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Digitale krænkelser 
på Caféteatret

i fire årtier Huset 
i MagstræDe

legetøj fra 1700-tallet 
funDet på kgs. nytorv

kaffesCootere og 
panDekageCykler

købenHavns første 
fotofestival

tirsdag -  

fredag  

11-20
lørdag - 

søndag  

11-17   

mandag  

lukket

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

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

MontMartre slår 
Dørene op på ny

intervieW Med en perlerække af jazzmusikere er Jazzhus Montmartre tilbage på den oprindelige 
adresse i Store Regnegade 19A. Bag foretagendet står to jazzentusiaster og et helhjertet manifest.

Af Anders Derlich

Af Peter Kyhl Olesen

gulDalDerånD 
i kronprinsensgaDe
portræt A.C. Perch’s Thehandel i Kronprinsensgade 

fejrer 175 års fødselsdag i år. 
Stil, atmosfære, nytænkning 
og fornyet interesse for the 
er grunden til, at forretnin-
gen stadigt 

eksisterer.

læs Hele
artiklen 
på siDe 14

læs Hele
artiklen 
på siDe 6

NY PROFILBUTIK

Store Kongensgade 40 
København K

Tel. 52 17 83 38
www.benedikteutzon.com

Mandag - Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 14:00Lørdag 10:00 - 14:00

Oplev både det græske 
og danske køkken.

Nu med dansk kok til de 
danske retter 

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

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

LEDER

ByHISTORIKER: 
Peter Kyhl Olesen
po@koebenhavneravisen.dk

Tal tyder på, at København har svært ved 
at tiltrække fuldt betalende gæster. Til 

gengæld er vi blevet en magnet for en anden 
kategori tilrejsende, der er knap så formu-
ende, men hvoraf nogle under deres ophold 
søger at finde udveje i gadens skarnkasser el-
ler i andres jakkelommer.

Turister, der vandrer gennem byen, bi-
bringes indtryk af voldsom armod, der 

tvinger byens borgere til at ernære sig ved 
tiggeri, tyveri og taskenspil. De tænker ikke 
nærmere over, at den usselt udseende morlil, 
der næppe ejer meget andet end det slidte 
papkrus, hun rækker frem, ankom i går med 
bussen fra Bukarest til Ingerslevsgade.

Tålmodigheden er bristet hos Københavns 
Politi, der har svært ved at drive de knap 

så bemidlede europæere væk fra gader og bane-
gårde og ud af landet. De er jo vores nye med-
borgere, vi er alle i samme EU-båd, og så gælder 
den såkaldte Schengen-aftale, der åbner dørene 
mellem alle 28 medlemslande. Vi to har jo også 
mulighed for at finde en flise på Bulevardu 
Bukaristi med en skål og et skilt. Det ville lige 
være en opgave for Ekstra Bladet at se, hvordan 
en dansk tigger behandles i Rumænien.

Tro nu ikke, at dette er et generaliserende 
angreb på rumænere, så får vi bare am-

bassadøren i røret. Man kommer dog ikke 
bort fra, at det er en mindre sund form for tu-
risme, især da velmenende kræfter sørger for, 
at de ikke skal fryse og sulte og dermed gør 
det mindre risikabelt at tulle rundt i en frem-
med by, hvor de ikke har andet at tage sig til 
end at samle flasker og stjæle tegnebøger.

Turisme angives at være en global vækst-
faktor, og så er det beklageligt for Køben-

havn, at der findes andre storbyer med stær-
kere magnetfelt. Vi synes selv, vi har meget at 
vise, men vi ved også, at byen går for at være 
dyr. Hotelmomsen er en forklaring, også of-
fentlig transport og forplejning koster mere 
end i fx Berlin.

Trist vil det være, at København går glip af 
vækst i den merværdi, der genereres glo-

balt, når vi flyver rundt og besøger hinanden. 
Danskerne rejser ud i et omfang, der oversti-
ger antallet af indrejsende turister. Måske 
skulle de danske visumregler lempes, så man 
ikke automatisk regnes for asylant, blot fordi 
man er hjemmehørende i et fjernt og frem-
med land.

Tiltrækningskraft er en uberegnelig stør-
relse, når det gælder byers attraktions-

værdi, en kombination af det nye, det ander-
ledes, det dragende. Komitéer kan ikke i sig 
selv fremkalde opdateringerne, det nye er 
kun interessant, hvis det er ægte.

Torvehallerne er en vision, der nu bliver 
virkelighed. Når vi kan have verdens 

bedste restaurant i København K, er der også 
basis for verdens bedste fødevaremarked in-
denfor nordisk gastronomi. Markedet bliver 
et eksempel på noget levende, der bliver værd 
at fortælle, så turisternes nysgerrighed driver 
værket. Og hotelværelser har vi vistnok rige-
ligt af.

Københavneravisen

trist turisMe 

truer  
– TORvEHALLERNE EN TRøST

få købenHavneravisen
gratis MeD posten

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

mail til: kbh@koebenhavneravisen.dk



Kontakt:
Sushitreat FOX

Jarmers Plads 3
1551 Kbh V.
Sushitreat.dk

Tlf: 3338 7030

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

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

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

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

Bestil din mad online på sushitreat.dk

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

STRØGET

SANKT PEDERSSTRÆDE

STUDIESTRÆDE

VESTERGADE

VESTER VOLGADE

R
Å
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H
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SEN

TIV
OLI

VESTERPORT

Klistermærke 1

Klistermærke 2

Din lokale sushi 
restaurant og 

take away 
forenden af 

Skt. Peders Stræde 
på Jarmers Plads
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A:  -  Jeg har en fed fidus til Rådhuspladsens ærkebiskop Töger 
  Seidenphaden på Politiken.
B:  -  Han ser da ellers fed nok ud an sich.
A:  -  Javist, en lystig fætter, men han skal da ansøge om, at avisen bliver
   registreret som et anerkendt trossamfund. Så kan abonnenterne 
  trække bidrag til kirken fra i skat, og de modtager fortsat 
  menighedsbladet.
B:  -  Genialt. Det kan også frelse Kristeligt Dagblad med bastion i 
  Rosengården.
 
A:  -  Nå, nu fortryder Frank Jensen.
B:  -  Hvad fortryder han?
A:  -  At han ikke fortrød lidt tidligere.
 
A:  -  Den lille havfrue er blevet en darling ude i Kina. De vil ikke af 
  med hende igen.
B:  -  Kan vi være så heldige?

Den lille Corsar – CHarivari

Silkevejen

Håndlavede perler fra Ghana
Batikstoffer og stoffer fra 

Guatemala og meget andet

Larsbjørnsstræde 19
1454 København K

Tlf. 33 93 08 10
www.silkevejen.com

Café Barfod
Besøg Bakkens hyggeligste café

Menu
Brunch, Club-Sandwich

Graved Laks
Tomatsuppe m/pasta

Chili Con Carne
Kalkun i Karry m/pasta og bacon

Skipperlabsskovs, Biksemad

Ved bestilling min. 10 personer.
www.firmaskovtur.dk

Tlf. 6130 6609

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

mail@dragsted.dk
www.dragsted.dk

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

Lør 11.00-15.00

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

GRUNDLAGT 1854 Snart blomstrer anemonerne!
Dragsteds anemoneserie er 
håndlavet i Danmark.
Priser fra 775,- kr. i forgyldt 
sølv med hvid emalje.

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

I slutningen af det gamle 
århundrede var hr. Laust 
Jensen en legende i dansk 
dagspresse. Han drev Mor-
genavisen Jyllands-Posten 
frem til at blive oplagsføren-
de, og da han blev afgørende 
uenig med bestyrelsen, lod 
han sig ansætte på Berling-
ske Tidende i Pilestræde. 
Siden vendte han tilbage til 
Viby J. og opnåede et smukt 
eftermæle.

Hans enkle opskrift på, 
hvorledes man driver et blad 
frem, kan forklares i tre trin: 

Først sikrer man det for-
retningsmæssige grundlag 
i form af annoncer og blad-
salg, dernæst investerer man 
i redaktionel kvalitet, og så 
styrker man distributionen. 
Så er der for alvor basis for 
vækst.

Københavneravisen er i 
al ydmyghed ganske enig og 
søger at følge denne opskrift. 
Vi mærker stigende kommer-
ciel forståelse for de ganske 
særlige muligheder, som kun 
avisen kan tilbyde. Skridt for 
skridt forbedrer vi avisen og 

distributionen og konsolide-
rer forretningsgrundlaget. 
Kun på den måde kan vi leve 
op til vores mission: Nyhe-
der, nærhed og nytte.

Og nu er det for alvor vår. 
Alvår.

Robert Haren,
Ansv. chefredaktør.

Jensens opskrift

kåring Det anerkendte ame-
rikanske website om klima 
og miljø Treehugger.com har 
for andet år i træk kåret Kø-
behavn til verdens bedste 
cykelby. 

Kåringen er en del af 
Treehuggers ’Best of Green’, 
hvor et panel fra Treehugger.
com kårer grønne initiativer 
på en række områder. Køben-
havn er kåret i kategorien: 
’Cars & Transportation’.

Dermed er der igen sendt 
et anerkendende nik til den 
lange traditionen for cyklisme 
i Danmarks hovedstad. Fra 
Christianiacykler med børn 
på ladet på vej fra børnehave 
til travle forretningsfolk med 
mappen på bagagebæreren.

Mod en CO2-neutral hovedstad
Og traditionen skal holdes 
i live. Fokus på cyklisme i 
det københavnske byrum er 
en del af Københavns Kli-
maplan, der skal gøre hoved-

staden CO2-neutral i 2025. 
Målet er at sikre, at Køben-
havn forbliver verdens bed-
ste cykelby.

”København skal være 
verdens bedste cykelby. Det 
skal ske gennem etablering af 
flere cykelstier og omlægning 
af cykelruter – for at skabe 
bedre plads og mindre rejse-
tid for cyklisterne,” siger pro-
jektleder for implementering 
af klimaplanen, Inge Nilsson.

Treehugger.com begrun-
der kåringen med, at Køben-
havn nærmest er synonym 
med ‘Verdens bedste cykel-
by’ og altid er foran ved at 
være innovativ. Samtidig er 
Københavns ambition om at 
forøge antallet af cyklende 
til 50 procent ved udgangen 
af 2015 en anden begrundel-
se for kåringen. 
”Med et ord: fantastisk,” skri-
ver Treehugger.com.

ahl@koebenhavneravisen.dk

verDens beDste

Cykelby
Det amerikanske website Treehugger.com 
har for andet år i træk kåret København 
til verdens bedste cykelby.

Af Alexander Højfeldt Lund



Skal du sælge, udleje,
leje eller købe erhverv 

i Indre København?
Gør det nemt - klik ind på 
notar.dk eller kontakt os.

Lad os sammen finde de helt rigtige 
lokaliteter til din City-virksomhed.

Vi har erfaringen og lokalkendskabet!

notarerhverv 
Store Kongensgade 118 
1264 København K
3333 0066
www.notar.dk

Til LEJE

Butik, Teglgårdstræde128 m2, samt 146 m2 højloftet kælder. Anvendelig til mange formål. Mdl. leje kr. 25.000.Dep.: 6 måneders leje.

Til LEJE

Kontor, Bredgade
138 m2, opdelt i 6 repræsen-
tative lokaler. Månedlig leje 
kr. 15.461, incl. driftomkostn. 
Dep.: 6 måneders leje.

Til LEJE

Butik/kontor, Sankt Peders Str.
36 m2, mange anvendelsesmulig-
heder, dog ikke frisør og tilbered-
ning af mad. Mdl. leje kr. 5.700.
Dep.: 6 måneders leje.

Til LEJE

Butik, Fredericiagade73 m2, samt 55 m2 højloftet kælder,Anvendelig til mange brancher.Månedlig leje kr. 9.800.Dep.: 6 måneders leje.

Til salg

Vegetarrestaurant, City

Kælderrestaurant, 36-40 gæster.

128 m2, mdl. leje kr. 24.035+drift.

Dep.: 4 måneders leje.

Salgs/afståelsespris kr. 575.000.

24480 Ann Kbh-230x315:24480 Ann Kbh-230x315  29/04/10  10:53  Side 5
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Glaskunst & butik 
Store Kongensgade 90

Tlf. 3313 7097
www.joergensenmoerchdesign.dk

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

ÅBNINGSTIDER:
TORSDAG: KL.10.00 – 18.00, FREDAG: KL.10.00-18.00  

LØRDAG: KL. 10.00 – 15.00   –   BESTIL TID PÅ TLF.: 27 21 60 60

JEG BYDER VELKOMMEN 
TIL BÅDE GAMLE OG NYE 
KUNDER I MIN HYGGE-
LIGE NYETABLEREDE FRI-
SØRSALON, SOM LIGGER 
UNDER IPANEMA.

ROSANE N.

MontMartre slår 
Dørene op på ny

intervieW Det er ved at være 
mange år siden, at jazzen hav-
de sin storhedstid i Store Reg-
negade. Bortset fra en nostal-
gisk genåbning over to dage 
tilbage i 2004, hvor flere af de 
gamle musikere fik lejlighed 
til at mødes, tale og frem for 
alt spille med repræsentanter 
for jazzens yngre arvtagere, 
så har stedet ligget øde siden 
1976. Dengang flyttede det til 
Nørregade, hvor det efter en 
række turbulente år drejede 
nøglen om i 1995. Godt nok 
er jazzen ikke forsvundet fra 
København. Copenhagen Jazz 
House har videreført arven 
efter Montmartre, og Copen-
hagen Jazz Festival afholdes 

hvert år. Desuden spilles der 
jazz på flere spillesteder så-
som La Fontaine og Huset i 
Magstræde. 

Men nu er jazzen tilbage i 
Store Regnegade 19A. Den 1. 
maj slog Jazzhus Montmartre 
dørene op på ny; denne gang 
med jazzpianisten Niels Lan 
Doky som musikchef og en-
treprenøren Rune Bech som 
direktør. Og med et program 
bestående af de bedste jazz-
stjerner er kimen lagt til en 
ny mulig succeshistorie. Bil-
letsalget fejler i hvert fald 
intet kort før åbningen. ”Vi 
har solgt billetter cirka den 
sidste måned, og billetsalget 
er gået helt forrygende. Så 

det ser rigtigt godt ud,” siger 
Rune Bech.

Non-profit-organisation
Rune Bech har sammen med 
Niels Lan Doky lavet et mani-
fest for Jazzhus Montmartre, 
og det skal gerne være med 
til at sikre et bæredygtigt 
spillested. Først og fremmest 
skal det legendariske jazzhus 
tilbage til fordums tid, så 
det endnu engang bliver en 
af verdens bedste jazzscener, 
som kan give København og 
Danmark en kulturinstitu-
tion af international klasse. 
Dette skal ske ved at præ-
sentere verdens bedste jazz-
kunstnere fra ind- og udland, 

Med en perlerække af jazzmusikere er Jazzhus Mont-
martre tilbage på den oprindelige adresse i Store Regne-
gade 19A. Bag foretagendet står to jazzentusiaster og 
et helhjertet manifest. 

Af Anders Derlich

Rune Bech og Niels Lan Doky nede i Store Regnegade // Foto: Isak Hoffmeyer
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MontMartres 
MusikprograM 
 1. til 5. maj:  Jeff ”Tain” Watts
 6. til 9. maj:  Didier Lockwood, Niels Lan Doky, Morten Ramsbøl 
  & Jeff ”Tain” Watts
 11. til 16. maj:  Cool velvet – Stan Getz Tribute 
  featuring George Robert, Ole Kock Hansen, 
  Mads vinding & Alex Riel
 18. maj:  Foredrag og smagsprøver på pladeselskaberne 
  Blue Note og verves musik (fri adgang)
 19. maj:  The Art of the Trio Part 1
  featuring Hans Ulrik, Jesper Lundgaard 
  & Niclas Bardeleben
 20. maj:  The Art of the Trio Part 2
  featuring Fredrik Lundin, Daniel Franck 
  & Niclas Bardeleben
 21. maj:  The Art of the Trio Part 3
  featuring Tomas Franck, Daniel Franck 
  & Niclas Bardeleben
 22. til 24. maj:  Kenny Garrett, Kona Khasu, Johnny Mercier 
  og Nathan Webb
 25. til 27. maj:  Waltz for Debby – Celebrating Monica Zetterlund 
  & Bill Evans featuring Sinne Eeg med flere
 28. til 30. maj:  Alice Ricciardi og band
 1. til 6. juni:  Bill Evans og band

som dels skal bestå af etab-
lerede navne, men samtidig 
skal Montmartre gerne finde 
og præsentere nye uomtviste-
lige talenter med internatio-
nalt format.

Derudover er hele for-
retningen etableret på et 
non-profit-grundlag, så alle 
indtægter fra jazzklubben for-
bliver i klubben til at skabe 
nye oplevelser. ”Vi laver ikke 
det her for at tjene penge. 
Montmartre er en non-profit-
organisation, og vi overlever 
kun på, at musikerne spiller 
for mindre penge end nor-
malt, og på den velvilje vi el-
lers oplever, blandt andet fra 
sponsorer,” siger Rune Bech.

Desuden skal forpagterne 
af den tilhørende café donere 
mindst halvdelen af deres 
resultat til klubbens virke. 
Selv har Rune Bech og Niels 
Lan Doky skudt både penge 
og tid ind i stiftelsen af det 
nye Montmartre, og pengene 
ønsker de ikke retur. De skal 
ses som en donation til Mont-
martres fremtidige virke, som 
også private og offentlige virk-
somheder og privatpersoner 
skal være velkomne til at do-
nere midler til. Sidst men ikke 
mindst ønsker de to stiftere, 
at Montmartre skal præges af 
en varm og venlig atmosfære 
som et trækplaster for gode 
mennesker, der har hjertet 
med sig i livet. 
 
Plads til 75
Med plads til 75 publikum-
mer per aften er der heller 

ikke meget, der tyder på, at 
stedet kommer til at bugne af 
penge. Men mindre kan også 
gøre det. Således er det vigtigt, 
at billetterne bliver udsolgt, 
og det ser ud til, at det godt 
kan lade sig gøre.
”Der er nogle af koncerterne, 
der allerede er udsolgt. Ikke 
mindst på åbningsaftenen, 
hvor billetterne blev revet 
væk,” siger Rune Bech.

Selve musikprofilen har 
Niels Lan Doky været ansvar-
lig for, og indtil videre bliver 
der spillet med ganske sikre 
kort. Det er etablerede jazz-
navne, som præger den første 
måneds program, og samtidig 
er programmet lavet således, 
at de enkelte kunstnere spiller 
flere aftener i træk. Til Børsen 
fortæller Niels Lan Doky såle-
des:

”Der vil for det meste være 
tre til seks arrangementer 
med samme kunstner. Det 
giver en anden musikalsk 
platform, og man kan finde 
flere nuancer og afkroge i mu-
sikken, som også giver gode 
udfoldelsesmuligheder for 
de mange gode danske musi-
kere.”

Jazzhus Montmartre slår 
dørene op den 1. maj på Store 
Regnegade 19A. Priserne lig-
ger fra 180 kr. og opefter. 

Mere information kan findes på 
hjemmesiden  www.jazzhus-
montmartre.dk.  

ad@koebenhavneravisen.dk

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

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

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

JAILHOUSE
BAR/RESTAURANT

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

Menu
Forretter

Grønærtesuppe  52.00
serveret med skinketern og crème fraîche

Lakserogn  64.00
serveret med hakket rødløg, crème fraîche 

og majspandekager

Hovedretter
Grillet rødfi sk  172.00

anrettet på ristede piement, vilde ris og grønne asparges 
hertil hjemmelavet grøn pesto

Kyllingebryst farseret med feta og chili  178.00
serveret med ristede danske gulerødder og spinat 

hertil bulgur og basilikumscreme
 

Tournedos af oksemørbrad  198.00                
med pommes rösti, spidskål og majs 

serveret med portvinssauce

300 gr. bøf af oksehøjreb  196,00
serveret med bagt kartoffel med økologisk smør og crème fraîche

samt dagens garniture og sauce bearnaise

Frisk pasta  122.00
tilberedt med kylling, majs, rødløg og hjemmelavet pesto

Desserter
Bananasplit à la Jailhouse  55.00

Rabarbertrifl i  58.00
med makroner og kanelfl ødeskum  

     
Hjemmelavet cheesecake  59.00   

serveret med blåbærcoulis og friske bær 

Sammensæt egen menu

2 retter  kr. 189.-

3 retter   kr. 199.-

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

Vin menu 
bestående at et glas udvalgt vin til hver ret

Vin menu til 2 retter kr. 89,-

Vin menu til 3 retter kr. 99.-

Restaurantens
Torsdags speciel

Jailhouse burger

Stor lækker rustik bolle

200 g. oksekød

Stegt bacon, ost, spejlæg,  

hjemmesyltede agurker, salat,

tomat, hjemmelavet dressing 

håndskårne ovnbagte kartoffelbåde.

Kr. 99,-
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Couvertpris 599,-

DRØMMEBRYLLUP 

Kig forbi og få vores

stort økologisk udvalg

 bryllupsbruchure

Mange tilvalgsmuligheder!

NYHAVN 21 - 3312 8504 - caphorn.dk

I SMUKKE OG 

CAP HORN
I NYHAVN

LYSE OMGIVELSER

Antik K

Knabrostræde 13
1210 København K
Telefon 2972 2028

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag 12.00-17.00
Torsdag, fredag 12.00-17.30
Lørdag 12.00-15.00

www.antikk.dk
E-mail: post@antikk.dk

Vi køber og sælger

Dansk porcelæn, design 
og kunstgenstande

parkering Er det myldre-
tid, og skal du parkere i den 
ældste del af Indre By, også 
kaldet middelalderbyen, skal 
dit ærinde være kort. I hvert 
tilfælde hvis du ønsker at 
undgå en parkeringsbøde. 
For ifølge en ny plan, skal 
der oprettes en ny lilla par-
keringszone, som omfatter 
Københavns gamle bydel, 
hvor bilister kun får lov til at 
parkere en halv time ad gan-
gen. Det bliver dog gratis at 
parkere i den lilla zone. 

Indre by skal fredeliggøres
Formålet med planen er at 
skabe en mere fredelig Indre 
By. Planen skal således skabe 
incitamenter til, at pendlere 
til den centrale del af byen 
tager den offentlige trans-
port frem for at stille bilen 
ved kantstenen uden foran 
kontoret.

”Det er et helt rigtigt for-
mål at få fredeliggjort Indre 
By. Vi vil gerne have pend-
lerne over i den kollektive 
transport. Derudover vil en 
lilla zone betyde, at søgetiden 
for en ledig p-plads falder fra 
ti til to minutter, og det vil 
være en fordel for folk, som 
har et hurtigt ærinde i byen,” 
siger Bo Asmus Kjeldgaard til 
berlingske.dk

Planen er desuden et for-
søg på at imødegå allerede 
vedtagende planer om at 
begrænse antallet af parke-
ringspladser i den indre del 
af København samt et mod-
svar til forventninger om et 
stigende trafikalt pres, når 
den økonomiske situation 
bliver bedre.

Penge i kassen
København er på nuværende 
tidspunkt delt ind efter tre 
parkeringszoner, rød, grøn og 
blå. Her ligger middelalder-
byen i den dyreste røde zone, 

som i stedet skal udvides 
mod Rådhuspladsen i syd, 
mod Farimagsgade i nord og 
mod Dronningens Tværgade/
Sankt Annæ Plads i øst. Om-
råder der lige nu ligger i den 
’mellemdyre’ grønne parke-
ringszone. 

Det betyder, at 3.500 par-
keringspladser kommer til at 
rykke fra grøn til rød zone og 
derfor bliver dyrere i fremti-
den. Det giver Københavns 
Kommune en ekstra indtægt, 
der langt overstiger tabet ved 
den gratis parkering i den 
lilla zone. Ifølge kommunens 
egne beregninger betyder 
det en årlig indtægt til kom-
munekassen på 24 mio. kr.

V: ’Uanstændigt’
Venstre på Rådhuset raser 
mod forslaget og antyder, at 
borgmesteren har en gam-
meldags tilgang til trafikken 
i Indre By, som vil ødelægge 
en dynamisk infrastruktur.

”Det grænser til det uan-
stændige. Ønsker man virke-
lig, at København skal være 
et frilandsmuseum med he-
stevognskørsel, eller ønsker 
man, at byen skal være dyna-
misk,” siger Lars Dueholm til 
berlingske.dk

Man kunne frygte for 
beboernes parkeringsmu-
ligheder i Indre By, men Bo 
Asmus Kjeldgaard forklarer, 

at de, mod betaling, vil få 
mulighed for at parkere ube-
grænset.

Men er du ikke beboer og 
gerne vil parkere i længere 
tid i middelalderbyen, ser 
det ud til, at du i fremtiden 
må ty til de private parke-
ringshuse. Ellers må du til 
at finde dig i at parkere i det, 
der i dag er grøn zone. 

borgMester: 

MINDRE PARKERING 
I MIDDELALDERByEN
Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) vil 
kun tillade en halv times parkering i myldretiden i mid-
delalderbyen. Forslaget får hårde ord med på vejen af 
venstre på Rådhuset.

Af Hjalte Kragesteen
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Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K

Ring og bestil tid i dag på telefon 7070 2328

PROFESSIONELT HØRECENTER
Gratis høreapparater *

• Uddannede hørespecialister

• Ørelæge tilknyttet

• 2 måneders prøvetid

• Ingen ventetid

• 4 års garanti og fri service

• Stort udvalg af høreapparater

• Gratis høretest

* Ved benyttelse af offentligt tilskud på kr. 6230 pr. øre

Mikkel Warming
Socialborgmester

Du har for nyligt sat bostedet Vibegården under ad-
ministration. Hvorfor har du følt dig nødsaget til at 
tage det skridt?

”Her i foråret fik jeg flere breve, hvor pårørende 
og medarbejdere skrev om meget alvorlige proble-
mer. Samtidig kom der en kritisk rapport fra Em-
bedslægerne i København, som vi har bedt om at 
holde øje med vores bosteder. Vi kontaktede derfor 
ledelsen, som vi skal, men da vi så, at de ikke kun-
ne rette hurtigt nok op på forholdene, så valgte vi 
at sætte stedet under administration og bl.a. sende 
en akutsygeplejerske derud.”

Hvad er fremtidsudsigterne for Vibegården og 
dens tidligere ledelse?

”Den tidligere ledelse har selv sagt op, og den 
kommer ikke tilbage. Heldigvis har stedet mange 
gode medarbejdere, som virkelig bekymrer sig om 
beboerne. De fik et chok, da de hørte ordet om-
sorgssvigt, men de har lidt under, at ledelsen ikke 
har ansat folk med de helt rigtige kompetencer. Så 
i fremtiden skal vi have en ledelse, der kan finde 
balancen mellem hvor meget pædagogisk perso-
nale og hvor meget sundhedsfagligt personale, der 
skal være på Vibegården.”

Hvad vil du gøre for, at lignende situationer ikke 
kommer til at gentage sig?

”Vi kan ikke gardere os 100 % mod, at en leder 
ikke lever op til sit ansvar. Men ligesom i den her 
sag, vil jeg have tilsyn på vores bosteder, der sikrer 
beboerne får den hjælp de skal, og så vil jeg reagere 
lynhurtigt, hvis nogen skriver til mig om problemer.”

Bo Asmus Kjeldgaard 
Teknik- og miljøborgmester

Du har lagt fokus på bedre forhold for fodgængere i 
Indre By. Hvad skal forbedres?

”Fodgængertrafikken har været overset, og der-
for er det nu nødvendigt med en strategi, der skal 
få flere københavnere til at gå mere. Både fordi det 
er sundt at gå og ikke forurener, men også fordi det 
skaber mere byliv.”

København har ry for at være verdens bedste 
cykelby. Hvad betyder det, at fokus rettes mod fod-
gængerne?

”Fodgængere og cyklister supplerer hinanden 
fint og bidrager alle til en ren, sund og levende 
storby. Fokus på fodgængere skal absolut ikke gå 
ud over cyklisterne. Men vi lægger stor vægt på, at 
København bevarer positionen som verdens bed-
ste cykelby, og vi vil fortsat forbedre forholdene for 
cyklisterne.”

Hvad forventer du, at København får ud af en 
fodgængerstrategi?

”Store spektakulære investeringer som de nye 
broer over havnen og Christianshavns Kanal kan 
skabe nye genveje og attraktive forbindelser mel-
lem bydele. Men også små forbedringer er afgø-
rende for en god fodgængerby. Det kan være bedre 
åbenhed og belysning på en stiforbindelse eller 
velholdte, brede fortove, hvor det er nemt og sik-
kert at komme frem.”

Klaus Bondam  
beskæftigelses- 
og integrationsborgmester

Københavns Kommune igangsætter nu et tværgå-
ende samarbejde mellem forvaltningerne for at 
skabe en mere sikker by, hvad er dine forventnin-
ger til det?

At Rådhuset samarbejder bedre omkring 
antikriminalitet er positivt - og på tide. Jeg for-
venter faktisk, at kriminaliteten vil gå nedad i 
mange år frem. 

København er stadig ramt af efterdønninger-
ne fra finanskrisen og økonomer spår flere 

arbejdsløse i fremtiden. Hvad bliver det vig-
tigste skridt fra din forvaltning til at løse proble-
met?

Jeg har sammen med Frank Jensen lanceret 
Ungejobpakken i februar. I disse dage kommer 
vi så med Jobpakke 2, så der sker virkelig noget 
her.

”Under valgkampen i november sidste år var 
der stort mediefokus på bekæmpelse af bandekri-
gen, som ofte blev kædet sammen med integrati-
onsproblemer. Deler du den holdning, at bande-
krigen hovedsageligt er et integrationsproblem? 
Bandekrigen er ikke kun, men også et integrati-
onsproblem og et socialt problem, der begynder 
allerede i børnehaven.”

MåneDens spørgsMål til borgMestrene Af Hjalte Kragesteen
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leDerskifte Hovedbibliotekets nye leder, Jens 
Steen Andersen, er hentet i Kultur- og Fritidsfor-
valtningens egne rækker. Han er uddannet cand.
scient.adm. fra RUC og har de sidste otte år været 
ansat i Københavns Biblioteker, senest som ad-
ministrationschef i Drift og Koordinering, hvor 
han blandt andet har haft ansvaret for indkøb af 
materialer til bibliotekerne. Han afløser Pernille 
Schaltz, som efter eget ønske fratrådte i december 
sidste år.

En af Jens Steen Andersens hovedopgaver bliver 
at stå i spidsen for en modernisering af Køben-
havns Hovedbibliotek, en opgave som politikerne i 
Københavns Kommune foreløbig har bevilget med 
10 millioner kroner. 

”Der er masser af muligheder inde i Krystalga-
de, og dem vil jeg rigtig, rigtig gerne være med til 
at sætte præg på. Det, som det handler om, er at få 
det indrettet på en måde, så biblioteket åbner sig 
mere mod byen, og byen åbner sig mere mod bib-
lioteket. I dag virker det jo lidt lukket – lidt afsides, 
og det kan man faktisk med få tiltag ændre på,” 
siger Jens Steen Andersen. I øjeblikket arbejdes der 
på en plan for moderniseringen, der forventes fær-
dig medio juni, hvorefter borgere og politikere vil 

blive inviteret til et møde med mulighed for dialog 
og reaktioner.

”En anden hovedopgave er at sikre, at Hoved-
biblioteket fortsætter med at have fokus på opga-
ven, og fokus på et hovedbibliotek er formidling, 
formidling og formidling,” forklarer Jens Steen 
Andersen. ”Det handler både om, hvordan man 
formidler i det fysiske rum og om at få formidlet 
alle de digitale tilbud, der ligger på nettet i langt 
højere grad, end man har gjort hidtil. Det betyder 
ikke, at vi ikke udlåner både de brede og de smalle 
bøger, for det vil vi gøre i fuldt flor også fremover,” 
understreger bibliotekets nye leder.

Forgænger i modvind
Trangen til at understrege dette hænger måske 
sammen med den måde hans forgænger Pernille 
Schaltz kom i strid modvind, da hun tiltrådte i 
slutningen af 2007. Bogverdenens aktører råbte 
vagt i gevær, da Schaltz proklamerede, at nogle af 
de ældre og mindre kendte bøger måtte vige plad-
sen for bestsellere, spil og digitale medier.

”Jeg tror det overraskede alle, at den diskussion 
kom op i det leje, den kom op i. Og egentlig tror 
jeg, der var en hel masse, der talte forbi hinanden. 

Det bar det i hvert fald præg af i de debatter, der 
var efterfølgende. Når man gik ind i substansen af 
den diskussion, som omhandlede, hvorvidt man 
også fremover ville tilgodese bogen på et bibliotek, 
så var alle faktisk enige om, at det ville man. Så 
egentlig forstod jeg aldrig helt, hvad målet med 
denne her diskussion var. Men der kom da også 
fokus ud af det, altså på de digitale medier, og det 
var en rigtig god sideeffekt af den diskussion,” si-
ger Jens Steen Andersen.

Den nye leder af Hovedbiblioteket i Krystalgade 
tiltræder 1. juni, og han lover at gå til opgaven med 
begejstring, engagement og vitalitet. Også baglan-
det bakker ham op: ”Vi har fundet en rigtig god 
løsning med en særdeles kompetent og erfaren 
mand, der har meget stor indsigt i biblioteksdrift. 
Samtidig har Jens Steen Andersen evnerne til også 
at gå nye veje og stå i spidsen for innovationen og 
den fortsatte udvikling af Hovedbiblioteket,” siger 
Jens Ingemann, der er biblioteksfaglig chef i Kø-
benhavns Kommune, i en pressemeddelelse.

slp@koebenhavneravisen.dk

ny leDer til købenHavns 
HoveDbibliotek
Til juni får Hovedbiblioteket i Krystalgade ny leder. Han skal stå i spidsen for en modernisering af bibliotekets 
rammer. Og så vil han have de digitale tilbud formidlet i langt højere grad end hidtil.

Af Sarah Louise Pedersen

Jens Steen Andersen er ny leder af Københavns Hovedbibliotek fra den 1. juni.
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k Kraer Erhvervsmægler tilbyder...

Kontakt Kraer Erhvervsmægler for yderligere oplysninger

Lyse kontorer med fantastisk udsigt over Nytorv.
Lejemålet er beliggende på 2. sal med udsigt over Nytorv. Lejemålet er indrettet med et stort 
kontor mod nytorv, samt møderum mod Nytorv. Derudover forefindes mindre adkomst areal med 
plads til en sofa samt større kontor med plads til 2 til 3 arbejdsplads yderligere et rum med plads 
til 1 arbejdsplads. Lejemålet har tillige pænt te-køkken samt toilet. Lejemålet er udstyret med brede 
lyse plankegulve og hvide vægge. 

Lejemålet på 4. sal er indrettet med stort rum med plankegulve og plads til 4-5 arbejdspladser, der-
udover møde/spiserum samt mindre kontor. Lejemålet har pænt te-køkken samt toilet med brus.

2. sal: 144 m2 – leje kr. 1.200,- pr. m2.
4. sal: 100 m2 – leje kr. 1.050,- pr. m2.

Nyistandsat lejemål central på 
Vesterbrogade – attraktiv leje. 
Flot kontorlejemål beliggende i meget nydelig og herskabelig ejendom – med flot repræ-
sentativt indgangsparti. Lejemålet er indrettet med flotte højloftede kontorer ud mod 
Vesterbrogade – disse kontorer har brede plankegulve eller lyse parketgulve. 

Alle kontorerne fremstår meget lyse. Lejemålet er kablet for IT/ telefoni. 

3. sal: 262 m2 – leje kr. 900,- pr. m2 inkl. drift

Storrumskontor med synlige bjælker 
og lyse trægulve nær Nyhavn
En flot ejendom i pakhus stil, som ligger ud mod Toldbodgade, ejendomme fremstår 
yderst præsentabelt i markante dannebrogsfarver med rød puds og hvide skodder ved 
vinduerne. 

Lejemålet er indrettet med et storrumskontor med fritstående bjælker og olierede lyse 
trægulve gulve. Herudover er der mødelokale med plads til ca. 10 personer samt køkken 
og toilet. 

3. sal: 183 m2 – leje kr. 1.050,- pr. m2

Eget domicil i gennemgribende 
renoveret byhus nær Nyhavn. 
Lejemålet fremstår lyst og indbydende og er indrettet for 1. salens vedkommende med et 
mindre forkontor samt storrum mod Toldbodgade. På 2. salen er stort møderum samt 
yderligere 2 kontorer. På begge etager er synlig bindingsværk og smukke mørke massive 
plankegulve. Køkkenet findes i ejendommens underetage hvor der er plads til 8 personer 
kan spise sammen. Der er masser af lys i underetagen, idet der er etableret glastag ved 
lyskasse. Ejendommens trappetårn er tillige belagt med mørke trægulve og stålgelænder 
og stort glastårn mod gården. Alt i alt et særdeles repræsentativt lejemål til den kræsne bruger.

St. 1. og 2. sal: 158 m2 samt 58 m2 underetage - Leje kr. kr. 1.500,- pr. m2 

Centralt beliggende kontor nær 
Hovedbanegården - attraktiv leje
Flot og lyst kontorlejemål beliggende på 5. sal i meget nydelig og herskabelig ejendom – 
med flot repræsentativt indgangsparti.  Lejemålet er indrettet med receptions område, 
stort chefkontor, et storrumskontor samt yderlige 2 kontorer mod Vesterbrogade. 
Herudover er der et 2 personers kontor samt køkken med spiseplads, toilet og mødelo-
kale. Lejemålet er kablet for IT og telfoni. Elevator forfindes i ejendommen.

5. sal: 247 m2 – leje kr. 800,- pr. m2 inkl. drift
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Antik K

Knabrostræde 13
1210 København K
Telefon 2972 2028

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag 12.00-17.00
Torsdag, fredag 12.00-17.30
Lørdag 12.00-15.00

www.antikk.dk
E-mail: post@antikk.dk

Vi køber og sælger

Dansk porcelæn, design 
og kunstgenstande

CAFE ADAM
Brunch/Buffet Hver Søndag 
fra kl. 10.30-15.00  til 110,- Kr. 
  

club sandwich: 79,- Kr. 

Røget Laks: 79,- Kr. 

Stor Burger: 79,- Kr.  

Pasta med oksemørbrad , laks: 89,- Kr. 

Bøf Bearnaise: 159,- Kr. 

Oksemørbrad: 169,- Kr. 

Stegt torsk: 169,- Kr. 

Stegt Laks: 159,- Kr. 

Nachos: 60,- Kr. 

Chokoladekage med is og frugt: 49,-Kr. 

Vin og fadøl ,Kaffe,cafe latte  

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

BOGHUSET.DK
BØGER   |   FILM   |   MUSIK

natteliv Debatten om nattelivet i In-
dre By har gennem længere tid stået 
mellem beboere, erhvervsdrivende  
og politikere. Nu skal der arbejdes på 
at finde løsninger på de problemer, 
borgere og erhvervsdrivende har op-
levet. Indre By Lokaludvalg har der-
for oprettet en arbejdsgruppe for alle 
interesserede i Indre By. 

Arbejdsgruppens formål er at 
arbejde med konkrete løsninger på 
problemerne. Disse løsninger består 
blandt andet i udviklingen af en 
certificeringsordning for natklubber 
og idéer til, hvordan beboere og nat-
klubejere kan snakke bedre sammen 
om de konflikter, der er omkring støj 
og affald. 

”Vi er et skridt videre fra debat til 
handling og gør noget ved problemer-
ne selv. I stedet for at beboere, nat-

klubejere og politikere er i konflikt, 
bliver det vores opgave at sætte gang 
i et samarbejde og skubbe på de løs-
ninger, der allerede er i støbeskeen, 
som for eksempel en certificerings-
ordning,” siger formand for Indre By 
Lokaludvalg, Bent Lohmann.

Beboere vil høres
Lone Skov Al Awssi har meldt sig ind 
i arbejdsgruppen, fordi hun er fru-
streret over det skred, der er sket i an-
tallet af natbevillinger på hverdage.

”Jeg har boet i Løvstræde i 20 år, 
og der er fest i gaden hele ugen. Der 
står 40-50 mennesker på gaden midt 
om natten på en hverdag. Vi kan næ-
sten ikke holde det ud længere. Jeg 
har hørt historier fra flere borgere, 
der berører mig dybt, hvor de står 
tilbage magtesløse og i høj grad rets-

løse,” siger Lone Skov Al Awssi.
Bent Lohmann er helt klar over, 

at der er frustration blandt mange 
beboere, som føler sig utrygge og op-
lever, at de ikke bliver hørt. Arbejds-
gruppen vil derfor også inddrage 
politikere, forvaltninger, politi og 
andre myndigheder for at sætte skub 
på indsatsen og bygge videre på det, 
som allerede er sat i gang. 

Center for Miljø er gået ind i et 
samarbejde med arbejdsgruppen. 
Bent Lohmann håber at få samme 
tilkendegivelse fra politiet og andre 
relevante parter.

”Det handler om at få et samar-
bejde i gang og finde løsninger, som 
de fleste kan være tilfredse med. Det 
gør vi bedst ved at både beboere, er-
hvervsliv, politikere og myndigheder 
arbejder sammen. Det er en vigtig 

opgave for lokaludvalget at være bin-
deled og skabe netværk, og den rolle 
vil vi meget gerne påtage os i den her 
sammenhæng. Det kan også bestå i 
at skabe netværk og nabodialog mel-
lem beboere og natklubejere,” siger 
Bent Lohmann.

På længere sigt skal arbejdsgrup-
pen formulere en politisk vision på 
området, som de giver videre til Kø-
benhavns politikere og politikerne i 
Folketinget.

Indtil videre har 10 borgere til-
meldt sig arbejdsgruppen. Det første 
møde er den 5. maj kl. 19.00 til 21.00, 
Rådhuspladsen 77, st. tv. Interessere-
de kan tilmelde sig på indrebylokal-
udvalg@okf.kk.dk

ahl@koebenhavneravisen.dk 

nattelivet i inDre by 
får arbejDsgruppe
Det københavnske natteliv har gennem længere tid været debatteret blandt beboere og erhvervsdrivende, 
der har følt sig generet af larm i Indre Bys gader. Nu skal der handling bag ordene. Derfor har Indre By Lokal-
udvalg startet en arbejdsgruppe, der skal løse problemerne.

Af Alexander Højfeldt Lund
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Vinstuen 
Bernikow

Frokost 
1130-1600

Kristen Bernikows Gade 2

1105 København K

Tlf.: 33 12 52 56

SE VINDUERNE MED DE MANGE TILBUD

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

MANDAG - FREDAG: 11-18 
LØRDAG: 11-16

52 ÅR I FIOLSTRÆDE

Smørrebrødscafé 
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også 
siddepladser 

 

fax: 33 12 06 37

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

220,-

RenseRiet
Miljøvenlig rens

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

Borgergade 18
1300 København K

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

I slutningen af april har der hængt en række iøjefaldende plakater rundt om i Køben-
havn. Med slogans som ”Du er mere sikker på cyklen end i sofaen,” ”Når du cykler, 
regner det næsten aldrig” og ”Københavnerne cykler 1,2 mio km. på en almindelig hver-
dag” opfordres vi københavnere til at cykle mere, selvom vi netop er blevet kåret til at 
have verdens bedste cykelby.

Bag kampagnen står Folkesundhed København, der arbejder for at skabe optimale 
rammer for, at københavnerne kan leve et sundt liv. Plakaternes budskaber er at sætte 
fokus på, at der er rigtigt gode grunde til at cykle dagligt. Således kan daglig motion i 
minimum 30 minutter forlænge livet med op til fem år, og cykling kan dermed være 
med til at forlænge livet.

Politiindsatsen er intakt
Vi har kigget nogle af politiets døgnrapporter igennem for at få et overblik over, om 
indre by er at trygt sted at færdes. Vi fandt ikke nogen svar på ovenstående, men der 
sker en hel del.

Således var en snarrådig borger hurtig i vendingen, da han så to maskerede mænd, 
som havde indfundet sig i 7-Eleven på Gothersgade. De havde opført sig meget mistæn-
keligt og havde forsøgt at undgå overvågningskameraerne i kiosken, hvilket fik anmel-
deren til at kontakte politiet. De maskerede mænd forlod kiosken, men anmelderen 
fulgte efter dem op til 7-Eleven ved Nørreport, hvor de blev udpeget for politiet. Her 
fandt politiet en softgun, en vellignende pistol, på dem. Politiet valgte at anholde de to 
mænd, som viste sig at være franske statsborgere.

På Rådhuspladsen traf politiet i midten af april en norsk statsborger, der var blevet 
stukket i den ene balle med en kniv. En nærmere undersøgelse viste dog, at personen 
var uden for livsfare. I det efterfølgende opklaringsarbejde var den forurettede person 
dog ikke til megen hjælp, da han blandt andet påstod, at han dels var præsident for Hells 
Angels og medlem af den russiske mafia. 

Uro i Folketinget
Inde i Folketinget har politiet også været nødt til at anholde en gruppe personer. Dette 
skete den 19. april i forbindelse med første behandling af stramningerne af asyllovene 
L187, L188 og L189, hvor foreningen Bedsteforældre for asyl havde valgt at troppe op for 
at give deres mening til kende.

Da integrationsminister Birthe Rønn Hornbech kom på talerstolen for at fremlægge 
lovforslag L188, rejste bedsteforældrene sig op og begyndte at synge Benny Andersens 
sang ”Barndommens land,” som er deres slagsang. Trods forsøg på at stoppe sangen lød 
den smukt ud over folketingssalen og understregede harmen over den behandling, asyl-
børnene udsættes for. Bedsteforældre for asyl er utilfredse med de regelmæssige stram-
ninger af Danmarks asylpolitik, som allerede nu er den strammeste i Europa.

Foreningens utilfredshed over Danmarks asylpolitik blev af politiet belønnet med 
28 anholdelser af de syngende bedsteforældre. Efter en hurtig tur på Bellahøj station 
kunne alle deltagerne rejse hjem med en bøde i baglommen, selvom strafferammen for 
den slags forseelser er op til to års fængsel.

ad@koebehavneravisen.dk 

MåneDen Der gik
Af Anders Derlich

Østerbro Frimærkehandel

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

www.oesterfrim.dk

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

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

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

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

XL-BYG BYGGECENTER   tlf:    32 50 55 06    Åbningstider:
ACS-TRÆLAST A/S   fax:   32 50 01 07    Man - fre  kl. 08 - 17.30 
Kongelundsvej 364   web:  www.xl-byg.dk    Lørdag     kl. 09 - 15.00
2770 Kastrup            mail:  info@acs.dk
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reDaktion: St. Kongensgade 44B, 1. sal, 1264 København K, tlf: 70 22 55 38      Caroline Voetmann, cv@koebenhavneravisen.dk

portræt I Kronprinsensgade, hvor 
hippe og trendy forretninger som 
Bruuns Bazaar, Flying A og Stig P 
tiltrækker kvalitetsbevidste kunder i 
jagten på den sidste nye mode, ligger 
en forretning, som ikke går på kom-
promis med tidens trend. A.C. Perch’s 
Thehandel holder bevidst fast i den 
stil og atmosfære, der har hersket på 
stedet i 175 år.

Det var i april 1835, at købmands-
sønnen Niels Brock Perch på adres-
sen Kronprinsensgade 5 åbnede A.C. 
Perch’s thehandel, opkaldt efter hans 
tredjeældste søn Axel Christian. Må-
let var at sælge de bedste theer fra 
hele verden. Slægten Perch førte the-
handelen videre frem til 1894, hvor 
familien Hincheldey – der var nære 
bekendte - overtog. Således er det den 
fjerde generation af Hincheldey slæg-
ten, der nu står for den daglige ledel-
se af forretningen, og de er dermed 
naturlige formidlere af theens histo-
rie i Danmark. En historie, der tager 
form i slutningen af 1700–tallet, hvor 
theen for alvor blev den vigtigste 
handelsvare. 85-90 % af skibenes last 
bestod dengang af the, der blev sejlet 
til Christianshavn fra så fjerne lande 
som bl.a. Kina. I 1807 foretog en ung 
Niels Brock Perch sin sidste rejse til 
Østen, hvor hans interesse for the 
blev vakt. 

The som symbol på stil
Allerede tidligere end theen for alvor 
blev en importvare, forudså digteren 
Ludvig Holberg dens positive virk-
ninger på samfundet og skrev: ”Hvis 
ingen anden Nytte var ved Thee, var 
dog denne, at Drukkenskab, som til-
forn gik saa meget i svang, derved 
temmelig er kommen af brug. Nu 
kan vore hustruer og Døttre giøre 10 
visiter en Eftermiddag, og komme 
ganske ædruelige til-bage. Dette kun-
de ikke ske i gamle Dage”. Holbergs 
ord skulle komme til at holde stik. 
Selvom Øl og vin stadigt var en stor 
del af danskernes hverdag i starten 
af 1800–tallet, var de traditionelle 
omgangsformer langsomt ved at æn-
dre sig. Nu blev det vigtigt at holde 
på formerne og til dette var the langt 

bedre end alkohol. I starten var det 
aristokratiet og det bedre borgerskab, 
der drak the. For dem blev der opret-
tet kinesiske havepavilloner, hvor de 
kunne sidde og nyde theen af små 
fine porcelænskopper. The-kulturen 
blev dengang et symbol på stil, hvil-
ket øjensynligt stadigt præger A.C 
Perch’s Thehandel den dag i dag.

Tiden står stille
Det er som at træde ind i Guldalde-
ren, når man træder ind i den lille 
atmosfærefyldte butik, hvor liflige 
eksotiske dufte af jasmin, vanilje og 
ingefær får næseborene til at vibrere. 
Indretningen består – som dengang – 
af gamle, mørke lædertapeter og bag 
en flot mahognifarvet disk, står sir-
lige rækker af guldbelagte dåser med 
the fra alverdens lande. Og theen 
vejes forsat på gamle apotekervægte 

af de nærværende ekspedienter, som 
er ulasteligt klædt i skjorte, slips og 
grøn kittel. Under betjeningen titule-
res kunden med et ’De’ og efter ind-
køb bydes de på et bolsje – kutymer, 
som er blevet holdt i hævd siden bu-
tikkens åbning. 

Tider skifter
Tider skifter, sæder mildnes hedder 
det sig, og det passer ifølge medejer 
Christian Hincheldey, som er sy-
vende generation i A.C. Perch’s the-
handel, der i 2002 blev udnævnt til 
Kongelig Hofleverandør. 

”Tidligere havde vi en lidt mere 
konservativ kundegruppe fra det 
bedre borgerskab. I dag kommer der 
alt fra punkere til pensionister, men 
også en del unge mennesker, fordi vi 
ligger på en modeforretningsgade,” 
siger han og forklarer, at den brede 

forsamling af kunder ved, at det er 
en gammel forretning og bliver der-
for ikke helt paf, når ekspedienterne 
siger ”De” til dem. Christian Hinchel-
dey slår fast, at tiltaleformen ikke 
skal ses som arrogance men snarere 
som et bevis på, at ekspedienten er 
til for kunden.

I dag er 30 % af den danske be-
folkning udelukkende thedrikkere, 
og Christian Hincheldey oplever en 
stigende interesse for at drikke the. 
Det skyldes bl.a. at folk føler, de lever 
et hektisk liv og her kan the tilbyde 
et pusterum, fordi the først og frem-
mest kræver, at man tager sig tid til 
at nyde den. Samtidig er salget og 
interessen for the øget efter, der er 
kommet stor fokus på dens helsevirk-
ning. 

Forandre for at bevare
Det gavner selvfølgelig folkene bag 
disken i Kronprinsensgade 5. Men der 
hersker samtidig en stor bevidsthed 
om, hvor vigtigt det er at forandre for 
at bevare, hvis Danmarks ældste the-
handel ikke skal lide samme skæbne, 
som tobakshandelen W.Ø Larsen, der 
måtte dreje nøglen om efter 140 år. 
En af forandringerne har været, at 
A.C Perch’s som en af de første forret-
ninger herhjemme i 1998 begyndte 
at sælge the på internettet. Og i 2006 
åbnede de en thesalon ovenpå forret-
ningen, hvor traktementet foruden 
the – selvfølgelig – bl.a. består af 
scones. Begge tiltag er blevet en suc-
ces og fremtiden ser alt i alt fornuftig 
ud for det velrenommerede familie-
firma. Christian Hincheldey mener 
samtidig, at det giver kvarteret noget 
specielt at huse en 175 år gammel 
thehandel, der stadig er åben. 

”Vores forretning og Peter Hertz 
juvelforretning, som omtrent er lige 
gamle, gør gaden til noget stationært 
og noget unikt, fordi vi stadigt ligger 
her. Så jeg tror, det betyder meget, at 
der ligger gamle forretninger, der dri-
ves på moderne vilkår”.

po@kobenhavneravisen.dk  

 

gulDalDerånD 
i kronprinsensgaDe
A.C. Perch’s Thehandel i Kronprinsensgade fejrer 175 års fødselsdag i år. Stil, atmosfære, nytænkning 
og fornyet interesse for the er grunden til, at forretningen stadigt eksisterer.

Af Peter Kyhl Olesen
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Store Kongensgade 56         Tlf.: 33 15 50 11        www.ostehjornet.dk

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

Tapas Take Away

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

Nu kan du købe sandwich hos Ostehjørnet

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

SE BARE HER!!!!

Kr. 45 pr. stk.

Roastbeef  
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant. 
Kr. 45 pr. stk.

Hollandsk
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant

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

Nu kan du købe sandwich hos Ostehjørnet

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

SE BARE HER!!!!

Kr. 45 pr. stk.

Roastbeef  
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant. 
Kr. 45 pr. stk.

Hollandsk
sandwich

Mild nosk rødkitost.
Osten har en fyldig aromatisk

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

Italiensk?
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant

Mild nosk rødkitost.
Osten har en fyldig aromatisk

smag og er altid moden.

Italiensk
sandwich
Italiensk
sandwich

Vi tilbyder oste, pølser og tapas fra hele verden!

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

Kr. 45 pr. stk.

Roastbeef  
sandwich

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant. 
Kr. 45 pr. stk.

Smagsfuld hollandsk Emmentaler 
- hvor smagen er klassisk 

sød og pikant

Hollandsk
sandwich

Nyhed!

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

Tapas boksen kan variere efter årstid. 

teater Fire unge er samlet 
til en fest, hvor et voldeligt 
overfald optages på mobi-
len. Det er udgangspunktet 
for CaféTeatrets aktuelle 
forestilling ’Load n Loop’, 
som handler om happy 
slapping, virtuelle krænkel-
ser og digital mobning. 

Det kunstneriske hold 
bag forestillingen har gen-
nem research skabt styk-
kets tekst og karakterer. 
Stykket spilles baglæns. 
Først hører vi dommen over 
voldsmanden, overværer så 
festen og derefter får vi ind-
blik i dagtimerne, der går 
forud for den fatale aften. 

Özlem Saglanmak er 
trukket i netstrømper og 
stramtsiddende sort kjole 
som pigen Sarah, der bliver 
tævet og samtidig filmet på 
mobilen. Hun er forfærde-
lig ensom, ligesom Casper 

Juel Bergs karakter Nick, 
der må tvinge sig selv til 
ikke at løbe efter bilen, når 
hans far tager af sted på 
endnu en forretningsrejse. 
Den kronragede knægt Jon 
har røget hash og er blevet 
smidt ud af efterskolen. 
Anders Budde Christensen 
fylder ham med en ung, 
fornøjelig optimisme og en 
rodløshed, der hører teen-
ageårene til. Og så er der 
Louize med den høje heste-
hale og den kriminelle om-
gangskreds. Her er stykkets 
mest bevægende historie, 
som Lykke Sand Michelsen 
begavet giver ligeså meget 
vrede som varme; Louize 
har mistet sin mor – sørger 
over det mens hun forsøger 
at passe sin efterladte far og 
skolen, der er hendes eneste 
vej ud af det socialt bela-
stede miljø.

De fire unge skuespil-
lere gør det godt, og kemien 
mellem dem er tiltalende. 
Til tider er Casper Juel Berg 
dog en smule for eksalteret 
i sit spil, og Özlem Saglan-
mak bliver ofte usynlig i sin 
rolle. Men måske er det en 
pointe i forestillingen; for i 
en ungdomskultur, hvor en 
stor del af kommunikatio-
nen foregår gennem mobil-
telefoner, Facebook profiler 
og internetchat er man så 
i virkeligheden i stand til 
rigtig at se hinanden? 

Scenografen Nynne 
Louise Moe har sammen-
kogt den virkelige og den 
virtuelle verden i et sce-
nelandskab med mobiler, 
live-opkobling og fire store 
videoskærme, der hver især 
er udstyret med små kame-
raer. Foran dem sætter fore-
stillingens fire unge sig fra 

tid til anden og øser af de-
res tanker, afsavn og andre 
ukære ting. Her kan man 
som publikum se de unges 
ubehagelige historier i øjne-
ne. På sikker afstand, vel og 
mærke – for det er vel bare 
en videooptagelse..   

Sms-chikane 
Nu handler det jo om unges 
brug og misbrug af digi-
tale kanaler, og meget pas-
sende inviterer CaféTeatret 
publikum til at inddrage 
deres egne mobiltelefoner i 
forestillingen. Send en sms 
til 1212 og forestillingen 
starter på din mobil, lover 
CaféTeatret i det vedlagte 
program. Fin idé og dej-
ligt med lidt digital pub-
likumsinddragelse! Men 
under forestillingen er min 
mobil forunderlig tavs. Og 
først et par dage efter be-

gynder sms’erne at melde 
sig i indbakken. Det bliver 
de ved med – både dag og 
nat – i godt og vel to uger 
efter forestillingen. 

Hvis sms’erne var tikket 
ind under forestillingen, er 
jeg sikker på, at det havde 
fungeret rigtig godt, og om 
dét egentlig var meningen, 
er jeg ærlig talt i tvivl om. 
Men en pointe har CaféTe-
atret i hvert fald slået fast 
med deres sms-beskeder; 
Det er bestemt ubehageligt 
at føle sig chikaneret på mo-
bilen! 

’LOAD N LOOP’ spiller på CaféTea-
tret til 22. Maj. For yderligere info 
og billetbestilling se: 
www.cafeteatret.dk 

hk@koebenhavneravisen.dk

Digitale krænkelser på Caféteatret
I forestillingen ’Load n Loop’ går CaféTeatret i kødet på unges brug af mobiler og sociale medier. 
Scenografien er tiltalende og skuespillet godt. 

Af Helle Kvist
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
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FROKOST

I    DOGS
Hundesalon & shop

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

www.ilovedogs.dk

BARF
- Mod Allergi

- forebygger 
livstilssygdomme

- Til kræsne hunde

Oplev foråret med Move About’s 
grønne elbiler

For virksomheder og private
 99,-  pr time
 499,-  for en dag
 799,-  weekend tilbud
Alt inklusiv læs mere på  www.moveabout.dk

Intet indmeldelsesgebyr og gratis parkering 
i hele København.

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

trafik København blev for nyligt kåret til 
verdens bedste cykelby for andet år i træk, og 
nu skal byen også gøres attraktiv for fodfol-
ket. Under sloganet ”Flere går mere” er må-
let, at københavnerne og byens besøgende 
skal gå 20 procent mere i 2015, end de gør i 
dag. 

”København har længe haft en strategi for 
cyklisterne, den kollektive trafik og biltra-
fikken. Men fodgængertrafikken har været 
overset, og derfor er det nu nødvendigt med 
en strategi, der skal få flere københavnere 
til at gå mere. Både fordi det er sundt at gå 
og ikke forurener, men også fordi det skaber 
mere byliv,” siger teknik- og miljøborgmester 
i København Bo Asmus Kjeldgaard (SF) til 
berlingske.dk.

Foreløbig er der afsat 300.000 kroner til 
udarbejdelse af fodgængerstrategien, der 

forventes færdiggjort til sommer, hvorefter 
initiativerne kan sættes i gang i begyndelsen 
af 2011. Strategien skal formes i samarbejde 
med både konsulenter og organisationer som 
blandt andre Dansk Fodgænger Forbund og 
Wonderful Copenhagen.

Der er dog en række hovedområder, som 
politikerne på forhånd regner med, at der 
skal laves konkrete strategier for. Det drejer 
sig især om forholdene for de gående i de trav-
le strøggader og til og fra store trafikknude-
punkter som for eksempel Nørreport Station.

”Flere går mere” er en del af projektet 
”Metropol for Mennesker”, som blev vedtaget 
i sommeren 2009. Projektet sætter fokus på 
flere forskellige aspekter ved bylivet, hvortil 
der er opstillet en række mål, der alle løber 
frem til 2015.

slp@koebenhavneravisen.dk

fokus på 
foDtrafikken
Af Sarah Louise Pedersen
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Politikerne på København Kommune er i gang med at udvikle en 
ny fodgængerstrategi, der skal gøre transporten til fods både 
mere sikker og attraktiv for byens brugere.
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ChitBrasserie
Chat

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

www.chitchat.dk

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

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

c c c

nyåbning Gennem flere år har en række dan-
ske digtere og lyrikelskere forsøgt at åbne Po-
esiens Hus i København, og det ser nu ud til 
at lykkes. Men hvor den lille institution kom-
mer til at ligge er endnu uvist. Initiativgrup-
pen bag Poesiens Hus meddelte for nylig, at 
de havde fundet lokaler til lyrikken i Kron-
prinsessegade 20, men nu er der opstået en 
uoverensstemmelse med udlejer om istand-
sættelsen. 

”Lige nu er jeg meget sikker på, at det ikke 
bliver Kronprinsessegade, for de krav, der er 
sat til os, er helt urimelige, så jeg kan slet ikke 
se, hvordan det skal lade sig gøre. Vi forsøger 
at komme til en overensstemmelse, men jeg 
tror mindre og mindre på det,” siger digteren 
Lene Henningsen, der er hovedinitiativtager 
til at åbne Poesiens Hus i København. I stedet 
håber hun, at lyrikken kan indlogeres i et le-
jemål i Gothersgade. 

”Det er faktisk et lidt større og bedre le-
jemål, og så er det jo lige rundt om hjørnet 
fra dér, hvor vi håbede på at åbne,” siger Lene 
Henningsen. Hun ønsker endnu ikke at op-
lyse den præcise adresse i Gothersgade, men 
slår fast at Poesiens Hus bliver en realitet i 
Indre By. 

”Det er meningen, at vi skal skabe poesi-
ens lille institution, og den skal ligge centralt, 

så man nemt kan komme til den,” siger hun. 
Samtidig ser hun ingen grund til at lægge Po-
esiens Hus op ad de andre københavnske lit-
teraturhuse, som findes i brokvartererne. ”Jeg 
ser mere en idé i at sprede det lidt ud, og så er 
vores hus af en anden karakter, så derfor er 
det meget fint, at vi lægger os herinde”. 

Hvad mener du med, at I er af en anden 
karakter?

”Vi skal ikke kun være et sted, hvor der 
er oplevelser, altså oplæsning, debatter, festi-
valer osv. Vi skal også være et sted, der for-
søger at bevare digtningen. Der skal være et 
bibliotek og en lille læsesal, hvor vi laver en 
samling af dansk digtning, og der skal være 
en boghandel, så man kan se de fysiske digt-
samlinger og købe dem. Det bliver der jo min-
dre og mindre af – både i boghandlere og på 
biblioteker, så Poesiens Hus skal være et sted, 
hvor digtningen bliver synlig,” siger hun.  

Efter planen skulle Poesiens Hus åbne i lø-
bet af sommeren, og det bliver der ifølge Lene 
Henningsen ikke rykket ved trods det mulige 
lokaleskifte. 

hk@koebenhavneravisen.dk

festival Copenhagen Pho-
to Festival stiller skarpt på 
moderne fotografi, og det 
vil næppe gå  ubemærket 
hen. Under festivalen, der 
løber fra den 12. til 20. maj, 
vil hovedudstillingen ’Day 
and Night’ indtage gaderne 
i Indre by. Butiksvinduer 
og husmure bliver dag og 
nat kæmpemæssige lær-
reder for fotokunsten, der 

beskæftiger sig med daglig-
dagens lyse og mere dystre 
sider.

Udover hovedudstillin-
gen vil der blive afholdt 
udstillinger på en række 
af Københavns kunstinsti-
tutioner. Både de køben-
havnske gallerier og kunst-
mastodonter som Nikolaj 
Kunsthal og Glyptoteket 
ligger hus til. Der er des-

uden blevet skabt nye al-
ternative rum i forbindelse 
med festivalen. I Kødbyen 
på Vesterbro er 1.400 kva-
drat meter eksempelvis 
blevet omdannet til udstil-
lingsområde. 

Målet med festivalen er 
at skabe en internationalt 
platform for moderne foto-
grafi og herigennem sætte 
fokus på danske og nordi-

ske fotokunstnere. Det vil 
ske gennem danske og in-
ternationale fotoudstillin-
ger, teoretiske diskussioner, 
og fotokonkurrencer. 

Festivalprogrammet kan ses på 

www.copenhagenphotofestival.com

cv@københavneravisen.dk

Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd   1 29/05/06   15:24:36

  

Det lille 

Apotek 
Er stedet hvis man 

ønsker hygge, 

nostalgi og god dansk 

mad. 

 

  frokost fra 95- 

aftenmenu fra 95-   

Store 

Kannikestræde15  

Telefon 

33125606 
www.detlilleapotek.dk 

købenHavns første fotofestival
København elsker festivaler. Hvad enten det er Jazz, Dox eller Litt. 
Nu er det langt om længe  blevet fotografiets tur. 

Af Caroline Voetmann

poesien Hus 
bliver en realitet 
i inDre by
Initiativgruppen bag Poesiens Hus i København meddelte for 
nylig, at de havde fundet lokaler i Kronprinsessegade 20. Men nu 
er der opstået en uoverensstemmelse med udlejer. ”Det betyder 
ikke, at vi ikke åbner,” siger initiativtager Lene Henningsen. 

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

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

milandt terapi

Carina Dot Milandt 
Psykolog & Alternativ behandler

tlf. 60381516

       Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi og 
psykologisk 
rådgivning

www.milandtterapi.dk
 

St. Kongensgade 96, Kbh. K

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

70225538

uDstilling Københavns Museum står bag opstillingen af en 
12 meter lang væg, som viser byens historie på en helt ny og 
interaktiv måde. 

Ved simple tryk på en af de fire plasmaskærme, som ’Væg-
gen’ er opbygget af, kan man gå på en visuel opdagelsesrejse 
i hovedstadens fortid og nutid. Man kan zoome ind på steder 
og pladser og kalde historier frem fra forskellige bydele . Fx 
kan man klikke på Kgs. Nytorv og se, hvordan torvet så ud 
ved 1900-tallets begyndelse. Eller man kan klikke på perso-
ner og herved fremkalde fortællinger om københavnernes 
hverdag før og nu. 

Væg i bevægelse 
I de kommende fire år vil attraktionen være opstillet på for-
skellige pladser i København. Til juni næste år flyttes ’Væg-

gen’ til Rådhuspladsen, siden bevæger den sig til Gammel 
Strand og derfra videre til andre dele af byen. I de fire år, 
’Væggen’ er opstillet i byrummet, kan gæster bidrage med 
egne billeder, personlige erindringer og kortere videosekven-
ser, som kan oploades direkte ved ’Væggen’ eller på Køben-
havns Museums hjemmeside. På den måde vil billedvæggens 
indhold være i konstant forandring og således afspejle hoved-
stadens dynamiske udvikling. 

Se mere om ’væggen’ på www.copenhagen.dk 

hk@koebenhavneravisen.dk  

’væggen’ 
vISER KøBENHAvNS 
HISTORIE I BILLEDER
I fire år skal en kæmpe billedvæg formidle Københavns historie, og væggens 
gæster kan selv være med til at skrive historie. 

Af Helle Kvist
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Gothersgade 7, kld.
1123 København K
pizzatimedk.dkTlf. 33 12 12 69

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

Friskbagt brød
Vi tilbyder friskbagt italiensk brød hver dag.

 

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

arkæologi Mens store entre-
prenørmaskiner flytter rør 
og ledninger for at gøre plads 
til den kommende Metro Ci-
tyring, leder arkæologer fra 
Københavns Museum efter 
forhistoriske klenodier i den 
københavnske undergrund. Et 
af arkæologernes seneste fund 
fra Kgs. Nytorv er en lille lege-
tøjshest fra 1700-tallet. Hesten 
er skåret ud i træ og er ikke 
større end, at den kan ligge i 
en barnehånd. Senere på året 
begynder arkæologerne ud-
gravninger i undergrunden ved 
Rådhuspladsen, og i 2012 ryk-
ker de til Gammel Strand.

hk

politik Overborgmesteren går fri af kritik fra Folketin-
gets Ombudsmand i forbindelse med ansættelse af med-
arbejdere på Rådhuset. Han blev beskyldt for aftalt spil 
og en uretfærdig ansættelsesproces, da flere af de nye 
medarbejdere også var en del af overborgmesterens valg-
kampsstab. 

”Jeg er blevet anklaget for både nepotisme og magtfor-
drejning i denne sag. Nu har jeg Ombudsmandens ord for, at 
anklagerne ikke har været berettigede, og det er jeg selvføl-
gelig tilfreds med,” siger Frank Jensen i en pressemeddelelse 
på Københavns Kommunes hjemmeside.

Ombudsmanden lægger vægt på, at Frank Jensen ikke var 
fungerende overborgmester, da ansættelserne fandt sted og 
derfor ikke har del i procedurefejlene. For fejl blev begået. 

På trods af at der ikke falder direkte kritik mod Frank 
Jensens person, så påpeger ombudsmanden, at kommunen 
ikke handlede i overensstemmelse med gældende regler. 
Han peger på, at kommunen, ligesom med alle andre an-
sættelse, skulle have lavet jobopslag på www.jobnet.dk, især 
når det drejer sig om ansættelse af personer med høje kva-
lifikationer.

Han kritiserer desuden, at jobsamtalernes karakter, hvor 
en blev udført over telefonen, styrker mistanken om aftalt 
spil.

Overborgmesteren tager hele sagsforløbet til efterretning 
og siger: ”Processen omkring ansættelserne har ikke været 
god nok. Derfor strammer vi nu op for at sikre, at reglerne 
bliver fulgt.”

htk@koebenhavneravisen.dk

legetøjsHest 
fra 1700-tallet 
FUNDET PÅ KGS. NyTORvfrank jensen 

fri af kritik
Af Hjalte Kragesteen
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portræt   Den 1. april 1970 
overdrager Københavns 
Kommune den gamle værk-
støjsfabrik ’Stryhr og Kjær’ 
til en gruppe unge besæt-
tere. Der er bred enighed 
om at etablere et nyt type 
kulturhus. Men allerede året 
efter overdragelsen lukker 
myndighederne stedet, hvor 
700 unge er flyttet ind og 
sammen dyrker fællesskab 
og stoffer. Huset er tvunget 
til at genopfinde sig selv og 
åbner året efter med en ny 
profil. 

Sådan lyder første kapitel 
i historien om Huset i Mag-

stræde. En historie, der gen-
nemgående har været præget 
af kraftige op- og nedture. 

Trivsel i en rodet tilværelse
Ifølge Husets daglige leder 
Bjørn Otto Hansen er turbu-
lente tider et grundvilkår for 
selve husets eksistens. 

”Huset er konstant i ud-
vikling, og det er det jo af 
mange grunde. Bl.a. fordi 
det er en politisk styret or-
ganisation. Og det skal man 
kunne klare. Man skal vide, 
at det kun er noget, man har 
til låns. Der er altid et vågent 
øje på Huset. Der er altid 

nogen, der står og kigger på 
det udefra og tænker, at det 
kunne være noget andet. For 
mig at se er der måske også 
en energi at hente i, at man 
aldrig nogensinde når til 
enighed mellem brugere, be-
styrelse, politikere og optræ-
dende.  På den måde tilgo-
deser man ikke et segment. 
Huset er hele Københavns 
hus”.

Bjørn Otto Hansen afviser 
derfor heller ikke, at Huset 
igen skulle komme i proble-
mer. Han er faktisk sikker 
på, at det nok skal ske:

”Det politiske aspekt gør 

alting uforudsigeligt. Man 
har jo hørt om gode kultu-
relle steder, der er blevet la-
vet om til en gangbro over 
en nats forlig. Men lige det, 
tror jeg nu ikke, kan ske her. 
Der er en stor bevidsthed om 
stedet, og der er ikke nogen, 
som bevæger sig i det kultur-
politiske liv, der ikke kender 
Huset - og det er der en vis 
tryghed i”. 

Fra bruger til boss 
Bjørn Otto Hansen, der er tid-
ligere musiker, begyndte selv 
at komme i Huset, da han var 
15 år. For at jamme med nog-

le, der kunne lidt mere end 
ham selv. Men engagementet 
i Huset blev først rigtig seri-
øst i 2004, hvor han stod bag 
de støttearrangementer, der 
i sidste ende overbeviste Kø-
benhavns Kommune om at 
bevare stedet. Siden har han 
været med til at drive stedet 
og blev i september sidste år 
udpeget som konstitueret le-
der i Huset. 

Bjørn Otto Hansens egen 
historie er godt billede på 
den brugerdrevne kraft, der i 
høj grad sætter dagsordenen 
i Huset:

”Grundlæggende har hu-

40 år i MagstræDe
I fire årtier har Huset i Magstræde samlet Københavns brogede kulturliv. I dag er Huset fast forankret i de 
flestes bevidsthed, men stedet har ikke altid hvilet på sikker grund. 

Af Caroline Voetmann

Steffen Brandt og Julie Maria under en koncert i Huset.
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Nyt  &  Genbrug

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

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

Kom ind og se vores nye spillehal

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

set altid været de udøvendes 
sted. Dem, der har haft ly-
sten og en idé om, hvordan 
tingene skulle være,  er dem, 
der har præget Huset. I bund 
og grund er vi meget afhæn-
gige af, hvem der kommer 
ind og vil noget. Jeg admini-
strerer i virkeligheden bare 
folks idéer og hjælper dem 
med at blive til virkelighed”.

Huset har i dag seks sce-
ner, hvor musikken, teatret, 
filmen og ordet er de fire ker-
neområder. Selvom udtryk-
ket har været skiftende gen-
nem årene, mener Bjørn Otto 
Hansen ikke, at de store lin-
jer har ændret sig synderligt:

”Vores profil er på mange 
måder den samme, som den 
altid har været. Aktiviteterne 
er selvfølgelig anderledes, 
fordi samfundet har ændret 
sig. For eksempel er stand-up  
og poetry slam nogle af Hu-
sets nyere tiltag”.

Et anderledes tiltag er 
etableringen af øvelokaler i 

Husets kælder. For selvom 
Huset ofte bryster sig af store 
musikalske navne, er fokus 
især rettet på de små:

”Et sted som musikcaféen 
er et super sted at starte. Der 
er vildt god lyd, og den har 
den rigtige størrelse. Alle kan 
jo ikke starte i Pumpehuset 
eller på Vega. Der vil jeg sige, 
at Huset har noget særligt at 
byde på – en berettigelse via 
størrelsen. Den helt store suc-
ceshistorie ville jo være, at et 
ungt menneske kommer ind 
i et øvelokale med sit instru-
ment og ender med at få en 
succesoplevelse på en af sce-
nerne. På samme måde kan 
det være en animationsfilm, 
der bliver redigeret og ender 
med at blive vist i biografen. 
Det er den særlige fødekæde, 
der er mulig i huset”.

Mød en punker
Ifølge Bjørn Otto Hansen er 
det svært at tale om en sær-
lig brugerprofil i Huset. For 

Huset i Magstræde adskiller 
sig grundlæggende fra andre 
kulturhuse:

”På den ene side er vi 
et kulturhus i Københavns 
Kommune på lige fod med 
Vanløse og Vigerslev, men vi 
har ikke den der lokale for-
ankring i og med, at vi ligger 
midt inde i byen. Det har hel-
digvis også sine fordele, det 
er netop derfor, her sker så 
meget forskelligt, og derfor at 
brugerspredningen er så stor, 
som den er. En af de ting, vi 
ofte hører udefrakommende 
sige er, at det er en blanding 
af alder og interesser, der 
kendetegner stedet. Og der 
er ingen, der bliver afskræk-
ket hvis de skal op og se en 
kunstfilm, og hele gården så 
er fyldt med punkere.  Så en-
der man måske med at drik-
ke en øl bagefter med nogle, 
man ellers aldrig ville møde. 
Og det synes jeg meget, er no-
get af det, som Huset kan”.

cv@koebenhavneravisen.dk 
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Dansk frokostrestaurant 
af højeste kvalitet med 

hjemmelavede specialiteter af
friske råvarer efter typiske 

gamle opskrifter.

Larsbjørnsstræde 2
1454 København K

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

froKosTresTauranT

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

Larsbjørnsstræde 9 
Tlf. 33 32 37 90

Byen beriges med en sværm 
af små, fikse mobilanstal-
ter til brygning af kaffe, 
bagning af pandekager og 
hvad man nu ellers kan få 
til at funke i kassescoote-
ren eller cykelvognen. Det 
harmer de faste forretnin-
ger, som sælger coffee to 
go, da udgifterne til en rul-
lende café uden borde og 
urinaler velsagtens svarer 
til en, højst to måneders 

husleje på en præsentabel 
adresse.

Kommunen har fået 
færten af noget, der kan re-
guleres og måske indbringe 
et provenue til kommune-
kassen. Kaffecykelafgift, 
naturligvis. At sælge licen-
ser til brug af gaderummet 
har været kendt siden det 
gamle Rom, man kunne 
også indføre en særlig kaf-
feafgift for løsgående kop-
per.

Lad nu markedet regu-
lere serveringen. Mocca-
trillebøre kan næppe tilfø-

je kaffekæderne og de frie 
kaffebarer ubodelig skade. 
Vi ser helt bort fra, at det 
i grunden er en sær skik at 
vade af sted med et krus af 
den mørke drik. Små næ-
ringsdrivende skal have 
lov at prøve kræfter med en 
rullende servicecentral for 
varme drikke. Enten slår 
det an, eller også bliver der 
for langt mellem bestillin-
gerne. 

Lurifax

Kaffescootere og
pandekagecykler

af Tårnfalken 



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

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

Ristorante San Giorgio

Rosenborggade 7

1130 kbh.k

tlf.: 33126120

fax: 33126620

webside: www.san-giorgio.dk

email: ristorante@san-giorgio.dk

Åbningstider:

Mandag - lørdag 18:00-23:00

søndag: lukket.

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

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

La Vecchia Signora



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

Udflugt til Hven
Øresunds paradis

Nyd en dag eller to på Hven
Enkeltpersoner og firmaudflugter

Se vores turforslag på www.

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

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

Bestilles
som

pakke

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

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

Husk billetbestilling

300,-
220,-

180,-
120,-

udfl ugter.dk


