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INDRE BYS
farlige fælde

De er ude på at snyde og finder deres ofre på åben gade. De lokker med lettjente penge ved
deres hasardspil. Men: Du har ingen chance for at vinde. Du er på forhånd dømt til at tabe!
Af Søs Bell Andersen

#1

Det er ikke kun i Strøgets butikker, man
kan købe sig fattig. Gadespil med lokkende tilbud om at fordoble sin formue
er at finde lige uden for butikkernes
facader. Men der er ingen chance for at
vinde. Kun mulighed for at tabe.
Den usynlige kugle

s

Spillets regler er enkle: at finde én kugle
under 3 mulige bægre,. Spiludbyderen
viser kuglen, placerer den under ét af
bægrene og bytter så rundt på alle bægrene i høj fart. Det er så spillerens opgave at følge godt med og til sidst pege på,
hvor kuglen er landet. Med 1/3 chance
for at vinde, skulle spillet umiddelbart
være en nem måde at tjene lidt ekstra
håndører på. Virkeligheden er dog en
anden, for kuglen befinder sig slet ikke
under et af de 3 bægere, men er under
spillet blevet sneget væk i hånden på
bagmændene. Desværre er der rigtig
mange, der falder i fælden og går tomhændet derfra. Og
selv om man ikke FORTSÆTTER på side 2
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Opvarmningen: Tre svindlere lokker med et shownummer.

O T H M A R

Feinsmækker.dk
Lækre hjemmelavede
sandwiches lavet af
friske råvare

Åbningstider:
man-lørdag 1100 -19 00
Larsbjørnsstræde 7
1454 København K
Tlf.: 33 32 11 32
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- Din kontakt til lokal
købekraft i Indre By

St. Kongensgade 5, 1264 København K, Telefon: 3332.3305
Åbningstider: Man-fre.: 11-18, Lør.: 11-16
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Marie Skellingsted
Bredgade 4
Marie Skellingsted.dk
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en gang deltager aktivt i spillene,
kan man stadig få en offerrolle.
Mange er blevet frarøvet pung og værdigenstande, ved blot at optræde som
tilskuer til spillene. Episoderne har fået
både politiet og butiksejerne på strøget
til at reagere.

#3

272 butikker på Strøget går til angreb

Politiet har været magtesløse i kampen
mod de illegale spil. Dels fordi de ikke
har haft ressourcer nok til at komme til
bunds i sagen, og dels fordi bagmændene er så organiserede, at de har udkigsposter til at advare imod politiets
ankomst. Som et forsøg på at få sat en
stopper for de kriminelle bagmænd, udsendte Københavns City Center i juli et
brev til Lene Espersen i justitsministeriet og politidirektør Hanne Bech Larsen.
I brevet er de 272 butikkers underskrifter vedlagt, med en redegørelse for, at
der må gribes ind i den presserende sag.
Ydermere er en plakat blevet udformet,
hvor hændelsesforløbet over tricktyverierne er skildret i form af billeder og
tekst på i alt 6 sprog. For disse behændighedsspil er især en turistfælde, der
giver København og de tilstødende butikker et rigtig dårligt ry. For at udbedre
skadernes omfang er plakaterne flittigt
blevet brugt og hænger i butikker, hoteller og på gadehjørner. Kampagnen er
udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Hotelforening (Øst for Storebælt),
Københavns City Center, Wonderful Copenhagen, Kuoni og Københavns Politi
(Station City) med økonomisk støtte fra
Det Kriminalpræventive Råd.
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de nogle penge.

Hoppet på krogen:
Barnemad! Det er da opla
gt,
hvor kuglen er.
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#7

Et skridt på vejen

Al opmærksomheden, der har været
rettet imod de illegale hasardspil, har
vist sig at give pote. Først og fremmest
taget
e: Svindlerne har
Hit med pengen
har kampagnen og råbet om aktion fra
e.
end
tro
god
fusen på den
EgonL_41x60.indd 1
KCC ført til større mediedækning af den
uheldige sag. Omtalen udsender derved
et større advarselssignal og når sammen
med plakaterne ud til en langt
Hoppet på krogen:
Barnemad! Det er da opla
#10
gt,
hvor kuglen er.
større målgruppe. I den senere #8
tid er det også kommet frem, at
flere af bagmændene er blevet
fængslet. Det har været både
#9
mænd og kvinder primært af
østeuropæisk herkomst. Men
tricktyverierne er fortsat et stort
problem i København og sagen
er langt fra lukket. Forhåbentlig
får politiet snarligst de ekstra bes
føjelser, der skal til, før brugere af
lskuererne
e bliver ti
st år på.
at få dine
veri: Oft
at tricke t
ed
m
Strøget kun skal bekymre sig om Protesten: Du har ingen chance for
Lommet y
gt
di
mt samti
lommer tø
hvor mange penge, de skal bruge penge tilbage.
Og til sidst: En på hov
på indkøb og ikke på at blive ledt
ede t – det er tit
»gevins ten« ved hasard
spil.
i fristelse af de ulovlige gadespil.
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’Goldberg’
– minoritetsmagasin til alle
Af Søs Bell Andersen

Med hovedsæde på 5. sal i Kronprinsensgade
holder redaktionen bag Goldberg til. At det
lige netop skulle være i Indre By at redaktionen befinder sig, faldt som et naturligt
valg. Flere af redaktionens medarbejde bor
tæt ved, størstedelen af magasinets læsere er
københavnere og så er der hele stemningen
i byen. Goldbergs redaktør Eva Bøggild sammenligner vor hovedstad med New York, en
by med mange nationaliteter og minoriteter,
hvor folk som følge deraf er åbensindede og
modtagelige over for det, der er nyt. Og Goldberg er noget nyt: det første jødiske magasin
i Danmark.
Positivt magasin

Idéen bag magasinet er at give folk et indblik
i, hvad der foregår af kulturelle begivenheder. At der er en jødisk vinkel er essentielt.
Dette er dog ikke ensbetydende med at magasinet er ensporet og trivielt. Artiklerne
spænder vidt. Septembernummeret rummer
et interview med Monica Lewinsky og dækningen af den kontroversielle
udstilling
’Typisch! Klichees von
Juden und anderen’.
Eva Bøggild forklarer
at netop dækningen
af denne udstilling,
repræsenterer ’Goldbergs’ ånd: at skrive
om jødedommen på
en måde, hvor humor og selvforståelse går hånd i hånd.
Og frem for alt må
indholdet ikke være
for selvhøjtideligt.
Ifølge Eva Bøggild
skal
magasinet
skabe et positivt
billede af minoriteter. Ved at beskrive
aktuelle kulturelle
begivenheder, der

Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.
City Erhvervs- og Investeringscenter

er relateret til jødedommen, åbner det op for
muligheder, vi alle kan deltage i.
Uafhængigt magasin

”Med Goldberg kan vi vise det bedste fra den
Forstæderne_86x40.indd 1
jødiske verden. Vi er et kulturmagasin der viser hvad der rører sig i verden af aktiviteter, Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
der kunne have interesse for alle” udtaler Eva
Bøggild og opfordrer til at andre minoriteter
Koldt bord, platter, højt belagt
følger deres idé om at lave et magasin som
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
Goldberg med et klart islæt af, hvad de tror
af forskellige frokostmadder.
på. Hertil skal det nævnes at magasinet ikke
er del af en menighed eller parti. I indholdsNy adresse:
fortegnelsen står der skrevet: ’Uafhængig af
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
politiske, religiøse, økonomiske og familiære
tlf: 33 12 06 37
interesser’ og det har til formål at underfax: 33 12 06 37
strege, at magasinet ikke lader sig påvirke af
eksterne interessenter. Indholdet er dermed
Nu også
baseret på hvad redaktionen bag ’Goldberg’
siddepladser
mener, der kunne være aktuelt eller spændende for alle, der vil have et indblik i jødisk
kultur.
Rosengårdens_41x60.indd 1

.....50 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008
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SE VINDUERNE MED DE MANGE JUBILÆUMSTILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk
Nyeste forside af magasinet ”Goldberg”, der fortæller om det bedste fra den jødiske verden...

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

Jørgenholst_41x100.indd
1
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Atter Irma i Borgergade
Nu er det en kendsgerning: Man kan igen finde en Irma-butik i Borgergade

FROKOST
Af Casper Aistrup

Her den 18. september slår
den nye Irma dørene op for
Indre Bys kunder, i de helt
nyindrettede lokaler i Borgergade nr. 24. Lokaler der
før i tiden husede en afdeling af Codan forsikringsselskab.
Ikke første Irma

Den nye Irmabutik i Borgergade er ikke den første
Irma, gaden har huset. Dér,
hvor Super-Brugsen i dag
ligger, i Borgergade 30, lå
indtil FDB opkøbte Irma og
begyndte at lukke deres forretninger, en ganske velassorteret Irma.
Dengang fandtes også
Brugsen i gadebilledet. Lige
der hvor Fakta ligger i dag,
på hjørnet af Sølvgade og
Borgergade, lå en god, gammeldags Brugsforretning.
Det er dog over ti år si-

den, butikkerne lå som her
beskrevet.

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

Kaprer kunder fra Brugsen

Den nyudnævnte bestyrer
for Irma Borgergade Anders Christensen fortæller
da også , ”at man sikkert
får nogle kommentarer fra
gamle Irma-kunder, nu vi åbner igen”. Udover de mange
lokale, der bor i områder,
satser Irma på at få kunder
fra de mange kontorer. ”Men
det er da helt klar at vi skal
ud og kapre nogle kunder
fra Super-Brugsen”, udtaler
Anders Christensen. Den
nyudnævnte butiksbestyrer
kommer fra en stilling i Irma
Ryesgade ude på Østerbro.
Halvdelen af personalet kommer faktisk fra andre Irmaer,
mens den anden halvdel er
nytiltrådte. ”Således risikerer
man ikke at blive serviceret
af helt uerfarent personale”,
lover Anders Christensen.

PALÆ_41x40.indd 1

Butiksbestyrer for den nye Irma i Borgergade 24,
Anders Christensen, sætter varer op på hylderne.

Italiensk guldsmed
i Grønnegade

09/06/06 16:36:00

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd 1

11/05/06 19:31:50

Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr.
· Rarmennudler 75,- kr.
Grønnegade 28
1107 Kbh K
tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97

Sushitime_86x60.indd 1

10/05/06 12:54:36

Endnu kun en tom facade i Grønnegade 41, men snart vil en italiensk designersmykkebutik være at finde her.

Grønnegade får nu endnu en designer guldsmedebutik, nu i nummer 41 og med italienske designsmykker.
Det er den italienske guldsmed Denise
Tardivel, der åbner butik med smykker fra
hendes egen families værksted i Italien. Familien har drevet guldsmedeværksted siden
1996 og Denises far har været guldsmed i
over 30 år.

Hidtil har de kun solgt smykkerne en
gros, men med denne første butik i Grønnegade håber de at kunne starte en ny stil
med egne butikker, udtaler Denise Tardivels
mand Flemming Tardivel Jørgensen. Han har
iøvrigt stået for selve indretningen af den nye
butik, der påregner at åbne den 4. oktober kl.
10.00.

Victor_86x60.indd 1
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

FrederiksStaden

Frisør Dorte

– tidernes magt- og kraftcenter

St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

Dannet i 1700-tallet af Frederik d. 5., som en hyldest til den Oldenburgske slægt og
enevælden, var intentionen med FrederiksStaden at danne et centrum for magt og
ære væk fra den middelalderlige bykerne.

✂

m/k klip

195,-

Af Alexander Højfeldt Lund

FrederiksStaden er afgrænset af Esplanaden, havnen, Sankt Annæ Plads og Bredgade, og har dermed Amalienborg som
centrum. Det var også intentionen da
Frederik d. 5. dannede FrederiksStaden.
FrederiksStaden skulle være et centrum
for magt og ære. Bydelen skulle være
en modsætning til den middelalderlige
bydel, med lyse, luftige gader, samtidig
med at kongen ønskede at bydelen skulle
blive et centrum for handel og søfart.
Det er bydelen til dels stadig i dag.
Tietgen tog over

To centrale drivkræfter, to erhvervsfolk,
står for FrederiksStadens udvikling i to
århundreder. Den ene er C. F. Tietgen
der i 1800-tallet førte an i den danske industrielle revolution og skabte den ene
banebrydende virksomhed efter den
anden. Heriblandt et telegrafselskab
og produktion af sprit og øl. Han var
manden der sørgede for at FrederiksStaden fik sit kirkelige centrum, som
ellers var lige ved ikke at blive til noget.
Grundstenen var, med stor forventning
fra Frederik d. 5., blevet lagt i 1749,
men efterhånden blev statskassen tom
og i 1770 lukkede Struensee for finansieringen. 100 år senere købte Tietgen

Idealprospekt fra 1766 af Amalienborg og akslen ned til Frederikskirken, som ikke kom
til at se ud som på billedet. Der skulle faktisk gå over hundere år og flere arkitekter
Nytibo_41x40.indd
på sagen, før Frederikskirken blev færdig i 1894.

grunden og det der nu var tilbage af det
påbegyndte byggeri og fuldførte byggeriet. Kirken blev fuldendt og funklende
indviet i 1894.
Møller fuldendte

110 år senere fuldendte en anden erhvervsmand aksen, der går fra Frederikskirken (Marmorkirken) gennem
Amalienborg Slotsplads til den anden
side af vandet, hvor han byggede Operaen. Denne skænkede han til byen København ligesom han årtier forinden

havde skænket Amaliehaven der ligger
mellem slotspladsen og vandet. Mærsk
Mc-Kinney Møllers betydning for dansk
erhvervsliv har været enorm. Gennem
årtier har han udviklet rederiet A.P.
Møller til en international organisation
med 110.000 ansatte og kontorer i 130
lande, men hovedkontoret ligger stadig
på Esplanaden i FrederiksStaden. Frederik den femtes intentioner for FrederiksStaden er blevet indfriet. FrederiksStaden er blevet et centrum for ære og
magt; et tidernes magt- og kraftcenter.
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Mode
til
kvinder

- i skønne naturlige materialer

Wenneberg & Juel
Lille Strand Stræde 15
1254 København K
tlf. 3311 7938

PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

T

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener
Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Frontline Combo®
– behandler og
beskytter mod lopper,
Multi-tabs flåter og lus på både
hund og kat.
Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
– uden smag
af fisk

Ibutop
p® creme
rtelindring af
– smertelindring
ømme led. Virker
estillende og
Decubal smertestillende
betændelsesdelsesIntensive Cream
ættende.
nedsættende.
– Den perfekte
vinter-

Xeroden ®
Xerodent
– effektiv hjælp ved
tør mund
mund. Fås med
appelsin- eller lakridsappelsin
smag.

creme til tør og sart
hud eller hud med
eksem

g personlig
n sund og

for mange
nd på apofamilie kan
nen.

Sommeren går på hæld. Dermed er det tid til
at forberede både mennesker og kæledyr på
efterårets komme. Spørg på apoteket, hvad du
kan gøre for at passe på alle familiemedlemmer
i efteråret.

olinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Må
®
®
Forbrugerinformation:
ibuprofen
mg/g creme.Forsigtighedsregler:
Indikation: AnvendesBør
mod
lokale
inflammatoriske
lidelser.
smertestillende.
Dosering:
4-10 cm IBUTOP
creme svarende til
1,6ikke
– 4 anvendes
g creme masseres
ind10i huden på det angrebne områdee 3-4 gange daglig. Det anbefales at vaske hænder efter brug, dog
hlorid eller et eller flere af hjælpestofferne
samt ved grøn Ibutop
stær med
snæver 50
kammervinkel.
ikke
anvendes
til børn under
2 årVirker
uden betændelsesnedsættende
lægens anvisning på grundog
af risiko
for overdosering
og depression
af centralnervesystemet.
Bør
i mere end
ikke anvendes
hvis hænderne
behandles. Bivirkninger:
Almindelig:
Rødme,
udslæt,
kløe eller
andre eksemlignende
irritationer.
Sjældne:og
Bronkospasmer,
blæredannelse
huden,stofskifte
nældefeber.
Bør ikke anvendes
acetylsalicylsyre eller andre NSAID produkter fremkalder symps ved overfølsomhed
overfor åreforkalkning,
indholdsstofferne.
Bør ikke anvendes af patienter, hvor ac
slimhinden og øget sekretion. Skal
med forsigtighed
af personer, der
er følsomme
overfor
adrenerge
substanser.
Skal anvendes
med forsigtighed
kun efter lægens
anvisning vedpåforhøjet
(hyperthyroidisme),
sukkersyge,
forhøjet blodtryk,
aneutomer på
bronkospasmer,
angioødem,
astma, snue
nældefeber. Særlige
advarsler:
Børder
ikkekan
anvendes
ved eksem,samt
akne,ved
inficeret
åbne sår
eller komme i kontakt
med slimhinder
ogGraviditet:
øjne. Bør
kombineres
med
til anvendelse på huden. Graviditet og amning:
Bør ikke benyttes af gravide. Kan anvendes under amør ikke
andre lægemidler
am
adningsbesvær på grund af forstørret
blærehalskirtel
(prostata),
ved behandling
medeller
MAO-hæmmere
og andre
lægemidler,
forhøje blodtrykket
svulsthud,
i binyrerne
(fæokromocytom).
Graviditet
og amning:
Bør ikke
anvendes.
Amning:
Bør kun anvendes
ning. Pakninger:
50 g og 100i g
tuber. Ikke
Læsalmindelige:
altid oplysningerne
indlægssedlen
omhyggeligt.
Udlevering: HF.
Dansk repræsentant:
Actavis
Ørnegårdsvej
Gentofte. Tlf.
7222
Produktresuméet
er omskrevet
ogApS,
222 3131.omhyggeligt.
forkortet i fht. det af Lægemiddelstyrelsens
Lægemiddelstyrelse godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vedersvælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen, slimproduktion
næsen.
Tilstoppeti næse.
Sjældne: Ubehag
i mave-tarmkanalen.
Pakninger:
Næsespray med
ellerNordic
uden A/S,
menthol
1 mg/ml 1016,
ml.DK-2820
Læs vejledningen
i pakningen
Nycomed
Danmark
lagsfrit rekvireres fra Actavis A/S.
nternet: www.nycomed.dk.

n

XX XX XX

Kongelig
Her indsættesHof-Apotek
apotekets navn

Adresse
nr. · Postnr./By45
· Tlf.
XX XX
XX XX
Store
Kongensgade
· 1264
København
K · Tlf.: 33 14 11 68
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urra for
usmanns!

Den traditionsrige frokostrestaurant markerede
sit 120 års jubilæum med åbent hus

Nu åbner Tapasbaren igen, efter en omfattende ombygning her over
sommeren. Indehaveren af restauranten spanske Marie Gonzales, som
her står i døråbningen, tilbyder udsøgt mad fra sit hjemland og kan
nu efter ombygningen have hele 75 spisende gæster på de to etager i
Dronningens Tværgade. Tapasbaren har eksisteret i hele 7 år.

- Din kontakt til lokal
købekraft i Indre By

Den glade restaurantør af Husmanns Vinstue, Leif Frost, foran sin
beværtning der netop kan fejre sit 120 års jubilæum.
Af Jacob Borg Christensen

Husmanns Vinstue fejrede d. 18 august sine
120 års, næsten uafbrudte, tilstedeværelse i
Larsbjørnsstræde 2. 120 års udskænkning af
vine og servering af frokoster i pisserenden
bringer unægtelig en del historier med sig. Et
hurtigt udpluk: de over årene mange forskellige stamgæster, hvoraf Simon Spies nok er
den mest famøse samt ophævelsen af forbudet mod ‘herreløse kvinder’ i 1980.
Traditionerne holdes i hævd

Vinstuen i kælderen med den ydmyge facade
holder fast i traditionerne under restauratør
Leif Frosts sikre overvågning. Husmanns er
stadig en anerkendt frokostrestaurant der
ikke har pillet meget ved menukortet de sidste mange år. Stedets ånd mærkes med det
samme efter nedstigningen fra gaden idet
man træder ind i en art tidslomme. Det er
prisværdigt hvordan der opretholdes en atmosfære som ikke helt kan sammenlignes med
andre beværtninger. Med byhistoriker og
stamgæst Allan Mylius Thomsens ord - ‘Meget har ændret sig, siden Husmanns Vinstue
flyttede til Larsbjørnstræde. Men tre skridt
under gadehøjde, kan man næsten føle, at
alt det gode fra den tid, der har passeret, har
overlevet her.’ Den største omvæltning på den
seneste tid har uden tvivl været sidste års rygeforbud hvilket Hr. Frost har en hvis ambivalence mod – tradition versus sundhed. Vinstuen er blevet beskrevet som ‘fire trin nedad

trapperne i cigarrøgen’, og dets tidligere rolle
som bastion for god cigarføring er forbi indtil
videre, men Leif Frost både håber og tror på
en omstødning af rygeloven.
Vinstuen byder en ny generation velkommen

Fremtiden for Husmanns Vinstue er som for
alle andre uvis, men der er ingen udsigt til
de store ændringer idet Leif Frost bedyrer sin
fortsatte store glæde og nydelse ved arbejdet.
At tage god hånd om sine kunder, eller ‘patienter’ som de kærligt kaldes, og at sikre at
alt er som det skal være er for ham en dyd
– og sikkert med til at sikre mange tilfredse
stamgæster. Frost mener tendensen for tiden går imod et yngre og kvalitetsbevidst
publikum der efterlyser veltillavet dansk
smørrebrød med en velskænket øl, i stedet
for de gængse, næsten standardiserede, cafésandwhiches med latté. En fødselsdagshilsen
må passende ende med en skål. På et af de
dekorative vinfade i Vinstuen står der et til
lejligheden passende vers:

Lad Byen larme
i Stræde og Gade
og nyd en Stund
Ved de gamle Fade

3`YOP  ]dRP]P
P] aPWVZXYP T Rv]OSLaPY

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600
Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08

;GD@DHIG:HI6JG6CI
AVghW_³gchhig²YZ'
&)*)@³WZc]Vkc@
Ia[/((&&*--+$[Vm/((&**-*+
lll#]jhbVcchk^chijZ#Y`
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Se lige her kære kunde!
HusmannsVinstue_41x60.indd 1
Alle kunder bliver
klippet med saks

#
Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

06/09/06 12:09:38
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Fransk Proptrækker
i Teglgårdsstæde

En kæmpestor proptrækkker pryder facaden på den nye franske restaurant ”Tire-Bouchon”, der netop betyder proptrækker på fransk.
Fra venstre er det kokken Jörgen Lloyd (med Charmpagneglas i hånden) og i midten indehaveren Eric Vincent.

Af Flemming Jönsson

Tire-Bouchon, der på fransk
betyder proptrækker, er en
hyggelig frankofil vinbar og
restaurant der er åbnet lige
overfor Sabines Cafeteria i
Teglgårdsstræde.
Med veldrejet vinbar og
kvalitetskøkken byder TireBouchon gæster velkommen
i den nyrestaurerede lokaler
i Teglgårdsstræde.
Indretningen er gennemført fransk og uhøjtideligt
elegant.
Mest æstetisk og enkel er
førstesalen med masser af
borde, hvor der er plads til at
nyde vinen – stedet har ca. 30
forskellige nøje udvalgte - og
nyde det udsøgte og fint afstemte enkle spisekort.

er fra Bretagne og , iøvrigt
også indehaver af restauranten L’Education Nationale.
Jörgen Lloyd, fra Sverige, der
kommer fra det gode, funky
Mrs. Brown i Malmø. Tim
Funder, der er barchef, og
som før har været restaurantchef på Noma og Krogs.
Om vinene udtaler barchef Tim Funder: “Vinene
på hylderne er biodynamisk
dyrkede vine “Vin de Terroirs”, altså vine, som nænsomt har vokset sig frodige
druer i jord uden nogen form
for ydre tilsætning andet end
månelys. Disse biovine er i
modsætning til konsumvine,
som forsøger at tilpasse sig
verdensmarkedets smagsluner, helt oprindelige”.

Erfarne folk bag...

Økologi skaber den gode
oplevelse

Bag den nye vinbar står tre
erfarne folk: Eric Vincent der

Kokken Jörgen brænder for
grøntsager dyrket på økolo-

gisk, bæredygtig vis, og i det
omfang kvaliteten er i top,
køber vinbarens kok sine råvarer lokalt i Ørestaden. Eric
fra Bretagne er vild med skaldyr og har lavet en østersbar
med østers fra østersspecialisten Davíd Herve i Marennes
i Bretagne. På Tire-Bouchon
kan du få dem i to typer:
Ecailles d’argent eller Fine de
Claire. Det er et sandt eventyr for østers elskere. Eric er
også mand for at skaffe det
verdenberømte surdejsbrød
pain Poilâne hjem fra Paris,
som ristes og serveres med
charcuteri, ost, foie gras eller
røget andebryst. Osteelskere
vil her finde gode A.O.C.-oste
af alle ostetyper i Frankrig:
hvidskimmel, rødskimmel,
ged, blåskimmel, skæreoste,
presset oste.

Bagsiden
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Nyt site viser
yndlingssteder
Af Casper Aistrup

Det københavnske trafikselskab Movia
introducerer en ny hjemmeside hvor københavnerne kan fortælle om netop det
sted i København de synes bedst om,
eller af en eller anden grund har præference for.
Idéen er enkel: Har man et ”Stopop-sted” - som Movia kalder det - man
gerne vil dele med andre, tager man et
billede og markerer det på et kort. Så

kan andre også få glæde af lokaliteten,
som eksempelvis kunne være en yndlingsbar, en iskiosk, kyssebænk eller
måske bare et sted man synes er særlig
stemningsfyldt eller smukt.
Reklame for A-ruterne

Om grunden til at det netop er Movia
der søsætter sådan en hjemmeside, forklarer marketingskonsulent i trafikselskabet, Frank Andersen: Vi har lavet
sitet med ”Stop-op-stederne” for at gøre

opmærksom på vores A-busser på en
lidt utraditionel måde. I stedet for at
lave noget statisk, kan vi her udvikle og
bygge det hele op sammen med københavnerne, så alle kan få glæde af byens
tilbud. Og så vil vi, som en sidebemærkning, selvfølgelig gerne have med, at vores A-busser jo faktisk kører til de fleste
af ”Stop-op-stederne”.”
Stop-op-stederne kan ses af alle, der
besøger moviatrafik.dk/stop-op-sted.
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