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COCKTAILBAR VIL BRINGE
DOBBELT HUSLEJE TIL
BROSTEMNING TIL INDRE BY STRØGBUTIKKER
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OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

OST FRA HELE VERDEN
I OSTEHJØRNET

KAMIKAZEPILOTERNE
HAR TAGET STYRINGEN
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HVORFOR ACCEPTERE
AT VÆRE DEN KULTURELLE
UNDERKLASSE?«
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PERFECT FOR
EVERY WEATHER...
RAIN AND COLD
Hunter

gummistøvler

Str. 35-45
Sort, grå, navy
og mørkebrun

kr. 799,-

PINK FLAMINGO
STRANDVEJEN 161 · 2900 HELLERUP

TLF. 39 62 07 39

KLIK PÅ GADEN
SOM VI IKKE FIK

DISKOTEKSLOVGIVNING
SKABER UTILFREDSHED

Skriv Københavns Kommune Købmagergade i søgefeltet, og frem
springer et beslutningsreferat fra kommunen, hvoraf
det fremgår, at ny belægning af selve Købmagergade
er udskudt LÆS HELE
på ubestemt ARTIKLEN
PÅ SIDE
tid.

TÅRNFALKEN

Af Alexander Højfeldt Lund og Hjalte Kragesteen

NATTELIV Råben, klirrende glasskår og taxaer gennem gaden skaber utilfredshed hos naboer
til diskoteker i Indre By. Lovgivningen skelner ikke mellem restauranter og diskoteker, og
beboerne har ikke noget at skulle have sagt, lyder kritikken fra Indre By Lokaludvalg.
Diskoteker skaber mere støj i omgivelserne end caféer og restauranter, først
og fremmest fordi de holder åbent om
natten. Men også trafikken til og fra diskotekerne skaber uro i gadebilledet, og
det kan ikke reguleres via den nuværende lovgivning. Formanden for Indre By
Lokaludvalg Bent Lohmann peger på, at
lovgivningen er utilstrækkelig.

”Det, der blandt andet er i vejen med
lovgivningen, er, at man ikke kan skelne mellem restauranter og diskoteker”,
siger Bent Lohmann.
Pia Allerslev (V), som er formand for
Bevillingsnævnet i Københavns Kommune, forstår kritikken:
”Der er naturligvis forskel på, om
man er nabo til et diskotek med høj-
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røstede gæster og høj musik eller en
fredelig restaurant. Jeg synes for eksempel ikke, at det er særlig hensigtsmæssigt at placere en indgang til et diskotek lige ud for en beboelsesopgang.
Jeg vil undersøge, om det er muligt at
ændre reglerne, så det i LÆS HELE
højere grad bliver muligt ARTIKLEN
PÅ SIDE
at skelne”.
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Nyd din frokost og kaffe
i smukke omgivelser i
hjertet af københavn.
Vi har lækre sandwiches, salater og supper lavet på
de bedste råvarer, byens bedste kaffe og økologiske
juices og lemonader.
Vores café vil kunne danne rammen om selskaber og
receptioner, og kan til enhver lejlighed tilbyde gode
vine og lækker mad.
Nyhavn 2 DK 1051 København K
www.cafekunsthal.dk
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A: - Han er mig noget kæphøj, ham den tidligere
københavnerborgmester, der nu er blevet minister for Afrika.
B: - Nåh, du mener frihedsminister Pind? Ja, han kan
godt lide en kæp i øret.
A: - Det havde du ikke behøvet at pinde ud.

egeringen Rasmussen – udlandet undrer
sig over denne magtfulde klan, der med
de forskellige mellemnavne Nyrup, Fogh og
Løkke tre gange i træk har besat statsministerposten – har vældige planer for Danmark, der
i år 2020 skal være verdens bedste land. Vi er
heldigvis så lokale, at vi ikke behøver spekulere over, hvordan vigende velstand og voksende
velfærd skal hænge sammen. Staten styrer.
okade-programmets løkkepose overraskede
med et krav om, at Københavns forfatning
fra midten af 1800-tallet, da voldene blev gravet væk, skal ændres fra det nuværende magistratstyre til almindeligt flertalstyre. Bifald fra
Frank Jensen. Hans forgænger Ritt Bjerregaard
angav det administrative babelstårn som hovedårsag til at forlade overborgmesterembedet.
At hun dermed også undgik et styrtdyk i antallet af personlige stemmer var måske nok så væsentligt, men lad nu det ligge. Hun nåede da at
lade sig hylde som miljøets dronning.
ådhuset skal rationaliseres. De syv borgmestre og deres departementer er en opstyltet
og antik organisation, hvor omkring 40.000
mennesker er beskæftiget. Næsten hver 10. borger i København er på aktiv forsørgelse, hvis
man må være så fri. Om det overhovedet kan
lade sig gøre at skære selve forvaltningen til, så
det kan måles på personalekontoen, må komme
an på en prøve. Nu følger en forhalingsfase, der
kan udsætte en forhandlingsfase. Man kunne
jo starte med at nedsætte en kommission.

A: - En af de ældste butikker lukker.
B: - Nu igen, hvem er det denne gang?
A: - Rille-Dille ved Nørreport.
B: - Det var ilde, lad tåre trille.
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DEN LILLE CORSAR – CHARIVARI
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Københavneravisen er godt
inde i 5. årgang. En helt fri
og uafhængig avis har vist
sin levedygtighed og har fundet den stabilitet, der er det
rette grundlag for fremgang.
Konsolidering af salg og distribution og redaktion er
forudsætningen for at vinde
venner, indflydelse og fremgang for hvert nummer.
Annoncører og læsere er
forudsætningen for en hvilken
som helst avis. Begge grupper
skal finde avisen væsentlig og
stole på, at den læses og bruges.
Når salg og redaktion så yder

Antikvarisk
Hos Kaaber
man håber
at en køber
snart råber
Henvendelse i Skindergade
A: - Jeg har set en af de miljøvenlige gule Cityringbusser
med tre passagerer.
B: - Så er der da stadig nogle japanske turister i byen.
A: - På Ekstra Bladets bagside påstår humørmanden
Jan Monrad, at Nyrops rådhus er grimt.
B: - Det er da grummere, at Monrads biskoppelige
forfader drev Danmark ud i nederlaget i 1864.

oderiet i forvaltningsgrene med ukontrolleret overforbrug og efterfølgende
hastenedskæringer er hovedargumentet for,
at Københavns Kommune skæres til. Økonomistyring er bidende nødvendigt. Hvad der
er godt ude på Frederiksberg og i Århus er en
anden sag, som vi ikke skal vurdere.
etsforbundet – et endnu eksisterende,
men absolut hensygnende parti, der i en
kortere årrække havde indflydelse på Christiansborg – gik ind for en magistratsregering,
hvor alle partier skulle repræsenteres i forhold
til deres mandater. Måske lyder det som den
rette løsning for det samarbejdende folkestyre
i den ideelle verden, men den findes jo ikke,
hverken indenfor eller udenfor voldene.
olig, revolution skal borgerne og byens
brugere næppe vente. Opgaverne er bundne: Børnepasning, herunder folkeskole og skolefritidsordninger, ældrepleje, socialservice og
veje, pladser og parker og så videre. Hvordan
skal de prioriteres og administreres? That’s
the question, Frankieboy.
eformen på Rådhuset bliver et rivegilde,
mere eller mindre synligt for det offentlige
øje. Tårer og hoveder vil trille, tragisk for den
enkelte, men nødvendigt for helheden. Alle forandringer må gennemføres ud fra devisen om,
at Københavns Kommune er til for borgerne og
ikke omvendt. Og husk nu, at København K er
kernen, der aldrig må forsømmes.
Københavneravisen

R

R
R

økonomisk fremgang, vil vi
styrke omdelingen og øge oplaget. Vi vil vækst – og ønsker
at være den mest københavnske af dem alle. Vores motto
står på forsiden: Nyheder,
Nærhed, Nytte.
Tak for din interesse for Københaveravisen!

sit bedste, kan det gå fremad.
Og stilstand er tilbagegang.
Københavneravisen
udkommer i 10.000 eksemplarer,
skrevet i hjertet af København
og ikke fra en afsides centralredaktion. Kun trykningen
foregår udenbys, da der ikke
længere findes trykkerier i den
indre by. Kun fire husnumre
fra vores kontor bor dagbladet
Information, der engang havde
eget rotationstrykkeri. Vi er lidt
stolte af næsten-naboskabet
med det eneste dagblad, der er
grundlagt i over 60 år.
Hvis vi mærker yderligere

Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.
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restaurant // take away // cocktails
catering // arrangementer // receptioner

Din lokale sushirestaurant og take-away forenden af Skt. Peders Stræde

Når smag og æstetik
er i fokus
På Sushitreat laver vi californisk inspireret sushi af høj kvalitet, som byder ind med
utraditionelle og eksotiske smagsnuancer.
Alt bliver lavet fra bunden og med kyndig hånd, så kvaliteten altid er i top. Det betyder masser af frisk fisk og store fyldte ruller med meget fisk og mindre ris. Inspirationen til vores sushi har vi hentet på ture til bl.a. L.A., New York, London og Tokyo,
hvilket giver en spændende fusion af traditionelle råvarer og lækre nye ingredienser.
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Bestil din mad online på sushitreat.dk
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VESTERPORT

1551 Kbh V.
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søndag lukket

Sushitreat FOX
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fredag-lørdag kl. 16.30 – 02.00
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mandag-torsdag kl. 16.30 - 22.00

Kontakt:
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Antik K

DISKOTEKSLOVGIVNING
SKABER UTILFREDSHED
Af Alexander Højfeldt Lund og Hjalte Kragesteen

Vi køber og sælger
Dansk porcelæn, design
og kunstgenstande
Knabrostræde 13
1210 København K
Telefon 2972 2028
Åbningstider:
Torsdag, fredag 12.00-17.30
Lørdag 12.00-15.00
www.antikk.dk
E-mail: post@antikk.dk

DRØMMEBRYLLUP
I SMUKKE OG
LYSE OMGIVELSER
I NYHAVN

CAP HORN

Couvertpris 599,-

stort økologisk udvalg
Mange tilvalgsmuligheder!

Kig forbi og få vores
bryllupsbruchure
NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk

NATTELIV Diskoteker skaber mere støj i omgivel-

serne end caféer og restauranter, først og fremmest fordi de holder åbent om natten. Men også
trafikken til og fra diskotekerne skaber uro i
gadebilledet, og det kan ikke reguleres via den
nuværende lovgivning. Formanden for Indre By
Lokaludvalg Bent Lohmann peger på, at lovgivningen er utilstrækkelig.
”Det, der blandt andet er i vejen med lovgivningen, er, at man ikke kan skelne mellem restauranter og diskoteker”, siger Bent Lohmann.
Pia Allerslev (V), som er formand for Bevillingsnævnet i Københavns Kommune, forstår
kritikken:
”Der er naturligvis forskel på, om man er
nabo til et diskotek med højrøstede gæster og
høj musik eller en fredelig restaurant. Jeg synes
for eksempel ikke, at det er særlig hensigtsmæssigt at placere en indgang til et diskotek lige ud
for en beboelsesopgang. Jeg vil undersøge, om
det er muligt at ændre reglerne, så det i højere
grad bliver muligt at skelne”.
Borgerne føler sig overhørt

Kritikken af lovgivningen går desuden på, at
borgerne ikke har nogen indflydelse på diskotekernes placering.
”Der ikke er lagt noget ind i lovgivningen,
der påbyder, at man spørger omgivelserne og
naboer, hvad de mener”, siger Bent Lohmann.
Carsten Due, som er miljøinspektør hos Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen, bekræfter, at borgerne ikke har nogen direkte indflydelse på de overvejelser, der ligger til grund
for bevillinger til diskoteker.
”Der er ikke nogen, der går ud og spørger borgerne, om de synes, det er en god idé. Der ikke
nogen, der kan tage højde for den aktivitet, der
sker på gaden, som følge af restaurationer”, siger
Carsten Due.
Bent Lohmann savner mere inddragelse af
borgerne på området og foreslår regelændringer, der forpligter Bevillingsnævnet til at lave
borgerhøringer.
Pia Allerslev er enig:
”Det er i den slags sager fantastisk vigtigt, at
vi sikrer en ordentlig og god dialog mellem de
lokale beboere, Center for Miljø og de enkelte
bevillingsansøgere”.
’Ankemuligheder, tak!’

Utilfredse borgere har heller ikke mulighed for
at anke godkendelser af bevillinger for på den
måde at gøre deres stemme gældende.

Som lovgivningen er nu, kan borgerne kun
klage, hvis et diskotek ikke overholder grænseværdierne for støj, forklarer Carsten Due. Borgerne kan altså ikke klage over de indirekte støjgener i omgivelserne men kun over den direkte
støj fra selve diskoteket.
”Retssikkerheden er sat en lille smule ud af
spillet, fordi du som borger ikke har mulighed
for at anke. Og det er ikke i orden”, siger Bent
Lohmann.
Pia Allerslev åbner op for en ankemulighed
men vil ikke lægge sig fast på, hvordan problemet skal løses:
“Det er meget vigtigt, at vi altid sørger for, at
borgerne bliver hørt. Om det lige skal være en
ankemulighed, vil jeg ikke lægge mig fast på”.
Mission metropol

Pia Allerslev og Carsten Due peger på, at et aktivt natteliv er en del af en hver storby. Det gælder også København.
”Vi skal ikke have et rigidt samfund, hvor
alting er lukket og slukket efter kl. 17. Sagen er
jo også, at når man bor midt i en storby, så må
man altså også regne med, at det har visse konsekvenser. Hvis det er stilhed, man søger, så er
det måske ikke en storby, man skal bo i”, siger
Pia Allerslev.
De folkevalgtes målsætning om at transformere byen til en metropol stemmer altså ikke
overens med et stille natteliv. Carsten Due forudser meget få bevillinger, hvis borgerne begynder at kunne bremse godkendelserne af nye
bevillinger.
”Vi er jo i den situation, at der er borgere der
har boet i Indre By i mange år, hvor der ikke var
så meget gang i den, og samtidig er der mange,
der efterspørger nattelivet og derfor gerne vil
ind til byen”, siger Carsten Due.
Bent Lohmann vil heller ikke afskaffe diskoteker, da han også mener, de er en naturlig del
af bybilledet.
“Jeg har ikke noget imod diskoteker, men det
skal bare foregå på en ordentlig måde. Rent teknisk kan det jo lade sige gøre at dæmpe et diskotek helt ned. Det, der er problemet, er trafikken
til og fra diskoteket og belastningen af omgivelserne”, siger Bent Lohmann.
Den 10. marts er der indkaldt til borgermøde
om det københavnske natteliv. Information kan
findes på: www.indrebylokaludvalg.kk.dk
ahl@koebenhavneravisen.dk
og htk@koebenhavneravisen.dk
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PROFESSIONELT HØRECENTER
Gratis høreapparater *

Ring og bestil tid i dag på telefon 7070 2328
•

Uddannede hørespecialister

•

4 års garanti og fri service

•

Ørelæge tilknyttet

•

Stort udvalg af høreapparater

•

2 måneders prøvetid

•

Gratis høretest

•

Ingen ventetid
Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K

* Ved benyttelse af offentligt tilskud på kr. 6230 pr. øre

SPØRGSMÅL TIL BORGMESTRENE
Bo Asmus Kjeldgaard (SF)
Borgmester for teknik og miljø

Muslimernes fællesråd ønsker en
stormoske i København. Bør Københavns Kommune, efter din mening,
bidrage økonomisk til projektet?
Stormoskeen er et spændende
projekt, som jeg og SF bakker op.
Hvis der er et behov for en moske,
hvor danske muslimer kan udøve
deres religion og i det hele taget
opleve en større samhørighed med
resten af samfundet, så synes jeg,
at vi i København skal indgå i et
konstruktivt samarbejde med Muslimernes Fællesråd. SF går ind for
adskillelse af stat og religion, og
derfor er det klart, at byggeriet skal
være egenfinansieret.
Du har overtaget borgmesterposten fra Klaus Bondam. Hvad bliver
de mest markante ændringer i forhold til den radikale periode?
Både SF og Radikale Venstre har
længe været en del af flertallet her
på rådhuset, så vi er jo enige om de
overordnede linjer for København.

Af Hjalte Kragesteen

Men hvis jeg skal nævne noget, så
vil jeg nok lægge endnu mere pres
på at opnå målet om en CO2 neutral
by i 2025, og så skal vores fremtidige byudvikling handle om at skabe
plads til fællesskab for alle københavnerne.
Københavnerne hører ofte om,
at byen skal være en grøn metropol. Hvad foretager din forvaltning
sig for tiden, for at gøre København
grønnere?
I 2009 vedtog vi Københavns
Kommunes Klimaplan, der indeholder 50 konkrete initiativer, der skal
opfylde Københavns målsætning
om 20 % CO2-reduktion i perioden
2005-2015. Her i 2010 har vi allerede
sat 34 initiativer i gang. Fx klimarenovering af kommunens skoler,
daginstitutioner m.v., opsætning af
flere vindmøller, forbedring af forholdene for elbiler og etablering af
lommeparker til rekreative formål
og for at opsamle regnvand. Og så
hjælper københavnerne jo rigtig
godt med, når de flittigt cykler og
køber økologiske varer.

Ninna Thomsen (SF)
Borgmester for sundhed og omsorg

De københavnske plejehjem er
presset på budgettet, og kødklister
kan muligvis være en måde at få
budgetterne til at hænge sammen.
Hvad er din holdning til kødklister
på de københavnske plejehjem?
Den mad, som de københavnske
ældre får serveret, skal være af høj
kvalitet - og vi arbejder hele tiden
på at gøre det bedre og give endnu mere velsmagende mad. Blodproteinet Thrombin, også kaldet
kødklister, er formentligt ganske
uskadeligt, men vi har ikke behov
for flere tilsætningsstoffer i vores
madvarer - tværtimod.
Fra 1. januar blev en konservativ
sundheds- og omsorgsborgmester
udskiftet med en SF’er. Hvad betyder det for københavnerne?
Københavnerne kommer til at
mærke, at der nu er kommet en
SF-borgmester. Vi er en del af det
store flertal på Rådhuset, og jeg vil
de næste fire år knokle for, at vi får

flere ansatte på ældreområde - så
der bliver mere tid til omsorg.
Hvad er det største problem på
sundheds og omsorgsområdet, som
det ser ud lige nu?
I en nær fremtid kan det blive
svært at tiltrække nok medarbejdere til plejesektoren. På sundhedsområdet lider alt for mange
af overvægt, lungelidelser, sukkersyge og kredsløbssygdomme, og
det gælder især for udsatte grupper
i København. Sundheden har en
social slagside - og det kan vi ikke
være tjent med.
Hvad er løsningen?
Det skal være mere attraktivt
at arbejde i omsorgssektoren. Det
kan ske på flere måder, men primært handler det om, at vi skaber
bedre arbejdsforhold, højere løn og
større indflydelse på arbejdsdagen.
I forhold til den sociale slagside på
sundhedsområdet skal vi sætte et
opsøgende arbejde i gang for at få
fat i og hjælpe de københavnere,
som døjer med usund levevis.
htk@koebenhavneravisen.dk
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MÅNEDEN DER GIK
Af Anders Derlich

Rock i Magstræde
Det er stadig en kold tid, som vi lever i. Derfor bugner gaderne
ikke af liv, hvis man ser bort fra klyngerne af partisanhalstørklæder, som prøver at hverve dig til endnu en velgørende organisation.
Til gengæld er der masser af liv indenfor på caféer og lignende,
og på Huset i Magstræde kunne man en lørdag aften i midten af
februar opleve koncerter med hele seks bands, som alle udgiver
debutalbums i løbet af året.
Med tre meter til loftet og nogle hundrede mennesker samlet i
Musikcaféen på 3. sal blev det hurtigt varmt at opholde sig i rummet, men det slog nu ikke nogen af de unge bands ud. Efter en sjov
opstart fra bandet ’All Products Made Nice’, som leverer folkelige
rockrytmer med forfinede anslag i form af eksempelvis trompet,
stod gruppen ’Jeremy Sparrow’ på scenen. De havde sammensat
en række slæbende melodiske akkorder, som blev tilsat en fortællende lyrik. Det klædte de unge herrer, at det aldrig blev selvhøjtideligt, men derimod bar præg af underfundig humor, hvor forsangeren uden varsel brød ud i en skinger falsetstemme.
De skingre stemmer fortsatte, da pigebandet ’Darling Don’t
Dance’ indtog scenen. Støjrocken var altdominerende, og der var
en uforsonlig attitude fra forsangeren, som øgede brutaliteten.
Desværre havde nymferne ikke været opmærksomme på den lave
loftshøjde, og derfor druknede langt de fleste af deres sange i støj.
Det ødelagde helhedsindtrykket, selvom publikum begejstrede
klappede dem fra scenen igen.
Det samme var tilfældet med ’The Shaking Sensations’, som i
instrumental stil støjede sig gennem et sæt med mange guitarsoloer. Det var velspillet, men desværre set før. Inspirationen fra
bands som ’Mogwai’ og ’Explosions In The Sky’ lod sig ikke fornægte, og derfor var det bedste trumfkort faktisk, at ’The Shaking
Sensations’ spillede med to trommeslagere.
Som femte band dukkede ’King’s Light Infantry’ op. De spillede
rock i indiegenren med en snært af folk, som tillagde lyden en følsom og troværdig dybde. Det er et band i flor; de har endnu ikke
fundet den rette lyd, men med det nuværende materiale er der
grobund for meget mere.
Afslutningsvis kunne man høre ’Among Relatives’, som kommer
til at minde om en anden udgave af ’Arcade Fire’. Forsangeren rummede en følsomhed med eksplosive indslag, som bandet prøvede
at sætte sammen med en violin. Desværre kom der aldrig noget
klimaks ud af deres anstrengelser, hvilket var en skam, da potentialet virkede til at være der.
Jazzhus Montmartre genopstår
Man tror næsten ikke sine egne øjne. Og kommer nok heller ikke
til det, før det åbner. Men den skulle være god nok. Jazzhus Montmartre genopstår, efter det legendariske jazzhus har været lukket
siden 1976.
Det bliver på den oprindelige adresse i Store Regnegade 19, at
den danske jazzpianist Niels Lan Doky som musikchef åbner dørene op for det gamle jazzhus. Genåbningen skal efter planen finde
sted i maj, og Niels Lan Doky udtaler i en pressemeddelelse:
”Stedet har altid stået som noget specielt for mig. Jeg er ydmyg
og taknemmelig over at få chancen for at give denne legendariske
institution et nyt indhold i en ny tid”.
Det er med egne penge, at Niels Lan Doky sammen med journalisten Rune Bech genåbner stedet, som tidligere har været garant
for jazz af høj klasse. Og det er heller ikke meningen, at der skal
slækkes på kvaliteten i den nye æra:
”Jazzen nyder stadig større udbredelse, og vores ambition er
at etablere en jazzklub i verdensklasse med en kunstnerisk profil
som ikke p.t. findes andre steder på kloden og som vil bidrage til at
styrke Danmarks internationale renommé”, udtaler Niels Lan Doky.
I perioden 1959 til 1976 udviklede Jazzhus Montmartre sig til
at være et af de store kraftcentre indenfor jazzen og tiltrak blandt
andet store stjerner som Stan Getz, Herbie Hancock og Dexter
Gordon. Blandt danske jazzmusikere, som har spillet der, kan nævnes Palle Mikkelborg og Alex Riel.
I 1976 skiftede Jazzhus Montmartre adresse til Nørregade 41,
hvorefter musikprofilen ændrede sig til ikke kun at omhandle jazz.
Efter en række skiftende ejere drejede stedet nøglen om i 1995.
ad@koebenhavneravisen.dk

PROBLEMFRI PARKERING
FOR FITNESSKUNDER
Palmfitness’ bilglade medlemmer behøver
ikke længere at få sved på
panden over at skulle finde
en parkeringsplads i Indre
By. Fitnesscenteret i Nørregade tilbyder nemlig,
som det første fitnesscenter
i Danmark, såkaldt ’Valet

PARKERING

Parking’. Det betyder, at
Jørgenholst_41x100.indd
medlemmerne kan aflevere
bilnøglen, når de kommer
og få bilen kørt frem, når de
igen forlader fitnesscenteret.
Prisen er 100 kr. per måned +
parkeringsafgiften.
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Glaskunst & butik
Store Kongensgade 90
Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

Vinstuen
Bernikow
Frokost
1130 -1600
Kristen Bernikows Gade 2
1105 København K
Tlf.: 33 12 52 56
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HALVDELEN AF KØBENHAVNS
HOTELVÆRELSER ER GRØNNE
Håndlavede chokolader

Af Alexander Højfeldt Lund

I 2009 blev de københavnske hoteller grønne. Den markante fremgang skyldes ikke mindst den netop overståede COP15. ”COP15 har
været katalysator for en udvikling, der allerede var begyndt”, siger
Ulrika Mårtensson fra Wonderful Copenhagen.
MILJØ 51 procent af alle hotelværelser i København er nu grønne viser tal fra HORESTA
(Hotel-, Restaurant-, og Turisterhvervet red.).
Det svarer til 5889 værelser. I 2008 var tallet
på otte procent.
Det er hoteller, der er blevet certificerede
med et af tre forskellige miljømærker. Et
overnatningssted kan enten få turismens
miljømærke ’Green Key’, ’Svanemærket’ eller
det europæiske miljømærke ’Blomsten’.
”Især Green Key har oplevet en markant
fremgang, fordi man betaler for en certificering af hele hotellet og ikke per værelse. Men
alle miljømærker giver synlighed på blandt
andet hjemmesider”, siger Ulrika Mårtensson, som er kommunikationsrådgiver i Wonderful Copenhagen.

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

RenseRiet
Miljøvenlig rens
Rens og pres fra morgen til aften
Indlever inden 10
– afhent efter kl 16

COP15 var katalysator

Ulrika Mårtensson mener, at den udvikling,
der er sket hos hoteller og konferencecentre,
er blevet ’kickstartet’ af klimatopmødet i december sidste år.
”Arrangørerne af COP15 kunne ikke kræve, at hotellerne var grønne, men i samarbejde med Udenrigsministeriet besluttede man
at give de grønne hoteller mere synlighed på
bookingsiden”, siger Ulrika Mårtensson.
Det betød, at de hoteller der ikke var grønne røg længere ned på bookinglisten.
”Det har været en gulerod frem for en
pisk, og den gulerod har altså medvirket til
den markante udvikling, vi har set. Men udviklingen er gået overraskende hurtigt”, siger
Ulrika Mårtensson.
Hos Wonderful Copenhagen mener man,
at København, uden at vide det, længe har
været en grøn destination.
”Vi har en indarbejdet cykelkultur. Vi
har verdensrekord i indkøb af økologiske fødevarer. Samtidig opfattes de skandinaviske
lande som mere miljøbevidste”, siger Ulrika
Mårtensson.
Københavns Kommune har planer om,
at København skal være verdens første CO2neutrale hovedstad i år 2025.
”Det er en vej, der lå der, og som vi løber
forrest på. Det er mit indtryk, at der ikke er
andre storbyer, der har så mange certificerede grønne værelser som København”, siger
Ulrika Mårtensson.
Og de grønne certificeringer er vejen frem
for mødetursime og ferieturisme i Danmarks
hovedstad.
”Der er en efterspørgsel på grønne alternativer fra virksomheder, der har skrevet grønne målsætninger ind i deres virksomhedsplaner”, siger Ulrika Mårtensson.

Borgergade 18
1300 København K
Tlf: 3314 0453
Man.-Fre. 8-17

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

Vi genfylder
printerpatronen
for det halve
	
  

på miljøområdet, ser for eksempel gerne,
at det er svanemærket, økologisk og på biodiesel. Mens andre folkeslag har en anden
opfattelse.
”For nogle asiater er grøn måske ikke grøn,
det er blåt. Bare det at kunne se himlen, og
der ikke er smog. Det er måske grønt for dem.
Det kommer an på, hvor man kommer fra i
behovspyramiden”, siger Ulrika Mårtensson.
Et af problemerne for den grønne turisme
har været, at markedet har været svært at
finde rundt i. Men store hotelportaler på internettet, som hotels.com, er nu begyndt at
indføre et grønt søgekriterium på deres sider.
”Og netop det, at de store hotelportaler
indfører et grønt søgekriterier, gør også, at
det er nemmere for den enkelte at vælge et
grønt hotel”, siger Ulrika Mårtensson.
Samtidig med at hotel-portalerne fokuserer mere på grønne alternativer, har FN også
taget initiativ til at indføre en fælles grøn
mærkeordning for turistbranchen. Det vil
også være med til at gøre markedet mere gennemsigtigt.
”Der er en stærk tendens til at fremhæve
det grønne. Og det er ikke bare en ’trend’,
det er en ’movement’. Det er kommet for at
blive”, siger Ulrika Mårtensson.

Den grønne turisme

Grøn turisme er svært at definere, fordi det
betyder noget forskelligt for forskellige folkeslag. Svenskerne, som er meget langt fremme

Smørrebrødscafé

ahl@koebenhavneravisen.dk

Nu også
siddepladser

Store Kongensgade 54
Tlf:3312 9712

Frisør Dorte

Vesterbrogade 144
Tlf: 2564 4311

St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

220,-

FÅ KØBENHAVNERAVISEN
GRATIS MED POSTEN
BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
11 måneder for kun: 199,- kr.
mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk
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REDAKTION: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 38

Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

COCKTAILBAR VIL BRINGE
BROSTEMNING TIL INDRE BY
Af Sarah Louise Pedersen

Francis the Talking Mule, kendt fra en række Hollywood-komedier fra 1950’erne, har besluttet
at lægge militærkarrieren bag sig og i stedet åbne cocktailbaren ’Francis Pony’ i Klosterstræde. Sådan lyder i hvert fald historien, når Adam Hjorth fortæller den.
NYÅBNET Adam Hjorth står sammen
med vennerne Kris Petersen og Filip
Hunger bag den praktiske udformning
af cocktailbaren ’Francis Pony’. Baren
fylder to etager, og hvor underetagen er
hyggeligt møbleret med gamle sofaer,
lænestole og billeder i rammer på væggene, er stilen ovenpå mere minimalistisk og natklubagtig. Der er kort sagt
noget for enhver smag.
Og tanken bag den nyåbnede bar er
da også at skabe et sted, der kan samle
det københavnske festpublikum, fortæller Adam Hjorth.
”Hele humlen er, at vi, og specielt
Francis, synes der manglede den dér
brostemning i Indre By. Når man vil
i byen, er det meget opdelt, hvor man
går hen. Enten går man på Vesterbro og
Nørrebro. Man går i Indre By, eller man
går slet ikke i byen. Filosofien er, at man
godt må lave noget med brostemning,
selvom man ikke ligger ude på Nørrebro
eller Vesterbro”, siger han.
Brostemningen er ikke kun et forsøg
på at tiltrække brotyperne fra Nørrebro og Vesterbro. Pointen er, at alle er
velkomne, forklarer Adam Hjorth og

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

nævner ’Kassen’ på Nørrebrogade som
et godt eksempel på et sted, der før har
formået at samle hele publikum.
Cool og casual

Alligevel synes han, det er sjovt at se,
hvordan gæsterne fordeler sig på de to
etager, for opdelingen er meget tydelig.
Brotyperne slår sig typisk ned i underetagen, mens andre fortsætter direkte
ovenpå. Men der er plads til alle, og alle
har lov til at være der. ”Det er cool og en
fed fornemmelse”, siger Adam Hjorth.
Han fremhæver desuden Francis Ponys evne til at skabe en fest.
”Man kommer ikke herned for at få
den bedste cocktail i Skandinavien. Det
er gode cocktails, vi har og vildt kompetente bartendere – den allerbedste er
Francis himself – men det, vi kan, er for
det første at være billige og for det andet
at byde på en lidt mere casual stemning
end nogle af de andre cocktailbarer i
København”.
Idéen til Francis Pony opstod en aften, da de tre venner sad og hyggede sig,
og ikke rigtigt kunne beslutte sig for,
hvor de skulle tage hen. Så kom Francis

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

Pedalatleten_41x100.indd 1

29/05/06 15:24:36

forbi, og det endte altså med, at han besluttede at åbne sin egen bar, hvor folk
kunne samles.
Det lyder lidt som en røverhistorie,
og er det måske også. Men helt sikkert
og vigtigst er det, at Francis’ ånd hviler
over stedet. Og hvis man kommer forbi en aften og er rigtig heldig, kan det
være, man møder ham bag baren i egen
høje person – eller æsel om man vil.
slp@koebenhavneravisen.dk

VALG TIL INDRE BY LOKALUDVALG
Den 9. februar var der valg til Indre By Lokaludvalg. Det tidligere udvalg har siddet siden efteråret 2008.
Der har været stor udskiftning i udvalget. Ni af de 16
pladser blev besat af nye
medlemmer, der alle kommer fra lokale foreninger og
bestyrelser.
Byudvikling-,
bolig-, trafik-, og miljøgruppen fik tilkæmpet sig ni
mandater, frem for de seks
gruppen havde i forvejen.

Generelt har der været stor
interesse for lokaludvalget.
Gennem borgermøder og andre aktiviteter har flere fået
lyst til at stille op.
Formanden stiller op igen

Formanden og de to næstformænd vælges først ved
et konstituerende møde den

18. marts. Den nuværende
formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann stiller
op igen.
”Jeg vil gerne bidrage til
at lave gode høringsprocesser og dialoger, så politikerne
kan tage kvalificerede beslutninger på borgernes vegne”,
siger Bent Lohmann.

En af de store opgaver for
udvalget i 2010 bliver arbejdet med Bydelsplan for Indre By. Den skal udarbejdes
i samarbejde med Rådhuset.
Lokaludvalgets rolle bliver at
hente input fra borgerne for
at skabe nye visioner og planer for bydelens udvikling.
ahl@koebenhavneravisen.dk

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

Indre By Lokaludvalg anno 2009 - Valgt af repræsentantskabet:
Erhverv
Jan Bruus Sørensen (Haandværkerforeningen i
Kjøbehavn) nyvalgt
Børne-, unge- og kulturområdet
Inger Bruuen (Det grøndlandske hus)
Palle Vestberg (Folkedanserforeningen Fejltrin)
Klaus Holsting (Skolebestyrelsen ved Den Classenske Legatskole) nyvalgt
Ældreområdet
Elisabeth Høyer (Seniorhøjskolen ved Nyboders
Bestyrelse)

Frivilligt socialt arbejde
Lis Langsø (Trinitatis Menighedsråd) nyvalgt
Bente Jeppesen (City Natteravnene) nyvalgt
Byudvikling, bolig, trafik og miljø
Søren Bald (Ejerforeningen Matr. 123 Nørrevold) nyvalgt
Bent Lohmann (Nansensgade Netværk)
Marietta Bonnet (Miljøpunkt Indre By) nyvalgt
Conni Hondrup (Borgergruppen Red Søerne)
nyvalgt
Kjeld A. Larsen (Rådet for Bæredygtig Trafik)
Søren Kirkegaard (Gammelholm Beboerforening)

Hans Henrik Ohlsen (Trafikforeningen Webersgade) nyvalgt
Jan Balterzen (Lejernes LO i Hovedstaden)
Bent Frystyk (Ejerforeningen Store Kongensgade 116 mfl.) nyvalgt
Politisk udpegede
Eskild Dahl Pedersen
Steen Juhl Olesen
Svend Jørgen Thomsen
Ole Benny Nielsen
Gorm A. Fonnesbech
Steffen Kjær Johansen
Gunna Starck

frokost fra 95aftenmenu fra 95Store
Kannikestræde15
Telefon
33125606
www.detlilleapotek.dk
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FRA BERYGTET VÆRTSHUS
TIL DOMICIL I BYENS LÆRDE KVARTER
Det lille Apotek er Københavns ældste værtshus, som skriver sin historie tilbage til 1720
knyttet til ”Apoteket”, og værten Werner Ingemann er på hjemmebane og
i sit es, når det gælder historie. For et
par måneder siden holdt han foredrag
på Hovedbiblioteket om ”Det lille Apotek”. Det var meningen, at seancen
skulle tage en time.
”Jeg var ikke færdig, da der var gået
halvanden time – og jeg havde stadig
et par tætskrevne sider, som jeg ikke
nåede at få læst op”, siger Werner Ingemann:
”Det er en daglig glæde at mærke
historien vingesus i lokalerne. ”Studenterstuen” er det første, man træder ind
i, og den er opkaldt sådan, fordi det hovedsaligt var jurastuderende, jurister,
poeter og digtere, der holdt til her. Bl.a.
H. C. Andersen, Ludvig Holberg og senere også ”Jantelovens far”, den norske
forfatter Aksel Sandemose. Om ham siges det, at han fejrede sit bryllup på Det
lille Apotek ved at drikke sig selv og de
forsamlede danske-norske studenter så
berusede, at han måtte bæres hjem”,
fortæller Werner Ingemann.

Københavns historie træder næsten levende frem, når man
træder ned ad de få trin til Det lille
Apotek. Vi befinder os i Københavns
hjerte – i det lærde kvarter - i Store
Kannikkestræde i Københavns ældste
værtshus, hvilket i øvrigt er en helt forkert betegnelse.
Det lille Apotek er restaurant i den
gode, gamle københavnerstil. ”Apoteket” har ændret karakter i radikal grad,
siden Werner Ingemann overtog stedet
i 1982. Dengang var det mere værtshus
end restaurant – og denne pen husker
stadig med glæde tilbage til 70’erne, da
røgen bølgede gennem de mange rum
– og dengang man kunne bestille ”en
meter øl”.
Det er med mindre glæde, at jeg husker tilbage på de rædselsfulde morgener, der fulgte de overophede, pragtfulde, sjove og uendelige diskussioner om
alverdens ting ved stambordet, når det
føltes som om et helt regiment morgenfriske tømrere hamrede hvidglødede
syle ind i hovedet på en.

TILBAGEBLIK

Berygtet værtshus

Den tid er mere eller mindre overstået
– og selvom jeg fortsat er ryger, glæder
jeg mig over, at ”Apoteket” er røgfrit.
Det kan man på de flot vedligeholdte
og rene lokaler – det er faktisk en fornøjelse at skue den store veneration og
sans, Werner Ingemann har lagt for
dagen i bestræbelserne på at skabe en
ægte københavner-restaurant.
Det lille Apotek er Københavns ældste beværtning. Historien skrives helt
tilbage til 1720 – dengang beliggende i
det hedengange Store Brøndstræde 4 i
Rosenborgkvarteret - Københavns værste og mest berygtede kvarter.
I en artikel i Berlingske Tidende fra
2004 skriver byhistorikeren Jørgen Larsen således:
”Det var også i Brøndstræderne,
man fandt byens allermest berygtede
værtshuse, skumle etablissementer

som ”Nordpolen”, ”Dukkehjemmet” og
- værst af alle – ”Det lille Apotek”. Her
var der mildt sagt ikke dug på bordet,
for der var slet ingen borde. Og heller
ingen stole. Kun en lang disk gennem
lokalet, hvor brændevinsglassene stod
opmarcheret på rad sammen med et
lille glas mælk. En stor mælketoddy
kostede otte øre og en lille fire øre. Lukkelov var der ikke noget af, og her var
kunder fra morgenstunden”.
Apoteket genopstod

Årtiers debat i Borgerrepræsentationen førte omkring år 1900 frem til en
sanering af kvarteret med de usle og i
virkeligheden ubeboelige rønner. Kvarteret var berygtet og især beboet af
ludere - ikke et sted, pæne mennesker
frekventerede.
I 1910 var Brøndstræderne omsider historie. Stræderne var nedlagt
og kvarteret, der blev afgrænset af
Gothersgade, Møntergade, Vognmagergade og Landemærket, var revet ned og
havde givet plads til vældige byggerier
som Belysningsvæsenets hus, Møntergården og Gutenberghus. Brøndstræderne med deres betændte historie var
for evigt væk.
Det var utvivlsomt en god forretning, da apotekeren i Store Brøndstræde i 1720 fandt på at sætte diverse
krydderurter på finsprit og etablere
restaurant og kaffehus. Det er næppe
meget kaffe, der blev drukket dengang,
hvor det mest var sømænd og ludere,
der frekventerede stedet.

Kvarteret brændte ned ved den
store brand i 1795, og Det lille Apotek
genopstod i 1829 på den nuværende beliggenhed på hjørnet af Store Kannikestræde og Lille Kannikestræde i hjertet
af universitetskvarteret.
Studenternes samlingssted

Det var en gammel skibskaptajn ved
navn Rohde, der fik bevilling til at drive stedet, og med beliggenheden tæt
på de store, gamle kollegier Regensen
og Borchs kollegium, blev ”Apoteket”
et naturligt samlingssted for de studerende ved Københavns Universitet.
Det siges, at Studenterforeningen, der
blev stiftet i 1820, henlagde adskillige
møder til Det lille Apotek, fordi man
var kommet på kant med Regensens
økonom.
Og i tidens løb er utallige studenter
”kravlet” hjem til de små værelser på
kollegierne. Ligeså utallige er de medicinske studenter, der på ”videnskabelig” basis har afprøvet alkoholens
virkninger på sjæl og legeme. Filosoffen og teologen Søren Kierkegaard har
vandret omkring i disse stræder, har
måske selv besøgt ”Apoteket” og ladet
sig inspirere til dette citat: ”Det at være
læge er selv at ville lide”.
Mange stuer

Det lille Apotek er delt op i forskellige
stuer. ”Holbergstuen”, ”Studenterstuen”, ”Peter Faberstuen” og ”Københavnerstuen”, som hver har deres særpræg.
Der er mange historier og anekdoter

Smukke klostersten

Det er i øvrigt i samme stue, at man ser
”flygelbordet” til venstre som minde
efter 40’ernes store jazzpianist og kapelmester Leo Mathisen og i ”Holbergstuen” siges det, at bord nr. 5 var H. C.
Andersens stambord.
Jo, ”Det lille Apotek” emmer af
københavnsk byhistorie, og væggene
prydes af ting og sager, der er vidnesbyrd herom. På væggen udenfor ses en
mindeplade for Peter Faber, der boede
i ejendommen, og som mange vil vide,
skrev de elskede julesange ”Højt for
træet grønne top” og ”Sikken voldsom
trængsel og alarm”.
Stemningen understreges af det
smukke gulv. Det er ikke mange år siden gulvet var belagt med fedtet nålefilt, men Werner Ingemann har i stedet
fået lagt nogle meget smukke klostersten, der fremhæver stemningen og
understreger, at vi står i Københavns
ældste beværtning.
”Jeg overvejer at indføre nogle af
de rigtig gammeldags retter, men ved
ikke rigtig om det vil slå an – men det
varer ikke længe, før man igen kan få
en meter øl i Det lille Apotek”, siger
Werner Ingemann.
Det bliver i så fald en meter af øllet
fra det glimrende Nørrebros Bryghus,
som Werner Ingemann samarbejder
med. Brygget sælges som Apotekets
”husøl” - et produkt, der slet ikke er så
uinteressant…
jjp
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk

KKK – KLIK PÅ GADEN
SOM VI IKKE FIK
af Tårnfalken
Skriv Københavns Kommune
Købmagergade i søgefeltet,
og frem springer et beslutningsreferat fra kommunen,
hvoraf det fremgår, at ny belægning af selve Købmagergade er udskudt på ubestemt
tid. Forvaltningen anbefaler,
at der kun tages hul på renoveringen af Kultorvet og
Hauser Plads. Hvis man vil
se detaljerne og det regnestykke, som fører frem til en
slutsum for hele projektet på
86,25 millioner, hvoraf 16,5
mio er administration o.l.,
kan man bare klikke sig ind
og se, hvordan det berømte
slag på tasken også gør sig
gældende inden for offentlig
administration.
Sagen er i al sin enkelhed,
at Københavns Kommune
prøver at undgå udgifter til
gadebelægningen, der har

været drøftet i 15-20 år. Den
tidligere vej- og kloakborgmester, hvis navn vi har
glemt, udskrev en arkitektkonkurrence og fik lagt et
”prøvefelt” ved Købmagergades Postkontor. Meget, meget
demokratisk borgerinddragelse.
Den store klods af en bygning mellem Kultorvet og
Hauser Plads hedder Knud
Højgaards Hus og var oprindeligt hovedbibliotek. Den
ejes fortsat af Knud Højgaards Fond, der er villig til
at sponsere renoveringen af
udenomsarealet med en snes
millioner, men ikke også kan
påtage sig forandringen af
den forsømte strækning fra
Nørreport til Højbro Plads,
der er en af byens ældste
veje. Mellem linjerne står: Vi
skal slå til nu for at få fingre
i Højgaards fondsmillioner.
På Hauser Plads har kommunen beslaglagt en parkeringskælder, der tjener til

depot for Vej og Parks fejemaskiner, skilte, koste og andet løsøre. Af det tilgængelige dokument fremgår det, at
kommunen vil lægge en ny
membran over p-kælderen,
som så skal indrettes efter
moderne krav til koste, skovle, kaffestue og mandskabsrum. Børnene skal snart sige
farvel til deres legeplads.
Til gengæld for dette underjordiske fort lover Vej og
Park at rømme den skandaløse skurby på midten af
Nørrevold, hvor der engang
kørte civiliserede sporvogne.
Kort sagt: Løftet om at
løfte Købmagergade væk fra
en gadebelægningstilstand,
der er blevet sammenlignet
med Dresden efter bombardementet i 1945, var gas
og gøgl. Og sølle er den hovedstad, der forsømmer sin
bykerne. Turisterne tager
altså ikke hertil for at besøge
Brønshøj.
Lurifax

DOBBELT HUSLEJE TIL STRØGBUTIKKER
VANVID! Butikker, restauranter og kontorer udsættes i
øjeblikket for helt forrykte
huslejestigninger. Dagbladet
Børsens sektion Erhvervsejendomme beretter om en
café i Ny Østergade, hvor årslejen stiger fra 3.200 kr. pr.
kvadratmeter til 7.000 kr. pr.

kvm. Andre eksempler handler om, at 7.000 kr. pr. kvm er
forhøjet til 15.000 kr.
En ejendomsmægler slikker sig om munden og siger
på vegne af husejerne, at det
da kun er naturligt, at investorerne vil have størst muligt afkast.

Matadorerne vil se, hvor
langt de kan presse de i forvejen trængte handlende,
som mærker svigt i efterspørgslen. Uhyggen breder
sig, efterhånden som de mest
udsatte forretninger forsvinder.

’ORANGERIET’ I KONGENS HAVE
NYÅBNET Den 4. marts kom
der igen gang i michelinrestauranten Geraniums gamle
lokaler i Kongens Have. Gourmet- og konkurrence-kokken,
Jasper Kure, har sammen

med sin kæreste, Marie Legaard, åbnet restauranten med
det friske navn ’Orangeriet’.
”Vi vil skabe en restaurant,
som er mere nede på jorden,
mere folkelig. Her bliver ikke

noget michelin-stjerneræs, for
det er tiden ikke til, selvom vi
gerne ville prøve kræfter med
det engang”, siger Jasper Kure
til aok.dk

BELLAHØJ

HJØrneT aF HULGÅrdSVeJ OG BOrUPS aLLÉ

16. MarTS - 11. aPrIL

MANDAG INGEN FORESTILLING - TIRSDAG OG FREDAG KL. 18.30
ONSDAG OG TORSDAG KL. 17.00 - LØRDAG OG SØNDAG KL. 13.00 OG 16.30
OBS - PÅSke 1. - 5. aPrIL aLLe daGe kL. 16.00

BeSTIL BILLeTTer nU 40 30 30 40
BILLETKONTORET HAR ÅBENT DAGLIGT KL. 11 - 18.30

www.arena.dk

GIGANTSHOW
Københavneravisen udlodder i samarbejde med Cirkus
Arena 5x2 billetter. Cirkus
Arena præsenterer det største
opbud af stjerneartister og
cirkusdyr - der er set i mange
år i Danmark.
Med 55 år i morskabens
tjeneste er Cirkus Arena fast
forankret som danskernes
foretrukne cirkus nr. 1. Giv
lattermusklerne frie tøjler,
læn Dem tilbage og nyd forestillingen. Cirkus Arena 2010
tager udgangspunkt i det
traditionelle cirkus med den
runde manege, flotte dyre-

hk

numre med heste og elefanter – hunde - zebraer – dromedarer – alpakaer. Herefter
suser forestillingen lige ind i
nutiden på ryggen af 6 motorcykler.
De skal se artisteri i verdensklasse og med en høj humorfaktor. Vi lover topunderholdning til alle generationer
- kort sagt: Her er cirkusforestillingen for hele familien.
Forestillingen varer ca. 2
timer og 20 minutter inkl.
pause.
Se mere på www.arena.dk

KONKURRENCE
VIND 2 BILLETTER TIL CIRKUS ARENA
Hvor mange dyr og artister er med i forestillingen?

50 eller 70
.9 !$%,'!$% 
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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Send svaret til:
Københavneravisen
St. Kongensgade 44B, 1. sal
1264 Kbh K
eller pr.:
e-post til: konk@koebenhavneravisen.dk
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PÅ TUR MED
’DEN GRIMME ÆLLING’

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Af Anders Derlich

Den 1. april sættes Københavns første eldrevne kanaltursbåd i drift. Københavneravisen har
taget en snak med direktøren for DFDS Canal Tours om tankerne bag båden ’Den grimme Ælling’

TURISME Den åbne kanaltursbåd ’Den
grimme Ælling’ ligner til forveksling
de andre kanaltursbåde. Men denne er
som i eventyret noget ganske særligt.
Den forurener ikke, og så siger den ikke
en lyd. Og snart er den klar til at folde
sine vinger ud til glæde for os alle.
”Det er en åben båd, som vi har
bygget om til ren batteridrift. De åbne
både må kun sejle i perioden 1. april
til 30. september, og derfor sættes ”Den
grimme Ælling” i drift fra Nyhavn den
1. april”, fortæller direktør for DFDS
Canal Tours, Erik Holsko.
Båden blev introduceret for interesserede i forbindelse med klimatopmødet i december, hvor der blev lavet en
række promoveringssejladser, forklarer Erik Holsko.
”Den første båd er lidt et eksperiment, forstået på den måde, at vi lige
skal have noget driftserfaring i, hvordan den fungerer i virkeligheden. Hvis
det falder heldigt ud, så er det vores
plan, at vi vil investere i flere ombygninger og gradvist gå over til batteridrevne både”, siger Erik Holsko.

Elbåde er vejen frem

Båden har fået indbygget en elmotor,
der drives af strøm fra store litiumbat-

terier, som kan levere strøm nok til en
hel dags sejlads. Batterierne oplades
om natten, hvor presset på elnettet er
lavt, og hvor andelen af grøn strøm
derfor er højest.
”Der bliver strengere og strengere
krav til, hvilke motorer man må bruge
i de nære byområder, og derfor tror
vi på, at eldrevne både er fremtiden.
CityCirkel-busserne er jo også begyndt
at køre på el. Derfor tror vi også på, at
vi vil gavne miljøet og genere mindst
muligt for de omkringboende, når vi
får det til at fungere på batterier”, siger
Erik Holsko.
Samtidig har der også fra politisk
side været signaler om, at der vil blive
stillet større krav til de transportmidler, som har deres gang i Indre By. Derfor er indførelsen af både ombygget til
eldrift den naturlige vej frem, forklarer Erik Holsko.
Miljørigtighed er fremtidssikring

Ombygningen til eldrift af ’Den grimme Ælling’ har kostet i omegnen af
1,5 millioner kroner, hvoraf Lauritzen
Fonden har givet et tilskud på 700.000
kroner for at støtte udvikling af miljøvenlig teknologi. Resten af investeringen har DFDS selv finansieret. Og

hvis alt går efter planen, skal de 15 resterende både også gradvist overgå fra
diesel til el:
”Hvis vi tager en eksisterende båd
og bygger om, så kan vi i princippet
have flere klar til sæsonen i 2011. Det
koster selvfølgelig nogle penge at lave,
så vi skal nok lave det i nogle step. Men
hvis det falder heldigt ud, så er det
både min og bestyrelsens opfattelse, at
det er den retning, som vi skal prøve at
gå. Vi skal være miljørigtige, og vi skal
gøre det på en fremtidssikret måde,
hvor vi ikke generer omgivelserne
mere end højst nødvendigt”, siger Erik
Holsko.
Med 720.000 gæster årligt er der nok
at lave for kanaltursbådene, og derfor
vil det også kunne mærkes, når bådene efterhånden bliver eldrevne. ’Den
grimme Ælling’ ville almindeligvis
have brugt 8.000 liter dieselolie årligt,
og derfor vil der være store miljømæssige besparelser i takt med elbådenes
udbredelse.

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

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

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538

Stor interesse for ’Den grimme Ælling’

Indtil videre vil ’Den grimme Ælling’
være den eneste eldrevne båd på kanalerne, og der vil være ekstra skiltning
for de interesserede. Og dem tror Erik
Holsko bestemt, at der vil være:
”Der er efter vores (DFDS Canal
Tours, red) opfattelse mange mennesker, som har en interesse for vedvarende energi, batteridrift og mindst
mulig forurening; de har interesse i at
komme ud at sejle med ’Den grimme
Ælling’. Og der er allerede flere firmaer
og lignende, som har rettet henvendelse om at komme ud”, siger Erik Holsko.
Hvis alt går efter planen, har DFDS
Canal Tours købt deres sidste dieselmotor:
”Nu vil vi prøve at sejle en sæson
med en eldreven båd, og til efteråret
vil vi så træffe en strategisk beslutning
omkring, hvad der skal ske fremadrettet”, siger Erik Holsko.
’Den grimme Ælling’ kan medtage
ca. 170 passagerer. Det vil koste 40 kr.
for børn og 60 kr. for voksne. Derudover
kan der købes familiebilletter og sæsonkort.
ad@koebenhavneravisen.dk

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21
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ALVERDENS OSTE
MAD Der er ikke mange tilbage i Indre By. Men i et
kælderlokale på hjørnet af
Store Kongensgade og Dronningens Tværgade ligger en
osteforretning af den gammeldags slags. Medarbejder Rikke Hansen, som har
mange års erfaring indenfor
ostebranchen, fortæller om
arbejdet i ’Ostehjørnet’.
”Jeg elsker at arbejde med
ost. I mere end 13 år har jeg
arbejdet med ost og delikatesse. Her i ’Ostehjørnet’
kommer der superdejlige
kunder. Både børnefamilier,
ældre og kærester, der lige

skal have lidt lækkert med
hjem til en hyggeaften med
rødvin og ost, og de er faktisk
glade alle sammen. Så det
betyder jo, at man elsker sit
arbejde endnu mere”, fortæller hun.
Ost fra hele verden

I ’Ostehjørnet’ kan man købe
ost fra hele verden, og Rikke
Hansen har mere end én favorit.
”Jeg kan godt lide en
Pyrenee-ost, som hedder
Basquito. Og så har jeg Limfjorden 45, der er en mellemlagret skæreost. Og jeg elsker

Gouda, både med chili og
alle de smagsvarianter, man
kan få den med”, fortæller
Rikke Hansen, som er vant
til, at der med jobbet i en
osteforretning følger en vis
mængde kommentarer.
”Når folk kommer ind,
kan de godt finde på at udbryde: »Gud, her lugter af
ost!«, men det er jo heller
ikke nogen blomsterforretning”, griner hun.
Udover diverse oste sælger ’Ostehjørnet’ pålæg,
sandwich, tapas og færdigpakkede madkurve.
koebenhavneravisen.dk

Rikke Hansen elsker at arbejde med oste.

SALTMANGEL GIVER KØBENHAVNERNE DET GLATTE LAG
Af Caroline Voetmann

Kalenderen siger måske forår, men vintervejret kæmper vi stadig med. Det kan fortsat betyde glatte veje mange steder i København, for Københavns Kommunes saltlagre har skrabet bunden siden midten af februar.
VINTER Københavns vintertjeneste har haft nogle hektiske
måneder. Over 6000 tons salt
er denne vinter blevet fordelt
ud over de københavnske gader og stræder. Det er omtrent
dobbelt så meget som sidste
år, fastslår Kim Sørensen fra
Københavns Vintertjeneste.
Det er det vedvarende vintervejr og den generelle mangel på vejsalt i Nordeuropa,

der gør, at Københavns kommunes i år har haft problemer
med at salte vejene.
”Vi har fået og får stadig
små leverancer løbende, som
vi bruger på de store veje og
cykelstierne. Så det er de små
veje bl.a. i boligområder, der
ikke bliver saltet. Og sådan
kommer det til at være så længe vejret holder. Vi må bare
håbe på positive temperaturer

dag og nat eller en vedvarende
periode uden nedbør, men nu
kommer foråret forhåbentligt
også snart, så vores leverancer
skal nok holde”, siger Kim Sørensen.
Alternative løsninger som
grus er ifølge Kim Sørensen
ikke relevante for situationen
i København.
”For det første skal der særlige maskiner, som vi ikke har,

KUNSTNERISK SAMSURIUM
I ’ATELIER RUELLE’
ATELIER I kvarteret omkring
Nyhavn, nærmere bestemt
Lille Strandstræde 15, gemmer ’Atelier Ruelle’ sig. Her
har kunstneren Marie-Louise Ottesen sammen med
datteren Marlene Brønnum
holdt til siden december.
Marie-Louise Ottesens primære værker er papirskulpturer på jernfødder inspireret
af ballettens verden. Ud over
skulpturerne
beskæftiger
hun sig med moderne malerier og børnetegninger.
Marlene Brønnums speciale er import af nye og ældre smykker fra Paris, der
ligesom de øvrige ting kan
købes i atelieret.
Marie-Louise Ottesen har
arbejdet som kunstner i mange
år, og de sidste 8 år fra sit atelier
på bopælen i Amaliegade.
” Pludselig syntes jeg
bare, at det kunne være mere
interessant at få tingene ud

på gadeplan, så de kunne
blive offentlige på en anden
måde”, fortæller hun.
Udover de to kvinder udstiller en fransk kunstner
ved navn Phillippe Geraud
sine litografier og plakater i
atelieret.
”Jeg følger med stor interesse udenlandske kunstnere. Jeg kommer bl.a. i Milano

og er tilknyttet et galleri i
Belgien. I fremtiden skal det
gerne blive sådan, at der
kommer nogle flere udenlandske kunstnere ind”, siger
Marie-Louise Ottesen.
Atelier
Ruelle,
Lille
Strandstræde 15, www.atelierruelle.com
cv

til at få gruset ud på vejene.
For det andet fungerer grus
ikke på de sort-asfalterede
veje, som vi ser mange steder
i København, og derfor er grus
ikke en særlig god idé”.
Et andet dilemma i år har
været, at de enorme og vedvarende mængder af sne har betydet, at en del af saltningen i
sidste ende ikke har haft nogen effekt på vejene.

“Noget af det, vi har lært,
er, at vi ikke behøver at salte
så meget, som vi har gjort i
år. Vi vil kunne salte mindre
og opnå det samme resultat,
og det er da en erfaring, som
vi har gjort, og som vil kunne
tage med os”, fortæller Kim
Sørensen, der ligesom de fleste
andre københavnere ønsker
foråret hjertelig velkommen.
cv@koebenhavneravisen.dk
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Kamikazepiloterne har taget styringen
Af Anders Derlich

Bandet JazzKamikaze er på trapperne med deres nye album ’Supersonic Revolutions’. I den forbindelse har
vi taget en snak med bandet om musikken og deres oplevelser på spillesteder i København.
MUSIK Det er fem glade musikere, som Københavneravisen
møder en råkold dag i februar.
Efter et års venten er deres
tredje album, ’Supersonic Revolutions’, endelig på vej i butikkerne. Nu er de klar til at
vise albummet frem, som har
ligget klar til udgivelse i et år.
”Når pladen kommer ud,
har den ligget klar i 13 måneder. Helt simpelt sagt så er
det finanskrisen, som bærer
skylden. Vores pladeselskab
er tvunget helt i knæ, så vi
skulle ud og finde alternative
løsninger til, hvordan vi kunne få den ud på en ordentlig
måde”, forklarer pianist og
forsanger, Morten Schantz.
Og det har været vigtigt
for JazzKamikaze, at præsentationen af det nye album
kommer til at foregå på den
rigtige måde. For det er meget mere end bare et nyt album for dem.
Selvom de i forvejen har udgivet to albums, så er det nye
album starten på en ny æra for
bandet. De er på dette album
gået ’all-in’ i et eksperimenterende musikalsk univers, hvor
de blander deres jazzrødder
med progressiv rock og pulserende beats hentet fra det elektroniske univers.

Genopfindelse af
instrumenterne

Bandet blev dannet i 2005,
hvor Morten Schantz samlede
medlemmerne med henblik
på at vinde konkurrencen
’Ung Jazz’. Dette lykkedes, og
senere samme år vandt de
også den nordiske udgave af
konkurrencen, ’Young Nordic
Jazz Comets’. Siden har de med
succes spillet stort set overalt i
hele verden, hvor deres instrumentale jazzlyd har vundet
genhør hos folk i alle aldre.
Derfor ville det også kun have
været naturligt, hvis de var
fortsat ad denne sti. Men sådan fungerer det ikke for de
fem musikere. Bassist Kristor
Brødsgaard forklarer, hvordan
nye veje opstod, da gruppen
for to-tre år siden sad og arbejdede med et nummer i USA:
”Der startede vi med at put-

tempoet. Bassist Kristor Brødsgaard forklarer afsluttende:
”Som min gamle lærer
sagde; det er sjovere at køre 60
km/t i en Porsche end i en 2CV.
Det må jeg give ham ret i den.
Det er fedt at vide, at når man
hamrer speederen i bund, så er
der ikke nogen, der følger med.
Det er bekvemt og rart, men
hvis der er noget, så er det bare
et enkelt gear ned og pedalen
i bund. Det passer nok meget
godt til det her band”.
ad@koebenhavneravisen.dk

te ord på musikken, arbejde
med arrangementet og få en
anderledes lyd frem. Og så har
det bare taget lang tid at finde
frem til, hvor vi kan genopfinde instrumenterne. Eksempelvis saxofonen; hvordan kan
vi give den en ny rolle og en
anderledes vinkel i musikken?
Kan man måske også give den
en mere akkompagnerende
figur eller være lidt mere som
et led sammen med bandet?
Så begyndte vi ligesom at rearrangere mange ting”.
Og mange ting er blevet
ændret i processen med det
nye album. Udover opbygningen af en lyd, som muligvis
har en bredere publikumsappel end tidligere, så er JazzKamikaze også gået væk fra den
instrumentale musik. I stedet
er pianisten Morten Schantz
nu også sprunget ud som sanger:
”Det er svært at skrive tekster, som handler om noget.
Det skal ikke være koldt, men
det må også gerne være lidt distanceret, så det akkompagner
musikken. Det skal ikke lyde
hen ad ”She loves you”; det
passer ikke til musikken, for
musikken er meget indviklet
og avanceret, så ordene må
gerne rumme kompleksitet og
eftertænksomhed”, fortæller
Morten Schantz.
Ståkoncert på JazzHouse

Udover et utal koncerter i udlandet har bandet også spillet en del danske koncerter. I
København har de blandt andet spillet i Pumpehuset og i
Den Grå Hal til en musikalsk

kamp mod ’A Kid Hereafter’.
En kamp som JazzKamikaze
vandt. Desuden har de spillet
flere koncerter på Copenhagen
JazzHouse i Indre By.
”Vi mener at have publikumsrekorden på Copenhagen JazzHouse. Vi lavede
ståkoncert derinde sidst, vi
spillede. Til koncerten forinden stod der folk helt ned til
Gråbrødre Torv og ventede på
at komme ind, og det var jo
vildt fedt at opleve. Så ringede
de for at høre, om vi havde lyst
til at spille der igen”.
”Det er det mest prestigefyldte jazzsted i Danmark, så
alle vil gerne spille dér. Og vi
ville gerne spille igen, men så
skulle det også være en ståkoncert. Normalt er et jazzsted
svært at fylde op, og der sidder
typisk ikke flere end 50 mennesker til en koncert. Men der
var fuldstændigt proppet, og
folk fik til sidst at vide, at hvis
de ville ind, så var det på eget
ansvar. Det var fedt!”.

selv i nakkeskindet, så det hele
ikke stikker af. For vi har jo
alle muligheder”, siger trommeslager Anton Eger.
Samtidig holder de også
fast i, at de ikke er bange for
at åbne op, når rummene byder sig. Og her har de en klar
fordel, fordi de som innovative
jazzmusikere kan bevare overblikket, når de skruer op for

FAKTA JazzKamikaze
Morten Schantz (sang og piano)
Kristor Brødsgaard (bas)
Daniel Heløy Davidsen (guitar)
Marius Neset (saxofon)
Anton Eger (trommer)
’Supersonic Revolutions’ udkommer den 8. marts på Sevenseas
Music

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

Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90

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

Fra 2CV til Porsche

Med en ny retning lagt for
dagen er JazzKamikaze klar
til nye eventyr. Som de stærke
musikere, de nu engang er, virker det nærmest som om, at
de på ’Supersonic Revolutions’
har skullet lægge en dæmper
på deres udfoldelsesmuligheder, for at det hele ikke skulle
ende i alt for mange løse ender. Og bandet er til dels heller
ikke uenig:
”Vi kom fra to jazzplader
og skulle skære det ind til benet, så det blev mindre støjfrit.
Der må man til tider holde sig

HusmannsVinstue_41x60.indd 1
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» HVORFOR ACCEPTERE AT VÆRE
DEN KULTURELLE UNDERKLASSE?«
Af Helle Kvist

Ulla Strømberg forlader til maj sin direktørpost på Teatermuseet i Hofteatret. Museets budget står ikke længere mål
med driftskravene, mener hun. Og så er hun træt af at sidde i, hvad hun selv kalder, den kulturelle underklasse.
Når hun går i
teatret, regner hun ud, hvad
rulletæppet og scenedekorationen har kostet. Og så
regner hun ud, hvor mange
glasmontre, hun selv kan få
for de penge.
Efter godt syv år i direktørskolen har Ulla Strømberg
valgt at forlade Teatermuseet
i Hofteatret. For når man
ikke kan gå i teatret uden
at tænke på penge og publikumstilskud, så er man, som
hun selv siger, på en gal galej.
Ulla Strømbergs beslutning om at forlade direktørposten kommer på et tidspunkt, hvor Teatermuseet i
Hofteatret ser ud til at klare
sig godt. Der ingen røde tal
på bundlinjen, og huset har
en høj aktivitet af både ud-

FRATRÆDELSE

stillinger og arrangementer.
Men ifølge Ulla Strømberg
hænger museets budget ikke
længere sammen med driftskravene. Hun føler ikke, at
hun kan kræve mere af sine
medarbejdere, og heller ikke
selv arbejde mere end hun allerede gør. Og så er hun godt
træt af at sidde i, hvad hun
selv kalder, den kulturelle
underklasse.
”Hvis man ser på, hvordan de forskellige museer
har det, så er vi nummer
sjok. Vi er underklassen af
underklasse overhovedet i
museumsverdenen”,
siger
Ulla Strømberg, der har lavet en række beregninger,
som viser forholdene mellem
danske kulturinstitutioners
areal, deres antal besøgende

og det tilskud, som de får fra
staten.
Som et statsanerkendt
museum får Teatermuseet
i Hofteatret årligt 2. mio.
kroner i statstilskud og med
et besøgstal, der ligger mellem 25-35.000 per år, giver
det cirka 80 kroner til den
enkelte
museumsgænger.
Til sammenligning får Den
Hirschsprungske
Samling
og Kunst- og Industrimuseet
mere end tre gange så meget per besøgende, og det er
urimeligt, mener Ulla Strømberg.
”Præmisserne er ulige.
Hvorfor acceptere at være
den kulturelle underklasse?
Hvorfor sidde på anden klasse, når naboen vinker inde
fra første? Det er første gang

Jeg kan ikke lægge navn til det, for det
behøvede ikke at være sådan. Vidste
jeg, at der i de næste seks år kom i
hvert fald 3,5. mio. kroner ind, så havde
jeg og mine medarbejdere tryghed, og
så vidste jeg, hvem vi var.
i mit lange personlige og professionelle liv, hvor jeg hele
tiden føler, at vi bliver dunket med det kulturelle klassesamfunds hammer, og det
kan jeg ikke holde ud”.
En mangehovedet institution

Teatermuseet i Hofteatret
har siden 1980 fungeret under museumsloven og støttes af staten for deres museumsvirksomhed. Men når

den lille institution vil sætte
yderligere liv i Christian d.
VII’s gamle Hofteater, må
de hente midler fra fonde og
sponsorer.
Falder I mellem to stole
rent støttemæssigt, fordi I
udover museumsvirksomhed
også har teaterforestillinger,
koncerter osv.?
”Ja, fuldstændig rigtig.
Et af problemerne er, at vi
falder mellem flere stole,

BOGHUSET.DK

JAILHOUSE

BØGER | FILM | MUSIK

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

Restaurantens
Torsdags speciel

Jailhouse burger
Stor lækker rustik bolle
200 g. oksekød
Stegt bacon, ost, spejlæg,
hjemmesyltede agurker, salat,
tomat, hjemmelavet dressing
håndskårne ovnbagte kartoffelbåde
99,- kr.

Hovedretter

Desserter

Krydderurtebagt hellefisk, 172,- kr.
Serveret med stegte minimajs, bagte
rødløg, nudler og skovsyrecreme.

Lun æbletærte, 52,- kr.
Bagt med kanel, hertil vaniljeis
og frisk frugt.

Lammeculotte, 184,- kr.
Serveret med hvidløgskartofler,
ærtetimbale, hertil brocolli
med kold rødløgscreme.

Bananasplit a la Jailhouse, 55,- kr

Helstegt kalvesteg, 189,- kr.
Serveret med bagt kartoffelmos,
stegte courgetter,
tranebærkompot hertil pebersauce.

Løgsuppe, 52,- kr.
Tilsmagt hvidløg, hertil ostebrød.

300 gr. bøf af oksehøjreb med ben, 192,- kr.
serveret med bagt kartoffel med
økologisk smør og crème fraîche,
dagens garniture samt sauce bearnaise

Bagt krabbeterrin, 63,- kr.
Serveret med peberfrugt og dild. Lagt på
fennikelsalat hertil persillecreme.

Frisk pasta, 122,- kr.
Serveret med rejer, spinat,
rødløg og syrnet fløde.

Menu

Forretter

Vi laver selskaber ud af huset

–

STUDIESTRÆDE

Hvid chokolademousse, 59,- kr
Serveret med hakkede pistacienødder,
brombærcoulis og høvlet chokolade
Sammensæt egen menu
2 retter, 89.- kr.
3 retter, 199.- kr.
Ved valg af bøf af oksehøjreb i menu
tillægges, 25,- kr.
Vin menu
bestående at et glas udvalgt vin til hver ret
Vin menu til 2 retter kr. 89,Vin menu til 3 retter kr. 99.-

Ved betaling med udenlandsk kredit kort pålægges et kortgebyr

STUDIESTRÆDE 12 – 1455 KØBENHAVN K – 3315 2255 – JAILHOUSECPH.DK
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Nyt & Genbrug

Foto: Suste Bonnén
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Efter godt syv år i direktørskolen har Ulla Strømberg valgt at forlade Teatermuseet i Hofteatret.

fordi vi er en mangehovedet
institution, og derfor kunne
man have forestillet sig, at
museets og Hofteatrets drift
blev hentet fra forskellige
lovkomplekser”, siger Ulla
Strømberg. Hun fortsætter:
”Allerede navnet, Teatermuseet i Hofteatret, viser, at
vi er noget mere end bare et
museum. Jeg plejer at sige,
at vi er tre ting: Vi er et kulturhistorisk interessant sted
med vores placering i det
gamle Hofteater. Vi er det nationale teatermuseum, og vi
er et kulturelt mødested. Og
så har vi en række kulturelle
aktiviteter. Men den kulturpolitiske pointe er, at vi kun
støttes som museum”.
Kan I ikke bare skære arrangementerne fra og kun
drive museumsvirksomhed?
”Jo, men det bliver uden
mig. Da jeg sagde stop, sagde
jeg også til bestyrelsen, at
hvis der ikke kommer flere
penge, skal institutionen
skrues anderledes sammen,
og det har jeg ikke lyst til at
være med til. Det er jo samspillet, der er det sjove, og vi

har Danmarks ældst fungerende teatersal. Det ville da
være synd ikke at bruge den”.
I de små, selvstændige
kulturinstitutioner som Teatermuseet i Hofteatret er der
kortere fra idé til handling,
fordi de ikke behøver at køre
samtlige planer forbi statslige instanser. Men den økonomiske usikkerhed er en
konstant faktor, og det skaber utryghed blandt museets
medarbejdere, forklarer Ulla
Strømberg:
”Kulturinstitutioner som
vores institution kender ikke
deres økonomiske vilkår ret
langt ud i fremtiden, fordi
de hele tiden må søge penge.
Samtidig har vi en arbejdsmarkedslovgivning, der siger, at vi ikke må løstansætte
folk tilbage i det samme job
over længere tid, og vi kan
ikke fastansætte dem, fordi
der ikke er penge”, siger den
afgående museumsdirektør.
”Jeg kan ikke lægge navn
til det, for det behøvede ikke
at være sådan. Vidste jeg, at
der i de næste seks år kom
i hvert fald 3,5. mio. kroner

ind, så havde jeg og mine
medarbejdere tryghed, og så
vidste jeg, hvem vi var”.
Hvorfor siger du, at I ikke
ved, hvem I er?
”Fordi der hele tiden har
været strukturændringer. Vi
får hele tiden at vide: I kan
ikke fungere. I får ikke flere
penge. I må laves om. Det
skaber utryghed!”.
Ulla Strømberg ved endnu
ikke, hvad hun skal lave, når
hun til maj fratræder direktørposten. Men hun ved,
hvad hun ikke vil lave.
”Jeg skal ikke have 25
mennesker under mig, som
ikke har total tryghed i deres ansættelse, og jeg vil ikke
fundraise for hver gang, vi
skal løfte en lillefinger. Jeg
tror gerne, jeg vil gerne sidde
på den anden side af bordet
og allerhelst dele penge ud
og støtte der, hvor der er behov. Og hvis jeg var yngre
ville jeg kæmpe for et mere
lige kulturliv i Danmark”.
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SANKT ANNÆ KIOSKEN
Vi har Københavns største blad- og avisudvalg!
Kom ind og se vores nye spillehal
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