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Cykelrytter 
FORFøLGER SIN »DRøM« 

“tietgen” venter 
på kommunen... 

på tissetur 
i  kvarteret 

grafitti 
I PISSERENDENspis fisk til!
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CHICO´S CANTINA

Taco buffet (samt andre frokostretter)
12.00 - 16.00

Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00

Vi har længe weekend åbent, så start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00 (fredag og lørdag)

Ring for reservation af en hytte i vores jungle-afdeling
Siddepladser: 200

Borgergade 2 · 1300 Kbh K
tlf: 33114108

www.chicos-cantina.dk

Husk, vi har mad ud af huset...

Marie Skellingsted

Grand opening
Bredgade 4 

Marie Skellingsted.dk

Endnu engang må borgere og brugere af 
Købmagergade vente på at få at vide hvad 
der egentlig skal ske med Købmagergades 
elendige belægning. Københavns Kommune 
havde ellers udskrevet en konkurrence til 
opfriskning af Købmagergade, Hauser plads 
og Kultorvet, som skulle være afsluttet  d. 22. 
maj og vinderforslaget offentliggjort her den 
15. juni.

  Dette er imidlertid udskudt til d. 26. juni, 
da dommerkomiteen ser et behov for at kvali-
ficere nogle af forslagne yderligere, så man er 
sikker på at få valgt det bedste forslag.

Tidssvarende område 
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvets 
forfald er den logiske baggrund for konkur-
rencen, der skal give denne nedslidte del af 

byen en tiltrængt opfriskning, der kan frem-
hæve den lokale karakter, men samtidig bi-
bringe fornyelse, der kan gøre området mere 
tidssvarende i forhold til borgernes behov. 12 
danske og internationale arkitekthold har 
udarbejdet hvert deres forslag til byfornyel-
sen. Dette er sket inden for nogle rammer, der 
er fastsat gennem en borgerundersøgelse, for 
på den måde at imødegå borgernes ønsker på 
bedste vis.

Københavns kommune håber på den 
måde, at kunne intensivere brugen af netop 
dette område,  for derved at lette presset på 
andre steder af Indre By. 

Efter offentliggørelsen af vinderforslaget 
vil alle forslagne kunne opleves udstillet på 
Trinitatis Kirkeplads ved Rundetårn.

mh@koebenhavneravisen.dk

Af Malene Hansen

KøBMAGERGADE 
FORFALDER staDig

Så store er hullerne i Købmagergades belægning endnu ikke, selvom de er store nok til at Indre Bys lokalbjent 
Jimmi Haug Andersen, ved flere lejligheder har måtte samle ældre damer op, som er skvattet i et af de mange 
huller strøggaden byder på. Indtil videre venter vi spændt på at Københavns Kommune skal få afsluttet kon-
kurrence om gadens rum, så det atter bliver muligt at gå sikkert gennem Købmagergade og over Kultorvet.
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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

kolofon

Næste nummer udkommer og 
bliver omdelt fra onsdag 
d. 13 - fredag d. 15 august.

.....50 ÅR I FIOLSTRÆDE
1958 JUNI 2008

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

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

Tirsdag-søndag kl. 10-17 
Ny Vestergade 10 

København 
www.natmus.dk

Fra 17. maj

Oldtiden 
er tilbage!

Skift dine blomster 
til en frisk buket 
fra sparekassen   
i København

SPAREKASSEN

Tid til at skifte..?

Østergade 6 - 1100  København K.
Tlf.: 7730 1515

Vi passer godt på vores kunder

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

Aastrup Ejendomsadministration
Tilbyder professionel administration af andelsbolig- 
og ejerforeninger i København og omegn. 

Vi sikrer en effektiv økonomisk styring af jeres forening og dermed sik-
kerhed og tryghed for foreningens medlemmer og bestyrelse.

Kontakt os gerne for et tilbud.

Nørre Søgade 45, 4.tv. 1370 København K. Tlf.: 2936 7715

:: restaurant Willumsen, store regnegade 26:
Fredag d. 6/6 kl. 18 – 22 :  ”Nordisk kunst og musik” : Hanne Lemvigh-Müller,  Ida Bendix 
synger nordiske sange akkompagneret af pianist Tom Ernst.
Torsdag d. 19/6 kl. 18.30 – 21.30 : Sophisticated 5 : Max Bæhring, cl/sax, Christina Hanghøj, 
vokal, John Jacobsen, guitar, Gorm Jessen, trommer & Bengt Albjerg, bas.
Onsdag d. 25/6 kl. 18.30 – 21.30 : Erik Spiermann, cl/sax, Per Jakobsen, piano & Paul Waters, 
bas. Trad. jazz a la Sidney Bechet.
Torsdag d. 26/6 kl.18.30 – 21.30 : Lennart Ricard, piano, Nulle, clarinet, Ole Givskov, trommer 
& Morten Hintze bas. 
Borde kan bestilles i restauranten på tlf. : 33 93 91 92

:: mojo Blues Bar, løngangsstræde 21C :
Søndag d. 8/6 : 21.30 Akustisk blues med Kenn Lending www.lending.dk
Mandag d. 9/6 : 21.30 Troels Jensen   HYPERLINK “http://www.healers.dk” www.healers.dk 
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo
Tirsdag 10/6 : 21.30 Kyla Brox, Danny Blomely & Tony Curtis Marshall (UK)
Kyla Brox (voc/flute), Danny Blomely (gui) og Tony Curtis Marshall (sax)
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo
Onsdag d. 11/6 : 21.30 Long Gone Daddies
Jess Møller Rasmussen (voc/g), Walter (g) og Pee Wee (b)
”Three Piece Rockabilly combo” 
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo
Torsdag d. 12/6 : 21.30 Blues Jam ved LP Simonsen
LP Simonsen (g/voc), Laust Nielsen (b) og Hans Rosenberg (d)
02.00 Natdisco: Diva Da Silva
Fredag d. 13/6 : 22.00 øernes Blues Band Entré 60,-
Kåre Abraham (g/voc), Ken Damkier (g), Jan Hvidtved (b) og Carsten Milner (d)
02.00 Natdisco: DJ Lena
Lørdag d. 14/6 :  22.00 Thorbjørn Risager & Band Entré 80,-
Thorbjørn Risager (g/voc), Emil Balsgaard (keys), Svein Erik Martinsen (g), Kasper Wagner 
(sax), Peter Kehl (trompet), Søren Bøjgaard (b) og Martin Seidelin (d) (www.risager.info)
02.00 Natdisco: DJ Lena
Søndag d. 15/6 :  21.30 Paul Banks  (www.paulbanks.dk) 
Mandag d. 16/6 : 21.30 Mojo Night m. Rasmus Dall, Sine Bach Rüttel og Poorboy Poul
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo
Tirsdag d. 17/6 : 21.30 TBA 
Fejl i trykt program - Kelly Rucker spiller 23. juli
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo 
Onsdag 18/6 : 21.30 Alain Apaloo, Willi Jønsson og Michael Puggård Müller 
01.00 Late Night Blues m. Joachim Svensmark 
Torsdag d. 19/6 : 21.30 Power Blues Jam med Alain Apaloo
Alain Apaloo (g/voc), Kristian Hoffmann (g/voc), Arnold Ludvig (b) og Simon ørregaard (d)
02.00 Natdisco: Anna OneDerFunk
Fredag d. 20/6 : 22.00 Peter Nande Band Entré 60,-
Peder Nande (voc(hca), Ronnie Boysen (g), Søren Poulsen (b) og Henrik Poulsen (d)
02.00 Natdisco: DJ Lena
Lørdag d. 21/6 : 22.00 Nisse Thorbjørn Band Entré 60,-
Nisse Thorbjørn (hca/voc), Rune Højmark (g), Nikolaj Wolf (b) og Rasmus Lund (d)
(www.myspace.com/nissethorbjrncphslim)  
02.00 Natdisco: Anna OneDerFunk
Søndag d. 22/6 : 21.30 Alain Dodji Apaloo (Togo)
Mandag d. 23/6 : 21.30 Joachim Svensmark Installation 
Joachim Svensmark (g/voc), Laust Nielsen (b), Deodato (d)
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo
Tirsdag d. 24/6 : 21.30 Charles Burton & Hooters Blues (USA/DK) Entré 40,-
Charles Burton (g/voc), Hooter (b) og Asmus Jensen (d)
www.charlesburton.com
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo
Onsdag d. 25/6 :  21.30 Troels Jensen & the Healers feat. Blue Horns & Bells of Joy Entré 50,-
Troels Jensen (g/voc/piano), Michael Lee Rasmussen (g), Knut Henriksen (b), Michael Pug-
gaard Müller (d), Anders Gaardmand (s), Bob Rockwell (s), Nis Toxværd (s), Lea Thorlann (voc) 
og Pia Trøjgård (voc) (www.healers.dk)
01.00 Late Night Blues med Alain Apaloo
Torsdag d. 26/6 : 21.30 Power Blues Jam ved Alain Apaloo
Alain Apaloo (g/voc), Kristian Hoffmann (g/voc), Arnold Ludvig (b) og Siomon ørregaard (d)
02.00 Natdisco: Diva Da Silva
Fredag d. 27/6 : 22.00 Kenn Lending Blues Band Entré 60,-
Kenn Lending (g/voc), Otto Sidenius (org), Kasper Ludvigsen (b) og Carsten Milner (d)
www.lending.dk
02.00 Natdisco: DJ Lena
Lørdag d. 28/6 : 22.00 Lil Jimmy Reed & the Blue Delivery (USA/S) Entré 80,-
Lil Jimmy Reed (Leon Atkins) (g/voc), Paul Alfredson (hca/voc), Ari Hautala (g), Magnus 
Lanshammar (b) og Jim Ingvarsson (d) (www.liljimmyreed.com) 
02.00 Natdisco: DJ Lena
Søndag d. 29/6 : 21.30 HP Lange (www.hplange.dk)
Mandag d.30/6 : 21.30 Lars Fabiansen & Lene Strøyer 
01.00 Late Night Blues m. Alain Apaloo 
Yderligere information kan findes på:  www.myspace.com/mojobluesbar
- billetter kan bestilles på mojo@mojo.dk eller på telefon 33 11 64 53. 
     
:: La Fontaine, Kompagnistræde 11:
Livemusik hver fredag og lørdag fra kl. 23 – 03, søndag fra 21 – 01.
Se også  www.lafontaine.dk

FRA D. 4. - 13. JULI ER DER JAzzFESTIVAL I KøBENHAVN. 
MEN DER ER JO EN HEL MÅNED TIL! INDTIL DA ER DER MAS-
SER AF MULIGHEDER FOR AT HøRE KONCERTER I KøBEN-
HAVN K. KøBENHAVNERAVISEN BRINGER HER ET UDPLUK AF 
KOMMENDE ARRANGEMENTER I JUNI MÅNED: 

MASSER AF MUSIK 
i køBenhavn k
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FROKOST

Vinstuen Bernikow

Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 

I Forstæderne får du 
noget for pengene

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

City Erhvervs- og Investeringscenter

Forstæderne_86x40.indd   1 10/05/06   11:39:21

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
v/ H. Krause

Ferielukket 14/7 - 28/7 (Begge dage incl.)
Gothersgade 41 · 1123 København K · Tlf.: 33 13 64 18

v/ H. Krause

Stort udvalg i magre oste fra 6% fedt

Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr. 
· Rarmennudler 75,- kr.

Grønnegade 28
1107 Kbh K

tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97 

Sushitime_86x60.indd   1 10/05/06   12:54:36

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd   1 11/05/06   19:31:50

FROKOST RESTAURANT

STOR BUFFET 275,- kr.

Benny Holst Trio
Lørdag d. 21. juni

kl. 13.00

Dronningens Tværgade 12
DK-1302 København K

Tlf.: 33 12 84 47 (Billetbestilling)

Efter mange år og mange 
flotte præstationer som cykel-
rytter valgte Jens Veggerby 
i 2002 at forfølge sin dren-
gedrøm og åbnede et galleri 
i Ny Østergade. Selvom om 
cykelkarieren nu er slut  bli-
ver der stadig trukket på erfa-
ringerne fra sportens verden; 
det  kan især mærkes på sam-
menholdet i galleriet, samt 
styrken til at nå de mål, der 
bliver sat . Udover Jens Veg-
gerby består galleriet af Helle 
Kamvig, der med en kunstne-
risk baggrund er daglig leder 
af stedet. Natascha Fink er en 

anden medarbejder af galle-
riets stab og stå for galleriets 
PR og marketing.

God atmosfære i Kvarteret
Galleriet repræsenterer ca. 
17 kunstnere, både dem der 
har haft deres gennembrud i 
80’erne og 90eren, men også 
nye lovende kunstnere som 
bl.a. Jonas Pihl og Martha 
Kramær, der lige har taget 
deres afgangseksamen fra det 
Kgl. danske Kunstakademi; 
galleriet ligger nemlig høj 
vægt på professionalisme og 
uddannelse hos kunsterne. 
Kunsten bliver skiftet ud ca. 
hver femte uge og netop nu 

vises en udstilling af  Chri-
stian Vind og Jens Birkemose 
ved navn ”Korrespondance”, 
hvor en tilhørende bog med 
samme navn bliver udgivet, 
dog kun i et lille eksklusivt 
oplag.

 At adressen skulle blive 
Ny Østergade er omhyggelig 
valgt, ”dels fordi det var tæt 
på andre gallerier og således 
et godt sted at opbygge en fast 
kundekreds, men i lige så høj 
grad fordi der her i Grønnega-
dekvarteret er så mange glade 
mennesker og i det hele taget 
en rigtig god atmosfære”, siger 
Helle Kamvig.

ca@koebenhavneravisen.dk

professionel Cykelrytter
forfulgte sin DrengeDrøm

Af Caroline Aistrup

Afspærring af Grønnegade bliver et mere og 
mere jævnligt syn, men denne dag var der dog 
tale om en falsk alarm.

afspÆrring
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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

Pedalatleten_41x100.indd   1 29/05/06   15:24:36Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

ØKOLOGISKE GRILL BØFFER
& PØLSER

Kunst 
& Håndværk

Tekstiler
Smykker
Keramik

LANDE    ÆRKET 9
Landemærket 9 · 1119 København K
Telefon 33 11 68 81 v/ Rundetårn

www.kunstoghaandvaerk.dk
Åbningstider: man.-tors. 11.00-17.30
fre. 11.00-18.00      lør. 10.00-14.00

Når det kommer til aftens-
maden, så ligger det sunde 
valg lige rundt om hjørnet. 
Nørreport Fiskehus, belig-
gende Frederiksborggade nr. 
7 mellem Nørreport station 
og Kultorvet, har altid et godt 
tip om fisk og skaldyr til dit 
sunde måltid. Ifølge direk-
tør for Hjerteforeningen, 
Susanne Volqvartz, er sund 
mad, fysisk aktivitet samt et 
røgfrit liv nøglen til at undgå 
livsstilssygdomme. Under et 
besøg hos Nørreport Fiskehus 
understregede hun vigtighe-
den af at spise sundt, blandt 
andet ved at sørge for at spise 
fisk. Med bare 300 g fisk om 
ugen kan man blandt andet 
nedsætte risikoen for at dø 
af en blodprop i hjertet med 
1/3. At spise nok fisk kan altså 
ændre hele ens livsforløb, da 

fisken indeholder flere vig-
tige stoffer, såsom fiskeolie, 
D-vitamin, jod og selen, som 
man ellers ikke får så meget 
af gennem anden mad. 

Susanne Volqvartzs bud 
på, hvordan fisken fordeles og 
kommer med på madplanen, 
lød på at spise fisk til det var-
me måltid 2 gange om ugen 
eller spise fisk på ½ stykke 
rugbrød hver dag samt fisk til 
det varme måltid en enkelt 
gang om ugen. Disse forslag 
er vigtige i forsøget på at æn-
dre danskernes madvaner til 
at inkludere mere fisk, idet 
danskernes gennemsnitlige 
indtag af fisk er faldet over de 
seneste år. Er du selv i tvivl 
om, hvordan du bringer mere 
fisk ind i dine madvaner, så 
kig forbi Nørreport Fiskehus, 
der altid har et godt torvetip 
til dit fiskeindkøb.

mh@koebenhavneravisen.dk

Det sunDe valg
til aftensmaDen

Af Malene Hansen

Det er nemt at holde øjnene 
beskæftiget, idet man træder 
indenfor hos Tattoo Liz i Fiol-
stræde nummer 27. Væggene 
er udsmykket med minde-
værdige billeder taget gen-
nem årene og kreative skabe-
loner i alle verdens farver. Liz 
befinder sig i sit lille kontor, 
alt imens rockinspireret mu-
sik pulserer ud af anlægget. 
Her forsøger hun at holde styr 
på de mange aftaler, hun har 
booket i kalenderen. Liz er 
nemlig blevet udnævnt som 
kunstner inden for sit fag og 
tegner altså alle skabeloner 
selv. Det har gjort hende aner-
kendt på internationalt plan, 
og hun er derfor gået hen og 
blevet en travl dame.

Rådgivning hører med
Jobbet som tatovør medfører 
dog andet end blot tatove-
ring, da rådgivning og vejled-
ning til kunderne også anses 
som betydningsfuldt. Liz si-
ger uddybende, at ”..man som 
tatovør har et stort ansvar 
overfor kunderne”. Hos Tat-
too Liz kan kunderne fx ikke 
få fastsat en tid og førend de 

er sikre på hvilken figur, de 
skal udsmykkes med. På den 
måde undgås forhastede be-
slutninger, som måske fortry-
des senere hen. Liz er dog ud-
dannet lasertekniker og kan 
i mange tilfælde også fjerne 
eller ændre på tatoveringer.

Stamkunder har Liz mas-
ser af, og det er helt almin-
deligt, at kunderne går i arv. 
Liz oplever tit, at forældre 
anbefaler hende til deres 
børn, hvis de en dag er ude 
efter en tatovering. Det skal 
heller ikke være nogen hem-
melighed, at mange af de 
kendte hører under listen 
over stamkunder. Som hun 
selv siger, giver kendte men-
nesker bestemt god omtale, 
men – understreger hun - in-
gen forskelsbehandling bare 
fordi man er kendt! 

Tattoo Liz nyder sit job 
samt miljøet omkring det og 
fortsætter derfor lidenskaben 
med forskellige kurser og se-
minarer - hele tiden for at ud-
vide horisonten og lære mere. 
Ifølge Liz er det aldrig for sent 
at blive klogere.

ssj

velovervejet 
kropsuDsmykning
Gennem de sidste ni år har tatovøren Liz glædeligt ud-
levet sin passion på Fiolstræde. Et kig indenfor giver et 
indblik i tattoo-kulturens forunderlige verden
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TLF.: 33454600

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

Wenneberg & Juel 
Lille Strand Stræde 15 

1254 København K 
tlf. 3311 7938

Mode 
til 

kvinder 

- i skønne naturlige materialer

Nytibo_41x40.indd   1 08/06/06   14:20:34

Forbrugerinformation: Zovir® (aciclovir). Anvendes til behandling af tilbagevendende forkølelsessår (herpes labialis) på munden og i ansigtet. Dosering: Voksne og børn over 2 år: Påfør et tyndt lag creme på og omkring det angrebne område 5 gange daglig med cirka 4 timers mellemrum, undtagen om natten. Behandlingen bør fortsættes i mindst 
4 dage. Hvis heling herefter ikke er sket, kan behandlingen fortsættes i op til 10 dage. Hvis såret da ikke er helet, bør man kontakte lægen. Forsigtighedsregler: For at undgå irritation må Zovir creme ikke anvendes på slimhinder (f.eks. i munden, i vagina og i øjnene). Bivirkninger: Forbigående svie, kløe og brændende fornemmelse kan forekom-
me.Graviditet og amning: Kan anvendes. Pakninger og priser pr. 5.12.2007: Zovir 5% creme tube 2g - kr. 47,40 (vejl.), Zovir 5% creme pumpe 2g – kr. 47,40 (vejl.). Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på emballagen. Zovir® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af fi rmaer. 
Nicorette® Fruitmint. Medicinsk tyggegummi, 2 mg eller 4 mg nikotin. Bruges til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Støtte og vejledning øger normalt succesraten. Anb. brug maks. 1 år. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Rygere med nyligt forekommende, alvorli-
ge hjerte/karlidelser bør stoppe uden brug af medicinbehandling. Er det ikke muligt, kan behandling med Nicorette overvejes i samråd med lægen. Bør bruges med forsigtighed af personer med alvorligt forhøjet blodtryk, stabile hjertekramper, svækket hjerte, lidelser i hjernens blodkar, tillukning af blodkar langt fra hjertet, nylig bypassoperation i hjer-
tet eller en anden blodkaroperation, sukkersyge, ukontrolleret forstørret skjoldbruskkirtel, hormonproducerende svulst oftest i binyremarven, moderat til alvorlig nedsat leverfunktion, alvorligt nedsat nyrefunktion, aktive sår i mave/tolvfi ngertarm eller tandprotese. Tal med lægen, hvis du tager medicin med et af fl g. indholdsstoffer: theophyllin, cloza-
pin, ropinirol, imipramin, olanzapin, clomipramin, fl uvoxamin og fl ecainid, da dosis evt. skal justeres. Bør ikke bruges af gravide/ammende uden lægens anb. eller til børn u.15 år. Risikoen ved brug under graviditet/amning bør dog afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. Bivirkninger: Alvorlige: Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt 
hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Meget sjældne: Midlertidigt hjertefl immer. Ikke alvorlige: Alm./meget alm.: Hovedpine, svimmelhed, mave/tarm-gener, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, hikke, kvalme, øm/irriteret/brændende fornemmelse i mund/hals, smerter i tyggemusklen, hoste, søvnløshed, øget 
spytsekretion. Ikke alm.: Nældefeber, hjertebanken. Dosering: Bruges ved rygetrang. Brug 4 mg, hvis du er vant til at ryge >20 cigaretter dgl. Ellers 2 mg. Maks. 24 stk. dgl. Ved rygestop: Hold helt op med at ryge. Brug tyggegummi i mindst 3 mdr. med fuld dosis, før forbruget langsomt nedtrappes og afsluttes, typisk efter 6 mdr. Ved rygereduktion: 
Bruges ved rygetrang for at forlænge de røgfri intervaller mest muligt og dermed reducere det dgl. cigaretforbrug. Du bør have reduceret cigaretforbruget permanent og indledt et totalt rygestop inden 6 mdr. Søg faglig rådgivning, hvis et seriøst rygestop ikke er forsøgt inden 9 mdr. I komb. med Nicorette depotplastre: 15 mg plaster bruges sammen 
med 5-6 stk. 2 mg tyg dgl. i 6-12 uger. Nedtrapning: 10 mg plastre dgl. i 3-6 uger, efterfulgt af 5 mg plastre dgl. i 3-6 uger - i begge tilfælde suppl. med 5-6 stk. tyg dgl. Eller: Brugen af plastre stoppes, og brugen af tyggegummi nedtrappes gradvist over 12 mdr. Tyggeteknik: Tyg langsomt og lad tyggegummiet hvile i munden indimellem. Pakninger: 
30 stk., 105 stk. og 210 stk. Alle pakninger indeholder en indlægsseddel, som bør læses omhyggeligt. McNeil Denmark ApS tlf. 70 20 52 12 www.nicorette.dk. September 2007. IMOGAS® (simeticon 240 mg) Lægemiddelform: Bløde kapsler. Indikation: Til behandling af symptomer ved luftudspiling af maven. Kontraindikationer: 
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis symptomerne varer ved eller forværres eller i tilfælde med langvarig obstipation bør patienten søge læge. Dosering: Til oralt brug. Anvendelse forbeholdt til voksne (over 15 år). Voksne: 1 kap-
sel ved afslutningen af hvert hovedmåltid sammen med et glas vand. Behandlingens varighed er begrænset til 10 dage. Graviditet og amning: Eftersom simeticon ikke absorberes fra mavetarmkanalen kan IMOGAS® anvendes af gravide og ammende kvinder. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Der er ikke 
foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger: Følgende bivirkninger er rapporteret med frekvensen “ukendt”: kvalme og forstoppelse overfølsomhedsreaktioner, såsom hududslæt, kløe, hævelse af ansigt og tunge eller åndedrætsbesvær. Pakninger og priser (10. marts 2008): 30 stk. 
59,75 kr. Alle pakninger indeholder en vejledning, som bør læses omhyggeligt. Yderligere information: Janssen-Cilag A/S, tlf. 45 94 82 82.

Sommeren er over os, og det er tid til strandture, 
grillaftener og hygge med familien.

På apoteket kan du få fyldestgørende informa-
tion om bl.a. rygeafvænning og gode idéer til, 
hvordan du kan forberede dig bedst muligt på 
sommeren og ikke mindst sommerferien.

ellemrum, undtagen om natten. Behandlingen bør fortsættes i mindst 
r: Forbigående svie, kløe og brændende fornemmelse kan forekom-
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Imogas®

– løser problemer 
med oppustethed og 
luft i maven

Zovir®

– angriber virus 
og stopper 
forkølelsessår

Nicorette®

– vælg mellem 
Classic, Mint, 
Freshmint og 
Fruitmint

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

EgonL_41x60.indd   1 10/05/06   11:55:26

»tietgens Ærgrelse«
VENTER PÅ KOMMUNEN

Der har været projekteret et 
byggeprojekt ved Store Kon-
gensgade 84, bedre kendt som 
”Tietgens ærgrelse, siden 2006. 
Men intet er endnu blevet byg-
get på den ledige grund. Pro-
jektleder Per Troelsen, fra Rea-
lea, der er det ejendomsselskab 
der ønsker at bygge på grun-
den, udtaler omkring sagen:

”Forklaringen ligger i at lo-
kalplanen stadig er til behand-
ling i Københavns Kommune 
og vi afventer svar. Før lokal-
planen bliver vedtaget kan vi 
intet foretage os”, 

Tietgens ærgrelse er en 
svær grund at bygge på. Et-
hvert forsøg på at bygge på 
grunden ved Marmorkirken 
har mødt stor modstand hos 
de lokale omkring grunden. 
Mange gør da også indsigelser.

”Det planlagte projekt giver 
ingen mening. Man vil kede 
sig ihjel og hvordan kan man 
tro at nogen vil bo med udsigt 
og åben terrasse rettet lige 
mod min stue?” siger Lisbeth 
Vedel, Store Kongensgade 76.

Projektet er ikke droppet
Men hvis man tror at den 
megen debat og den efterhån-

den lange sagsbehandling i 
Københavns Kommune har 
taget modet fra Realea, så ta-
ger man fejl.

”Som sagt afventer vi Kø-
benhavns Kommunes vedta-
gelse af lokalplanen. Så der 
er ingen planer om at droppe 
projektet,” siger Per Troel-
sen.

Det er derimod ikke sik-
kert at det kommer til at se 
ud som Realea præsenterer 
det på deres hjemmeside. 
Dertil er modstanden både 
hos lokaludvalget og de lo-
kale måske alligevel for stor. 
Byggeriet er blevet kaldt så 
lidet flaterende navne som 
for eksempel øjebæ og blevet 
sammenlignet med Scala. Kø-
benhavns Kommune er ikke 
helt enig i den vurdering og 
skriver i begrundelsen for 
projektets udvælgelse at: ”...
bebyggelsen er i overenstem-
melse med de oprindelige 
intentioner for pladsens hel-
hedspræg”.

Ifølge Realeas plan og så-
fremt lokalplanen vedtages 
skal byggeriet påbegyndes i 
slutningen af 2008.

ahl@koebenhavneravisen.dk

Byggeprojektet på Store Kongensgade 84 er sat i venteposition. Ejendoms-
selskabet Realea, der står for projektet afventer stadig Københavns Kom-
munes vedtagelse af lokalplanen.

Af Alexander Højfeldt Lund

Netop denne omstidte gavl, vi her ser i højre side på dette billede, kaldes 
”Tietgens ærgelse” - da det netop ikke lykkedes for C.F. Tietgen at købe 

den grund og lave boligbyggeri rundt om Frederikskirken, for på den måde 
at finansiere dens færdiggørelse, efter at byggeriet havde været henlagt i 

over 100 år. Vi ser her ”byggepladsen” og den halvfærdige kirke ca. år 1870. 



6 JUNI 2008 ÅRGANG 3

reDaktion: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00      Tobias Mortensen, tm@koebenhavneravisen.dk  ·  Jacob Bang Christensen, jbc@koebenhavneravisen.dk

#
Se lige her kære kunde!

Alle kunder bliver klippet med saks

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00
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Gadekunst kommer 
”listende” igennem 
”Pisserenden”...

Ejeren af en af Pisserende-
kvarterets leverandøre til 
graffitimiljøet, som selv  ta-
ger imod bestillingsarbejde 
på graffiti og sælger egne 
værker i sin forretning, ud-
taler at hans egen generation 
(dem omkring de  35) ikke er 
så interesserede i abstrakt 
kunst på væggen. Ikke så 
underligt når man tænker 
på den massive kulturelle 
indflydelse amerikansk hip 
hop har haft på Danmark de 
seneste 25 år. Men det er ikke 
kun graffitien der bevæger 
sig fra den grå beton og op på 
galleriets lærred. En ny type 
byudsmykning/hærværk, alt 
efter temperament, griber 

om sig i så forskellige former 
som figurer i pap opstillet på 
gaden, tapetklistrede plaka-
ter, fantasifulde gavlmalerier 
eller bare en parkbænk ma-
let skrigende lyserød. Fælles-
nævneren for gadekunsten er 
en udfordring af det offentli-
ge rum samt at  den henven-
der sig til enhver beskuer, 
og ikke kun en lille skare af 
graffitimalere der kæmper 
om berømmelse indbyrdes.

Borgerlig konventionalisme
Men hvor meget har fæno-
menet grebet om sig? Galle-
rihuset i Studiestrædes ejer, 
Jens-Erik Nielsen, vil ikke 
selv udstille gadekunst, ikke 
fordi han ikke ser en værdi 
i det, men det er klart at ga-

dekunsten ikke er Gallerihu-
sets speciale. Som Hr. Nielsen 
spørger: hvem skal købe det? 
Hans erfaring er at dansker-
ne, hvad angår kunst, satser 
på det velkendte og etable-
rede og helst køber kunst 
derefter. Asger Jorn er trods 
alt stadig det foretrukne valg 
frem for eksempelvis Husk-
MitNavn. Endnu i hvert fald. 
Dette konservative marked 
har svært ved at tage nye 
kunstnere og stilarter til sig, 
derfor vil gadekunsten ikke 
med det samme for alvor 
vinde indpas på udstillin-
gerne og, mere vigtigt, i de 
danske hjem.

Jbc@koebenhavneravisen.dk

En kulturel tendens for tiden er den såkaldte gadekunst, eller streetart om man vil, med rødder 
i graffitimiljøet. Både gadekunsten og graffitien er for alvor ved at bevæge sig fra undergrunden 
til overgrunden, hvilket ses ved flere udstillinger på gallerier og museer, så som galleri V1 og 
Glyptoteket, med værker der for ikke så mange år siden aldrig havde fået sådan en chance. Sam-
tidig har graffitien sat et varigt indtryk steder såsom i modeverdenen og reklamebranchen.

Af Jacob Bang Christensen

Fra undergrund til overgrund For nu at genoplive den rette Rendestens-stemning, laver 
vi næste gang en lille temasektion, hvor vi nærmere vil 
beskrive den store ”Gadefest” d. 16. august. 

Vores tema udkommer dagene op til festen, dvs. den 14. 
og 15. august og vil med rette kunne bruges som et slags 
program for gadefesten.

Tema om gadefest

I Teglgårdsstræde, i det der 
engang var ”Sundhedens Hus” 
skal der efter pålidelige forly-
dender, nu etableres en Irsk 
Pub, i den sædvanelige tivo-
liagtige angelsaksiske Pub-stil. 
Hvornår der i givet fald kom-
mer britisk øl ud af hanerne 
fra ”Sundhedens hus”, vides 
endnu ikke – men det vil vi na-
turligvis følge op på...

Irsk øl i ”sundhedens hus”

Gadefest i »Pisserenden« i starten af halvfemserne.
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LEJLIGHED
SØGES

Lejlighed søges til leje af rolig og 
stabil m/38.
Ikke ryger med fast indkomst.
Det meste har interesse.
Eventuelt længere tid fremleje.

Kontakt Benny på tlf: 22 91 25 36
el. mail: bedamngood@hotmail.com

»Ezzelino« & »Svensk« 
Massage 

– GAVEKORT –

Mikkel Bryggers Gade 5A
lige v. Rådhuspladsen - tlf. 3391 2238

30 min ... kr. 180,-
60 min ... kr. 300,-
90 min ... kr. 400,-

Prøv en
gratis

rygmassage

INVITATION

BRYGHUSPROJEKTET  
- EN URBAN MOTOR MELLEM BYLIVET OG HAVNEN  

Realdania inviterer, i samarbejde med Copenhagen X, til 
cafémøde om Rem Koolhaas/OMAs forslag til Bryghus-
projektet og rundvisning på stedet.

Tid:   Onsdag den 4. juni kl. 17.00-19.30
Mødested:   Hjørnet af Bryghusgade og Frederiks-

holms Kanal. Caféarrangementet fort-
sætter i Mødelokale Blixen, Den Sorte 
Diamant.

Bliv introduceret til Bryghusprojektet, og hør om visio-
nerne for at skabe et byggeri af exceptionel arkitektonisk 
kvalitet, der styrker kvarteret mellem Frederiksholms Ka-
nal, indre by og havnen, og viser nye veje for fremtidigt 
kontor-, udstillings- og boligbyggeri. 

Oplæg om Bryghusprojektet og OMAs fi losofi  fra direktør i 
Realdania, Hans Peter Svendler og partner i 2 + 1, Rasmus 
Rune Nielsen. Debat med direktør Erland Kolding Nielsen, 
Det Kgl. Bibliotek, Københavns Stadsarkitekt, Jan Christian-
sen, og projektchef Peter Fangel, Realea.

Se program på www.copenhagenx.dk 
og www.bryghusprojektet.dk

TILMELDING TIL INFO@COPENHAGENX.DK

BRYGHUSPROJEKTET
- BYEN OG BYGNINGEN

Realdania inviterer, i samarbejde med Copenhagen X, 
til det andet cafémøde om Bryghusprojektet.

Tid:  Tirsdag den 17. juni kl. 19.00-21.30
Sted:  Dansk Arkitektur Center (DAC), 
 Strandgade 27B, 1401 København K.  

Tre interviewere med tre spørgsmål til tre parter bag 
Bryghusprojektet.
Birte Iuel, civiløkonom og formand for Byfo.
Kjeld Vindum, arkitekt og chefredaktør på Arkitekten.
Karsten R. S. Ifversen, arkitekturanmelder og kritikredaktør 
på Politiken.

Peter Fangel, projektchef i Realea, Hans Peter Svendler, 
direktør i Realdania, og Mathilde Serup, projektleder i DAC, 
kommer med svarene.

Aftenen indledes med rundvisning i udstillingen om Bryg-
husprojektet.

Interesserede kan tilmelde sig på info@copenhagenx.dk 
Det er gratis at deltage.

Flere oplysninger om Bryghusprojektet findes på:  
www.bryghusprojektet.dk eller ved henvendelse til 
presseansvarlig Heidi Meier på hmp@realdania.dk 
eller telefon 2680 3503.

WWW.BRYGHUSPROJEKTET.DK

Det er sommer i København 
K, og solen skinner. Derfor har 
caféer og spisesteder i Indre By 
jo som bekendt udendørsserve-
ring til gavn og glæde for både 
københavnerne og de mange 
turister i byen. Og når man 
så har siddet dér nogle timer 
i solen og nydt en velskænket 
fadøl eller to, kommer tids-
punktet, hvor man skal hjem-
over. Og har man først rejst sig 
og benene er godt i gang, kan 
det ske, at en trykken i blæren 
mærkes. Så melder tanken sig: 
Hvor er der et pissoir? Det kan 
være svært at finde et, når det 
behøves.

Pissoir ved Kanalen
På Gl. Strand er der lige ved 
kanalen en mulighed for at 
lade vandet. Der står et klas-
sisk, grønt pissoir og stråler 
om kap med Christiansborg 
Slotskirke og Thorvaldsens 
Museum på den anden side 
af vandet. Lugten af pis må 
man leve med; det vigtigste 
er, at pissoiret kan bruges. 
Passerer man derefter Ama-
gertorv, skal man ned til Ni-
kolaj Plads, før at et pissoir 
igen kommer til syne.
 
Nikolaj Plads` pissoir
På pladsen ved Nikolaj Ud-
stillingsbygning står et noget 

anderledes udseende pissoir. 
I skyggen af træerne ved den 
gamle kirke findes et over-
dækket, hvidt eksemplar, der 
også kan komme en træn-
gende til undsætning. Og 
her kan ikke engang regnens 
dråber forstyrre den, der vil 
lade vandet. Til gengæld til-
trækker varmen fluer. 
Men også dette pissoir lig-
ger godt for den trængende 
på vejen fra Gl. Strand mod 
Grønnegadekvarteret, og i 
begge tilfælde er hverken ci-
garetskodder eller smadrede 
glas i kummerne til hinder 
for vandladningens vej ned i 
afløbet. 

Noget for enhver
 Er man(d) kvinde, er der 
hjælp at hente nær Storke-
springvandet. Halvvejs mel-
lem de to pissoirs ligger der 
fine toiletter under jorden 
– et til herrer og et til da-
mer. Prisen er 2 kroner, og 
betjeningen er venlig. Men 
toiletterne er ikke åbne døg-
net rundt, så det kan være en 
fordel at kende besøgstiden, 
som er fra ca. 8 til 23. 
 Hvilken lettelse det kan 
være, at der er så gode mulig-
heder for at tisse på en tur fra 
Gl. Strand og til Grønnegade!

rs@koebenhavneravisen.dk

på tissetur fra 
gl. stranD til 
grønnegaDe
Det er en gammel kendt sandhed, at når en 
mand skal, så skal han. Men hvor let er det 
egentlig at komme til at tisse i Indre By? 
Københavneravisen har undersøgt sagen på 
strækningen mellem Gl. Strand og Grønnegade.

Overdækket pissoir ved Nikolaj Udstillingsbygning – nu med fluer.

Af Rasmus Sørensen
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 IDEAL RENS
 ren fornøjelse

Firmarens
Gardinrens 

Afhentning og levering
Vi modtager brugsforeningskort

Borgergade 27B
1300 Kbh K

(På hjørnet ved Fakta)

Tel. & fax: 3313 9507
e-mail: info@idealrens.dk

www.idealrens.dk
Åbningstider: 

Mandag - Torsdag kl. 800-1730

Fredag kl. 800-1800

Lørdag kl. 800-1400

Åbent hele sommeren

I Humlebiens 
Hule kan du tegne 

dit eget “frimærke”, 
skrive med pen og blæk 
og tale i telefoner – med 

håndsving! 
Læs mere om Humlebien 

Hermes og se aktuelt program 
og åbningstider på

www.ptt-museum.dk

Som en ny service til vores læsere kan man nu få et helt gratis internetabonnement på avisen. Man til-
melder sig på  redak@koebenhavneravisen.dk og opgiver her sin e-postadresse. Når næste nummer af 
Københavneravisen er udkommet modtager man så et e-brev hvori man får information om at nu ligger den 
nye avis klar til at blive downloadet fra vores hjemmeside  
www.koebenhaveravisen.dk, (under rubrikken »Download seneste nummer«). 
Man downloader avisen og har så sit eget eksemplar af Københavneravisen.
Tilmed Dem nu på redak@koebenhavneravisen.dk
Den trykte avis kan naturligvis stadigvæk hentes på caféer, restauranter, 
butikker og andre offentlige steder i Indre by.

få et gratis aBonnement 
på køBenhavneravisen
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Solen er kke nærig med strålerne, da vi ven-
ter ved Storkespringvandet på lokalbetjent 
Jimmi Haug Andersen. Formiddagen skal gå 
med en lille rundtur i Indre Bys gader for at 
give en fornemmelse af, hvad politiet egent-
lig går og foretager sig. Jimmi Haug Andersen 
møder smilende op iført solbriller og er klar 
til dagens begivenheder. 

En del af spadsereturen går med hen-
vendelser fra forbipasserende, der hiver fat i 
Jimmi Haug Andersen, så snart de får øje på 
ham. En uniform vækker tydeligvis opsigt. 
De turister, der spørger om vej, bliver med 
det samme beriget med både gode råd og tu-
ristfoldere. 

Købmagergade: Trussel for svagt gående
Formiddagen går også ud på at holde skarpt 
udkig efter lastbiler og varevogne, der er 
kommet på vildspor. Der er nemlig klare reg-
ler om, hvilke køretøjer, der må køre hvor og 
hvornår. Tunge lastbiler må ikke færdes over-
alt, da vægten kan ødelægge belægningen. 
Fliserne på Købmagergade bærer fx præg af 
det og udgør en slem trussel for de svagt gå-
ende ældre. Jimmi Haug Andersen har op til 
flere gange samlet ældre damer op, som er 
skvattet i hullerne. 

Mange chauffører kører helt galt i byen og 
ender – på Jimmi Haug Andersens opfordring 
- med at sætte i bakgear og vende om igen. Det 
sker oftest om morgenen, når der skal trans-
porteres varer til forretningerne. Fordi alle 
vælger at transportere varer på nogenlunde 
samme tidspunkt, er pladsen trang. Her bli-
ver hyppigt skudt genvej ved at køre modsat 
den tilladte retning. Men værst er det for den, 
der gør det foran Jimmi Haug Andersen. Her 
sættes bakke evnerne alvorligt på prøve.

Kompliceret skiltning
Jimmi Haug Andersen må dog erkende, at 
der er ufattelig mange færdselstavler at holde 
styr på i Indre Bys gader. Så mange at det rent 

faktisk har taget ham et par år at lære samt-
lige at kende. Nu er han dog ikke i tvivl om, 
hvilke chauffører, der skal have et par løftede 
bryn med på vejen.

Mens rundvisningen står på, bliver der 
dog tid til lidt historiefortælling om det gode, 
gamle København. Som Jimmi Haug Ander-
sen siger ”lægger man konstant mærke til no-
get nyt, når man hver eneste dag går og ser sig 
omkring i Indre By”. Der bliver både fortalt 
om konstruktionen af de gamle bygninger og 
sat spørgsmålstegn ved, hvorfor Storkespring-
vandet mon har fået det navn, når det egent-
lig ikke forestiller storke? Som lokalbetjent i 
Indre By skal man vide lidt af hvert.

ssj@koebenhavneravisen.dk

LOKALBETJENT 
in aCtion
En tur med Indre Bys lokalbetjent Jimmi Haug Andersen byder både 
på historiefortællinger og illustrerer nærpolitiets mange opgaver.

Af Sofie Stokholm Jakobsen

Indre Bys lokal betjent Jimmi Haug Andersen.


