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Definitivt slut meD 
butikken ClassiCo/Rille 

sushi efteR lukketiD
på JaRmeRsplaDs

ny stJeRne til køben-
havnsk RestauRant

fRivilligheDskultuRen 
blomstReR i stRÆDet

histoRisk vinbutik 
inDRetteR baR

tirsdag -  

fredag  

11-20
lørdag - 

søndag  

11-17   

mandag  

lukket

Kom og nyd forårssolen i  
én af de smukkeste gårde  
– i hjertet af København K
Nyd din frokost eller et glas lækker vin i unikke omgivelser 
midt i København. Vi har et velassorteret vinkort og lækre  
sandwiches og salater lavet på årstidens friske råvarer.  
Og selvfølgelig byens bedste kaffe.

Mulighed for fest og bryllupper uden for åbningstid.
Nyhavn 2   DK 1051   København K   www.cafekunsthal.dk

34 af klimaplanens 
initiativeR påbegynDt

milJø Nu er Københavns Klimaplan for alvor trådt i kraft.  34 af 50 initiativer 
er allerede påbegyndt. Målet er at København skal være CO2-neutral i år 2025.

Af Alexander Højfeldt Lund

Af Sarah Louise Pedersen

nyt tRanspoRtmiDDel 
venteR på goDkenDelse

tRanspoRt De tohjulede, eldrevne køretøjer 
kaldet Segways står klar til at fragte turister 
såvel som københavnere rundt på guidede ture 
i byen. Men startskuddet går ikke, før Færdsels-
styrelsen i samarbejde med Justitsministeriet 
får gennemført en klassificering og 
godkendelse af transportmidlet.

lÆs hele
aRtiklen 
på siDe 7

lÆs hele
aRtiklen 
på siDe 6

NY PROFILBUTIK

Store Kongensgade 40 
København K

Tel. 52 17 83 38
www.benedikteutzon.com

Mandag - Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 14:00Lørdag 10:00 - 14:00
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»Gaa en tur paa Østergade. 
Stoffet ligger i luften. Det skulle 
være mærkeligt, om De ikke 

snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 
1905-1927
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Mogens Jensen – øh, hvem er det nu 
lige? Jo, det er Socialdemokraternes 

kulturordfører, som skabte sig en folketings-
platform gennem godmodige parodier på 
daværende statsminister Nyrup Rasmussen. 
Kultur-Jensen er nået til det standpunkt, at 
Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv bør 
afskaffes. Han har ikke direkte erklæret, at 
bygningen fra 1874 skal rives ned, men da 
hans holdning er, at man ikke kan blive ved 
at gemme på det gamle ragelse, er han sik-
kert frisk på tanken om at fjerne de utids-
svarende bygninger. Grunden kan bruges til 
volleyball for socialt udstødte eller et andet 
pædagogisk beskæftigelsesprojekt.

Man har langt om længe fundet ud af, 
at Operahuset, Skuespilhuset på Sankt 

Annæ Plads og de ældre bygninger koster en 
formue i drift og vedligeholdelse. At det kan 
overraske er – overraskende. Enhver normal 
patentidiot kan sige sig selv, at så mange tu-
sinde kvadratmeter stiller vældige krav, og 
den eneste måde at dække udgifterne på er 
at skære ned på kerneaktiviteterne skuespil, 
opera og ballet. I sig selv er det en komedie, 
som Gustav Wied eller Soya kunne have fået 
meget ud af.

Med et statstilskud på 500.000.000 kr., 
hvilket svarer til en donation på ca. 

1.000 kr. pr. solgt billet, burde etablisse-
mentet kunne løbe rundt. Lettere despe-
rat sætter man nu en ældre musical, ”My 
Fair Lady”, på plakaten i håb om at kunne 
sælge billetter ved at påføre de private 
morskabsteatre unfair konkurrence. Fore-
tagendet har også, absolut uden held, for-
søgt sig med sommerrevy, skønt det også 
må siges at ligge uden for nationalscenens 
forpligtelser. 

Morsomt nok kan Det Kgl. sælge 50.000 
billetter, når det spiller i Ulvedalene i 

Dyrehaven, altså et helt syvende sted, uden 
tag over hovedet. I år handler det om ”De 
Tre Musketerer”, og så kan man sende ka-
reter og kanoner på scenen. En forestilling 
for hele familien, hurra! Imens kan det skue-
spilhus, som ingen havde bedt om, få lov at 
kede sig og spærre for den kajplads, hvor 
Bornholmerbåden engang lagde til. De bra-
ve bornholmere blev forvist til en industri-
havn i Køge, fordi forfængelige politikere 
ville have fingre i området. Et teater er netop 
kendetegnet ved, at der ikke er vinduer, men 
udsigten er køn i pauserne.

Med et lån fra en anden verden kan man 
sige, at statsteatret har satset alle pen-

gene på hardware, så der ikke længere er råd 
til software, forstået som skuespil og skue-
spillere. Havde man dog blot reserveret tre 
procent af anlægsomkostningerne til dan-
ske dramatikere, havde der været 30 millio-
ner kroner til friske manuskripter. 

Mogens Jensen, der hellere vil spendere 
kulturmillioner på støtte til udvikling 

af computerspil, hvor man får points for at 
dræbe, hærge og voldtage, burde hellere gen-
oplive den institution, som ophørte i 1968: 
Dansk Skolescene. Ældre læsere husker må-
ske den myndige Bjørn Moe, der med sin 
sorte bog sørgede for ro og orden før, under 
og efter forestillingerne. Lad eleverne fra 
Statens Teaterskole rulle hele repertoiret fra 
Holberg til Ernst Bruun Olsen op for den 
opvoksende generation. Den idé overdrages 
kvit og frit til kulturminister Per Stig Møl-
ler.

Københavneravisen

kongelig 
komeDie

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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A: -  Jeg bemærker, at forlaget Gyldendal  
 henne i Klareboderne agter at indvæl-
 ge direktør Merete Eldrup fra TV2 i  
 bestyrelsen.
B: -  Nå, hvad rager det mig?
A: - Man skulle jo tro, at hun havde nok  
 at se til med den usælgelige tv-station  
 på Kvægtorvet.
B: -  Men så kan hun da holde et andet  
 bestyrelsesmedlem, Christina Lage,  
 med selskab.
A: -  Og hvem er hun så?
B: -  Hun er også tidligere direktør for TV2  
 på Kvægtorvet i Odense.
A: -  Ja, så har de da noget at kagle om.

A: -  Vil du tjene 45,50 kr.?
B: -  Det er jo ikke alverden, men sig frem.
A: - Du skal bare tage en tur med City-
 ringbussen. Et klip koster 13,50 kr., og  
 det kommunale tilskud andrager 
 59 kr. pr. passager.
B: - Så vil jeg hellere i Det kgl. Teater, her  
 får jeg et statstilskud på 1.000 kr. for  
 en billet til 250 kr.

A: - Nu fører restaurant Schønnemann på
  Hauser Plads 45 forskellige slags
  snaps, oplyser dagbladet Børsen.
B: -  Hvor længe har de åbent?
A: -  Fra 11.30 til 17.
B: -  Javel, det giver 330 minutter eller godt
  7 minutter pr. snaps.
A: - Skal den være lille, almindelig eller  
 dobbelt?

Den lille CoRsaR – ChaRivaRi

 
 

Store Kongensgade 54 
Tlf:3312 9712 

Vesterbrogade 144 
Tlf: 2564 4311 

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

Sushitreat FOX · Jarmers Plads 3 · 1551 Kbh V.
Sushitreat.dk  ·  Tlf: 3338 7030

Bestil din mad online på sushitreat.dk

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K

Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk

E-mail: alsace@alsace.dk

Åbningstider: 
Man-lør 11:30-24:00 

Køkken:
11:30-22:45 

Første søndag i måneden 
11:30-16:00

Lukket: Helligdage

ChitBrasserie
Chat

Sankt Peders Stræde 24A
1453 KBH K Tlf. 3333 9339

www.chitchat.dk

c c c
2 retter kr. 260,-
3 retter kr. 295,-

Vi glæder os til at byde
Jer velkommen på
Brasserie Chit Chat

c c c

Silkevejen

Håndlavede perler fra Ghana
Batikstoffer og stoffer fra 

Guatemala og meget andet

Larsbjørnsstræde 19
1454 København K

Tlf. 33 93 08 10
www.silkevejen.com

Café Barfod
Besøg Bakkens hyggeligste café

Cafe barfod er Bakkens nyeste og 
eneste cafe med plads til 100. 

Vi byder på rigtig mange lækre retter 
og priser som er til at betale.

Hver lørdag og søndag har vi brunch 
fra kl. 12 til 14. Mod fremvisning af 

pakeringsbillet får man alm. kaffe eller 
the med. 

Tag kæresten, veninden, familien eller 
vennen med og start med at gå en tur i 
skoven og kom så få en dejlig brunch. 

Ved over 5 mennesker er det en go’ idé 
at bestille bord. 

Tlf. 6130 6609

Store Kongensgade 20
DK-1264 København K
Tel.: +45 33 15 55 56
Fax: +45 33 15 55 76

mail@dragsted.dk
www.dragsted.dk

ÅBNINGSTIDER:
Man-tor: 10.00-17.30, Fre 10.00-18.00

Lør 11.00-15.00

A · DRAGSTED
KGL. HOF-JUVELERER & HOF-GULDSMED

GRUNDLAGT 1854

Snart blomstrer anemonerne!
Dragsteds anemoneserie er håndlavet i Danmark. 
Priser fra 775,- kr. i forgyldt sølv med hvid emalje.

Københavneravisen læses i 
laser på byens barer og ca-
féer. Der er rift om avisen 
med det tiltrækkende format 
midt imellem A4 og A3. Den 
er nem at sidde med, når 
man nyder en kop kaffe eller 
en fadøl og måske et let mål-
tid, og så kan man jo komme 
til at krølle, nusse og fedte 
avisen. Jamen, det er helt i 
orden, at et enkelt eksemplar 
gavner og glæder et stort an-
tal mennesker.

At regne på, hvor mange 
sololæsere det giver, er håb-
løst. I princippet kan en 

Københavneravis, der i fire 
uger er tilgængelig på et ser-
veringssted, blive læst 100 el-
ler 200 gange. Vi når altså op 
i helt andre luftlag end fx de 
daglige gratisaviser, når det 
gælder udnyttelsesgraden af 
hvert eksemplar.

Bliv ikke forvirret over 
disse talkunster, se hellere 
perspektivet i, at den ene-
ste avis, der koncentrerer 
sig 100 % om livet ”indenfor 
voldene”, bliver stadig mere 
udbredt og anerkendt. Jo 
større cirkulation, desto hø-
jere effekt for annoncører og 

for læsere, der fatter avisens 
stedse voksende betydning 
som organet for byens hjerte. 

At lige netop denne avis 
måske bærer spor af fedtede 
fingre er således tegn på, at 
Københavneravisen er til 
nytte med nære nyheder.

Med forårshilsner
Robert Haren
Ansv. chefredaktør.

Ti små fedtede fingre

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538
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Couvertpris 599,-

DRØMMEBRYLLUP 

Kig forbi og få vores

stort økologisk udvalg

 bryllupsbruchure

Mange tilvalgsmuligheder!

NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk

I SMUKKE OG 

CAP HORN
I NYHAVN

LYSE OMGIVELSER

Antik K

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

Vi køber og sælger

Dansk porcelæn, design 
og kunstgenstande

CAFE ADAM
Brunch/Buffet Hver Søndag 
fra kl. 10.30-15.00  til 110,- Kr. 
  
club sandwich: 79,- Kr. 
Røget Laks: 79,- Kr. 
Stor Burger: 79,- Kr.  
Pasta med oksemørbrad , laks: 89,- Kr. 
Bøf Bearnaise: 159,- Kr. 
Oksemørbrad: 169,- Kr. 
Stegt torsk: 169,- Kr. 
Stegt Laks: 159,- Kr. 
Nachos: 60,- Kr. 
Chokoladekage med is og frugt: 49,-Kr. 
Vin og fadøl ,Kaffe,cafe latte  

Åbningstilbud: -15% 
i hele april måned 
og 25% rabat på takaway

Store Kongensgade 91 · 1264 København K
Tlf.: 33 93 28 20 · www.cafe-adam.dk · Email: mail@cafe-adam.dk

valg Den 18. marts blev det 
nye Indre By Lokaludvalg 
konstitueret. Og det tog kun 
en halv time. Lokaludvalget 
får en ny kvindelig næstfor-
mand i Connie Hundrup, der 
repræsenterer Borgergrup-
pen Red Søerne. 

Flere udtrykte ønske om 
at få en kvinde i formandska-

bet, og Connie Hondrup tog 
udfordringen op. Hun er nyt 
medlem, men har tidligere 
samarbejdet med lokaludval-
get. Den anden næstformand 
blev Ole Benny Nielsen, der 
er udpeget af SF. 

Bent Lohmann blev gen-
valgt som formand af et 
enigt lokaludvalg. Han har 

været formand siden lokal-
udvalgets begyndelse i 2008.

Konstitueringen foregik 
fredeligt uden kampvalg. 
Bagefter holdt det nye lokal-
udvalg ordinært møde. 

ahl@koebenhavneravisen.dk  

lokaluDvalget fåR ny 
kvinDelig nÆstfoRmanD

Lokaludvalget ses her under nyvalget.
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GRATIS HØREDAG
MANDAG DEN 26. APRIL KL. 8.30 -16.30

Få testet din hørelse og prøv det sidste nye

inden for høreapparater - helt gratis

Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K

Ring og bestil tid eller 
hør nærmere på telefon

70 70 23 28
www.hca.dk

“De nye høreapparater kan 
næsten ikke ses, og mange folk 
spørger mig, om jeg ikke bruger 
høreapparat længere, fordi de 

ikke lægger mærke til dem.”

Per Boysen
Efterlønsmodtager tidl. Informationschef i fagbevægelsen
Høreapparatvalg: Siemens GEM 12 fra Hørecentrene

Meld dig ind i samtalen igen
Hos os kan du få høreapparater uden ventetid

Socialborgmester 
Mikkel Warming (Ø)

Hvad mener du om regeringens planer om at ændre 
styreformen på Rådhuset?

”Det bør være københavnerne, der bestemmer 
hvilken styreform vi gerne vil have. Regeringen 
skal ikke kunne diktere, hvordan vi skal lede vores 
by. De skal respektere det kommunale selvstyre. 
Når det er sagt, så har det hidtil været et rodet bil-
lede, fordi en borgmester har været tvunget til at 
føre en politik, som hun eller han måske ikke har 
været enig i. Jeg synes, at det vil være sundt for 
demokratiet, at vælgerne kan se, hvem der har an-
svaret.”

Hvad mener du, at en kommende ændring til 
flertalsstyre kommer til at betyde for samarbejdet 
på Rådhuset?

”Det vil blive nemmere at få tiltrængte beslut-
ninger igennem. Vi foreslår i Enhedslisten, at man 
mindsker antallet af borgmestre til fem, men laver 
flere udvalg. På den måde får vi mere demokrati, 
men mindre bureaukrati.”

Traditionelt hører dit parti til en gruppe af parti-
er med høj vælgertilslutning i forhold til den anden 
fløj. Hvordan ser du på udsigterne til et endnu mere 
rødt København?

”Det er jo ikke fordi byen København bliver 
mere rød, men politikken på rådhuset vil blive li-
geså rød som vælgerne ønsker det. Det glæder mig 
selvfølgelig. Men mindretallet skal også kunne 
føre en ordentlig oppositionspolitik. Derfor skal de 
have et antal fuldtidspolitikere med eget sekreta-
riat.”

Børne- og ungeborgmester 
Anne Vang (S)

Hvad mener du om regeringens planer om at ændre 
styreformen på Rådhuset?

 ”Jeg synes, idéen er rigtig. Jeg er sikker på, at 
en ændret styreform gør det lettere at skabe gode 
løsninger til gavn for københavnerne, og at det vil 
skabe mere klarhed over ansvaret for udviklingen 
i København, altså et bedre oplyst grundlag for 
vælgerne.”

Hvad mener du, at en kommende ændring til 
flertalsstyre kommer til at betyde for samarbejdet 
på Rådhuset?

”Som sagt tror jeg, at det bliver lettere at nå 
frem til gode løsninger på de enkelte områder. Jeg 
tror også, at det vil skærpe fronterne politisk, men 
det er kun sundt, at københavnerne får et klart og 
tydeligt billede af, hvor de enkelte partier står.”

Traditionelt hører dit parti til en gruppe af parti-
er med høj vælgertilslutning i forhold til den anden 
fløj. Hvordan ser du på udsigterne til et endnu mere 
rødt København?

”Jeg vil gerne have et mere rødt København. Jeg 
mener, at det er vejen til at skabe et København, 
som vi alle kan være glade for, og som giver alle 
lige muligheder for at skabe sig en god tilværelse. 
Så mangler vi bare et rødt Christiansborg!”

Kultur- og fritidsborgmester 
Pia Allerslev (V)

Hvad mener du om regeringens planer om at ændre 
styreformen på Rådhuset?

”Jeg anerkender, at man vil gøre det mere tydeligt, 
hvem der sidder med ansvaret for kommunens over-
administration og bureaukrati. Men det er tvingende 
nødvendigt, at et lovforslag om flertalsstyre sikrer 
beskyttelse af mindretallet, så vi også fremover kan 
levere et kvalificeret modspil. Og det handler sim-
pelthen om tid og ressourcer – altså økonomi.”

Hvad mener du, at en kommende ændring til 
flertalsstyre kommer til at betyde for samarbejdet 
på Rådhuset?

”Det lidt paradoksale er, at den såkaldte ”mel-
lemstyreform”, som vi har i dag, faktisk både sikrer 
mindretallene og ansporer til samarbejde. Selv med 
en ny styreform, skal der jo stadig kunne findes et 
flertal, og jeg forventer, at vi også med flertalsstyre 
vil kunne samarbejde i langt de fleste sager, samti-
dig med at jeg har noteret mig, at overborgmesteren 
allerede har givet udtryk for samme ønske. Men det 
må jo komme an på en prøve om fire år.”

Traditionelt hører dit parti til en gruppe af par-
tier med relativ lav vælgertilslutning i forhold til 
den anden fløj. Hvordan ser du på udsigterne til et 
endnu mere rødt København?

 ”Det er da rigtigt, at det historisk har været lidt 
op ad bakke for de borgerlige partier i København, 
men jeg tror langt fra, byen bliver endnu mere rød 
med det nye forslag. Over tid nok snarere tværti-
mod. For med et flertalsstyre som i Folketinget 
bliver det lysende klart for alle vælgere, hvem der 
sidder med ansvaret i København.”

måneDens spøRgsmål til boRgmestRene Af hjalte Kragesteen
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milJø I august 2009 blev Kø-
benhavns Klimaplan ’Kø-
benhavn CO2--neutral i 2025’ 
enstemmigt vedtaget i Bor-
gerrepræsentationen. Alle-
rede nu er 34 af planens 50 
initiativer påbegyndt. Det 
drejer sig blandt andet om 
klimarenovering af kommu-
nens bygninger, opsætning 
af flere vindmøller, forbed-
ring af forholdene for elbiler, 
etablering af lommeparker 
samt ændring af københav-
nernes adfærd.

”Et konkret initiativ 
handler om cykler. Køben-
havn skal være verdens 
bedste cykelby. Det skal for 
eksempel ske gennem etab-
lering af flere cykelstier og 
omlægning af cykelruter - for 
at skabe bedre plads og min-
dre rejsetid for cyklisterne. 
Lige nu cykler 37 procent af 
københavnerne. Vi vil gerne 
have, at det er halvdelen, der 
gør det,” siger projektleder 
for implementering af kli-
maplanen Inge Nilsson.

CO2-neutral i 2025
’København CO2-neutral i 
2025’ formulerer et mål om 
at nedsætte Københavns 
CO2-udledning med en fem-
tedel i 2015 set i forhold til 
2005-niveauet. Samtidig in-
deholder planen en ambitiøs 
vision om at København skal 
være CO2-neutral i 2025. Det 
betyder, at når byens CO2-
udledning er reduceret til et 
minimum, skal den helt op-
vejes af vedvarende energi-
initiativer uden for byen, for 
eksempel vindkraft.

”Det kan ske for eksempel 
ved opsætning af vindmøl-
ler uden for København eller 
initiativer, der nedbringer 
CO2-udledningen, for eksem-
pel plantning af skov,” siger 
Inge Nilsson.

Over halvdelen af Køben-
havns udledning kommer fra 
elforbruget. Det er derfor na-
turligt, at den vigtigste del af 

løsningen ligger i en omlæg-
ning af energiforsyningen. 
Samtidig skal initiativer på 
områder som transport, byg-
geri og bygningsrenovering 
samt byudvikling være med 
til, at København kan nå i 
mål med CO2-reduktionen.

”Udledningen fra ener-
giproduktion er et af de væ-
sentligste områder at sætte 
ind på. Set i det store billede 
er det her en væsentlig del af 
CO2-reduktionen skal findes. 
CO2-reduktionen skal blandt 
andet ske ved at erstatte kul 
med biomasse i kraftvarme-
værkerne,” siger Inge Nils-
son.

’Ambitiøs, men realistisk plan’
Visionen om en CO2-neutral 
hovedstad skal opnås ved at 
iværksætte endnu flere til-
tag end dem, klimaplanen 
præsenterer. Eksempler på 
sådanne tiltag kan være op-
sætning af endnu flere vind-
møller, begrænse udlednin-
gen fra biler og busser endnu 
mere eller at få endnu flere 
københavnere til at spare på 
energien. 

”Vi har fastlagt initiativer 
indtil 2015. I 2012 fremlæg-
ger vi en strategi for at nå 
2025-målet. Klimaplanen er 
en ambitiøs, men afgjort rea-
listisk plan,” siger Inge Nils-
son og fortsætter:

”Samtidig er det vigtigt, 
at alle aktører er med, for 
at denne plan skal lykkes. 
Derfor danner Københavns 
Kommune også partnerska-
ber med virksomheder og or-
ganisationer. Alle skal træk-
ke et læs,” siger Inge Nilsson. 

Der er afsat 28 millioner 
kroner til implementering 
af planen i 2010 og 62,5 mil-
lioner kroner i perioden 2011 
til 2013. Altså i alt 90,5 mil-
lioner kroner. 

ahl@koebenhavneravisen.dk

34 af klimaplanens 
initiativeR påbegynDt
Nu er Københavns Klimaplan for alvor trådt i kraft.  34 af 50 initiativer er allerede påbegyndt. 
Målet er, at København skal være CO2-neutral i år 2025.

Af Alexander Højfeldt Lund

København skal være verdens bedste cykelby.

To vigtige årstal: 2015 og 2025
2015: 
Målsætning: 20 % reduktion i perioden 2005 til 2015
København har vedtaget at reducere sin CO2-udledning med 
20 % i perioden 2005 til 2015.
Det svarer til en reduktion fra ca. 2.500.000 tons til ca. 
2.000.000 tons CO2..
Målsætningen skal nås gennem 50 konkrete initiativer, som 
klimaplanen præsenterer.

2025:
vision: København vil være CO2-neutral i 2025
København er CO2-neutral når Københavns nettoudledning af 
CO2 er nul. Det vil sige, når København har reduceret sin CO2-
udledning til minimum - og modsvaret den resterende mængde 
CO2 med initiativer uden for byen.
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Vinstuen 
Bernikow

Frokost 
1130-1600

Kristen Bernikows Gade 2

1105 København K

Tlf.: 33 12 52 56

Håndlavede chokolader

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63

Åbningstider: 
Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00  –  Lørdage 10.00 - 13.00

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

RenseRiet
Miljøvenlig rens

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

Borgergade 18
1300 København K

Tlf: 3314 0453
Man.-Fre. 8-17

få københavneRavisen
gRatis meD posten

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

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

tRanspoRt De tohjulede, eldrevne køretøjer 
kaldet Segways står klar til at fragte turister 
såvel som københavnere rundt på guidede 
ture i byen. Men startskuddet går ikke, før 
Færdselsstyrelsen i samarbejde med Justits-
ministeriet får gennemført en klassificering 
og godkendelse af transportmidlet – en pro-
ces der indtil videre har været i gang i tre år.

En Segway er ikke nem at beskrive. Den 
består af en plade med to hjul og en stang 
til at holde fast i og dreje med. Den kører på 
el og har hverken bremser, gear eller anden 
altmodisch tingel-tangel. Man får den til at 
køre fremad, holde stille eller bakke ved at 
bruge sin vægt og sin balance. Segway’en er 
svær at sammenligne med nogen anden form 
for transportmiddel.

Det er denne usammenlignelighed, der 
har ført til, at Segway Tours har måttet ud-
skyde de guidede ture, som ellers var planlagt 
til at gå i luften i marts i år. For Segway’en er 
endnu ikke godkendt til brug i det offentlige 
rum. Færdselsstyrelsen stadig arbejder på at 
finde ud af, hvordan den skal klassificeres.

For lang ventetid
Segway Tours havde egentlig udtalt til 
Politiken, at de ville gennemføre turene 
som planlagt med et håb om at sætte lidt 
skub i sagsbehandlingen. Den beslutning 
har de nu ændret. ”Vi vil ikke lave noget 
ulovligt. Det er der ingen grund til. Vi har 
et ansvar for at tingene er i orden, og vi 
ønsker ikke at gå ud og bryde reglerne,” 
forklarer Segway Tours’ direktør Karsten 
Koch.

Selve processen med at søge om godken-
delse af Segway’en begyndte allerede for tre 
år siden. Karsten Koch både undrer og ærgrer 

sig over, at processen trækker i langdrag. Han 
havde ikke forestillet sig, at det ville tage så 
lang tid. Slet ikke i Danmark hvor der bliver 
talt meget om, hvordan vi i fremtiden skal 
leve af innovation. 

”Vi vil rigtig gerne starte den debat, at 
hvis Danmark skal overleve på innovation, 
hvordan kan det så være, at det skal tage så 
lang tid at få et svar? Hvordan skal vi nogen-
sinde blive innovative, hvis vi skal vente så 
mange år? Og hvordan skal vi holde de inno-
vative kræfter i landet?,” funderer direktøren 
og fortsætter: ”Jeg siger jo ikke, om de skal 
sige det ene eller det andet. Jeg siger bare, at 
de skal sige noget.”

Martin Hellung Larsen fra Færdselssty-
relsen kan ikke udtale sig om, hvornår der 
kommer til at ske afgørende nyt, men han 
bekræfter, at det er Segway’ens manglende 
lighed med i forvejen kendte transportmid-
ler, der ligger til grund for den langsomme-
lige proces. 

”En Segway ligner ikke noget andet. Skal 
det være en slags cykel, en slags knallert, el-
ler er det noget, vi slet ikke skal have? Proble-
met er, at der mangler en kasse at proppe den 
ned i,” siger han. 

Om Segway’en kan få sin helt egen kasse 
vil tiden vise. Direktør Karsten Koch håber 
på en godkendelse, og hvis det ikke er muligt 
så i hvert fald en snarest mulig afgørelse. ”Vi 
vidste, vi tog en chance, og sådan er det. Det, 
vi egentlig har svært ved at leve med, er, at 
vi har et budskab om, at vi skal have inno-
vation, men lige så snart der er noget nyt, så 
er der ikke nogen, der tør tage stilling, sige 
noget eller tage ansvar for det, der sker,” slut-
ter han.

slp@koebenhavneravisen.dk

nyt tRanspoRtmiDDel 
venteR på goDkenDelse
Af Sarah Louise Pedersen
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politik Forfulgte forfattere, journalister og andre 
skribenter, ser ud til at få en hjælpende hånd fra 
Rådhuset, der ønsker at København skal tilslut-
tes friby-ordningen. En ordning, der skal sikre 
forfulgte forfattere et fristed til at leve trygt. Men 
det bliver først fra 2011. Århus, Aalborg, Odense, 
Frederiksberg og Fanø har allerede tilsluttet sig 
ordningen og giver derfor ly til skribenter, der på 
grund af ytringer er truet på livet. At København 
ikke er med allerede nu er ærgerligt, mener De Ra-
dikales medlem af Borgerrepræsentationen Mar-
grethe Wivel: 

”Jeg synes, det er gået for langsomt, men jeg er 
glad for, at man nu ser vigtigheden af det,” siger 
hun og peger især på Socialdemokraterne som 
langsomme i optrækket. 

”Der har været lidt internt fnidder, hvor So-
cialdemokraterne syntes, at når Brian Mikkelsen 
(tidligere kulturminister for De Konservative red.) 
slog sig op på det, så skulle staten også betale. Og 
så endte det i sådan noget kassetænkning om, 
hvem der skulle betale. Og der synes jeg, at en for-
fatters liv og trivsel og mulighed for at ytre sig er 
vigtigere,” siger Margrethe Wivel.

Sparket til budgetforhandlinger
Hos Socialdemokraterne undre man sig over, at De 
Radikale synes det går for langsomt, da det var en 
enig Borgerrepræsentation, der stemte for budget-
tet for 2010, uden penge til friby-ordningen. Men 
derudover er Simon Strange (S) enig i, at det også 
handler om, hvem der skal betale for ordningen.

”Jeg synes, at når regeringen er med til at frem-
me det her, så skal de også være med til at betale 
noget af regningen. Men det afgørende er, at for-
fulgte forfattere kan få et fristed her i København,” 
siger Simon Strange. Derfor er finansieringen altså 
ikke helt på plads endnu, men i stedet sparket vi-
dere til næste års budgetforhandlinger i oktober. 
Her håber Socialdemokraterne på et tilskud fra 
regeringen.

De Radikale er glade for, at der er et stort flertal 
på Rådhuset for ordningen, men understreger at 
der ikke er nogen garantier. ”Budgetforhandlinger 
er forhandlinger. Der er ikke noget, der er vedtaget 
før man stemmer i oktober. En aftale kan jo blive 
sløjfet,” siger Margrethe Wivel, der henviser til at 
tidligere aftaler ikke er blevet til noget, da de ende-
ligt skulle vedtages.

Ikke ’bare’ en hensigtserklæring
Men ifølge Simon Strange er det ikke ’bare’ en hen-
sigtserklæring. Han mener, at når man nu er blevet 
enige om at ansøge, så kommer regningen uanset 
hvad. 

”Vi har ansøgt om at blive friby, og derfor kom-
mer der en udgift,” siger Simon Strange som me-
ner, at det handler om at glæde sig over, at Borger-
repræsentationen er enige om at hjælpe forfulgte 
forfattere: 

”Det her handler om, at vi er enige om at gøre 
København til en friby. Vi glæder os sådan set bare 
til at invitere folk velkommen,” siger han.

htk@koebenhavneravisen.dk

københavn skal hJÆlpe 
foRfulgte foRfatteRe

Af Hjalte Kragesteen

De politiske partier på Københavns Rådhus er blevet enige om at søge medlemskab af 
fribyordningen gældende fra 2011. Men det går for langsomt, mener De Radikale.

Netværket af fribyer blev oprettet i 1994 
på initiativ af forfatteren Salman Rush- 
die, som tidligere var blevet truet på livet 
af den iranske revolutionsleder, Ayatollah 
Khomeini. 

De forfattere der anses som forfulgte, ud-
peges af den uvildige organisation ICORN 
(International Cities of Refuge Network), 
som skal sikre en politisk armslængde.

Som medlem af ordningen vil København til-
slutte sig et netværk af byer, som påtager 
sig at modtage en forfatter for en periode 
på ca. to år, stille en bolig til rådighed og 
understøtte pågældende og en eventuel fa-
milie økonomisk.

Folketinget vedtog allerede ordningen i 
2008, så danske byer kunne tilslutte sig 
netværket og give de forfulgte forfattere 
mulighed for at opholde sig i landet.

I Århus Kommune regner man med, at en 
forfatter inklusiv familie vil koste 1,2 mil-
lioner kr. over to år.

fakta om ordningen:
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Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

ECO TATU
Eco Tatu er en avis/bladholder, men kan også bruges som 
fodskammel. Fremstillet i mørkt og lyst genanvendt træ.
Fås i Ipanema til kun Dkk. 1.590,-

Galleri Ipanema · Store Kongensgade 116b · 1264 København K
www.ipanema.dk  · information@ipanema.dk · Tlf. +45 2721 6060

Foråret er over byen, og vi københavnere strømmer frem fra vores vinterhi. Nu vil vi 
ikke længere sidde indenfor på caféerne. Næ nej, vi vil sidde ude. Også selvom det kræ-
ver store tæpper rundt om benene for at undgå forfrysninger. Og mange af os gør det 
utvivlsomt for at kunne pulse løs på vores cigaretter. Endnu har de mange forbudstiltag 
ikke ramt udendørsarealerne på caféerne, men man kan frygte, at det er en stakket frist. 

Det er en kendsgerning, at rygerne bliver færre i antal. De fleste er efterhånden blevet 
så fornuftige, at de kan se flere ulemper end fordele i cigaretterne, der ellers har en lang 
historie bag sig. Tiden er løbet fra cigaretindustrien, og den er på retræte. Men det giver 
fortsat ingen ret til at behandle rygere som kriminelle. De har truffet et valg, som kan 
have indflydelse på deres generelle sundhedstilstand, men også kun deres egen. 

Derimod er bilerne et meget større problem for os byboere. Bilisterne sidder selv 
trygt i bilerne, imens vi andre må trækkes med alle de sundhedsfarlige partikler, som 
bilerne udleder. Vi er (med rette) stolte af at være hele verdens cykelby, men det kan fort-
sat gøres bedre. Derfor bør der fortsat komme flere restriktioner overfor bilindustrien.

Øl på gader og stræder
Sidste år var der en del klager i Indre By over værtshusgæster, der lavede larm i gaden 
sent om aftenen. Dette var igen som konsekvens af rygeloven, der tvang gæsterne til at 
stå ude og ryge. I takt med det varmere vejr vil der unægteligt igen komme til at stå ho-
ber af folk, der ryger og snakker ude på gaden, når smøglysten trænger sig på. Det bliver 
spændende at se, om der fortsat vil være en høj grad af klager, eller om der vil være mere 
harmoni end sidste år.

Forhåbentlig vil vi denne sommer blive fri for store mængder af glasskår i nattelivet, 
som der ellers kan være en tendens til. Der skal være plads til alle i nattelivet, men 
der skal også være plads til dem, som dagen derpå skal færdes på de samme gader og 
stræder. Derfor skal der herfra lyde en bøn om ikke at knuse flasker på gaden. Det er til 
stor gene for dine medmennesker. Og den hjemløse vil med garanti også værdsætte de 
tomme flasker, som der er pant på.

Stop volden
Og nu vi er i gang med alle formaningerne, så kan vi lige så godt nævne volden. Der har 
været mange voldsepisoder de senere år, og nogle af dem er også endt i tragiske dødsfald. 
Det har store menneskelige omkostninger for de pårørende, og volden sætter i det hele 
taget en stor skamplet på byen. Derfor har vi alle et ansvar for at tage hånd om volden, 
når vi møder den. 

Lad os gå foråret i møde med gode intentioner om at skabe en fest for alle. Vi skal 
alle kunne være her, og derfor har vi også alle sammen et ansvar for at sørge for, at vores 
medmennesker har det godt. Godt forår!

ad@koebehavneravisen.dk 

måneDen DeR gik
Af Anders Derlich
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ReDaktion: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 38      Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 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

  

Det lille 

Apotek 
Er stedet hvis man 

ønsker hygge, 

nostalgi og god dansk 

mad. 

 

  frokost fra 95- 

aftenmenu fra 95-   

Store 

Kannikestræde15  

Telefon 

33125606 
www.detlilleapotek.dk 

flytning Nogle dage endnu, 
så er det definitivt slut med 
butikken Classico/Rille Dille 
i Nørregade. Omkostninger-
ne er for høje i forhold til om-
sætningen, og det kompakte 
forretningslokale er sat til 
leje. Dermed mister byen en 
forhandler af klassisk musik 
på CD’er, og det er de fleste 
sikkert ligeglade med, for de 
køber ørestøj på nettet.

Kendere, som har nydt 
godt af de specialimporte-
rede plader til yderst lave 
priser, behøver dog ikke at 

fortvivle helt. Indehaveren 
og ildsjælen Peter Olufsen 
fortsætter med Classico-klub-
ben og det tilhørende trykte 
magasin, der forsyner et par 
tusinde lyttere pr. post. Fra 
sit kontor på 1. sal over bu-
tikken agter han at sælge 
plader til et stampublikum. 
De begrænsede åbningstider 
bekendtgøres senere.

Måske kan det blive en ny 
tendens, at butikker flytter 
en etage op og dermed kan 
banke huslejen noget ned. 

Mr. City

musikalsk mekka
finDeR nye veJe

nyåbnet Godt nyt til mu-
sik- og filmelskerne. I slut-
ningen af marts åbnede 
Stereo Studio dørene til en 
toetagers stor forretning på 
Købmagergade. Åbningen 
blev fejret med et besøg 
af det danske 90’er band 
Dizzy Mizz Lizzy, som sig-
nerede plader på åbnings-
dagen. Stereo Studios nyåb-
nede butik er den første af 
sin art i Indre By og har et 
bredt udvalg af musik, film 
og spil.   

hk

steReo stuDio åbneR 
på købmageRgaDe

En republikansk bevæ-
gelse, hvis mest skrydende 
frontfurie hedder Stampe 
til efternavn, er fornær-
met over, at den ikke må 
fornærme hendes majestæt 
Margrethe II, når hun på 
sin fødselsdag den 16. april 
træder frem på balkonen 
på Amalienborg. Republi-
kanerne finder, at det er 
deres grundlovssikrede ret 
at stå på slotspladsen med 

skilte og galpekor, som for-
langer fruen fjernet.  

Retten til at kræve en ny 
grundlov og en præsident 
er grundlovssikret, og de 
opmærksomhedsjagende 
republikanere har ret til at 
udsende pjecer og flyveblade 
og gå på Facebook og holde 
seminarer (måske med stats-
tilskud) og skrive læserbreve 
og vandre i flok fra Roskilde 
Domkirkes kongegrave til 
København. 

Rationelt kan der sagtens 
argumenteres for, at monar-
kiet er mølædt, og at Mar-

grethe Vestager kunne blive 
en nydelig præsident. Bare 
kom an, endnu er det højst 
fem procent af folket, der i 
alvor drømmer om at styrte 
kronen. Men det giver ikke 
automatisk ret til at anstifte 
pøbelsammenstimlen på 
denne dag og dette sted. 

Når politiet frabeder sig 
et sådant optrin, er der et 
dobbelt sikkerhedshensyn. 
Dels i forhold til den kon-
gelige familie, som fortsat 
er fredhellig og ikke skal 
udsættes for angreb, dels i 
forhold til frk. Stampe og 

hendes gadehær, som kunne 
risikere et lag bank og gen-
nem voldelig adfærd provo-
kere den kongelige livgarde.

Danmarks største system-
kritiker, Jacob Jacobsen Dam-
pe (1790-1867), blev dømt til 
døden for at tale kongen midt 
imod. Han slap med livsvarig 
indespærring på Christiansø. 
Dampe rimer på Stampe, 
men så hører ligheden også 
op. Dampe satte livet på spil, 
Stampedamen er blot en spil-
ler, drevet af selvpromove-
ring og karrierekriller. 

Lurifax

stampe og Dampe

af Tårnfalken 
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Store Kongensgade 56         Tlf.: 33 15 50 11        www.ostehjornet.dk

Kik ind til os!  ... se og smag vores mange lækre varer.
Vi har færdige tilbud, men komponerer gerne et specielt til dig.

Tapas Take Away

Ostehjørnet har skiftet ejer, og er nu igen den interessante osteforretning
 med de mange specialiteter. Vi fører ud over ost og charcuterivarer 
også forskelligt tilbehør til ostearrangementet. Kom ind og hils på os!

Nu kan du købe sandwich hos Ostehjørnet

Store Kongensgade 56.1264 Kbh. K..Tlf.: +45 3315 5011.www.ostehjornet.dk.info@ostehjornet.dk

SE BARE HER!!!!

Kr. 45 pr. stk.

Roastbeef  
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant. 
Kr. 45 pr. stk.

Hollandsk
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant

Ostehjørnet har skiftet ejer, og er nu igen den interessante osteforretning
 med de mange specialiteter. Vi fører ud over ost og charcuterivarer 
også forskelligt tilbehør til ostearrangementet. Kom ind og hils på os!

Nu kan du købe sandwich hos Ostehjørnet

Store Kongensgade 56.1264 Kbh. K..Tlf.: +45 3315 5011.www.ostehjornet.dk.info@ostehjornet.dk

SE BARE HER!!!!

Kr. 45 pr. stk.

Roastbeef  
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant. 
Kr. 45 pr. stk.

Hollandsk
sandwich

Mild nosk rødkitost.
Osten har en fyldig aromatisk

smag og er altid moden. 
Kr. 45 pr. stk.

Italiensk?
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant

Mild nosk rødkitost.
Osten har en fyldig aromatisk

smag og er altid moden.

Italiensk
sandwich
Italiensk
sandwich

Vi tilbyder oste, pølser og tapas fra hele verden!

Køb din frokost hos os... Stort udvalg af  sandwich!

Kr. 45 pr. stk.

Roastbeef  
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant. 
Kr. 45 pr. stk.

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant

Hollandsk
sandwich

Nyhed!

Tapas for 2  199,00 kr.
Tapas for 1    99,00 kr.

Tapas boksen kan variere efter årstid. 

tRanspoRt Idéen var strå-
lende, men i praksis synes de 
små eldrevne CityCirkel-bus-
ser ikke at fungere optimalt. 
Alt for ofte triller de turen 
gennem Indre By uden en 
eneste passager på sæderne, 
og de tomme busser koster 
Københavns Kommune dyrt. 

Hver gang en passager sti-
ger om bord i de elektriske 
busser, koster det kommu-
nen 58 kr. i tilskud. Tilsva-
rende koster det lidt over to 
kroner i tilskud pr. passager, 
som kører med en A-bus. Det 
viser tal fra København Kom-
mune, skriver Ritzau. 

CityCirklen hører under 
overborgmester Frank Jen-
sens (S) økonomiforvaltning, 
men han afviser at udtale sig 

om sagen. I stedet henviser 
han til gruppeformand for 
Socialdemokraterne, Jesper 
Christensen, der i øjeblikket 
venter på en evaluering af Ci-
tyCirklen.  

”Den har en smal og an-
derledes målgruppe, og vi 
har hele tiden vidst, at Ci-
tyCirklen ikke ville blive 
en konkurrent til de mere 
passagertunge linjer. Der vil 
være nogle former for kollek-
tiv trafik, der er dyrere end 
andre, men vi skal ikke holde 
fast i den med vold og magt, 
hvis der stort set ikke er no-
gen, der bruger den,” siger 
Jesper Christensen til Ritzau.  

hk

CityCiRklen kosteR 
kommunen DyRt
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FROKOST

nyåbnet I mange år lå der en 
cigarforretning på adressen i 
Chr. IX’s gade, men i de sidste 
par år har stedet været skif-
tende besat. Nu har røgen 
måske endelig lagt sig. 

”Har man lyst - har man 
lov”, hedder det på Rohr-
mann og Vibes butiksfacade. 
Bag de indbydende ord har 
pels- og skind designer Su-
sanne Rohrmann og guld-
smed Lene Vibe Dahlgren 
holdt til, siden butikken åb-
nede i starten af februar. 

Ifølge Susanne Rohrmann 
er det den håndværksmæs-
sige forening af rå og eksklu-
sive materialer, der danner 
rammen om stedet:

”Det er luksusting af høj 
kvalitet, som vi sælger i bu-

tikken. Vi går begge utrolig 
meget op i at finde de helt 
rigtige råvarer. For mit ved-
kommende er det skind og 
pels, og for Lenes er det pri-
mært guld og perler”, for-
tæller Susanne Rohrmann 
fra sit lille åbne værksted 
bagerst i lokalet. Bag en skil-
levæg skaber Lene Vibe  sine 
smykker, mens den forreste 
del af lokalet fungerer som 
showroom for deres kreatio-
ner.  

Både tøj og smykker frem-
stilles unika, dvs. i få eksem-
plarer, og der lægges særligt 
vægt på, at produkterne kan 
tilpasses den enkelte kunde. 

Butikken er et fælles pro-
jekt, men de to designere og 
håndværkere kører med hver 

deres forretning. Enkelte varer 
er de dog fælles om. Sammen 
har de indkøbt tøjmærker og 
accessories i Paris, heriblandt 
to japanske tøjmærker, der 
også sælges i butikken. 

Samarbejdet mellem de 
designere er nyt, men fagene 
sidder på rygraden. Rohr-
mann har haft butik på Or-
drupvej nord for København 
i 24 år, mens Vibe har slået 
sine folder på Gråbrødre 
Torv de sidste 8 år. 

Rohrmann og Vibe Chr. 
XI’s gade 5. Læs mere på 
www.vibes.dk og www.rohr-
mann.dk

cv@koebenhavneravisen.dk

luksuRiøst 
hånDvÆRk
i ChR. ix’s gaDe

Af Caroline Voetmann

I    DOGS
Hundesalon & shop

Store Kongensgade 116 · 1264 København K
Tlf.: 3313 2340 · Mail: info@ilovedogs.dk

www.ilovedogs.dk

BARF
- Mod Allergi

- forebygger 
livstilssygdomme

- Til kræsne hunde

MARGIT PELS
C O P E N H A G E N

Store Kongensgade 118 • 1264 K øbenhavn K
33 15 50 49 • w w w.marg i tpe ls .dk

Åbn ingst ide r :  t i r sdag-f redag f ra k l .  11-17.00 L ørdag 10-13.00

Reparation og opbevaring

lille leJligheD søges
Lille lejlighed søges til leje i Indre By af rolig 

40-årig mand m/ fast arbejde, ikke ryger.

Vicevært funktion kan påtages.

Evt. fremleje 12-24 mdr.

Kontakt Benny på tlf.:
22 91 25 36

Eller pr. email på:
bedamngood@hotmail.com
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Af Caroline Voetmann

oaseR ”Gårdhaven er åben”, 
står der på et skilt i facadens 
udhængsskab. Og rigtigt er 
det, at det gamle in-sted, 
Wessels Kro, skam har et 
grønt udeliv i gården. Om 
dagen en oase, om natten 
lukket til, af hensyn til støj-
følsomme naboer.

Livligt har der alle dage 
været i de tilrøgede lokaler, 
som har udgjort rammen om 
værtshusliv tilbage i de år, 
hvor den norskfødte digter, 
der har lagt navn til stedet, 
holdt hof her. Huset skriver 
sig tilbage til opførelsesåret 
1737, og stedet var kendt 
som tilholdssted for den be-
rømmelige klub, Det Norske 
Selskab, der havde sin stor-
hedstid fra 1772 til Norges 
løsrivelse fra det danske Rige 
i begyndelsen af 1800-tallet.

Senere var det visedigte-
ren og storspilleren Sigfred 
Pedersen, der havde nogle af 
sine stjernestunder her. End-
nu senere har stedet mest væ-

ret kendt som vandingssted 
på ’dødsruten’ gennem det 
indre København, så ivrigt 
(be)søgt at folk ofte er set stå-
ende i kø,  bare for at komme 
ind om natten. Om dagen 
går det dog anderledes stil-
færdigt til. Her serveres først 
på ugen slagtermesterens 
opulente frisksmurte ’hånd-
madder’ til en overkommelig 
pris, og fredag-lørdag er der 
et mere omfattende spisekort 
at divertere sig med.

En søgning på Google 
melder om mange nuværen-
de og tidligere gæsters ople-
velser af Wessel-kroen, ofte 
som første mødested med 
konen eller kæresten, måske 
over en solid julefrokost eller 
det daglige stykke mad med 
en lille flirt i øjenkrogen. Så-
dan som i hvert fald stedets 
navngiver, Johan Hermann 
Wessel, beskriver det, i et af 
sine mange øjebliksdigte fra 
1783. Med et vågent øje for 
madam Juels smækre serve-

ringsjomfru, den liden Karen 
Bak:

’At Smørrebrød er dejlig 
Mad og Kierlighed ikke Had 
Det er for Tiden hvad jeg 
veed Om Smørrebrød og Kier-
lighed’

Nu om dage kan smørre-
brødet gerne indtages ude i 
den blomstersmykkede gård, 
der vist ikke er kendt af så 
mange. Værten Kaj Thom-
sen, hjemvendt kaptajn fra 
alverdens havne, siger med 
midtjysk beskedenhed i tone-
faldet om gårdhaven, at den 
da ikke er ”noget særligt”, 
men modsiger på den anden 
side ej heller den udsendtes 
rosende bemærkninger. 

Hvis man er mange nok, 
kan det lade sig gøre at få 
arrangeret mere specificeret 
spisning, men så skal man 
sige til i god tid i forvejen, 
henstiller den fremkomme-
lige vært.

kbh@koebenhavneravisen.dk

’smøRRebRøD og kieRligheD’
De findes i alle aldre, og København er fuld af dem. Gårdhaverne er københavnernes kollektive haver, og bag 
murene i Indre Bys gamle ejendomme gemmer der sig en til tider overraskende verden af åbne, grønne ånde-
huller i alle størrelser. Københavneravisen beskriver med jævne mellemrum byens gemte oaser.

vinbaR Nu kan man mere end bare at købe vin i 
den fine butik på Gammel Mønt 4. Kjær og Som-
merfeldt  åbnede butiksdørene første gang i 1928, 
og i marts i år åbnede de en vinbar i butikkens 
forreste rum. En anderledes vinbar, mener de selv. 

”Der er rigtig mange vinbarer i København. De 
er super lækre og hyggelige, men de er mere en for-
længelse af caféerne eller brasserierne, og det er 
slet ikke det, vi har lavet her,” forklarer Nana Wad, 
der er PR-ansvarlig hos Kjær og Sommersted. ”Vi  
har en specialbutik med tilhørende lokale. Vi ser-
verer lidt brød til vinen, men vi sælger ikke tapas 
eller andet mad.  På samme måde som man hos et 
gammeldags konditori kan smage et stykke af en 
lagkage, så er det en mulighed for, at man her kan 
smage et glas vin”. 

Frem med fortiden
Vinbaren er ifølge Nana Wad en del af en større 
vision om at føre butikken tilbage til sin oprin-
delige identitet. Efter at have været ejet af større 
koncerner i løbet af de sidste 20 år, er Kjær og Som-
mersted, med direktør Mads Stensgaard bag roret, 
allerede godt i gang med dette. For historien i vin-
baren er blevet til at tage og føle på.

”Vi har haft to antropologer ansat til at gå ned 
i vores enorme og rodede kælder, hvor alle vores 
gamle møbler og ting ligger, og der lå simpelthen 
den ene skat efter den anden. Det har de været 
igennem også indrettet baren hovedsagligt med 

vores egne ting. Har der manglet nogle småting, 
er der blevet researchet i de helt små detaljer – om 
fx stolebenene nu også kunne passe sammen tids-
mæssigt med de andre ting,” fortæller Nana Wad.

Det er ikke kun gamle borde og stole, der er ble-
vet hevet frem fra fortiden. Mange små historiske 
detaljer har sneget sig ind i vinbaren. Det nylagde 
linoleumsgulv er dekoreret med romber i stil med 
dem, der blev fundet på de gamle vinduespaneler 
under istandsættelsen af lokalet. Et lille portræt af 
Christian d. IX er fundet og diskret stillet frem til 
minde om regenten, der gav Kjær og Sommerfeldt 
deres status som Kgl. Hofleverandør tilbage i 1901. 

Selvom historien klæber til væggene, har det 
været vigtigt ikke at skabe en tidslomme. ”Det skal 
ikke være et museum, man går ind i. Det er først og 
fremmest et rart og pænt sted indrettet til at passe 
med resten af butikken,” fastslår Nana Wad. 

En ny type vinbar
Hver dag åbner butikken ca. 20 forskellige vine, der 
sælges  pr. glas. De koster fra 40-200 kr.  Skulle man 
få lyst til noget andet fra hylderne eller vinkælde-
ren, kan man betale et propgebyr og få udleveret 
et glas. På den måde kan man nyde en dyr vin til 
detailpris i hyggelige omgivelser. Den kombinatio-
nen af butik og bar er noget, man ikke før har set 
i branchen, mener Nana Wad. Til sammenligning 
nævner hun et sted som The Landromat Cafe på 
Nørrebro, hvor man kan nyde en kop kaffe, mens 

man vasker sit tøj. ”Det er det her med, at man skal 
ind og gøre noget  - og mens man gør dét - så gør 
man samtidig noget andet,” forklarer hun. 

Hver torsdag holder Kjær og Sommerfeldt vins-
magning. Her kan folk komme ind fra gaden og for 
100 kr. deltage i smagningen, der varer en lille halv 
time. ”Det er sådan en ting, som vi gerne vil vænne 
folk til, både dem fra erhvervslivet, de folk der bor 
inde i byen og vores andre kunder, at klokken 17.00 
om torsdagen der kan man lige droppe forbi Kjær 
og Sommerfeldt, smage nogle dejlige ting og lære 
lidt om vin”. 

.

histoRisk vinbutik inDRetteR baR
To  antropologer har  gravet i  Kjær og Sommerfeldts gemmer og skabt et rum i harmoni med den gamle butiks historie.

vinbaren hos Kjær og Sommerfeldt.
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

milandt terapi

Carina Dot Milandt 
Psykolog & Alternativ behandler

tlf. 60381516

       Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi og 
psykologisk 
rådgivning

www.milandtterapi.dk
 

St. Kongensgade 96, Kbh. K

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

hotel Den 4. marts åbnede det første 
private barselshotel i Danmark, Barsels-
hotellet.dk. Bag idéen står Ditte Bach 
og Charlotte Utzon-Krefeld. De er begge 
jordemødre med tilsammen mere end 
37 års erfaring og 2500 fødsler bag sig. 

”Grunden til at vi har åbnet Barsels-
hotellet.dk er, at vi oplever, at flere og 
flere bliver sendt hjem fra hospitalet 
uden at være klar til forældreopgaven, 
og så ender det med mislykkede amme-
forløb og unødigt frustrerede forældre,” 
siger Ditte Bach.

Mange rammes af depressioner
Der er årligt 65.000 fødsler i Danmark, 
og mange af de nybagte forældre er ikke 
klar til opgaven at varetage ansvaret for 
en lille baby. 

”Vi ser som jordemødre, at mellem 
ti og fjorten procent af alle mødrene 
ender med en depression, mens det for 
fædrene drejer sig om syv procent. Når 
man lægger det sammen, er det mange 
børn, som bliver berørt af det,” siger 
Ditte Bach.

Når man befinder sig i en depression, 
har man ikke handlingskompetence, og 
ifølge Ditte Bachs vurdering skyldes en 
del af den manglende handlingskom-
petence, at forældrene ikke har nået at 
få håndelaget og den ballast, der gør, at 
man som forælder ikke bliver smidt ud 
af kurs. ”Målet med Barselshotellet.dk 
er at skabe trygge rammer og en følelse 
af, at det at blive forælder nok skal gå,” 
siger hun.

Rum til fordybelse
Administrationen ligger på Store Kon-
gensgade, hvor kommende forældre kan 
henvende sig, mens selve barselshotel-
let ligger på Gentofte Hotel, hvor de bar-
slende forældre er indlogeret. 

”Vi har plads til 20 gæster, og hvis 
pladserne bliver fyldt op, har vi mulig-
hed for at åbne yderligere pladser på et 
andet hotel. Det er ikke meningen, at 
Gentofte Hotel skal være et barselshotel; 
det er meningen, at hotellet skal være et 
hotel, hvor der også er barslende. Det er 
i vores interesse, at de barslende kom-
mer helt uden for hospitalsmiljø, men 
samtidig får al den hjælp, som de har 
brug for,” siger Ditte Bach.

Barselshotellet.dk har en vision om 
at skabe rum til fordybelse i barnet. 
En god tilknytning mellem far, mor og 
barn er en forudsætning for barnets 
trivsel og hjernens udvikling, og stifter-
ne ønsker at formidle omsorg, nærhed, 

fordybelse og tryghed, så alle i den nye 
familie vokser med opgaven. Det gøres 
gennem faglig støtte og professionel vej-
ledning til den nye familie.

”Man bor fuldstændig som almin-
delig hotelgæst med rengøring og mad 
inkluderet, og samtidig er du en telefon-
opringning eller en dør væk fra os, som 
kan komme og hjælpe med alt det sund-
hedsfaglige. Man er dermed både sig 
selv og privat, men samtidig har man 
hjælp lige ved hånden,” siger Ditte Bach.

Tilbud for alle
Og alle er velkomne til at blive indlo-
geret på barselshotellet. Der er ingen 
kriterier, som skal opfyldes for at kunne 
komme i betragtning til at få hjælp fra 
Barselshotellet.dk. ”Dette tilbud er for 
alle. Man behøver ikke at have oplevet 
noget ekstremt eller kompliceret for at 
blive indlogeret på hotellet. Vi sørger for 
at give de nybagte forældre en erfaring i 
barnets behov, som forældrene derefter 
kan trække videre på, når de kommer 
hjem,” siger Ditte Bach.

Tidligere var denne ydelse dækket 
ind i det offentlige, men sådan er det 
ikke længere. Det skyldes ifølge Ditte 
Bach, at området er nedprioriteret. Det 
hænger sammen med, at sygehusene 
skal spare, og det går ud over de områ-
der, som har at gøre med forebyggende 
arbejde. Flere af jordemødrenes funk-
tioner i barselsplejen er forebyggende, 
og derfor kommer de naturligt til at stå 
for skud, når der er sparerunder på sy-
gehusene. Det er ærgerligt for nybagte 
forældre, men der er ikke meget, som 
tyder på, at det vil ændre sig.

”Det er sunde og raske mennesker, 
som skal konkurrere med hjemsendte 
soldater og trafikuheld, og det kan de jo 
ikke. Men det er ikke det samme som 
at sige, at området ikke er vigtigt,” siger 
Ditte Bach.

Åbent hus arrangementer
Beslutningen om at springe ud som 
selvstændig jordemoder i det private 
er en beslutning, som Ditte Bach ikke 
fortryder. Hun vil gå så langt som til at 
sige, at det er det bedste, hun har gjort 
for hendes jordemoderfaglighed.

”Det er meget berigende for os, fordi 
vi kan bruge alle vores kompetencer. 
Hele vores uddannelse som jordemoder 
kan vi få lov at bruge, og vi har al den 
tid med den barslende, som er nødven-
dig, fordi normeringen er så god,” siger 
hun.

Hvis man har fattet interesse for Bar-
selshotellets visioner, er der mulighed 
for at høre mere om forskellige fagområ-
der. ”Lige nu har vi en række åbent hus 
arrangementer, hvor Gentofte Hotel stil-
ler lokaler til rådighed, og vi stiller vo-
res viden til rådighed. Vi starter op den 
12. april, og derefter vil arrangementer-
ne komme løbende. Det kan man læse 
mere om på vores hjemmeside,” siger 
Ditte Bach.

Barselshotellet tilbyder flere forskelli-
ge ydelser til barslende, og priserne vari-
erer derefter. For yderligere information, 
se hjemmesiden www.barselshotellet.dk 
eller kontakt administrationen på tele-
fon 22 77 35 71.

ad@koebenhavneravisen.dk 

pRivat baRselshotel meD 
hoveDsÆDe i stoRe kongensgaDe
I starten af marts åbnede to erfarne jordemødre det første private barselshotel i 
Danmark. Københavneravisen har i den forbindelse taget en snak med en af stifterne.

Af Anders Derlich

Stilrent og indbydende er det nye barselshotel.
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Gothersgade 7, kld.
1123 København K
pizzatimedk.dkTlf. 33 12 12 69

Friskbagt varm sandwich
Alle sandwiches indeholder:
ost, salat, frisk tomat og dressing...................30,- kr.

Friskbagt brød
Vi tilbyder friskbagt italiensk brød hver dag.

 

Firmaordning
Vi kan levere lækkert og autentisk mad til enten 
frokosten eller de sene arbejdstimer.
Kontakt os og hør nærmere.

nyåbnet Foråret betyder 
lange køer ved iskioskerne, 
og i de senest år har især 
køen omkring Paradis’ bu-
tik på Købmagergade været 
lang. Det går så godt for is-
kæden med det himmelske 
navn, at de i slutningen af 

marts åbnede endnu en filial 
på Kongens Nytorv. Paradis, 
som har specialiseret sig i 
friskproduceret is, åbner des-
uden filialer på Hovedbane-
gården og Gammel Kongevej. 

hk 

paRkeRing Efter flere års 
tovtrækkeri mellem Køben-
havns Kommune, staten og 
Det Kongelige Teater ser det 
nu ud til, at dramaet om p-
kælderen ved Skuespilhuset 
er afsluttet. 

Københavns Kommunen 
vedtog i slutningen af marts 
aftalen ’Kickstart Køben-
havn’, der fremlægger en 
række store investeringer i 
hovedstaden. Her er der fuld 
opbakning til Det Kongelige 
Teaters og Realdanias pro-
jekt på Kvæsthusmolen ved 
Skuespilhuset. Projektet om-
fatter et underjordisk parke-
ringsanlæg med plads til 500 

biler samt et ansigtsløft til 
området omkring Kvæsthus-
molen. 

Opbakningen glæder tea-
terchef Erik Jacobsen. ”Det 
er lykkeligt, at der efter års 
stilstand nu endelig er frem-
drift i sagen, så vi kan få 
ordentlige forhold for vores 
publikum ved Skuespilhuset. 
Næste år går vi i gang med at 
bygge parkeringskælderen, 
så om få år vil der være et 
nyt, smukt byområde, der 
rækker ud i havnen mellem 
Skuespilhuset, Amalienborg 
og Operaen,” siger han i en 
pressemeddelelse.   

hk

miChelin Restaurant a|o|c 
aarø & co. i Dronningens 
Tværgade inkasserede én af 
de eftertragtede michelin-
stjerner i 2010-udgaven af 
den lille røde guidebog fra 
den franske dækproducent 
Michelin.

Det blev fejret med cham-
pagne, da Christian Aarø, 
indehaver af restaurant a|o|c, 
og hans team modtog nyhe-
den om, at de var blevet til-
delt én af de prestigefulde 
michelin-stjerner. Forståeligt 
nok. For den røde Michelin-
guide er i dag synonym med 

troværdighed og ekspertise, 
når det handler om at be-
dømme og udvælge verdens 
bedste restauranter.

Christian Aarø er uddan-
net kok, tjener og sommelier 
– den tjener, der er ansvar-
lig for serveringen af vin. I 
sidstnævnte kategori er han 
dobbelt danmarksmester og 
nordisk mester og har des-
uden modtaget en impone-
rende mængde priser og ud-
mærkelser. Den nyudnævnte 
michelin-restaurant åbnede 
tilbage i 2004 under navnet 
Prémisse. Christian Aarø 

blev siden eneejer og åbnede 
i 2009 restauranten som a|o|c 
– aarø & co. med konkurren-
cekokkene Ronny Emborg og 
Michael Munk i køkkenet.

I alt blev 12 danske restau-
ranter belønnet med miche-
lin-stjerner i 2010. Det er én 
mindre end i 2009, hvor to af 
stjerne-restauranterne – Ge-
ranium og Ensemble - af for-
skellige årsager måtte dreje 
nøglen om. Restaurant a|o|c 
er eneste nye skud på stam-
men, mens Noma fortsat er 
eneste danske restaurant 
med to michelin-stjerner.

Af Sarah Louise Pedersen

ny stJeRne til 
københavnsk RestauRant

gRønt lys foR p-kÆlDeR 
veD skuespilhuset

himmelsk is på 
kongens nytoRv
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tilbageblik Hvis  du på din aftentur vælger at vandre  
rundt i området omkring Teglgårdsstræde og Studie-
stræde,  vil du ofte se to fyre komme gående hånd i 
hånd. Det gør de, mens de f. eks er i gang med at be-
slutte sig for, om det er på Masken, Cosy, eller på Mens 
Bar, de skal starte – eller fortsætte deres aftensrunde. 

Historisk set har ’Pisserendekvarteret’ været et 
område, som har tiltrukket tusindvis af homo-, bi- 
og transseksuelle igennem tiderne. ’Pisserenden’ 
var gæstgiverkvarter med mange billige hoteller 
samt små og ofte snuskede værtshuse. Beboerne i 
’Pisserenden’ var hovedsageligt fattigfolk, som ikke 
havde moralske skrupler overfor folk med anden 
seksuel observans. Derfor begyndte bøsserne at 
komme på flere af kvarterets værtshuse. 

Modviljen og foragten overfor homoseksuelle 
var ellers enorm i de første mange årtier af det ty-
vende århundrede. En episode fra tv-serien ’Mata-
dor’ illustrerer dette ganske godt: Mads Skjern smi-
der sin søn og dennes franske ven ud af huset, da 
han opdager, de omfavner hinanden. ”Han er jo syg 
i hovedet,” kommer det uden tøven fra faderen.  

Barer blomstrer op 
Afsnittet skulle være fra 1948, og det er netop i 
det år, hvor homoseksuelle begyndte at komme 
på Mandalay, der lå i Teglgårdstræde 3 på samme 
adresse som Mens Bar ligger i dag. ”Mandelir”, 
som det blev kaldt i folkemunde, blev hurtigt et 
populært sted, der tiltrak sig en broget skare af 
bl.a. homoseksuelle,  trækkerdrenge og heterosek-
suelle. 

Længere nede mod Strøget lå Studiestræde, og 
der åbnede i 1948 Cosy Bar. Og så begyndte det el-
lers at gå stærkt. Et år senere åbnede Apollo Bar på 

Vestergade og blev i en periode på fire år et tilholds-
sted for både kvindelige og mandlige homoseksu-
elle. I 1950 åbnede Igels Bar, som i 1961 blev omdøbt 
til Masken. 

Det var dog ikke alle steder, der fra starten skil-
tede med, at de var et bøsseværtshus. Simpelthen af 
frygt for omverdenen. Som tiden gik ændrede an-
dre steder sig fra at være, det vi i dag vil kalde et 
”Gay-friendly” sted til et regulært bøsseværtshus. 
Centralhjørnet på hjørnet af Kattesundet/Lavendel-
stræde er en af disse. Det åbnede først i 1957 som 
regulært homoværtshus.

Frigørelse of sømmelighed
I 1960’erne brød den seksuelle frigørelse frem og 
i løbet af dette årti opfattes homoseksualitet ikke 
længere som en alvorlig samfundsmæssigt trus-
sel, men snarere som en medlidenhedsvækkende 
minoritet. Men selvom accepten overfor homosek-
suelle blev større, var der lang vej til ligestilling. 
Festglade homoer på Cosy, Masken, Fortuna Bar 
og hvad de nu hed, måtte eksempelvis kigge langt 
efter steder, hvor de kunne danse. Den daværende 
justitsminister Knud Thestrup (K) ville nemlig 
ikke rokke ved en politivedtægt, hvor der stod: ”Po-
litiet må anse det for stridende mod orden og søm-
melighed, hvis to mænd danser med hinanden. I 
konsekvens heraf og i medfør af politivedtægtens 
§52 stk 1. vil politet skride ind og bringe forholdet 
til ophør, såfremt det kommer til dets kundskab, at 
en beværter i sit lokale tillader, at to mænd danser 
med hinanden”. 

I 1970’erne begyndte homoseksuelle at tro på en 
bedre fremtid med fokus på homoseksuelles ret-
tigheder.  Og det skulle fejres! En masse nye og an-

derledes steder så dagens lys, eksempelvis Madame 
Arthur og  Copenhagen Gay Club i Studiestræde, 
der nærmest blev nabo til den nuværende Amigo 
Sauna, som åbnede kabinerne i 1974. Også klubben 
SLM Scandinavian Leather Men, blev åbnet med 
inspiration fra London. Her var dresscoden læder 
– og cowboytøj samt uniformer, ellers kom man 
ikke ind. Klubben startede i Schacksgade tæt på Ør-
stedsparken, men flyttede i 1993 til Studiestræde.

Det meste af  1980’erne blev nogle sjove år i det 
københavnske bøssemiljø og det var i den grad gang 
i gaden. Folk skejede ud. Homostederne var fyldt 
med ubekymrede - og  festglade folk ugen igennem. 
Men omkring slutningen af 1980’er kom regningen 
for mange homoseksuelles letsindige livsførelse. 
Hiv og aids havde inficeret miljøet og kom til at 
sætte en ubehagelige dagsorden. Bøssemiljøet var i 
starten af 1990’erne mere eller mindre trængt i knæ 
på grund af usikkerheden overfor hiv og aids. Det 
satte sine spor – både i antallet af bøsser, der gik ud, 
og i måden de gik ud på. 

I det nye årtusinde har pilen heldigvis peget den 
rigtige vej og der er igen  gang i gaden. I høj grad. 
Nogle homosteder har drejet nøglen om. Andre har 
i kampen for dels at tiltrække og fastholde kunder  
valgt at renovere, som Cosy Bar og Never Mind, der 
ligger på Nørre Voldgade. Never Mind  kalder sig 
i dag ’Gay Nightclub’ . På Vestergade hvor  Apollo 
og Fortuna Bar i sin tid har lagt gulv til tørstige og 
eventyrlystne homoseksuelle åbnedes ved årsskiftet 
det nye homosted Star 12.  

historiske Kilder: Byhistoriker  Allan Mylius Thomsen og ho-
mohistoriker Kaj Erik Nielsen.

po@koebenhavneravisen.dk 

Homolivet i Rendestenen
Af Peter Kyhl Olesen
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Sushi efter
lukketid
Hvor spiser man lækker og sund mad ved midnatstid? I 
sushirestauranten Sushitreat på Jarmersplads mener de 
at kende svaret. I weekendens nattetimer står den på 
sushi, cocktails og loungemusik.

Af Caroline Voetmann

Dansk frokostrestaurant 
af højeste kvalitet med 

hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske 

gamle opskrifter.

Larsbjørnsstræde 2
1454 København K

Tlf: 3311 5886 / fax: 3315 5856
www.husmannsvinstue.dk

froKosTresTauranT

HusmannsVinstue_41x60.indd   1 06/09/06   12:09:38

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

late night sushi  Københavnere kunne før-
ste gang købe sushi i 1994 hos  Sticks ’n’ Sushi 
i Nansengade. Men det skulle tage mange år, 
før sushien for alvor blev populær, fortæller  
Jesper Juhl, der sammen med Rune Nielsen 
ejer sushirestauranten Sushitreat på Jarmers-
plads. I dag er situationen anderledes. Med 
hele 64 sushirestauranter i København er Jes-
per Juhl meget bevidst om konkurrencen og 
vigtigheden af at skille sig ud. 

Fisk og farver
Hver fredag og lørdag lokker Sushitreat med 
cocktails og feststemning frem til kl. 02.00. 
Køkkenet lukker kl. 23.00, og herefter sælges 
der sushi-bokse, som folk kan vælge at spise i 
restauranten eller at tage med hjem.

Sushitreat holder desuden større arran-
gementer i naboen Hotel Fox’ lobby. Arran-
gementerne er skiftende, da det er eksterne 
partnere og klubber, der låner lokalerne, og 
interesserede kan følge med via facebook-
gruppen Sushitreatfox og gennem nyheds-
breve, der kan tilmeldes på restaurantens 
hjemmeside. 

Et fast arrangement bliver dog snart 
iværksat.  Fra den 7. Maj åbner klubben Foxy, 
der kører hver onsdag fra  22.00 – 03.00. ”Det 

er en kulturel scene med elektronisk musik 
og dj’s.  Der foregår stadig ikke meget i byen 
om onsdagen, og det ville vi gerne udnytte på 
bedste vis,” forklarer Jesper Juhl. 

Gourmetsushi i den billige ende
Sushitreat er måske festlig, men maden spil-
ler den vigtigste rolle. Jesper Juhl beskriver 
den som gourmetsushi i den billige ende in-
spireret af den californiske tradition. ”Det 
startede i sin tid, da en japaner tog til Cali-
fornien og opdagede, at man også kan bruge 
avokado i en rulle, heraf kommer en Califor-
nia Roll,” fortæller han. 

Sushitreat eksperimenterer ligeledes med 
nye ingredienser. Bl.a. fois gras og let grillet 
kylling. Som et suppliment til den traditio-
nelle soyasauce tilbyder Sushitreat en række 
saucer og dressinger til at dyppe sushien i. Og 
wasabi/limedressing, sesamdressing og chili-
mayonise  er ifølge Jesper Juhl, noget der kan 
få de sovseglade danskere til at give sushi en 
chance.  

”Der er stadig masser af danskere, der end-
nu ikke har smagt sushi, men det går fremad. 
Sushi er kommet for at blive,” vurderer han.  

Se mere på www.sushitreat.dk

Jesper Juhl her foran Sushitreat.
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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.

Menu
Forretter

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

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

fennikelsalat hertil persillecreme.

Hovedretter
Krydderurtebagt hellefi sk, 172,- kr.
Serveret med stegte minimajs, bagte 

rødløg, nudler og skovsyrecreme.

Lammeculotte, 184,- kr.
Serveret med hvidløgskartofl er, 

ærtetimbale, hertil brocolli 
med kold rødløgscreme.

 
Helstegt kalvesteg, 189,- kr.                

Serveret med bagt kartoffelmos, 
stegte courgetter, 

tranebærkompot hertil pebersauce.

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

dagens garniture samt sauce bearnaise

Frisk pasta, 122,- kr.
Serveret med rejer, spinat, 

rødløg og syrnet fl øde.

Desserter
Lun æbletærte, 52,- kr.

Bagt med kanel, hertil vaniljeis 
og frisk frugt.  

     
Bananasplit a la Jailhouse, 55,- kr

      
Hvid chokolademousse, 59,- kr   

Serveret med hakkede pistacienødder, 
brombærcoulis og høvlet chokolade

Sammensæt egen menu
2 retter, 189.- 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.-

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

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

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

Vi laver selskaber ud af huset             –             Ved betaling med udenlandsk kredit kort pålægges et kortgebyr

poRtRÆt Gæsterne hos Café 
Retro har en god smag i 
munden. Ikke fordi kaffen 
nødvendigvis smager bedre 
end hos andre caféer. Men 
fordi den lille beværtning i 
stræderne er en såkaldt non-
profit café, hvor overskuddet 
fra gæsternes bestillinger går 
til humanitært arbejde i den 
tredje verden. 

Rie Skårhøj er en af ho-
vedkræfterne bag non-profit 
caféen. Hun var med for 5 
år siden, da Café Retro ind-
rettede sig på to etager i et 
skævt, gammelt hus i Kna-
brostræde.  

”Vi var et par stykker, 
som kendte hinanden fra en 
folkekirke på Nørrebro, og 
vi drømte lidt om at åbne en 

cafe, som kunne vise næste-
kærlighed, og som havde et 
humanitært fokus, samtidig 
med at den havde en kreativ 
vinkel med musik, kunst og 
udstillinger,” forklarer Rie 
Skårhøj. 

Humanitær hygge
På Café Retro er indretnin-
gen afslappet og særdeles 

hyggelig. Væggene er be-
klædt med bordeauxrødt 
tapet, og rundt om i lokalets 
mørke kroge er spinkle teak-
træsmøbler blandet med  so-
faer af den tunge, bløde slags. 
Og så er atmosfæren hjemlig, 
forklarer Rie Skårhøj: 

”Det skulle være et sted, 
hvor man kunne slappe af, 
tage skoene af og smide fød-

derne op i sofaen og få de 
gode snakke og bare være 
tilstede. Vi siger, at det er det 
andet hjem i byen – det er et 
af vores slogans, fordi man 
nemt kommer til at føle en 
hjemmestemning her”. 

En stor del af caféens 
atmosfære tilskriver Rie 
Skårhøj de frivillige medar-
bejdere, der lægger kræfter 

fRivilligheDskultuRen 
blomstReR 
i knabRostRÆDe
Det føles godt at gøre noget godt. Og på Café Retro behøver man blot at bestille en kop kaffe 
for at få den gode følelse indenbords. 

Af Helle Kvist
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Sankt annæ kioSken
Vi har Københavns største blad- og avisudvalg! 

Kom ind og se vores nye spillehal

St. Kongensgade 40 - 1254 Kbh K  - Åbningstider:  Hverdage 7.00 - 20.00 – Lørdage: 8.30 - 20.00 – Søndag: Lukket

og tid i projektet. Omkring 
120 frivillige er tilknyttet 
caféen og de to humanitære 
projekter, som Café Retro 
selv har stablet på benene. 
Gæsternes kaffekroner og 
de frivilliges indsats betød, 
at Café Retro i 2009 kunne 
sende et overskud på ca. 
277.000 kr. af sted til tredje 
verdens lande, blandt andet 
det borgerkrigshærgede Sier-
ra Leone, hvor caféen støtter 
opbygningen og udviklin-

gen af et uddannelses- og 
læringscenter. 

Selvom overskud er 
grundlaget for det humani-
tære arbejde, som Cafe Retro 
udfører, handler det også om 
mere end blot kroner og øre, 
forklarer Rie Skårhøj:  

”Et af vores formål er at 
fremme hele atmosfæren 
med næstekærligheden og de 
frivillige. Det handler ikke 
kun om at skabe flest mulige 
penge, men også om at få fri-

villige engageret og få sat et 
humanitært og socialt fokus 
i menneskers bevidsthed,” 
siger hun.    

De humanitære tanker fø-
rer Café Retro videre i Jægers-
borggade på Nørrebro, hvor de 
for tiden er i fuld gang med at 
etablere en ny non-profit café 
under navnet Retro2.   

Cafe Retro Knabrostræde 
26, se mere på www.cafe-re-
tro.dk og www.viad.dk 

hk@koebenhavneravisen.dk 

hyggelige omgivelser på Café Retro.
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