblik, dengang musiklegenden Cliff Richards skulle
shoppe i Breums afdeling.
Og selv vores tidligere statsminister, Poul Schlüter, har
også klaret sine indkøb med
Breums assistance.

Alle de gode minder
bringer os frem til et af de
mere tunge spørgsmål. Om
stormagasinet mon har haft
sin storhedstid? Gloser som
finanskrise og islandsk økonomi hænger i luften, da Breum giver sit bud på Illums
fremtid. ”Jeg tror faktisk altid Illum vil bestå”, fastslår
hun. ”Illum er blevet en del

af den københavnske kultur,
og det vil altid være oplevelse
at komme herind”. Positivismen på 3. sal overskygger de
mange negative spekulationer, og man glemmer et øjeblik ord som finanskrise og
konkursbegæringer.
Et er sikkert: Damer som
Rosengårdens_41x60.indd
Breum bør regnes blandt
de
bærende søjler i Illum.

1

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

11/05/06 10:04:12

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
Efter at loven langt om længe er blevet liberaliseret findes der nu
salgsvogne i Rundetårnsområdet. Suppesælgeren forklarede, at loven
kræver at salgsvognen opstilles min. fem meter fra en butik, og at den
skal flyttes en meter i timen. “Så kan man jo nå hele vejen rundt om
Pedalatleten_41x100.indd
Storkespringvandet på en dag”, tilføjede han ironisk.

SNAPSHOT PÅ KØBMAGERGADE

1
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

✂

m/k klip

195,-
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MASSER AF GODE UDSALGSTILBUD
SE UDSALGSVINDUERNE
”Mit navn er Ole Skram, og mit firma hedder Espressomanden. Jeg har arbejdet meget med kaffe og selv konstrueret denne cykel. Måske skal jeg bygge
en magen til, jeg har en interesseret køber. Hos mig kan man få en halv snes
forskellige slags espresso, jeg har en smilende Smiley. Jeg serverer kaffe for
alle slags københavnere og lærer flere og flere af dem at kende.”

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
FREDAG ÅBENT TIL KL. 19 - LØRDAG TIL KL. 16
Over 50 år i Fiolstræde
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk · Caroline Aistrup, ca@koebenhavneravisen.dk

Pizzahuset: 1985-2009

Det er bestemt ikke italiensk for begyndere i Pizzahuset på Gothersgade i indre København. Den italienske baggrund gennemsyder alt, der har med pizza at gøre, men dansk betjening er ligeledes nødvendigt for at få succes som pizzabager i Danmark.
Af Hjalte Kragesteen

I kælderen ved Gothersgade 21
har der siden 1985 ligget et lille
pizzeria ved navn Pizzahuset.
Selvom det dansk klingende
navn ikke giver associationer
til et italiensk foretagende, er
det lige netop, hvad det er.
Den stolte ejer hedder Nico
Salvati, og sammen med medarbejderen Morten Christiansen, giver de Københavneravisen indblik i, hvordan man
driver et succesfuldt pizzeria
gennem snart 25 år.
Rollefordeling

Klokken er 13.00, det er fredag, og det lille pizzeria er
fyldt med kunder, der næsten ikke kan vente på at få
sin frokost. Bag disken står
Morten og tager imod bestillinger, mens de italienske pizzabagere står bagved, og udfylder den rolle, de er bedst
til. Det er ikke tilfældigt.
For Nico er meget opmærksom på at have en klar rollefordeling. ”Du skal have
danske folk for at drive en god
forretning i Danmark. Det
er vigtigt for kontakten med
mennesker, for der skal ikke
være misforståelser. Hvis du
går bag i produktionslokalet,
er det kun italienere der står
der, for de ved hvad det drejer
sig om”, forklarer Nico.
I Italien er pizzabagning en
uddannelse på linje med den
almindelige bageruddannelse
i Danmark, og det er vigtigt
at have folk med en ordentlig

pizzauddannelse, hvis man vil
lave rigtige italienske pizzaer,
mener Nico.
Opfostret med pizza

Med en udpræget stolthed i
stemmen og med stort smil,
fortæller Nico om at drive Pizzahuset. Især når han bliver
genkendt på gaden eller sågar
i Italien af danske turister,
som ham fra Pizzahuset, varmer det hos Nico.
De har både haft royalt besøg og flere kendte mennesker
i butikken. Men en historie
om en ung mand i en Ferrari
gør Nico særligt stolt: ”Der var
en Ferrari Maranello, og jeg
tænkte gud, det er jo en flot
bil. Så kom der en ung mand
ud af butikken, og åbnede sin
pizza, og spiste den fra motorhjelmen. Jeg ville gerne tage et
billede, men det var jo lidt for
privat”.
At italienere er bedst til at
lave pizza, er Nico ikke i tvivl
om. Han forklarer, hvordan
det gennem lange traditioner
har sat sig fast i den italienske befolkning, hvordan en
pizza skal og bør smage. Det
er nu ikke fordi at italienerne
er bedst til alting, men hvert
land har sine ekspertiser.
”Hvis man skal lave en god frikadelle, ville jeg aldrig ansætte en italiener. Hver sin egen
specialitet”, forklarer Nico.
Under interviewet tager han
en bog ned fra hans reol, og viser gamle billeder fra Napoli,
hvor pizzaen blev opfundet.
Et sorthvidt billede fra ’gamle

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd 1

Morten og Toto er ved at gøre klar til endnu en hektisk dag

dage’ i Napoli viser en glad
mand med en pizza i hånden.
En pizza meget lig dem vi ser i
dag i Pizzahuset. ”Du kan se,
at traditionerne stammer derfra, hvor pizzaerne blev opfundet. Og det er så det vi prøver
at holde fast i”, forklarer Nico
og fortsætter: ”Du bliver født
og vokser op med smagen af
pizza, og når du bliver voksen
glemmer du det ikke.”
Vi vil være de bedste

Pizzahuset vil ikke være de
største, men de bedste. Kvalitetskontrol og rengøring
er derfor en betydelig del af
hverdagen. Nico forklarer,

hvordan en tomat skal smage,
mens Morten giver et indblik i
hvor forskelligt mel kan være,
og hvor meget gær man skal
bruge. Detaljer om det rigtige
valg af salt, viser at alt bliver
gennemanalyseret, for at de
kan lave de bedste pizzaer.
Kvalitetskontrollen er vigtig
fordi Pizzahuset har mange
stamkunder, som man ønsker
at holde fast i. ”Der er nogle
regler vi har fuldt i 25 år, og
hvis du ikke svigter din klient,
så går de ikke andre steder
hen”, forklarer Nico. Derfor
er det vigtigt, at de jævnligt
kontrollerer og smager på de
råvare de får leveret, og hvis

de ikke lever op til standarten
må de skifte leverandør.
Også rengøring er vigtig,
for at sende det bedst mulige
signal til kunderne om, at tingene er i orden. ”Jeg tror, vi
er det reneste pizzeria i Storkøbenhavn, du kan spise på
gulvet. Det skal være rent, det
skal være sterilt, for det lægger
folk mærke til” forklarer Nico,
og Morten tilføjer: ”Vi har fået
at vide af kommunen, at vi
har det reneste fortov i København, fordi vi selv holder det”.
De mange andre restauranter i området giver ikke Pizzahuset nogen nævneværdig
konkurrence. De anser det
nærmere som en fordel: ”Hvis
konen vil have en salat kan
hun få det i området, mens
manden kan få en pizza her.
Hvis ikke hun kunne få en
salat, blev de nød til at tage
et andet sted hen”, forklarer
Morten.
Selvom en ’Pizza Margarita’
er steget fra 20 kr. i 1985 til 35
kr. i dag, går det stadig godt for
Pizzahuset, som hvert år har
en stigende omsætning. Det
skyldes ifølge Nico og Morten,
at de holder fast i konceptet
og fortsætter den faste kvalitetskontrol. Derfor får de ikke
konkurrence fra andre pizzariaer. ”Det er mere fra nye
trends, at konkurrencen kan
komme, ligesom Joe and the
juice, der sælger sandwich. Og
måske en anden, der åbner en
salatbar eller noget, men der
er plads til det hele.”, fortæller
Nico.
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Firserfloss
Den gode stemning er rock ‘n’ roll

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600

Af Jacob Borg Christensen

Jeg mødes med
ejeren af Floss, Peter, en
tilfældig torsdag for at tale
med ham om firserne, generationsbegrebet og den retrobølge som skyllede ind over
landet for nogle år siden og
som nu har efterladt pastelfarvet drivtømmer og tang
skvulpende til rytmerne af
Wham!. Sådan skulle det dog
ikke gå; den indledende snak
om firserne blev uinteresseret modtaget og hurtigt slået
hen, som at give candyfloss
til diabetikere fristes man til
at skrive. Men man forstår
det faktisk godt, firserne er
trods alt et gennemtæsket
tema efterhånden, den naturlovpligtige halvfemser retrobølge står for døren og så
har Floss så meget andet at
byde på end snak om guldbajere og punkere.

KERAMIK

med Little Steven fra Bruce
Springsteens E Street Band,
for at optage deres nye plade
i kælderen på Floss og give
en række gratis koncerter.
Efter sigende fordi de graffitihærgede vægge havde vist
sig at give lige præcist den
rigtige akustiske ramme for
trommernes udfoldelse (om
billige øl også var en faktor må stå hen i det uvisse).
Floss gør gerne lidt ekstra
for musikken, så udover at
holde koncerter og være interimistisk studie har baren
sin egen Champagne Pris.
Champagneprisen, som består af 20.000 kroner og en
flaske boblevand, uddeles til
lovende upcoming danske
grupper og gik for nyligt til
The Breakers. Før dem har
bla. Mew modtaget prisen i
år 2000, vel og mærke før deres store gennembrud – så må
tiden vise om samme skæbne
vil overgå The Breakers.

Hvad det så handler om

Snakken drejer nemlig hurtigt over på emnet Floss og
musikken. Sandmen gav
koncert i forbindelse med
receptionen for deres nyeste
udgivelse. En anden dansk
rockgruppe, The Breakers,
var forbi i oktober, sammen

Et beskyttet værksted

Floss er uløseligt forbundet
med rockmusikken, og stedet var faktisk også ramme
for The Breakers begyndelse
idet forsangeren og guitaristen med egne ord sugede
den stilede slyngelstue og

rockermystik til sig samtidig
med at de finpudsede deres
færdigheder. Den årligt tilbagevendende gadefest i pisserenden er Floss allerede
i gang med at få op at stå
og forhåbentligt er det igen
muligt at spærre gaden af til
lejligheden. Floss kan, med
et kærligt blik, kaldes et beskyttet værksted for vordende og etablerede musikere
som vel tiltrækkes af stedets
historie og ganske uformelle
omgangstone. Floss forsøger
nemlig ikke at hoppe med
på diverse trends eller lefle
for udvalgte demografiske
grupper som man ser det andetsteds, men holder fokus
på det vigtigste: den gode
stemning og at der er plads
til alle. Men at man ikke helt
kan komme ud over firserne
når tanken og talen falder
på Floss viser dette afsluttende kommentar af Grif på
AOK.dk glimrende ’Floss er
rock&roll, på den måde man
ikke kan købe sig til - som en
gammel udvasket Ramones
t-shirt, der kun er blevet federe med årene... ’
hk@koebenhavneravisen.dk
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

elektriskE Borgergade
Parkeringspladserne i Borgergade er to af fire steder i København, hvor det er muligt at få opladt sin elbil.
Planerne for forøgelsen af antallet af ladestandere og elbiler i København er ambitiøs: DONG og Project
Better Place ønsker, med støtte fra regeringen, at gøre København til et elbilens Mekka.
Af Alexander Højfeldt Lund

Elbiler kan være den ny vej
frem i bestræbelserne på at
nedsætte udledningen af kuldioxid til luften. Men elbiler
er endnu ikke særlig udbredte hverken i København eller
andre steder i landet. En af
grundene er at der mangler
ladestandere til de eldrevne
køretøjer. I København findes der kun fire steder, hvor
opladning er mulig. Det
drejer sig om to gratis parkeringspladser ved Rådhuset
samt to parkeringspladser i
Borgergade.
I begyndelsen af 1990’erne
var der 20 parkeringspladser
med ladestandere i Københavns kommune. Parkeringspladserne blev dog ikke
benyttet og den daværende
Bygge- og Teknikforvaltning
valgte derfor at nedlægge en
stor del af pladserne. Elbilerne forventes dog at blive
relanceret de næste par år.
”Derfor er der behov for
at sikre en fremtidig infrastruktur af ladestandere til
elbiler. Det arbejder bl.a.
DONG på, og det forventes,
at DONG kommer med et udspil i løbet af i år. Men da der
endnu ikke er standarder for
tilslutningerne, får vi en udfordring i at få sikret, at alle
ladestandere kan benyttes
af alle typer elbiler” udtaler

Teknik- og Miljøborgmester
i København, Klaus Bondam
(B), i et svar til Jesper Schou
Hansen (V).

gen af kuldioxid. Han foreslå
derfor at hjemmeplejen, som
et forsøg kunne begynde at
køre i elbiler.

A Better Place

Regeringen også begejstret

Det skal være nemmere at
benytte sin elbil og køre
miljørigtigt. Derfor er infrastrukturen, som Klaus Bondam også pointerer, af stor
betydning for udbredelsen
af elbilen. Af samme årsag
er firmaet Better Place gået
sammen med DONG Energy
om at investere op mod 770
millioner i at udbygge infrastrukturen for elbiler i hele
Danmark. Det vil i første
omgang betyde en etablering
af et stort antal batteriskiftestationer, som vil medføre at
elbilerne kan køre ubesværet
rundt.
Firmaet Better Place håber på, at der allerede under
klimatopmødet i København
til december, er lavet de første batteriskiftestationer.
I første omgang vil det betyde en etablering af ca. 100
batteriskiftestationer. Samtidig bliver det nødvendigt
at opstille ladestandere ved
folks bopæl, arbejdsplads og
ved offentlige institutioner.
Sundheds- og Omsorgsborgmester, Mogens Lønborg
(K), er også begejstret for elbiler og vil gerne være med i alt
der kan nedbringe udlednin-

Ligesom politikerne på Københavns rådhus er politikerne på Christiansborg også
entusiastiske omkring elbiler. Transportminister, Lars
Barfoed (K), var i London den
3. marts for at drøfte erfaringer med sin britiske kollega
Geoff Hoon. Lars Barfoed
pegede på at regeringen inden 2020 ønsker at indføre 10
procent vedvarende energi i
transportsektoren.
Lars Barfoed mener, at det
er værd at overveje hvorvidt
det britiske tiltag kan overføres til danske forhold.
DONG Energy og Better
Place har en ambition om at
have 20 procent af bilmarkedet inden 2020. Om 10 år
vil der i Danmark alene køre
500.000 elbiler. Første skridt
er dog at få 100 elbiler kørende i 2009, hvorefter bilerne
kan købes kommercielt fra
2010. Hele dette storstilede
projekt er et led i at bringe
den danske klimaindsats på
verdenskortet inden klimatopmødet i december. For
elbilernes vedkommende begynder det hele med to ladestandere i Borgergade.

KONTOR MED UDSIGT OVER KULTORVET
I smuk historisk ejendom med fantastisk udsigt over Kultorvet
udlejes 55 m2 kontor på 5. sal.
Lejemålet er indrettet med 2 kontorer med pæne sildebensparket
og hvide vægge.
Lejer har tillige adgang til fælles toiletter og køkken.
Leje kr. 7.500,- pr. måned + varme og El.
Kontakt kraer Erhvervsmægler for en fremvisning eller hent prospekt
for lejemålet på www.kraer.dk

Opladerne i Borgergade er kun forbeholdt el-biler, så derfor:
Pas på p-bøden, hvis du er benzindreven.

Fakta om elbiler
Elbiler er en gammel opfindelse og det ville derfor være
muligt at støde på en elbil allerede i 1890’ernes London
og Paris, men da selvstarteren blev introduceret af Cadillac i 1912 forsvandt elbilen.
Den er siden forsøgt genoplivet gentagne gange, men
med de samme problemer. Batterierne var alt for tunge.
For at skabe den nødvendige fremdrift kunne bilerne let
kom op at veje mellem 1 ½ og 2 tons. Derfor har elbiler
lige indtil år 2000 kun kunnet køre omkring 50 km/t.
Udviklingen af mobiltelefonen har givei os Lithiumion batterier og med disse har man den samme vægt som
elbilens oprindelige blybatterier havde, kunnet lagre 10
gange mere strøm.
På den måde der det pludselig blevet muligt at lave en
elbil der kan konkurrerer med benzindrevne biler.

Lær din bys historie at kende!

Anført af en kyndig guide og per pedes i adstadigt tempo og ikke i en
turistbus med “please, look to the right and now to the left!”
Nu er det muligt at bestille en byvandring eller et foredrag om Københavns
historie for grupper, skoleklasser, foreninger, virksomheder, fødselsdagsselskaber m.fl.
Du skal bare gå ind på www.historiskebyture.dk og vælge mellem 129
forskellige tilbud. Hjemmesiden har været på nettet i et år og er blevet
løbende udvidet.
Historiskebyture.dk er seks historiske guiders værktøj, som alle har stor erfaring og viden omkring et bredt antal emner omkring København indenfor
voldene, Frederiksstaden, Vesterbro, Nørrebro og Frederiksberg. De fleste
byvandringer varer 2 timer og forudsætter grupper mellem 8 og 30 personer.
Alle ture er dansksprogede men man kan altid forhøre sig om ture på hovedsprogene. Bestillingen foregår på de pågældende guiders e-mail.
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STUK TIL TIDEN!
Herman Bangs roman om luftkasteller, forbrug og følelsemæssig afstumpethed blev helt profetisk programsat i Skuespilshuset 12 måneder før finanskrisen brød ud: Nu får mesterværket
en sur-sød renæssance af lige dele lysende fortid og gysende
nutid. Og det hele udspiller sig her - i vort stadigt metropollængslende København.
Af Jeppe Marsling

Frem til 21. april kan københavnerne se STUK i Skuespilshuset,
en chance som bør gribes, især
hvis man ikke har været der endnu. Det er ganske lige til højrebenet at sætte en roman, der handler om et teater, der går ned med
flaget, op i et teater, der lige har
rejst det. Og det er galgenhumoristisk – især i Jens Albinus mund –
at det sker netop i disse krisedage,
hvor selve tiden flager på halvt og
hele byen er blevet kulisse. Dog,
de ængstelige skal vide, at dommedagstågen letter og morgenluft vejrer til slut i forestillingen:
En gravid mave symboliserer en
frisk start!
Københavneravisen talte med
skuespiller Ernesto Piga Carbone,
om stykkets aktualitet og Frank
Castorfs vilde opsætning.
Hvad kommunikerer STUK til
vor tids københavnere?
ERNESTO: Karaktererne er
mennesker der hungrer, jagter
efter noget de TROR vil kunne

opfylde deres behov, men ligemeget hvor meget de propper sig,
forbliver sulten allestedsnærværende. Det synes jeg godt kan
minde om vort forbrugssamfund
og vor kultur, hvor vi hele tiden
både mentalt og materielt skal fyldes op med noget nyt; ny kæreste,
nyt udespabad o.s.v., altså søger at
fylde et tomrum ud.
Oplever du en gentagelse og en
parallel i tid/ånd mellem STUK og
nu?
ERNESTO: Det er virker forbavsende åbenlyst; 1880´ernes
forfløjne borgerskab med deres –
nærmest - blinde tiltro til det nye
økonomiske system. Den eufori
de havde dengang - og som beskrives i romanen - ligner til forveksling den eufori, der herskede
indtil for nyligt. Så romanen er
blevet højaktuel, selvom den er
skrevet for over 100 år siden.
Hvorledes kæmper din karakter med sig selv?
ERNESTO: Min karakter
Adolf kæmper med at ville følge
med i den rivende udvikling, der

En time før slaget: Ernesto Piga Carbone maskerer sig.

sker i slutningen af det 19. århundrede. Han kæmper med ambitioner, der driver ham til at stjæle sin
fars fomue og tilsidst også familiens sølvtøj! Han er forblændet af
tidens eufori og sit eget selvbillede
som et uopdaget geni.
Hvad er henholdvis det fedeste
og det mest frustrende ved ”en fri
iscenesættelse”?
ERNESTO: Dét, der er det fedeste ved den her form, er friheden - alt er tilladt og alt kan lade
sig gøre! MEN det kræver et stort
ansvar, mod og engagement i
forestillingen. Blod sved og tårer
som man siger... måske bare ikke
så mange tårer. Det mest frustrerende må nok have været den
lange ventetid under prøverne og
presset ved at skulle gå til premiere uden at have prøvet hele stykket i sin helhed.

DIAMANTTAIMI
Studenter medhjælperen Marie Mølgaard Laustsen

Da Gads boghandel slap tøjlerne og forlod Diamanten, tog en modig Taimi Grønborg over.
Siden har hun skabt sin helt egen skarpslebne
diamantboghandel over for Café Øieblikket. Her
fortæller hun Københavneravisen, hvad udfordringen har været – og hvordan hun har løst den.
Af Jeppe Marsling

jm@koebenhavneravisen.dk

På sådan en dag med nysne
og et hav af bly foran alt det
spejlsorte falder Diamanten
helt ind i landskabet. Og inde
i Diamanten falder også boghandlen stilrent ind. Taimi
Grønborg skiller sig ud - og
alligevel ikke. Hun har løst
opgaven med at passe sig ind
netop dér.
Hvorfor tror du den forrige boghandel måtte lukke
- og hvad tænkte du, da du
overtog et sådan sted?
Den forrige forpagter af
denne boghandel valgte den
fra, fordi det var en stor koncern med et bestemt udtryk
og varesortiment, som passede til deres øvrige butikker.
Diamantboghandlen skiller
sig ud fra disse butikker. Det
var min overbevisning, at det
helt rigtige udtryk, det helt
rigtige varesortiment, det
gode og vidende personale,
stor fokus på service og en
aktiv deltagen i husets arrangementer, udstillinger m.m.
ville være meget afgørende.
Hvorfor er det så vigtigt at
tage hensyn til den bygnings
aktiviteter, man ligger i?
Den Sorte Diamant er et
hus man opsøger, fordi der
har en særlig interesse: Man
er ikke en tilfældig forbipas-

serende! Det er en oplagt
mulighed for boghandelen
at leve med i aktiviteterne og
udnytte det potentiale, som
huset rummer. Boghandelen
kan være med til at give den
besøgende en større, særlig
eller en ekstra oplevelse og
derved opnå kundernes bevidsthed om dens eksistens.
Har din boghandel noget,
som andre ikke har?
Boghandelen har et rigt
og bredt varesortiment med
stærk fokus på god, klassisk
litteratur, fagbøger og vidensbaserede gaveartikler.
Den smalle litteratur, og her
kan nævnes lyrikken, er kun
at finde hos få boghandlere.
Vi ønsker at sælge bøger, der
generer viden. Nævnes skal
også, at vi har et personale
med indgående kendskab til
litteratur og forfattere, hvilket også er et stort aktiv for
en god boghandel.
Hvad er dine håb og planer for de næste år?
Vores håb er, at et stadigt
større publikum vil få øjnene
op for den helt unikke og anderledes boghandel, og ikke
mindst få glæde af alle de
tilbud, der er at finde i Den
Sorte Diamant og Det Kongelige Bibliotek.
jm@koebenhavneravisen.dk
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DEBAT & KOMMENTARER

nok KØBENHAVNer-smog
Luftforureningen fra køretøjer i Indre By er med til at nedsætte livskvaliteten og levetiden for københavnerne. Kravene til luften i København er langt slappere end i amerikanske storbyer. SF har fremsat
et forslag der skal mindske luftforureningen i København.
Af Alexander Højfeldt Lund

Mange ved at rygning er
skadelig. Mange ved også at
passiv rygning er skadelig.
Derfor er der ikke så mange
der ryger. Men der er nok
ikke mange der ved at luftforurening forårsaget af
trafik dræber 500 alene København hvert år. Ej heller
at partikelforurening forårsager flere tusinde tilfælde
af bronkitis hvert år. Hvis
folk vidste det, ville Strøget
nok være mindre befærdet
og fortovscafeerne mindre
fyldte. Af samme grund har
SF fremsat et forslag der skal
mindske de skadelige partikler i luften.
Værre luft end i andre storbyer

1 million danskere udsættes
for stærk sundhedsskadelig luftforurening. På nogle
områder har vi i Danmark

værre luft end i Grækenland,
Slovenien og Bulgarien. I hovedtræk er kravene til luften
i København slappere end i
andre storbyer. Amerikanerne stiller langt skrappere
krav til luftens indhold af de
små partikler end Danmark
og resten af EU. Desuden er
luften i amerikanske storbyer blevet så befriet for sodpartikler, at indbyggerne i
gennemsnit lever et halvt år
længere end for 20 år siden.
Tyske biler strømmer til DK

Samtidig med at kvaliteten
af luften i København er
dårlig og værre end i mange
andre lande, bliver bilparken i Danmark også ældre.
Siden 2000 er bilparken blevet et år ældre. Ifølge Tei
Laust Jensen fra Danske Bilimportører, strømmer tyske
biler samtidig til Danmark
fordi de tyske miljøzoner er

strammere end de danske.
Sidste år kom der 50.000
over grænsen, mens der i
2009 forventes en fordobling så antallet nærmer sig
100.000. Dette er ikke med
til at gøre kvaliteten af den
luft vi indånder bedre.

rede gader i dag overskrider.
Samtidig skal personbiler der
ikke har monteret katalysator ikke have lov til at køre i
miljøzonerne og dieselpersonbiler skal have monteret partikelfiltre.
Regeringen og DF ikke enige

Luftforureningen skal stoppes

SF vil indføre effektive miljøzoner i alle større danske byer
(indb. over 25.000), hvor der
samtidig skal være krav til
tungere køretøjer om at have
partikelfiltre monteret, hvis
de skal køre indenfor miljøzonerne. Samtidig ønsker SF at
stille krav om katalysatorer
på tunge køretøjer og lette varebiler. Katalysatorer er med
til at nedsætte forureningen
med skadelige partikler. Med
disse katalysatorer vil det
være muligt at leve op til EU’s
grænseværdier, som 95 procent af Københavns trafike-

han for nylig har sørget for
partikelfiltre på alle taxaer.
Spørgsmålet er så bare om
københavnerne også synes
det er synd for vognmændene og vil nøjes med partikelfiltre på taxaerne.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Hverken regeringen eller DF
ønsker at støtte op forslaget
med forskellige begrundelser. Dansk Folkeparti vil ikke
støtte forslaget fordi partiet
mener at hele landet skal
være en miljøzone. Venstre
mener derimod at det er alt
for mange byer at medtage.
De Konservative mener at
det vil forringe vilkårene for
vognmændene, mens Miljøminister, Troels Lund Poul- 500 dør i København hvert år pga.
sen (V), forsvarer sig med at trafikfourening.

KLINIK DEN BLÅ BRIKS
HOTSTONE MASSAGE
Mandags tilbud 375,-

Ukrainsk Aften
Tors 30. april 2009
kl. 17 – 21

gældende til d. 1/6-09

Gl. Mønt 29 - 1117 København K
Tlf.: 20 98 64 74

Kiev Statsopera turnerer i Danmark
med operaen BORIS GODUNOV,
der bl.a. kan høres i Musikteatret
i Albertslund. I forbindelse hermed
er der Ukrainsk Aften i Gallery 68,
hvor vi viser ukrainske kunstnere
ledsaget af et glas vin. Og hvor
den førende bassanger TARAS
SHTONDA, der synger BORIS,
giver et par numre.
Velkommen til en kulturaften.

GALLERY 68

Store Kongensgade 68, 1264 K
Tlf. 3332 3351 – E-mail: Galleri68@mail-telia.dk

Holbergsgade 26
1057 Kbh. K.
tlf. 33123375
www.damindra.dk
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LEVERANDØR INDEKS
Redaktion: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 39

EL-INSTALLATØRER

Peter Hansen - Salgsansvarlig, ph@koebenhavneravisen.dk

KLOAKSERVICE

LÅSESERVICE

ALS ENTREPRISE

7OERHE0oWI7IVZMGI

KLOakmester
& entreprenør

Ring for tilbud eller
besøg www.als-e.dk

Tlf.:

2075 1770

MALERE

5VR[QTOTMXKVKXGZOUT
SUTZKXOTMGLRqYK

8PJ
0oWI4VSXIGX
8OTMUMLqKTVXOY\OZqRKX
KTYGSSKTROMTOTM

SNEDKER & TØMRER

DIGE BACH

BYGGEFIRMAET

MALERSERVICE I/S

KARSTEN MULTIBYG APS

Vi sætter kunden
i højsæddet

FÅ ET
uforpligtende
tilbud

Tlf.:

24 27 25 52

Tlf.: 56 38 10 81
Tlf.: 26 82 10 81
multibygaps.dk

MALERFIRMAET
CHRISTENSEN

TØMRER FIRMAET
MORTEN NIELSEN

FÅ ET et
uforpligtende
tilbud

SNEDKER & TØMRERARBEJDE UDFØRES

Tlf.: 86 24 99 01
Mobil: 28 93 76 14

Tlf.: 20 943 139
Fax: 56 787 835

8PJ

VINDUESPOLERING

Vinduespudsning
FÅ ET
uforpligtende
tilbud
Tlf.: 61 69 50 79
RS-TOTALSERVICE.dk

MALERE
3QIKRIRW
1EPIVWIVZMGI
'RZOSGRKXGXHKPJK[JL¤XKY

8PJ

Landemærket er ensrettet
den modsatte vej

Jørgenholst_41x100.indd 1

E. O. Byg

11/05/06 10:36:21

TRAFIK Pr. 1. marts har Vej
og Park indført ændringer i
ensretningen af Krystalgade,
der for mange års siden hed
Skidenstræde, men det er en
anden historie. Formålet er
at lette ruteføringen for en
påtænkt minibus, som efter
bl.a. romersk forbillede skal
lette hurtig personbefordring
i det indre København.
Ensretningen giver nu mulighed for at dreje ad Gothersgade ned ad Landemærket,
krydse Pilestræde-Suhmsgadekrydset ved Arbejdernes

Landsbank (forhen Roskilde
Bank), passere Købmagergade ved Rundetaarn og videre
gennem Krystalgade over Fiolstræde frem til Nørregade.
Dog er højresving fra Vognmagergade ud i Landemærket fortsat tilladt, hvorfor der
er biltrafik i begge retninger
på denne strækning. I Nørregade er det legalt at køre ind
i den del af Krystalgade, hvor
Hotel Sankt Petri, stjernes
foretrukne, har hovedindgang, uagtet dette er imod
færdselsretningen Gothers-

gade Nørregade. Man kan
ikke byde gæsterne at skulle
køre hele vejen rundt ad Nørrevold og til højre af Gothersgade. Det er kun trafikken
til Operaen, der af autofoben
Klaus Bondam skal hindres i
at spare brændstof og CO².
Reformen er under gradvis indkøring, efterhånden
som de enkelte motorister
begynder at begribe bystyrets bestræbelser.

1. april ophører
abonnementsparkeringen
under Hauser Plads. Københavns Kommune har opsagt
den mangeårige forpagter Vivian Bergkvist med tre måneders varsel. Hermed bliver et
antal personbiler hjemløse,
og det vil sikkert vække glæde i bilhadernes rækker med
parkeringsfornægteren Klaus
Bondam i front. For en række
abonnenter er det et alvorligt

problem, fx de praktiserende
lægers laboratoriebiler.
Den store parkeringskælder, som engang også var servicestation, skal nu anvendes
som depotrum for Vej & Park,
så skovle, koste og andet udstyr kan opbevares betryggende. Nu må man blot håbe
for kommunen, at den ikke
får vrøvl med autonome ravagere ude fra Jagtvej, som ikke
rigtig gider Ritt Bjerregaards

8KUCOCTDGLFGTOGF885QI6OTGTªTOC
UlFGTHQTVQVCNNUPKPIGT
4KPIIGTPGHQTGVWHQTDKPFGPFGVKNDWF

6NH

Mr. City

Territorial sejr for Vej & Park
PARKERING

#NVKOWTGTCDGLFG
#NVK«KUGT
$CFGXTGNUGT
.QXDGHCNGFGXlFTWOUNUPKPIGT

ligegyldige institution i NV,
men hellere vil have noget
mere råt. Kælderen er kanon.
Akustikken er lige til techno
og ambience! Og der kan kysses i båsene. For at undgå, at
det store raveparty ikke bliver som en rottefælde, vil de
fingernemme unge få styr på
porten og retablere nødudgangene. Hvis de ellers opdager
den alternative udfordring.
Mr. City

Guldsmed Ohana

Holbergsgade 19 · 1057 Kbh K · 33 91 74 64
www.ohana-guldsmed.dk

Baseret på
Pedro Almodóvars
mesterværk

1. APRIL - 9. MAJ

DANMARKSPREMIERE!
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