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PARKERINGSPLADS På
HAUSERPLADS SKAL DØ

50 GODE RåD TIL LETTIL-
GÆNGELIG SELVHJÆLP

INGEN SANKTIONER 
MOD TAXATOMGANG

JIDDISH TEATER &
KLASSISK KLEZMER MUSIK

Marie Skellingsted

Bredgade 4  ved Nyhavn / Kongens Nytorv

Tapasrestaurant, vinbar og catering

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
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Før-teatermenu
Kan bestilles fra mandag til lørdag mellem 17:00-18:30

225 kr,- pr. kuvert – Min. 2 kuverter

O T H M A R
St. Kongensgade 5, 1264 København K, Telefon: 3332.3305

Åbningstider: Man-fre.: 11-18, Lør.: 11-16
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Københavneravisen har indtaget Christi-
ansborg for at undersøge, hvor godt rustet 
Kbh. K’s største arbejdsplads er til FN’s kli-
matopmøde her i Indre By sidst på året. Ida 
Auken, SF, viste rundt og udpegede ømme 
punkter og nye tiltag. 

Af Jeppe Marsling

GRØN BORG?

MILJØ  Det er efterhånden mange år siden, at Rigsdagen i 
Berlin fik sig en kuppel af energispareglas, som ud over 
at sætte varmeregningen ned, har tiltrukket horder af 
udenlandske iagttagere, og for nylig fik selveste Vatika-
net i Rom installeret solceller, hvad om noget viste, at 
gammel arkitektur og nye teknologier godt kan ligge 
i ske, når det drejer sig om at redde verden fra mil-
jøkatastrofer. Sidst på året, til december, fyldes Kø-
benhavns centrum med delegationer fra FN’s 195 
medlemslande, samt et grønt hav af grønne inte-
resseorganisationer: Derfor ser Københavnera-
visen det som sin folkeoplysende opgave midt i 
vintermørket at udfordre Christiansborgs par-
tier til at forholde sig til graden af bæredyg-
tighed på deres arbejdsplads før København 
og Christiansborg kommer i verdenspressens 
søgelys på miljøområdet. Læs her hvordan 
det gik.
 
»Start dog på jeres egen arbejdsplads!«
Når man forbereder sig til at interviewe medlemmer 
af Folketingets Energipolitiske Udvalg – Ida Auken 
(SF), Mette Gjerskov (S), Per Clausen (EL) og Morten 
Messerschmidt (DF) - om energibesparende tiltag på 
Christiansborg, er der især to lokale steder at søge 
upartisk viden: Greenpeace i Store Kongesgade og Det 
Økologiske Råd på Blegdamsvej. Greenpeace’s Tarjei 
Haaland, der arbejder med global opvarmning, Co2-
udslip og energikilder, lagde ud: ”For at modvirke 
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OPLAG: 10.000 eksemplarer

Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra torsdag 
d. 12 februar 2009.

»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

KOLOFON

LEDER

PROJEKTMENAGERIET

BYHISTORIKER:
Jan Janssen
jj@koebenhavneravisen.dk

Hvis en hovedstadshistoriker en dag skal 
beskrive den periode på Københavns 

Rådhus 2005-2009, vil vedkommende hæfte 
sig ved den vældige strøm af projekter, hvoraf 
kun få blev gennemført. De 5.000 lejligheder 
til 5.000 kr. om måneden står som det mest 
grelle eksempel på visionær tankegang kontra 
virkeligheden, men mange andre eksempler 
gør idémageriet til en manér, en billig måde 
til at lade, som om der sker en hel masse. Tor-
vehallerne svæver fortsat i den blå luft. 

Helt vidunderlige var fantasterierne om 
at omdanne 

Rådhuspladsen til 
naturreservat med 
græssende dyr med 
gondoler på Vester 
Voldflod. Man kan 
forestille sig hvad 
som helst og kalde 
det Metropolzonen. 
Scala som skyskra-
ber, nu er det efter 
sigende mest en rot-
terede. I bogstavelig-
ste forstand. På det 
mere praktiske plan 
er langtidskomedien 
Købmagergade og 
Kultorvet, der falder 
i øjnene – eller rette-
re, man falder, hvis 
man ikke har øjnene 
med sig. Jovist er ar-
kitektkonkurrencen 
afgjort, og måske 
planlægges der et 
gennemgribende og langvarigt graveforløb. 
Fuldendt bliver det næppe foreløbig.

Havnegade – det havde vi nær glemt - skal 
udlægges som grønt område med mar-

kedsplads og servering fra restaurant Conran 
v/Carsten Leveau under konkurs, kendt fra 
Torvehallerne. Lokalplanen foreligger. Le-
veau ejede også Scala, indtil hans kreditram-
me på 1 milliard i Roskilde Bank ramlede. 

Her stopper visionerne ikke. En ny ma-
sterplan for Nørreport er under opsej-

ling, nyt kaos lurer. Endnu har man ikke 

glemt ulemperne, da de forskellige myn-
digheder havde strid og splid om sammen-
føjningen af S-tog, regionaltog og Metro. 
Reguleringen af området foran Østerport 
Station var en halv snes år under udførelse. 
Mastervisionen om at spærre København 
inde bag betalingsbomme plages ligeledes 
af langtidsperspektivisme.

Heldigvis kan borgmestrene prale af 
cyklostradaen langs søerne og demo-

leringen af Nørrebrogade, så helt forgæves 
var embedsperioden ikke. De planlagte 

metro-anslag mod 
det ældste og æd-
leste København er 
ikke direkte kom-
munens projekt, 
men borgmestrene 
har intet gjort for 
at hindre det vars-
lede hær- og plan-
keværk. Det er 
ikke bare, at man 
vil gøre det smalle 
Gammel Strand til 
et transporthel-
vede, det er lige så 
meget den dikta-
toriske og absolut 
hjerteløse måde, 
metro -beslutnin-
gerne eksekveres 
på, som harmer 
københavnerne og 
får dem til at føle 
sig svigtet.

Historikeren vil undre sig over, at reform-
ivrigheden kunne ende så resultatløst. 

Han vil kunne læse de mange forsikringer 
om, at det er de andres skyld. Referater fra 
møder og konferencer og pjecer, plakater og 
pral vil vidne om de gode viljers absolutte 
herredømme. Løst og fast, bare det lignede 
aktivitet og handlekraft. Historikeren ry-
ster på hovedet: Hvorfor forsømte magtens 
kvinde og mænd byens juveler til fordel for 
falske ædelsten?

Københavneravisen

DE 5.000 LEJLIGHEDER 
TIL 5.000 KR. OM MåNE-
DEN STåR SOM DET MEST 
GRELLE EKSEMPEL På 
VISIONÆR TANKEGANG 
KONTRA VIRKELIGHEDEN, 
MEN MANGE ANDRE EK-
SEMPLER GØR IDéMAGE-
RIET TIL EN MANéR, EN 
BILLIG MåDE TIL AT LADE, 
SOM OM DER SKER EN HEL 
MASSE. TORVEHALLERNE 
SVÆVER FORTSAT I DEN 
BLå LUFT. 
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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

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

Når man nu og da hører, 
hvad de handlende i hjertet 
af København skal betale i 
husleje, undrer man sig over, 
at det overhovedet kan løbe 
rundt, og ofte viser det sig 
jo, at det kan det heller ikke. 
Forleden kunne man se en 
totalt ryddet butikslokale i 
Frederiksborggade, der henlå 

nøgent og afpillet i neonlys. 
At betale: 48.000 kr. Nej, 
ikke årligt, om måneden. Vi 
får se, om en glad lejer ryk-
ker ind i bevidstheden om at 
skulle aflevere de første par 
tusinde kroner af dagens for-
tjeneste (ikke omsætning) til 
husejeren.

Erhvervslejemål er et frit 
marked, og ejendomsbesid-
deren kan sætte lejen i vejret 
efter behag og henvise den 
forurettede lejer til boligret-

ten. Indtil da skal der natur-
ligvis betales efter påkrav, og 
så begynder kassekreditten 
at skælve. Logikken siger, at 
kun de lejere, der har en til-
strækkelig høj avance, kan 
være med. Tøj er en af de 
brancher, hvor fortjenesten 
er i top – når der ellers sælges 
noget.

Bekymringerne for den 
kommende tids forbrugslyst 
er reelle nok. Forbrugerne er 
chokerede over den mærke-

lige økonomiske situation og 
tør ikke bruge så meget som 
sidste år. Eller også udjævner 
det sig hurtigt, efterspørgs-
len vender tilbage, og alt bli-
ver atter godt. Ingen kan vide 
det på nuværende tidspunkt. 
Det eneste, butikkerne kan 
gøre, er at fange forbruger-
nes opmærksomhed, fx gen-
nem annoncering med gode 
tilbud.

Den forudseende og kloge 
husejer ved, at det er uklogt 

at malke citronen med risiko 
for at miste en lejer uden at 
kunne finde en ny. Matado-
rerne skal huske, at markeds-
økonomien virker begge veje, 
og at dalende efterspørgsel 
må resultere i lavere priser. 
Vi får se, om kortsynet grå-
dighed frem for langsigtet 
kløgt vil præge fastsættelsen 
af erhvervslejen i 2009.01.16

Lurifax

EJERE LEGER MED LEJERNE
af Tårnfalken 

Til leje skiltene kan ses over det meste af Indre By.

TEGL OG TåRNE I MORGENLYS

Vintersolen står sent op over København, men gør det i harmoni med skyerne og sender en særlig stråleglans 
over tagsten og irret kobber i Købmagergade. Rundetaarn bærer bjælder af lys, og Trinitatis Kirkes klokketårn 
åbner snart skodderne for at ringe den nye dag op.
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klimaforandringerne skal vi redu-
cere den mængde CO2, vi slipper ud. 
Det betyder, at vi skal trappe vores 
forbrug af kul, olie og naturgas ned. 
Danmark hører til i top-10 blandt 
verdens lande m.h.t. CO2-udslip per 
indbygger. Reelle reduktioner må i 
første omgang ske i de rige lande, for 
at også udviklingslandenes siden vil 
påtage sig forpligtelser”.

For Haaland er det selvsagt, at et 
lands regeringsbygning har en afgø-
rende signalværdi på miljøområdet 
- både i Danmark og internationalt. 
”Start dog på jeres egen arbejds-
plads!”, udbryder 
Haaland mod lan-
dets folkevalgte 
nede af gaden, 
som også Køben-
havneravisen bor 
i. Haaland mener, 
at de politiske 
partiers energi-
ordførere op til 
klimatopmødet må gøre en ekstra 
indsats for at overkomme de forhin-
dringer, som i den sidste energiplan 
for Borgen (2005-07) umuliggjorde 
ambitiøse energibesparende tiltag.

Indrømmelsernes tid
Christian Ege, formand for Det Øko-
logiske Råd, har opløftende nyheder 
og baggrundsinfo om sagen at bidra-
ge med:

”Finansministeriet har siden 1999 
fastsat en rente – den såkaldte diskon-
tering – på 6%, også ved beregning af 
langsigtede investeringer, f.eks. til 
forebyggelse af klimaforandringer. 
Det Økologiske Råd har sammen 
med forskere samt andre organisa-
tioner gennem årene presset på for, 
at ministeriet skulle mindske denne 
rente. Den har den ene gang efter den 
anden været brugt til at skyde lang-
sigtede projekter ned. Peder Ander-
sen, Københavns Universitet – tidli-
gere leder af Det økonomiske Råds 
sekretariat – udtalte i 2007: ”Jo højere 
en diskonteringsrate man bruger, jo 
mindre vægt lægger de nuværende 
politikere på forholdene for fremti-

dens generationer… 6% er så højt at 
man ikke kan finde belæg for det i 
nogen videnskabelige sammenhæn-
ge… Der er en omfattende videnska-
belig litteratur, der taler for en rate 
mellem 1,5 og 3%”. Andre lande, som 
vi sammenligner os med, bruger da 
også diskonteringsrater af den stør-
relsesorden. Men d. 15. december har 
Finansminister Lars Løkke Rasmus-
sen i et svar til Folketinget endelig 
indrømmet, at dette har været en fejl. 
På den baggrund har Det Økologiske 
Råd bedt Folketingets Præsidium ge-
noverveje de tiltag, man har afvist 
af økonomiske årsager i forbindelse 
med energisparetiltagene på Christi-
ansborg. Der er mange beregninger, 

der nu må la-
ves om – der 
må forventes 
lys i konto-
rerne på de 
lange vinter-
aftener! Vi 
ser frem til 
nye vurde-
ringer, som 

vil stille sig meget positivt over for 
at investere i forebyggelse af klima-
forandringer. Det vil passe godt med 
statsministerens nye meldinger om 
klimapolitikken”.

Et nyt forsøg på Borgen
Ida Auken fra SF, ét af Folketingets 
yngste medlemmer, inviterede Kø-
benhavneravisen inden for på sit 
lille kontor i den store borg. Allerede 
på sine første rundture langs gange 
og ad trapper blev Auken stødt over 
hvor mange glødepærer, der brændte 
selvom der var mennesketomt. BT 
lavede et dobbeltoplag (12.01.07) om 
hendes kritik af energispild og CO2-
udslip - og inden længe var sagen 
oppe i Folketingets Præsidium, hvor 
beslutningerne om selve Christi-
ansborgs energipolitik tages: ”Der 
kunne hænge ca. 150 glødepærer i 
lysekroner, også på mennesketomme 
kontorer hang 60 Watts pærer. Det 
påpegede jeg det meningsløse i. Efter 
artiklen i BT gik der ikke en uges tid 
før jeg så, at der blev skiftet til spare-
pærer, hvad jo er lige til at gøre. Man 

er også begyndt at lave censorer på 
en masse gange, så at lyset slukker, 
når der ikke er folk”, fortæller en en-
gageret Ida Auken.

Efter den unge Aukens henven-
delse er der energisparepærer over 
hele linjen, selv udenfor, og fire folke-
tingsmedlemmer deltager nu i et for-
søg med en solcellestyret censor, der 
sørger for at lys og computere etc. på 
deltagernes kontorer slukker, så snart 
de har været ude i et vist tidsrum. Ida 
Auken forklarer nærmere:

”Rigtig mange energitiltag betaler 
sig hjem. Nogen større tager måske 
tyve år, men derfra begynder man at 
tjene på investeringen. Andre min-
dre tiltag betaler sig hjem mellem 
3-8 år, hvad er normalt for hjem og 
skoler. Vores varmesystem herinde er 
fuldstændig godnat. Hele Christians-
borg får varm luft cirkuleret og der 
er 20 grader over det hele: Det er et 
meget gammelt system, som vil være 
dyrt at udskifte, men det er da be-
stemt værd at undersøge. Energiru-
der kunne man også overveje. Jeg vil 
ikke gøre mig klog på de specifikke 
isoleringstiltag, men jeg synes man 
skulle overveje flere tiltag end blot 
lys og strømstyring: De rådgivende 
ingenører har foreslået f.eks. vandkø-
ling fra Kanalen til at køle huset ned 
om sommeren. Det er over et år siden 
jeg tog sagen op, tingene går ikke så 
hurtigt herinde, men jeg mener det 
bør ske i 2009. Før Statsministerens 
”grønne omvendelse” var der en stor 
historie i Der Spiegel om, at Thor Pe-
tersen kalder klimaændringerne for 

”kejserens nye klæder”. Bjørn Lom-
borg er på finansloven igen i år. Dan-
marks image er langtfra – perfekt”.

Imens venter vi på den nye diskon-
teringsrente fra Finansministeriet, 
der skulle give fremtidige beregnin-
ger om miljøbesparende teknologi en 
bedre chance hertillands. Så måske vi 
københavnere ligefrem når at kunne 
vise Christiansborg frem til verden i 
december, hvor Danmark bliver cen-
trum for samme verdens fremtid.

jm@koebenhavneravisen.dk

FORTSAT FRA FORSIDEN

Christian Ege, Det Økologiske råd: 
»Der er mange beregninger, 
der nu må laves om – der må 
forventes lys i kontorerne på 
de lange vinteraftener!« 

Ida Auken, SF, medlem af Energiudvalget udpeger solcellestyret censor.

Lysekroner – nu med sparepærer.

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

St. Kongensgade 44B, 1. sal

1264 København K

Tlf.: 70225538

E-post: ann@koebenhavneravisen.dk

Annoncér i
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Morten Messerschmidt, DF, 
Medlem af Energiudvalget: 

Indtager Christiansborg en sym-
bolsk rolle, når talen falder på 
energibesparelser i Danmark?

Som udgangspunkt er Folke-
tingets indretning, herunder dets 
energiforbrug, et anliggende for 
Bestyrelsen. Ikke for Folketingets 
medlemmer. Men det er klart, at 
Folketinget ligesom som alle andre 
offentlige institutioner skal leve 
op til sine forpligtelser og reducere 
energiforbruget så meget som det 
kræves; dog ser jeg ingen grund til, 
at Folketinget skulle påtage sig stør-
re forpligtelser end andre offentlige 
institutioner - ligefra børnehaver til 
ministerier.

Har du nogle visioner for hvor-
ledes Christiansborg kunne blive 
mere energibesparende før Kli-
matopmødet?

I næste uge (uge 3, red.) går for-
handlingerne om energibesparel-
ser igang. Her vil jeg lægge vægt på 
energi, der kommer fra olie og gas, 
da det er disse to ressourcer, der sik-
kerhedsmæssigt udgør det største 
problem, eftersom vi er afhængige 
af leverancer fra hhv. Rusland og 
Mellemøsten.

Per Clausen, EL, 
Energiordfører for Enhedslisten:

Indtager Christiansborg en sym-
bolsk rolle, når talen falder på 
energibesparelser i Danmark?

Det er klart, at Christiansborg 
aktivt bør indgå i bestræbelserne 
på at reducere sit energiforbrug.

Har du nogle visioner for 
hvorledes Christiansborg kunne 
blive mere energibesparende før 
Klimatopmødet?

Jeg mener der er brug for en sy-
stematisk indsats, hvor alle dele af 
energiforbruget gennemgåes m.h.t 
at gennemføre alle de begrænsnin-
ger, som er mulige. Vi skal have en 
reel indsats - ikke en symbolsk ind-
sats.

Hvilke forhindringer skulle 
evt. overkommes for at man med 
miljøteknologi kunne formind-
ske energiforbruget på “Bor-
gen”?

Da der er tale om et stort gam-
melt hus, er der mange tekniske 
problemer, der skal løses. Afgøren-
de er det imidlertid også at vinde 
både ansatte og folketingsmedlem-
mer for det synspunkt, at vi har en 
særlig forpligtigelse i denne sag.

Ida Auken, SF, 
Medlem af Energiudvalget:

Indtager Christiansborg en sym-
bolsk rolle, når talen falder på 
energibesparelser i Danmark?

Jeg tror på det gode eksempels 
magt. Hvis Danmark går foran og fx 
gør København helt selvforsynende 
med vedvarende energi, vil det have 
enorm betydning og inspirere folk 
over hele kloden. På samme måde har 
det dårlige eksempel desværre også 
magt. Så når Christiansborg har et helt 
enormt varme- og elforbrug, virker det 
demotiverende på befolkningen.

Har du nogle visioner for hvor-
ledes Christiansborg kunne blive 
mere energibesparende før Klima-
topmødet?

Som nyvalgt folketingsmedlem 
opfordrede jeg Præsidiet til at skifte 
til sparepærer, opsætte censorer på 
områder, hvor lyset ikke behøver at 
være tændt i døgndrift, overveje iso-
leringsmuligheder samt intelligente 
strømbesparelsesmuligheder. Det lyk-
kedes og i øjeblikket deltager jeg og tre 
andre Mf’ere i et energispareforsøg.

Hvilke forhindringer skulle evt. 
overkommes for at man med miljø-
teknologi kunne formindske ener-
giforbruget på “Borgen”?

Folketingets formand Thor Peder-
sen (V) anser jeg for at være blandt de 
største hindringer for at få gennem-
ført de vigtigste energisparetiltag.

Mette Gjerskov, S, 
Energi- og klimaordfører:

Indtager Christiansborg en sym-
bolsk rolle, når talen falder på 
energibesparelser i Danmark?

Ja. jeg mener klart, at Christians-
borg har en symbolsk rolle.

Har du nogle visioner for hvor-
ledes Christiansborg kunne blive 
mere energibesparende før Klima-
topmødet?

Jeg kunne godt tænke mig, at 
Christiansborg blev et eksempel på, 
hvordan vi i Danmark kan udnytte 
teknologiske løsninger til at gøre en 
gammel bygning top-moderne og kli-
mavenlig.

Jeg har meldt mig til et energispa-
re-projekt på Christiansborg. Det be-
tyder, at jeg på mit kontor afprøver 
forskellige tekniske løsninger. Fx har 
jeg fået en sensor på lyset, så det sluk-
ker automatisk, når jeg ikke er der.

Hvilke forhindringer skulle 
evt. overkommes for at man med 
miljøteknologi kunne formindske 
energiforbruget på “Borgen”?

Jeg tror, at de to største problem på 
Christiansborg er vilje og mulighe-
den for at lave energirigtige ændrin-
ger med respekt for husets arkitektur. 
Når man går rundt i gange og sale er 
det tydeligt, at håndværkerne gør sig 
stor umage med at tilpasse moderne 
elektronik i de eksisterende rammer - 
uden at ødelægge helhedsindtrykket.

Berlin, Reichstag, 
energispareglas.

Rom, Vatikanet, 
1 ud af 2.700 Solcellepaneler.

København, Borgen,
en energisparepære

– der ikke vil imponere en Obama....

2
1

3

Andre partier i Energiudvalget undlod at svare.
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København
Jeg er så småt begyndt at blive oprigtig nervøs for at vi glider fra 
hinanden

København
jeg gav dig alt og de tog dig fra mig er bange for min kærlighed til dig snart kun bygger på nostalgi og indbildning

København
du kunne være blevet så stor, men alt anderledes og skævt rives op 

med rod

København
jeg kan snart ikke genkende dig, du havde så mange muligheder, nu er der kun få skæve lys i adventskransen tilbage og det ene pustes ud for evigt

København
der klappes i hænderne over Kim Larsen og er enighed om han er 

kulturskat, men miljøer som det der har formet ham, er ikke længere 

brugbart

København
jeg er bange for hvad det kommer til at betyde for os, når vi alle skal 

normaliseres, hvad hvis vi ikke ønsker det, eller kan det

København
du har altid været noget særligt og man kan langt fra kalde dig billig, men det er nu ikke alt der kan gøres op i kapital

København
jeg savner dig og hænger i de sol-løse sidegader for at finde dig, i håb 

om du bare gemmer dig

København både vokser og for-
svinder i dit digt?

Visse tings forsvinden er 
dybt tragiske: 1. Ungdomshu-
set, selvfølgelig: Dét at der var 
vilje til at fjerne dét - gør mig 
lidt ked…2. Fristaden er også 
truet. Det synes jeg også er 
problematisk (!) 3. A-huset som 
VAR et superfedt sted på Bryg-
gen, - et kæmpehus med jeg 
ved ikke hvor mange kunst-
nere der arbejdede derude! 
4. Turbinehallerne. Èen af de 
ting der faktisk ”holdt” i cen-
trum af København: Det var 
som at være i Berlin, det var 
fantastisk. Også revet ned nu. 
Nu kommer der sikkert nogle 
gode dyre lejligheder. Så jeg sy-
nes: JO, København er i udvik-
ling på mange områder; noget 
er godt, men der er også meget 
hvor man er lige hurtige nok 
til at smøre det ind i bejsetræ 
og hvid granit. 

Har ting ikke sin tid og må 
vige for det nye?

Dét er jo ikke fordi jeg er 
i mod ALT nyt – står med et 

skilt og råber ”væk med metro-
en!” og ”væk med ny asfalt!” 
– jeg mener bare at meget af 
det gamle i Danmark, i Køben-
havn, rives ned - i stedet for at 
der spørges: Kan man bruge 
det? Er det fedt? Hvad giver 
det her byen?…Der er meget 
arkitektur, der bygges nu, der 
ikke vinder med årene…

Er modernisering også nor-
malisering – i det indre som i 
det ydre?

Spørgsmålet er hvil-
ken by vil man ha’? 
Vil man kun ha’ store 
åbne hvide granitplad-
ser - eller vil man også 
godt ha’ det lidt mere 
skæve? Jeg synes det 
er vigtigt man har det 
HELE: Det er da fint der ligger 
en Baresso, hvor folk kan sidde 
med cafétæpper og varmelam-
per i skærmen - jeg skal bare 
ikke derind - , men der skal 
også bare være plads til alle de 
andre: Det er jo dét en storby 
skal ku’ – og hvis man vil blive 
ved med at kalde København 
en storby, så må man også lige 
huske på at der også skal være 

skæve vinkler i byen.
Charme?
Charme og sjæl! Og det er 

dét jeg synes mangler i meget 
af det nye…Nu f.eks. metrosta-
tionerne. Så at nogle arkitekter 
sad og klappede over hvordan 
de havde fået sollyset derned 
og hold da op hvor det hele er 
tegnet flot. Men de er jo ikke 
flotte, synes jeg. Alle de plad-
ser, hvor metroen ligger er jo 
gennemfartspladser, der er 

jo ikke nogen opholdspladser 
mere, pladser hvor københav-
nere sidder og læser og hænger 
ud. Trist!

I dit digt taler du om det 
RIGTIGE København – uden 
for centrum?

Brokvartererne ER jo noget 
andet…Dét er jo dét fede, hvis 
man skal sige noget fedt om 
København: Brokvartererne er 

forskellige - og centrum er no-
get andet: Vesterbro, Nørrebro, 
Østerbro er jo VIDT forskel-
lige. Nu er jeg størst tilhænger 
af Vesterbro, ka’ godt li’ stem-
ningen derinde, men den er 
også ved at blive smurt lidt for 
meget til med…den cremefar-
vede pensel. MEN: Måske vil 
centrum altid være dér hvor 
turisterne farer ind, folk fra 
forstaden, det eneste sted de 
kender er jo Strøget,  så de går 

ad den lange kvalme-
kanal hele vejen fra 
Tivoli - og så drejer de 
til venstre indenom 
Nørreport.

Vore egne turister?
Dét ER jo turi-

sterne i København, 
Barcardi-breezer-patruljen, 
det er dem som kommer ind 
i weekenden, drikker sig ned 
og render rundt og kaster op 
på Strøget…Så går de på Inn 
eller Envy - eller hvad det hed-
der, ha-ha! – og Australian Bar 
med hurtige shoots og hidsige 
piger -

Er der stadig nogle steder 
du godt kan li?

Det er meget sjældent jeg 
begir’ mig ind i centrum…
Sådan tror jeg de fleste køben-
havnere har det; Så ER der 
dem som skal på ”disc”…- dét 
er jo herinde det sker…

 Der er vel nogle hippe ste-
der? Dalle-Valle, Zoo Bar, Café 
Dan Turéll?

Jo-jo. Men hvis man skal 
være rigtig provokerende kan 
man tegne en cirkel om de 
mennesker: solcenter, styrke-
træning - og kaffeslabberads. 
De tre ting i Indre by. MEN 
– så har jeg også været lidt 
hård…

Er du nysgerrig efter ”spo-
ken word” – kombinationen af 
digtoplæsning og live-musik - 
er der stort nyt: I samarbejde 
med Lennart Ginmand, der 
har indtaget JazzHouse, vil 
Claus Høxbroe fra 15. januar 
være vært ved ”Jazz n’ Poetry”, 
en ny månedlig klub, hvor tre 
forfattere (valgt af Høxbroe) 
vil lade ordene flyde frit flan-
keret af live-musikere (valgt af 
Ginmand). Tag godt imod!

jm@koebenhavneravisen.dk

Han er blandt Danmarks mest eftersøgte ”spoken word”-fyre, der lader ordene flyde til 
live-musik, men Claus Høxbroe er også en strejfer, en indbygger med byen indbygget. 

Af Jeppe Marsling

Høxbroe Plads

Barcardi-breezer-patruljen, det er 
dem som kommer ind i weekenden, 
drikker sig ned, og render rundt 
og kaster op på Strøget
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MadGlad Smørrebrød m.m. Tel. 33 13 18 19
Borgergade 18 Borgergade@madglad.info
1300 København K www.madglad.info

Et kig ind i historien

Af byhistoriker Jan Janssen

Gitteret på 
Rundetårns 
tagplatform

Er det længe siden, du var 
oppe på Rundetårnet? Nor-
malt kommer der jo kun tu-
rister og skoleklasser. Men 
kan du huske smedejernsgit-
teret? Christian IV var god 
til at finde de helt rigtige 
håndværkere til sine utallige 
byggeprojekter. Hans elskede 
Rundetårn blev kronet med 
Danmarks fineste smede-
jernsgitter, som kgl. hofsmed 
mester Caspar Fincke fra 
Helsingør blev betroet med. 
Det skulle omkranse et solidt 
plankegulv, hvorpå der stod 
fem små observatoriehuse. 
Det hele var færdigt i 1642, 
seks år før kong Christian 
døde. Gitteret har nu holdt 
i næsten 370 år og er stadig 
lige imponerende smukt. 

Fincke og hans kleinsmede-
svende gjorde sig stor umage. 
Det sikre æstetiske flair (ikke 
for meget og ikke for lidt) hos 
disse håndværkere er et tyde-
ligt bevis på en allerede den-
gang ærværdig fagtradition. 
Flere enkeltheder er indsat 
i gitteret, herunder kongens 
initialer og Caspar Finckes 
mestermærke, en korslagt 
hammer og en nøgle. Ham-
meren er smedenes tegn, 
nøglen klejnsmedenes. 

På hjørnet af Larslejsstræ-
de og Sankt Peders Stræde 
kan klejnsmedenes forgyldte 
nøgle stadig ses på facaden, 
også et mesterværk (i bog-
stavelig forstand!) fra samme 
århundredes som Finckes. 
Kleinsmedehåndværkets fær-
digheder har været på retur i 
lang tid og et arbejde som Ca-

spar Finckes ville i dag må-
ske kun kunne imiteres ved 
hjælp af computerteknik. Na-
tionalmuseet i Raadvad råder 
over en eller to kunstsmede, 
der har forstand på at vedli-
geholde de gamle sortlakere-
de og forgyldte smedejerns-
levn rundt omkring i landet. 
Den sidste aktive kunstsmed 
hed Diederichsen, han beher-
skede den gamle teknik, og 
havde en gård i Tårnby. Men 
smedjen har været nedlagt i 
en årrække. Andre ypperlige 
mesterværker i den indre by 
er gitteret foran Odd Fellow-
Palæet og trappegelænderet i 
Bernstorffs Palæs vestibule i 
samme gade, nu Østre Lands-
ret, begge smedet mere end 
hundrede år senere end Finc-
kes gitter. 

jj@koebenhavneravisen.dk

Rundetaarns smedejernsgitter.

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

Gratis
 

leveri
ng!
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.....50 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008

SE VINDUERNE MED DE MANGE JUBILÆUMSTILBUD

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

MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

POLITI  Biler, motorcykler og sågar heste 
har været politiets foretrukne valg af 
transportmiddel, når der skal patruljeres 
i København. Repertoiret udvides med 
endnu et transportmiddel til samlingen: 
mountain biken. Så nu skal de mange 
cyklister, bude og cykeltaxier dele stierne 
med cykelpolitiet.

Der er allerede 8 udvalgte betjente, 
der fremover skal skifte den originale po-
litiuniform ud med et mere cykelvenligt 
outfit. Betjentene er stadig en del af den 
samlede indsats, og arbejdsopgaverne 
vil forblive de samme som deres kolle-
gaer, der benytter andre transportmidler. 
Området, betjentene skal afdække, vil 
primært være koncentreret om det indre 
København, hvor cyklerne bestemt vil 

have en fordel grundet de mange lukkede 
gågader.

Initiativet er sket på baggrund af po-
sitive udmeldinger fra vores nabolande. 
Observation af blandt andet Oslo har 
dannet grundlag for beslutningen om at 
indføre cykelpoliti i København. Projek-
tet skal testes i et år med løbende feed-
back fra de 8 betjente. Den operative chef 
på Station City i Københavns Politi, Jens 
Reusch udtaler ’jeg tror projektet bliver 
en succes`. Betjentene kommer mere ud 
blandt borgerne og får meget mere kon-
takt til dem. Derudover er det jo en mil-
jøvenligere profil at have cykler.’

Fra d. 1. marts bliver forsøgets første 
fase igangsat, og betjentene forventes at 
være på cyklen i gader og stræder fra star-
ten af april. 

sba@koebenhavneravisen.dk

Af Søs Bell Andersen

Her ses to af Politiets nye »jernheste«. ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K  ·  TLF.: 3315 1565
ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR  ·  FROKOST: KL. 11-15  ·  AFTEN: KL. 17-23

FROKOST & TAKEAWAY TILBUD
Forretter fra 45,- kr. – Hovedretter fra 79,- kr. CYKELPOLITIET

POLITI  Politiet er i disse 
dage ved at gøre status over 
år 2008 med deres årlige 
rapport. Den samlede rap-
port forventes at være fær-
dig ved første kvartal. Men 
allerede nu tyder det på, at 
2008 samlet set har været 
et roligt år. Opgørelser over 
voldshændelser er faldet ge-
nerelt, og især bør det frem-
hæves, at de grove tilfælde 
af vold er faldet med 22 % i 

station Citys område. En del 
af grunden til dette kunne 
være, at der har været stør-
re fokus på aftenpatruljer, 
og politiet har været mere 
synlige i gadebilledet. Der-
udover melder politiet om 
en stille nytårsaften med 
få udrykninger og færre 
fyrværkeriskader end i tid-
ligere år. 

sba@koebenhavneravisen.dk

2008 VAR ET 
ROLIGT ÅR

Politiets synlighed i gadebilledet gør borgerne trykke.
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BALKONKONTOR PÅ KULTORVET  
På 5 sal i 100-årig rødstensbygning med kobbertårn 
udlejes to lokaler ca. 50 kvm. med parketgulv. 7.500 
kr./måneden plus moms og a conto lys, varme og vi-
cevært. Elevator direkte til døren. Indbyggede skabe, 
ovenlys og balkon. Et repræsentativt og centralt kon-
tor. Klar til overtagelse straks.

BALTISK BUREAU A/S
Tlf 33 15 36 27 / 51 57 70 24
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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
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Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

PARKERING  Københavns 
Kommune har med virkning 
fra 1. april konfiskeret par-
keringskælderen på Hauser 
Plads. Lejemålet er ophævet, 
og indehaveren har været 
tvunget til at opsige over 100 
lejere, som mod betaling flyt-
tede deres bil væk fra gadebil-
ledet og til et område uden 
hærværk. Hensynsløsheden 
overfor de erhvervsdrivende, 
der hidtil har benyttet gara-
gen, er næppe i overensstem-
melse med den påståede er-
hvervsvenlighed.

Borgmester Bondam fik 
for nogle måneder øje på et 
tilsvarende anlæg ved Lange-

bro, og har blev bilerne smidt 
væk til fordel for opmagasi-
nering af grej tilhørende Vej 
& Park. Disse dramatiske 
indgreb i borgeres dispositi-
onsfrihed plus det løftebrud, 
der hindrer en P-kælder ved 
Skuespilhuset på Skt. Annæ 
Plads, er udtryk for indædt 
had til mennesker, som af 
den ene eller anden grund 
har få meget brug for en bil, 
at de er villige til at betale for 
at stille den fra sig. Seneste 
anslag mod bilkørsel er pla-
nen om at sløjfe 138 P-pladser 
i gaderne ved Nørreport.

Mr. City

PARKERINGSANLÆG På
HAUSER PLADS SKAL DØ

ØKOLOGI  Fisk, kød, vin, choko-
lade, brød og kager, økologisk 
fastfood – og tre fødevarebu-
tikker i Rosenborggade, der 
med den økologiske ostebutik 
er blevet et fint sidestrøg. At 
Jens Slagter midt i modgan-
gen åbner en specialforret-
ning for ost er en begivenhed, 
intet mindre. 

Det at købe ind i flere for-

skellige specialforretninger 
var engang en selvfølge, og det 
indre København bugnede af 
butikker og bagerier. Siden 
vandt supermarkedskulturen 
indpas. Nu vender tendensen, 
et voksende publikum vil hel-
lere spise lidt mindre, men 
meget bedre.

For et par år siden forsvandt 
Købmagergades to osteudsalg, 

det kunne bedre betale sig at 
sælge beklædning. Eller kun-
ne det? Den lille ostebutik i 
kælderen er blevet bygget om 
fire gange på tre år. Savnet af 
en ostepusher er overvundet, 
og stadig flere finder vej hen 
om hjørnet for at smage noget 
velkendt og noget nyt fra øko-
logiske mejerier. Grøntudsal-
get på Kultorvet burde vende 

tilbage. Vanilla, den økologi-
ske købmand, der før lå i Fre-
deriksborggade, er flyttet ned 
på hjørnet af Krystalgade og 
Købmagergade, så det er også 
en del af delikatessegaden. 
Irma på Nørreport afrunder 
billedet.

Mrs. City

FREDERIKSBORGGADE 
DELIKATESSEMARKED

Jens Slagter er ostestolt over sin nye filial i Rosenborggade.

Parkeringspladsen som Københavns Kommune har valgt at sløjfe.
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FROKOST

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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Af Hjalte Tobias Haugstrup Kragesteen

MOTION  Juleaften bliver der 
spist and eller flæskesteg og 
nogen steder sågar begge dele. 
Dertil serveres brunkartofler, 
brun sovs og rødkål og til sidst 
ris a la mande til dessert. Til 
diverse julefrokoster bliver der 
også spist godt og indtaget al-
kohol i massevis, hvilket heller 
ikke ligefrem er noget vi taber 
os af. Vi føles os efterhånden 
godt og grundigt oppustede 
efter de enorme måltider. For 
mange er det bare som om 
den oppustede mave ikke helt 
vil forsvinde ad sig selv og den 
dårlige samvittighed over det 
forhøjede BMI og det lavere 
kondital, får os ved nytårstid 
til at melde ud, at det er tid 
til, at vi taber os og kommer i 
bedre form. Det kan mærkes i 
Indre Bys fitnesscentre.

Januar er højsæson
I Købmagergade finder vi en 
relativ ny afdeling af fitnes-
skæden SATS, som siden 25. 
september har givet køben-
havnerne mulighed 
for at moti-

onere helt centralt i indre by. 
Den lokale centerleder Per-
nille Uhrbrand forklarer, at 
afdelingen er opstået for at 
komme tættere på klientel-
let i indre by, hvor mange af 
medlemmerne arbejder i de 
nærliggende butikker.  

I Sats opererer man med 
klare målsætninger for hvor 
mange nye medlemskaber, 
der er tilfredsstillende i givne 
perioder. Januar er uden sam-
menligning den måned, hvor 
man har de største forventnin-
ger til indmeldelsesniveauet. 

Ifølge Pernille er folk langt 
mere motiveret i januar må-
ned, hvilket hænger sammen 
med de mange nytårsforsætter 
om at komme i bedre form. 

”Det kan mærkes tydeligt 
at folk er meget mere motive-
ret når de kommer og melder 
sig ind her i januar” fortæl-
ler Pernille og fortsætter ”det 
gælder om at tage skridtet og 
januar er måneden, hvor folk 
endelig får det gjort”. 

Den netop overståede jule-
tid har en tydelig indflydelse 

på brugerne, som foruden at 
spise mere usundt ikke finder 
tid til at dyrke motion i decem-
ber. Der skal sørges for indkøb 
af julegaver, planlægges juleaf-
ten og så skal der sættes tid af 
til at hygge sig med alle dele af 
familien. Det kan let tage me-
get tid og derfor bliver med-
lemskortet lagt på hylden for 
en stund. Men når julen så er 
veloverstået valfarter køben-
havnerne til fitnesscentrene i 
hobetal.  

Åbent hus i fitnessdk
I fitnessdk i Adelgade, ikke 
langt fra Kongens nytorv, har 
man set fidusen og bød lørdag 
den 10. januar på åbent hus og 
slagtilbud, der både indebar 
tilbud på billigere medlems-
kontingent plus en gratis fit-
nessdk sportstaske. En lang kø 
fra receptionen til indgangen 
vidner om umiddelbar succes 
med arrangementet. I køen 
står filosoffen Pelle fra Bredga-
de. Pelle er 32 år og er for nylig 
blevet far. Han har trænet tid-
ligere, men har ikke haft tid 
til at træne i barselsperioden, 

hvorfor han har taget lidt 
på. Pelle giver ikke 
julen skylden men 
peger på, at en far 
tager lige så me-

get på som bar-
net gør og 

m e n e r , 
at det 

nu er tid til at komme de over-
flødige kilo til livs. Hans fore-
trukne motionsform er løb og 
peger på, at fitnesscentrene 
giver større motivation, da det 
er for koldt til at løbe udenfor 
i disse tider.

I sofaen lige til højre for 
indgangen sidder arkitekten 
Martin fra Kronprinsessega-
de. Han har anvendt nytåret 
til at sætte sig nye mål for sit 
engagement i fitnesscentret. 
Martin er nemlig ikke ny bru-
ger, men har været i fitnessdk 
i ca. 1 år. Hans målsætning er 
at løbe Copenhagen maraton 
til foråret og har i januar sat 
træningsintensiteten op efter 
en juletid, hvor han har fået 
lidt for meget af den gode jule-
mad. Martin fortæller, at han 
mest træner om morgenen 
før arbejde, hvor han går til 
spinning samt vægttræner og 
løber i centret. For Martin er 
det ligesom for Pelle mere mo-
tiverende at være inde i fitnes-
scentrets luksuriøse omgivel-
ser, hvor det hverken er koldt 
eller mørkt.

19-årige Ea fra Dronnings 
tværgade står også i kø og har 
efter aftale med en håndfuld 
veninder valgt at melde sig ind 
i fitnessdk på grund af dagens 
gode tilbud. Det er længe si-
den de træf beslutningen og 
ventede bare på det gode til-
bud. For Ea er det altafgørende 
at melde sig ind sammen med 
de andre veninder, da det gør 
det lettere at fastholde motiva-
tionen. Samtidig mener hun, 
at selvtræning bliver kedeligt 
og umotiverende, hvorfor hun 
og veninderne har tænkt sig at 
melde sig til diverse hold, hvor 
de blandt andet skal gå til pi-
lates.

Det handler om at holde 
fast i københavnernes motiva-
tion på lang sigt.

Mens Fitnessdk’s kampag-
ner i januar fokuserer på slag-
tilbud, der skal logge gæster 
til med en økonomisk gevinst, 
vælger SATS i år at satse på en 
anden vej.  Den anden vej er 
helbredstjekket. SATS har lige-

ledes før i ti-
den ført kam-
pagner, hvor 
formålet var 
at få fat i nye 
kunder via 
prissænknin-
ger, men i år vil man forsøge 
sig med et nyt produkt, som 
skal holde fast i motivationen 
på længere sigt. Under et hel-
bredstjek undersøges bruge-
rens blodtryk, fedtprocent, 
styrke, BMI, blodsukker, kon-
dition, taljemål og kolesterol. 
Altså et omfattende tjek, der 
så senere skal følges op på.  
Dette er SATS store januar-
kampagne, hvor tjekket er gra-
tis indtil den 29. januar. Ifølge 
Jimmy Trolde, salgs- og marke-
tingschef i SATS Danmark er 
opgaven at undlade de billige 
slagtilbud, for i stedet at skabe 
tilbud, der holder fast i de nye 
medlemmer på lang sigt. 

Derfor har man brugt store 
ressourcer på at lægge strategi-
en om og Sats skal i større grad 
betegnes som et sundhedscen-
ter, hvor fitness bare er en del 
af en samlet pakke.

I SATS i Købmagergade gø-
res der derfor også meget for, 
at forholdene skal virke hjem-
lige og så ufremmedgjorte 
som muligt. Man forsøger sig 
med gratis morgenmad hver 
dag, gratis frugt til brugerne 
og i det hele taget at skabe en 
hyggelig stemning i det lille 
sofaområde omkring receptio-
nen. Samtidig er man meget 
fokuseret på at have dygtige 
instruktører, som via energi 
og gejst kan være med til at 
opretholde motivationen hos 
det københavnske klientel. 
”Det er vigtigt at SATS er med 
til at skabe rammerne for træ-
ningen og derved hjælpe kun-
derne med at gøre træningen 
regelmæssig” fortæller Pernil-
le Uhrbrand. 

htk@koebenhavneravisen.dk

KØBENHAVNERNE STRØMMER 
TIL FITNESSCENTRENE
Den danske Juletid bliver forbundet med hygge og gaver og det handler i høj grad om fami-
lien. Men til en god jul hører også god mad og oftest lidt for fed mad. December måned er for 
mange københavnere den måned hvor vi tillader os lidt for meget slik og lidt for fed mad. 
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Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

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

TEGLKROEN
VED ANNITA HANSEN

FROKOST 1100 - 1600

Teglgårdstræde 17
Telefon: 33 12 84 08

Feinsmækker.dk

Larsbjørnsstræde 7
1454 København K

Tlf.: 33 32 11 32

Af Jacob Ludvigsen

LOKALT Selskabet for Dansk Memorabilitet 
mødes en gang om året for at hædre en be-
mærkelsesværdig personlighed, der er ved at 
gå i glemmebogen. Kun de færreste erindrer 
velsagtens byhistorikeren Bent Zinglersen 
(1927-2003), der i 1979 udgav det uundvær-
lige opslagsværk om de københavnske gade-
navne. Denne muntre mand var genstand for 
selskabets årlige hyldest ved en højtidelig-
hed på det velbevarede Café Nick på Nikolaj 
Plads, et af Zinglersens foretrukne tilholds-
steder i Minefeltet. Allan Mylius Thomsen 
hyldede sin byhistoriske kollega og afslørede 
en mindeplakette for ham. 35 brødre deltog 
i samværet, der fortsatte med arbejdsfrokost 
på Skindbuksen med kansler Kristian Lunn 

og musikdirektør Bjørn Tidmand ved roret. 
Selskabet blev stiftet af den navnkundige re-
daktør Ib ”Gyldenspjæt” Boye i 1978.

jl@koebenhavneravisen.dk

Herrer med hatte
hylder Minefeltet

De høje herrer vækker altid opmærksomhed, når de en gang om året mødes i det indre København.

Byhistoriker Allan Mylius Thomsen ved den buste, der 
er opsat på Nikolaj Kirke af maleren Svend Aage Tau-
scher, en af Minefeltets sagnomspundne skikkelser.

TOMGANG Københavnske taxaer er en af by-
ens store miljøsyndere. Når kunderne lader 
vente på sig, og når vinterkulden sender ta-
xa-termometeret i bund, varmer kuldskære 
taxachauffører sig med motoren i tomgang 
– og det er både ulovligt og til stor skade for 
miljøet. 

I dag kører størstedelen af byens taxaer på 
diesel, hvilket betyder, at de udleder et større 
antal partikler og kvælstofoxider end benzin-
bilen. I tomgang forøges denne udledning, 
fordi dieselbilens forbrændingsmotor er be-
regnet til at udnytte brandstoffet optimalt, 
mens den arbejder. Optimal udnyttelse er 
lig med minimum forurening, men når taxa-
kunderne udebliver, bliver minimum profit 
til maksimal forurening. 

I forsøget på at nedsætte Co²-udslippet 
indførte Københavns Kommune i 1990 tom-
gangs-regulativet, som forbød byens bilister 

at holde i tomgang i mere end tre minutter. 
Med Moder Jords tiltagende sygdomstegn in 
mente blev forbudet forrige år indsnævret til 
max ét minuts tomgang. Men trods lovgiv-
ningen er taxa-tomgang langt fra et uvant 
syn i vores københavnske bybillede. Taxahol-
depladserne i Indre By bugner af diesel-osen-
de lovbrydere, som glædeligt hviler under-
stellet, alt imens de spæder til det Co2-udslip, 
som Købehavns Kommune vil nedsætte med 
20 procent inden udgangen af 2015. 

Vi ser det dagligt, men det gør ordensmag-
tens bødeblok ikke. I perioden 2006-2007 blev 
der blot rapporteret 20-25 overtrædelser i Kø-
benhavn, og størstedelen af disse blev afgjort 
med en løftet pegefinger til miljøsynderne. 
Når fælden ikke klapper, kan musen æde frit 
af osten, og de københavnske tomgangstaxa-
er kan uden problemer æde sig ind i statistik-
ken over Co²-udledningskilder. 

hk@koebenhavneravisen.dk

Ingen sanktioner 
mod taxatomgang
Af Helle Kvist
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PORTRÆT  Bag de store sorte smedejernsgitre 
står Odd Fellow Palæet. På samme tid indby-
dende og afvisende. Her holdes der koncerter, 
hvor alle kan få billet, men der finder også eks-
klusive møder sted, når Odd Fellow ordenens 
brødre og søstre mødes. 

Odd Fellow palæet fik sit nuværende navn i 
1901, efter at Odd Fellow ordenen købte palæet. 
Forinden havde palæet haft både grever og rige 
købmænd som beboere. Det er nu hovedkvar-
teret for Odd Fellow ordenen i Danmark, samt 
for brødreloger i Tjekkiet, Spanien og på Færø-
erne. 

Odd Fellow ordenen
Odd Fellow ordenen blev grundlagt i 1819 i Bal-
timore i USA. Den blev bygget på fire grund-
sten: Besøg de syge, hjælp de trængende, begrav 
de døde og opdrag de forældreløse. I ordenen 
skulle tre principper følges: Venskab, Kærlig-

hed og Sandhed. Disse tre grundprincipper lig-
ger til grund for ordenens virke og for logoet, 
der består af tre led i en kæde. 

Ordenens inderste mål, som den selv beskri-
ver det, er at næstekærlighedens lov skal ske 
fyldest. Udover dette ædle mål deler ordenens 
virke sig i to dele. En indadvendt rettet mod 
egne medlemmer og en udadvendt rettet mod 
samfundet, både globalt og nationalt.

Den indadvendte del, vil Lars Jørgensen, stor 
sire i Odd Fellow ordenen, gerne holde under 
privatlivets fred. Hvad der foregår internt i or-
denen er således omgærdet af en vis mystik. 
Den udadvendte del derimod er ganske klar. 
Det drejer sig om humanitært arbejde igennem 
donationer til diverse godgørende formål gen-
nem diverse fonde og priser, som ordenen har 
oprettet.

Odd Fellow ordenen skeler ikke til hverken 
religion, etnicitet eller andet der kan skille 
mennesker, men er udelukkende interesseret i 
at lære det enkelte menneske at kende. De ste-

der i verden med flest Odd Fellow brødre og sø-
stre er de skandinaviske lande.

Branden i 1992
Den 7. april 1992 brændte Odd Fellow Palæet. 
Koncertsalen nedbrændte totalt, så det eneste der 
stod tilbage var hovedbygningens ydermure. Des-
værre blev koncertsalen ikke genopbygget med 
resten af palæet, men der er dog stadig koncerter 
i Bredgade. På grund af branden kaldes lokalerne 
i Odd Fellow Palæet for fugl føniks lokaler.

Der er et meget blandet udbud af koncerter i 
fugl føniks lokaler. Der bliver opført alt fra itali-
ensk opera til lieder og kammermusik. Grønne-
gårdsteatret har også sat forskellige teaterstykker 
op i Odd Fellow Palæets have.

Odd Fellow Palæet er på en gang åbent og luk-
ket. Der sker ting i palæet, som vi måske aldrig 
får at se, samtidig med at det kan berige os med 
kulturarrangementer i særklasse.

ahl@koebenhavneravisen.dk 

Midt på Bredgade, i nummer 28, ligger Odd Fellow Palæet. Bygningens nuværende udseende er, 
på trods af branden i 1992, stadig det samme som ved opførelsen i 1751. Men Odd Fellow Palæet har 
huset mange forskellige personer og i dag bliver palæet stadig brugt til mange foretagender.

Af Alexander Højfeldt Lund

Odd Fellow
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Produktinformation: Pinex® (paracetamol). Anvendes ved svage smerter. Virker febernedsættende. Kan anvendes ved graviditet og amning. Dosering: Voksne: 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g i døgnet. Børn: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Bivirkninger: Bivirkninger er generelt sjældne. Hyppigst forekomne bivirkninger er urticaria og 
forøget levertransaminase. Følg vejledningen på pakningen eller lægens anvisning. Bemærk: Paracetamol i doser over ca. 15-20 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også livstruende leversvigt samt akut nyreskade. Man bør være opmærksom på samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin, især til børn. Giv aldrig børn un-
der 2 år medicin uden lægens anvisning. Pakninger og priser november 2008 (excl. recepturgebyr): Tabletter á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 18,75 kr., 50 stk. i plastboks: 28,25 kr., 100 stk.: 39,00 kr., 200 stk.: 62,15 kr., 300 stk.: 88,35 kr. Brusetabletter á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 24,75 kr. Pinex Junior oral opløsning á 24 mg/ml 60 ml: 
22,20 kr og 200 ml: 38,35. Pinex Junior Suppositorier á 125 mg 10 stk.: 24,65 kr., á 250 mg 10 stk.: 24,60 kr., Pinex Suppositorier á 500 mg 10 stk.: 28,25 kr., á 1 g 10 stk.: 29,30 kr. Produktresuméet er omskrevet og forkortet i fht. det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. 
For dagsaktuelle priser se www.medicinpriser.dk. Hexokain® (benzocain og chlorhexidindihydrochlorid), sugetabletter. Virkning: Mod betændelse i munden. Dosering: Voksne: 1 sugetablet hver 2.-3. time.  Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor de aktive stoffer eller over et eller fl ere af indholdsstofferne. Allergi overfor para-aminoben-
zoesyrederivater inkl. sulfonamider. Forsigtighedsregler: Krydsallergi med sulfonamider. Bør ikke anvendes til børn under 15 år. Vær opmærksom ved brug af Hexokain® sammen med fødevarer mv.: Den desinfi cerende virkning hæmmes af tandpasta samt af større mængder organisk materiale, f.eks. pus. Graviditet og amning: Kan anven-
des. Bivirkninger: Meget almindelige: Misfarvning af tænder og tunge. Forandringer i smagsoplevelsen. Ikke almindelige: Eksem. Sjældne: Allergiske reaktioner. Nældefeber. Meget sjælden: Methæmoglobin i urinen. Overdosering: Symptomer: Følelsesløshed i munden og opkastning. Pakninger: Sugetabletter 20 stk. og 40 stk. Læs vejlednin-
gen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, tlf: 46 77 11  Fax: 46 75 48 42. www.nycomed.dk

Apoteket tilbyder faglig rådgivning 
om forebyggelse og behandling.

Smerter?
Dårlig hals?
Tørre øjne?

Vizcure®
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PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

Her indsættes apotekets navn
Adresse nr. · Postnr./By · Tlf. XX XX XX XX

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Må 
ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller fl ere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10 
dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næse slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneu-
rismer, iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes 
efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Pakninger: Næsespray med eller uden menthol 1 mg/ml 10 ml. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, 
Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk. 

På apoteket kan du få faglig og personlig 
rådgivning til at holde kroppen sund og 
vinterklar.

Vinterens kulde og mørke betyder for mange 
også forkølelse og tør hud. Kom ind på apo-
teket og hør, hvordan du og din familie kan 
forberede jer på forkølelsessæsonen.

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener

Multi-tabs 

Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
 – uden smag 
af fi sk

Decubal 
Intensive Cream
– Den perfekte vinter-
creme til tør og sart 
hud eller hud med
eksem

Zymelin® 

– giver luft i 
næsen ved 
forkølelse

VELKOMMEN PÅ APOTEKET

Her indsættes apotekets navn
Adresse nr. · Postnr./By · Tlf. XX XX XX XX

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf.: 33 14 11 68

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

TLF.: 70225538
BOGUDGIVELSE  Den 15. januar udkom Chri-
stina Hedegaard Jørgensens bog: »Følel-
sesmakeup – bliv ven med dine hverdags-
bekymringer«. I den anledning inviterede 
Skriveforlaget til bogreception for at fejre 
udgivelsen. Receptionen blev holdt på Mo-
nobar I Østergade, og her blev folk fra nær 
og fjern inviteret. 

Christina der selv bor i Indre By, har 
skrevet en lille, lettilgængelig selvhjælpsbog 
fyldt med hurtige genveje til et bedre selv-
værd. Bogen guider dig ved hjælp af enkle 
teknikker og gode råd til større selverken-
delse. Du får ro i sindet, mere selvtillid og 
bliver stolt over at være lige netop dig. 

Bogen er delt op i to dele – hverdagsbe-
kymringer og følelsesmakeup. Du lærer at 
rense dit sind for hverdagsbekymringerne, 
og samtidig lærer du at lægge en sund fø-
lelsesmakeup, hvor gevinsten er, at du bli-
ver den bedste udgave af dig selv lige nu. 
Christina deler gavmildt ud af historier om 
egne og andres hverdagsbekymringer. Des-
uden giver Christina i bogen de første 50 af 
1000 gode råd. Resten kan du være med til 
at byde ind på, for der vil blive ved med at 
opstå situationer, hvor et hurtigt godt råd 
er den rette løsning. Christina vil samle de 
1000 bedste råd og dele dem med resten af 
verden på www.1000goderaad.dk.

rh@koebenhavneravisen.dk

LETTILGÆNGELIG
SELVHJÆLP
Af Robert Haren

Christina nåede at få signeret en masse bøger under receptionen.

Følelsesmakeup 
– bliv ven med dine hverdagsbekymringer
Af Christina Hedegaard Jørgensen
Pris: 150,- kr.  –  120 sider
Forlag: Skriveforlaget
Bogen kan købes på: www.skriveforlaget.dk
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KULTUR  I januar og februar præsen-
terer Magasinet Goldberg en unik 
kulturoplevelse med jiddish teater 
og klezmer-musik i det charmerende 
Hofteater - Københavns ældste teater.

Hvorfor hedder det jiddish tea-
ter og ikke jødisk teater? Kan man 
spille Hamlet på jiddish? 

Dette og meget mere gives der 
svar og eksempler på, når Magasi-
net Goldberg disker op med humør-
fyldte smagsprøver på jiddish tea-
tersang, vaudeville og klezmer med 
bandet Mazel i Hofteatret den 25. 
januar og 8. februar.

Nysgerrige kan trygt begynde her
Som optakt til koncerterne fører 
sceneinstruktør Wladimir Herman 

publikum sikkert og veloplagt gen-
nem den jiddishe teatertraditions 
underholdende og ofte dramatiske 
historie.

Mazel tov!
Hofteatrets scene indtages af Ma-
zel, Danmarks hårdest arbejdende 
klezmerband, der vil traktere pub-
likum med udsøgte og alsidige mu-
sikalske smagsprøver.

Mazel har siden 1998 været med 
til at sprede det glade klezmerbud-
skab ved utallige koncerter i både 
ind- og udland. 

Bandet har lagt klezmertoner til 
balletter både hos Nyt Dansk Dan-
seteater og Copenhagen Summer 
Ballet, og har endvidere skabt mu-
sik til både danske og polske doku-
mentarfilm.

Mazel arbejder i øjeblikket på 
deres tredje cd, ”Classic Klezmer”, 
hvor klezmer fusioneres med klas-
sik musik.

rh@koebenhavneravisen.dk

 TID: Jiddish Teater & Klassisk Klezmer
  25. januar og 8. februar 2009 
  Begge gange kl. 17.00

 STED: Teatermuseet i Hofteatret
  Christiansborg Ridebane 18
 1218 Kbh. K

 BILLETTER: Bestilles gennem Billetnet 
  – online eller på 70156565 

 ENTRE:  200 kr. + gebyr.

 LÆS MERE:  www.mazel.dk

JIDDISH TEATER 
& KLASSISK KLEZMER

Klezmermusik - også kaldet jødisk ver-
densmusik - er livsbekræftende folkemu-
sik med rødder i Østeuropa, inspireret af 
Balkan- og sigøjnermusik. 

Musikken blev spillet ved bryllupper 
og andre glædelige begivenheder - eller 
blot for at muntre en trist hverdag op.  

Klezmer betyder at »synge gennem 
instrumentet« og at »instrumentet syn-
ger gennem en«. 

Oprindeligt betød en »klezmer« i jødisk 
sprogbrug en, der ikke var rigtig musiker 
og som ikke kunne læse noder, men som 
vandrede fra markedsplads til markeds-
plads og spillede de kendte melodier efter 
gehør. I dag er klezmermusikken udbredt 
i hele verden og spilles af professionelle 
og ofte klassiskudannede musikere.

Af Robert Haren KLEZMERMUSIK?

Mazel var et af hovednavnene ved Singer Festivalen i Warszawa.
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TILBAGEBLIK  Sovsen blev blandet 
sammen af svesker, lakrids, tama-
rinder, kalmusrod, angelikarod, si-
rup, øleddike, sassafras og salt. Den 
blandedes med vand, bragtes i kog, 
afsvaledes og blev tilsat stærkt øl. Nu 
var den klar til at indsovse de færdig-
spundne, tvistede tobaksruller, be-
stående af amerikansk importerede 
tobaksblade. Når rullerne derefter i 
halvtørret stand blev udskåret i små 
skiver - skrå, der ikke fyldte mere end 
at de kunne ligge i undermunden 
foran tænderne hos en voksen mand, 
kostede de i Kierkegaards København 
1 skilling per skrå. Hele fornøjelsen 
kunne erholdes i løs vægt for en over-
kommelig pris for menig mand. Det 
brune sovsespyt, der altid løb ned af 
hagen på folk, kunne nemt viskes ud 
i lommetørklædet eller frakkeærmet. 
Ellers stod der vel en porcelænsskål i 
en messingbakke i et hjørne på stue-
gulvet.

Den hurtig populære plante fra 
Amerika blev for første gang af-
giftsbelagt i Danmark i 1627 og da 
forbeholdt søfolk og 
militær. Da en lang 
kridtpibe var be-
sværlig at håndtere 
om bord eller under 
eksercits blev det al-
mindeligt at lægge to-
bakken i mundhulen, 
fra 1700-tallet også 
som pris i næsebo-
rene, uden at skulle 
bakse med det ret så 
omstændelige fyrtøj 
ude i blæsevejr. Efter 1665 var der 
autoriserede tobaksspinderier i kon-
geriget Danmark, der fremstillede 
skråtobak. Engelsk skrå, skotsk skrå, 
norsk skrå, twist, skipperskrå: herlig-
hederne spredte sig i 1800-tallet fra 
den danske underklasse opad i sam-
fundet, selvom de fysisk mindre akti-
ve middelklasseherrer efter 1808 og i 
København senest i 1813 mødte alter-
nativet i form af de smarte spanske 
cigarer. Arkæologiske undersøgelser 
af en lokumsgrube i baggården på Pi-

lestræde 8 har for nylig vist, at mon-
sieur Etienne Capions restaurantgæ-
ster omkring 1730 smed deres skrå i 
tønden, mens de sad på dasset.   

Der kom flere og flere tobaksspin-
derier i København, efterhånden ba-
seret på den billige kvindelige og den 
endnu billigere mindreårige arbejds-
kraft. Mestrene havde ikke brug for 
meget maskinelt udstyr, men glosen 
Fabrique forhøjede jo patronens so-
ciale rang. Således også på Kultorvet i 
nr. 13, hvor den 5 etager høje fabriks-
bygning i baggården stadig ligger. 
Når porten står åben, kan vi kaste 
et blik ind i gården. Det nuværende 
forhus blev genopbygget i 1833-34, 
fordi det oprindelige var stærkt med-
taget af britiske brandbomber den 3. 
september 1807. Kældernedgangen 
til det oprindelige udsalg, der hørte 
med til fabrikken, har været muret 
til i over et hundrede år i forbindelse 
med indretning af en butik. Forhu-
set anvendte ejeren til to-tre boliger 
og kontor, sidebygningen til lager og 
personaleboliger.

I denne ejendom på Kultorvet åb-
nede i 1805 Peter Abraham Bock (177-

1810), søn af tobaksspinder Johan Carl 
Bock, sit spinderi efter at faren var 
død samme år. Dødsannoncen i Ber-
lingske Tidende udvidede han med 
lidt egenreklame for sin fabrik. Køb 
to, betal for en. Fem år senere dør fa-
brikant Bock af koldfeber og tobaks-
spinder Hans Henrich Groth køber 
virksomheden i en alder af 39 år. Han 
beholder den i atten år og sælger den 
til sin trofaste mester Nicolai Frederik 
Bonnesen (1801-1873), der var begyndt 
som lærling hos Groth straks efter 

konfirmationen. Han havde kunnet 
lægge så meget til side og gifte sig så 
fordelagtigt, at han kunne rive forhu-
set ned og bygge den nuværende fine 
gård. Han udpeges til oldermand for 
tobaksspinderlauget i 1836, forlenes 
med titlen justitsråd og er medlem af 
Borgerrepræsentationen fra 1845 til 
1872. Hans søn Nicolai Jacob Bonne-
sen når kun at være ejer i tre år, for i 
1873 sælger han afdøde faders fabrik 
inklusive butik til handelsmanden 
Hermann Krüger. Hans farfar og far 
havde bestyret Hotel d’Angleterre. Og 
dette firma eksisterer i bedste velgå-
ende som Hermann Krüger’s Tobaks-
fabrik N. F. Bonnesens Eftf. A/S, dog 

ikke i København, 
men allerede fra 
1927 i Odense og 
kendt over hele 
Norden og i USA 
for sine Oliver 
Twist tobakspa-
stiller i diverse 
smagsnoter. Men i 
allerede i 1915 var 
fabrikken fra Kul-
torvet flyttet til 
Frederiksberg. I en 

årrække omkring århundredeskiftet 
fandtes også et udsalg fra en kælder 
i Nørre Voldgade 32. Da denne ejen-
dom blev revet ned, flyttede skråbu-
tikken i 1910 til en ledig stuebutik i 
Købmagergade 67-69, ejet af fabrik-
ken i fire efterfølgende år. Her kunne 
københavnerne forefinde 60 typer 
shag og røgtobak og 8 typer skrå, ind-
pakket i papir, papæsker eller blik-
dåser. Cigarer, cerutter og cigaretter 
blev der imidlertid aldrig fremstillet 
på Kultorv og Østre Fasanvej.  

Børn af mindre bemidlede foræl-
dre kunne i anden halvdel af 1800-
tallet før og efter skoletiden bidrage 
til familiens eksistens, fordi tobaks-
rulning var for de hurtige og finger-
nemme. Den berømte rabarberdreng 
og anarkist Christian Christensen 
(1882-1960) begyndte på sin ti års 
fødselsdag som arbejdsdreng på Kul-
torvet. Hans far arbejdede her i for-
vejen. Barnet kunne herefter aflevere 
1,50 kroner om ugen til sin fordruk-
ne far. Lørdagen var selvfølgelig ikke 
arbejdsfri og forholdene på fabrik-
ken har måske været medvirkende 
til hans senere revolutionære virke i 
arbejderbevægelsen.      

Brunt spyt i form af klatter ansås 
i løbet af 1900-tallet mere og mere for 
at være både ulækkert og sundheds-
farligt i modsætning til tobaksaske 
fra cigarer, piber og cigaretter. Det 
bandlystes fra det offentlige rum 
med forbudsskilte (i sporvognen sad 
emaljeskilte med Spytning forby-
des) og borttagning af spytbakkerne. 
At spytte på gade og fortov regnes i 
dag for at være meget klamt og pø-
belagtigt med mindre at man diskret 
spytter en klat tyggegummi. Sugning 
af skrå har i mange år hovedsagligt 
været en svensk specialitet og kendes 
på den anden af Sundet under den 
forkerte varebetegnelse snus. Hvor-
dan går det nu omstunder med skrå-
tobakken? Med rygerestriktionerne 
ser det i disse år ud til, at den stærkt 
duftende skillingsvare, der i over 
hundrede år udgik fra Kultorvet 13, 
har fået en ny chance blandt ikkery-
gende ”rygere” i Danmark.   

jj@koebenhavneravisen.dk

Tobak 
– for en skilling 
Af byhistoriker Jan Janssen

Den hurtig populære plante 
fra Amerika blev for første 
gang afgiftsbelagt i Danmark 
i 1627 og da forbeholdt søfolk 
og militær
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