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Store Kongensgade 20
DK-1264 København K
Tel.: +45 33 15 55 56
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KONFLIKT OM
KVÆSTHUSMOLEN
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Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam er ikke begejstret for udsigten til en parkeringsplads på Kvæsthusmolen.

Naturklagenævnets delafgørelse i februar tillod
en midlertidig brug af Kvæsthusmolen som parkeringsplads. Kommunen står fast – Kvæsthusmolen er til park, ikke parkering. Det Kongelige
Teater ser dog ingen hindring for at Kvæsthusmolen kan huse både parkering og park.

Kvæsthusmolen kan en ’folkepark’ etableres
ovenpå anlægget. Klaus Bondam deler dog
ikke Det Kongelige Teaters begejstring for
idéen: ”Kvæsthusmolen er et af byens potentielt bedste byrum, vi kunne lave på molen,
men nu er det desværre bilerne og ikke mennesker, der optager pladsen.”

Af Tobias Mortensen

Naturklagenævnets afgørelse med tilladelse
til parkering på Kvæsthusmolens område,
blev mødt med skepsis fra teknik og miljøborgmester Klaus Bondam: ”Indtil videre må
vi jo tage Naturklagenævnets delafgørelse om
midlertidig parkering til efterretning, men
der skal ikke være tvivl om, at jeg da synes,
det er ærgerligt, at Kvæsthusmolen nu skal
fyldes med biler, når der i den umiddelbare
nærhed af Skuespilhuset ﬁndes rigeligt med
ledige p-pladser i eksisterende p-anlæg.”

’Park’ering
Det Kongelige Teater ser ikke nogen interessekonﬂikt mellem planerne om et parkeringshus med plads til 500 biler og et folkeligt
parkområde. Med et parkeringsanlæg under

Trængselstider
Et af de politisk varme fokusområder for indre by, er hele diskussionen om den stigende
trængsel forårsaget af bilisme. Københavns
Kommune anslår at trængslen på byens overordnede veje vil vokse 20-35 pct. over de næste
10 år. Derved vil et parkeringsanlæg på Kvæsthusmolen trække endnu mere traﬁk gennem
de allerede hårdt belastede veje i indre by.
Alt dette kommer imens Kommunens
teknik og miljøudvalg behandler en såkaldt
VVM –sag, (en forkortelse for Vurdering af
visse offentlige og private anlægs Virkning
på Miljøet) med Bryghusgrunden som omdrejningspunkt. I dette forslag indgår overvejelserne om etableringen af et underjordisk
parkeringshus på Bryghusgrunden.
tm@koebenhavneravisen.dk
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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...
Skt. Peders Stræde 31 · 1453 Kbh K · Tlf.: 35 141 141 · Email: turner@my-tsharp.dk · www.my-tsharp.dk
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TÆT PÅ LOKALPOLITIET
Lokalbetjent Jimmi Haug
Andersen løfter nu sløret
for, hvad politiet i Indre By
egentlig foretager sig. De har
mange opgaver at løse – mest
omfattende nævnes områder
som behændighedsspil og
cykelparkering
Af Sofie Stokholm Jacobsen

Et af politiets store indsatsområder i Indre By foregår
på gadeplan, nærmere betegnet Strøget, hvor mange
behændighedsspillere holder
til. Her pakkes fup og svindel
ind i trylleriets forunderlige
verden. Jimmi Haug Andersen siger uddybende, at man
skal tage sig i agt for disse
spillere, da deres numre tit
går ud på direkte tyveri. Folk
bliver ganske fascinerede af
disse menneskers kunstner
og lader sig derfor involvere
i opførelserne. Groft sagt
foregår det ofte således, at
den frivilliges taske tømmes
for kontanter, imens alles opmærksomhed er rettet imod
spillet.

Bøder til musikanter
Jimmi Haug Andersen fortæller, at de i politiet uddeler
mange advarsler og bøder
til disse spillere. Der ﬁndes

nemlig helt faste regler for,
hvordan det er tilladt at optræde på åben gade - både
med hensyn til spil, musik
og handel. I forbindelse med
musikoptrædener er det tilladt at færdes i grupper på en
til tre personer indenfor et
specielt tidsrum - dog uden
brug af forstærkere. Gadehandel skal man derimod
søge tilladelse til, hvis man
vil undgå bøder på op til
20.000 kr. Overraskende nok
tager mange dog chancen.
Her kan nævnes hele truppen, der holder til foran Helligåndskirken, som faktisk
opholder sig der på ulovlig
vis. Trods mange advarsler
vover mange altså pelsen alligevel!

For få cykelstativer
Behændighedsspil er dog
langt fra det eneste, der optager lokalpolitiet i Indre By.
Jimmi Haug Andersen omtaler her folks frie fortolkning
af færdselsreglerne, som er
til stor irritation for ham og
hans kollegaer. Han nævner
eksempelvis folks parkering
af cykler, der uomtvisteligt
præger gadebilledet overalt i
Indre By. Cyklerne stilles alle
vegne – også foran skilte, der
direkte forbyder det. Københavns borgmester opfordrer

københavnerne til at anvende cyklen som transportmiddel i stedet for bilen. Men
ifølge Jimmi Haug Andersen
er det et stort problem, når
”…der simpelthen er for få
cykelstativer”. Det er specielt et problem i sommerhøjsæsonen, hvor cyklerne
nærmest vælter gadebilledet.
Unge mennesker glemmer
tit deres cykler efter natlige
udskejelser i byen, og på
den måde ryger mange dyre
cykler ﬂuks til skrot. Jimmi
Haug Andersen undrer sig
over denne tendens og lufter
blandt andet muligheden for
at placere en chip i alle cykler, der skal kunne identiﬁcere den forsvundne ejer. Det
har politiet dog slet ikke nok
ressourcer til. I stedet plantes en lap papir på samtlige
cykler, der har holdt samme
sted lidt for længe. En måned
efter fjernes de, forudsat at
de ikke har ﬂyttet sig siden
sidst!
De mange udfordringer,
man kastes ud i som lokalbetjent, er dog med til at gøre
Jimmi Haug Andersen glad
og tilfreds med sit arbejde.
Det giver en god følelse af at
gøre en forskel.
ssj@koebenhavneravisen.dk

Handel som her, i gadeplan, skal der søges særlig tilladelse til. Ellers vanker en bøde på op til 20.000 kr.!

Drømmesporet

Alle tiders drømme om fremtidens kommunikation

www.ptt-museum.dk

KØBENHAVNS KOMMUNE FEJRER

KVINDERS VALGRET
danner centrum for begivenhederne den dag. Under koncerten, der starter kl. 19.00,
vil hun invitere ﬂere unge
kunstnere til at optræde på
scenen med sig, blandt andet
Anna David og Shirley.
For at fremhæve jubilæet
er der blevet oprettet en
hjemmeside med adressen
w w w.k vindersvalgret.dk,
der har fungeret siden den
6. marts. På siden kan man
ﬁnde programmet for events
og kulturelle begivenheder
i forbindelse med jubilæet
for denne milepæl i danske
demokratis historie. For dem
der vil vide mere om den historiske baggrund for kvinders kommunale valgret,
er disse oplysninger også at
ﬁnde på siden.

I år er det 100-året for vedtagelsen af den lov, der gav de
danske kvinder deres kommunale valgret. Det har Københavns kommune besluttet at fejre med en række af
events i jubilæumsåret, der
løber fra den 20. april 2008
og frem til den 12.marts
2009. Årsagen til at det netop
er disse to datoer, der danner rammerne om begivenhederne, er, at de markerer
henholdsvis
vedtagelsen
af loven, der gav de danske
kvinder deres kommunale
valgret, og den første gang
de danske kvinder i praksis
kunne udøve deres nye demokratiske ret.
Festlighederne skydes i
gang med et stort åbningsarrangement på Rådhuspladsen den 20. april fra kl. 14.00.
En koncert med Anne Linnet
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Næste nummer udkommer og
bliver omdelt fra onsdag
d. 7 - fredag d. 9 maj.

Malene Hansen
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ITALIENSK RUNDETAARN KVARTER
FOR KØBENHAVNERE

Ristorante Italiano Pizzaria
slår nu dørene op for en nybygget isbod i Fiolstræde. Her
kan man få ægte hjemmelavet
italiensk is hele sommeren

Shopping i Fiolstræde under
Københavns bagende sommersol krydres nu med en
frisk sidegevinst. Lørdag den
5. april kunne personalet
hos Gelato Italiano stolt sige
velkommen og byde på ikke
mindre end 16 forskellige
slags hjemmelavet is – alt
for enhver smag. Og når der
bliver sagt hjemmelavet italiensk is, er det ikke engang
løgn. Rundt om hjørnet står
et nybygget lokale klar, der
har alle midlerne til at skabe
den udsøgte italienske is helt
fra bunden. Restaurantens
vinkælder vil også blive taget ﬂittigt i brug hos Gelato
Italiano. Udover is bliver det
nemlig muligt at nyde et dejligt glas vin eller to. Og så er
det faktisk lige før, det føles
som en sommerferie i Italien.
Gelato Italiano fortsætter
med at lange is over disken
hver dag indtil efteråret engang tager over. Alt tegner
altså på, at man ikke skal fortvivle, når man i sommerens
hede vandrer op og ned ad
Strøget.
ssj@koebenhavneravisen.dk

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

UDEN LYS
København var én ud af ﬁre
storbyer i Danmark, der den
29. marts valgte at slukke
lyset i en time som led i en
større kampagne, der har til
formål at øge den politiske
bevidsthed omkring klimaproblematikken. Mange gader og lejligheder omkring
Rundetaarn lå derfor dunkle hen den sidste lørdag i
marts mellem kl. 20 og 21.
Allerede inden kl. 20 gik
mange interesserede københavnere rundt i gaderne,
især på Købmagergade var
der mange mennesker. Da
klokken slog 20.00 ved Helligaandskirken ved Amagertorv, slukkede gadelygterne brat over indre bys
små gader. Selv Strøget var
uvant mørkt, kun oplyst af
enkelte spredte butikkers
udstillingsvinduer, og ved
Nytorv/ Gammeltorv kiggede bare en enkelt lejligheds
oplyste vinduer ud i mørket
over pladsen. Længere oppe

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

ad Strøget mod Rådhuspladsen blev de oplyste butiksvinduer dog stadig tættere,
liggende i en lang kæde på
begge sider af gaden.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

En enkelt undtagelse
Kun et enkelt sted havde
de besluttet sig for at gøre,
som mange andre danskere
gjorde den aften. Inden
for i McDonald’s restaurant
EgonL_41x60.indd
måtte gæsterne i aftenens
anledning sidde og spise deres mad i mørke under Jordtimen. Også på Rådhuspladsen var der forandringer at
se. Alle gadelygter var slukkede, og Københavns kommune, der havde besluttet
at slukke alt lyset inde på
selve Rådhuset, bidrog til at
henlægge rådhuspladsen i
mørke. En ting var dog uforandret: Kransen af neonlys
hele vejen oppe omkring
Rådhuspladsen tage lyste
stadig op.
ms

Nu også
siddepladser
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Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk
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I Forstæderne får du
noget for pengene

11/05/06 9:58:15

Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.
City Erhvervs- og Investeringscenter

Vi tillbyder desuden
1 kla
1.
l sses ombetræ
r kning!
Forstæderne_86x40.indd
Kurt Rasmussen Møbelværkstede
eder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60
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www.krm-indretning.dk

Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk
Stolene står tomme hen netop
nu, men snart vil ishungrende
shoppinggæster læske sig med
italiensk is.

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd 1

Jørgenholst_41x100.indd
1
29/05/06
15:24:36
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HUSLEJEN HÆVES I INDRE BY
Det er næppe nogen nyhed, at
huslejen i Indre by ikke hører
til i den billige ende. Men nyt er
det, at de forretningsdrivende
i Grønnegade og Pistolstræde
må til at indstille sig på, at lejen
kan stige med op til 30 % i løbet
af de næste fire år.
Af Rasmus Sørensen

Københavneravisen har talt
med indehaveren af Mundos
i Pistolstræde, der udtrykker
sin bekymring for fremtiden.
Hun siger: ”Rolf Barfoed
A/S har opkøbt ejendomme,
hvor der er basis for at kunne
sætte huslejen op. Det er i forvejen et milliardforetagende,
der både udlejer lejelejligheder og erhvervslokaler, og i

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd 1

11/05/06

oktober sidste år har de overtaget de ejendomme, som de
kan tjene ﬂere penge på.”
Hvad kommer det til at betyde for dig?
”Jeg har fået en huslejestigning på 30 %, men indtil
videre bliver jeg her. Så er
jeg måske fredet de næste år.
Men jeg ved jo ikke, om der så
kommer endnu en stigning
efter ﬁre år. Jeg kan bare se, at
ﬂere butikker på Strøget står
tomme. Rolf Barfoed A/S kan
jo få lejerne ud og så modernisere lejemålene, sådan at de
kan sætte lejen op. Og jeg er
sikker på, at det samme også
gælder for erhvervslejemål.”
Altså en bevidst strategi
fra Rolf Barfoed A/S?
”Jeg ved ikke om det er en
bevidst strategi, at de gerne vil
have mig ud. Måske kan de se
andre muligheder i lokalerne,
eller også vil de bare have så
mange penge ind som muligt.
Vi må se, hvad der sker.”
Har du talt med andre, der
er i samme situation som dig?
”Jeg ved, at der er andre,
der har skrevet kontrakter,
der er prissatsregulerede. Så
der sker vist ikke noget. Men i
mit tilfælde kan Rolf Barfoed
A/S sætte lejen op. De kan
ikke smide mig ud, men de
kan sætte huslejen så meget
op, at det bliver svært at betale. Indtil videre må jeg acceptere det, men der må være
grænser.”

Et særligt miljø
Det ser altså ikke ud til, at det
med Rolf Barfoed A/S´ overtagelse af ejendommene og huslejestigningerne bliver lettere
at drive forretning i Indre by.
19:31:50
Måske er der juridisk hjælp at
hente for butiksindehaverne.
Det er set før, at retssager er

blevet kørt i forbindelse med
huslejestigninger. Det vil i
hvert tilfælde være en kedelig
tendens, hvis indehavere af
butikker i Grønnegadekvarteret må dreje nøglen om, for
som indehaveren af Mundos
udtrykker det:
”Jeg har været her i ﬂere
år, og det er et særligt miljø,
som jeg er enormt glad for.
Hvis jeg skal starte forfra, bliver det min død.”
Tidligere var det Legokoncernens Kirkbi A/S, der ejede
lejemålene i Grønnegade og
Pistolstræde, som nu er overtaget af Rolf Barfoed A/S.
Hvor store konsekvenserne
af overtagelsen bliver for de
enkelte butikker i byen vides ikke endnu, men en 30
% huslejestigning er en markant ændring i forhold til tidligere.
Københavneravisen har
forgæves forsøgt at få et interview med Rolf Barfoed A/
S` administrerende direktør,
Frederik Barfoed, for at få
deres version af sagen og at
spørge til selskabets fremtidige planer med bygningerne
i Grønnegadekvarteret. Dette
var dog ved redaktionens slut
ikke muligt.

RESTAURANT WILLUMSEN
STORE REGNEGADE 26
EMAIL: mawi@mail.dk
www.willumsen.dk

Dansk køkken
Smørrebrød fra kl. 12.00
Dagens ret fra kl. 18.00
Hver onsdag kl. 18.00

Jazz med stegt flæsk
Hver torsdag kl. 18.00

Jazz med dagens ret
Bordbestilling:
Mobil: 26 12 91 92 · Telefon: 33 93 91 92

Tid til at skifte..?
Skift dine blomster
til en frisk buket
fra sparekassen
i København

Jævnfør en forretningsdrivende
vil huslejen stige voldsomt bag
dette skilt ind til Pistolstræde.

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

SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder

FROKOST
.9 !$%,'!$% 
4,&    

Frokosttilbud

Vinstuen Bernikow

PALÆ_41x40.indd 1
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· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr.
· Rarmennudler 75,- kr.

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Grønnegade 28
1107 Kbh K
tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97

10/05/06
12:54:36 1
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HUSE OG HOVEDER
PÅ GL. STRAND
Kunstforeningen Gl. Strand inviterer
lige nu indenfor til Randi Jørgensens
og Katrines Malinovskys udstilling, der
præsenterer to kæmpestore skulpturer.
Men er det små huse, eller er det store
hoveder, de to viser frem? Kan ske det
både er det ene og det andet.

sen af skulpturerne: ”Huset er ramme
om livet, men det er samtidig et billede
på det liv, der foregår inden i det” er de
to citeret for at have udtalt i forbindelse
med åbningen af udstillingen. Og skulle
man få lyst til at besigtige herligheder-

ne, så står de to skulpturer i kunstforeningen helt frem til d. 4. maj.
Dørene er åbne tirsdag til søndag fra kl.
11 – 17, onsdag og torsdag fra kl. 11 – 20.

Af Rasmus Sørensen

»Ezzelino« & »Svensk«

Massage

Det er Statens Værksteder, der har lagt
hus til pigernes udfærdigelse af de to
skulpturer, som tilskuerne, der besøger kunstforeningen ved første øjekast,
kunne få lyst til at kravle ind i. Men man
må nøjes med at betragte dem udefra.
Og når man står der foran skulpturerne, så ligner tagene hår, vinduerne øjne
og ører, dørene munde og skorstenen...
et horn i panden. Vinduerne åbnes og
lukkes en gang imellem - eller er det
øjne, der blinker? - og lyset strømmer ud
indefra, som når kloge hoveder bader os
andre i deres forstands lys. Hovederne
viser - næsten - tænder, og havde der ligget røde løbere foran skulpturerne, så
ville det have lignet, at hovederne rakte
tunge ad tilskuerne!

Huset som ramme og billede
Om det er huse eller hoveder - eller både
det ene og det andet - må være op til
hver enkelt, men Randi og Katrine beretter begejstret, at deres tanker om huset har dannet grundlaget for udførel-

Prøv en

gratis

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

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

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By

Telefon:
Husene huserer sådan sammen/hovederne holder måbende masken i
Kunstforeningen Gl. Strand frem til 4. maj.

HUL I STRØGET
Det kan ses helt fra Rådhuspladsen. Og
gående på Strøget lægger også mærke til
det: Der er gået hul i Strøget! Lige midt
imellem Vero Moda-butikken og Poul
Hansens Pipe Shop var der engang en bygning, men den er der ikke længere. Nu er
der kun et hul i jorden, som skærmes af af
et stillads. De opsatte plakater på stilladset fortæller, at der er adgang forbudt for
uvedkommende og at hoved- og fodværn
ellers er påbudt. Københavneravisen er af
ekspeditricen i Vero Moda-butikken, der
i øvrigt klæder Vero Modas mannequindukker på - når de nye kollektioner ankommer- blevet oplyst om, at der i fremtiden skal ligge et hotel, der hvor der nu er
et hul. Og dette hotel skulle være særligt
interessant for dem, der interesserer sig
for fænomenet wellness. Hvor længe der
går, inden hotellet står færdigt, kunne
ekspeditricen ikke oplyse om. Lige nu er
der bare hul i Strøget.
rs

Hullet i Strøget er afskærmet af et stillads der pudsigt
nok annoncerer for udlejning...

33454600
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REDAKTION: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

SØLVSMED SAX

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

✂
Sølvsmed Per Sax Møller udvider til
sensommeren sin butik i Bredgade 47. Her
han har overtaget lokalerne efter butikken Raabjerg. Udstillingslokalerne bliver
større og planen er at der også skal udstilles anden kunst i butikken.
Af Alexander Højfeldt Lund

Sølvsmed Per Sax Møller udvider sin
butik i Bredgade 47, efter at butikken
Raabjerg, der forhandlede trælegetøj,
lukkede. Udvidelsen skal stå færdig til
sensommeren, med større udstillingslokaler, bedre lagermuligheder samt et
større værksted. Per Sax Møller håber
også at kunne have andres kunst udstillet i de nye lokaler.
”De nye lokaler skal både være udstillingsplads for mit arbejde, men jeg
kunne også godt tænke mig at have anden kunst i lokalerne. Men det bliver
den kunst jeg godt kan lide” siger Per
Sax Møller.
Per Sax Møller har haft egen butik i
Bredgade 47 siden 1992. Men han star-

tede sin karriere som selvstændig sølvsmed i 1976, sammen med guldsmed
Jørgen Bindesbøll i delte lokaler i Store
Kongensgade. Siden holdt han en mindre pause, men ﬂyttede så ind i lokalerne i Bredgade og Per Sax Møller er glad
for gadens mange gallerier og kunstbutikker.
”Da jeg ﬂyttede ind her i 1992 var der
slet ikke så mange gallerier og kunstbutikker, men det har ændret sig og konkurrencen er en fordel. Folk ved ligesom at det er i Bredgade man kan ﬁnde
en masse kunst” siger Per Sax Møller.

Unikke værker
Per Sax Møllers værker er alle unikke.
Han laver hovedsagligt bestillingsarbejde ellers enkelte unikaer. Derfor laver
han heller aldrig serier.
”Nej, jeg laver ingen serier. Det er
processen i skabelsen af nye ting jeg ﬁnder spændende. Det er udviklingen fra
ideen til det reelle design som jeg ﬁnder
fascinerende” siger Per Sax Møller.
Værkerne i butikken er ikke for alle

og enhver. Priserne ligger fra 8000 kr.
op til 30.000 kr. og derfor ser Per Sax
Møller også køb af sølvtøj, som en tillidssag. Derfor er det heller alle og enhver der har råd til at købe Per Sax Møllers værker.
”De reelle og pengestærke kunder
kommer ikke sammen med turisterne
henover sommeren. De kommer gerne
om foråret eller i sensommeren, så de
ikke render ind i alt for mange mennesker” siger Per Sax Møller.
Grunden til det, er også at det mange
gange er i samtale med kunden, at Per
Sax Møller ﬁnder ud af hvad det er kunden nøjagtigt vil have. Tit er købet også
noget kunden har overvejet længe og
derfor er det vigtigt at det bliver helt
rigtigt.
Udvidelsen af butikken er, efter planen, færdig i sensommeren 2008.
ahl@koebenhavneravisen.dk

FRISØR MED SUCCES
PÅ GAMMELHOLM
Den århusiansk fødte Melina Berglund valgte i september at kvitte sit job hos den franske kosmetik-gigant
l’Oréal og åbne sin egen frisør salon kaldet “Trust”
i hjertet af København, nærmere bestemt i Herluf
Trollesgade. Det er jo tæt på vandet, påpeger Melina og tilføjer, at det var vigtigt for hende.
Den ny salon er designet i rene linjer og klare
farver og minder mest af alt om en hyggelig dagligstue. Og så er der endda et børnerum. Når man
sætter sig i stolen for at blive klippet, går tidenStigHaunso_41x60.indd
næ1
11/05/06
sten i stå; man fornemmer frisørens koncentration
Mode
og slipper helt for forstyrrende telefoner og andet
til
gøgl.
kvinder
Frisør Trust har allerede fået opbygget sig en pæn
kundekreds, både fra nærområdet og såmænd også
fra Århus og sågar en kunde, der kommer helt fra
Bangkok! Da Melina også er uddannet kosmetolog, ta- i skønne naturlige materialer
ger hun sig også gerne af brude, så de ikke skal gå flere
steder for at få sat håret og lagt sminke. Trust er i øvrigt
en af de 17 CO2-neutrale frisører, der er medlemmer af
Københavns Miljønetværk. Det indebærer, at der kun
bruges miljø- og allergivenlige hårprodukter i salonen.
Wenneberg & Juel
caro
Melina Berglund

Lille Strand Stræde 15
1254 København K
tlf. 3311 7938

m/k klip

195,-

TRÅDLØST
INTERNET

I NYHAVN OG PÅ
KGS. NYTORV

Der bliver nu oprettet adgang
til trådløst internet i Nyhavn
samt på Kgs. Nytorv
Af Alexander Højfeldt Lund

En af Europas største udbydere af trådløst net, The Cloud,
har sammen med Nyhavns
Erhvervsforening etableret
trådløst netværk i Nyhavn
og på Kgs. Nytorv. The Cloud
19:35:27
har blandt andet stået for
etableringen af City of London Network i London.
Etableringen af netværket
betyder at man overalt i havnen kan komme på internettet og ﬂere af restauranterne
langs havnen har fået opsat
forstærkere der skal sikre god
forbindelse, også inden døre.
Desuden bringer netværket
også billigere mobiltelefoni
med sig, for dem der benytter sig af WiFi-telefoner.
ahl@koebenhavneravisen.dk
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T

Tobias Mortensen, tm@koebenhavneravisen.dk

DRØMMEBOLIG I MALMÖ CENTRUM
Stor herskabslejlighed i hjertet af Malmö, udlejes pr. 1. Juni 2008
Kunne DU tænke dig at bo i Sverige hvor; biler er billige, bilforsikringen er et greb i lommen og hvor der kun er 12% moms
på fødevarer og i øvrigt aldrig kø-dannelse på vej til arbejde i Danmark? Så har vi måske netop boligen for dig...
Vi kan tilbyde en ny-restaureret herskabslejlighed på 210kvm. med 3 stuer en-suite, og 3 soveværelser samt et badeværelse med badekar, og stor køkken all-rum med lille forrådskammer samt et lille gæstetoilet. Helt splinternye hårde hvide
varer som forbliver i lejligheden, d.v.s.: En 6 liters vaskemaskine, stor tørretumbler, opvaskemaskine, stor køleskab, 225 L.
skabsfryser, gaskomfur, og microbølgeovn – alt sammen fra Electrolux og helt nyt!
Lejligheden ligger på 4. sal, og der forefindes elevator. Den ligger i smørhullet af centrum (20 meter fra gågaden), tæt
ved Gustaf Adolfs Torg, og lige bagved David Halls Torg hvor både by- og cafélivet pulserer. Og kun 12 minutters gang fra
Malmö Centralstation, hvor Øresundstoget kører med 20 minutters drift (om 2 år, når den nye citytunnel kommer, bliver
det 10 minutters togdrift!) Lejligheden ligger lige ned til kanalen, med udsigt over parker (ingen naboer overfor) og udkig til
Södra Förstadsgatan (=gågaden). Der er parkeringspladser i baggården, kun for beboere. Lejligheden har en lille hyggelig
sydvendt altan, med sol hele dagen og med plads til cafébord og stole, og små altankasser.
FAKTAOPLYSNINGER:
Husleje, INCL. Varme:
Parkering i gården:
El/gas:

12.000,- Dkr. pr./md.
700,- Dkr. pr./md.
..efter forbrug.

Vi er en dansk familie med 4 børn, selvstændige, og bosat i Sverige på 7.år, og har boet i denne skønne lejlighed i mere end
2 år. Vi har været rigtig glade for at bo her, meeen børneflokken er vokset siden vi flyttede ind, og tiden er nu kommet til at
vi kunne tænke os en have, hvor ungerne kan løbe ude hele dagen. Derfor skal vi nu flytte i hus her i Malmö.
Synes du det lyder interessant, og kan du opfylde nedenstående profil, er du meget velkommen til at kontakte os.
DIN PROFIL
Du er selvstændig, eller har lyst til lade dig momsregistrere i Sverige. Det er nemlig et kriterie for at bo her; at man er
momsregistreret. Derudover skal du være et ærlig og respektabelt menneske, med god hensynstagen til naboerne. Da
dette er et blandet bolig og erhvervslejemål, er der kun få som bor permanent i ejendommen. Men der hersker en ‘trevelig’
stemning og udlejeren bor selv i ejendommen.
Er du forsat interesseret, så kontakt venligst undertegnede.
Casper Aistrup & Mette Knak
Telefon: 27124509

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

SANKT PETRI I BLOMST
Fra den 7. marts til den 20.
april står Sankt Petri Kirkes
Kapel i blomst. Tage Andersen
har skabt en fredfyldt botanisk
oase midt i Indre By.
Af Tobias Mortensen

Ledsaget af en fyldig sødlig
duft står kameliatræerne i
Sankt Petri Kapel i disse dage
i fuld blomst. Tage Andersen
har i kapellet skabt en eksotisk oplevelse, som han kalder ”Stilleben – blomstrende
kameliatræer”.

Rummeligt Samspil
Kapellets kølige rustikke rum
og hvidkalkede hvælvinger
kun afbrudt af marmorrelieffer, var det helt rigtige sted til
udstillingen, og Tage Andersen understreger: ”Jeg lægger
vægt på, at udstillingen ikke
bare er et hus fuldt af kamelia – det er mere interessant
at udstille her - det giver oplevelsen en helt ekstra dimension”.
Foruden udstillingen i
selve kapellet er kirkens urtehave lejlighedsvis inddraget og benyttes som orangeri
for udstillingen. Her står de
største, frodigste og ældste kameliatræer, der er op til 35 år
gamle.
En københavner-begivenhed
Tage Andersens udstilling er
både nyskabende, med enkelt-

Tage Andersen foran sine organiske værker,
i orangeriet med lysindfald og højt til loftet.

stående pompøse blomstrende træer, aﬂøst af nærmest disciplinære rette opsætninger
af mindre træer. Han bruger
kapellets rum til fulde, ved at
skabe en levende atmosfære i
de århundrede gamle gange.
Sammenspillet er så sammensmeltet, at man overvejer
om træerne ikke burde være
en permanent installation i
kapellet.
For Tage Andersen er
blomstringen udstillingens
omdrejningspunkt: ”Man har
kameliaen for blomstringens
skyld – og kapellet her i Sankt
Petri har vist sig at kunne tilbyde kameliatræerne kølige
forhold, hvilket har betydet
at blomstringen har varet

for mange
nd på apofamilie kan
nen.
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VELKOMMEN PÅ APOTEKET

Gå på apoteket og
af med vinterens
gener
Fåslip
personlig
vejledning

g personlig
n sund og

ved”. Udstillingen er derfor
forlænget, og kan opleves indtil søndag den 20. april.

Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Multi-tabsRemo-Wax®
– blødgør og
Omega3 Kids
Fiskeolie tilløsner
børn ørevoks,
så det nemt
– uden smag
skylles ud
af fisk

Vivag® female
Decubal
– vaginalkapsler
Intensive
Cream
genopretter
og
– Den perfekte
vinterbeskytter
den
creme til tør og sart
naturlige
balance
hud eller
hud med
eksemi vagina

HusmannsVinstue_41x60.indd 1
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på apoteket
Voltaren gel
– hvorfor behandle
hele kroppen, når
det kun gør ondt
ét sted?

Den første forårssol er på vej, og de mange
lyse timer inspirerer til, at både krop og sjæl
skal være på toppen.
Apoteket har gode råd til alle. Kig ind og hør,
hvad du og din familie kan gøre for at gå
foråret velforberedt i møde.

for Voltaren gel:
gel indeholder
diclofenac
og bruges
imod lokale
smerter
muskler,
led. Voltaren
gel er betændelsesnedsættende
(anti-infl
ammatorisk),
smertestillende
kølende.
Voksne
og børn
over 12 år: 2-4 g gel (svarende til størrelsen fra et kirsebær til en valnød) påsmøres huden 3-4 gange
olinhydrochlorid). Anvendelse: Forbrugerinformation
Mindsker hævelse af næseslimhinden
vedVoltaren
betændelse
i bihule eller
næseslimhinde.
Dosering:
Voksne
og ibørn
over sener
10 år:og
1 pust
i hvert næsebor
højst 3 gange daglig i højst
10 dage.
Bør ikke anvendes
til børnog
under
10 årDosering:
uden lægens
anvisning.
Må
dagligt dér,
hvorved
detgrøn
gør stær
ondt.med
Det anbefales
at vaske hænder
efter brug, dog ikkeBør
hvis
hænderne
behandles.
Brug2ud
over 7lægens
dage bør
kun skepå
efter
aftale
med lægen.
Bivirkninger:
Der er ingen
bivirkninger, men
forekomme
udslæt.
hlorid eller et eller flere af hjælpestofferne
samt
snæver kammervinkel.
Forsigtighedsregler:
ikke
anvendes
til børn under
år uden
anvisning
grund
af risiko
for overdosering
og depression
af alvorlige
centralnervesystemet.
Børder
ikkekan
anvendes
i mere
end 10Sjældent ses væske-ophobning eller blæredannelse på huden. Meget sjældent ses sammentrækninganvendes
af bronkierne,
lyssensibilitet.
Bør ikkesubstanser.
anvendes af
personer,
dermed
lider forsigtighed
af salicylatprovokeret
astma,
nældefeber
Børstofskifte
ikke anvendes
på åbne sår eller
ved sværforhøjet
akne. Bør
ikke komme
i kontakt med
slimhinden og øget sekretion. Skal
med nældefeber
forsigtighedeller
af personer,
der erForsigtighedsregler:
følsomme overfor adrenerge
Skal
anvendes
og kun efter
lægens
anvisningeller
vedsnue.
forhøjet
(hyperthyroidisme),
sukkersyge,
blodtryk,
åreforkalkning,
aneu-øjne eller slimhinder. Graviditet og amning: Voltaren gel bør ikke bruges af gravide og ammende.
®
®
Dagsaktuelle
priser findes
på www.medicinpriser.dk.
altid vejledningen
i pakningen
inden
brug.
Novartis
Consumer
Health,
tlf 39 i16
84 00. Januar
2008. VivagGraviditet
female vaginal
Capsules
pligttekst
af 20.
december
2007. Bør
*Vivag
vaginal Capsules er et naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af let udflåd og kløe på grund
adningsbesvær på grund af forstørret
blærehalskirtel
(prostata),
ved behandling medLæs
MAO-hæmmere
og andre
lægemidler,
der kan
forhøje
blodtrykket
samt
ved svulst
binyrerne
(fæokromocytom).
og amning:
Graviditet:
Bør ikke
anvendes.
Amning:
kunfemale
anvendes
®
female vaginal
Capsules
indeholder
Lactobacillus
Acidophilus.
Terapeutisk
behandling:
1 kapsel
2 gange dagligt
i 6 dage.
Forebyggende
behandling: 1 kapsel ved sengetid i 7 dage. Den forebyggende behandling bør påbegyndes
af ubalance
i den
normale bakteriefl
ora Ikke
i vagina.
Tilstanden
kan visenæse.
sig som
let øgetUbehag
udflåd, let
kløe og lugt. VivagPakninger:
svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen,
slimproduktion
i næsen.
almindelige:
Tilstoppet
Sjældne:
i mave-tarmkanalen.
Næsespray
med
eller uden
menthol 1 mg/ml
10 ml. Læs
vejledningen
i pakningen
omhyggeligt.
Nycomed
Danmark
ApS,
1 uge før forventet menstruation eller umiddelbart efter menstruationens afslutning. Pakningen indeholder 12 vaginalkapsler. Ved forværring af tilstanden eller hvis symptomerne ikke forsvinder inden for en uge, bør lægen kontaktes. Læs omhyggeligt vejledningen på indlægssedlen.
nternet: www.nycomed.dk.

n
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Kongelig
Her indsættesHof-Apotek
apotekets navn

Adresse
nr. · Postnr./By45
· Tlf.
XX XX
XX XX
Store
Kongensgade
· 1264
København
K · Tlf.: 33 14 11 68
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Ny frisør
i Borgergade

KBH K

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By

Tlf.: 33454600

Bagsiden

DET SVAGE LED
JARMERS TÅRN
Der hvor Nørre Voldgade krydser H.C Andersens Boulevard henstår en tidslomme fra den københavnske middelalder, i form af
lille blomstrende oase med ruinerne fra Jarmers tårn.
af Tobias Mortensen

Vi kender alle ruinen der afgrænser Nørre Kvarter, men hvorfor hedder det egentlig Jarmers Tårn?

I Voldens Magt
De københavnske volde, der havde stået som værn mod invaderende fjender i ﬂere århundreder, havde efter 1850’erne
ikke længere nogen militær funktion og blev løbende nedlagt.
Frem af voldene, der hvor Jarmers Bastion havde ligget, gemte
voldene dog andet end bare jord. Frem af den sorten muld
spirede ruinerne fra den københavnske middelalderbefæstning, og siden 1885 har ruinerne fra Jarmers Tårn udgjort
Skt. Peders Strædes udmunding.
De hærger og brander
Jarmer var en vendisk fyrste (Jarimar af Rygen) der i 1259
invaderede København, efter at have undertvunget sig Sjælland. Jarimar angreb byens svage led, henlagde byen i brand,
og ødelagde Absalons borg på slotsholmen. Stedet hvor Jarimar trængte igennem, blev i folkemunde kendt som det grufulde ’Jarmers Gab’.

Borgergade 130 1300 København K www.sakscph.dk

33 15 41 60
Jørgenholst_41x100.indd 1
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Design med stemning

Royal Rokade
For at styrke dette udsatte punkt grundlagde Frederik den I.
10:36:21
i 1528 Jarmers Tårn. Dermed indgik tårnet i den murbefæstning, der omkransede middelalderens København. I 1660 blev
dele af tårnet nedrevet, og det øvrige tildækket af en jordbastion, som altså gemte den indtil voldene blev sløjfet.
tm@koebenhavneravisen.dk

Oplev forårets eksklusive nyhed: Arne Jacobsen
sengelinned i blød, ægyptisk bomuld.
Vi har pyntet op og fyldt butikken med ægte
designstemning for alle sanser. Gå på opdagelse
i Arne Jacobsens designunivers og se hele tekstilkollektionen i inspirerende omgivelser.
Deltag i Arne Jacobsen-konkurrencen og vind en
helt særlig damaskdug med originale Arne Jacobsen
skitser påtrykt. Damaskdugen kan ikke købes, og der
findes kun et eksemplar pr. butik.

www.damask.dk
Lyngby Hovedgade 57 A · 2800 Lyngby · Tlf. 45 88 61 00
Ny Østergade 19 · 1101 København K · Tlf. 33 12 26 00

Det eneste der omringer Jarmers tårn i dag er dog ikke vendiske hære,
men byens pulserende traﬁk.

