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Håndbyggede
CYKLER

st. kongensgade 57
1264 kbh k

tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk

åbningstider

Mandag  
10.00 - 18.00

tirsdag - fredag
9.00 - 18.00

lørdag  
10.00 - 15.00c
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FøL rÆdSLen 
FRA titanicS ForLiS

TEKST JENS JØRGEN PETERSEN

På hjørnet af Gothersgade og Grønnegade

Bell Håndværkservice
Skomager - Skilte - Nøgler

Kæmpe udvalg af nøgler
Slibning af knive
Nyhed!
Eget graveringsværksted. Kan gravere på alt slags 
materiale, f.eks dørskilte, messing, plast, stål, marmor, 
granit og iPhones. Levering samme dag.

Man-fre 930 – 1800

Lørdag 1000 – 1600
Tlf.: 33 11 90 60
www.bellsko.dk

Gothersgade 21
1123 København K

torVe-
HaLLerne
KLAR I AUGUST

KØBENhAvNS 
MADMIRAKEL:

cHaneL 
vINKER FARvEL 

en KÆmPe

rejSegiLde Overborgmestrene lovede, 
at København skulle få sine torvehaller.

LUKning Et af verdens mest eksklusi-
ve modehuse lukker efter 23 år i Kbh k.

Kommentar Aldrig er en københavnsk 
chefredaktør blevet hyldet og mindet 
som Tøger Seidenfaden.

Har ForLadt oS

UdStiLLing Med blot en smule fantasi kan man fornemme den 
isnende rædsel, passagererne på luksuslineren Titanic måtte 
føle, da skibet sank en aprilnat i 1912 i Nordatlantens bølger. 
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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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Steen Ankerdal
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Ordentlighed forpligter. Med disse to ord 
som ledetråd har ejendomsaktieselskabet 

Jeudan over en kortere årrække opbygget en 
betydelig portefølje af københavnske kvali-
tetsejendomme. Jeudan har også etableret en 
selvstændig service- og entreprenørdivision i 
vækst. Plankeværker, varebiler og mænd fra 
Jeudan præger gadebilledet. Det betaler sig i 
længden at agere ordentligt.

Opførelsen af Københavns Torvehaller 
forestås af Jeudan, der også påtager sig 

driften og i disse uger er i færd med at 
gennemgå de mange ansøgninger om stade-
pladser. Kortene skal blandes rigtigt, så de to 
markedshaller og området mellem dem opnår 
størst mulig tiltrækningskraft. 

Opgaven med at vænne Københavns bru-
gere og beboere til, at torvemad gør mere 

glad, er afgørende for markedspladsens suc-
ces. I England, hvor supermarkederne efter-
hånden dominerede 98 % af dagligvaresalget, 
er der gennem en kortere årrække etableret 
ikke færre end 2.000 torvemarkeder, som nu 
tegner sig for 15 % af fødevareforsyningen. 
Jeudan synes indstillet på at investere i om-
fattende markedsføring.

Oh fryd - dette eldorado af fisk, kød, grønt, 
ost, brød og specialiteter åbner allerede 

til august. Efter 15 års slid og skuffelser kan 
Københavns Torvelaug af 1998 og især arki-
tekt Hans Peter Hagens, der satte det hele i 
gang, glæde sig til, at København kommer 
på gastronomisk omgangshøjde med hoved-
stæder i de lande, vi normalt sammenligner 
os med. Til hverdag og fest er torvets tilbud 
bedst.

Københavneravisen

Karma er et buddhistisk begreb, loven 
om årsag og virkning. Den gør sig gæl-

dende i forbindelse med reinkarnation, 
hvilket er værd at vide for de cyklister, 
der nu skal indordne sig under kommu-
nens fuldt berettigede adfærdsregulering 
af de tohjulede individualister. God cy-

kelkarma, lyder det fra den 
kommunale bedemølle. 

Gennem blid og venlig 
kørsel kan cyklisterne 

opspare bonuspoints, 
der vil blive taget i 
betragtning, når den 
næste inkarnation 
skal tilrettelægges. 

Kakerlak eller 
kardinal? Nyt, 
at kommunen 
mentalt og 
sprogligt enga-
gerer sig i sjæle-
vandring.

Kravet om, at cyklernes jublende kor skal 
finde en bedre fælles melodi, fremsæt-

tes fra stadig flere sider, selv inkarnerede 
cyklister er begyndt at kritisere uopdragne 
artsfæller i den offentlige debat. Kan of-
fentligt dirigeret sprogmassage medvirke 
til at fremme civilisationen, må vi bære 
over med kampagnerismen, forestillingen 
om at mennesker kan forbedres kollektivt 
gennem indsukrede dekreter fra Sandheds-
direktoratet. 

Kort og godt er der buldrende behov for at 
få civiliseret cyklismen. ”Ingen må tage 

sig selv ret”, lyder et ældgammelt princip, og 
det gælder også i vore dages heftige trafik. 
En by skal kendes på, at alle trafikanter 
respekterer hinanden, og skal København 
kunne bryste sig af at være verdens mest 
vidunderlige cykelby, må enhver tage sit 
medansvar. Også når køretøjet skal stilles 
uden at være til gene. 

Københavneravisen

StorbyenS SPiSeKammer

SødLaden cyKeLKarma

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
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Åbningstider:
Man - Ons: 09.00 - 24.00
Torsdag: 09.00 - 01.00
Fredag: 09.00 - 02.00
Lørdag: 10.00 - 02.00
Søndag: 10.00 - 24.00 

Køkkenet har åbent til kl. 22.00 
og i weekender til kl. 23.00 

Café Bjørg´s 
Vester Voldgade 19
1552 København V

tlf: 33 14 53 20

www.cafebjorgs.dk
info@cafebjorgs.dk

klip kuponen ud! 

Få en gratis Fadøl,

Glas Vin eller Vand 

ved spisning.

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

BOGHUSET.DK

KonKUrrence
vINDERE

Vinderen af gavekort til 6 flasker vin
hos Vinoble Skt. Petri blev:

Kenneth Schou, København K

Vindere af gavekort på 2 billetter til
’Den indbildt syge’ i Folketeatret blev:

Karen Zahle, København K
Kira Stockfleth, København K

Ulla Barkling, København K
Jette Harthimmer, København K

Irene Sierst, København S

KULtUr Tøjhusmuseet åbner 
til september en stor udstil-
ling om krigen i Afghanistan. 
Det et en donation på 2,7 
millioner kr. fra Det Obelske 
Familiefond, der har banet 
vejen for udstillingen, som 
skal give danskerne et mere 
nuanceret billede af krigen, 
og at bidrage til en bredere 

forståelse af krigens virkelig-
hed i Afghanistan.

Udstillingen bliver delvis 
til, i samarbejde med Hold 
10, der lige nu er udstatio-
neret i Helmand-provinsen. 
Soldaterne sender løbende 
mails og billeder direkte til 
Tøjhusmuseet, og soldaterne 
skal desuden være med til 

at bygge udstillingen, når de 
vender hjem. Udstillingens 
fokus vil især være på solda-
ternes arbejde og deres per-
sonlige oplevelser, som skal 
bringe beskueren helt tæt på 
begivenhederne.

kbh

Krigen i aFgHaniStan
På mUSeUm
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Uorden i Vestergade
Søndag den 9. januar 2011 kl. 05.17 blev en 21-årig mand anholdt i forbindelse med, 
at han fik en påtale for at urinere på et offentligt sted. Påtalen gjorde dog, at den 
21-årige vendte sig om og sparkede den ene politibetjent i skridtet og slog ham i 
ansigtet. To kammerater til den 21-årige blandede sig, og derfor blev det nødvendigt 
at tilkalde forstærkning. De to kammerater på henholdsvis 21 og 22 år blev også 
anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. 

røveri mod kiosk på Landemærket
Torsdag den 13. januar 2011 kl. 18.49 fik to mænd med en pistol truet sig til at få 
udleveret et endnu ikke opgjort udbytte.
Gerningsmændene blev beskrevet som af en anden etnisk herkomst end dansk, 
begge talte dansk og var mellem 25-30 år gamle.  

indbrud hos guldsmed på nørrevoldgade
Lørdag den 15. januar 2011 kl. 01.40 havde ukendte gerningsmænd skaffet sig 
adgang til 1. sal i bygningen via et halvtag. herefter var der sket indbrud i flere kon-
torer og til sidst i en guldsmed i stueetagen. Udbyttet er endnu ikke blevet opgjort.

 

røg fra bygning i Studiestræde
Lørdag den 15. januar 2011 kl. 10.37 blev to personer kørt til Rigshospitalets 
traumecenter til observation for røgforgiftning efter, at der var opstået kraftig 
røgudvikling i forbindelse med en brand i nogle elinstallationer i et værelse. Beboerne 
i to opgange blev også evakueret og hele Studiestræde afspærret. Ilden blussede op 
igen, og brandvæsenet blev nødt til at skære et hul i gulvet for at lede efter gløder.

Knivstikkeri i Studiestræde ved Vester Voldgade
Fredag den 21. januar 2011 kl. 05.04 blev en 26-årig mand kørt på skadestuen 
fordi han var blevet stukket med en kniv i ansigtet og i maven. Fire formodede 
gerningsmænd blev anholdt. Politiet efterforsker hændelsen.

Vold mod rådhusbetjent bag rådhuset
Fredag den 28. januar 2011 kl. 11.59 blev en rådhusbetjent tævet med en vindu-
esvisker af en mand, som derefter flygtede i en sølvgrå Fiat Stilo. Bilens registre-
ringsnummer er politiet bekendt. 
Gerningsmanden blev beskrevet som:   
Mand, dansker, 35-40 år, ca. 180 cm, almindelig af bygning, tyndt sort hår og næsten 
skaldet. han var iført en sort læderjakke.  

eventuelle henvendelser i sagerne kan rettes til Station city på tlf. 33 14 14 48

de bLå bLinK
Af Alexander Højfeldt Lund

Kommentar Aldrig er en 
københavnsk chefredaktør 
blevet hyldet og mindet som 
Tøger Seidenfaden, der til 
det sidste var sine meningers 
mand og havde gjort Politi-
ken til meningernes medie. 
Han personificerede sin avis 
i en ånd, der skaffede både 
venner og fjender, men alle 
synes enige om, at diskussio-
nen mister stor en stemme, 
nu hvor han i en alt for ung 
alder er gået bort.

For dagbladene er det af-
gørende, at deres redaktører 
kan begå sig på tv. Lisbeth 
Knudsen fra Berlingske er 
den mest troværdige og vel-
overvejede, og Ekstra Bladet 
savner Bent Falbert, som på 
en mere synftig måde end 
efterfølgeren kunne sætte sin 
modpart på plads. Jyllands-
Posten er også i bekneb for 
en dreven tv-profil; man må 
sige, at både Flemming Rose 
og Kurt Westergaard har ta-
get deres del af læsset. Erik 
Bjerager fra Kristeligt Dag-

blad er også god foran ka-
meraet.

Københavneravisen er 
som en vipstjert i pressesko-
ven, men også en liden fugl 
spidser øren og tænker sit, når 
en af skovens store stammer 
vælter omkuld. Uden Seiden-
fadens særlige sans for civil 
ulydighed bliver dagspressen 
lidt mindre aktivistisk. 

Så sørgeligt det end er, så 
har avisens kloge ejere i tide 
truffet beslutning om hans 
efterfølger. Ingen er uund-
værlig, det føles bare sådan. 
Nye melodier på suppen kan 
virke forfriskende, men sit 
stampublikummet må man 
aldrig skuffe, højst pirre. 
 
Bedste hilsener
Robert Haren,
Ansv. chefredaktør

en KÆmPe 
Har ForLadt oS

www.cph-art.dk 
online  
kunstmagasin
 
Spændende artikler og 

kunstnerprofiler med gallerier, blogs, 
eventkalender og meget mere.

www.cph-art.dk
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★★★ Marcussens Hotel er et hyggeligt hotel 
til et weekendophold på Fyn. Hotellet ligger cen-
tralt i Assens, tæt på gågade, strand og havn. 
Assens er en charmerende by med historie tilba-
ge til 1100-tallet, og sporene fra fortiden ses sta-
dig i byens brostensbelagte gader og i de gamle 
bindingsværkshuse. Oplev også resten af dejlige 
Fyn – bl.a. Egeskov Slot, den skønne natur og 
eventyrlige Odense med H.C. Andersens Hus, 
Carl Nielsen Museet og de gode shoppingmu-
ligheder. 

Ankomst: 
Fredage frem til 17.06. & 26.08. - 16.12.2011.

Enkeltværelsestillæg kr. 399,-
Voksen opredning kr. 549,-
Ekstra døgn med morgenbuffet kr. 329,-

SE ALT DET DU FÅR:
• 2 overnatninger 
• 2 morgenbuffeter
• **1 forfriskning og 
 chokolade ved ankomst
• 1 tre-retters middag/
 buffet lørdag aften
• Tæt på havn og strand
• Centralt beliggende 
 ved gågade

Nyd 3 dage i hyggelige 
Assens inkl. 1 middag

TRANSPORT INDGÅR IKKE I PRISEN. * i forhold til hotellets vejledende normalpris – med forbehold for specialtilbud. Opholdet kan bestilles t.o.m. 
04.05.2011. Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-.  Børnerabatter: 1 barn op til 5 år gratis i forældres seng – dog skal der betales 
kr 50,- for aftensmad. Afregnes på hotellet. 2 børn op til 11 år kr. 329,- pr. barn  i forældres værelse. Gælder ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse.
Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061.

KØR-SELV MED Inkl. 1 tre-retters middag og chokolade**

KUN HOS DTF travel!
Fortrydelsesforsikring.

RING og afbestil uden grund indtil kl. 12 dagen 
før. Kun 69,- pr. voksen

Vent ikke med at bestille – bestil i dag! 

70 23 14 10 • www.dtf-travel.dk 
Annoncekode: koebenhavner

KUN 675,-
pr. person i dobbeltvær.

Spar 300,-*

LÆSERPRIS

Få en stor velkomstpakke!
Værdi over 1.500,-
Bliv PLUSmedlem af Vi elsker ferie
på www.vielskerferie.dk
Værdi af pakken og indhold kan variere.

Fynsk bindingsværksidyl

Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

El-anlæg

Data-anlæg

Tele-anlæg

Antenne-anlæg

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

BOGHUSET.DK

cHaneL 
vINKER FARvEL 
tiL indre by

LUKning Et af verdens mest 
eksklusive modehuse er efter 
23 år snart ikke længere at 
finde i hovedstaden. Chanel 
har valgt at opsige aftalen med 
Birger Christensen, og vil for 
fremtiden selv stå for deres 
butikker.  

”Jo, det er rigtigt at Chanel 
har valgt at stoppe samarbej-
det af strategiske årsager,” 
udtaler Jeanette Ohrt, som 
er projektmanager hos Birger 
Christensen.

Det er endnu uvist, om 
Chanel vælger at åbne deres 
helt egen butik i København. I 

mellemtiden er der dog ingen 
grund til, at Chanel kunderene 
skal give helt fortabt, Chanel 
er stadig at finde på bøjlerne 
i det indre København. I Bou-
tique Chic i Naboløs kan man 
blandt andet finde second 
hand Chanel dragter. 

Når butikken for sidste 
gang slår dørene op den 31. 
juli, står endnu et stort fransk 
modehus klar i kulissen. Ver-
dens hurtigst voksende luksus-
brand, Lanvin, flytter ind på 
adressen, og får for første gang 
deres helt egen ”shop in shop”.

mkh@koebenhavneravisen.dk

For fremtiden bliver mærket, der skabte ‘The little 
black’ dress ikke længere at finde i København. 
Chanel lukker til sommer deres afdeling på strøget.

TEKST METTE KROGh hANSEN
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Dessertdragens Kageværksted
Sankt Peders Stræde 26 · 1453 Kbh K

www.dessertdragen.dk · Tlf. 3312-KAGE

Kager til en kold tid

gåSegangen
af Tårnfalken 

I skrivende moment er Kø-
benhavn en tør by. Følgerne 
af sneanfaldet er overvundet, 
og den globale regnmængde 
har ikke hærget. Kommu-
nens kontraktansatte entre-
prenører er gået i gang med at 
demolere Frederiksborggade. 

For at undgå for meget 
vrøvl med handelslivet er der 
anlagt nogle gåsegangbræd-
der foran fiskehandleren, ho-
vedparten af passanterne er 
tvunget ind i en kvart gade, 
hvor der også skal være plads 
til henstillede cykler. Menne-
skemos i myldretiden.

Når regnen kommer, og 
det gør den jo før eller især 

siden, vil udgravningerne 
og nødforanstaltningerne 
for de besværlige fodgæn-
gere for ikke at tale om de 
næringsdrivende, blive lidt 
Calcutta-sumpede. Men en 
dag er værket fuldendt, vi 
kan beundre en smuk ind-
faldsport til byen. Lige til 
det tidspunkt, hvor det nye 
fodgængeranlæg for enden 
af Frederiksborggade skal an-
lægges med direkte adgang 
til Metro, S-Tog og bremse-
hvinende regionale giftgaslo-
komotiver i henhold til det 
seneste trafikforlig. Da må 
alt atter brydes op, og man 
kan se frem til årelangt kaos 
i byudviklingens tjeneste.

Længere nede ad Køb-
magergade eksperimenteres 
med en helt anden belæg-

ning, nemlig store jernpla-
ner. Gadunk, gadunk. Nye 
gåoplevelser, vi er sammen 
om byen.

Langsomt vil renoverin-
gen strække sig ned over 
Kultorvet, det bliver som-
mer, og udelivet må indrette 
sig. Tålmodigt vil vi fortælle 
hinanden, at det bliver smukt 
til sidst, at byen bliver rigere 
og mere attraktiv, fordi turi-
ster fra de fjerneste egne vil 
valfarte hertil for at beun-
dre et hovedstrøg, der ikke 
er set skønnere i det ganske 
Europa. I mellemtiden gæl-
der det om at bevare fod-
fatningen og eventuelt vælge 
alternative ruter.

Lurifax

Kommentar Vinterens bøvl med at få ryddet 
gader og veje i København for sne, er bare 
et af mange tegn på, at der er for meget der 
ikke fungerer som det skal i Københavns 
kommune. 
Københavns kommune er nemlig alt for stor. 
I forbindelse med kommunalreformen burde 
man have delt kommunen op i 8-10 mindre 
kommuner. Med 50 – 60.000 indbyggere i 
hver kommune.  

Det altoverskyggende problem er, at der er 
for langt fra politikerne og embedsmændene 
på rådhuset til borgerne. 

Kommunerne tager sig af den borgernære 
service - skoler, børnehaver, ældreomsorg, so-
ciale ydelser osv. - derfor skal politikere og em-
bedsmænd selvfølgelig være tæt på borgerne. 
Man skal kunne møde sin kommunalpolitiker 
på gaden når man handler ind. Det kan man 
ikke i København. 

De fleste københavnere ved end ikke hvem 
byens mange borgmestre er. Overborgmeste-
ren dog undtaget.   

En undersøgelse viste for nylig at et stort 
flertal af  københavnerne føler sig sat uden 
for indflydelse. 

Det ved alle på Københavns rådhus godt. 
Derfor har man også flere gange forsøgt sig 
med nærdemokratiske tiltag. 

Først bydelsrådene, som københavnerne 
stemte ned med et brag i år 2000. Og nu 
lokaludvalgene, som heller ikke formår at 
brænde igennem og engagere københavnerne.

Hverken bydelsrådene eller lokaludvalg 

har altså fungeret særlig godt. Hvorfor ikke? 
Fordi københavnerne ikke har respekt for råd 
eller udvalg der er uden indflydelse på noget 
som helst af betydning. Selvfølgelig ikke. Det 
hører man fra folk over alt i byen hvor man 
kommer.

Dertil kommer at Københavns kommune 
er en mastodont. Også når det gælder plan-
lægning og økonomistyring.  

København er meget dyr på administra-
tionen målt i forhold til andre kommuner. 
Dertil kommer at rigtig mange københavnere 
undrer sig over at prisen på en række ydelser 
og produkter i kommunen er betydelig højere 
end i nabokommunerne. Eksempelvis fjern-
varme der er betydelig dyrere i København 
end på Frederiksberg.

I den tid jeg var medlem af borgerrepræ-
sentation, modtog jeg sammen med mine 
kolleger i flere tilfælde rapporter, der gjorde 
opmærksom på, at det var kommunens stør-
relse der var problemet, når  der var bøvl med 
at yde borgerne den service de har krav på.  

Ligesom at mange af de tocifrede millio-
nunderskud, der i årenes løb, er dukket op i 
kommunens forvaltninger, hænger sammen 
med at kommunen er alt for stor.

Lad os få en diskussion af, om Københavns 
kommune har den rigtige størrelse.  Og lad os 
få den af hensyn til borgerne.

Med venlig hilsen 
Jan Andreasen folketingskandidat (S), 
København

KØBENhAvNS KOMMUNE 
ER ALT FOR STOR 
– deL den oP i 10 mindre KommUner

LÆSerbreV



BYT TIL REDE KONTANTER
Vil du sælge guld, sølv, gamle/antikke smykker eller
luksus ure.
Kom ind til juvelèr Edmund Arnold, der nu på 4.
generation tilbyder en seriøs, fahlig og personlig
betjening.
Prisen på guld er høj nu, derfor kan vi tilbyde den
bedste pris på markedet.

Er du forhindret i at komme ind til os, kan du sende
en værdipakke.
Vi foretager en seriøs vurdering og overfører straks
pengene til din konto, hvis du vil benytte dig af
vores tilbud.
I modsat fald returnerer vi det vurderede.
Ved store samlinger kan vurderingen foregå privat.

EDMUND ARNOLDJUVELÈR 1880

SKOUBOGADE 1 - 1158 KØBENHAVN K - TELEFON 33 33 99 0028 15 13 20

KONTANT BETALING FOR GULD, SØLV,
PLATIN, BRILLANTER OG LUXUSURE!

p.g.a. stor efterspørgsel fortsætter vi med at købe

SKOUBOGADE 1 - 1158 KØBENHAVN K - TELEFON 28 15 13 20 - jearnold.dk@googlemail.com
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tiLbagebLiK Uden symaskine, 
uden gaslys, støbejerndra-
gere og kæmpespejlglasruder 
havde der ikke været noget, 
der skulle udvikle sig til de 
moderne grands magasins de 
nouveautés i 1880ernes Pa-
ris. Vi skal jo huske, at hvert 
produkt havde sin egen spe-
cialforretning: bomuldsklæde, 
træsko, knapper og kniplinger, 
elastikker og tekstilfarver, alle 
produkter blev fremstillet på 
værksteder og manufakturer 
og forhandlet af specialister 
i kælderbutikker og stuelej-
ligheder eller på de ugentlige 
torvemarkeder. Sådan havde 
det været i mange hundrede 
år. Så kom industrien og et 
moderne kreditmarked, så 
kom jernbanen og det stigende 
fødselstal. Og efter 1880 var de 
europæiske storbyer og et par 
nordamerikanske modne til 
en økonomisk revolution: for-
brugerpaladser rejst mellem 
banker, hoteller og pressehuse 
i bykernen, der efter Londons 
forbillede døbtes city (en ny 
nu nedlagt gadestump i Kø-
benhavn fik navnet Citygade!). 

Samme Arkitekt
Alle varehusenes moder blev 
Au Bon Marché, i 1876 byg-
get af arkitekten Gustave 
Eiffel, og elementer herfra 
såsom beliggenhed ved en 
central hovedgade, gerne på 
et hjørne, en midterglaskup-
pel, transparente etager, hvor 
mure erstattedes af stuk- eller 
marmorbeklædte jernpiller, 
flere end fire etager og snart 
også elektriske elevatorer, og 
det hele overdådigt udstyret 
med alskens luksus, elemen-
terne går mere eller mindre 
igen i indkøbstemplerne mel-
lem 1890 og 1920. Palmer, røde 
tæpper, læderbetrukne læne-
stole, helfigursspejle osv.

Lille fortjeneste
De nye varehuse var baseret 
på en lille fortjenstmargin 
og maksimeret omsætning, 

faste lave priser, gerne med 
kontokredit. De begyndte nær-
mest altid med finere dame-
beklædning, både målsyet og 
konfektion, så med børnetøj 
og herrebeklædning, så fodtøj, 
boligindretning, lædervarer, 
paraplyer, bøger og tidsskrif-
ter, og i en uendelig ekspan-
sion landede de efter anden 
verdenskrig på bankernes, rej-
sebureauernes og fødevarebu-
tikkernes domæne. Hertil kom 
faste elementer som illustre-
rede sæsonkataloger, der blev 
tykkere og tykkere for hvert 
årti, samt oprettelse af filialer 
i mindre byer. 

Sporvogne og cykler gjorde 
det muligt, at det stødt vok-
sende købepublikum nemt 
kunne finde paladserne. Det 
nu helt almindelige fænomen 
shopping, der allerede var op-
stået i Østergade og på Kongens 
Nytorv i midten af 1800-tallet 
hos det velhavende borger-
skabs damer i alle aldre: at 
glo, at blive gloet på, at gramse, 
snuse, krajle og myldre, dette 
behov kom netop varehusene 
i møde med deres lune stue-
temperatur, modeopvisninger, 
store glasmontre, og tearooms 
med levende døgnmusik.  På 
slagmarken blev de små hånd-
værker- og købmandshuse i by-
ens centrum. 

De flere hundrede år gamle 
huse, der var i vejen i Lille 
Kongensgade, i Købmager-
gade, Østergade og Pilestræde 
blev revet ned, ejerne gik 
enten konkurs, flyttede eller 
blev ansat hos deres mægtige 
konkurrent.

Seks varehuse
Indre by har kendt hele seks 
varehuse, alle til at begynde 
med grundlagt under be-
skedne forhold. Fonnesbech 
som en lille brodeributik fra 
1847, Crome & Goldschmidt fra 
1860 i Horsens og fra 1901 i 
København, Magasin fra 1868 
i Århus og fra 1872 i Køben-
havn, Illum fra 1891, Messen 

fra 1895, og Daells fra 1911. 
Kun to har overlevet årtusind-
skiftet: Magasin du Nord og 
Illum.

De to handelsrejsende i hør-, 
uld- og bomuldsstoffer Emil 
Vett og Theodor Wessel købte 
i 1871 det gamle 1700-tals 
palæ Hôtel du Grand Nord på 
Kongens Nytorv og åbnede en 
hurtigt ekspanderende hvide-
vare- og dækketøjsforretning. 
Varesortimentet blev konstant 
bredere og automatisk ledsa-
get af et voksende pladsbehov. 
Herman Bang noterede sig at 
vugger og gulvtæpper var et 
forrygende vækstpotentiale. 
Forretningen hed oprindelig 
”De forenede Hvidevarefor-
retninger” med start i Århus 
og Ålborg.  Efter fransk forbil-
lede og analogt med den lokale 
betegnelse har den siden 1879 
heddet Magasin du Nord. Nav-
net skulle endelig ikke udtales 
på korrekt fransk, ellers rø-
bede man snobbede Gentofte-
ambitioner. I 1892 blev hotellet 
og et lille nabopalæ revet ned 

og over to år rejstes den nuvæ-
rende Pariser grande époque-
bygning, der efterfølgende i en 
periode over tres år har forme-
ret sig til hele karreen mellem 
Vingårdstræde, Bremerholm 
og Lille Kongens Gade, med 
siden 1892 hele 34 nedrevne 
ejendomme i kølvandet. 

Illum
I 1898 flyttede den jyskfødte 
manufakturhandler Anton 
Carl Pedersen til byen. Han 
købte det magasin vi idag 
kalder Illum, dengang kaldte 
han sin forretning for storma-
gasin efter fransk grand ma-
gasin. Den i to generationer 
familieejede virksomhed blev 
oprindelig finansieret af et 
firma i Hamborg men takket 
være den resolutte og kreative 
grundlægger blev magasinet 
mellem 1973 og 1998 til et af 
de største varehuse i Danmark. 

Konkurrence
Den konkurrerede i kvalitet al-
tid med Magasin du Nord men 

havde nogenlunde samme pro-
duktpalet og klientel. Men i 
1973 bevirkede oliekrisen og 
rentestigninger, at byggeriet af 
en stor parkeringskælder mod 
Silkegade medførte familien Il-
lums udtræden af firmaet og 
dets overtagelse ved en britisk 
koncern. I disse 75 år fik far 
og søn opkøbt og nedrevet 23 
ejendomme i karreen Øster-
gade – Pilestræde – Silkegade 
– Købmagergade, 11 færre end 
Magasin, for at give plads til 
det konstant ekspanderende 
varehus. Hele boligafdelin-
gen måtte i 1959 udflyttes til 
Amagertorv 10. Bygningsfred-
ningsloven fra 1918 skyldes 
for resten det folkerøre, der 
rejste sig, da Illum i årene 1913 
og 1916 rev et antal gamle re-
næssance- og barokhuse på 
Østergade ned, herunder et af 
Danmarks største historiske 
klenodier, den kendte Efter-
slægtens Gård fra 1640.  

Problemerne opstod
Siden 1970erne dukkede der 
nu alvorlige problemer op for 
de klassiske varehuse. Lukke-
loven, privatbilens udbredelse 
og de nye drive-in-centre ved 
udfaldsvejene, eskalerende 
personaleomkostninger, for-
brugernes ferierejser til fjerne 
indkøbsmål og deres smags-
individualisering ramte vare-
husene mere og mere brutalt. 
Når parkeringsproblemet no-
genlunde var løst (se Magasin 
og Illum), overenskomster og 
husleje kunne holdes i ave og 
lavprissupermarkeder var ble-
vet erklæret for ikke at være 
stuerene, så kom e-handelen 
som endnu en ny trussel. Fa-
milieeje var ellers for længst 
afløst af anonyme investorer 
med alle positive men også 
negative konsekvenser. Og nu 
diskuterer man blandt øko-
nomisk sagkyndige ligefrem, 
om les grand magasins de nou-
veauté er en uddøende race. 

jj@koebenhavneravisen.dk

Da varehusene
kom til byen

Du kender sikkert Magasin og Illum i indre København. Men ved du også, at der har 
været seks andre varehuse? Københavneravisen tager dig med en tur tilbage i tiden 
og fortæller om de populære shoppingsteders historie.

TEKST BYhISTORIKER JAN JANSSEN 

Afdeling i Magasin du Nord omkring 1900-tallet.
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

Vinstuen 
Bernikow

Køkkenet er åbent 
1100-1530

Prøv f. eks. 
byens bedste sild

Kristen Bernikows Gade 2

1105 København K

Tlf.: 33 12 52 56

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

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

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

FROKOST

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

Farvergade 15 • 1463 København K • Tel. 33 91 82 80 • Fax 33 91 82 90
Man.-lør. 14-24 • www.reinwalds.dk • reinwalds@reinwalds.dk

Bison okse menu
AmericAn style

Bison Okse Menu kr. 500,-  
Menu incl. Amerikanske vine kr. 900,-

Amerikansk Vinmenu kr.. 400,-
(1 glas vin pr. ret)

     Clam Chowder
blåmuslinger - krebs - kammuslinger

*
 Rimet torsk ”Bloody Mary”

med rugbrøds-flakes
*

”Sun Valley” andeleverpostej
med soltørrede tranebær og chili-gelé

* 
Grillstegt Bison okse med skummende 

persillesmør, majspuré og sprøde løgringe 
*

Varm chokolade-cherry-fondant
med vanille iscreme

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

Torben Meilvang, Rosengården 8, 1174 K
Aut. Elinstallatør

El-anlæg

Data-anlæg

Tele-anlæg

Antenne-anlæg

JØRGEN HOLST
AUT. EL-INSTALLATØR

rejSegiLde Overborgme-
strene Kramer Mikkelsen 
og Ritt Bjerregaard lovede, 
at København skulle få sine 
torvehaller, men det blev de-
res efterfølger, Frank Jensen, 
der havde fornøjelsen af at 
deltage i rejsegildet på Isra-
els Plads, hvor byggeriet og 
udviklingen af markedet går 
lige efter planen. Der er ingen 
tid at spilde, og til august 
kan Frank Jensen en gang til 
bestige talerstolen og klippe 
den røde snor over. Tillykke, 
København!

Byggeriet er så langt 
fremme, at det sådan set godt 
kunne lade sig gøre at åbne i 
juni, men det kolliderer med 
ferien. På den måde bliver 
der også mere tid til at få de 
sidste detaljer på plads. Torve-
chefen Niels Lønborg Brandt 
er uddannet købmand ved 
Herman Salling i Aarhus, og 
har arbejdet i Schweiz i flere 
år, ligesom han har erfaring 
fra delikatessevirksomheden 
Løgismose.

Han skal stå for komposi-
tionen af handlende, og der 
er flere ansøgere end stade-
pladserne. Kunsten består i 
at skabe den bedst mulige ba-
lance og diversitet, så marke-
dets mangfoldighed gør hvert 
besøg nyt. Seks dage om ugen 
skal der være et mylder af 
mennesker, som køber mad 
med mening og mæthed, 
ikke kun til selskabelighed, 
men også for at forskønne 

hverdagen. Spis lidt mindre, 
smag meget mere. Det ligger 
vel i tiden.

Spændende bliver det at 
se, hvordan madkulturen 
fra Bornholm og andre re-
gioner udfolder sig, og om 
Island og Færøerne får lyst 
til at sælge fisk og skaldyr 
og skærpekød. Med enkelte 
undtagelser er indre Køben-
havn ribbet for fødevarebu-

tikker, snart ændres denne 
situation til glæde for bevid-
ste forbrugere, og dem er der 
forhåbentlig mange af. For 
selv om der er 1.300 parke-
ringspladser under pladsen, 
skal Københavns Torvehal-
ler gerne blive mere end en 
lørdagsseværdighed for den 
nordlige omegn.

Mrs. City

KøbenHaVnS madmiraKeL:
TORvEhALLERNE KLAR I AUGUST

Overborgmester Frank Jensen og advokat Bonnie Mürsch fra Køben-
havns Torvelaug af 1998 lytter til rejsegildetalen af Jeudans admini-
strerende direktør Per W. hallgreen, der opfører og driver Københavns 
Torvehaller.
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Rosengårdens
Bodega

 

Det er her,
man hygger sig

Åbningstider:
Man - ons: 10 - 00
Tors - lør: 10 - 02

søn & helligdage: 10 - 20
Rosengården 11

1174 København K
Telefon 33 12 46 25

KLINIK FOR FODTERAPI
Lone P. Christensen

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

Klinik Downtown

Konditori Antoinette, Østergade 24 b2. (Pistolstræde) 1100 kbh. K
www. Konditori-antoinette.dk  ·  telefon: 3336 1755

Morgenkomplet ▪ Kager
 Brunch ▪ Afternoon tea 

Cup cakes ▪ Scones menu
Estate kaffe ▪ Morgenbrød

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

Brugt: 
Bar køleindsats m/ 
skuffer
Underbords opvasker – 
hatte opvasker
Kølediske – køleskabe
Dobbelt friture 2 x 15 L
Røre maskine 20 L – 
flamber bord 

Ring på tlf. 2424 1010

NY BAR
Bar køleindsats

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

traFiK Kærlighedssæder i 
bussen og et surprise-party 
for en buschauffør har været 
med til at give passagererne 
en mere positiv opfattelse af 
at bruge bussen i København. 

De to events er en del af 
kampagnen Bedre Bustur, 
som er blevet til i et sam-
arbejde mellem Trafikselska-
bet Movia og busselskabet 
Arriva. En tredjedel af de pas-
sagerer, der er blevet spurgt 
i en undersøgelse foretaget 
af Epinion, giver udtryk for, 
at kampagnen har givet dem 
en mere positiv holdning til 
at køre i bus.

Kampagnen har også med- 

ført, at passagererne i hø-
jere grad tænker på chauf-
føren som et menneske, og 
ikke bare et ’serviceorgan’. 
Det skyldes særligt YouTube-
videoen ’Mukhtars fødsels-
dag’, der hylder en chauffør 
på hans fødselsdag. Videoen 
blev efterfølgende valgt til 
årets You Tube-video af Poli-
tikens.dk’s læsere og er blevet 
set over 2,7 millioner gange.

”Et godt omdømme er en 
væsentlig forudsætning for 
at sikre vækst i den kol-
lektive trafik. Derfor er det 
rigtigt godt, at kampagnen 
Bedre Bustur har givet 
mange passagerer et mere 

positivt syn på både bus-
ser og chauffører,” fortæller 
Torsten Rasmussen, områ-
dechef for Movia i Storkø-
benhavn.
 

kbh@koebenhavneravisen.dk

romantiK i bUSSen
en SUcceS
TEKST ROBERT hAREN

Kampagnen Bedre Bustur som kørte i efteråret 2010, har givet de 
københavnske passagerer en mere positiv opfattelse af at bruge bussen.

Bedre Bustur-kampagnen 
omfatter buslinjerne:  
3A, 4A, 150S, 173E og 
350S i København.  

Buslinjerne har alle 
gratis, trådløst internet.

FAKTA: bedre bUStUr
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BILLETTER 3312 1845

26. JAN. – 26. FEB.

DEN
INDBILDT
SYGE

MEDVIRKENDE 
Kristian Halken
Ditte Hansen
Charlotte Fich
Johanne Louise Schmidt
Martin Bo Lindsten
Gordon Kennedy
Kristoffer Fabricius
Lykke Sand Michelsen
Henrik Weel

Rensning og RepaRation af pRismekRoneR

E. A. Fogh 
Krystalbelysning

mere end 50 år med prismer

tlf. 3311 4500 / 5123 1274
mail: e.a.fogh@mail.dk

www.eafogh.dk

Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

UdStiLLing Med blot en smule 
fantasi kan man fornemme 
den isnende rædsel, passage-
rerne på luksuslineren Titanic 
måtte føle, da skibet sank en 
aprilnat i 1912 i Nordatlantens 
bølger. Læg hånden på det 
to en halv meter høje isbjerg 
og føl gyset på udstillingen 
”Titanic – The Exhibition” om 
skibshistoriens mest omtalte 
og spektakulære forlis, der 
åbner i Tivoli 10. april.

Udstillingen åbner på 
selve årsdagen for 99 år si-
den, da det synkefri skib 
forlod kajen i Southampton 
på sin færd mod New York.  
Den spændende, spanske ud-
stilling, der foreløbig er set 
af godt 1,2 millioner men-
nesker i Spanien, Berlin og 
Stockholm, byder på unikke 
indblik i, hvordan det var at 
være ombord på det forliste 
skib, bl.a. i den genskabte 
luksuriøse suite på 1. klasse 

komplet med pejs og silke-
tapeter, og i kahytten på 3. 
klasse med fire køjer. I alt 
rummer udstillingen mere 
end 200 uerstattelige og ori-
ginale genstande fra skibet, 
deriblandt en mangemillio-
nærs smoking, en tallerken 
fra restauranten på 3. klasse 
og et to kg. tungt stykke kul 
fra maskinrum 1, hvor alle 
fyrbødere gjorde deres pligt 
til det sidste.

Ved indgangen får de besø-
gende udleveret en mp3-afspil-
ler, som guider rundt i udstil-
lingen. Flere steder undervejs 
er der audio- og videopræsenta-
tioner, hvor det ikke er svært at 
lade sig bevæge og leve sig med 
i de sidste timer inden skibet 
sank. Det er planen, at udstil-
lingen tilføjes en mindre sek-
tion om de 14 danskere, som 
var ombord på skibet, da det 
gik til bunds natten mellem 
14. og 15. april 1912.

Kun to danskere overlevede 
det uhyggelige skibsforlis. 
Den ene, Jenny Hansen, bo- 
satte sig i Amerika. Den an-
den, var den 19-årige Carla 
Andersen-Jensen fra Fyn, 
som havde betalt godt 7 pund 
for at krydse Atlanten. Det 
siges om hende, at hun aldrig 
senere sov natten mellem 14. 
og 15. april. Hun blev oppe, 
og havde den natkjole hun 
bar 14. april 1912, liggende 
fremme på sofabordet. Siden 
blev hun i 1980 begravet iført 
natkjolen. På udstillingen 
kan de besøgende i et ene-
stående DR interview høre 
Carla fortælle om natten, 
hvor hun, hendes forlovede 
og drømmen om Amerika gik 
ned med Titanic.

Udstillingen i H. C. An-
dersen Slottet lukker 30. de-
cember.

jjp@koebenhavneravisen.dk

FøL rÆdSLen 
FrA TITAnIcS ForLIS
TEKST JENS JØRGEN PETERSEN

Med blot en smule fantasi kan man fornemme den isnende rædsel, 
passagererne på luksuslineren Titanic måtte føle, da skibet sank en 
aprilnat i 1912 i Nordatlantens bølger. 
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JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

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

Menu

Forretter
Jordskokkesuppe.....59.00

Serveret med sprødstegt bacon.

Ostegratinerede muslinger.....69.00
Serveret med krydderurteolie, hvidløgsbrød 

og hjemmelavet aioli.

Hovedretter
Peberbagt torsk.....169.00

Serveret med glaseret rødbeder, fi skekartofl er 
og brocolli, hertil sennepsfl ødesauce.

Kyllingebryst rullet med parmaskinke.....179.00
Serveret med sorte ris, 

hertil ristede savojkål og rød pesto.
 

300 gr. bøf af oksehøjreb med fedtkant.....199.00
serveret med bagt kartoffel med økologisk smør 

og crème fraîche, dagens garniture 
samt sauce bearnaise

Frisk pasta.....149.00
Gartnerens fl øde pasta (vegetar), 

eller Gartnerens fl øde pasta med kylling.

Desserter
Ovnbagt æble fyldt med marcipan og nødder.....59.00   

Hertil kold vaniliefl ødeskum.

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

SAMMENSÆT EGEN MENU
2 retter kr. 239.-

3 retter kr. 259.-

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
Danske Torsdags speciel 

WIENER SCHNITZEL
Stor snitzel af kalve inderlår
Serveret med ”Wienerdreng”

Grønne ærter 
pande ristede kartofl er 

og smørsauce. 

Kr. 149.-

PoLitiK Thomas Køhler er fol-
ketingskandidat, opstillet for 
Liberal Alliance. Han bor i 
indre by, i Sølvgade nr. 6 og er 
direktør for Akademisk Rej-
sebureau, beliggende i Sølv-
gade nr. 20. Han er cand. mag. 
i statskundskab og russisk.

Københavneravisen kan 
dermed udpege hele to kan-
didater, der bor indenfor vol-
dene, den anden er Enhedsli-
stens Allan Mylius Thomsen.

Thomas Køhler mener, at 
han har chance for at blive 
valgt, da Liberal Alliance 
godt kan opnå to mandater 
i København.

- Mine mærkesager er min-
dre skat og mere frihed. Jeg 
kender alt til de kvaler, små 
og mellemstore erhvervsdri-
vende må slås med, siger han.

Køhler er direktør i Aka-
demisk Rejsebureau Aps, 
som han ejer sammen med 
en tidligere studiekammerat. 
De har selv bygget det hele 

op over nogle år og har nu 
rejser til bl.a. Rusland, Israel, 
Usbekistan, Japan, Iran og 
Nordkorea på programmet.

Thomas Køhler skriver 
både debatindlæg og skønlit-
teratur og udgav i år romanen 
”Køb dig lidt tid”. Han lever 
i registreret partnerskab med 
Hitoshi Oikawa og er far til 
David på fem og Tobias på 
syv måneder.

jalu

LiberaL Kandidat 
i KøbenHaVn K
ER SELvSTÆNDIG 
ERhvERvSMAND

Trafik-kolik
Fra HT, der ikke længere hedder HUR, men Movia, meddeles, 
at der vil ske ændringer af de eksisterende busruter. Linie 
66 omdøbes til Idiot-66 og skal erstatte linierne 26 og 29, 
der udgår omgående. Linie 2A vil fortsætte kolonnekørslen, 
som mindst to busser følger lige efter hinanden, men antal-
let af afgange skæres ned. Linie 14 er bortvist fra Gammel 
Kongevej og erstattes af 9A, som vil overhale 6A. Linie 15 
ophører totalt, passagererne anmodes om selv at finde et 
nyt lykketal. Linie 67 skrottes for at spare på CO2-udslippet 
i Gladsaxe. Reformerne indføres senere, til gengæld er klip-
pekortet steget i pris.

A:  - Københavns Kommune vil anlægge sag mod staten.
B:  - Jeg troede, at staten ville sagsøge kommunen med krav  
   om 378 millioner kroner for fup med dagpengekurser.
A:  - Jamen, nu står det så 1-1.
B:  - Har de virkelig tid til den slags?
A:  - Næh, men det har advokaterne.

KULtUr To kulturer mødes 
og sød musik opstår i Puc-
cinis aktuelle opera om kær-
ligheden mellem en japansk 
glædespige og en amerikansk 
søofficer. Men ulykkeligvis 
ender det galt i operaen kendt 
som tårepersernes tåreperser, 
da Butterfly må se sig svigtet 
og alle sine drømme knust. 
Familiesammenføring aflyst, 

for nu at sige det på nudansk. 
Giordano Bellincampi, der 
med stor succes har dirigeret 
en lang række Puccini-operaer 
på Det Kongelige Teater, står 
i spidsen for samtlige opførel-
ser, mens gasværksinstruktør 
Lars Kaalund skaber en helt 
ny opsætning til Det Konge-
lige Teater. Forestilligen kan 
besøges indtil 16. april.     jm

cHariVari (eller på dansk: dit og dat)

KULtUr møder oPera



LEDER

Designmøbellager til salg

Fritz Hansen
Borde
Mødeborde (Elipse mfl.)
Konferenceborde
Oxford konferencestole
Skrivebordsstole
Stole

Munch
Reolsystemer
Ekslusiv-serien
Hæve/sænkeborde

Nypris værdi: 2.300.000,- kr

Salgspris lettere brugt: 190.000,- kr eks. moms

Sælges samlet eller enkeltvis

Kontakt:
Henrik Løssl / Tlf. +45 51 41 60 33 / hl@insidesupport.eu
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KVARTALSKRØNIKE

handlen. Det viser en spørgeundersøgelse, 

foretaget af Capacent for købmændenes 

brancheforening, DSK. Tidligere købte vi især 

sprut, smøger, slik og sodavand. Nu er det 

også salami, smør og sukker. Det vurderes, 

at grænsehandlen løber op i et tocifret mil-

liardbeløb.

4. november: Folketingets nuværende for-

mand, tidligere finansminister Thor Peder-

sen, forlader Folketinget efter næste valg. * 

Balladen i Brøndby IF og utilfredsheden med 

formand Per Bjerregaard vil ingen ende tage 

- Kurt Larsen, Niels Roth og Ole Staxen forla-

der med øjeblikkelig virkning bestyrelsen og 

den administrerende direktør Ole Palmå for-

lader sin stilling.

5. november: Regeringens støtteparti, 

Dansk Folkeparti, er ikke overrasket over nye 

oplysninger om, at den amerikanske regering 

har en hemmelig enhed i København, der kan 

overvåge og registrere danskere. * Samtidig 

med at udviklingsminister Søren Pind (V) i 

det skjulte talte ejendomsspekulanters sag 

over for regeringen, boede han gratis i et ræk-

kehus i Klampenborg ejet af en af de selvsam-

me spekulanter, skriver B.T. og Morgenavisen 

Jyllands-Posten.

8. november: Finansminister Claus Hjort 

Frederiksen lukker finansloven for 2011 med 

en vækstpakke med Dansk Folkeparti og et 

enligt mandat fra Kristendemokraternes 

Per Ørum Jørgensen, hvilket bl.a. indebærer 

rabat på multimedieskatten, lavere momsbe-

taling for hoteller og risikovillig kapital til små 

og mellemstore virksomheder samt en - skal 

det vise sig - stærkt omdiskuteret stramning 

af indvandrerlovgivningen ved hjælp af et 

pointsystem.

10. november: Amagerbankens bestyrel-

sesformand advokat N. E. Nielsen forlader 

bestyrelsen på bankens generalforsamling. 

Samtidig oplyses det, at den administreren-

de direktør Jørgen Brændstrup har opsagt sin 

stilling.

11. november: Det vækker betydelig opsigt 

og forargelse, da en artikel i dagbladet Bør-

sen afslører, at Amagerbankens nu tidligere 

formand N. E. Nielsen, umiddelbart inden 

generalforsamlingen indgår en aftale med 

administrerende direktør Jørgen Brændstrup 

om udbetaling tre års løn - ca. 18 millioner kr. 

- i forbindelse med hans opsigelse. Bankens 

nye bestyrelse gør det klart, at den ikke vil 

ikke betale.

12. november: Drabschef ved Københavns 

Politi Ove Dahl oplyser på et pressemøde 

på Politigården i København, at politiet har 

anholdt og sigtet en 45-årig mand fra Valby 

for et drab og to voldtægter i den såkaldte 

Amager-sag. Manden har afgivet en dna-prø-

ve, som passer 100 procent til de dna-spor, 

som er fundet på det seneste gerningssted 

- en voldtægt i september af en 17-årig pige. 

Den anholdte har boet hele sit liv på Amager, 

og han afgav frivilligt sin dna-prøve. * Ligestil-

lingsminister Lykke Friis (V) har fået flere af 

erhvervslivets største virksomheder - herun-

der A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank og Carls-

berg - til at skrive under på en erklæring om 

at øge andelen af kvinder, som indgår i kan-

didatfeltet til bestyrelsesposter. * Forfatte-

ren Morten Ramsland vinder Danske Banks 

Litteraturpris med sin selvbiografiske roman 

”Sumobrødre” foran Ib Michael og Maria Hel-

leberg. Debutantprisen går i år til forfatteren 

Kaspar Colling Nielsen for romanen ”Mount 

København”. 

14. november: Den 39. danske soldat mi-

ster livet på grund af en vejsidebombe øst 

for Gereshk i Afghanistan. Enheden kom fra 

Bravo-kompagniet udsendt fra Den Konge-

lige Livgarde i Høvelte.  * Popstjernen Medina 

bliver den helt store vinder på Danish Music 

Awards. Hele fem gange må den unge kunst-

ner på scenen for at tage imod en pris.

17. november: Østre landsret skærper dom-

men og idømmer den svenske forretnings-

mand Mikael Ljungman syv års fængsel for sit 

engagement med Stein Bagger i IT-Factory-

sagen * En brand på vogndækket på DFDS-

færgen ”Pearl of Scandinavia”, på vej fra Oslo 

til København, kommer heldigvis hurtigt un-

der kontrol. Skibet kan ved egen kraft sejle 

til København med de 490 passagerer og 161 

besætningsmedlemmer * Regeringen og op-

positionen er enige om at udstyre danske 

krigsskibe med ballistiske missiler, såfremt 

Rusland inddrages i NATOs missilforsvar.

18. november: En it-uddannelse for autister 

skaber begejstring blandt flere virksomheder. 

Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalu-

eringsinstitut (EVA).

22. november: Den tidligere jægersoldat 

Thomas Rathsack kan vende tilbage til sit job 

i Forsvaret, efter at have været suspenderet 

i 14 måneder på grund af bogen ”Jæger - i krig 

med eliten.

23. november: Udenrigsminister Lene 

Espersen er klar til at sende danske landtrop-

per i kamp mod nye terrorreder i Afrika. ”Afri-

ka må ikke blive en ny sikker havn for terro-

risme, sådan som Afghanistan har været det. 

Derfor kommer vi i løbet af de næste ti år til 

at styrke vores sikkerhedspolitiske engage-

ment i Afrika«, siger Lene Espersen.

25. november: Et solidt flertal af danskerne 

bakker op om Helle Thorning-Schmidt (S), der 

har slået fast, at den danske udlændingepo-

litik er strammet tilstrækkeligt. Socialdemo-

kraternes politiske ordfører mener, at det er 

begyndelsen til enden for Dansk Folkeparti, 

skriver Berlingske Tidende.

26. november: Undervisningsminister Tina 

Nedergaard vil have mere disciplin i folke-

skolen og har planer om at give landets sko-

leledere mulighed for at ringe til forældre og 

bede dem hente deres afkom, hvis de larmer 

i klassen.

27. november: Det voldsomme snevejr gør, 

at militæret flere steder må assistere red-

ningskorpsene med bæltekøretøjer. Især Øst-

jylland og Nordsjælland er hårdt ramt. * An-

ders Lindegaard underskriver kontrakt med 

Manchester United. Den 26-årige målmand 

tiltræder i januar.

 

Redaktionen er sluttet 27. november 2010

Kontakt:
Tlf: 70 22 55 38 / hl@insidesupport.eu
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renoVering Den 3. januar startede 
Københavns Kommune en gen-
nemgående renovering af Købma-
gergade, Hauser Plads og Kultorvet. 
Holder tidsplanen, vil renoveringen 
være afsluttet i november 2012.

I februar måned skal der fjer-
nes belægning, ordnes kloak og 

ledninger ved hjørnet af Silkegade, 
hvorfor der vil være en gangbro, så 
gående fortsat kan gå fra Silkegade 
ud på Købmagergade. Desuden vil 
Kronprinsensgade blive brugt til at 
transportere byggematerialer, hvil-
ket kan medføre øget trafikstøj fra 
lastbiler i dagtimerne.

Oppe i den anden ende af Køb-
magergade er der byggearbejde på 
Frederiksborggade, hvor der er etab-
leret gangbroer ind til alle butikker 
i højre side fra Nørre Voldgade ned 
mod Kultorvet. Derudover er der 
blevet fældet fire træer på Frede-
riksborggade, men til gengæld vil 

der blive plantet fire nye træer på 
Kultorvet. 

Yderligere information om pro-
jektet kan findes på Københavns 
Kommunes hjemmeside eller på de 
fire røde infostandere, der står op 
ad Købmagergade.

ad

traFiK Stormgade har altid været en 
trafikeret gade, og manglende cykel-
stier har til tider gjort det vanskeligt 
at passere for cyklister uden frygt for 
liv og lemmer.

Siden september 2010 har de 
8300 cyklister, som dagligt færdes 
på Stormgade, kunnet køre på nye 
cykelstier. Og det har øget trygheden 
markant. Det viser en effektmåling, 
som Teknik- og Miljøforvaltningen 
i Københavns Kommune har lavet.

”Det er godt at få vished om, at 
den nye cykelsti på Stormgade lever 
op til hensigten. Stormgade har alt 
for længe været et sort sted i vores 
cykelsti-net. Det er det ikke læn-
gere, og det sætter cyklisterne pris 
på, fordi det gør dem mere trygge,” 

siger teknik- og miljøborgmester Bo 
Asmus Kjeldgaard i en pressemed-
delelse.

ad

mad ”Svært at få armene ned – et 
tiltrængt godt fiskested i byen”, 
skriver Dagbladet Politikens ma-
danmelder Helle Brønnum Carlsen 
om Københavns nye fiskerestaurant 
– ”Pastis Fishmarket” i Hovedvagts-
gade. Det er duoen Henrik Lazio og 
kokken Mikkel Egelund, der står 
bag den nyåbnede fiskerestaurant 
med hele den erfaring, de har fra 
driften af ”Pastis” i Gothersgade, 

som i 2009 blev kåret som ”Byens 
bedste bistro”.

Politiken gav ”Fishmarket” hele 
5 kokkehuer. ”Vi arbejder sammen 
med lokale fiskere og udvælger selv 
vores råvarer med omhu. Menukortet 
er hentet fra det klassiske franske 
fiskekøkken og vil variere fra dag til 
dag alt efter hvad sæsonen, havet og 
dagens fangst byder på”, siger den 
succesfulde restaurations-duo.      jjp

Så er byggearbejdet i gang

gLÆde oVer cyKeLStier 
PÅ STORMGADE

Store roSer TIL NY
FISKERESTAURANT
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CUPCAKES perler, isvafler og Fyldte 
Valentine chokolader der ikke feder. 

Lav dine egne øreringe af lette keramik 
perler, som lækre cupcakes, isvafler  
eller fyldte ckokolader.

 
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

Sæt dit præg på havnen
Kom til workshop og debatmøde om:

Havnen som rekreativt byrum

Hvordan udfolder vi havnens fulde potentiale? 
Hvilke fritidsaktiviteter kunne du tænke dig ved vandet? 
Hvad ønsker du at bevare og fremhæve i havneområderne?

Disse spørgsmål og mange flere vil være til debat lørdag d. 26. 
februar kl. 14.00 - 17.00, hvor Christianshavns Lokaludvalg og 
Indre By Lokaludvalg sætter fokus på fremtidsvisionerne for Inder-
havnen. 

Alle er velkomne til at møde op på Nordatlantens Brygge, 
Strandgade 91, Christianshavn. 

Læs mere på www.indrebylokaludvalg.kk.dk

KULtUr Arbejdermuseets ny-
åbnede tematiske udstilling 
”A Taste of Europe” fokuserer 
især på de vilkår, der bydes de 
tusinder af østeuropæere, der 
arbejder i dansk landbrug. 
Udstillingen er tilknyttet et 
EU-projekt af samme navn 
om produktion og forbrug 
af fødevarer – der ”smages” 
på europæisk mad - og med 
udgangspunkt i svinet under-
søges bådes vores madkultur 
og -produktion og hvorfor vi 
spiser, som vi gør.

Arbejdermuseet i Rømers-
gade har dog især valgt at 
sætte fokus på arbejderne og 
i mindre grad forbrugere og 
produkter. Et relevant tema, 
idet fagbevægelsen anslår, at 

omkring halvdelen af arbejds-
styrken i dansk landsbrug er 
hentet fra Østeuropa. Der stil-
les skarpt på de tusinder af 
migrationsarbejdere, der ofte 
under elendige forhold, såvel 
bolig- som lønmæssigt, røgter 
de danske svin og der trækkes 
paralleller til de store ind-
vandringsbølger i landbruget 
omkring 1900-tallet og navn-
lig de polske roe-arbejdere.

Udstillingen diskuterer 
generelt nogle af tidens store 
politiske spørgsmål for det 
danske arbejdsmarked og 
velfærdsstaten, og i fore-
drag og workshops vil disse 
spørgsmål blive uddybet un-
der udstillingen, der slutter 
31. juli.

FriLUFt Indre By Lokalud-
valg tager nu initiativ til at 
finde en ny, central placering 
for skøjtebanen på Kongens 
Nytorv, der – midlertidigt - 
måtte lade livet på grund af 
Metrobyggeriet. Skøjtebanen 
kommer tilbage på Kongens 
Nytorv, men først i 2018, når 
Metrobyggeriet er slut.

Frue Plads har været bragt 
i forslag, og på seneste møde 
i Lokaludvalget oplyste for-

manden Bent Lohmann, at 
Domkirken er positiv over for 
ideen, men at Københavns 
Universitet er imod.

Lokaludvalget har derfor 
besluttet at lægge en ny pla-
cering af skøjtebanen ud til 
offentlig debat i medierne. 
Skøjtebanen på Kongens Ny-
torv fik øjeblikkelig stor suc-
ces, da den blev etableret, 
og mange dage og aftener 
vrimlede det mennesker, som 

skabte et tiltrængt og herligt 
liv på pladsen. Flytningen 
til Havnegade i 2009 varede 
desværre kun et år og i 2010 
blev den flyttet til Toftegårds 
Plads i Valby.

Hvis du har forslag til en 
placering af skøjtebanen kan 
du sende dit forslag til Køben-
havneravisen pr. e-post på: 
kbh@koebenhavneravisen.dk

kbh@koebenhavneravisen.dk

SKøjtebane
TILBAGE I INDRE BY

mUSeUm SÆtter FoKUS 
På VoreS madVaner
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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

Få KøbenHaVneraViSen
gratiS med PoSten

BETAL KUn PorTo oG EKSPEDITIon
12 måneder for kun: 199,- kr.

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk

MacUrth BUTIKKEN er flyttet ind i Råkostdepotets hi-
storiske lokaler overfor GråbrødreTorv i Skindergade 14.
 
Reformhuset Råkostdepotet som der står på den fre-
dede facade var den første Naturvarebutik i Danmark. 

Nyd historiens vingesus i de dejlige lokaler samt et af 
de største og mest interessante Naturvare - sorti-
menter der kan fås. 
  
Her forhandles The, RawFood, Shampoo, BodyCare, 
FairTrade, Krydderier, Olier, EcoCosmetik (Løvegal, 
Hauska, Weleda, Børlind) Chokolade, Kaffe, Økologi, 
Naturmedicin og meget mere.

Derudover har vi et stort udbud af ...
»Ta’ to stk« ... tilbud.  

Kort sagt en rigtig MacUrth BUTIK. 

Klip annoncen ud og tag den med så har vi en lille 
åbningstilbudsgave til dig. Vi har endnu ikke fået alt 
på plads, men det håber vi du kan leve med...
 
Velkommen til os. 

I hele december måned deltager vi i julemarkedet 
på Gråbrøderetorv www.juletorv.dk

Tænk Globalt Handl Lokalt  
...og gør det med historisk fortegn! 

Skindergade 14 · 1159 København K

MacUrth BUTIKKEN er flyttet ind i Råkostdepotets hi-
storiske lokaler overfor GråbrødreTorv i Skindergade 14.
 
Reformhuset Råkostdepotet som der står på den fre-
dede facade var den første Naturvarebutik i Danmark. 

Nyd historiens vingesus i de dejlige lokaler samt et af 
de største og mest interessante Naturvare - sorti-
menter der kan fås. 
  
Her forhandles The, RawFood, Shampoo, BodyCare, 
FairTrade, Krydderier, Olier, EcoCosmetik (Løvegal, 
Hauska, Weleda, Børlind) Chokolade, Kaffe, Økologi, 
Naturmedicin og meget mere.

Derudover har vi et stort udbud af ...
»Ta’ to stk« ... tilbud.  

Kort sagt en rigtig MacUrth BUTIK. 

Klip annoncen ud og tag den med så har vi en lille 
åbningstilbudsgave til dig. Vi har endnu ikke fået alt 
på plads, men det håber vi du kan leve med...
 
Velkommen til os. 

I hele december måned deltager vi i julemarkedet 
på Gråbrøderetorv www.juletorv.dk

Tænk Globalt Handl Lokalt  
...og gør det med historisk fortegn! 

Skindergade 14 · 1159 København K

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

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

230,-

UdStiLLing I udstillingen 
“WAX – Sensation in Con-
temporary Sculpture” har 
Kunstforeningen Gl. Strand 
sat et højaktuelt emne på pla-
katen: den sensationelle sen-
sualisme i moderne skulptur, 
som især skyldes brugen af 
materialet voks, der i de se-
neste år udforsket på grund 

af materialets skulpturelle, 
sanselige, umiddelbare og 
dialogiske muligheder.

Publikum kan komme 
helt tæt på skulpturerne, 
der er skabt af fremtrædende 
kunstnere som Vanessa Be-
ecroft, Maurizio Cattelan, 
Michael Elmgreen & Ingar 
Dragset, Robert Gober, Emil 
Westman Hertz, John Isaacs, 
Oleg Kulik, Christian Lem-
merz, Kirsten Ortwed, Anne 
Schneider, Gavin Turk, Bri-
gitte Waldach og Andro We-
kua.

Desuden vises som en hyl-
dest til den nylig afdøde ver-
denskendte kunstner Louise 
Bourgeois en række nyere 
værker udført i gouache på 
papir og skulpturer, der fo-
kuserer på relationen mellem 
mor og barn. Udstillingerne 
vises i perioden 5. februar - 
15. maj.

FeStiVaL 28. januar til 6. 
Februar er vinterjazz over 
os – vinterudgaven af som-
merens jazzfestival. Og ef-
tersom selvmordsstatistik-
ken topper i januar, er det 
måske ikke uden grund at 
der er jazz for fuld musik: 
Find koncertkalenderen på 
www.jazz.dk - psykisk tøvejr 
og brasiliensk varme kan 
opleves på Gamle Scene, 
Det Kgl. Teater, hvor Eliane 
Elias Trio spiller d. 6. Fe-
bruar. Vil man på opdagelse 
i ét af jazzens randområder 
er der Jazz n’ Poetry i Jazz-

house med digteren Naja 
Marie Aidt bag mikrofonen 
d. 2 februar eller meditativ 
jazz i –Natkirken? Vor Frue 

Kirke d. 4. Februar. Tag godt 
i mod – og lykke til med 
optøningen.

jm

VinterjaZZ-FeStiVaL i indre by

SenSUeLLe SKULPtUrer

Oleg Kulik, en sportsudøver.

‘Vi Kan graVere På aLt’
PortrÆt Med 80 kr. i startka-
pital indledte Rudolf Koreska 
i 1930 kampen for større lå-
sesikkerhed i Danmark.  Der 
er produceret og installeret 
millioner af låse i de følgende 
80 år, men det er fortsat Ru-
dolf Koreskas ideer og visio-
ner, der præger det danske 
sikringsmarked. 

Ardal er en af dem som be-
nytter sig af dennes visioner. 
For 3 år siden købte han de 
tomme lokaler på hjørnet af 
Gothersgade og Grønnegade. 
Han ombyggede hele butik-
ken fra bunden selv.

Siden da er det gået slag 
i slag, og fornyelig havde 
han en kunde, som han 
ikke vidste hvem var. Men 
da han så to matroser der 
skulle afhente bestillingen 
af nye låse, viste det sig at 
være en royal bestilling til 
Dannebroskibet. 

Derudover har han for-
nyelig investeret i en gra-
verings maskine, og som 
han siger; ”Vi kan gravere 
i alt, og levere samme dag!”

Og med den meget høje 
opløsning (3600 dpi), kan 
man også gravere meget 

detaljerede billeder, på for 
eksempel mobiltelefoner, 
kamera mm.

kbh

I snart 3 år har Ardal drevet Bell håndværkservice.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

PortrÆt I krostuen residerer Annita 
Hansen. Hun er den traditionelle 
kromutter, hvor ingen gøremål er 
hverken for små eller store. Hun går 
til hånde med potter og pander i køk-
kenet, og når der er ekstra travlt blandt 
publikum, så er hun heller ikke bange 
for at svinge tallerkenerne.
 
Skånsom renovering
For otte år siden indtog Fru Hansen 
krostuen i lokaliteterne i den gamle 
københavnergade, der akkurat holder 
sig inden for Voldene, hvor det »rigtige 
København« ligger. I de første år kørte 
Annita Hansen stedet videre uden de 
store ændringer, men efterhånden 
dukkede flere og flere tilfredse fro-
kostkunder op, så en skånsom renove-
ring skaffede nogle ekstra pladser, så 
det værste pres aftog. Til gengæld er 
populariteten ikke aftaget. Og det er 
lykkedes Fru Hansen – dygtigt bistået 
af Else og Mary i krostuen og Birthe 
i køkkenet – at lokke en del af publi-
kummet fra vandhullerne omkring 
Kogens Nytorv til at søge ned i den 
helt anden ende af byen for at få en 
snak og en velskænket Hancock.

Duften af smørrebrød er vederkvæ-
gende, og det er – i overført betydning 
– også duften af den velgørende matri-
arkalske atmosfære og ånd.

 
Solide portioner
Forklaringen er ganske simpel. Man 
føler sig straks hjemme – og det sker 
heller ikke så sjældent, at stamgæ-
sterne omkring det runde bord in-
viterer en vildt fremmed med til en 

snak om Københavns historie, politi-
ske emner eller hvad der nu er oppe i 
tiden. For mange af de nyere kunder 
er dette Ridderslaget.

Men hvad der først og fremmest 
sikrer den varige tiltrækningskraft 
er frokosten. Der er tale om solide 
portioner, og det er især de lune ret-
ter, der tegner det flotte menukort. 
Naturligvis kan man få et stykke sild 
– sågar fire forskellige af Øresunds 
bedste svømmer.

Den pandestegte rødspætte er 
højt værdsat. Den er alenlangt væk 
den stygge af slagsen, der får en tur 
i frituren. Den er elegant rundet på 
panden, og den garneres med enten 
rejer og kaviar eller hjemmerørt re-
moulade.
 
Prøv stegt lever
For herrerne er det muligt at søge mod 
den lidt tungere del af kortet med 
hakkebøf, mørbradbøf eller kalvelever 
med bløde løg. Vi danskere har en ten-
dens til at springe leveren over, men 
i Teglkroens version vil enhver sam-
menligning med mors hårdtbrankede 
leverstykker være en fornærmelse. Le-
veren er rigelig, og den er skånsomt 
stegt, så den nærmest minder om det, 
man kan oplever i Italien. Og løgene! 
Ummm…

For de mere rå børster er der også 
pariserbøf og tatar. Portionerne er så 
rigelige, at der bestemt ikke er grund 
til at tage en mellemmad før besøget 
hos Fru Hansen, men det ændrer ikke 
ved, at der bliver kælet for maden.

   Hvis man ikke er helt mæt, 

kan man supplere med for eksempel 
gorgonzola med en rå æggeblomme 
eller et stykke gammel ost med rigelig 
rhum over.
 
Julefrokost i februar
 For det meste er Teglkroen en fro-
kostrestauration, hvor køkkenet luk-
ker klokken halv fire, så der er halv-
anden time til at drikke ud. Men 
efterhånden har Teglkroen flere og 
flere arrangementer bestilt af tilfredse 
kunder, der samler folk til stegt flæsk 
og persillesovs – eller hvad man nu 
har lyst til.

Julefrokosttravlheden går sandelig 
heller ikke Teglgårdsstræde 17 forbi. I 
2010 var ordrebogen så fyldt, at mange 
valgte at udskyde julefrokosten til ja-
nuar og februar. Deres valg stod mel-
lem at søge andre steder eller vente 
med Fru Hansens mad. Fru Hansen 

vandt, og hvis man kan huske den 
gamle børnesang:

   »Nede i fru Hansens kælder/
   kan man købe frikadeller/
   når man køber margarine/
   må man ikke stå og grine/
   når man køber æg/
   må man ikke lave skæg«,

så skal man bare tænke på, at sådan 
er det ikke oppe hos denne Fru Han-
sen, for her bliver der både grinet og 
lavet skæg.

Annita Hansens klukkende latter 
går man aldrig fejl af. Og man kommer 
gerne igen, for det gør man jo, når man 
har fundet et sted med hjemlig hygge.

Hjemlig hygge
Teglkroen lever op til den klassiske definition på en dansk krostue. Her er hjertevarme og hygge. 
Det bliver tydeligt lige fra første færd, man går de få skridt op ad trappen i Teglgårdsstræde 17 og 
åbner døren: Velkommen!

TEKST & FoTo JAN LØFBERG & JENS JØRGEN PETERSEN
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www.lifeplus.dk          info@lifeplus.dk

Smart Bar Protein Bars

The Smart energy that‹s right you!

Are you Bodysmart?

Fast-paced modern lifestyles have made 
healthy living difficult. 

Every day we are bombarded with 
advertisements working to convince us to 
eat convenience foods that have little or no 
nutritional value.
 
All too often we submit to these messages 
and give in to foods that are rich in fats and 
sugars because it is the easy way. These 
foods spike blood sugar levels and 
ultimately leave us feeling sluggish and still 
hungry.

 Now there is a new option.

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 

nyåbnet Discountbaren 
”Billy Booze” er netop åbnet 
i kælderlokalerne i Kattesun-
det, hvor spillestedet Lades 
Kælder tidligere har haft til 
huse. Baren kalder sig selv 
”Københavns svar på Jomfru 
Anegade i Aalborg”, og sprut 
og øl er virkelig til diskount-
priser – store fadøl til en 20er 
og shots til en 10er. Baren har 
måske meget passende ind-
købt 8 brækspande til gæster, 
der er nået til og på vej ud over 
stadiet med glasøjne.

jjp

brÆKSPande tiL gÆSterne

KULtUr Lasse Thorning og 
Thorkil Jacobsen er begge tid-
ligere danmarksmestre i me-
sterskab i poetry slam, de har 
dannet Piip Poetry Slam, og 
hver anden og fjerde fredag 
om måneden i Underkanten i 
Huset i Magstræde arrangerer 
de to et poesiarrangement for 
fulde huse. Måske fordi alle 
kan være med  - enten som 
digtere, publikum eller dom-
mere – sidder publikum endda 
i vindueskarmene. Det er ser 
ud som lyrikken er ved at gen-
opstå i en ny form.

Amerikansk oprindelse
Poetry slam udvoksede fra 
Chicago i slutfirserne, og siden 
har det bredt sig ud over det 
meste af den vestlige verden. 
Den lille ny kan minde lidt om 
en blanding af moderne lyrik 
og rap og stand-up comedy for 
digtere: Poetry slam synes at 
udspringe af behovet for at 
ryste bibliotekskedsomhed og 
litteraturalvor af sig og komme 

hinanden ved – som i teatre 
og på caféer. I Danmark fin-
des der arrangementer i hele 
landet, der dystes på ord om 
lokaler titler, og i en årrække 
er der blevet kåret en dansk 
mester:  Sidst i januar i Ri-
alto Teatret var Piip poetrys to 
munddigtere værter for endnu 
et Danmarksmesterskab – helt 
udsolgt. 

Ind til benet
I følge Torkild og Lasse er deres 
åbne poesiklub et forsøg på 
at genfinde det traditionelle 
poetry slam, og deres tanke 
er at skære et ellers kedeligt 
oplæsningsarrangement ind 
til benet: 3 minutter på sce-
nen til hver digter, 3 runder 
- og alle entré-indtægterne i 
lommen på vinderen. På de-
res udmærkede hjemmeside 
– www. Scenepoesi.dk - uddy-
ber Lasse og Torkild: ”I poetry 
slam findes der ingen særlige 
smagsdommere, og der stilles 
ingen krav til genre. Det kan 

være flow-baseret, følsomt - el-
ler bare pissefedt. Kun stem-
ningen afgør, hvem der kan 
kalde sig aftenens bedste poe-
try slam’er. En god poetry slam 
aften skal være sjov, levende 
og tankevækkende. Den skal 
være let tilgængelig og svært 
afrystelig, mangfoldig og åben 
for alle – den etablerede forfat-
ter og den nye med rystende 
hænder. Den skal være fyldt 
med tilstedeværelse og glæde 
ved ordene og alt det, de kan 
gøre ved os”. 

jm@koebenhavneravisen.dk

TEKST JEPPE MARSLING //  FoTo DANN NØRGAARD

Poetry SLam i HUSet
I Underkanten – i kælderetagen til højre i porten til hUSET i Magstræde – er po-
esien under opblomstring. væk er smalle bøger og lange kunstpauser. her er publi-
kum smagsdommere – og publikums favoritslammer vinder entré-indtægterne. 

nÆSte gang:
Fredag d. 10/2 kl. 20. Deltagere til 
Piips poetry slam kan melde sig til 
på scenepoesi@piip.dk i ugerne op 
til næste slam.

regLerne:
•	 Du har tre minutter til at fyre 

hver tekst af.
•	 Du skal have tekst til tre runder.
•	 Du skal selv have skrevet tek-

sterne.
•	 Du må ikke være klædt ud, 

bruge rekvisitter, instrumenter.



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

Vi glæder os til se dig.

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

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

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

Vores vinkælder er ideel til større private og firmaarrangementer.

Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

La Vecchia Signora



DANMARKS STØRSTE UDVALG AF SPIRITUS
FLERE END 1000 FORSKELLIGE! KOM OG SE!

VINOBLE SKT. PETRI
FØRENDE I SPIRITUS

Glenfarclas
12 års Single Malt Whisky (1 L)
Normalpris 450,-

Tilbud 299,-
Spar 151,-

Highland Park
12 års Single Malt Whisky (1 L)
Normalpris 465,-

Tilbud 375,-
Spar 90,-

Geranium Gin
Premium London Dry Gin
By Hammer & Son
Normalpris 259,-

Tilbud 225,-
Spar 34,-

Ron Zacapa 23
Solera (1 liter)
Normalpris 795,-

Tilbud 595,-
Spar 200,-

Pampero
Aniversario rom
Normalpris 299,-

Tilbud 249,-
Spar 50,-

PC7 Whisky
Port Charlotte 
Normalpris 995,-

Tilbud 499,-
Spar 496,-

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

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

VINOBLE SKT. PETRI
KRYSTALGADE 18
1172 KØBENHAVN K

Ring til 3314 0387 eller endnu bedre:
Send en bestilling til sktpetri@vinoble.dk
 
Vi leverer gratis ved køb på mere end
kr. 2000,-
 
Ellers koster fragt 150 kr. for levering
i hele landet.


