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Flere og flere borgere i Indre By siger nej til farlige kemikalier, når de
skal have renset deres tøj. I stedet finder de vej til et af
LÆS HELE
ARTIKLEN
PÅ SIDE
landets eneste ’Svanemærkede’ renserier.
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cykelmageren

Magnum

1 klasses
reparationer
fra morgen til
aften eller fra
dag til dag

Bell Håndværkservice

Håndbyggede
CYKLER

Kæmpe udvalg af nøgler
Slibning af knive

st. kongensgade 57
1264 kbh k
tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk
åbningstider
Mandag
10.00 - 18.00
tirsdag - fredag
9.00 - 18.00
lørdag
10.00 - 15.00

Skomager - Skilte - Nøgler

Nyhed!

Eget graveringsværksted. Kan gravere på alt slags
materiale, f.eks dørskilte, messing, plast, stål, marmor,
granit og iPhones. Levering samme dag.
Man-fre 930 – 1800
Lørdag 10 00 – 1600

Gothersgade 21
1123 København K

Tlf.: 33 11 90 60
www.bellsko.dk

På hjørnet af Gothersgade og Grønnegade

2

MARTS 2011 ÅRGANG 6

KBH K

INDHOLD MARTS

LEDER

KBH K
LEDER : EN FREMTID FOR FRISTADEN...................................................... 2
kommentar: Den kgl. p-komedie......................................................... 3
De blå blink - POLITI ORIENTERING....................................................... 4
Byens første concept store er åbnet............................................ 5
LÆserbrev: Danmark har brug for en stærk
og samlet hovedstad............................................................................ 6
LÆserbrev: Skøjtebane på Ofelia beach........................................ 6

En fremtid

for fristaden

ØkorensERI boomer i Indre By............................................................. 7
Skatteøen fejrer 25 års jubilæum................................................... 8
Dansk folk og attitude fra Berlin.................................................. 8
Borgermøde om byggestøj i nattetimerne.................................... 8
CHARIVARI................................................................................................... 9

RUNDETAARN
Byggearbejde går hurtigere end planlagt................................ 10
Punk & Glory.......................................................................................... 10

FREDERIKSSTADEN
UD I DET BLÅ............................................................................................. 11

GRØNNEGADE
Absinth og pjolter Nordens førende café.........................................12

RENDESTENEN
TÅRNFALKEN: Byrummet som værested......................................................13

STRÆDERNE
COPENhagen puppet festival 2011.................................................. 14

H

øjesteret har fastslået, at staten ejer de
32 hektar med bygninger, der siden september 1971 har været kendt som Christiania.
I 40 år har fristaden været en del af København og er berømt worldwide som et hippiereservat, der er værd at besøge. Nu skruer
regeringen op for truslerne, denne gang er det
Venstres finansflodhest C. Hjort Frederiksen,
der erklærer sig klar til at svinge pisken som
repræsentant for ejerne.

H

ad til Christiania er nu og da blevet brugt
som politisk afledningsmetode, også af
socialdemokratiske regeringer, og det ender
altid galt. Daværende politidirektør Hanne
Bech-Hansen havde ret, da hun underhånden
lod forstå, at et commandoraid mod Christiania og i særdeleshed Pusher Street blot
ville sprede hashmarkedet. Men justitsmini-

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

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

ster Lene Espersen var ubønhørlig og ofrede
hundredevis af millioner kroner på at anstifte
en pogrom. Altså et voldeligt overfald på et
mindretal.

H

avde Christiania i sin tid erklæret sig
for en selvstændig stat og søgt beskyttelse i FN, kunne meget have set anderledes
ud. Men det er for sent, og Christiania har
ikke længere power nok til at gennemføre en
regulær løsrivelse. Staten bør ophøre med at
definere sig selv som modpart, og christianitterne bør indføre demokrati. Så skal det nok
gå alt sammen, og ingen regering skal risikere
liv og førlighed på et kommandoangreb, der
vil vække afsky i ud- og indland og måske
forårsage en fordømmelsesresolution i FN.
Københavneravisen
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Den kgl. P-komedie
Man kan blive så glad,
når fornuften sejrer. Det gælder i
livets store og små spørgsmål, og såmænd også i de mellemstore, hvortil vi vil henregne sagen omkring
det såkaldte skuespilhus med indlagt spisehus, men uden parkeringshus. Farcen har kørt i tre sæsoner,
men nu er der håb om, at den kan
tages af plakaten, så det er muligt
for teatergængere at henstille sin
personmotorvogn under regulerede
forhold uden at skulle risikere 510
kr. oven i den i forvejen pebrede
billetpris.
Mæcenvirksomheden RealDania
har fået lov at bekoste såvel en
parkeringskælder som en smagfuld
belægning omkring kukkasseteatret, der absolut skulle optage den
kajplads, som bornholmerne med
rette betragtede som deres. Man sidder på række i mørke for at opleve
skærmydslerne på scenen og kan
absolut ikke nyde havneudsigten.
Men nogle politikere besluttede engang i en sen aftentime, at de ville
hamle op med Operabygningen og

KOMMENTAR

dermed hr. Møller. I dag er der ikke
penge til kunst, fordi det er dyrt at
drive huset.
Med vanlig generøsitet vælger vi
at se bort fra det ansvarspådragende
i den folkekomedie, der har udspillet sig siden 2008, da Københavns
Kommune indbragte Det kgl. Teater
til Naturklagenævnet for at tillade
parkering på grunden og fik medhold. Nu er tiderne anderledes, og
tak for det. Fanatisme er farlig eller
i det mindste stærkt irriterende for
dem, der skal rette sig efter fanatikeres fejlbeslutninger.
Maskeradens hovedperson er
den allerede trekvartglemte spradebasse, fhv. birolleskuespiller
Klaus Bondam, der nu bestyrer det
danske
kulturoplysningsarbejde
i Bruxelles. Han var anfører for
de chikanerier, der i kommunens
navn blev rettet mod Det kgl. Teater. Onde tunger kalder det hævn,
fordi nationalscenen aldrig tilbød
ham hovedrollen i Jeppe på Bjerget eller bare en tjans som ham,
der i tredje. akt kommer ind med

et brev. Københavnerne kan glæde
sig over, at RealDania har bevilget
de fornødne midler og overvundet
en irrationel og emotionelt styret
automobil-animositet, opgraderet
til politisk sandhed.

Man kan herefter fortsat undre
sig over, at hverken skuespilhuset
eller operaen indgår i anden akt af
metrobyggeriet.
Københavneravisen

Kom og prøv vores legendariske “Karrykokos Kylling” som vi er blevet så kendte for

Café Bjørg´s
Vester Voldgade 19
1552 København V
tlf: 33 14 53 20
www.cafebjorgs.dk
info@cafebjorgs.dk

Åbningstider:
Man - Ons: 09.00 - 24.00
Torsdag: 09.00 - 01.00
Fredag:
09.00 - 02.00
Lørdag:
10.00 - 02.00
Søndag:
10.00 - 24.00
Køkkenet har åbent til kl. 22.00
og i weekender til kl. 23.00
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De blå blink
POLITI ORIENTERING
Af Alexander Højfeldt Lund

Vold mod metrosteward på Kongens Nytorvs Metrostation
Torsdag den 3. februar 2011 kl. 22.53 blev to piger på 15 og 16 år anholdt efter, at de havde
kastet genstande på en kvindelig metrosteward. Da hun henvendte sig til pigerne blev hun
overfaldet, slået og revet i håret. Da politiet ankom til stedet var pigerne meget ophidsede og
kunne ikke tales til ro. Derfor brugte politiet peberspray mod pigerne. Pigerne fortsatte den
voldelige adfærd på politistationen, hvor en betjent blev revet i ansigtet. Politiet mener, at
begge piger var påvirket af stoffer. Den ene blev efterfølgende tvangsindlagt. Begge piger vil
blive fremstillet i dommervagten, den tvangsindlagte dog med stor sandsynlighed in absentia.

Stormskade på Rådhuspladsen
Lørdag den 5. februar 2011 kl. 01.15 væltede cirka 50 meter hegn omkring Metroselskabets
område i stormen. En person blev ramt i ansigtet, men kom kun lettere til skade. Metroselskabet blev kontaktet, så skaderne på hegnet kunne udbedres.

Vold/Gaderøveri på Købmagergade ved Rundetårn
Fredag den 11. februar 2011 kl. 02.37 blev en 29-årig mandlig asylansøger anholdt efter
skænderi og slagsmål, mens en medgerningsmand forsvandt fra stedet. I forbindelse med
røveriet blev offeret skåret i højre arm ved albuen. Den anholdte blev fremstillet i dommervagten. Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i 11 dage.

Overfald/slagsmål ved Østre Landsret i Bredgade
Mandag den 14. februar 2011 kl. 14.26 blev en 26-årig mand anholdt efter at have fremsat
vidnetrusler i forbindelse med et retsmøde. To grupperinger var i forbindelse med retsmødet
stødt sammen og der opstod tumult.

Momsfrit salg af øl og vand på byggeplads i Larslejsstræde
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 11.33 havde en 73-årig mand, der ønskede at supplere pensionen, slået sig på salg af øl og vand ved en byggeplads. Politiet ankom til stedet sammen
med SKAT og beslaglagde den 73-åriges bil til dækning for bøden samt 8 til 10 sodavand, 8
til 10 kasser øl, 2 kasser vin, 2 kasser slik og 1 karton cigaretter.

Røveri i urmagerforretning på Skoubogade
Onsdag den 23. februar 2011 kl. 11.01 gik to mænd ind i en urmagerforretning, hvor den ene
af gerningsmændene sprøjtede ekspedienten i ansigtet med peberspray. Derefter knuste de
flere montre og stjal et endnu ikke opgjort antal ure. Politiet mener, at mændene forsvandt
i en lyseblå Audi, hvis registreringsnummer er politiet bekendt.
Røverne blev beskrevet som:
A: Mand, cirka 180 cm. Han var almindelig af bygning. Han var iført en mørkeblå jakke med
en hætte, der var trukket op over hovedet, et spraglet halstørklæde i grå nuancer, jeans og
mørke sko. Desuden bar han handsker. Manden medbragte en mørk taske.
B: Mand, cirka 180 cm. Han var almindelig af bygning. Han var iført en lys eller beigefarvet
jakke med en hætte, der var trukket op over hovedet. Han medbragte en skuldertaske,
hængende over den ene skulder. Desuden bar han handsker.
Det lykkedes ikke politiet at anholde de to røvere.

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

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - FREDAG: 11-18
LØRDAG: 11-16

54 ÅR I FIOLSTRÆDE

Rosengårdens
Bodega
Det er her,
man hygger sig
Åbningstider:
Man - ons: 10 - 00
Tors - lør: 10 - 02
søn & helligdage: 10 - 20

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
Telefon:

70225538
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Byens første concept
store er åbnet
TEKST Mia Fanefjord Pedersen

At købe en vare skal være mere end blot at vende et prisskilt, prøve en klud og lange penge over disken.
Det er filosofien bag Københavns første concept store, Bredgade 21, der har taget navn efter sin adresse.

NYÅBNET Butikken slog dørene op
i starten af februar, og her er det
vigtigt, at kunden får en oplevelse
med sig.
Stærke farver, finurlige vægmalerier og spejle i alverdens former
omgiver de mange rækker med alt fra
boliggenstande og smykker til tøj – til
både ham og hende. De forskellige
produkter er nøje valgt ud.
”Det gælder for os om at tilbyde noget, som ingen andre tilbyder, at have

varer, som ikke findes andre steder. Vi
går hele tiden efter det unikke, som
ikke er set før,” siger butiksbestyrer
Yoann Appatore.
Kunder kan sågar købe en del af
butikkens eget interiør. Det gælder
flere af de stole, skamler og sofaer, der
rundtomkring indbyder til en sludder over en kop kaffe eller en juice
fra butikkens bar. Den afslappede
og nærmest loungeprægede stemning
er sammen med butikkens visuelle

udtryk og det noget utraditionelle
varesortiment med til at give kunden
en helt særlig oplevelse, mener Yoann
Appatore.
En snoet vindeltrappe af glas fører
op til butikkens førstesal, en frisørsalon, der er delt i to afdelinger, en
til kvinder med lys og stilren indretning og en til mænd i mørk og mere
maskulin stil. Kunsten kommer atter
uventet til udtryk, når man i herrernes afdeling kaster blikket op i loftet

og ser omkring tyve malede ansigter
stirre tilbage.
De to afdelinger skal i fremtiden
danne rammen om forskellige arrangementer. På store fodbolddage vil
der være mulighed for at se kampen
i butikken og samtidig nyde en omgang fish’n’chips.
Bredgade 21 ligger – sjovt nok – på
Bredgade 21.

6
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Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

LÆSERBREV

Danmark har brug for en
stærk og samlet hovedstad
TEKST Jesper Christensen, gruppeformand & medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne

KOMMENTAR Jan Andreasen, tidligere medlem

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne, udtalte i sidste nummer af Københavneravisen, at han mener, at Københavns
Kommune er alt for stor og bør deles op i
mindre kommuner. Dette står helt for Jan
Andreasens egen regning og er ikke et udtryk
for Socialdemokraternes holdning i Borgerrepræsentationen.
Københavnerne har ikke brug for flere
små enheder, der ikke kan finde ud af at
samarbejde. Københavnerne har behov for
en samlet by og et samlet bystyre, som kan
koordinere indsatsen på tværs. Opgaverne i
København er alt for komplekse til, at det
ville være nogen fordel, at dele kommunen
op i små enheder. Det ville blive alt for tungt
– både beslutningsmæssigt og administrativt.
Og meget dyrt. Desuden har københavnerne
brug for en samlet hovedstad i samarbejdet
med de øvrige kommuner i landet.
”Danmark har brug for en samlet og stærk
hovedstad, ikke flere små kommuner med
deraf følgende administrative tunge udligningsordninger,” siger Socialdemokraternes
gruppeformand, Jesper Christensen.

”Socialdemokraterne i Borgerrepræsentationen er heller ikke enige med Jan Andreasen i, at lokaludvalgene ikke formår at
engagere københavnerne. Der er fuld gang
i lokaludvalgenes arbejde og vi er i løbende
dialog med udvalgene om samarbejde og
indflydelse. Derfor var vi også via budgetaftalen for 2011 med til at beslutte en udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse
til også at dække miljøpunkterne. Det skaber én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øges synligheden i
bydelen. Ved en sammenlægning får den
enkelte københavner således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til
beslutninger, som har betydning for byen
som helhed”, fortsætter Jesper Christensen.
Netop i dag, hvor flere og flere beslutninger lægges ud til kommunerne, har københavnerne brug for en stærk kommune
som samlet kan tage sig af de borgernære
opgaver.
Desuden har Danmark brug for en samlet hovedstad, som kan matche de øvrige
europæiske hovedstæder som kulturel metropol.

Skøjtebane på Ofelia beach

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg
Antenne-anlæg

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg
Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K
Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

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

Vinstuen
Bernikow

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

Køkkenet er åbent

1100 -1530

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Prøv f. eks.
byens bedste sild
Kristen Bernikows Gade 2
1105 København K

Nu også
siddepladser

Tlf.: 33 12 52 56

milandt terapi

Terapi og
psykologisk
rådgivning

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

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

KOMMENTAR Københavneravisen har fået en
masse gode ideér til hvor skøjtebanen i Indre By kunne placeres. Elin Sebelin Poulsen
forslag om at Ofelia Beach kunne benyttes

om vinteren da den ellers står tom, virker en
.9 !$%,'!$% 
oplagt idé. Det er dejligt centralt og ikke så
PALÆ_41x40.indd 1
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langt fra Kongens Nytorv.
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ØkorensERI
boomer i Indre By
TEKST KommunikationsGruppen

Flere og flere borgere i Indre By siger nej til farlige kemikalier, når de
skal have renset deres tøj. I stedet finder de vej til et af landets eneste
’Svanemærkede’ renserier, Fred Butler, der ligger i Hovedvagtsgade.
Renseriet i Hovedvagtsgade er et
Danmarks få ’Svanemærkede’ renserier, og
siden det åbnede har den daglige leder, Helle
Henriksen, kunne mærke en støt stigende interesse for at få renset tøjet med 100 procent
miljørigtige og sundhedsvenlige metoder.
”Jeg mærker klart, at kunderne bliver
mere og mere bevidste om at skåne både
miljøet og sig selv, når de sender deres tøj
til rens. Vi er den eneste renserikæde i Danmark, der er ’Svanemærket’. Det garanterer,
at vi ikke bruger kemikalier, der skader
miljøet eller helbredet, og at vi stadig yder
en høj kvalitet”, fortæller Helle.

ØKOLOGI

Klinik Downtown

Ikke skadelige stoffer

Hovedparten af de danske renserier bruger
ellers kemikalier, der er mistænkt for at være
kræftfremkaldende og yderst skadelige for
miljøet. Men i stedet for at bruge skadelige
stoffer benytter Fred Butler sig af en helt anden metode – nemlig primært vand og CO2.
”Rensning med flydende CO2 gør høje
temperaturer og skadelige kemikalier overflødige. Processen skåner farve og fibre i
tøjet samtidig med, at energiforbruget holdes
på et meget lavt niveau. Gassen fordamper
nemlig øjeblikkelig efter rensningsprocessen
er afsluttet, så tøjet er tørt efter rensningen.
En sidste og vigtig fordel er, at vi ikke bruger
farlige kemikalier, der skader huden eller
miljøet”, siger Helle.
Fred Butlers rensemetoder er udviklet
og gennemtestet i Tyskland og er den mest
miljø- og sundhedsvenlige metode på markedet.
Tøjet, miljøet og helbredet skånes

Selve rensningen foregår ikke i Hovedvagtsgade, men på et centralt renseri i Skovlunde,
hvor de har et stort anlæg.
”Den flydende CO2 og det høje tryk som
opretholdes i anlægget bevirker, at tekstilerne nærmest svæver, imens de bliver renset. Vasketromlen roterer meget langsomt
samtidig med at tekstilrensningsprocessen
er betydelig kortere end ved gængse metoder.
Det er med til at reducere belastningen af
tekstilerne, så holdbarheden øges med op til
30 - 40 procent”, forklarer Helle.
Flere vælger øko-rens

Renseriet i Hovedvagtsgade mærker klart, at
flere er blevet bevidste om, hvad de vælger
at udsætte deres krop og miljøet for.
”I København ligger der renserier på hvert
gadehjørne, som kan have uhørt lave priser,
fordi de genbruger deres giftige kemikalier
gang på gang. Det er både farligt for kun-

KLINIK FOR FODTERAPI
Lone P. Christensen

Yoga
Pernille Krejsgaard
Nørre Voldgade 16, st.tv
1358 København K
klinik@downtown.dk
www.klinikdowntown.dk

den og gør ikke tøjet renere. Hos os bruger
vi ingen giftige kemikalier, og selvom vi er
miljøvenlige ligger vi prismæssigt på niveau
med mange af vores konkurrenter. Det handler om, hvor meget og hvor lidt du vil betale
for at undgå kemikalier, der kan skade dig”,
forklarer Helle.
”Personligt mener jeg, at øko-renserier er
fremtiden, fordi skadelige kemikalier gøres
overflødige. Det er godt for miljøet, og især
folk med allergier eller astma kan med
fordel slippe for unødvendig eksponering af
skadelige stoffer. Derudover er vores rensningsmetode bedre for tøjet, da farverne og
formen holder længere”.

Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.
www.oesterfrim.dk

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00
Over for Nyboder

kbh@koebenhavneravisen.dk

Fordelene ved

’Svanemærkede’ renserier:
•
•
•
•
		
		
•
		

Tøjet holder formen bedre
Slidtagen ved rens mindskes med ca. 30 %
Farverne bliver skånet, idet de ikke bleges
Risikoen for hudirritationer mindskes,
fordi der ikke efterlades skadelige stoffer
eller lugte i tekstilet
Særlig velegnet for allergikere og
astmatikere

Morgenkomplet ▪ Kager
Brunch ▪ Afternoon tea
Cup cakes ▪ Scones menu
Estate kaffe ▪ Morgenbrød
Konditori Antoinette, Østergade 24 b2. (Pistolstræde) 1100 kbh. K
www. Konditori-antoinette.dk · telefon: 3336 1755
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Dansk folk
og attitude
fra Berlin

Skatteøen
fejrer 25 års

jubilæum
For 25 år siden fik Folketeatrets
daværende chef Preben Harris ideen til at
dramatisere Robert Stevensons eventyrlige
roman Treasure Island fra 1883 – en fortælling, der siden barndommen havde været
Prebens yndlings.
I 1986 gik arbejdet i gang med at lave en
familiemusical, der skulle få alle store som
små helt ud på stolekanten og det lykkedes
Preben Harris at overtale Sebastian til at komponere musikken og skrive sangene til det,
der senere blev Danmarks mest sete musical.
Før premieren på Folketeatret udkom Skat-

JUBILÆUM

teøen som album med nogle af tidens hotteste
rock/pop sangere. Allerede inden Skatteøen
havde haft premiere, havde albummet solgt
70.000 eksemplarer.
På lørdag d. 12. marts går den vilde skattejagt endnu engang på Folketeatret og denne
gang fejres 25 året for Danmarks mest sete
familiemusical.
I Folketeatrets opsætning anno 2011 er det
med en storslået scenografi af Terry Parsons,
hæsblæsende sværdslag på scenen, Sebastians
musik leveret af live orkester og alt det eventyrlige, som Skatteøen ellers byder på.

KULTUR Lørdag den 12. marts
byder Huset i Magstræde indenfor til en musikalsk aften i selskab med danske
Hymns from Nineveh. Bag
navnet står den 24-årige Jonas Haahr Petersen (foto),
der spiller akustiske folkinspirerede popmelodier. Det
er bevægende musik med
en usædvanlig tæft for den
gode melodi, som sangeren
supplerer med et inderligt
nærvær. Hymns from Nineveh udkom med sit første
fuldlængealbum den 21. februar, og navnet refererer til

historien om byen Nineveh i
Det Gamle Testamente.
Senere samme aften spiller
duoen Sister Chain & Brother
John. De kommer fra Berlin
og spiller med en forvrænget
guitar og tamburin en særegen form for punk, der giver
duoen deres helt egen lyd. De
formår at skabe en fantastisk
kontakt helt i øjenhøjde med
publikum og samtidig performe en vis legemsdel ud af
bukserne.
Kom og se de to grupper
lørdag aften fra kl. 22.00. Dørene åbner kl. 21.00.

Borgermøde om byggestøj
i nattetimerne
POLITIK Indre By Lokaludvalg
inviterer til borgermøde den
11. marts kl. 16.30-18.00 på
Rådhuspladsen 77, kælderen.
Anledningen er nattestøjen
fra bygningsarbejde, der har
skabt store gener for en del
beboere i København.
Købehavns Kommune har
tilladt byggearbejde i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6
for at tilgodese bilister i indre
by. Det har imidlertid skabt
søvnløse nætter for københavnske borgere, og derfor
vil problemerne blive drøftet

med Niels Tørsløv, centerchef
for Teknik og Miljø.
Mødet vil handle om mulighederne for generelt at
tilrettelægge byggearbejde
anderledes, så beboernes nattesøvn bliver sikret. Indre by
går mange omfattende byggeprojekter i møde, og derfor
har lokaludvalget og forvaltningen aftalt at tage en generel debat om problemstillingen.
ad
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Charivari

JAILHOUSE

Flovser og fortalelser om
nyere tildragelser i tillempet
kjøbenhavnsk mundart

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

Beklædeligt
A: - Så er der åbnet en ny H&M.
B: - Hvorhenne?
A: - Ved siden af den gamle H&M.
B: - Nåh, dér.

STUDIESTRÆDE

Sultens slavehær
A: - Hørte du om madoprøret på Christiansborg?
B: - Vil de endelig gøre op med dårlige fødevarer?
A: - Næh, de ærede medlemmer er utilfredse med
Claus Meyers buffet.
B: - Så må de æde i Snapstinget.
A: - Men de har rationaliseret køkkenet væk.
B: - Så er de selv ude om det, og vi går videre til
næste punkt på dagsordenen.

Menu

SAMMENSÆT EGEN MENU

Forretter

2 retter kr. 239.-

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

3 retter kr. 259.-

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

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

Hovedretter

VIN MENU

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

bestående at et glas udvalgt vin
til hver ret

Vin menu til 2 retter kr. 89,-

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

Vin menu til 3 retter kr. 99.-

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

Danske Torsdags speciel

WIENER SCHNITZEL

Desserter

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

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

Kr. 149.-

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

Vi laver selskaber ud af huset

Restaurantens

–

Ved betaling med udenlandsk kredit kort pålægges et kortgebyr

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

Academicus Magnum
Kjøbenhavns hæderværdige universitet for de allerhøjeste videnskaber har tildelt Millionia Pengekowa fuskningsprisen Årets Ralf, opkaldt efter
snart fhv. rektor Ralf Hæmningsløsen. Overrækkelsen foretages af fhv. lidenskabsminister Helge
Sandhed. Prisen består af 1.000 levende rotter.
Skamstøtten
A: - Hvad blev der egentlig af skamstøtten for
landsforrædderen Corfitz Ulfeldt, der blev rejst
på Graabrødre Torv?
B: - Den er flyttet til Nationalmuseet.
A: - Glimrende. Så er der plads til en skamstøtte
forhans kone, landsforræddersken Leonore Christine (billede i bunden).
B: - Hvad med hende?
A: - Fotograf Suste Bonnén vil have den nye
bornholmerfærge opkaldt efter Leonore Christine Ulfeldt.
B: - Jamen, hun er jo også en feteret skulptør, så
kan hun sagtens designe skamstøtten.

12
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Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

Byggearbejde går
hurtigere end planlagt
I forbindelse med
renoveringen af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet skrider arbejdet hurtigere
fremad end planlagt. Således
er Københavns Kommune
startet med rydningen af en
bid af Kultorvet – ved hjørnet
af Frederiksborggade og Kultorvet i venstre side set fra
Kultorvet mod Nørre Vold.
Ifølge den overordnede
tidsplan skulle arbejdet på
Kultorvet først gå i gang den
1. juni. Københavns Kommune oplyser på sin hjemmeside, at de er blevet hurtigere færdige med diverse
forberedende arbejde. Derfor
de valgt at gå i gang nu for at
udnytte tiden bedre.
Desuden er det tilladt for
butikker at hænge bannere
eller skilte op på hegnet foran
deres butik. Tilladelsen er en
kompensation for den reducerede synlighed, når butikkerne ligger delvist skjult af
byggepladshegnet.

BYGGERI

ad

Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

Glaskunst & butik
Store Kongensgade 90
Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

Punk &
Glory

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

Rensning og RepaRation af pRismekRoneR
E. A. Fogh
Krystalbelysning

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

El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg
Antenne-anlæg

FILM Den

26. marts kan man
i ’Huset’ blandt andet se dokumentar filmen ’Punk &
Glory’, der går tæt på Nina
Hagen, som fremtræder som
ekscentrisk stjerne såvel som
kærlig mor til sine børn.
Du kan også se free-form
dokumentaren
”DANDY”,

som er baseret på Candide
af Voltaire og som følger Nick
Cave og Blixa Gargeld. Begge
film er instrueret af Peter
Sempel.
Se priser og de enkelte
spilletider på www.husetmagstraede.dk
kbh
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

UD I DET BLÅ

25 ÅRS
JUBILÆUM

FOTO LARS BJØRN

Tre skuespillere - tre tekster og ikke mere!

D.12. MAR. - 21. APR.

BILLE T TER 3312 1845 | WWW.BILLE TBILLE T.DK

Kæmpe fødselsdagsfest

hos Hørecenter Hovedstaden

Kom ind til os i Borgergade og tag del i
festlighederne. Vi fejrer hele marts måned
med et fantastisk fødselsdagstilbud:

Teater FÅR302 ensemble som består af Pauli
Ryberg, Birgitte Prins og
Charlotte E. Munksgaard tager sammen ud i det blå for
at udforske tre monologer:
’Den
hemmelighedsfulde
sang’ af svenske Dan Andersson (1919), ’Vi slår Stella ihjel’
af østrigske Marlen Haushofer (1958) og ’Elisabeth’som
til lejligheden er skrevet af
Tomas Lagermand Lundme
(2011).
Forestillingens idégrundlag og koncept er skuespillernes egne. Motivationen og
intentionen er kunstnerisk
nysgerrighed, samt at nå ind
til kernen af en skuespillers
drømme og længsler ved selv
at tage egne skabende kræfter
alvorligt. Gennem deres man-

KULTUR

geårige samarbejde på Teater
FÅR302 kender Birgitte Prins,
Pauli Ryberg og Charlotte E.
Munksgaard hinanden så
godt, at de har besluttet at
arbejde uden instruktør og
scenograf. Det betyder at det
er øjet indefra der styrer processen i ’Ud i det blå’. Målet
er at opnå et andet udtryk.
Den oprindelige tanke med
Teater FÅR302 for snart 25
år siden var at lave det skabende skuespillers teater, at
eksperimentere med form og
indhold, hvilket bliver levendegjort her i ’Ud i det blå’.
’Ud i det blå’ er en 14 dages
begivenhed, der hver dag vil
blive udfordret i formen.
kbh

Få et sæt høreapparater, der
normalt koster kr. 5.450,- /sæt
i egenbetaling* HELT GRATIS!
Og så har vi selvfølgelig gratis kaffe
og kage i butikken!

Fantastisk
fødselsdagstilbud
i hele marts måned!
Ring på telefon

7070 2328

Hos Hørecenter Hovedstaden får du altid:
• Professionel rådgivning af veluddannede hørespecialister
• 4 års garanti og fri service
• 2 måneders returret
* Ved brug af det offentlige tilskud

Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K
Telefon 7070 2328
www.hca.dk
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Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen, htk@koebenhavneravisen.dk

Absinth og pjolter
Nordens førende café

TILBAGEBLIK På hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde i den høje stue ligger nu igen Café Bernina. Den havde ellers været lukket i over et halvt
århundrede. Ejendommen er Friederich Tuteins
Gård fra 1801 og den oprindelige Bernina blev åbnet i 1881 af den driftige konditor og vinhandler D.
B. Schucani, der navngav caféen efter en bjergkæde
af samme navn i sin hjemegn Graubünden. Hans
efterfølgere blev to generationer Tönjachen, Paul
og Carl, den sidste kaldt Cognacsen.
Den første tjener, Caspar, var også fra Schweiz
og først efter 1898 var hele personalet dansk. Lokalerne blev indrettet i samtidens stil som Café
Stephan à Porta, med grønne plydssofaer bag marmorborde, eksotiske potteplanter i store krukker og
i midten af hjørnestuen en søjle med mavebælte,
hvorpå de bogstavelig store dag- og ugeblade fra
hele Norden og Frankrig lå fremme. De udelukkende mandlige opvartere bar sorte jakkesæt med
ankellange hvide forklæder og hvide servietter over
venstre arm. Ud fra vinduerne kunne man se ned
på datidens livlige strøgtrafik med droscher og
hesteomnibusser.

Byens lækreste smørrebrød

Bernina åbnede ved 8-tiden med friskduftende
javakaffe og brioches til herrerne fra de omkring
liggende kontorer og butikker. Hen ad formiddagen
kom de første forfattere og journalister og fra omkring kl. 11 serveredes frokost, først og fremmest
byens lækreste smørrebrød og diverse småretter.
De norske gæsters frokost bestod i de fleste tilfælde
af spejlæg med skinke, snaps, Gammmel Carlsberg, kaffe og en 5-øres cigar. Om eftermiddagen
begyndte et større rykind af damer og herrer med
ærinder på Strøget, heriblandt de faste stamgæster
fra bohèmen og efter 1900 de såkaldte Berninadrenge og Hårpiger eller Berninapiger, datidens
lapse med udstråling af blaserthed og livslede. Fra
om aftenen til lukketid ved midnat var Bernina de
danske, norske og svenske litteraters dagligstue.
Nærmest uden undtagelser kom alle, der var
noget indenfor journalistik, litteratur, teater og

Til højre i billedet ses Café Bernina i 18-tallet.

billedkunst op ad den stejle marmortrappe med
den mosaikbelagte dørtærskel, hvor schweizerkorset er indsat, ind i de overfyldte rum med dansk,
norsk og svensk tungemål i den cigarrøgfyldte luft.
Her var drikkevarekortet internationalt. Tjeneren
var leveringsdygtig i knækbeiner (portvin med rå
æggeblomme), pjolter (cognac med sodavand), carminade (cognactoddy), absinth au lait (mælkeabsinth), curacao, maraschino, chartreuse, kirsch og
snart også whisky. Det billigste øl serveredes i små
glas som ”damebajer”. Når tjenerne var i det rette
humør, kunne festen også fortsætte efter lukketid
bag en aflåst hoveddør. Kredit givet af tjenerne
var meget udbredt hos bohèmerne. Tjenerne førte
deres egen lille lommebog og kunne i påkomne
tilfælde lukke for kassen.
litteraturens mekka

Måske skyldes det en tilfældighed, at netop Bernina blev litteraturens mekka i 1880ernes København. Godt halvtreds meter fra adressen lå
nemlig det radikalliberale Studentersamfundets
mødelokaler. Men de rå træstole og den tarvelige
fortæring der fristede mange unge til at gå trappen
op til Vimmelskaftets luksus. Berninas store hjørnestue og det mindre mørkere værelse har herefter været udklækningssted for talenter, kontakter,

netværk og to glimrende blade som ”Piraten” og
”København”. Samtidig blev det Norges intellektuelle centrum med Alexander Kielland som den
første og Herman Wildenvey som den sidste gæst.
Det var Knut Hamsun, der med sine hyppige
besøg gjorde caféen til en legende. Hans charme
og narrestreger fortryllede hele byens unge borgerskab, specielt dens kvindelige halvdel. ”Fjeldaben”
(sagde Georg Brandes) kunne tåle flere stærke drikkevarer end de ellers så seje nordmænd. Lang er
listen over stamgæsterne og sjældnere besøgende.
Myreflittige Herman Bang, den i Tyskland forgudede Gustav Wied, kynikeren og elegantieren
Gustav Esmann, den stille Johs. V. Jensen, Johannes
Jørgensen fra ”Taarnet”, dejlige og afholdte Carl
Ewald, driftige Ove Rode, teenagelapsen Helge
Rode, mandeforføreren Agnes Henningsen, æsteten og forretningsmanden Peter Nansen, der skaffede ”gyldendalere” til de tørstende bohèmiens,
misogyne Thorvald ”Bøllen” Bindesbøll – og mange
andre, specielt de vaskeægte bohèmetyper, der
aldrig rigtig kunne tage sig sammen til andet end
at skaffe kontanter til våde varer, de er for længst
sunket ned i glemslens mosedynd.
kbh@koebenhavneravisen.dk
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Jens Jørgen Petersen, jjp@koebenhavneravisen.dk

Byrummet
som værested

af Tårnfalken
Mens
fremskridtsorienterede byplanlæggere forbereder en mindre skov foran
Palace Hotel til ugunst for
det arkitektoniske udtryk,
er endnu mere progressive
forstfolk gået i gang med at
fælde træerne på Kultorvet
og ved Landemærket. I en
meddelelse fremhæves hen-

synsfuldt, at dekuperingen af
de stolte stammer vil finde
sted om natten, så færrest
mulige mennesker påføres
ulempe og fare.
Afløvningen af byens
hjerte tjener et højere formål,
om få år vil vi kunne slentre
ned ad gaden på fikse fliser,
designet af en vinderarkitekt.
Fra computervisioner ved vi
allerede, hvor paradisisk byrummet bliver. Afslappede
mennesker vil af rislende fontæner og indlagt lys lade sig

forføre af metropolens idyl
med mokka og franske margarinebasser til hundrede
kroner kuverten.
På Hauser Plads huseres
der. Hvad der engang var en
nyttig parkeringskælder, er
nu under forvandling til en
lounge for asfaltens sande
helte, gadefejerne. Nogle
DJØF’er kan der nok også
blive plads til, så planlægningen kan passes og plejes.
Her kan skovle og skilte opbevares tørt og rengøres, og

der skal velsagtens være velfærdsrum og servering, måske et værested for P-vagter.
Kan der også blive plads til
biler? Kommunen har lovet,
at dens slumagtige barakby
ved Nørreport bliver fjernet,
når Festung von Hauser er
implementeret. Vi får se.
En del af anlægsarbejdet
finansieres gennem kvalificeret tiggeri – nej, sådan kalder
man det ikke, når en kommune punker store fonde i
stedet for selv at finde pen-

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Larsbjørnsstræde 9
Tlf. 33 32 37 90

Victor_86x60.indd 1

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

11/05/06 10:14:11

gene. Knud Højgaards Fond
har fortjenstfuldt ydet et
betydeligt bidrag til smuksering af omgivelserne omkring Knud Højgaards Hus,
hvor der er businessskole og
engang lå et hovedbibliotek.
Forhåbentlig er finansieringen af resten på plads. Ellers må de rumænske tiggere
spæde til, de får også glæde
af de friske fliser.
Lurifax
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Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

FÅ KØBENHAVNERAVISEN
GRATIS MED POSTEN
BETAL KUN PORTO OG EKSPEDITION
12 måneder for kun: 199,- kr.
mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

ROYAL MINI SKO

COPENhagen

puppet festival 2011
TEKST ROBERT HAREN

Til tredie udgave af festivalen i Huset i Magstræde, har man inviteret
to internationale forestillinger.
Copenhagen Puppet Festivals primære formål er at skabe synlighed omkring de
mange muligheder dukketeater rummer, ved
løbende at invitere toneangivende grupper og
fagfolk fra ind- og udland til København. De
samarbejder med en bred vifte af nøglepersoner og organisationer fra den internationale
dukketeaterscene for at kunne præsentere et
alsidigt og aktuelt program.
Festivalens to internationale bidrag i år
har begge udspring i Figurteateret i Nordland.
Et produktionscenter for dukketeater i Norge,
der i 2011 kan fejre 20 års jubilæum.

KULTUR

TinkerTing & Pickled Image: HUNGER

Sted: Huset i Magstræde
Antal forestillinger: 3
Spilletider: d. 24. & 25. marts 2011
Wakka Wakka: BABY UNIVERSE

Sted: Huset i Magstræde
Antal forestillinger: 2
Spilletider: d. 26. & 27. marts 2011

rh@koebenhavneravisen.dk

Festivalens bidrag
ROYAL MINI SKO

Knabrostræde 3, 1210 Kbh K
Tlf.: (+45) 33 12 20 26
Fax:. (+45) 33 15 48 63
E-mail: royalstudiomini@hotmail.com

TinkerTing & Pickled Image:
HUNGER er inspireret af
Knut Hamsuns verdensberømte gennembrudsroman
Sult fra 1890 og er TinkerTings første produktion. En
mørk, komisk, grotesk og
provokerende forestilling om
kunsten, fremskridtet, byen
og menneskets overlevelsestrang. Den udspiller sig næsten uden ord og virkemidlerne er skyggespil, groteske
dukker i menneskestørrelse,

et stærkt lydbillede samt en
enkel, dynamisk og stilfuld
scenografi.
Wakka Wakka: BABY UNIVERSE er en Sci-fi forestilling. En dystopisk fabel om
menneskets higen efter magt
og mening. Solen er på ved
mod døden, og menneskene
håber at et nyt univers vil
tage form. Der dyrkes ’Baby
Universer’ på samlebånd i
et forsøg på at skabe et nyt
kosmos. I forestillingen følger

man en ung kvinde og hendes
’Baby Univers’; hvordan de
knyttes til hinanden og snart
bliver opslugt af en større
dagsorden. En bevægende,
visuel og filosofisk forestilling og eksperimenterende
produktion, hvor over 30 bizarre dukker komplimenteres af video projektioner og
animationer.
Yderligere info kan ses
www.puppetfestival.dk

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

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

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

Vores vinkælder er ideel til større private og firmaarrangementer.

søndag: lukket

Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

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

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

ITALIENSKE TOPTILBUD

2009
ROSSO DI TOSCANA

2007
MASSIMO

2007
ROSSO DI TOSCANA

Tilbud 57,-

Tilbud 110,-

Tilbud 99,-

Italiensk Kup! Halv pris
på Rosso di Toscana fra
Caparzo

5 stjerner i Ektra Bladet:
”Rigtig flot vin fra en af
de bedre producenter.”

Topproducent til den
helt rigtige pris.

Caparzo, Toscana
Normalpris 114,Spar 57,-

Cantine Lenotti Veneto
Normalpris 136,Spar 26,-

Avignonesi, Toscana
Normalpris 125,Spar 26,-

SPAR OP TIL 50% PÅ UDVALGTE ITALIENSKE VINE!
KOM IND I BUTIKKEN OG SE DET STORE UDVALGT

2008
PROMIS,
ROSSO DI TOSCANA
Ca’Marcanda, Angelo Gaja,
Bolgheri
Normalpris 259,-

Tilbud 229,Spar 30,-

Fra den levende legende
Angelo Gaja, Italiensk vins
”Godfather”

2007
PORPORA, MERLOT
Il Pollenza Marche
Normalpris 119,-

Tilbud 89,Spar 30,-

Fra den bedste producent
i hele Marche-området

2008
DOLCETTO D’ALBA

Lodoli Ca’del Baio Barbera
d’Alba
Normalpris 165,-

Tilbud 119,Spar 46,-

Lækker, autentisk Dolcetto
fra topproducent af
Barbaresco

Ring til 3314 0387 eller endnu bedre:
Send en bestilling til sktpetri@vinoble.dk
VINOBLE SKT. PETRI
KRYSTALGADE 18
1172 KØBENHAVN K

TLF 3314 0387
SKTPETRI@VINOBLE.DK
WWW.VINOBLE.DK/SKTPETRI

MAN. – TORS. KL. 09:30 – 17:30
FREDAG
KL. 09:30 – 18:00
LØRDAG
KL. 10:00 – 14:00

Vi leverer gratis ved køb på mere end kr. 1000,Ellers koster fragt 95 kr i København K
og 150 kr. for levering resten af landet.

