
AUGUST 2010 - ÅRGANG 5 - www.koebenhavneravisen.dk OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

19 22 25 2621

Hovedbiblioteket 
moderniseres

blandt pøbel og 
taskenspillere

portrÆt: til kaffe 
Hos mormor

gennemgribende 
renovering af gloria

kirsebÆrtrÆer til 
allergikere

tirsdag -  

fredag  

11-20
lørdag - 

søndag  

11-17   

mandag  

lukket

Kom og nyd sommersolen 
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

bevillinger Sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) vil have færre alkoholbevil-
linger i København for at bekæmpe det høje forbrug af alkohol. Social-
demokraterne vil gerne se på idéen, mens Venstre er imod forslaget.

Af Hjalte Kragesteen

Af Henrik Løssl

Japanske

lÆs Hele
artiklen 
pÅ side 4

lÆs Hele
artiklen 
pÅ side 12

NY PROFILBUTIK

Store Kongensgade 40
København K

Tel. 52 17 83 38
www.benedikteutzon.dk

Mandag - Torsdag 10:00 - 18:00

Fredag 10:00 - 19:00

Lørdag 10:00 - 14:00

Oplev både det græske 
og danske køkken

Åbningstider
man - torsdag 11.00 - 22.00
fre - lørdag     11.00 - 23.00
søndag lukket 

Store Kongensgade 44
1264 København K.
Tlf. 33 93 69 29

der er for mange 
vÆrtsHuse i kbH

nY eJer Sushi er populært 
som aldrig før. Og er man 
en af dem, som har fået 
smag for det japanske køk-
ken, kan man med fordel 
lægge vejen forbi restauran-
ten Haiku Sushi på Nytorv. 

Her har den 35-årige 
Chun Lian Shen, som over-
tog Haiku Sushi i juli, nem-
lig indført en ny menu, der 
udover sushi også byder på 
varme retter og japanske 
specialiteter såsom sashi-
mi. Og det kan gøre det lidt 
nemmere at tage fx børnene 
med på sushirestaurant, 
forklarer medarbejder hos 
Haiku Sushi, Wang Tah 
Mak: 

”Der er mange børn, der 
ikke er så glade for sushi, 
og de kan så få en af vores 
varme japanske retter i ste-
det,” siger Wang Tah Mak 
og understreger, at alle ret-
ter er tilberedt af de bedste 
råvarer og af en køkkenchef 
med godt 30 års 
erfaring fra det 
japanske køkken.  

RestauRant
Café · take away

St. Kongensgade 60, kld. og stue
1264 Kbh K  ·  Tlf: 33 32 61 61

www.allhappy.dk
allhappy@allhappy.dk

borgmester: 

Specialiteter
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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.«
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Storbyen er en levende organisme. Vi 
er en slags blodlegemer, der cirkulerer 

rundt efter individuelle mønstre, men vi 
skal videre, vi har travlt, kredsløbet må 
ikke gå i stå. Men metropolen udsættes for 
voldsomme blokeringer i form af vejarbej-
de eller spærrefunktioner, der midlertidigt 
eller varigt hindrer trafikkens frie frem-
kommelighed.

Stormgade er et forfærdeligt eksempel 
på, hvordan trafikanter chikaneres i må-

nedsvis, og det er jo ikke bare de forhadte 
biler, også busserne og dermed passagerer-
ne udsættes for helt urimelige forsinkelser. 
Tyve minutter kan det let tage at snegle 
sig fra Christiansborg til Vester Voldgade, 
og chaufførerne er grædefærdige, fordi 
frekvensen mellem A-busserne bliver helt 
vilkårlig. Roderiet skyldes anlæg af en dob-
belt cykelsti, hvilket for altid vil ødelægge 
gennemkørslen, da der ikke er plads til 
både busbaner og bilbaner.

Strækningen skal klare den del af trafik-
ken fra Christianshavn og Amager, der 

går over Knippelsbro, og der er ikke vun-

det noget ved at tage turen omkring Kaos 
Nytorv; en bustur fra Store Kongensgade til 
det mishandlede torv kan tage et kvarters 
tid.

Sådan kan vi fortsætte opremsningen af 
grove indgreb mod borgernes frie bevæ-

gelighed. Følgerne er forurening, stress på 
grund af forsinkelser. Nogle har mødeafta-
ler, andre skal med andre busser eller tog. 
De offentlige transportmidler mister den 
troværdighed, de kæmper for. Eneste vin-
dere er taxichaufførerne, og de er såmænd 
også irriterede, selvom taxametret strutter 
af glæde.

Skandalen bærer præg af, at kommunens 
departement for vej- og park handler 

egenrådigt og ikke tager færdselspolitiet, 
der dog er øverste vejmyndighed, med på 
råd. Hvad siger brandvæsen og beredskab, 
der ikke kan komme frem? Trafikideologi-
ske indgreb bør ikke maskeres som trafik-
forbedringer, når de reelt fremkalder blod-
propper i vort fælles legeme, byen.

Københavneravisen

BYENS 
blodpropper

fÅ købenHavneravisen
gratis med posten

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

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk



Kontakt:
Sushitreat FOX

Jarmers Plads 3
1551 Kbh V.
Sushitreat.dk

Tlf: 3338 7030

Åbningstider:
mandag-torsdag kl. 16.30 - 22.00
fredag-lørdag kl. 16.30 – 02.00
søndag lukket

Når smag og æstetik 
er i fokus
På Sushitreat laver vi californisk inspireret sushi af høj kvalitet, som byder ind med 
utraditionelle og eksotiske smagsnuancer.

Alt bliver lavet fra bunden og med kyndig hånd, så kvaliteten altid er i top. Det be-
tyder masser af frisk fi sk og store fyldte ruller med meget fi sk og mindre ris. Inspira-
tionen til vores sushi har vi hentet på ture til bl.a. L.A., New York, London og Tokyo, 
hvilket giver en spændende fusion af traditionelle råvarer og lækre nye ingredienser.

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

Bestil din mad online på sushitreat.dk

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

STRØGET

SANKT PEDERSSTRÆDE

STUDIESTRÆDE

VESTERGADE

VESTER VOLGADE

R
Å

D
H

U
S

PLA
D

SEN

TIV
OLI

VESTERPORT

Klistermærke 1

Klistermærke 2

Din lokale sushi 
restaurant og 

take away 
forenden af 

Skt. Peders Stræde 
på Jarmers Plads
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A:  - Ombudsmanden vredes over, at 
Parkering København arbejder efter 
hemmelige regler.
B: - Helledusseda, skulle det da være 
en hemmelighed? Ellers ville vagter-
nes bonussystem blive ødelagt, så mi-
ster de gejsten, og kommunen mister 
indtægter.
 
A: - Er det med vilje, at Metroselska-
bets elevatorer så ofte er ude af drift 
og i så mange dage?
B: - Ih nej, det er af hensyn til folke-
sundheden. Tag trappen, tykke!
A: - Hvad så med børnemødrene med 
deres kampvogne, kørestolsbrugerne 
og de gangbesværede?
B: - De må bare finde på noget andet.

A: - Klaus Bassemand rejser verden 
rundt som miljøborgmester, selv om 
han slet ikke har det sagsområde.
B: - Hvis han får gratis kost og logi, 
hvor han kommer frem, sparer kom-
munen en del repræsentationsudgif-
ter.
 
A: - Jeg deltager altså ikke i hetzen 
mod sigøjnerne. Herregud, de par 
tomme flasker…
B: - Ja, eller tomme tegnebøger.
A: - Der er også danske lommetyve.
B: - Vil du nu diskutere skatte- og af-
giftspolitik?

den lille Corsar – CHarivari

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

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

PENSIONIST I KØBENHAVN
BO HJEMME OG GÅ PÅ HØJSKOLE

Sæson 2010/2011 - kursusstart uge 37
Åbent hus tirsdag d 24.august kl. 12.
Foredrag, kreative hold, studiekredse, sprogskole, 
motionshold, kulturrejse, ture & udflugter

Rekvirer program på tlf.: 72 44 44 07

Seniorhøjskolen ved Nyboder
Fredericiagade 84, 1310 K.
Website: www.sen-skole.dk 

DINITROL CENTER VALBY
D & C RusTBEskYTTELsE Aps.
Gl. køge Landevej 71, 2500 Valby
Tlf.: 36 16 33 66 - www.dinitrolvalby.dk

Har du ikke fået din bil rustbeskyttet 
eller efterbehandlet, er det en rigtig 

god idé at få det gjort nu.

kØR uDEN OM BILkØEN

Gratis lånebil

-MOD BILRUST

VERDENs BEDsTE
RusTBEskYTTELsE

®

nY eJer Sushi er populært 
som aldrig før. Og er man 
en af dem, som har fået 
smag for det japanske køk-
ken, kan man med fordel 
lægge vejen forbi restauran-
ten Haiku Sushi på Nytorv. 

Her har den 35-årige 
Chun Lian Shen, som over-
tog Haiku Sushi i juli, nem-
lig indført en ny menu, der 
udover sushi også byder 
på varme retter og japan-
ske specialiteter såsom sa-
shimi. Og det kan gøre det 
lidt nemmere at tage fx bør-
nene med på sushirestau-

rant, forklarer medarbejder 
hos Haiku Sushi, Wang Tah 
Mak: 

”Der er mange børn, der 
ikke er så glade for sushi, 
og de kan så få en af vores 
varme japanske retter i ste-
det,” siger Wang Tah Mak 
og understreger, at alle ret-
ter er tilberedt af de bedste 
råvarer og af en køkkenchef 
med godt 30 års erfaring fra 
det japanske køkken.  

Siden Chun Lian Shen 
overtog Haiku Sushi, har 
restauranten mærket frem-
gang dag for dag. Det skyl-

des måske, at gæsternes be-
hov i særlig grad tilgodeses. 

”Vi går meget op i, at vo-
res gæster får den bedste op-
levelse. Fx spiller vi normalt 
japansk musik, men hvis vi 
kan se, at der kommer et par 
ind, kan vi godt finde på at 
sætte noget romantisk musik 
på. Og hvis der er noget, vi 
gør dårligt eller noget, som 
ikke lever op til gæsternes 
forventninger, er vi meget 
åbne overfor kritik, for vi er 
nyåbnede og vil hele tiden 
gerne blive bedre og bedre,” 
siger Wang Tah Mak.  

Japanske
Specialiteter
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Il Dona er skabt på passionen for den gode smag. Her får du tradition og fornyelse i én mundfuld. 
Køkkenet er rustikt med rødder i de italienske egnsretter, tilført nordiske råvarer, fantasi og sund 
omtanke. 

Bag den ambitiøse smagsoplevelse står Fabio Donadoni, og vores mål er at bevise, hvor godt sund 
mad smager, når det tilberedes med gode råvarer. Selv om vi har høje ambitioner, er Il Dona et 
uhøjtideligt sted med højt til loftet. Læs mere om vores skiftende menuer, naturvin og andre gode 
sager på ildona.dk

Velkommen til Magstræde 12.  
Et sted for alle, der elsker smagen af god mad.

Il Dona Ristorante: Mandag til lørdag: 18.00 – 24.00 
Il Dona Cortile: Mandag til lørdag: 12.00 – 24.00. (køkken: 21.45)

Smagt til med paSSion 
og gode råvarer 

MagStræDe 12  •  1204 KøBenHavn K   •   t.: + 45 3645 3663   •   W.: ILDona.DK

HAIKU         SUSHI

Rainbow maki Salat serveret  Dream mix  Sashimi
(vores signatur ret)   med japansk dressing
 

Vi har et stort udvalg af varme japanske retter,
og sørger altid for at have de bedste råvarer

Haiku Sushi  ·  Nytorv 19
1450 København
Tlf. 33 12 88 28

Åbningstider
Man - Lørdag: 11.30 - 15.00 og 17.00 - 22.00
Søndag: 17.00 - 22.00

Vi har også

Take away

Få 10% rabat ved at 
medbringe annoncen
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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

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG - LØRDAG: KL.10.00 – 18.00

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

kunst Sunny Asemota, der for et par måne-
der siden åbnede eget galleri i Borgergade i 
samarbejde med tøjmanden Ivan Grundahl, 
er i gang med at heldekorere de gule busser 
på Bornholm. Maleren, der har atelier i Nexø, 
har sagt ja til at gøre de 12,5 meter lange Vol-
vo-vogne festlige at skue. Forleden blev den 
første bus sluppet løs på landevejene. Den er 
pyntet med 54 tigermisser, og direktøren for 
Bornholms Kunstmuseum, Lars Kærulf Møl-
ler, var begejstret for resultatet, rapporterer 
den lokale presse.

Sunny Asemota har fået tilskud fra flere 

fonde og regner med at kunne forvandle fem 
karryerstatningsgule trambusser, importeret 
til Bornholm fra et århusiansk overskudsla-
ger.

Fredag den 20. august kl. 16-19 har Sunny 
Asemota fernisering på udstillingen ”Trofæ” 
i Borgergade 15 E, hvor også billedhuggeren 
Per Sommer er repræsenteret. Blandt trofæer-
ne er kølerhjelme fra Mercedes S-klasse biler, 
der har fået nyt udtryk ved hjælp af fabule-
rende farver.

Mr. City

borgergade-kunster
maler bornHolms busser
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STUDIESTRÆDE 12  –  1455 COPENHAGEN  –  +45 3315 2255  –  JAILHOUSECPH.DK

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

Menu
Forretter

Gazpacho   58.00
serveret med crème fraîche

Skiver af koldrøget norsk laks   67.00
serveret med spinat à la crème 

og balsamicomarinerede cherrytomater

Hovedretter
Grydestegt dansk landkylling   170.00

serveret med nye danske kartofler, hjemmelavet 
agurkesalat og 

rabarberkompot samt skysauce

Grillet tunsteak med sorte sesamfrø   172.00
serveret med krydderurtekartofler, sauteret spinat 

og forårsløg, hertil hjemmelavet tzatziki
 

Medallion af kalvemørbrad   190.00                
anrettet på majs og østershatte, og serveret 

med smørstegte nye danske kartofler
samt kold hvidløgscreme

300 gr. bøf af oksehøjreb med fedtkant   198,00
serveret med bagt kartoffel med 
økologisk smør og crème fraîche, 

dagens garniture samt sauce bearnaise

Frisk pasta   132.00
serveret med rejer, spinat, rødløg og solsikkekerner

Desserter
Bananasplit à la Jailhouse   55.00

Lun hjemmelavet rabarberkage   58.00   
bagt med marcipan, serveret med 

friske danske hindbær og crème fraîche

Vanilleis med friske danske jordbær   60.00
garneret ved bordet med pernod og sort peber  

Sammensæt egen menu
2 retter  kr. 189.-
3 retter   kr. 199.-

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

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.-

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.

Kr. 99,-

»Copenhagen Pride 21/8. Check hjemmeside for speciel menu«

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

statue Den 21. juni god-
kendte miljø- og teknikud-
valget, at Børsen er den rette 
placering for Christian IV. 

Han står allerede ved 
Nyboder men for en konge 
med så stor betydning for 
Københavns ekspansion, er 
det ikke nok. Derfor er der 
taget initiativ til en ny sta-
tue, hvor kongen skal min-
des, som han fortjener.

Den nuværende place-
ring ved Nyboder er for 
yderlig set i lyset af kongens 
centrale aftryk på Køben-
havns historie. Det mener 
blandt andre byhistorikeren 
Allan Mylius Thomsen, der 
er blandt gruppen af  initia-
tivtagere til den nye statue: 

”En person som Christian 
IV, der i den grad har sat sit 

præg på København, bør vi 
i langt højere grad markere 
i bybilledet,” sagde histori-
keren tilbage i marts til ber-
lingske.dk. 

Statuen skal udformes af 
billedhuggeren Hans Pauli 
Olsen, og de tre millioner 
kr. man regner med, at den 
kommer til at koste, betales 
hovedsageligt via private 
midler.

Christian IV stod i star-
ten af 1600-tallet blandt 
andet bag københavnske 
bygninger som Rundetårn, 
Rosenborg Slot, Holmens 
Kirke og altså også Børsen. 
Og går alt efter planen, vil 
Christian IV vende tilbage 
indenfor det næste år.

htk@koebenhavneravisen.dk

CHristian iv 
genopstÅr
Miljø- og teknikudvalget har godkendt planerne 
for en seks meter høj bronzestatue af Christian 
IV, som kommer til at stå foran Børsen.
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Couvertpris 599,-

DRØMMEBRYLLUP 

Kig forbi og få vores

stort økologisk udvalg
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natteliv Selvom nye un-
dersøgelser viser, at Køben-
havn generelt er en tryg by 
at bo i, er der stadig proble-
mer med vold og trusler. 
Det viser rapporten ’Tryg-
hed i nattelivet’, som er la-
vet i april i år. Og det er især 
nattelivet i Indre By, der er 
præget af episoder med 
vold og utryg adfærd.

Derfor har Københavns 
Kommune i samarbejde 
med spiritusproducenten 
Diageo og  interesseorga-
nisationen International 
Harm Reduction Associa-
tion, som arbejder globalt 
på at mindske alkohol- og 
narkotika-relateret vold, 
lanceret certifikatet ’Tryg 
den af’.

Den 17. juni overrakte 
Københavns Kommune 
tryghedscertifikater til 15 
af byens natklubber og ba-
rer. Med certificeringen for-
pligter restaurationerne sig 
til aktivt at medvirke til at 
reducere volden i nattelivet. 
I en pressemeddelelse siger 
overborgmester Frank Jen-
sen (S):

”Nu har københavner-
ne 15 steder i nattelivet, 
der sætter ekstra fokus på 
tryghed, og hvor gæsterne 
kan stille særlige krav til 

de rammer, en god aften i 
byen skal foregå under”.
 
Blåstempling af vores arbejde
I Indre By drejer det sig om 
Diskotek IN, Natcaféen, The 
Duke & Bonaparte, LA Tequi-
la Bar, Heidis Bier Bar, Café 
Guldhornene, Australian 
Bar, Al Mercante, Hornsleth 
Bar, Zen, Karel Van Mander 
og Rosie McGees. 

De skal alle opfylde 13 
kriterier, der er en del af 
tryghedscertifikatet. Kri-
terierne omhandler først 
og fremmest en udskænk-
nings- og narkotikapolitik. 
Desuden sættes der fokus på 
personalet, førstehjælp samt 
de fysiske rammer i baren el-
ler natklubben. 

Bjarke Sørensen, medejer 
af Natcaféen, Duke & Bona-
parte, glæder sig over, at der 
er kommet en certificering, 
som har fokus på at nedbrin-
ge vold i nattelivet:

”Fordi vi arbejder i nat-
telivet, har vi også kunne se 
den brutalitet, som der har 
været. Vi har savnet nogle 
retningslinjer, som også bli-
ver overholdt,” siger Bjarke 
Sørensen.

Dennis Friis, restauratør 
og ejer af Diskotek IN, er 
også glad for, at hans natklub 

er blevet en del af certifice-
ringsordningen: 

”For os betyder certifice-
ringen en blåstempling af 
det seriøse arbejde, vi gør på 
dette område og har gjort i 
rigtig mange år,” siger Den-
nis Friis. 

Det handler om trygge rammer
For at opnå certificering skal 
restaurationen have besøg af 
repræsentanter for kommu-
nen, der i samarbejde med 
personalet lægger en plan 
for, hvad der skal gøres, for 
at stedet kan leve op til kri-
terierne. Herefter tilrettelæg-
ges et forløb med den enkelte 
restauration, hvor personalet 
uddannes, procedurer gen-
nemgås, og de fysiske ram-
mer tjekkes.

Thomas Beck Sørensen, 
ekstern kommunikations-
rådgiver på projektet ’Tryg 
den af’, forklarer, at de første 
certificeringer var ret natur-
lige:

”I første omgang er certi-
ficeringen blevet givet til re-
staurationer, som i nattelivet 
er kendt for at være gode til 
at tage ansvaret på sig i for-
hold til at sikre et trygt nat-
teliv, og som i forvejen gør 
meget ud af at uddanne de-
res personale og skabe trygge 

nYt Certifikat skal skabe trYgHed i nattelivet
Med en ny certificeringsordning, ’Tryg den af’, vil Københavns 
Kommune forsøge at sænke antallet af voldstilfælde i natteli-
vet. 15 udskænkningssteder har allerede fået certifikatet.

Af Anders Derlich
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nYt Certifikat skal skabe trYgHed i nattelivet
Af Anders Derlich

rammer,” siger Thomas Beck 
Sørensen. 

Han forklarer endvidere, 
at det lige nu bliver disku-
teret, hvem der i fremtiden 
skal udstede certificeringen. 
En måde kunne være at læg-
ge certificeringen ind under 
bevillingsnævnet, da denne 
instans i forvejen har meget 
erfaring med restaurations-
miljøet. Intet er dog afgjort 
endnu, men beslutningen vil 
blive truffet i løbet af efter-
året. 

Som ringe i vandet
Det har ikke været noget 
problem at få restaurationer 
med på idéen om en certifice-
ring, og derfor forventer Tho-

mas Beck Sørensen heller 
ikke, at det bliver et problem 
fremover. Lige nu skal Kø-
benhavns Kommune finde 
frem til, hvem der skal være 
de næste til at få en certifice-
ring. Under alle omstændig-
heder kommer der til at ske 
yderligere i efteråret, forkla-
rer Thomas Beck Sørensen. 

Det håber Dennis Friis 
også, for de nuværende cer-
tificeringer skal efter hans 
mening ikke stå alene. Idéen 
skal gerne sprede sig som rin-
ge i vandet, og det er vigtigt, 
at Københavns Kommune er 
med som en aktiv medspiller 
i denne proces.

”Det er et langt sejt træk, 
som kommer til at tage flere 

år. Det kommer også an på, 
hvorvidt det blot var en poli-
tisk manifestation af Frank 
Jensens valgløfte om et tryg-
gere København, eller om 
man fra politisk side vil følge 
op på det,” siger Dennis Friis.

På Natcaféen, Duke & 
Bonaparte håber man også 
på, at ’Tryg den af’ vil være 
første skridt i en vedvarende 
bekæmpelse af vold i det kø-
benhavnske natteliv:

”Vi har fået meget posi-
tive tilkendegivelser på cer-
tificeringen, og derfor håber 
vi på, at det er noget, som Kø-
benhavns kommune vil blive 
ved med at arbejde med,” si-
ger Bjarke Sørensen.

ad@koebenhavneravisen.dk

Hovedpunkter for 
certificeringsordningen
- En synlig og aktiv udskænkningspolitik
- En synlig og aktiv narkotikapolitik
- Retningslinjer for personalets adfærd
- En beredskabsplan for førstehjælp
- Trygge fysiske rammer

En af initiativtagerne er britiske International harm 
Reduction Association, som tidligere har høstet posi-
tive resultater fra lignende Sikker By-projekter i bl.a. 
Manchester og Liverpool.
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Formatet på Københavner-
avisen er 250mm x 335mm.
Avisen er opbygget i 5 spal-
ter, en spalte mindre end 
tabloidformat.

»

LokaLt engagement OG SUNDT UDSyN

Den lokale forankring er kernen i Københaveravisen. Hver by-
del har sin lokalredaktion, der skriver om stort og småt – og 
giver plads til de vigtige lokale debatter, der holder kvarteret og 
byen i gang.

Den journalistiske blanding har københavnerne taget godt 
imod. I dag har avisen hele 1,2 læsere pr. eksemplar ifølge en 
måling fra LN Analyseinstitut. 

Københavneravisen er en sammenslutning af de tidligere 
bydelsaviser Stræderne, Rendestenen, FrederiksStaden, Grøn-
negadekvarteret og Rundetaarn Avis.. 

Københavneravisen er den direkte vej til synliggørelse i Indre København. 
Vores kompakte avis udkommer hver måned i 10.000 eksemplarer, 
og leveres til samtlige butikker, restauranter og caféer i København K.

tuu
Klik ind på: www.indrebylokaludvalg.kk.dk-

København vil være verdens bedste cykelby - er du verdens bedste cyklist?

Cykelkarma i Indre By:
En uge i september sætter Indre By 
Lokaludvalg fokus på cykelkultur i bydelen.

Mød Teatergruppen Brændende Kærlighed som 
karmabetjente på din cykeltur i Indre By.

Tirs. den 7.  og ons. den 8. :  Vi spreder god 
cykelkarma i morgentrafikken på hhv. Dr. Louises 
Bro og Knippels Bro med øko-æbler og dejlige 
toner fra Karmakanonen.

Søn. den 12. : Kom på guidet cykelkultur-tur i 
Indre By.  Tilmelding til turen på: 
indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

Giv os dine cykelkarmaønsker for Indre By. Udfyld 
vores elektroniske spørgeskema og vind gavekort 
til en kop god kaffe eller en lapning (fra uge 33). 

 Klik ind på: www.indrebylokaludvalg.kk.dk

Snart er det flere år siden, at Morgenavisen Jyl-
lands-Posten opgav sit daglige tillæg JP Køben-
havn. Og det fortoner sig, at Danmarks Interna-
tionale Avis, som den jyske basun samtidig kaldte 
sig, havde københavnsk hovedkvarter på Kongens 
Nytorv i A. P. Møllers tidligere lokaler.

I epoken med JP København lykkedes det at 
udvikle en form for metropolorienteret journali-
stik, der selvfølgelig led under, at en læser i Hørs-
holm ikke har voldsomt mange fælles interesser 
med en anden læser i Greve, bortset fra trafik og 
enkelte andre overordnede emner. Nu er det kun 

århusianerne, der får et lokalt tillæg, JP Århus, 
med i købet.

JP København skal huskes for en brav indsats, 
der gjorde indtryk på de rodfæstede morgenavi-
ser. Københavnerne blev bedre informeret, hvis 
de ellers gad læse – og købe. De gratis dagblade 
var endnu ikke opfundet i Danmark.

Bortset fra ugentlige forlystelsestillæg er de 
tre familieorienterede morgenaviser ikke sær-
lig københavnske i deres journalistik, men nok 
i synsvinklerne. De lever i en forestilling om at 
være landsdækkende.

Tiderne skifter, små aviser på papir går aldrig 
af mode, og med Københavneravisen har kernen 
af hovedstaden fået en avis i vækst, som tegner 
til at blive sund og stærk. At befæste vor position 
og være til nytte og nærhed for læsere og annon-
cører er vores opgave. Internationale bliver vi dog 
aldrig.

God sensommer
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.

Da Jyllands-Posten ville kapre København
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Mangler du mad til dit 
næste arrangement?
Står du og mangler noget dejligt mad til dit næste arrangement? Mad Synergi tilbyder lækre buffeter
og fantastiske 3-retters menuer. Vi sætter en ære i at levere et perfekt resultat – hver gang!

UDSTILLING PÅ KULTURKAJEN DOCKEN

info@madsynergi.dk

Står du og mangler noget dejligt mad til dit næste arrangement? Mad Synergi tilbyder lækre buffeter 
 

og fantastiske 3-retters menuer. Vi sætter en ære i at levere et perfekt resultat – hver gang!

Mad Synergi er skabt af de to kokke Jeppe Graa 
& Henrik Junker, som begge har en fortid fra de  
danske Michelin-restauranter, samt det Danske 
Kokkelandshold. De havde begge en drøm om at 
gourmet mad ikke behøver at koste en formue og 
kun være tilgængelig på de danske top restauranter. 
Du har således nu muligheden for at bestille mad i  
verdensklasse til dit næste arrangement.  
    Om du skal holde en rund fødselsdag, bryllup, nytårs-

-

aften eller dit arbejde skal holde julefrokost står vi 
klar til at levere noget rigtig dejligt mad. Vi er meget 

imødekommende og fleksible og vi er således i stand 

til at skræddersy et arrangement til jer, hvor vi står 
for det hele.
 
Vælg  Mad Synergi,  hvis maden skal:  
• Have høj kvalitet  • Byde på god smag  
• Være ærlig  • Være nutidig  
• Være lavet fra bunden   

Vi håber meget at høre fra dig …

Mange gastronomiske hilsner,

Prøv vores nye "Mad Synergi TO GO" butik på Åbuldevarden 13A (lige ved søerne) 

UDSTILLING PÅ KULTURKAJEN DOCKEN
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Åbuldevarden 13A 

(lige ved søerne)
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bevillinger Alkoholforbruget i Køben-
havn skal ned. Det budskab er man 
enig om på Københavns Rådhus, hvor 
man især er bekymret for de unge. 
Men mens Venstre vil have flere kam-
pagner og mere fokus på problemet 
på skolerne, vil Ninna Thomsen have 
færre alkoholbevillinger. 

”Det er simpelthen for nemt at købe 
sig til en brandert på et københavnsk 
udskænkningssted, og det slår igen-
nem i alkoholforbruget, der i Køben-
havn er ekstra stort,” skriver Ninna 
Thomsen på kommunens hjemmeside. 
Tilgængeligheden for de unge er sim-
pelthen for stor. 

Derfor vil hun have færre alkohol-
bevillinger især i nærheden af skoler 
og gymnasier. Desuden mener hun, at 
der bør sættes en grænse for, hvor tæt 
værtshusene må ligge. Det er fint med 
alkoholpolitik på skolerne og andre 
’bløde’ tilgange, anerkender borgme-
steren, men hun mener ikke, at det er 
tilstrækkeligt.

”Når jeg bliver præsenteret for sta-
tistikker, der viser, at danske unge har 
rekord i drikfældigheder, så vil jeg sige 
- ja kampagner er en god idé – men jeg 
mener, at hvis vi vil gøre noget ved det, 
så skal der andre virkemidler til,” siger 
Ninna Thomsen, der mener, at det vil 
være naturligt at begynde at tænke 
sundhedsspørgsmål ind, når man laver 
en alkoholbevilling.

Socialdemokraterne på Rådhuset er 
lidt tøvende omkring idéen om gene-
relt færre værtshuse, men politisk ord-
fører Mette Reissmann er begejstret for 
idéen om at få alkoholen langt væk fra 
skolerne.

”Hvis man ser det i forhold til gym-
nasier og tekniske skoler, og der hvor 
folk går i 10. klasse. Hvis man laver en 
eller anden radius der, hvor vi ikke vil 
have flere bevillinger, så synes jeg, det 
er et meget godt forslag,” siger Mette 
Reissmann, der mener, at unge ikke 
gider bevæge sig ret langt for at få fat 
i alkohol.

’Forbud er ikke en løsning’
Formanden for Venstre på Rådhuset 
Pia Allerslev tror derimod ikke på, at 
en lovmæssig regulering hjælper, og 
hun frygter, at det vil skade det kø-
benhavnske byliv.

”Jeg synes, at den der forbudstil-
gang ikke rigtigt passer ind i Køben-

havn eller i min tilgang til livet. Og 
det at tro, at man kan forbyde sig ud 
af alle problemer, det er ikke noget, 
som jeg synes giver ret god mening. 
Alle undersøgelser viser, at hvis de 
unge ikke har et værtshus i nærhe-
den, så går de ned og køber en pose øl 
i stedet for,” siger Pia Allerslev, der har 
opbakning fra direktøren for Brygge-
riforeningen Niels Hald, som heller 
ikke har megen fidus til forslaget om 
at begrænse antallet af værtshuse:

”Hvis de unge ønsker at gå på 
værtshus, jamen så skal de nok finde 
et. Jeg tror, det er meget mere vigtigt 
at få indarbejdet en grundholdning 
hos de unge om, at alkohol skal nydes 
i moderate mængder,” siger han og 
påpeger, at forslaget vil komme til at 
genere det store flertal, der har et for-
nuftigt forhold til alkohol. 

Der er en reel risiko for, at det kø-
benhavnske byliv vil lide et alvorligt 
knæk, hvis de mange værtshuse bli-
ver færre, mener Pia Allerslev, og hun 
peger i stedet på mere oplysning og 
kampagner for at forbedre de unges 
tilgang til alkohol.

”Jeg er tilhænger af, at vi selvfølge-
lig har en by der er åben, en by der er 
levende og en by der inviterer til, at 
man også kan sætte sig og drikke en 
øl. Og at vi som kommune, sammen 
med forældre, skole og med de forskel-
lige oplysningskampagner, sørger for, 

at de unge får en fornuftig tilgang til 
brugen af alkohol,” siger Pia Allerslev.

Men det er skræmmekampagner, 
mener Ninna Thomsen, når man for-
søger at sætte forslaget op som totalt 
ødelæggende for bylivet i København. 
Hun påpeger, at det netop ikke skal gå 
udover bylivet, og at man skal være 
varsom især omkring Indre By. 

”Hallo, jeg har ikke tænkt mig, at 
der skal være bydele i Købehavn, hvor 
der er 4 kilometer til det nærmeste 
værtshus. Dér er vi overhovedet ikke 
henne. Det er et skræmmebillede, der 
bliver sat op,” siger Ninna Thomsen, 
der understreger, at det er en del af 
den københavnske kultur, at man kan 
tage en øl, hvis man har lyst.

Bakkes op af eksperter
Professor ved Statens Institut for Fol-
kesundhed, Morten Grønbæk, der 
også tidligere har siddet i Forebyggel-
seskommissionen, bakker sundheds-
borgmesteren op, da han mener, at 
en begrænsning af alkoholforbruget 
i høj grad afhænger af tilgængelighe-
den. Han peger på undersøgelser fra 
andre storbyer, hvor man har oplevet 
en sammenhæng mellem antallet af 
værtshuse og det samlede alkoholfor-
brug.

”Hvis værtshusene kun har åbent 
til klokken tolv og ikke har åbent til 
klokken fem, så bliver der ikke druk-

ket fra tolv til fem. Og hvis der kun 
er 200 værtshuse og ikke 2000, så 
bliver der også drukket mindre. Det 
kan man simpelthen se,” siger Morten 
Grønbæk, der mener, at det er oplagt 
at se på nærheden til gymnasier og 
lignende.

Lektor ved Center For Rusmid-
delforskning på Århus Universitet, 
Karen Elmeland, er mere i tvivl om, 
hvorvidt et forbud vil hjælpe, da hun 
peger på, at langt det meste alkohol 
indtages privat. Men hun mener dog, 
at der prismæssigt vil være en effekt, 
hvis værtshusene kommer til at ligge 
længere fra hinanden.

”I det øjeblik at der er rigtigt mange 
værtshuse, så bliver der også forholds-
vis stor konkurrence. Og det vil sige, at 
vi får de her fænomener som ’happy 
hour’. Og rigtigt mange skynder sig at 
drikke, så længe man kan få to til ens 
pris,” siger Karen Elmeland.

Bedre uddannelse
I Bryggeriforeningen frygter man, at 
en regulering af alkoholbevillingerne 
kommer til at genere det store flertal 
af fornuftige alkoholnydere. I stedet 
mener Niels Hald, at barpersonalet 
skal have en bedre uddannelse, så det 
sikres, at der ikke skænkes alkohol til 
unge under 18 år, som loven påbyder. 
Han mener, at man på den måde kan 
sikre, at de helt unge ikke har et sted 
at gå hen, når gymnasiernes fredags-
bar lukker.

”Vi er stærkt imod, at man misbru-
ger vores produkter, og derfor skal vi 
målrette vores indsats mod de, der 
har et overforbrug og et misbrug. Det 
er også et spørgsmål om at uddanne 
barpersonalet i netop at kunne hånd-
tere konflikter og folk i den situation. 
Der er en væsentlig opgave ved at sik-
re, at loven rent faktisk håndhæves,” 
siger Niels Hald.

Ninna Thomsen er helt enig og pe-
ger på, at der allerede er samarbejde 
med værtshuse om at begrænse alko-
holindtaget.

”Københavns Kommune er alle-
rede i dialog med restaurationsbran-
chen omkring, hvad man kan gøre i 
forhold til ansvarlig udskænkning,” 
siger Ninna Thomsen.

htk@koebenhavneravisen.dk

 
der er for mange 
vÆrtsHuse i købenHavn
Sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) vil have færre alkoholbevillinger i København for at bekæmpe det 
høje forbrug af alkohol. Socialdemokraterne vil gerne se på idéen, mens Venstre er imod forslaget.

Af Hjalte Kragesteen

BorgmeSter:



Læg oplevelsen på et stort gammelt sejlskib, her får 
I både masser af aktiviteter med at sætte sejlene og 
navigere skibet og også appetit til måltidet. Der er 
meget nyt at tale om for alle og efterhånden som 
vinden tager sejlene dukker skipperskrønerne op 
fra gemmerne hos selv de mest hårdkogte land-
krabber.

Skipper afpasser sejlføringen og kursen efter vejr 
og vind, så alle får en god sejltur. Det er en ny ople-
velse for en gangs skyld, at lade vinden bestemme, 
hvor hen og hvor langt turen går.

Kr. 995,- pr. person, v. min 30 personer.
Prisen inkluderer fem timers sejltur, fire retters skibsbuf-
fet, fadøl, div. vand, skibets vin samt kaffe og kage.

Kontakt os for at høre nærmere og finde en ledig dato.

Havet
v. Alice og Henning Breindahl Sørensen
Maritim Charter ApS
Toldbodgade 24 Z
c/o Spar Shipping, Nyhavn 61, 
1050 København K

www.havet.dk - info@havet.dk
Tlf. : +45 30 24 58 90

Oplev Øresund 
for fulde sejl

www.havet.dk · info@havet.dk
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fÅ købenHavneravisen
gratis med posten

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

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

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  

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

DESIGN OG LAV DIT EGET SMYKKE
F.eks emalje øreringe med sterling sølv 
for mindre end 35,- kr. 

Sommerens store hit - Lav din egen kæde 
med frynser - for mindre end 150,- kr.

BeadsNdrops 
- KUN 2. min fra Rådhuspladsen 

- Danmarks største udvalg  
af perle & smykke tilbehør 

- til dig som kan li’ at lave dine smykker selv. 

Et paradis af perler i 2 etager i sommerens  
modefarver med Swarovski krystaller, 

læder snøre m.m.

BeadsNdrops.dk
Tilfredshed for pengene

STUDIESTRÆDE 41, 1455 KBH K

WWW.BEADSNDROPS.DK
eller besøg os på

Il Dona er skabt på passionen for den gode smag og 
de sunde råvarer. Køkkenet er rustikt, og opskrif-
terne stammer fra originale italienske egnsretter, 
tilført klassiske rødder fra den nordiske muld. I 
det højloftede og nænsomt renoverede lokale er 
der dækket op til tradition og fornyelse i et itali-
ensk køkken tilsat fantasi og sund omtanke. 

Gourmet med kant
Il Dona adskiller sig på flere punkter fra andre 
italienske restauranter i København. Ikke bare 
smagen, men også sundhed har højeste prioritet, 
og menukortet er derfor bygget op omkring  spæn-
dende råvarer fra både Italien og Norden. Il Dona 
er grøn uden at være fanatisk, så menuen er bygget 
op omkring grøntsager, der giver stor variation i 

smagen. Men til dem, der ikke kan undvære kød, 
er der altid en kødret på menuen. Ideen med at 
kombinere det nordiske/italienske er en gennem-
gående tanke, der udspringer af, at ejerne kommer 
fra henholdsvis Italien og Danmark.

”Smagen betyder alt. For lysten til at spise og 
for glæden ved at nyde. For mig er smag en fin 
balance mellem gode råvarer, kreativitet og tradi-
tion. Med Il Dona har vi en ambition om at gøre 
god, sund mad tilgængelig, så vi serverer mad af 
høj kvalitet til rimelige priser,” siger partner Fa-
bio Donadoni, tidligere køkkenchef hos Era Ora og 
fortsætter; ”Det har været interessant at se, hvor-
dan vores gæster har taget imod vores grønne køk-
ken. Den grønne og lette mad er ikke længere kun 
noget, kvinder går op i. Også fra virksomheder 

mærker vi en stigende interesse for at forretnings-
middagen er grøn og at gæsterne får en særlig op-
levelse,” supplerer Fabio Donadoni.

Det gode naboskab 
Il Dona Ristorante ligger dør om dør med Huset 
i Magstræde, og naboskabet gør det nemt for de 
mange, der besøger Husets koncerter og andre 
aktiviteter at kombinere det med en god madople-
velse – og omvendt. 

Il Dona Ristorante og Cortile 

Magstræde 12, 1204 København K - www.ildona.dk

il dona - en Ægte italiener 
i HJertet af købenHavn
Magstræde er en af byens ældste gader, og i det, der i gamle dage hed ”Spisehuset”, ligger i dag 
en italiener med nordisk udstråling. 

Af Robert Haren
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SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23

MANDAG - FREDAG: 11-18 
LØRDAG: 11-16

52 ÅR I FIOLSTRÆDE

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

Østerbro Frimærkehandel

Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store 
dødsbosamlinger. – Reel behandling.

www.oesterfrim.dk

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

Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

Åbningstider: 
tirsdag-fredag kl. 11-17  ·  lørdag kl. 10-13  ·  Mandag lukket

ACS-TRÆLAST A/S - XL-BYG tlf: 32 82 06 00
Tømmerupvej 77 fax: 32 82 06 01
2770 Kastrup web: www.xl-acs.dk
 mail: info@acs.dk

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06 Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07 Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk Lørdag kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.dk

ALT TIL HUS OG HAVE TIL GØR-DET-SELV-FOLKET PÅ AMAGER !

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06    Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07    Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk    Lørdag     kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.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

mode Smukke mennesker 
iklædt smukt dansk og skan-
dinavisk design. Det kunne 
man opleve i København 
den 14. august, hvor ’The 
World’s Greatest Catwalk’ 
som kulmination på mode-
ugen forvandlede Strøget til 
et kæmpe modeshow.  

Det var de tre konkur-
rerende modemesser i Kø-
benhavn, der sammen med 
Copenhagen Fashion Week 
og brancheforeningen Dansk 
Mode & Textil arrange-
rede ’The World’s Greatest 
Catwalk’, hvor mere end 200 
modeller viste designs fra 
godt 500 danske og skandi-
naviske tøjvirksomheder. 

Det krævede sit at stable 
en modebegivenhed af så 
store dimensioner på be-
nene. 

”Det er ikke bare verdens 
længste catwalk, vi kommer 
til at producere - men også 

verdens største modeshow 
nogensinde! Det er helt nyt 
og uafprøvet, og det kræver 
i den grad, at hele byen svin-
ger med; politi, brandvæsen, 
myndigheder, butikker, be-
værtninger osv. Det krævede 
et helt sublimt samarbejde 
– at vi løfter i samlet flok – 
og indtil nu er den del gået 
rigtig fint,” sagde Thomas 
Hargreave, der er kreativ 
direktør i produktionsvirk-
somheden Stage 7 i en pres-
semeddelelse, inden showet 
løb af staben.

Verdensrekord
Da modellerne trådte ud på 
catwalken, som strakte sig 
fra Kongens Nytorv til Råd-
huspladsen, skulle de tilba-
gelægge intet mindre end 1,6 
km. Og med den længde slog 
catwalken på Strøget ver-
densrekorden for at være den 
længste catwalk nogensinde. 

strøget 
blev verdens 
lÆngste Catwalk

Mere end 200 modeller spankulerede ned 
af Strøget i sillende regnvejr, da verdens 
største modeshow løb af stablen.

Af Helle Kvist



- Ingen opgave er for lille
Vi foretager både private og  erhvervsflytninger i 
hovedstadsområdet, samt hele det øvrige Danmark.
Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud.

Alt i transport
Køl - Varme - FroSt - FlytNiNg

Vognmand Jimmy Christensen apS
idrætsvej 70 · 4332 gislinge

tlf.   21 42 50 45    ·    Fax   43 62 74 13
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Vognmand Jimmy Christensen apS
idrætsvej 70 · 4332 gislinge

tlf.   21 42 50 45    ·    Fax   43 62 74 13

kommentar Amaliehaven er placeret på et af de 
mest prestigefyldte og arkitektonisk interessante 
steder i København. Alligevel bliver haven sjæl-
dent benyttet af københavnerne. De få der kom-
mer i haven, passerer igennem uden at sætte sig, 
skønt haven, med sine ca. 80 meter bænkeplads, 
må have været tænkt til ophold da den blev tegnet  
af den belgiske arkitekt Jean Delognes i 1979. Ha-
vens vigtigste funktion ser i dag ud til at være 
gennemgang for turister på deres rute fra Amali-
enborg slotsplads og ud til Den lille Havfrue. På ve-
jen gennem haven tager turisterne billeder af det 
store springvand og nogle stopper op og kikker på 
væg-fontænen i bunden af haven. Haven er på den 
måde blevet indlemmet i det billede af Danmark, 
vi sælger til udlandet gennem turisternes besøg. 
Men billedet virker livløst og forældet. Spørgsmå-
let er hvilke befolkningsgrupper Amaliehaven 
skal tilgodese, er den tiltænkt københavnerne eller 
er den primært tilrettelagt for turisterne?

Amaliehaven har altid været meget omdisku-
teret. Da tegningerne af haven blev offentliggjort 
i dagspressen for tredive år siden blev planerne 
udsat for en stormende kritik fra fagfolk. Hele to 
professorer i landskabsarkitektur, Sven Ingvar An-
dersson og Sven Hansen, udtrykte kritik over det 
arkitektoniske udtryk, som de fandt udansk og 
uden særlige arkitektoniske kvaliteter. Beplant-
ningen opfattede de som rodet. Deres hovedkritik 
dengang gik dog på at Amaliehaven ikke blev den 
tredje plads som arkitekten Nicolai Eigtved oprin-
deligt havde planlagt skulle afslutte Frederikssta-
dens hovedakse. Den blev i stedet en have. 

Da arkitekten Nicolai Eigtved i 1749 planlagde 
bydelen Frederiksstaden, med hovedaksen som det 
styrende element, skabte han et af de mest unikke 
anlæg i Europa ikke kun som et formfuldendt stil-
historisk mesterværk, men også i kraft af anlæg-
gets symbolske billede på den enevældige idé. De 
fire palæer repræsenterer adelen, der støtter op 
omkring rytterstatuen, symbolet på kongemagten, 
som igen vender front op mod gud, repræsenteret 
ved Frederikskirkens kuppel. I Bredgade bor det 
højere borgerskab i de store palæer og i Amaliega-
de bor det lavere borgerskab i de store herskabs-
lejligheder. Eigtveds oprindelige idé for Frederiks-
staden var at skabe tre pladser; kirkepladsen ved 
Frederikskirken, Amalienborg slotsplads og en 
tredje plads på den daværende Larsens plads ved 
havnen, hvor Amaliehaven senere kom til at ligge.  

Arkitekt Steen Estvad Pedersen fortsatte kri-
tikken i 1992. Han mener Amaliehaven forrykker 
balanceforholdet i hele aksen. Et balanceforhold 
styret af arkitekturens hierarkiske orden; palæ-
erne vender front mod rytterstatuen, som vender 
sig mod kirken. Men springvandet trækker vores 
opmærksomhed i den modsatte retning. Estvad 
beskriver det således, ” Delognes store springvand 
bliver hele anlæggets krumtap og tager kraften ud 
af rytterstatue, palæer og kirke, og ødelægger ene-
vældets forfinede symbolik.” 

Amaliehaven virker forstyrrende på balancen 
i Frederiksstadens hovedakse. Det skyldes ikke 
kun det store springvand, men også den kontra-
bevægelse haven udgør ved at være orienteret på 
tværs af hovedaksen. Med opførslen af operaen på 

Holmen og den forestående etablering af metro-
nedgang bag Frederikskirken ændres den arkitek-
toniske balance i Frederiksstadens historiske akse 
endnu engang. 

Det er oplagt at gribe chancen og renovere Ama-
liehaven ved at gøre den tidssvarende i forhold til 
det liv der udfoldes i byen og samtidig give haven 
en ny position, der ikke forstyrrer det symbolske 
billede på hierarkiet i 17 hundredtallets sam-
fundsstruktur.    

Amaliehaven er designet til at man uforstyrret 
kan sidde på bænkene med en vis grad af privat-
sfære omkring sig, idet beplantningen skærmer for 
indblik fra alle sider. Beplantningen skærmer også 
for udsyn til havnen, der tidligere var en arbejds-
plads, der blev betragtet som beskidt og blottet for 
æstetiske kvaliteter. 

Men i dag bruges havnen som rekreativt areal. 
Byens offentlige arealer bruges også mere ak-

tivt end for 30 år siden. Grænsen mellem det of-
fentlige og det private differentieres i disse år på 
alle niveauer i det danske samfund. Samtaler i mo-
biltelefoner i det offentlige rum er en af årsagerne 
hertil. I dag finder vi det mere naturligt at foretage 
flere ting udendørs, hvor vi bliver set og ser andre 
mennesker. På varme sommerdage er parker, plad-
ser og havnefronten i København tæt fyldt af men-
nesker. Fødselsdage og studentergilder afholdes på 
tæpper i parken. Intime og halvintime begivenhe-
der lader vi foregå i det offentlige rum.

Amaliehavens lukkede attitude, lever slet ikke 
op til de nye krav for byliv, som den omkringlig-
gende by allerede udlever. Amaliehaven lægger 

omskab amalieHaven 
TIL GAVN FOR KøBENhAVNERNE!
Kommentar af Maja Nikolajew, Landskabsarkitekt Ph.D.

Amaliehaven ligger som en anakronisme på et af Københavns mest betydningsfulde steder, kun 
sporadisk brugt af forbipasserende turister. Med enkle indgreb kan haven gøres tidssvarende. 
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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

Vi tilbyder oste, pølser og tapas fra hele verden!

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

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

Tapas boksen kan variere efter årstid. 

45,00 kr.
Pris pr. stk. Tapas for 2

Tapas for 1

Nyhed!

op til en adfærd, der hører første halvdel af det 
20. århundrede til, med spadseretur i havens kor-
ridoragtige struktur og ophold på bænke med et 
begrænset udsyn og indbygget beskyttelse af in-
timsfæren. Den måde at være sammen på i det 
offentlige rum ligger os fjernt i dag. Haven lever 
derfor sit eget liv og er ikke en del af det køben-
havnske byliv. 

Da Delognes anlagde haven brugte han mange 
forskellige planter. Hans intention var at lade plan-
terne gro vildt mellem hinanden og udtrykke den 
rå natur i kontrast til højbedenes stringente og 
rette linjer. Indimellem de vildtvoksende planter, 
buske, træer og bunddække står klippede taks i ku-
biske former. Men i dag har buske og træer vokset 
sig store og udtrykket sløres. Slots- og Ejendomssty-
relsen bruger i dag mange ressourcer på at tæmme 
og afstemme i forhold til aggressive og knap så do-
minerende planter, og Delognes udtryk er blevet 
forenklet gennem tiden.  

Beplantning har fungeret fint i en årrække. 
Men spørgsmålet er nu hvor bevaringsværdig De-
lognes planteplan er i dag, om tiden ikke er til at 
gentænke beplantningen radikalt.   

Som landskabsarkitekt fra generationen efter 
etableringen af Amaliehaven mener jeg, haven 
indeholder nogle rumlige kvaliteter, der gør den 
værd at værne om, og med en række enkle greb 
kan haven integreres i byens nye sammenhænge. 

Jeg vil foreslå at opgive tanken om en tredje 
plads, og acceptere at ’17 hundredtallets akse, ‘ 
symbolet på enevældens samfundsstruktur, stop-
per ved Toldbodgade. På den anden side af Told-

bodgade starter ’det 21. århundredes akse’, der 
spænder fra Amaliehaven tværs over vandet til 
operaen. Forbindelsen mellem Amaliehaven og 
operaen forstærkes ved at åbne haven ud mod van-
det. Beplantningen i det yderste og det midterste 
bed fjernes, og kun nogle af de særligt skulpturelle 
klippede taks kan stå tilbage. I stedet sås græs. De 
bænkerækker der orienterer sig mod Frederikskir-
ken kan flyttes over på modsatte side, så udsynet 
bliver ensidigt i retning mod vandet. Beplantning 
mod Toldbodgade danner, sammen med murerne, 
fortsat en god afgrænsning af haven, hvorfra man 
nu kan nyde udsynet til vandet og havnefronten 
på den anden side. Den nye akse er et billede på 
byen brugt som mødested og rekreation og at van-
det atter integreres som element i byen, i modsæt-
ning til at havnen tidligere dannede bagside til 
byen. Havnen er ikke længere en beskidt arbejds-
plads og med de mange nye boliger er havnen ble-
vet ”vasket ren,” og integreret i byen. Vi mangler at 
Amaliehaven også åbner sig, og forstærker aksen 
gennem en gensidig visuel forbindelse tværs over 
haven til operaen. 

Beplantningen, som den er i dag, skærmer for 
blæsten ude fra vandet. Men det er tvivlsomt om 
der på disse dage sidder mennesker i haven. Med 
en åbning af rummet og en visuel inddragelse af 
kajen gøres havens rum mere multifunktionelt og 
mere tidssvarende. De hævede plateauer med græs 
til ophold vil blive øer i det store rum, hvorfra man 
kan iagttage udsigten og livet på kajen, samtidig 
med at det hævede plateau markerer en vis form 
for privatsfære, hvor man både er sig selv og en 

del af fællesskabet. Plateauet som møbel er et godt 
svar på kravet om differentiering mellem det of-
fentlige og privatsfæren som vi efterlyser i øjeblik-
ket, og bruges allerede med succes i mange nyere 
byrum, f.eks. i havneparken på Islandsbrygge. 

Ved at fælde beplantningen i de yderste bede, 
og skabe udsyn til vandet, forstærkes hovedaksens 
retning, samtidig med at spændingen mellem de 
to akser bevares og bliver bedre balanceret, og 
Amaliehaven vil efter 30 år endelig finde sin rolle 
i forhold til Frederiksstadens hovedakse fra 1749.    

Ved blot at eliminere noget beplantning, så no-
get græs, opstamme et par træer og flytte et par 
bænke, vil oplevelsen af Amaliehaven blive helt 
anderledes og meget mere anvendelig for den Kø-
benhavnske befolkning. Det vil igen være til gavn 
for turismens markedsføring af København da 
oplevelsen med og af lokalbefolkningen altid vil 
være at foretrække som turist. 

    Haven er en gave til det danske folk fra A. 
P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene formål. Officielt ejes haven af Sta-
ten og Københavns kommune og vedligeholdes af 
Slots- og Ejendomsstyrrelsen. Landskabsarkitekt 
ved Slots- og Ejendomsstyrrelsen, Tanguy Lavio-
lette fortæller at haven skal holdes i den stand den 
var, da gaven blev modtaget. Hermed opfordres der 
til en revurdering af de servitutter der i sin tid blev 
lagt på haven, set i forhold til det liv gavens modta-
gere lever i dag, 30 år efter haven blev tænkt.  

Maja Nikolajew, Landskabsarkitekt  Ph.D. MAA

mn@vandoglandskab.dk  
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renovering Bygningen i 
Krystalgade, som siden 1993 
har huset Hovedbiblioteket, 
bliver nu moderniseret. De 
københavnske politikere 
har valgt at renovere og mo-
dernisere Hovedbiblioteket i 
stedet for at bygge et helt nyt 
bibliotek til op i mod en mil-
liard kroner.
Det er tegnestuen Juul & 
Hansen, der i samarbejde 
med Københavns kommune 
står for renoveringen.

Passage gennem bygningen 
Den største arkitektoniske 
forandring i den omfattende 

restaurering er etablerin-
gen af en passage gennem 
bygningen, der forbinder St. 
Kannikestræde og Krystal-
gade. I samme ombæring re-
noveres bygningens facader 
også.

Skønt Hovedbiblioteket 
mangler plads til det, der er 
bibliotekets formål nemlig 
bøger, udvides disse arealer 
ikke. 

I stedet etableres en stor 
åben bogmarkedsplads inde 
midt i biblioteket, samtidig 
med at alle etager op igen-
nem bygningen renoveres.

Mod Krystalgade udvides 

det allerede eksisterende 
cafe- og avislæsningsområde 
yderligere. Og i det indre 
gårdmiljø ud mod St. Kan-
nikestræde etableres en gla-
stilbygning med tagterrasse, 
ligesom der opsættes altaner 
og karnapper.

De første ti millioner kro-
ner, ud af et budget på om-
kring 100 millioner kroner, 
er allerede bevilget på bud-
gettet for 2010 til færdiggø-
relse af første etape.

ahl@koebenhavneravisen.dk 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

Kør ud i sommerlandet med 
Move About’s grønne elbiler
For virksomheder og private
 99,-  pr time
 499,-  for en dag
 799,-  weekend tilbud
Alt inklusiv læs mere på  www.moveabout.dk

Intet indmeldelsesgebyr og gratis parkering 
i hele København.

www.moveabout.dk
Move About ApS | Bredgade 56, 3 | 1260 København

konkurs Planerne om at  
åbne i nye billigere lokaler 
nåede ikke at blive en rea-
litet for superkokken Mads 
Refslund og hans restaurant 
MR. Den Michelin-hædrede 
restaurant er nu gået kon-
kurs. 

MR gik konkurs første 
gang i april sidste år, den-
gang med selskabet Bour-
gogne ApS, men genåbnede 
hurtigt med samme navn 
i samme lokaler for ikke at 

miste Michelin-stjernen. 
Men den høje husleje på 

den lukrative adresse på 
Kultorvet har fortsat gjort 
det umuligt at holde re-
stauranten kørende. Derfor 
lukkede MR ned  i maj i år 
med selskabet Mads Refs-
lund ApS og med håbet om 
at åbne i billigere lokaler og 
fortsat beholde stjernen. Det 
har Sø- og Handelsrettens 
konkursbegæring  nu fore-
løbig sat en stopper for. Der 

vil i hvert fald ikke blive ført 
mere drift under selskabet 
Mads Refslund ApS. 

Men planen om en gen-
åbning lever stadig. Folkene 
bag MR er eftersigende på 
jagt efter lokaler i køben-
havnsområdet, men der 
forlyder intet om hvornår, 
hvordan og under hvilket 
navn den nye restaurant 
skal realiseres. 

cv

miCHelin-restaurant 
endnu engang konkurs

Hovedbiblioteket 
moderniseres
Af Alexander Højfeldt Lund

hovedbiblioteket i Krystalgade moderniseres og renoveres. Det 
sker i stedet for planen om at bygge et helt nyt hovedbibliotek.
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Få et gratis konsulentbesøg og uforpligtende
tilbud på en renovering af dit køkken!

8.340,-

priseksempel: 
10 folielåger,

5 skuffefronter
15 greb

inkl. moms
og montering

Jyllingevej 64, 2720 Vanløse, 38791614, nygammelt.dk

Nygammelt
skift ikke køkken skift køkkenlåger

25 års jubilæum

før 10.820,-
spar 2.480,-

Vi fejrer
vores jubilæum

ved at give
25% rabat
på alle folie-

låger
(gælder i hele august måned)

BESTIL DIN KØKKENRENOVERING
 I AUGUST MÅNED OG FÅ ET 

GRATIS MINICRUISE
FOR 2 PERSONER

SKIFT LÅGER PÅ KØKKENET
OG SPAR PENGE

www.Jagt og Fiskerimagasinet.dk
Nr. Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

www.Hunters House.dk
H.C.Ørstedsvej 7, Frb. 33 222 333

Husk!
Vi sender også 
på postordre

Praktisk specialindrettet rygsæk
med indhold af alt hvad der be-
høves til en frokost i det fri.
Indeholder skeer, knive, gafler,
tallerkener, alukrus, skærebrædt,    

oplukker, salt/peber, servietter   
m.m. Isolerede rum til drikke    

varer og madvarer.
Service til 4 personer.

milJø Der er noget i luften, og det er ikke 
duften af violer. Det er derimod en alt for høj 
dosis af sundhedsskadelige stoffer fra vejtra-
fikken, som københavnere og byens gæster 
udsættes for dagligt. 

Ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen vil 
EU’s grænseværdi for NO2 i luften i år blive 
overskredet på 35 forskellige vejstrækninger 
i København, og omkring 90 procent af luft-
forureningen anses for at komme fra vejtra-
fikken. Den høje koncentration af NO2 kan 
give helbredsproblemer for visse dele af Kø-
benhavns befolkning. 

”NO2 virker lokalt irriterende på slimhin-
der i øjne og luftveje. Det er derfor specielt 
ubehageligt for folk med astma og andre luft-
vejssygdomme,” siger sektionsleder for hu-
maneksponering og seniorforsker i afdeling 
for Atmosfærisk Miljø ved Danmarks Miljø-
undersøgelser Ole Hertel.

Det største miljøproblem
Luftforureningen, som kan forårsage lunge-
sygdomme og medvirke til kræft, er for tredje 
år i træk kåret som det største miljøproblem 
i København.  Det angiver fire ud af fem kø-
benhavnere i en undersøgelse, som Catinét 
har lavet for Københavns Kommune.

Luftforurening er altså et stort problem i 
byen, og det selvom grænseværdierne ikke er 
umulige at opfylde.

”WHO fastlægger grænseværdier på bag-
grund af publicerede undersøgelser af negati-
ve helbredsmæssige effekter, hvor der lægges 
en sikkerhedsfaktor ind for at tage højde for 
særligt følsomme grupper. EU har i mange 
tilfælde lagt sig tæt op af WHO’s grænsevær-
dier, men her skeles også til, hvad der er rea-
listisk opnåeligt,” siger Ole Hertel.

Den københavnske lufts indhold af bly, 

kulilte, svovldioxid og partikler er i dag un-
der grænseværdierne. Men den såkaldte mil-
jøzone har ikke virket helt efter hensigten. 
Miljøzonen, hvor der stilles krav om parti-
kelfiltre på ældre, tunge køretøjer, har kun 
reduceret indholdet af NO2 med ni procent.

”Når NO2 ikke falder, som man måske 
umiddelbart skulle tro, så skyldes det flere 
ting. NOx (summen af NO og NO2 red.) ud-
slippet er faldende. Andelen af direkte emit-
teret NO2 har imidlertid været stigende dels 
på grund af flere katalysatorer, som ganske 
vist reducerer NOx-udslippet, men den rela-
tive andel af NO2 er større. Samtidig er antal-
let af dieselkøretøjer steget, og dieselkøretø-
jer har større NO2 andel i NOx-udslippet end 
benzindrevne køretøjer. Miljøzonen stiller 
krav til tunge dieselkøretøjer, men ikke til 
den øvrige bilpark,” siger Ole Hertel.

Metro hjælper miljøet
Samtidig står politikerne i kø for at løse pro-
blemet. Både Venstre og De Konservative på 
Københavns Rådhus peger på, at en øget cy-
keltrafik samt en ny østgående omfartsvej via 
en havnetunnel, kan lede trafik væk fra Indre 
By. Man er dog mere skeptisk over for en lov-
ændring, der kan stille skrappere miljøkrav 
til biltrafikken. 

Men som Ole Hertel påpeger, er EU al-
lerede på vej med nye normer for udslip fra 
vejtrafik.  

”Generelt vil luftkvaliteten dog bedres i 
de kommende år i takt med nye EU normer 
for udslip fra forskellige køretøjskategorier,” 
siger Ole Hertel og fortsætter: 

”Personligt mener jeg også, at man skal sæt-
te yderligere gang i metrobyggeriet og forsøge 
at reducere personbiltransporten i midtbyen”.

ahl@koebenhavneravisen.dk

luftforureningen i 
købenHavn er for HøJ
I år vil ikke mindre end 35 gadestrækninger ikke opfylde grænsevær-
dien for kvælstofoxid (NO2 red.) i luften. Samtidig angiver fire ud af 
fem københavnere luftforurening som byens største miljøproblem.

Af Alexander Højfeldt Lund
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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FROKOST

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

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 

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

milJø I 2012 vil pladsen mel-
lem Københavns Rådhus og 
Palace Hotel være forvand-
let til en grøn oase. Sidste 
år vandt den irske arkitekt 
Hacket Hall McKnight den 
åbne internationale konkur-
rence med sit forslag om et 
grønt område med plads 
til caféer og markedsplads, 
samt en offentlig pavillon til 
udendørskoncerter og en stor 
birkelund. 

Men vinderprojektet har 

fået øjne og næser til at løbe i 
vand hos Astma-Allergi Dan-
mark. 

Birketræslunden, som 
Hacket Hall McKnight har 
foreslået, er nemlig ifølge 
astmaforbundet en ren pol-
lenbombe. Pollen fra birke-
træer er nummer et på listen 
over pollen fra træer, som 
allergikere oftest reagerer 
på, og pollenpåvirkningen 
vil ifølge forbundet blive for-
stærket af partikelforurenin-

gen fra den nærliggende H. 
C. Andersens Boulevard. 

Planerne om en lund 
består, men forbundets ind-
sigelser har betydet, at Kø-
benhavns Kommune har fra-
valgt birketræerne til fordel 
for de mere allergivenlige 
fuglekirsebær. 

hk@koebenhavneravisen.dk

kirsebÆrtrÆer 
til allergikere
Planerne om en birkelund ved Rådhuspladsen ændres 
efter indsigelser fra Astma-Allergi Danmark. 

Af Helle Kvist
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portrÆt Hyggeligt har der nu altid været hos mor-
mor. Og hyggeligt er der også i caféen Mormors i 
Bredgade. Her har indehaveren, Gitte Vibeke Han-
sen, indrettet en autentisk lille tidslomme med 
teaktræsmøbler, blomstret tapet og landskabsma-
lerier på væggen.  

”Inventaret har jeg fra en gammel kaffebutik 
på Vesterbrogade. Jeg mødte en ældre mand, da jeg 
tilfældigvis kom forbi hans butik. Han var 90 år og 
ville gerne på pension. Og jeg havde jo hele det her 
rum, som jeg skulle fylde ud, så der gik ikke mere 
end en halv time, så havde jeg købt hele hans bu-
tik,” fortæller Gitte Hansen, der blandt andet har 
et antikt kasseapparat og en hundrede år gammel 
kagedåse fra Reinh. van Hauen fra kaffebutikken 
på Vesterbro.

Interiøret hos Mormors er bestemt en mormors 
stue værdig, men den karakteristiske duft af hjem-
melavet leverpostej og lune frikadeller er caféen 
foruden.  

”Det har vi ikke køkken til. Det kunne ellers 
have været rigtig hyggeligt at have hakkebøf med 
bløde løg og sådanne noget, men vi må ikke lave 
varme ting overhovedet,” forklarer Gitte Hansen.   

I stedet er der frisksmurte sandwichs med 
blandt andet kylling og pesto, et stort udvalg af 
smoothies og juicer, og til den søde tand er der 
hjemmelavet drømmekage, kokos makroner og 
kiksekage. 

Og det er ikke kun hjemmebag og interiør, som 
minder om søndagsbesøgende hos mormor. I høj-
talerne er der Poul Reichardt melodier, og bestiller 
man kaffe, serveres den af blomstrede, små kopper 
med guldrand. 

Kendt i Japan
Til trods for at caféen ikke ligger på en velbesøgt 
handelsgade, går det rigtig godt hos Mormors. Og  
originaliteten i caféens indretningen er en del af 
grunden til succesen, vurderer Gitte Hansen, der 
udover at have en del stamkunder også er velbe-
søgt af turister. 

”Rygtet er gået fra mund til mund, og her kom-
mer turister, der er blevet anbefalet af nogen hjem-
me i deres eget land. Jeg ved også, at vi har været 
i blade i Japan, for det kommer de og viser mig,” 
siger Gitte Hansen.   

Da hun i sin tid overtog Mormors var der kun ét 
lille vindue i facaden ud mod Bredgade. I dag er ca-
féen vokset til over tredobbelt størrelse, og senest 
har Gitte Hansen føjet en lille slyngelstue indrettet 
med polstrede lænestole til caféens kvadratmetre. 

Hverken det internationale ry eller udvidelsen 
af caféen, var noget Gitte Hansen så i kortene, den-
gang hun sagde ja til at overtage Mormors;

”Jeg tænkte bare, hvis jeg nu starter min lille 
butik, kan det ikke gå helt galt. Og så er det jo ble-
vet kæmpe stort!”. 

hk@koebenhavneravisen.dk 

til kaffe Hos mormor
Er man til  blomstret tapet og bløde lænestole bør man besøge caféen Mormors på Bredgade. her serveres 

kaffen af små blomstrede kopper, og så er der kiksekage af den gammeldags slags. 

Af Helle Kvist



Klip ud og gem

FOOD BAR
BY BERRIS

ARRANGEMENT

FOOD BAR
BY BERRIS

MENUKORT

FOOD BAR
BY BERRIS

FOOD BAR
BY BERRIS

FIRMAFROKOST
✂

Foodbar kan stå for alt fra
menuforslag til service

Reception

Sommer buffet

Konfirmation

Dåb

Brunch

Bryllup

Fødselsdage

Firma arrangementer

Picnic

etc.

Eksempel på en ugemenu

Mandag
Varm ret – Traditionel lækker lasagne
Dagens salat – salatbar med 6 diverse grøntsager
Dagens pålæg – Parmaskinke med pesto
Rugbrød og franskbrød
Ost – 3 forskellige slags

Tirsdag
Varm ret – Thaigryde med ris
Dagens salat – råkost med frugt
Dagens pålæg – Rullepølse med italiensksalat
Rugbrød og franskbrød

Onsdag
Varm ret – Bagt laks med kartofler og hollandaise sauce
Dagens salat – Broccoli med feta
Dagens pålæg – frikadeller med kålsalat
Rugbrød og franskbrød

Torsdag
Varm ret – grillet kyllingebryst med kartofler vendt i gremolada
Dagens salat – tomatsalat med avokado og brøndkarse
Dagens pålæg – Roastbeef med pickles og cornichoner
Ost – 3 forskellige slags
Rugbrød og franskbrød

Fredag
Varm ret – Kalvecuvette med rosmarinbagte kartofler
Dagens salat – Grøn salat med dressing
Dagens pålæg – fiskefillet med hjemmelavet remoulade
Fredagskage – Bananchokoladekage
Rugbrød og franskbrød

Pris per person: 48 kr. ex moms
Levering: 100 kr. ex moms per dag

Morgenmad:
Yoghurt, croissante, kaffe, brød m. ost  50,-

3 salater  45,-
Dagens varme ret  60,-
Dagens varme ret med brød og salat  70,-
Lasagne 60,-
Dagens suppe  35,-
Dagens kage  20,-
Div sodavand  20,-
Div saft  20,-
Friskpresset juice  35,-
Smoothie  35,-
Vand  20,-
Kaffe  25,-
The  25,-
Chokolade 25,-

Udvalg af vin, chokolade og andre delikatesser

Dagens varme ret kan uden problemer
tages med hjem og varmes direkte i emballagen
i microbølgeovnen Mandag-Fredag 09:00-18:00, Lørdag 09:00-16:00

Tlf. 3336 3438, Chr. IX’s Gade 3, 1111 København K, www.foodbar.dk
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På en huskeseddel står, at 
der skal skrives en falk om 
helikopter-tyranniet, men 
den seddel er sådan set over-
flødig, når endnu et piskeris 
tromler hen over himlen net-
op mens disse linjer luftes. 
Så glemmer man ikke emnet.

For nogle år siden, da TV2 
havde egen seddelpresse på 
Kvajtorvet i Odense, anskaf-
fede stationens brovtende 
boss efter amerikansk møn-
ster en helikopter; det var 
også praktisk, når de øverst-
befalende skulle til og fra 
Odense. Den flyvende støj-
generator havde en forkær-
lighed for Amalienborg, men 

en dag blev det majestæten 
for meget, og hun lod en la-
kaj meddele TV2, at larme-
riet var uønsket. Man mak-
kede ret.

Vi andre mangler en la-
kaj, som kan sætte sig i re-
spekt over for det hæmnings-
løse flænseri af luftrummet. 
Heldigvis er vi fredelige folk, 
der ikke råder over private 
antiluftskytsbatterier som i 
Afhængigstan og Helvedes-
mandprovinsen. Egentlig 
ville vi dog gerne vide, hvor 
meget politiet kan se og høre 
på deres overvågningstogter.

Men kopterne er hellige, 
retten til at rumstere i 2-300 
meters højde er umistelig, 
hvis man er en myndighed, 
og borgerne skal bare være 
glade for den ekstra overvåg-

ning. Som om man kunne 
spore terrorister fra en brø-
lemølle.

At en helikopter kan 
have betydning i tilfælde af 
ulykker og sygdom er indis-
kutabelt. Det er overflødig-
hedsflyvningen, der – flabre-
flabre-flabre – gør gode tider 
værre og fremmer salget af 
høreværn. Men de unge, der 
isolerer sig med ’ajpad’ og 
ørepropper kan sikkert ikke 
høre andet end dunk-dunk-
dunk med The Dummies, så 
de er ligeglade.

Så, nu er der stille en kort 
stund, kun den almindelige 
gadestøj lader sig høre, den 
hemmelige helikopterma-
nøvre er gennemført.  

Lurifax

Propel-
protest

af Tårnfalken 

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
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Højbelagt smørrebrød
Frokost platter
Danske retter

Vildsvin
Steaks

Tilbyder

Hyggelig udeservering

Selskaber fra 2 til 450 personer

Husk jule-frokosten

www.citykroen.dk
Tlf. 33 911 300 • Gammeltorv 8 • København K



25AUGUST 2010 ÅRGANG 5

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

anmeldelse Anden halvdel af 1700-tallets Kø-
benhavn er af eftertiden blevet kendt som ”den 
florissante periode” – en hentydning til hvordan 
handel og økonomi i denne periode blomstrede. I 
virkeligheden var det en meget lille del af byens 
indbyggere, der mærkede noget til dette økono-
miske opsving. For de almindelige borgere og de, 
der befandt sig længere nede på samfundets bund, 
blev tilværelsen hverken stort bedre eller værre, 
end den før havde været.

I ’Hundemordet i Vimmelskaftet’ er der ikke 
levnet megen plads til periodens højere samfunds-
klassers personligheder, selvom en stor del af dem, 
som eksempelvis Struensee og Christian VII, indta-
ger betydelige pladser i den danmarkshistorie, de 
fleste i dag kender til.

Nej, i Peter Henningsens og Ulrik Langens for-
tællinger fra 1700-tallet er det tværtimod persona-
ger som skøgen Frederiksberg-Susanne i Adelgade 
og den upopulære politimester Fædder, der spiller 
hovedrollerne.

Fortællingerne foregår i en tid, hvor København 
bogstaveligt talt bestod af det, der lå inden for vol-
dene. Stanken i byen var uudholdelig på grund af 
de åbne rendestene og kanalerne, som flød med af-
fald. Byen var plaget af støj, om end af en noget 
anden art, end den vi kender i dag fra tusindvis af 
motoriserede køretøjer.

Det kan være svært at forestille sig en by, som 
på én gang er den samme, som den vi færdes i i dag, 
og samtidig anderledes på snart sagt alle punkter. 
Men de to forfattere leverer så fine beskrivelser af 
byens liv og indbyggere, at billederne snart sam-

ler sig til et hele for det indre øje. ’Hundemordet 
i Vimmelskaftet’ er i øvrigt rigt og meget flot illu-
streret med gengivelser af malerier og gamle kob-
berstik, som underbygger de skrevne fortællinger.

Byens problemer – dengang og nu.
1700-tallets københavner sloges med problemer, 
der stort set ikke eksisterer i dag. For eksempel var 
der retningslinjer for, hvordan man skulle forhol-
de sig, hvis man fik øje på en formodet druknet i 
byens kanaler. Og byens befolkning var nødt til at 
slukke tørsten i øl og brændevin, fordi der ikke var 
adgang til rent drikkevand.

Men ser man på de store linjer, er det fascine-
rende, hvordan problemerne dengang, mere el-
ler mindre var identiske med dem, der eksisterer 
i vore dages København. Fattige kvinder fanget i 
prostitution, bander, integrationsproblemer og 
hjemløse prægede byens liv dengang som nu. Den 
eneste nævneværdige forskel er, at problemerne i 
dag i højere grad er af international karakter.

’Hundemordet i Vimmelskaftet’ består af seks 
historier om alt fra hundegalskab til isvinter. De 
to fortællere har støvet de gamle kildematerialer 
grundigt af, og formidlet indholdet på en forbil-
ledlig og overbevisende måde, der viser at historie 
langt fra behøver at være en kedelig beskæftigelse.

Peter Henningsen og Ulrik Langen: ’Hundemor-
det i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 
1700-tallets København’ er udkommet på Jyllands-
Postens Forlag. 

slp@koebenhavneravisen.dk

i 1700-tallets København

Blandt pøbel og 
taskenspillere 

Historikerne Peter Henningsen og Ulrik Langen fortæller spændende historier om, hvordan helt 

almindelige mennesker levede og overlevede i hovedstaden i slutningen af det 18. århundrede.

Af Sarah Louise Pedersen
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Eksklusivt tøj & accesories
Nyt  &  Genbrug

Naboløs 4     ·     1206 København K     ·     tlf: 33 11 42 60 

renoveret 600.000 støtte-
kroner fra Københavns Kom-
mune og Det Danske Film-
institut er noget, der kan 
ses og mærkes hos en lille 
kunstbiograf som Gloria. For 
pengene er faldet på et tørt 
sted, fortæller direktør An-
ders Simonsen, der glæder 
sig over, at der endelig er ble-
vet sat lighedstegn mellem 
filmrepertoiret og rammerne 
omkring det.

”Tidligere har det været 
sådan, at hvis man er en art-
cinema, så er der ikke råd til 
at lave den slags investerin-
ger selv. Men de penge, vi 
har fået tildelt, betyder, at vi 
nu er kommet op på et meget 
højt niveau. Vi er en en-sals 
biograf, og det er umuligt at 
udvide til flere sale her, hvor 
vi ligger. Derfor er vi virkelig 
glade for at kunne kræse for 
filmoplevelsen i den ene sal, 
vi har til rådighed”.

Det er især et stort nyt 
buet lærred, et moderne lyd-
anlæg samt en ny fremviser, 
der skal forkæle københav-
nerne. Men også omgivelser-
ne omkring salen har fået et 
gevaldigt løft. 

Fem designere, tre gra-
fikere, håndværkere og en 
håndfuld frivillige har knok-
let for at give Gloria det helt 
rigtige udtryk. Det har bety-
det, at biografen, der ligger 
i kælderetagen på Rådhus-
pladsen, har fået mere plads 
og mere lys.

Et par vægge er blevet 
slået ned, og har resulteret i 
et større og mere åbent café-
område.

”Det er jo ikke mange kva-
dratmeter, men det er faktisk 
en tredjedel af selve caféom-
rådet, og det er virkelig no-
get, der kan mærkes, når vi 
holder forpremierearrange-
menter og festivaler, hvor der 

er fuld sal. Nu behøver folk 
ikke længere at stå som sild 
i en tønde. I gangen har vi 
desuden fået lavet høje borde 
med afsætningspladser, så 
folk ikke behøver at stå og 
balancere med vinglas, kana-
péer eller hvad det nu måtte 
være,” fortæller Anders Si-
monsen.

Fra efterårsskov til neonskilt
Lamper og spots er rundhån-
det blevet fordelt, mens den 
karakteristiske efterårsskov, 
der tidligere bølgede langs 
væggene i caféen, er blevet 
ofret til fordel for en lysere 
farvetone. 

”Der var mange, der havde 
et nært forhold til det tapet, 
men jeg synes absolut, det 
er det værd for at her bliver 
meget rarere og lysere,” siger 
Anders Simonsen. 

Glorias facade, der tidli-
gere har været let at overse, 
er blevet udstyret med nye 
udhængsskabe og et nyt ne-
onskilt med specieltdesignet 
typografi. Det giver nu Glo-
ria en ærlig chance for at bli-
ve set midt i Rådhuspladsens 

kaos af skilte, mennesker, tu-
ristbusser og taxaer, mener 
Anders Simonsen.  

”Det er vigtigt, at vi har 
noget, der er synligt, men 
som også har sit eget sær-
præg. Vi har jo kun  én sal, 
hvor der spilles 1-4 film ad 
gangen. Det betyder, at vi 
ikke syner af meget i folks 
bevidsthed i forhold til en 
biograf, der har syv sale og 
viser 15 film”.

Skæve og underholdende film
Gloria genåbnede den 22. juli 
med dansk premiere på den 
anmelderroste franske film 
Pindsvinet. En film, der iføl-
ge Anders Simonsen netop 
indeholder de værdier, der 
lægges vægt på i en biograf 
som Gloria.

”Kriteriet er ikke, at det 
skal være svært tilgængelige 
intellektuelle franske film. 
Det er først og fremmest film 
som skal have en vis portion 
dybde og sætte sig spor hos 
publikum, men de skal også 
være underholdende og ap-
pellere til publikum. Vi er 
ikke interesserede i at skræm-

gennemgribende 
renovering af gloria
Efter en måneds omfattende renoveringsarbejde er den københavnske biograf åbnet med 

mere plads, lys  og teknisk overskud.  

Af Caroline Voetmann

me folk væk. Vi viser faktisk 
typisk film, der er main-
stream i deres hjemland. 
Filmudbuddet i Danmark er 
meget præget af amerikanske 
og danske film, og mange af 
dem er skåret over en læst, så 
man ved, at de tiltrækker et 

stort publikum. Dér er det de 
lidt mere skæve film, vi viser, 
og den nye teknik, vi har fået, 
bidrager virkelig til filmop-
levelsen, ikke mindst til den 
type film, som vi viser,” siger 
Anders Simonsen.

cv@koebenhavneravisen.dk



Spar Shipping ApS
Nyhavn 61  1051  København K
Tlf. +45 33 33 93 55
Nyhavn@sparshipping.dk

Udflugt til Hven
Øresunds paradis

Nyd en dag eller to på Hven
Enkeltpersoner og firmaudflugter

Se vores turforslag på www.

F.eks pakkeløsning 1
Cykeltur
• Sejlads t/r
• Morgenmad ombord
• Cykelleje

Pris pr. pers. kr. 
Børn (4-12 år) kr. 

Bestilles
som

pakke

Pris sejlads t/r
Voksen endagstur kr. 
Barn 4-12 år kr.    

Afgang fra
Havnegade ud for nr. 39
kl. 9.15 retur kl. 16.00

Husk billetbestilling

300,-
220,-

180,-
120,-

udfl ugter.dk



Har åbent til frokost hele sommeren.
Kom og nyd din frokost i vores 
hyggelige gårdhave og prøv vores 
nye sommer menu.

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

Ristorante San Giorgio

Rosenborggade 7

1130 kbh.k

tlf.: 33126120

fax: 33126620

webside: www.san-giorgio.dk

email: ristorante@san-giorgio.dk

Åbningstider:

Mandag - lørdag 18:00-23:00

søndag: lukket.

”I mit køkken laver jeg italiensk mad ud fra de originale principper.
Et fast menukort dræber enhver form for innovation. Et køkken skal være 
levende, være i udvikling og aldrig gå på kompromis med råvarernes kvalitet.
På Ristorante San Giorgio er mad ikke en opskrift - Det er en filosofi.”
Achille Melis

Få en kulinarisk oplevelse ud over det sædvanlige.
Menuer fra 290,- kr.

La Vecchia Signora


