AUGUST 2006 - ÅRGANG 1 - www.koebenhavneravisen.dk

OMDELES TIL SAMTLIGE HUSSTANDE & KONTORER

Penthouse
Grøn have

TRODS HÅRD KRITIK FRA
BEBOERE I OMRÅDET
TYDER ALT PÅ, AT DET
PLANLAGTE BYGGERI
OVERFOR MARMORKIRANSIGTSLØFTNING TIL
KEN BLIVER EN REALITET
Sværtegade BERLINGSKE-KAREEN

NYE PLANER FOR
DAELLS-BYGNINGEN

13

14

17

19

Læs interviewet med
Martin Geertsen på side 4-5

Foto: Søren Rønholt

KØBENHAVN SKAL I
KULTURENS FØRERFELT
Kulturområdet i København
har i lang tid været betragtet
som flødeskummet på lagkagen. Som et område, politikerne venter med at tage frem til
de sene nattetimer, når byens
budgetter forhandles på plads.
Sådan lyder det fra kulturborgmester Martin Geertsen (V), der
glæder sig over, at kulturområdet så småt er ved at blive taget
mere alvorligt på Rådhuset.
Kulturborgmesteren har
dog stadig en lang ønskeseddel
til de kommende års kulturinvesteringer. Byens små teatre
skal have flere penge, ligesom
der skal afsættes over dobbelt
så mange penge til at tiltrække
store kulturbegivenheder.
Samtidig vil Martin Geertsen reservere en stor del af universitetets lokaler i Latinerkvarteret til kulturelle aktiviteter
– herunder byens musikscene
- hvis universitetet som ventet
rykker ud af Indre By.

DER VIL VÆRE BREAK
DANCE, LIVEMUSIK OG
GAMLE FILMSTRIMLER OM
KVARTERET, NÅR PISSE- Overdækket gård
RENDEN HOLDER GADEKAMPAGNE SKAL HINDRE
FEST DEN 26. AUGUST.
Antonigade
TRAFIKKAOS
P-kælder

21

Skøjtende succes
trods hærværk

Skoleforlig
i fare
Det kan blive vanskeligt at
finde penge til hele det stort
anlagte københavnske skoleforlig ”Faglighed for Alle”. Det
siger forligets hovedarkitekt,
børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard
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at noget af forliget ikke kan
gennemføres”, siger Bo Asmus
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Kjeldgaard.
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ninger kommer netop som
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forhandlingerne om næste års
info@salsa.dk
budgetter i København er ved
www.salsa.dk
at træde ind i den afgørende
tlf. 26164696
fase. Skoleforliget vil koste
180 mio. kr. årligt og skal skaCUBANSK BUFFET & A LA CARTE
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i den forsømte københavnske
folkeskole.
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Tapasrestaurant, vinbar og catering
Ud af huset menu (minimum 10 kuverter)
·
·
·
·
·

Sorte oliven i Tapasbarens egen marinade
Spanske pølsespecialiteter - catalansk fuet, chorizo-pølse og lomo
(marineret og lufttørret svinekam)
Tortilla a la Española - spansk omelet med kartofler og løg
Canelones af courgetter fyldt med rucolla og friske boquerones
Haneruller med lomo og persille

·
·
·
·
·

Marinerede piquillo peberfrugter med hvidløg, saltede ansjoser
og persille - kan bestilles uden ansjoserne
Små spanske frikadeller
Salat med æg, bønner og tomater
Chokolade/espresso kage
Hjemmebagt brød
195 kr,- pr. kuvert

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
Tapasbaren_221x80_august.indd 1
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Et nye skoleår er netop skudt i gang, og et nyt kuld forventningsfulde
elever er parat til at indtage de københavnske skolebænke. Hidtil
har de nye københavnske skoleelever dog ikke haft grund til at juble
over, hvad der ventede dem. Nedslidte bygninger og manglende bevillinger har sat sit præg på den københavnske folkeskole, men for de
nystartede skoleelever kan det meget vel blive anderledes. Efter mange års forsømmelse er der nemlig langt om længe udsigt til bedring,
hvis de kommunal-politikere, som i disse uger forhandler næste års
budget på plads, ellers kan de finde de penge, de allerede har lovet.
I april vedtog et bredt flertal af Borgerrepræsentationen skoleforliget ”Faglighed for Alle”, der giver al mulig grund til optimisme for
de københavnske folkeskoler. Lærerne skal efteruddannes, undervisningen skal målrettes de enkelte elever, de tosprogede børn skal spredes mere, og en række initiativer skal skabe mere tryghed i klasserne.
Forliget er sammenhængende og flot, men også dyrt for kommunekassen: Prisen er 180 mio. kr. om året. Penge, som er givet godt ud,
og som er absolut nødvendige, hvis politikernes optimistiske ord om
fremtidens københavnske folkeskole skal tages alvorligt.
I dette nummer af Københavneravisen udtrykker en af forligets
hovedarkitekter, børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), bekymring for, om der bliver penge nok til at gennemføre
hele det omfattende skoleforlig. Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om rammerne for næste års økonomi er
nemlig så stram, at det kan blive vanskeligt at få penge til samtlige
dele af forliget, lyder det fra Kjeldgaard.
Det kan børne- og ungdomsborgmesteren have ret i. Det bliver ingen let øvelse. Men det er afgørende for København, at forliget - med
alle dets initiativer for både faglighed og tryghed - bliver gennemført i sin helhed. Derfor må Bo Asmus Kjeldgaard stille sig i front
for at skaffet pengene under de igangværende budgetforhandlinger
i samme positive forhandslingsklima, som skoleforliget blev indgået
under i april.
Samtidig må overborgmester Ritt Bjerregaard (S) vise, at det ikke
var en fejl at stemme for aftalen mellem regeringen og Kommunernes
Landsforening. Hun må vise, at der stadig er råd til at føre skoleforliget ud i livet i sin helhed trods de stramme rammer. Ritt Bjerregaard
har sagt, at aftalen er skidt, men ikke får omfattende konsekvenser
for København. Det gælder forhåbentlig stadig, når kommunens budgetforhandlinger afsluttes i løbet af efteråret.

Næste nummer af Københavneravisen bliver omdelt i perioden 12.-19. september 2006
»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger
i luften. Det skulle være mærkeligt, om
De ikke snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling, dagbladet Politikens
chefredaktør 1905-1927
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Vi blæser bladene
en lang march

Marie Skellingsted

Københavneravisen inviterer alle læsere til urpremiere
på ”Københavns Avismarch”.

Foto: Københavneravisen
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Københavns Politiorkester underholder i Politigården på Vesterbro. Den 30. august kl. 13.00 vil orkesteret
uropføre Københavns Avismarch på Kultorvet.

Sensommerens store forandringer i pressens verden fejres med en helt ny
march. Københavneravisen
markerer bladenes fejde
med en glad hilsen til læsere, annoncører, kolleger
og konkurrenter.
Københavneravisen har
fået komponisten Jan Kaspersen til at fremtrylle
”Københavns Avismarch”.
Uropførelsen finder sted
på Kultorvet onsdag den

30. august kl. 13.00, hvor
Københavns Politiorkester
træder an med blanke messinginstrumenter og godt
humør.
Orkestret marcherer gennem Købmagergade, Landemærket, Vognmagergade,
Gammel Mønt, Grønnegade,
Ny Østergade, Hovedvagtsgade og over fodgængerfeltet til Kongens Nytorv, hvor
orkesteret vil spille endnu
et par numre.

MarieSkellingsted_41x100_2.indd 2
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De store aviser ofrer
millioner på pral. Lad dem
boltre sig. Indre By er Københavneravisens kerneområde, og her formår mastodonterne ikke at følge
med. Vi vil blæse dem en
lang march. Og den vil kunne høres på hjemmesiden
www.koebenhavneravisen.
dk. fra den 30. august.
Redaktionen

Nyt liv til kedeligt byrum
Af Laurits Harmer Lassen

En kedelig plads fyldt med
flasker, affald og alt andet
end hygge. Det er det billede
som mange københavnere
gennem årene har fået af
Dantes Plads over for Glyptoteket, men denne sommer
har det været anderledes.
Pladsens græsplæne, der
mest blev brugt til affald og
efterladenskaber fra forbipasserende hunde, er blevet
erstattet af en lille grusplads
med små caféborde og stole.
Det har betydet, at der siden
juli jævnligt har summet af
liv i de ellers normalt så stille
aftentimer på Dantes Plads.
Den nye oase i byen er blevet en realitet, efter at restauranten Hereford House gennem længere tid har kæmpet
for tilladelse til udeservering. Allerede i begyndelsen
af 2006 ansøgte Hereford

House kommunen om tilladelse, og efter længere tids
tovtrækkeri fik restauranten
grønt lys ved sommerens begyndelse.

Kamp for udeservering
”Tidligere blev pladsen kaldt
lortepladsen i folkemunde
på grund af de mange hundelorte. Der lå desuden flasker og meget andet affald
på græsplanen, men sådan
er det bestemt ikke længere”,
siger indehaver af Hereford
House, Allan Jønsson, der er
en varm tilhænger af de politiske planer om at gøre udeservering billigere for byens
små caféer og restauranter.
”Men jeg er ikke imponeret af sagsbehandlingen af
vores ansøgning. Kommunen argumenterede en overgang med, at det ville blive
for dyrt, men det er jo os selv,
der har betalt for omlægnin-

gen”, siger Allan Jønsson.
I øjeblikket arbejdes der
på tværs af tre forvaltninger
i kommunen på forskellige
modeller, der skal lempe afgifterne for udeservering
med 5 mio. kr.
lhl@koebenhavneravisen.dk

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
MyBikes_86x125.indd 1
10/05/06 9:37:28
frokostboller, canapeer og masser
Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 38

Nu også
siddepladser

Svendlarsens_41x60_2.indd 1

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.
City Erhvervs- og Investeringscenter
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Forstæderne_86x40.indd
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Kultur- og fritidsborgmester
Martin Geertsen (V) ønsker
at give flere penge til byens små teatre. Samtidig vil
borgmesteren bruge en stor
del af universitetets lokaler til
kulturelle formål – herunder et
musikhus for rytmisk og klassisk musik – når universitetet
rykker ud af Indre By.
Af Laurits Harmer Lassen

Et spirende musik- og teaterliv
er afgørende for København.
Sådan lyder det fra Kulturog fritidsborgmester Martin
Geertsen (V), der vil give flere
penge til byens små teatre og
afsætte mere plads til musikscenen i Indre By.
”Jeg vil godt fremhæve de
små teaterscener i København
som noget, jeg gerne vil støtte
mere. Det er det første led i fødekæden, når det gælder udvikling af dansk dramatik og
de store danske skuespillere,
vi siden hen ser i filmbranchen”, siger Martin Geertsen.
Kulturborgmesteren mener, at det offentlige har en
stor rolle at spille i udviklingen af byens kulturelle scene
– både i form af direkte tilskud og ved at skabe de rette
rammer for et rigt kulturliv.
”Prøv at forestil dig en by,
hvor der ikke er biblioteker,
teatre, musikspillesteder. En
by, hvor der ikke er noget liv.
Min helt grundlæggende præmis er, at det offentlige bliver

nødt til at være med. Kulturscenen i København er med
til at skabe det kit, der binder
byen sammen”, siger Martin
Geertsen.

Nyt musikhus
Byens liv er et tilbagevendende tema, når Martin Geertsen
fortæller om sine kulturelle
visioner. Står det til kulturborgmesteren, skal en stor
del af universitetets lokaler
i Latinerkvarteret derfor reserveres til kulturelle formål,
hvis universitetet som ventet
rykker ud af Indre By mellem
2008 og 2012.
”Jeg synes, at det ville være
fantastisk at få forskellige
former rytmisk og klassisk
musik ind. Et musikhus ville
være forrygende. En scene for
forskellige musikgenrer og
teatre i nogle af de rømmede
lokaler kan sikre, at kvarteret
bliver ved med at være lige så
livligt. Det er afgørende, at vi
som politikere skaber rammerne for, at det kan lade sig
gøre”, siger Martin Geertsen.
Borgmesteren kalder det
oplagt med en idékonkurrence om, hvad der skal ske med
universitetets
nuværende
100.000 kvadratmeter i Indre
By.
”Som politiker vil jeg forholde mig åbent og meget
gerne have bud fra byens
mange kulturelle ildsjæle.
Det er jo ikke alle gode idéer
i denne by, der bliver fostret

KUNST DESIGN
BRUGSKUNST &
INDRAMNING
Nye/brugte designmøbler

foto: Søren Rønholt

Mere teater og musik i

Kulturborgmester Martin Geertsen (V) vil gerne reservere en del af universitetets lokaler i Latinerkvarteret til
kulturelle formål, når universitetet forlader Indre By. Det er afgørende med et livligt centrum, lyder forklaringen.

København på det
kulturelle landkort
Af Laurits Harmer Lassen

Moderne kunst
Indramning af billeder
Designlamper
Smykker
Mundblæste glas m.m.

Mads lang
Landemærket 9, 1119 København K
Tlf: 33 142 142/26 20 94 26
mads@madslang.com

ThaiKitchen_41x100.indd 1

Der skal flere internationale
kulturbegivenheder til København. Det er udgangspunktet for kulturborgmester Martin Geertsen, der
håber på, at kommunen allerede næste vil afsætte dobbelt
så mange penge som i dag til
at tiltrække store sports- og
musikbegivenheder.
”Det koster penge at få
tiltrukket begivenheder fra
resten af verden. Når vi får
MTV Music Awards til København i efteråret 2006,
skal vi bl.a. lægge et honorar.
Sådan er det bare, hvis man

07/08/06 8:53:08

vil ind på det marked”, siger
han.
Martin Geertsen henviser
til, at Skotland, som på mange måder er et sammenligneligt land, har afsat 50 mio. kr.
om året til at få kulturevents
til landet. I hele Danmark
bliver der brugt omkring 20
mio. kr., mens København
må nøjes med sølle 5 mio. kr.
”Jeg vil gerne have det
mere end fordoblet. Det er
vigtigt, at vi bringer København ud til den store verden.
At København har et image.
Det værste for en by er, at
folk ikke har noget forhold
til byen. Folk kender os fra

Tivoli og Den Lille Havfrue,
men vi kan komme i kontakt med andre mennesker
ved at tiltrække de store arrangementer”, siger Martin
Geertsen.
Kulturborgmesteren har
også igennem længere tid
kæmpet for flere penge til
nye idrætsanlæg, der skal
gøre det lettere at få store
sportsarrangementer
til
byen. Senest har Geertsen
præsenteret et debatoplæg
med ønsker om nye anlæg til
en pris på 2 mia. kr. over de
næste 10 år.
lhl@koebenhavneravisen.dk
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på dette kontor. Jeg vil til gengæld lægge mig fast på, at vi
bliver nødt til at have meget
liv i denne del af byen”, siger
han.
At
kulturborgmesteren
brænder for den københavnske kulturscene står efter en
snak med Martin Geertsen
uden for enhver tvivl. Og selv
om han gerne vil skifte titlen
som kulturborgmester ud
med overborgmester-titlen,
føler han sig enormt privilegeret over sit nuværende job.
”Jeg synes, at der er enorm
prestige i at være kulturborgmester i København, selv om
der har været en tendens til
ikke tage området alvorligt.
Min største ambition som
borgmester har i virkeligheden været at få mine politiske
kolleger til at tage kulturområdet alvorligt, og det synes
jeg er ved at lykkes”, siger
Martin Geertsen.
lhl@koebenhavneravisen.dk

Geertsens politiske karriere
Martin Geertsen er født for 36 år siden i Nykøbing Falster. Han
tilbragte barndomsårene på gården ved Sakskøbingegnen på
Lolland, hvor hans far i mange år repræsenterede Venstre i det
lokale byråd. Som 17-årig meldte han sig ind i Venstres Ungdom.
Martin Geertsen har tidligere været næstformand for Venstres
Ungdoms Landsorganisation, medlemssekretær på Christiansborg, og i perioden 1998-2002 var han gruppeformand for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation.
Siden januar 2002 har Martin Geertsen været Københavns kulturborgmester og dermed fungeret som øverste ansvarlige for
byens idræts-, kultur- og foreningsliv.
Siden kommunalvalget sidste år har Martin Geertsen været Venstres politiske leder i København.

Katia gar
Gepard og U

Uldste
Man - fredag: 10-17.30 (1

Hovedbibliotekets pladsproblemer er store, og efter flere
års politisk tovtrækkeri om et
nyt bibliotek, er det på tide, at
der sker noget. Sådan lyder det
fra hovedbibliotekets overbibliotekar Børge Sørensen, der
nu satser helhjertet på, at et
nyt storbibliotek bliver opført
på Vandværksgrunden ved
Pumpehuset på Studiestræde.
Tidligere har Scala-bygningen på Vesterbrogade været
nævnt som en mulighed, men
en undersøgelse tidligere på
året viste, at bygningen ikke
kan klare belastningen fra de
mange bøger. Derfor er det
oplagt at hive politikernes oprindelige plan om Vandværksgrunden frem igen, mener
Børge Sørensen.

Ny indstilling til politikere
”Nu laver vi en indstilling til
Kultur- og Fritidsudvalget,
hvor vi fortæller, at Scala må
opgives, som det ligger nu. Vi
går i stedet efter et nyt byggeri
på Vandværksgrunden, og nu
sætter vi skub i analyser, der
skal bane vejen”, siger Børge
Sørensen.
Hovedbiblioteket har netop
fået lavet en foranalyse af mulighederne for at opføre et nyt
byggeri ved et Offentligt Privat
Partnerskab (OPP), hvor det
private og det offentlige sam-

Ingen nye løfter
Kulturborgmester
Martin
Geertsen (V) er åben over for
et Offentligt Privat Partnerskab, men kan ikke sige, hvornår politikerne lægger sig fast
på en model.
”Min ønskeliste omfatter
også et nyt hovedbibliotek,
men jeg tør ikke love, at det
bliver her og nu. Der bliver
lagt en liste ind i budgetforhandlingerne, som også vil
omfatte det. Mere kan jeg desværre ikke love”, siger han.
Børge Sørensen håber på
en klarere udmelding under

Overbibliotekar Børge Sørensen
mener, at det er på høje tid med
et nyt hovedbibliotek.

kommunens igangværende
budgetforhandlinger.
”Kultur- og Fritidsudvalget har allerede sagt god for
et nybyggeri på Vandværksgrunden for flere år siden,
men det kom aldrig op i Borgerrepræsentationen. Vi har
en million besøgende årligt,
og det må være på tide, at der
opføres en bygning, der er lavet til formålet”, siger han.
lhl@koebenhavneravisen.dk

Hovedbibliotekets placering
Københavns Hovedbibliotek har i sine 116 års levetid aldrig
haft en bygning, der er lavet til formålet. De første mange
år holdt biblioteket til i kirkebygningen i Nicolai Kirke. I 1957
flyttede det til Kultorvet, og i 1993 flyttede det til sin nuværende placering i Krystalgade. Der opstod dog hurtigt
pladsproblemer, og de seneste år har debatten om et nyt
hovedbibliotek jævnligt været oppe at vende.

- tættest på Indre By

ABONNÉR NU - Kun 249 kr. om året for beboere uden for udgivelsesområdet.
Københavneravisen udkommer 11 gange årligt.
q JA TAK, årsabonnement til Københavneravisen

Se opskrift og model

Fiolstræde 13,

Af Laurits Harmer Lassen

arbejder om finansieringen og
driften. Nu vil Børge Sørensen
bede de københavnske politikere om en halv million kr. til
en større analyse, der bl.a. skal
se på, hvilke kommercielle
aktiviteter, der kan være i en
ny bygning som lokkemad til
private investorer.
”Et nyt byggeri vil koste
omkring 550 mio. kr., og det er
naturligvis en stor mundfuld
for kommunen på én gang.
Men som et OPP-projekt kan
det forhåbentlig lade sig gøre,
da en privat investor kan stå
for den umiddelbare finansiering, mens kommunen kan
fordele udgifterne over f.eks.
30 år”, siger Børge Sørensen.

Københavneravisen er skrevet af journalister med deres daglige gang i Indre By. Avisen skriver om
mennesker, der sætter deres præg på byen, om lokalpolitik og byudvikling, om byens spirende
kulturliv, om de enkelte kvarterers små finurligheder og meget, meget mere.

Fra 56,00 - 69,75

Man - fredag: 12-18 •

Københavns Hovedbibliotek
presser på for på ny at få opførelsen af et nyt storbibliotek
på dagsordenen. En ny undersøgelse skal bane vejen for et
nyt bibliotek på Vandværksgrunden i Studiestræde.

						
						

Lækker spansk bo
Garnet er ensfarvet e

Gl. Jernbanevej 7

Hovedbiblioteket satser
på Vandværksgrunden
Foto: Københavneravisen

Indre By
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Jydespurvens styrt
Tårnfalken
For seks-syv år siden landede
en stolt spurv i København.
Den var fra Jylland og ville
vise sin sangkunst. På byens
fineste plads byggede den rede
og pustede sig op. Den pippede dag ud og dag ind: Hør
mig, min sang er finere end
de andre fugles. Hvis I vil lære,
hvad der sker i jeres by, så skal
I fodre mig, så jeg kan vokse
mig stor og stærk og hakke de
gamle, der alt for længe har
været ene om at kvidre om hovedstadens hændelser.
Ja, kom du bare an, mumlede den søvnige kropsdue fra
Pilestræde, der endnu følte sig
fri og ikke kunne vide, at den

en dag skulle sættes i bur af en
engelskmand, der havde for
vane at fange fugle og plukke
fjerene af dem.
- Vores plads er endnu klogere end din, så du får aldrig
en klo til jorden, kvækkede
Rådhuspladsens tykke ugle,
der regnede sig for at være
organet for den højeste oplysning.
Spurven fnøs og frøs. Hjemme i Jylland var den vant til at
slå sine triller med en sådan
kraft, at stiftsdroslen ikke
kunne finde melodien. Men
det var sandelig noget andet
i København. Den lagde æg,
men det var vindæg og der
kom ikke spurveunger ud af
det. Næste år vinder jeg over
de andre kramsfugle, bare
vent, sagde spurven, når dens
jyske slægtninge udtrykte bekymring for, at foderskålen

snart ville være tom. – Hvordan skal vi blive ved med at
holde dig med frø og vand?
Det blev vinter, og spurvene mærkede for alvor, at bankstorken begyndte at pikke på
ruden. - Vi må slå os sammen
med uglen, de har stadig foder.
– Det kan vi da ikke, uglen er
en rød skade, og vi er nærmest
sorte. – Bare vent, så længe vi
må spise af deres hånd, så dør
vi ikke af sult.
Så kom den bitre dag, som
den jyske københavnerspurv
havde frygtet. Høgene, uglerne
og kondorerne fra kontorerne
Rådhuspladsen gav besked på,
at den ikke længere skulle synge med sit eget næb, men ville
få plads til at pippe i de andres
skov. Den fældede en tåre,
men der var intet at gøre. Og
da bladene begyndte at falde,
bristede spurvens hjerte.

Ja, således endte Morgenavisen Jyllands-Postens
storstilede angreb på København. Det daglige tillæg af
samme navn ophører, for det
lykkedes aldrig at blive københavnernes avis. En lokalavis for hovedstadsregionen
er blændværk, for en borger i
Helsingør har ikke så mange
fælles berøringsflader som en
borger i Hundige. Kun nogle
få stofområder vedrører dem
begge, fx trafik. Ellers er læserne bedre tjent med medier, der er langt mere lokale
– som fx den avis, De er så
heldig at holde i hånden.
Alligevel skal der fra
Tårnfalken lyde et vemodigt
farvel til det eneste københavnske dagblad. Det er altid
trist, når en af pressens fugle
falder til jorden.
Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06 10:36:21

Historisk gangbro KLAR PÅ NY
Håndlavede chokolader
Foto: Københavneravisen

Egmonthusets gangbro i Vognmagergade er netop blevet
færdigrestaureret. Den fredede bro med det karakteristiske
urværk er nu ført tilbage til
de oprindelige planer fra 1936,
hvor broen blev bygget.
Af Laurits Harmer Lassen

Bredgade 14 · 1260 København K
tlf.: 33 15 13 63
www.alida-marstrand.dk

»Ezzelino«
Massage

Alida_41x40.indd 1

Et af Indre Bys vartegn har
fået en ansigtsløftning. Den
fredede gangbro over Vognmagergade med det karakteriske urværk er som genfødt
efter at have været igennem
en større renovering i løbet
af foråret og sommeren.
Resultatet er en mere gennemsigtig bro med klart glas
og et kraftigere lysende urværk. Ejeren af broen og de
omkringliggende bygninger,
mediehuset Egmont, mener, at den nyrenovererede
bro skaber fornemmelsen af
mere luft i gaden.

Egmonthusets gangbro over Vognmagergade er netop blevet færdigrenoveret. Broen er blevet mere gennemsigtig, mens urværket er skiftet ud og ført tilbage til de oprindelige farver.

Et slidt syn
”Da broen blev opført i
1936-37 var det planen, at
der skulle have været klart
glas, men det blev til matte
ruder for at forhindre, at
folk som vandrede over broen skulle blive svimle. Nu
har vi fået gennemsigtigt
glas for at gøre gaden mere
luftig”, siger Jan Sturm,
kommunikationskonsulent
i Egmont.
Samtidig er urværket
skiftet ud og forsynet med
et kraftigere lys. Før reno-

veringen var broen et lidt
slidt syn, og uret var begyndt at gå forkert. Men
inden længe kommer der
strøm i det historiske ur, lover Jan Sturm.
”Vi mangler lige de sidste detaljer, men de er snart
på plads. Som ejer har vi jo
et ansvar for et vigtigt byggeri som den fredede bro.
Uret er et vigtigt vartegn i
byen”, siger han.
Egmont opførte broen
som et bindeled mellem
koncernens to ejendomme i

10/05/06 11:28:08

Prøv en

gratis

rygmassage
30 min .. kr. 180,60 min .. kr. 300,– GAVEKORT –

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

Vognmagergade, men i dag
er den mest til pynt. Mediehuset flyttede ud af loka-

EzzelinoMassage_41x60.indd 1

lerne i 1985 og udlejer dem
i dag til bl.a. Filmhuset.

07/08/06 9:55:33

lhl@koebenhavneravisen.dk

Gangbroen over Vognmagergade
Stifteren af mediekoncernen Egmont, Egmont H. Petersen,
byggede i 1914 Gutenberghusbygningen, der i dag er kendt
som Filmhuset. I 1936-37 blev første del af kontorbygningen Vognmagergade 7,9,11 bygget, og der blev brug for
en overgang mellem de to bygninger. Kommunen stillede
som betingelse, at broen skulle være så let som muligt, og
Egmont lagde sig fast på en glaskontruktion. Gangbroens
karakteristiske ur blev opsat ved samme lejlighed.

Brooklyn_41x60.indd 1

12/06/06 10:21:37
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»Mit kvarter«

Alt for dødt om søndagen

Af Adelena V. Schrøder

Sofie Lassen-Kahlke

:

Profession: Skuespiller
Alder: 27 år
Bopæl: Kronprinsessegade
Sofie Lassen-Kahlke har
medvirket i filmene ”Anja
og Viktor 1-3” og har
netop færdiggjort arbejdet
med den fjerde film om
Anja og Viktor, der har
præmiere i januar 2007.
Hun har derudover medvirket i teaterforestillingen
”Marathondansen” på
Gladsaxe Teater samt i musicalen ”Grease”. Til januar
optræder hun i musicalen
”Bee bop a Lula”.

Hvad er dit favoritsted i Indre
By?
Det må være Kastellet, hvor
jeg elsker at løbe eller gå en
tur. Der er så utrolig smukt
og grønt om sommeren, men
jeg er der nu hele året. Der
er skønnest tidligt om morgenen eller om aftenen. Jeg
kan både lide, når der er helt
mennesketomt, men også når
der er masser af mennesker,
som man kan gå og kigge på.

Foto: Københavneravisen

Skuespilleren Sofie LassenKahlke, 27, der bl.a. er kendt
for Anja og Viktor-filmene,
elsker Indre By, hvor hun har
boet i tre år. Hun er vild med
byens mange tilbud og grønne
områder, men savner flere
parkeringspladser og synes,
at hendes kvarter omkring
Kronprinsessegade er alt for
dødt om søndagen.

Hvorfra i Indre By har du
gode minder?
Det har jeg fra området rundt
omkring søerne og Øster Farimagsgade. Her boede jeg
første gang, da jeg flyttede

- Sig nu frem, din døgenigt,
hvad menes der med Øjet i
det Høje?
Disciplen: - Det er, når Københavns
ærkebiskop giver sin velsignelse
til videovervågning af
Christianskirkens 		
spiritusskab.
A: - Hvordan i alverden overkommer det
fhv. liberale regeringspartis sande
samvittighed, den forhenværende
grusbunkeborgmester, at nå både
Rådhuset og Christiansborg?
B: - Han Pindler.
A: - Køb hjemløsebladet ”Hus Forbi”,
støt de hjemløse!
B: - Nej tak, jeg er fra Vanløse.
A: - Borgmester Bossedam vil ramme
bilejerne på pungen.
B: - Bare han ikke selv får et
spark i den.

Jeg læser bagsiden af den
avis, jeg nu læser - for jeg
læser altid avisen bagfra
mærkeligt nok.

Steve Wonder - “The definitive collection”.
Er der en dansker,
du beundrer?
Jeg beundrer Sanne
Salomonsen for hendes
store karisma og evne til at
fange folk, når hun
optræder. Derudover Ulla
Terkelsen, fordi hun rejser
hele jorden rundt i krigszoner og katastroferamte
områder for at dække
verdens nyheder.
Skuespilleren Sofie Lassen-Kahlke i sit hjem i Kronprinsessegade.

hjemmefra, så det betyder
noget helt specielt for mig.
Hvad savner du ved Indre By?
Jeg er faktisk ret vild med
København, men jeg kunne
godt ønske mig, at det ikke
var så svært at finde en par-

DEN LILLE CORSAR - CHARIVARI
Degnen:

Hvad er det første,
du læser i en avis?

Hvilken CD sidder i din
CD afspiller?

Hvad er det værste ved dit
kvarter?
Der er meget dødt om søndagen. Det kan ind i mellem synes lidt trist. Det
føles nærmest som om, at
alle er flyttet ud af byen eller gemmer sig indendøre.
Hvor er det bedste sted at gå
i byen?
Det svinger meget, men afhænger ofte af, hvad jeg er
i humør til den pågældende
aften. Men generelt synes jeg
desværre ikke, at der er det
store udvalg i København.

TRE hurtige...

A: - Hvad er det, der går og går, men ikke
må gå, hvis en bestemt person har
svært ved at gå?
B: - Fjog! Jeg fatter ikke dybden i dit
fortænkte nonsens.
A: - Vi prøver igen. Hvad er det, der ikke
må trække op, når en vis dame har
knas med knæet?
B: - Åh, din filur, det er selvfølgelig Den
Kongelige Livgarde. Det er rigtignok
synd for turister og børnehavebørn, at
Dronningen er så lidt på Amalienborg.

keringsplads. Jeg synes også,
at byen mangler nogle store
etablerede markeder, som
man finder i mange andre
storbyer.
Hvad er din favoritrestaurant?
Jeg har to yndlingsrestauranter, og det er Aura i Rådhusstræde og Wok Shop i Ny
Adelgade. Aura er dejlig, fordi
maden er lækker, og fordi der
er musik om aftenen. På Wok
Shop kan man få noget hurtigt og superlækker thaimad,

DANSK CYKLIST UNION
BLIV MULTITASKER 2006
Join det daglige Grand Prix Nørreport – Slotsholmen.Farten tæller, undgå så vidt muligt
at snitte fodslæberne.
Du skal også kunne drikke, spise og tale i
mobil samtidig. Med MP3 Noiz i det ene øre.

AVS

og jeg synes, at stedet koger
af liv og mange mennesker.
Hvad er din yndlingsgade?
Jeg er nødt til at fremhæve
to gader, og det er Studiestræde og Gothersgade. Det
gode ved Studiestræde er alle
de studerende og de skønne
små forretninger, der ligger
i gaden. Gothersgade, vil jeg
fremhæve pga. café Mojo,
Kongens Have og de lækre
tøjforretninger, man kan gå
og kigge på.
avs@koebenhavneravisen.dk

SFO¯TTBODFGFTU!J!LHT/!IBWF!
ł/!TFQUFNCFS

Tilmelding morgen og aften
Du er din egen dommer
NB: No dopingtest

GD_86x75_A.indd 1
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NotarMægleren:
Stensikkert boligsalg!
NOTAR er med hele vejen!
Der er nok at holde styr på, når boligen skal sælges.
NOTAR fører dig sikkert igennem dit salg, så du kan
sove trygt om natten.
Vi har et effektivt salgssystem, som for længst har
vist sit værd i Skandinavien. Og vi har et kompetent
team af medarbejdere, som har mange års erfaring
med ejendomsmarkedet i København.
Du får en plan for salget af din bolig og en komplet
oversigt over de omkostninger, der er forbundet
med det.
Du bestemmer selv salæret
Tilfredse kunder er forudsætningen for den succes,
NOTAR har skabt. Vi ved, at vi leverer topresultater.
Faktisk er vi så sikre på, at du bliver tilfreds med
samarbejdet, at vi godt tør lade dig bestemme
vores salær…

Når din bolig er solgt, bestemmer du selv,
hvor stort et salær vi har gjort os fortjent til
– på en skala mellem 1,00, 1,25, 1,50, 1,75
eller 2,00 procent af salgssummen*.
Hvis ikke vi sælger din bolig til en pris, du vil
acceptere, skal du naturligvis ikke betale en
krone. Og vi garanterer, at du ikke får ubehagelige overraskelser undervejs.

Ole Sundenæs
Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE

Kaj Kristiansen, HD
Statsaut. ejd.mægler
& valuar MDE

Ole Fromberg, HD
Salg/vurdering

Camilla Lagstrøm
Salg/vurdering

*Procentsatsen er ekskl. markedsførings- og dokumentationsomkostninger
samt moms. Tilbuddet gælder for ejerboliger sat til salg inden 31/8-2006.

Læs mere og bestil en uforpligtende salgsvurdering på www.notar.dk eller ring på 33 33 00 66.
NOTAR København
Store Kongensgade 118
1264 København K

Morten Hovmand
Salg/vurdering

NOTAR – så er du helt sikker…
Ulla Nielsen
Faglig leder

NOTAR er Skandinaviens største
uafhængige ejendomsmæglerkæde
med 342 mæglere
fordelt i Norge,
Sverige, Spanien,
Italien, Grækenland,
Tyrkiet og Brasilien.
Uafhængigheden
betyder, at vi ikke
har et formaliseret
samarbejde med
realkreditinstitutter,
banker eller forsikringsselskaber. Det
er din garanti for
uvildig rådgivning.
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Renæssancefest
for fuld udblæsning
Af Laurits Harmer Lassen
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Den gamle byport mod vest
bliver opstillet i fuld størrelse på Rådhuspladsen, Indre
By vil blive fyldt med renæssance-koncerter, -udstillinger
og -teater, og det vil sågar
være muligt at købe renæssancekager og renæssanceøl.
Christian IV’s København er
i højsædet, når historiefestivalen Golden Days løber af
stablen fra den 1. til den 24.
september.
Programmet byder på
omkring 150 arrangementer, og festivalkoordinator
Ulla Tofte tør godt love, at
det ikke kun er historienørderne, der vil lægge mærke
til festivalen.
”Indre By vil være fyldt
med anderledes arrangementer om renæssancen, og jeg
har alt mulig grund til at tro,
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at vi i år vil overgå sidste festivals besøgstal på 145.000”,
siger Ulla Tofte.

Foto: Golden Days

Den historiske københavnerfestival Golden Days indtager
byen i september med flere arrangementer end nogensinde
før. Arrangørerne forventer
mere end 145.000 besøgende
til de mange arrangementer,
der skal lære københavnerne
om renæssancens København.

Porten mod vest
Blandt de mest synlige aktiviteter er en opførelse af Københavns gamle byport mod
vest i fuld størrelse. Porten
bliver 10x10 meter og bliver
placeret midt på Rådhuspladsen, hvor den i sin tid stod og
tog imod udenbys gæster, der
kom fra Valby Bakke. Der er
tale om en nøjagtig model af
den byport, der stod på pladsen fra 1668 til 1857, hvor Voldene omkring København
faldt.

»Ved at lære om
Christian IV’s København, hvor byen virkelig udviklede sig, kan
vi forhåbentlig blive
mere ydmyge over for
vores egen tidsalder.«
”Vi kalder det porten til
Christian IV’s København.
Når man træder ind af porten og dermed går ind i det
gamle København bliver der
fyldt med forskellige nedslagspunkter fra renæssancen”, siger Ulla Tofte.
Blandt de mange aktiviteter vil der være en særudstilling om astronomen Tycho
Brahe på Nationalmuseet,
daglige renæssancekoncerter
på Rosenborg, og på hovedbiblioteket vil en amerikansk
parfumør genskabe forskellige dufte fra tidens kendte
danskere.
For Ulla Tofte har det væ-

Festivalkoordinator for Golden Days, Ulla Tofte, mener, at historiefestivalen
byder på et mere alsidigt program end nogensinde før.

ret vigtigt, at der bliver tale
om en folkelig begivenhed,
hvor den almindelige københavner bliver pumpet med ny
viden om Københavns udvikling i 1600-tallet.
”Ved at lære om Christian
IV’s København, hvor byen
virkelig udviklede sig, kan
vi forhåbentlig blive mere
ydmyge over for vores egen
tidsalder. Vi har måske lidt en
tendens til at tro, at det er helt
unikt, hvordan byen udvikler
sig i øjeblikket, men det har
den altså også gjort tidligere.
Vi er ikke de første mænd på
månen”, siger Ulla Tofte.

Flere historie-events
på vej til københavnerne

AEG_OE_AA_41x40.indd 1

09/08/06 9:44:50

Der skal formidles mere historie til københavnerne.
Sådan lyder ønsket fra arrangørerne af Golden Days-festivalen, der gerne vil udvide
paletten af historie-arrangementer i byen.
Golden Days ønsker fremover også at formidle historie til københavnerne ved

helligdage, kongebryllupper,
historiske jubilæer og andre
mærkedage, fortæller festivalkoordinator Ulla Tofte.
”Ved Store Bededag kunne vi f.eks. sætte fokus på
religionens København gennem tiderne. Mulighederne
er store. Vi vil også gerne
lave nogle arrangementer i

Hun kan afsløre, at temaet for næste Golden Daysfestival i 2008 bliver andre
kulturers påvirkning af København gennem tiderne.
”Det er et oplagt emne,
da København historisk er
blevet meget præget af udlændinge. Wienerbrød kom
fra en østrigsk bager i 1700tallet, Rytterstatuen ved
Amalienborg blev skabt af en
franskmand, og hele Christianshavn blev anlagt af den
hollandske ingeniør Johan
Semp”, siger Ulla Tofte.
lhl@koebenhavneravisen.dk

EgonL_41x60.indd 1

forbindelse med 200-året for
Københavns bombardement
i september næste år”, siger
hun.
Ved at udvide antallet af
historie-arrangementer håber Golden Days at skærpe
københavnernes historiske
interesse.
LHL

Vi fremstiller på eget værksted
telefon: 33 93 87 33
fax: 33 93 92 33

10/05/06 11:55:26
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KOMMUNEaFTALE BRINGER SKOLEFORLIG

i fare
De kommunale budgetforhandlinger er i fuld gang, og
børne- og ungdomsborgmester
Bo Asmus Kjeldgaard (SF)
kæmper i øjeblikket en hård
kamp for at skaffe flere penge
til folkeskolen. Borgmesteren
frygter, at regeringens krav til
kommunerne kan bringe dele af
det københavnske skoleforlig
”Faglighed for Alle” i fare.
Af Laurits Harmer Lassen

Netop som budgetforhandlingerne om næste års budgetter i København er ved
at gå ind i den afgørende
fase, frygter børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus
Kjeldgaard (SF), at det bliver
vanskeligt at finde penge til
at gennemføre alle dele af
skoleforliget ”Faglighed for
Alle”.
Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommuner-

Slagteren_86x40.indd 1

nes økonomi skærer nemlig
unødvendigt hårdt ind til benet, lyder det fra Kjeldgaard.
”KL har godkendt en elendig aftale med regeringen om
kommunernes økonomi. Jeg
håber, at det bliver muligt at
gennemføre hele skoleforliget, men jeg må erkende, at
den stramme aftale betyder,
at der er mulighed for, at noget af forliget ikke kan gennemføres, selv om vi faktisk
har pengene til det”, siger Bo
Asmus Kjeldgaard.
Skoleforliget lægger bl.a.
op til flere konfliktmæglere,
mere efteruddannelse, flere
idrætstimer og omfattende
skolerenovering, Hvilke dele
af forliget, frygter du er i
fare?
”Jeg vil arbejde for, at det
hele kan gennemføres, og jeg
er i den lykkelige situation,
at et stort flertal af Borgerrepræsentationen står bag for
forliget. Men desværre sæt-

Børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) skal forsøge at finde pengene til det stort anlagte
skoleforlig under de igangværende budgetforhandlinger.

ter regeringen nogle snævre
rammer for kommunernes
forbrug. KL og Ritt Bjerregaard burde have modsat sig aftalen, der også binder en stor
del af vores midler til andre
løfter. Under alle omstændigheder kan en række ting dog
gennemføres. Det er dog for
tidligt at sige, hvad der kommer igennem, og hvad der
eventuelt ikke gør”.
Man har vedtaget skoleforliget uden at have finasieringen på plads. Burde man
ikke have sikret sig, at der var
penge til det?
”Sådan er rækkefølgen,
for budgettet forhandles
først i august og september.
Vi har en masse ting, vi er
enige om, og så venter man
ikke med at vedtage det”.
Landsforeningen af Socialpædagoger i København har i
et høringssvar givet udtryk for,

at skoleforliget lægger op til ensidig fokus på test og konkurrence. Vil der blive justeringer
på den baggrund?
”Vi lytter til alle høringssvar og bestemt også socialpædagogerne i København. Men
i forvejen går jeg som SF’er ind

for, at man også ser meget på
børnenes trivsel og leg. Det er
også skrevet ind i forliget”.
lhl@koebenhavneravisen.dk

Se hele forliget på
www.kk.dk/faglighedforalle

Faglighed for Alle
Det københavnske skoleforlig ”Faglighed for Alle” blev i april vedtaget
af alle partier i Borgerrepræsentationen på nær Enhedslisten. Forliget, som vil koste 180 mio. kr. ekstra om året, lægger bl.a. op til at:
• Alle lærere skal efteruddannes inden for to år.
• Alle fem-årige skal sprogtestes.
• Københavnermodellen, hvor kommunen opfordrer indvandrerforældre til at sætte deres børn i skoler med overvægt af danske
børn, skal udbredes til hele kommunen.
• Alle elever skal kunne læse inden 3. klasse. Mere grundige
evalueringer af elevernes læsefærdigheder.
• Der skal skabes tryghed i de københavnske skolegårde
ved konfliktmæglere.
• Skolerne skal over en otteårig periode renoveres for 1,7 mia. kr.

11/05/06 9:48:29

Kulturfestivalen ”Images of
the Middle East” har mellemøstlig kultur i lange baner på
programmet. I København kan
man bl.a. høre libanesisk hiphop og arabisk heavy metal.
Af Esben Norrbom

Indtil slutningen af september er det muligt for københavnerne at møde mellemøstlig kunst og kultur af
enhver art. Med mere end
tusinde arrangementer over
hele landet, heraf de fleste
i København, er ”Images of
the Middle East” en kæmpe
kulturfestival.

Arrangørerne, Center for
Kultur og Udvikling, som
senest arrangerede Images
of Asia i 2003, mener der er
brug for et mere nuanceret
billede af Mellemøsten.
”Målet med festivalen er
at skabe dialog og opmærksomhed på mellemøstens
kultur og mennesker, og det
kan københavnerne opleve
i de mange arrangementer
rundt om i byen,” siger festivalens presse- og informationsmedarbejder, Ivan Rod.

Kultur for alle
Programmet i København
spænder vidt inden for film,

musik, teater, kunst, dans
og debat. Musikalsk byder
festivalen bl.a. på libanesisk
hiphop, arabisk heavy metal
og den egyptiske sangdiva
Natacha Atlas.
Festivalen finder sted fra
den 12. august til den 20. september.
en@koebenhavneravisen.dk

Læs mere på
www.images.org

CITY MONSTER
Tårnfalken kommenterer: I London er aktivister
begyndt at sætte bødelignende sedler fast under de monstrøse firehjulstrækkeres vinduesviskere. Henvendelserne indeholder et ønske om, at
indehaverne forskåner City for disse dinosaurer,
der hører hjemme i uvejsomt terræn. I Pilestræde
stod en Chevrolet af en kaliber, som man skal være
midtamerikansk kvægavler for at værdsætte. Bare københavnske samfundsnedbrydere ikke også begynder
at anfægte bilejernes frie forbrugsvalg. Hurra for de
gule plader, der gør bissebiler billige.

Foto: Københavneravisen

Mellemøstlig kultur i lange baner
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Nettet strammes
om voldsmænd

Lær din by
at kende!

Foto: Københavneravisen

Københavns Politi er på øjeblikket på jagt efter navngivne
gerningsmænd til en grov
voldssag på Nørreport Station
og knivstikkeriet for nylig
uden for Pan Club i Knabrostræde.

Københavneravisens læsere inviteres til byvandring i
det gamle København en gang om måneden. Den første
lørdag i hver måned kl. 14.00 vil der fremover være byvandring, hvor vi tilbyder vore læsere halvanden times
guidet, historisk bytur i avisens område fra Kastellet til
Jarmers Plads. Turen koster 50 kroner ved tilmelding
hos Københavneravisen (normalprisen er 100 kr.). Deltagerantallet er max. 30.
Tilmelding på telefon 33 45 46 00 eller e-mail lhl@koebenhavneravisen.dk. Beløbet indbetales på konto nr.
68 64 10 22 352. Husk at skrive navn på indbetalingen,
så vi kan se, hvem der har betalt. Rundviseren er vor
faste medarbejder og byhistoriker Jan E. Janssen. Første
tur hedder: ”Guldalderen i Latinerkvarteret” og foregår
lørdag, den 1. juli.
Mødested: Christopher Weyses portrætbuste på Frue
Plads kl. 14.00.

Af Camilla Kjær Pedersen

I to af sommerens groveste
voldssager i Indre By kender politiet identiteten på
gerningsmændene, og det er
kun et spørgsmål om tid, før
de er bag lås og slå. Det fortæller kriminalinspektør Per
Leo Jepsen fra Station City.
Politiet jager bl.a. stadig en
af de to unge gerningsmænd,
der sidst i juli skubbede en
jævnaldrende mand ned på
togskinnerne på Nørreport
Station. De to gerningsmænd
sparkede manden i hovedet,
så han ikke kunne komme
op, og situationen kunne
have endt katastrofalt, da et
tog var på vej ind på perronen. Togføreren fik dog stoppet toget i tide, og den ene
af de formodede voldsmænd
blev anholdt kort tid efter
hændelsen. Nu strammes
nettet langsomt, men sikkert
om hans medskyldige, der er
gået under jorden.
”Man kan ikke skjule sig
i længden. Vi prioriterer så
grove sager meget højt, og
vi har tålmodigheden. Det

11

Kriminalinspektør Per Leo Jepsen fortæller, at politiet er på jagt efter to
navngivne formodede gerningsmænd fra grove voldssager i Indre By.

er os, der har fat i den lange
ende”, siger kriminalinspektør Per Leo Jepsen.

Jagt efter knivstikker
Københavns Politi er også på
jagt efter en navngiven person, der formentlig har haft
en aktiv rolle i knivstikkeriet
af to dørmænd uden for Pan
Club i Knabrostræde natten
til den 27. juli.
Episoden opstod, da dørmændene ville smide en
uromager ud fra en lukket
fest efter et slagsmål i baren.
Uden for Pan Club blev dørmændene mødt af en gruppe
af uromagerens meget ophidsede venner, der stod og ventede. Situationen udviklede

m Et

sig med det samme, og en
dørmand blev stukket mellem ribbenene, mens en anden fik et stik i maven.
Allerede samme nat anholdte politiet tre mænd, der
har erkendt at have været til
stede under slagsmålet. De er
nu varetægtsfængslet, mens
politiet leder efter en navngiven person, der muligvis har
ført kniven.
”Vi har gode spor, og det
er et spørgsmål om tid, før vi
har ham”, siger Per Leo Jepsen.
Den ene af dørmændene
lever i dag kun pga., at han
fik førstehjælp på stedet.
ckp@koebenhavneravisen.dk

kig i fortiden m

Metropolzonen
til debat
Boligejere og forretninger
omkring Hovedbanegården,
Tivoli og Rådhuspladsen skal
drages ind i en debat om en
ny omfattende helhedsplan
for området. Det mener overborgmester Ritt Bjerregaard
(S) og teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R), der i
midten af august har sendt et
brev ud til aktører i området
med en en opfordring om at
deltage i debatten.
Allerede i foråret fremlagde
Ritt Bjerregaard de første
tanker om en såkaldt cityplan for det område, som
kommunen nu har døbt Me-

tropolzonen. Zonen dækker
over området omkring Rådhuspladsen, Hovedbanegården og Havnefronten, som
overborgmesteren ønsker at
gøre til et mere sammenhængende område, der åbner sig
mod vandet.
Kommunen vil i løbet af
efteråret holde en række debatmøder, hvor borgere og
andre aktører inviteres til debat om Metropolzonen. Første møde om området bliver
afholdt i Magistratsalen på
Rådhuset den 22. august.
LHL

Intet tisseri i øjenhøjde
Alle kender Caritas-Springvandet på Gammel Torv,
hvor barmhjertighedens gudinde og hendes to børn står
på vandspyende delfiner.
Tidligere
myndigheder
har løftet figuren så højt op,
at man ikke ænser detaljerne.
Men læg mærke til, at moderen selv udsender to fine
vandstråler ud af sin frodighed, mens sønnen gør det
samme gennem sit kobberforede urinrør.
Figuren er Danmarks
næstældste fritstående personskulptur og blev opstillet i 1608. I 1857 blev de tre
kropsåbninger loddet til af

Foto: Københavneravisen

Af Jan E. Janssen, historiker

ROBERT’S COFFEE
Caritas-Springvandet på Gammel Torv.

kommunen for først at blive
åbnet igen i 1940. Lukningen
skete officielt af tekniske årsager.
Bryssel eller Bruxelles,
som den nu hedder, har sit
berømte Manneken Pis i

Stoofstraat, som hver japansk
turist fotograferer. Men den
københavnske pendant er elleve år ældre og bliver langt
mindre fotograferet, fordi
han ikke pisser i øjenhøjde.

Larsbjørnsstræde 17

robertscoffee_86x86.indd 1

København K
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Omstridt byggesag
nærmere afslutning

Ombygningen af den
gamle kunsthal i Købmagergade 11 har fået
utilfredse beboere og
naboer op af stolene.
Men lejerne i nummer
11 er så småt ved at
rykke ud at gøre plads
til ombygningen.
Af Ninna Jørgensen

De fleste lejere i Købmagergade 11 er så
småt ved at pakke
deres kufferter. Selv
om mange beboere
og naboer er meget utilfredse
med planerne om at omdanne
ejendommen til en moderne
kontorbygning, tyder alt nemlig på, at byggeplanerne bliver
ført ud i livet.
Planerne er at nedrive den

gamle kunsthal, der ligger bag
facadebygningen og også har
adresse i nummer 11. Kunsthallen skal erstattes med en
dobbelt så høj bygning på to
etager. Samtidig er det meningen, at bygningen ud mod
Købmagergade med otte boliger, to butikker og syv lejligheder med liberalt erhverv skal
omdannes til kontorer, én lejlighed og en butik i gadeplan.
Det har fået en del beboere
i området til at klage og indsende kritiske høringssvar til
kommunen. Flere ærgrer sig
over, at den gamle bygning
bliver erstattet af et moderne
kontorbyggeri, ligesom de
frygter, at den nye bygning,
der også vil få tagterrasse, vil
overskygge de omkringliggende lejligheder.
Indtil videre har kommu-

nen ikke kunnet give endelig
tilladelse til ombygningen, da
de uopsigelige lejere i nummer
11 først skal genhuses. Investeringsfirmaet Oskar Jensen, der
står bag ombygningen, har
dog arbejdet på højtryk for at
finde en aftale om frivillig fraflytning med lejerne, og ifølge
kilder tæt på begivenhederne
har investeringsselskabet købt
lejerne ud for et betragteligt
beløb.

Bekræfter aftale
Direktør Tomas Jandorf fra
Oskar Jensen bekræfter, at der
er fundet en aftale, men vil
ikke uddybe, hvad den konkret indebærer.
I øjeblikket ligger sagen
stille hos kommunen, men
hvis lejerne – som alt nu tyder på – vælger at flytte, får

Der bliver i øjeblikket taget jordprøver i Købmagergade 11 som forberedelse til en større ombygning.

kommunen mulighed for at
behandle sagen til ende.
Sagen har netop været i
nabohøring, men troen på at
kunne påvirke projektet er
ikke udbredt.
”Jeg tror ikke på, at vi får
noget som helst ud af det.
Men hvis vi ingenting gør, er
det helt sikkert, at de onde
ler”, lyder det fra Steen Sauerberg, der er nabo til byggeriet
og formand for ejerforeningen
i nummer 13.

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

www.pedalatleten.dk

nj@koebenhavneravisen.dk

Blid berøringsteknik
og samtale i Klareboderne

Elizabeth Løvegal
Brændesmark 29/05/06
Urtegaard Bornholm

Pedalatleten_41x100.indd 1

RESTAURANT

Strikkeboden_86x40.indd 1

PHILIPPE
Sommermenu 225,- kr.
Åbent alle dage
11.00 - 24.00
Gråbrødre Torv 2
1154 København K
Tlf. 33 32 92 92
Fax 33 32 92 87
www.philippe.dk

Philippe_41x60.indd 1
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1
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Susanne Nevel, Dorthe K.
Lynge og Kristine AablingThomsen har praktiseret den
alternative behandlingsmetode InJiva gennem flere år,
men først nu har de besluttet
at gøre behandlingen mere
synlig i gadebilledet. Det sker
i Klareboderne 4, hvor de for
nylig har åbnet en klinik.
10:06:17
InJiva er en årsagsbehand-

ling, der ikke kun forholder
sig til symptomer og diagnoser. Behandlingen foregår
gennem blid berøringsteknik
og samtale og bruges bl.a. til
at behandle og lindre angst,
migræne, gigt, depression,
tvangstanker og -handlinger.
NJ

ÆG…Ø…Å
Den 29. juli åbnede en helt
ny og meget anderledes butik i Peder Hvitfeldts Stræde
6, ”ÆG…Ø…Å”.
Butikken sælger egne designs af alt fra sokkeholdere
og tasker til slips, vinger og
kjoler af badeforhæng. Alle
produkterne er unika og er
primært lavet af genbrugsmaterialer.

Naturlig hudpleje
til hele din familie

Ikke mindst selve konceptet for butikken er lidt specielt: ÆG…Ø…Å er ikke bare
en butik, men et åbent forum
for alle kreative sjæle, der
har lyst til at mødes, snakke
om deres idéer, få hjælp og
rådgivning og måske sætte
deres egne produkter til salg
i butikken.
KK

Tre nye cremer:
Lindeblomstcreme,
Camilleblomstcreme,
Morgenfrueblomstcreme
Forhandlere:
Københavns Økologiske Handelshus,
Frederiksborggade 10 – ved Nørreport
og City Helsekost,
Vendersgade 6 – ved Israels Plads
Se sortimentet på
www.bornholmershoppen.dk
Kontakt:
loevegal@hotmail.com
eller 56 44 33 33

11/05/06 10:04:12

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

Kontakt VDN for annonceplads på
tlf. 33 45 46 00
eller
mail:
annonce@vdn.dk
Untitled-1 1

hvidelam_41x60.indd 1
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PerSkelbaek_86x60.indd
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Af Laurits Harmer Lassen

Åbningen af en række nye,
hippe mærkevarebutikker
i den gamle Daells-bygning
trækker ud. Butiksmægleren
Absalon & Co., der har købt
lokalerne, forventer nu, at en
række nye butikker, der er
planlagt langs Fiolstræde og
Krystalgade, vil kunne overtage lejemålene mellem oktober og december i år.
Som tidligere beskrevet
i Københavneravisen har
Absalon & Co. hidtil forventet, at de første nye butikker

kunne flytte ind i den tomme del af det tidligere Daells
Varehus den 1. august. Det
har imidlertid trukket lidt
ud med at opfylde alle lejeres
ønsker til de fysiske rammer,
men nu tingene ved at falde
endeligt på plads, fortæller
Absalon & Co.

Fem-seks nye butikker
Butiksmægleren har købt de
sidste 4000 tomme kvadratmeter i det tidligere Daells
Varehus med henblik på at
trække flere attraktive butikker til området. Nu tyder
alt på, at der i løbet af nogle
måneder kommer en stor café

Restaurant
Schønnemann Kunsttryk i

Gothersgade

Stort flot traditionelt
dansk frokostkort med
kolde og lune retter.


Masser af atmosfære
og hygge.

med udendørs servering på
hjørnet af Fiolstræde og Krystalgade, mens fem-seks nye
butikker vil skyde op i bygningen.
Tidligere var det også
planen, at en stor restaurant
skulle flytte ind, men nu er
der kommet andre muligheder på bordet, fortæller direktør i Absalon & Co., Stig Birk
Dørler.
”Vi har i stedet fundet
nogle nye attraktive butikker,
som jeg endnu ikke afsløre
navnene på. De første lejere
overtager lejemålene den 1.
oktober, men hvornår de åbner, er naturligvis op til dem

Ny flagskibsbutik
på Købmagergade

En ny virksomhed er har for
nylig set dagens lys i Galleri
dk360’s lokaler i Gothersgade
27. Den nye virksomhed, Galleri Hansen og Hauberg, gør
sig i et stort udvalg af indrammede kunsttryk og plakattryk samt alle former for
indramning af alt fra plakater, kunsttryk, litografier til
oliemalerier.
Virksomhedens produktion
ligger i Herlev, men der er
mulighed for at se et udpluk
af deres mange tilbud i butikken, som nu deler adresse
med Galleri dk360.

Accessories-firmaet Friis &
Company, der bl.a. sælger tasker, bælter og sko, er seneste
skud på stammen af flagskibsbutikker på Købmagergade. Den 12. august kunne
den nye butik slå dørene op
i smykkebutikken Arts &
Crafts gamle lokaler på Købmagergade 41.
”Vi har butikker rundt omkring i landet, men vi har
manglet noget i centrum af
København. Den nye butik
på Købmagergade bliver vores danske flagskibsbutik”,
siger Area Manager i Friis &
Company, Julie Pedersen.

KK

LHL



Åbningstider:
Mandag til Lørdag
kl. 11.30-16.00
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Af Ninna Jørgensen

Folketeateret lancerer som
det første teater herhjemme
et såkaldt suppeteater dette
efterår. Idéen er i sin enkelthed, at man i frokosttimerne
kan nyde en skål varm hjemmelavet suppe samt te/kaffe
og kage under teaterforestillingen.
Inspiration kommer fra
Stockholm Statsteater, hvor
man har 17 års tradition for
suppeteater. Her er forestillingerne daglige og ligger i
frokostpauserne, som derved
bliver udfyldt med en times
teaterunderholdning.
Malene Schwartz, som er
teaterchef i Folketeatret, forventer, at danskerne vil tage
godt imod idéen, der indtil
videre foregår på udvalgte

Fra
somm
Meget læk
Kidmohair
med silke.
Se dansk

Gl. Je

Man - freda

Fiol

Man - fredag: 10

11/05/06 10:36:21

og Krystalgade har
skiftevis stået tomt
og fungeret som
udstillingslokaler.
Det er her, at Absalon & Co. i øjeblikket gør klar til en
ny indrykning af
butikker.

lhl@koebenhavneravisen.dk

Nyd en varm skål suppe
under teaterforestillingen

Uld

Restaurant
Schønnemann
Hauser Plads 16
1127 København K
Tlf. 33 12 07 85

Jørgenholst_41x100.indd
1
11/05/06
12:14:04

selv”, siger han.
Siden Daells Varehus lukkede i 1999 har bygningen
været igennem en gennemgribende ansigtsløftning. Det
femstjernede hotel Skt. Petri
og møbelkoncernen R.O.O.M.
er for flere år siden flyttet ind
i en stor del af bygningen,
men et areal langs Fiolstræde
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Alt tyder på, at der kommer en café på hjørnet af Fiolstræde
og Krystalgade. Her en tegning af facaderne, som de kommer til at se ud.
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Butikker i Daells-bygningen
klar til efteråret

lørdage kl. 12.00-13.00 i efteråret.
”Jeg kan jo ikke spå om
fremtiden, men vi bor jo midt
i byen, og jeg tror på, at danskerne vil nyde at kunne gå
i teateret og få hjemmelavet
suppe, når de har været ude
og shoppe,” siger hun.
Ken Vedsegaard (Erik
fra Krønikken) er den første
performer. Han har valgt at
synge Tom Kristensens digte.
Meningen er, at der hver lørdag er en ny kunstner, der
underholder. Eksempelvis er
også Vigga Bro, Lise Nørgård,
Dusk og Bumholt og Bent
Fabricius Bjerre på programmet. Første forestilling er 30.
september kl. 12.00.
nj@vdn.dk
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Kommunens høring om byggeplanerne på den tomme hjørnegrund over for Marmorkirken
har resulteret i 29 kritiske
indsigelser. Det har dog ikke
sat stopper for byggeplanerne
hos ejendomsselskabet Realea,
selv om der fortsat foretages
mindre justeringer.
Af Katrine Kirch Kirkegaard

Trods hård kritik fra beboere
i området er der intet, der tyder på, at der bliver ændret
i planerne for et byggeri på
den tomme hjørnegrund
over for Marmorkirken.
Københavns Kommune
er i fuld gang med at gennemgå de
mange høringssvar, som man fik ind
inden fristen i slutnignen af juni, og
her peger man på, at det ikke er usædvanligt med kritiske røster fra beboere i forbindelse med nye væsentlige
byggerier.
”Der er ikke umiddelbart ændret
noget i vores planer”, lyder det fra specialkonsulent Jens Simonsen fra Plan

og Arkitektur i Københavns Kommune.
Han fortæller, at kommunen i alt
har modtaget 29 høringssvar, der alle
var kritiske over for ejendomsselskabet Realeas planer om et udlejningsbyggeri på 1100 kvadratmeter på dem
tomme hjørnegrund, der i folkemunde
bliver kaldt Tietgens Ærgrelse.

Ofte negative indsigelser
Projektleder hos Realea, Per Troelsen,
fortæller, at man allerede på et borgermøde den 8. maj havde fået et fingerpeg om, hvad der kunne forventes af
indsigelser.
”Vi kunne da sagtens ønske os, at
der var 500 borgere, der i høringen havde givet udtryk for deres fulde støtte og
begejstring for projektet. Men sådan er
det jo sjældent i sager som denne. De
indsigelser, der kommer frem, er som
regel negative”, siger han.
Indsigelserne handler for størstedelens vedkommende om, at byggeriets
arkitektur ikke passer ind i omgivelserne. Mange har også givet udtryk
for, at der burde have været afholdt
en international arkitektkonkurrence,

Foto: Københavneravisen

FREDERIKSSTADEN

Byggeri overfor
Marmorkirken
nærmer sig

Hjørnegrunden ved Frederiksgade og Store Kongensgade bliver kaldt Tietgens Ærgrelse
efter finansmanden C.F. Tietgen, der til sin store ærgrelse aldrig fik bygget området færdig
for mere end 100 år siden.

så der ville være flere alternativer at
vælge imellem.
Det eneste, Realea nu kan foretage
sig, er at afvente den færdige sagsbehandling ved kommunens embedsmænd og stadsarkitekten Jan Christiansen. Der tegnes dog stadig på
projektet, som fortsat er i udvikling,

fortæller Per Troelsen. I øjeblikket
foretages der mindre justeringer, men
ikke noget, der vil ændre på helhedsindtrykket, lyder meldingen.
Der meldes stadig om forventet afslutning af bebyggelsen i udgangen af
2007.
kki@koebenhavneravisen.dk

900.000 har set udstilling
på Kongens Nytorv

Af Esben Norrbom

900.000 besøgende. Så mange
har set sommerudstillingen
på Kongens Nytorv, Spirit of
the Wild, som dermed har
vist sig som en sand publikumsmagnet.
Antallet af besøgende er
målt ved hjælp af elektroniske sensorer på torvet, og Galleri Earth Matters i Nybrogade, der står bag udstillingen,
er glad for at kunne sætte tal
på succesen.
”Det er godt at vise vores sponsorer - ikke mindst

Københavns Kommune - at
deres støtte har bidraget til
succesen. Det er helt over forventning, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger
fra byens borgere og turister
fra ind- og udland”, siger Stine
Norden fra Galleri Earth Matters.
Fotografen bag de 100
billeder på Kongens Nytorv,
Steve Bloom, er ligeledes begejstret over den store publikumsinteresse.
”Det er helt fantastisk, at
så mange har set udstillingen. Det viser, hvor vigtigt det
er, at man bringer fotografi
ud til folk i byens rum. København er en så dynamisk
og spændende by, og Kongens
Nytorv er den perfekte plads
til en udstilling som denne”,
siger Steve Bloom.
en@vdn.dk

Store Kongensgade

Foto: Københavneravisen

Fotoudstillingen Spirit of the
Wild på Kongens Nytorv har
været en stor publikumssucces. Fotografen bag udstillingen, Steve Bloom, kalder Kongens Nytorv for den perfekte
udstillingsplads.

Vitaminer i

Naturplejeprodukter, vitaminer og urtete. Det er nogle af
de produkter, man finder hos
helseforretningen Vitaminhuset, der for nylig er åbnet i
Store Kongensgade 54. Mette
Hofverberg, som er uddannet
heilpraktiker i Tyskland, står
bag forretningen, der også byder på frisk økologisk brød.
Man kan også få prøver på
nye produkter samt kyndig
vejledning om helse i Vitaminhuset.
ENO

Fotograf Steve Bloom foran et af af de store fotos på Kongens Nytorv.

Nytibo_41x40.indd 1
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Af Esben Norrbom

Hvad er dit favoritsted, når
du skal slappe af i Frederiksstaden?
Det er Kunstindustrimuseet,
deres have og deres café. Stedet rummer en masse historie, og det er en af byens oaser. En god storby skal have
oaser, hvor man kan slappe
af - ellers er det ikke til at
være der.
Hvad er dit favoritsted, når
du skal have noget godt at
spise i Frederiksstaden?
”Toldbod Bodega er det bedste sted. Der er en skøn atmosfære og maden er god – mad
som vor mor lavede det.”
Hvad er dit favoritsted, når
du skal have en på opleveren

i Frederiksstaden?
Frederiksstaden er en rolig
del af København. Når jeg
skal opleve noget nyt, bruger
jeg derfor hele byen. Jeg har
boet i København hele mit
liv, så hvis jeg skal søge noget
nyt, bliver det ofte i andre
storbyer.”

Foto: Københavneravisen

Københavneravisen har taget
en snak med Marmorkirkens
sognepræst Mikkel Wold om
Frederiksstadens bedste oaser
og spisesteder.

Er der noget i Frederiksstaden, som du synes mindre
godt om?
”Den nyåbnede restaurant
og natklub OIL er til stor
gene for beboerne i kvarteret omkring Esplanaden,
hvor jeg selv bor. Jeg forstår
ikke, at Bevillingsnævnet
har givet dem bevilling til
kl. 5.00. Det smadrer områdets ro og ødelægger fuldstændigt vores mulighed for
nattesøvn flere gange om
ugen. Men det er måske dét,
Klaus Bondam mener med
”mere gang i byen”?
en@vdn.dk
Sognepræst Mikkel Wold foran Marmorkirken, hvor han har været præst de sidste 12 år.

Charlottenborg
i nyt samarbejde
fra daglig leder på Charlottenborg Udstillingsbygning,
Charlotte Bagger Brandt, der
glæder sig over at være blevet
en del af sammenslutningen,
der tæller mere end 50 museer og udstillingshaller i hovedstadsområdet.
Museer i København driFoto: Københavneravisen

En nyt samarbejde mellem
Charlottenborg Udstillingsbygning og sammenslutningen Museer i København
skal få endnu flere gæster til
at lægge vejen forbi Charlottenborgs tilbagevendende efterårsudstilling.
Sådan lyder forhåbningen

FREDERIKSSTADEN

Afslapning er bedst
i Kunstindustrimuseet

Charlottenborg Udstillingsbygning håber på endnu flere gæster
til årets efterårsudstilling.

VITAMINHUSET
Speciale:
Bachs Blomstermedicin
10% rabat på alle
naturplejeprodukter i August.

ver internetportalen www.
mik.dk, hvor brugerne nu
kan lade sig inspirere med en
omgang solid samtidskunst
fra Charlottenborg.
Portalen bliver brugt af
museumslystne borgere, der
kan hente informationer om
udstillinger på de tilknyttede museer.

Weleda, Lavera, Jurlique,
Anne-Marie Börlind, Melissa,
Elisabeth Løvegal, m.fl.
St. Kongensgade 54
1264 København K
tlf. 32 84 44 82
v/Heilpraktiker
Mette von der Lippe Hofverberg
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Frisør Knud Westh og hans
datter Louise Tuwel har netop åbnet frisørsalonen ”Westh/Tuwel Hair & Beauty” i
Dronningens Tværgade 56.
Tidligere har Knud Westh
haft salon otte år i Hellerup
og før det 16 år i Gothersgade.
Frisørpartnerne kalder beliggenheden i Dronningens
Tværgade ideel. Der er gode
parkeringsforhold, og det er
det bedste område at være i
som frisør i København, lyder meldingen.
ENO

SAChristensen_86x60.indd 1
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SKUESPILHUSET
x Facadearbejder pågår på alle facader. Der monteres glas og vinduer, og skalmur opmures.
Ultimo august opstartes opmuring af skalmur på facade mod Kvæsthusgade. Der opstilles i den
forbindelse facadestillads. Stilladset vil ikke fylde mere end de lifte, hvorfra der tidligere er udført
arbejder. Skalmuringen på facaden mod Kvæsthusgade vil være udført i løbet af efteråret.
x I september opstartes arbejder på promenadedækket i havnerummet. Arbejder udføres fra
flåder.
x I september udgraves det inddæmmede område bag spunsen, som ses i havnerummet øst for
bygningen på ovenstående billede. Spunsen trækkes herefter, og vandet løber ind under
foyeren. Grundvandssænkningsanlægget nedlægges.
x Installations- og tømrerarbejder fortsætter inde i bygningen.
x Teaterteknikentreprenørerne installerer sceneelevatorer, og etablerer snoreloftet i toppen af
scenetårnet.
x Der arbejder dagligt ca. 130 håndværkere og ca. 30 funktionærer på byggepladsen.
KE-AFLØB, UNDERJORDISK REGNVANDSBASSIN
x Der er lagt dæksler på regnvandsbassinet, og der er udlagt midlertidig grusbelægning over
regnvandsbassinet.
x Retablering af asfaltbelægning i kørebanearealet er under udførelse.
x Byggepladshegnet vil efter endt asfaltering blive flyttet, og der vil blive sat hegn op lokalt omkring
de bygværker i Sankt Annæ Plads, hvor der skal udføres maskin- og el-montagearbejder
henover sommeren/efteråret.
x For enden af regnvandsbassinet etableres en adgangspavillon, som erstatter det nuværende
midlertidige afgangsbygværk.

KONTAKT TIL BYGGEPLADSEN
Al henvendelse vedrørende forhold på byggepladserne bedes rettet til byggeledelsen på:

Telefon: 33 93 66 96
Fax:
33 93 66 98
Mail:
mmm@cowi.dk el. suf@cowi.dk

Telefontid: 9 – 16. Uden for dette tidspunkt kan der lægges besked på tlf. svarer.

Der kan til enhver tid findes mere information på www.skuespilhus.dk og www.ke.dk

skuespilhus & underjordisk regnvandsbassin

Foto: Luftfoto af byggepladserne primo juli 2006. I bunden af Kvæsthusgraven ses dækket på det nye regnvandsbassin.

17

AUGUST 2006 ÅRGANG 1

Med ombygningen af Berlingske-karreen skal den døde kontorbygning gøres til et shoppingmekka
med trendy caféer. Ejendomsselskabet Norden, der ejer bygningen, har allerede fået mange uopfordrede henvendelser fra danske og internationale forretninger, der ønsker en plads i bygningen.
Penthouse

Overdækket gård

Sværtegade

Foto: DesignGroup Architects

Grøn have

Antonigade
P-kælder

Skitse over Berlingske-karréen efter ombygningen. Ejendommens stueetagen skal omdannes til et shoppingmekka.
Af Lotte Høst Hansen

Mindre tryksværte og mere
kaffe. Det bliver resultatet, når
Berlingskes lukkede kontorbygning bliver åbnet for publikum. Lige nu arbejdes der
på højtryk med at planlægge
ombygningen, og til januar
begynder arbejdet med at lave
butikslokaler, lejligheder og
kontorer.
”Bygningen vil blive åbnet
for publikum med caféer og

butikker i stueetagen samt
et stort gårdmiljø inde i karreen”, forklarer Peter Andreassen, administrerende direktør
i ejendomsselskabet Norden,
der ejer bygningen.
På 1. sal og opefter bliver
der fortsat kontorer, men som
noget nyt kommer der også
boliger i karreen, som er omkranset af Pilestræde, Sværtegade, Gl. Mønt/Kristen Bernikowsgade og Antonigade.

Den sorte firkant skal væk
Kontorejendommen ligger i
dag som en sort firkant midt
i det attraktive og trendy
handelsområde med Købmagergade/Kronprinsensgade på
den ene side og Ny Østerga-

de/Grønnegade på den anden
side. Peter Andreassen føler
sig overbevist om, at ombygningen vil skabe mere liv i den
sorte firkant.
”Ved at åbne bygningen for
publikum skal den forbinde
de to områder og fortsætte den
linje, som Galleri K allerede
har lagt”, siger han.
Det Berlingske Officin
bliver i bygningen, men på
færre kvadratmeter. Adressen vil fortsat være Pilestræde
34, men med nye kontorer ud
imod Sværtegade og kantine
og konferencefaciliteter med
glasfacader på øverste etage.
Ombygningen bliver omfattende, og Berlingske Tidende
rykker derfor teltpælene op

og flytter til Titangade på Nørrebro i knap halvandet år. Avisen vender tilbage til de nye
lokaler i 2008.

Mange vil leje
Flere forretninger har allerede
vist interesse for at leje butikslokaler i Berlingske-karreen.
”Det er et attraktivt område, og vi har allerede fået
mange uopfordrede henvendelser fra både internationale
og danske forretninger, små
som store, der ønsker at leje lokaler”, siger Peter Andreassen.
Han understreger, at der
endnu ikke sat navne på de
fremtidige lejere. Det bliver
der i slutningen af 2007 og i
begyndelsen af 2008.

Byg gea rbejdet
forventes at kunne
påbegyndes i begyndelsen af 2007, og det
hele står formentlig
færdigt i begyndelsen af 2009.

lhh@koebenhavneravisen.dk
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Hipt design i Ny Østergade Helsemin er
Grønnegade-kvarteret
har med kollegaen Pernille Hoff- rykket til
hen over sommeren fået glæ- mann.
de af endnu en flot ny designDet specielle ved butik- Pilestræde
butik. Tøjbutikken Blond,
der også sælger briller, ure og
sko, åbnede i slutningen af
juli i Ny Østergade 10.
”Vi har igennem nogen
tid gået og kigget lidt efter
det helt rigtige sted at åbne
en butik, så da vi så lokalerne på Ny Østergade slog vi
til med det samme. Det er jo
en fantastisk gade fyldt med
hygge og liv”, siger butiksindehavere Malou Szigethy,
der driver butikken sammen

kens sortiment er, at Pernille
Hoffmann og Malou Szigethy
selv rejser rundt i verdenen
og udvælger de få eksemplarer af hvert design, der findes
i butikken. Således er butikken lige nu fyldt med lækkert design fra blandt andet
London, Paris og Indien.
TSB

Da ombygningen og renoveringen af Cityarkaden begyndte, blev helseforretningen Helsemin sammen med
arkadens andre forretninger
nødt til at flytte til nye lokaler. Det blev til et års ophold
på Østergade, men nu har
forretningen endeligt fundet
sit permanente hjem, nemlig
i Pilestræde 6, hvor Helsemin
åbnede i april.
TSB

GRØNNEGADE KVARTERET

Et nyt shoppingmekka
under opsejling

09/06/06 16:36:00

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd 1
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Ny eksklusiv
butik i
Chr. IX’s Gade

i Det gamle København i
Historien om et baggårdsstræde: Wismars gang
Porten mellem Gammel Mønt 12 og 14 er i sig selv et lille stykke Københavnerhistorie. I begyndelsen af
1500-tallet var der et nonnekloster på grunden, som gennem mange år blev kaldt Wismars Gang – sandsynligvis opkaldt efter værtshusholder Peter Bertelsen Wismar.
Af byhistoriker
Jan E. Janssen
Der er i dag kun ganske få baggårdsstræder med lejeboliger
- de såkaldte gange - tilbage i
København. Med undtagelse
af Pistolstræde er de fleste
nedlagt for længst, og det gælder også baggårdsstrædet Wismars Gang i porten mellem
det nuværende Gammel Mønt
12 og 14.
Området, der sandsynligvis
tog navn efter en værtshusholder ved navn Peter Wismar,
har en meget lang historie bag
sig. Tilbage i 1497 blev grunden skænket til franciskanernonnerne Klarisserne, og Sct.
Klara Kloster blev påbegyndt.
Bygningerne stod færdige i
1505, men klosteret blev nedlagt allerede omkring 1531.
Omkring 1630 blev bygningerne revet ned. Jorden blev udstykket, og gaderne Gl. Mønt

og Møntergade opstod.
Wismars Gang lå skråt
mellem Gammel Mønt og
Møntergade på den tidligere
nonneklostergrund. Ved udgravninger i 1908 fandt man
ligefrem rester af Klosterkirken under Wismars Gang.

Foto udlånt af Richard Keller

GRØNNEGADE KVARTERET
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Pestkirkegården Wismar
Den var oprindelig en admirals ridesti på dennes vej til
Bremerholm, men ændrede
funktion som adgang til pestkirkegården Wismar, en oprindelig beværterhave, der
hørte til traktørstedet ”Stadt
Wismar”.
Det var almindeligt i 1700tallet at opkalde gæstgiverier
med tyske bynavne, men navnet Wismars Gang skyldes
efter alt at dømme en værtshusholder, Peter Bertelsen
Wismar.

Palæ Bar
solgt
Den 1. september 2006 får
Palæ Bar i Ny Adelgade ny
ejer. Indehaveren Jannik
Christensen har nemlig
solgt stedet til Peter Fredholt, der ifølge Københavneravisens oplysninger vil
køre stedet videre uden
forandringer. Alt forbliver
således som det plejer i den
charmerende bar, der fra
begyndelsen har været en
institution i Indre By.

Stien i porten mellem det nuværende Gl. Mønt 12-14
blev i mange år kaldt Wismars Gang.

TSB

UNIKT DESIGN I Gammel Mønt
Unikt design tilpasset kundernes egne ønsker. Det er en
af de ting, som den eksklusive
tøjbutik CRM, der er åbnet på
Gammel Mønt 21, slår sig op
på. Valget af den nye beliggenhed var ifølge butiksejer
Christine Riekehr Møller ikke
svært.
”Gammel Mønt er et charmerende område, og lokalerne er dejligt udfordrende, da
de er i to plan. Desuden ligger
butikken godt og kan i sig selv

Lindegardiner_86x60.indd 1

Herretøjsbutikken J. Lindeberg er netop rykket ind i
Søstrenes Nielsens gamle lokaler i Chr. IX’s Gade 1.
Lokalerne er blevet bygget om og istandsat de seneste måneder, så butikken får
flotte nye rammer at flytte
ind i, fortæller Henrik Lund
fra butiksmæglervirksomheden Absalon & Co., der har
stået for ombygningen af lokalerne.
Henrik Lund fremhæver,
at Chr. IX’s gade med J. Lindeberg har fået en butik, der
harmonerer godt med Chr.
IX’s gades andre eksklusive
butikker så som Tiger of Sweden, Pureheart og Bertoni.

fungere som en god reklamesøjle”, siger hun.
Christine Riekehr Møller
designer alt tøjet selv, men får
det meste produceret i Frankrig og Portugal.
Næsten alt hendes design
har en klassisk form med mulighed for at style det op alt efter, hvilken situation det skal
passe til. Derfor gør hun også
selv meget ud af at vejlede
kunderne i tøjets muligheder.
TSB

Salon Agtor
er flyttet
Den 1. august flyttede Salon Agtor fra Pistolstræde
til Toldbodgade 25. Årsagen
til flytningen er ifølge indehaver Jan Agtor, at han fik
mulighed for selv at købe
det nye lokale i Toldbodgade.
Hermed var det tid til at afslutte tiden som lejer i Pistolstræde.
TSB

11/05/06 10:23:26

Frokosttilbud
· 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

Sushitime_86x60.indd 1
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RENDESTENEN

Pisserenden gør klar
Lørdag d. 26. august kl. 11.00
lyder startskuddet atter en
gang for den årlige gadefest
i Larsbjørnstræde, Sankt Peders Stræde og Studiestræde.
Af Andreas Birkegaard Stær

Med livemusik, dj’s, breakdance, gadebarer, loppemarked,
dokumentarfilmsvisning og gadeboder er der
meget på tapetet til Pisserendens gadefest anno 2006.
”Det handler om at få
samlet folk. Vi håber, at gadefesten kan være med til
at skabe noget fællesskab
blandt folk her i kvarteret”,
siger Martin Bøthner fra 2nd
Hand Records, der sammen
med Peter Gerholm fra Floss
og Lea Nørtved fra NØ er arrangementets arrangører.
Festen starter allerede kl.
11.00, hvor det går løs med

breakdanceopvisning foran
Copenhagen Street Wear.
Fra kl. 13.00 vil Larsbjørnstræde, Sankt Peders
Stræde og Studiestræde blive
spærret helt af for al biltrafik.
Fra to scener placeret i hver
sin ende af Larsbjørnstræde
vil der fra festens start blive
spillet livemusik med en
række kunstnere, der har en
særlig tilknytning til kvarteret.
Senere på dagen vil rockbandet The Sandmen og andre kendte navne sørge for, at
der kommer gang i festen.

Gamle filmstrimler
Er man typen, der holder
af at samle, købe, sælge og
bytte gamle sager, skulle der
også være noget at komme
efter ved årets gadefest. I løbet af eftermiddagen bliver
Sankt Peders Stræde nemlig

abs@koebenhavneravisen.dk
Pisserendens gadefest har stolte traditioner og var et
enormt tilløbsstykke under storhedstiden i 80’erne.

Rock’n’roll i lokkerne

Shamanen er løs
i Sankt Peders Stræde
I hjørnelokalerne i Sankt Peders Stræde 33 er en ny smykke- og kunstbutik nu klar til
at tage over efter Creol. Den
nye butik hedder Shamanic
og forhandler orientalske
smykker og kunst, som ejeren, Thomas Keller, selv importerer under sine mange
rejser rundt i verden.
”Butikkens navn kommer
af ordet Shaman, der betyder
medicinmand. Det har en
klar spirituel overtone uden
at være knyttet til nogen speciel religion”, fortæller Tho-

omdannet til et stort loppemarked for kvarterets beboere. Der skal således lyde en
opfordring fra arrangørerne
til, at man tømmer sit loftrum og kommer ned på gaden – og forhåbentlig videre
– med sine gamle godter.
Og kan man bare ikke
få nok af gamle sager viser
CPH:DOX dokumentarfilm
gamle strimler fra kvarteret
i porten ved Café Floss fra kl.
16.00.
Bliver det hele lidt for
overvældende, kan der være
en idé i at gå til enden af
Sankt Peders Stræde, hvor
man slappe af i en strandstol
med en drink fra gadebaren,
og lidt musik fra en DJ.

Foto: Lars Kolberg

til gadefest

mas Keller, der oprindeligt
var med til at grundlægge den
oprindelige Creol-forretning.
Efter en årrække valgte
han dog at flytte til Ibiza,
hvor klimaet stemmede bedre overens med hans hang til
at gå barfodet. Nu er Thomas
Keller tilbage som forretningsdrivende i Pisserenden,
men da han stadig planlægger mange rejser, bliver butikkens daglige drift varetaget
af hans gode ven Esben Thyrring.
ABS

Af Andreas Birkegaard Stær

Hairdresser on Fire er navnet
på en ny, og noget anderledes frisør i Studiestræde 18.
Med sorte lysekroner i loftet,
kranieformede askebægre,
og fotos fra Roskilde Festival på væggene, er der dømt
rock’n’roll direkte i lokkerne.
Salonens navn stammer oven
i købet fra en sang af den engelske sanger Morrissey.
Salonen ejes af Thomas
og Pernille Andreassen, der
er gift, og driver butikkerne

Sex Beat Records og Black
No. 1, som også ligger i Studiestræde 18.
”Vi synes, at det hænger
hele hænger sammen nu.
Der er tatoveringer og piercing nede ad gaden, her er
musikken og tøjet – og nu
kan du også få rock’n’roll
frisuren. Det her skal være
noget andet end farmors frisør. Her kan du for eksempel
komme ind og blive klippet,
mens du måske hører lyden
fra den nye Slayer-plade inde
fra Sex Beat”, siger Thomas

Andreasen.
Kvinden som skal føre
saksen og stå for den daglige drift af salonen er Anja
Jargil, der kender Thomas og
Pernille Andreassen fra sine
mange år som pladekøber i
Sex Beat Records. Hun er uddannet som en klassisk frisør, men som hun selv siger
det: ”Her laver vi alt det vilde
– det de unge vil have”.
abs@vdn.dk

Se lige her kære kunde!

#
Frisør Hans

Herreklip: 160,- kr.
Damer vask, klip og føn 210,- kr.
Lyse eller farvede striber 300,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00
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u Historiske huse i Nørre Kvarter u

Sankt Peders Stræde 39:
Opture og nedture
H

istorikeren Jan E. Janssen, der har specialiseret sig i Københavns historie, leverer fast historiske artikler til Københavneravisen om udvalgte
huse i Nørre Kvarter. Jan E. Janssen har igennem mange år forsket i Nørre
Kvarters historie og er desuden kendt for sine historiske byvandringer i
Københavns centrum.

Af Jan E. Janssen

Sankt Peders Stræde 39 er
sammen med naboen i nummer 37 et tvillingehus med
fælles gård. De nuværende
bygninger er begge bygget i
1798 af den travle murermester Thrane, og huset på den
kun 128 m² store grund hører
til de enkleste og mest beskedne i Skt. Peders Stræde.
Der er kun fire vinduesfag
mod gaden, fire etager med i
alt otte lejligheder, kælder og
to kviste.
Ejendommen hørte oprindeligt til en større matrikel, og den første ejendom
på grunden blev første gang
omtalt i 1645. Branden i 1728
ramte nummer 39, der dengang var et lille gældsbehæftet fem fags bindingsværkshus tilhørende et dødsbo. For
året 1757’s vedkommende
kan vi se, at de genopbyggede
huse er bygget sammen, men
i 1795 brænder begge huse på
samme tid.
Husets historie er præget af uforholdsvis mange
ejerskifter og hurtigt ind- og
udflyttende lejere. Det var
jævne håndværkere og efter
1850 udefrakommende inve-

GUF

storer, der var ejere. Således
er det i 1600- og 1700-tallet brændevinsbrændere og
deres enker, en skæfter (der
fremstillede geværskæfter),
en skibstømrer, en snedker
og efter ham hans enke, der
havde ejendommen i nummer 39.

Frisørerhverv med tradition
Af navnene kan man klart
registrere den store tyske
indvandring, der skete i 1700tallet og lidt mere end hundrede år senere den skånske
ditto. Parykmagerne Hoppensach, Dyring og Wegner
arbejdede til her i 1809. Hoppensach tillige med den dengang nye metier som damefrisør. Sankt Peders Strædes
i dag så udbredte frisørhverv
har tradition.
Efter 1800 tilhørte det nye
hus en høker, formentlig med
egen butik i kælderen, der ellers i næsten hundrede år var
et skomagerværksted.
Modsat husene i Studiestræde og Nørregade var der
aldrig rigtig fine lejere her,
ingen officerer eller embedsmænd, dog adskillige grosserer og fabrikanter, men det
var eufemismer for kræm-

mere og smede. I lang tid var
lejerne ikke en gang opført i
Københavns Vejviser, fordi
de ligesom ikke talte med.

Dramatisk nedtur
Det 20. århundrede blev et
mere dramatisk århundrede,
idet ejendommen ikke blev
holdt ved lige og forfaldt så
meget, at den allerede i 1948
og årene efter var i myndighedernes søgelys. Det skyldes
også dens oprindelige forhold med to meter til loftet,
køkkener på tre kvadratmeter, manglende wc’er og med
lemfældig opførte ydermure.
I folkemunde hed nummer
39 Ormegården efter en amerikansk film.
En nat i 1949 kulminerede nedturen ved, at en del
af bagmuren med et kæmpe
brag faldt ned i skakten mellem sidehuset og naboejendommen.
Genfødslen
I forbindelse med den store sanering i kvarteret blev huset
efter 1983 sat grundigt i stand
og moderniseret. Opgangene
B og C blev revet helt ned, og
A overlevede kun, fordi en
tidligere ejer ulovligt havde

Håndværkere, syersker og frisørinder er for længst draget bort fra
Sankt Peders Stræde 39.

lagt rummene sammen med
forhusets.
Lejerstrukturen
er i dag en hel anden end før
- her er organisationer, reklamefolk og sagførere. Den nuværende ejer er et anpartsselskab stiftet i 1992.
Kælderbutikken har i de
sidste tyve år haft adskillige
forretninger. Den der har betydet mest var Ronnie Rockets Point & Club Roskilde,
som var Roskilde Festivalens
ståsted i København med

– Off the record

Den 27. juli åbnede musikkæden GUF en lille ny forretning i kælderlokalerne i
Larsbjørnstræde 21. Butikken hedder ”GUF – Off the
record” og forhandler et snævert, men omhyggeligt udvalgt sortiment af plader.

abs

et stort udvalg af plader og
cd’er.
Jævne erhverv og håndfaste håndværkere, studerende,
”syersker” og ”frisørinder” er
for længst draget bort, og deres ydmyge værksteder, rum
og trappeopgange er gået
over i historiebogen. I 2004
hedder lejerne Institut for
Familieret, Saigonturist og
Elkjær, Lorentsen & Sleeping
Partners.

6TCEMU

-BSTCKSOTTUSEF,CI,
5FMXXX5SBDLTEL
Spillende velkomst hos musikkæden GUF.
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Af Cæcilie R. Skovmand

Kompagnistræde og Læderstræde er mere velbesøgte
end nogensinde. Men det
voksende antal besøgende
har medført kaotiske trafikforhold i gaden.
Cykler parkeres vilkårligt
foran døre og butiksfacader.
Varevogne, privatbiler og cykel-taxier kan ikke komme
forbi, og butiksejere i området mærker stigende irritation over de uafbrudte trafikpropper.
Problemet er ikke let at
løse, for der er mange forskellige interesser i Strædet, men
nu forsøger handelsstandsforeningen ”Stræderne ved
Gl. Strand” sammen med Vej
& Park sig med en kampagne, der bl.a. skal rejse penge
og afprøve nye parkeringsmuligheder.
”Kampagnen skal give løsningsforslag på problemet,
men den skal også forsøge at
forene de forskellige interesser i gaden, så vi i fællesskab
kan finde den bedste løsning”, siger handelsstands-

foreningens formand, Asger
Uhd Jepsen.
Han henviser til, at Strædets mange café-gæster
mangler steder at placere deres cykler og derfor ofte vælger butiksfacader til stor gene
for de mindre forretninger.
Det har medført gnidninger
mellem de forskellige interesser i gaden: Nogle ønsker
en ren gågade, mens andre
ønsker gode gennemkørselsmuligheder.

løsningsforslag igennem nu,
som ikke nødvendigvis medfører kørselsforbud i gaden”,
fortæller Asger Uhd Jepsen.
Han opfatter det som en af
Strædets afgørende styrker, at
antikvariater, mindre brugskunstforretninger og tøjbutikker ligger side om side med
velbesøgte caféer.
”Folk rykker efterhånden

væk fra Strøget og ned i Strædet, fordi det er en broget og
anderledes oplevelse. Og jeg
tror på, at det er muligt at forene gadens forskellige interesser”, siger Asger Uhd Jepsen.
Kampagnen løber af stablen i midten af september
og afsluttes med en stor markedsdag i hele gaden.
crs@koebenhavneravisen.dk

Foto: Københavneravisen

Dårlige parkeringsforhold og
tilfældigt parkerede cykler
gør det besværligt at komme
frem i Strædet. Nu skal en ny
kampagne kaste lys på problemet og forsøge at forene de
forskellige interesser i gaden.

STRÆDERNE

Kampagne mod
trafikkaos i Strædet

»Folk rykker efterhånden væk fra
Strøget og ned i
Strædet, fordi det er en
broget og anderledes
oplevelse. Og jeg tror
på, at det er muligt at
forene gadens forskellige interesser«
Asger Uhd Jepsen mener
ikke, at det behøver at være
”enten eller”. Forholdene og
planlægningen af gaden skal
blot forbedres med bedre
skiltning, flere cykelstativer
og bedre parkeringsmuligheder. Han lægger vægt på, at
det er vigtigt for handelslivet i gaden, at kunderne kan
parkere deres biler såvel som
cykler.
”Mange opfatter parkering som et onde og vil ikke
diskutere det. Men det er
højest nødvendigt at få nogle

Der er ofte kaotiske trafikforhold i Strædet. Nu skal en kampagne kaste lys over problemet.

Af Cæcilie R. Skovmand

Verdens førende biodynamiske vinproducenter er på vej
til København for at holde et
par vinsmagninger ud over
det sædvanlige. Det er den
eksklusive sammenslutning
”La Renaissance Des Appellations”, der lægger vejen forbi
Børsen på Slotsholmen den 2.
og 3. september.
La Renaissance Des Appellations udspringer fra en
række af Frankrigs førende
vinproducenter, som siden
de seneste år har inspireret
vinproducenter verden over
til at udforske biodynamiske dyrkningsmetoder. Hidtil har sammenslutningens
vinsmagninger været forbe-

holdt professionelle i restaurationsbranchen i storbyer
som Tokyo, Paris, New York
og London. Men i Børsens
gamle lokaler får private for
første gang også mulighed
for at smage de eksklusive
vine.
”Det er noget af et scoop,
at denne begivenhed finder
sted i København. Vi har prøvet at overtale producenterne
længe, og nu er det endelig
lykkedes”, fortæller Jørgen
Christian Krüff fra L’Esprit
Du Vin.
I dag omfatter sammenslutningen
biodynamiske
pionerer fra alle verdensdele,
og 45 vinproducenter fra hele
verden, heriblandt danske
Peter Sisseck, som bl.a. er be-

rømt for Domino de Pingus,
vil være tilstede ved vinsmagningen på Børsen.
Efter vinsmagningen vil
der være middag tilberedt af
nogle af Danmarks dygtigste
kokke. Vinproducenterne har
naturligvis udvalgt de tilhørende vine.
Smagningen for publikum lørdag den 2. september sker i samarbejde med
WWF Verdensnaturfonden,
og overskuddet fra arrangementet går direkte til WWF’s
arbejde for at redde naturen.
crs@koebenhavneravisen.dk

Se mere på www.biovin.dk

Foto: stck.xchng

Verdens bedste vine til København

Biodynamiske vinproducenter
Biodynamiske vinproducenter sprøjter ikke druerne med kemikalier - der anvendes kun rene naturmidler i vindyrkningen. Det er lettere at dyrke biodynamisk vin i varmere klima,
fordi der er knap så mange svampesygdomme, hvilket gør
det knap så nødvendigt at sprøjte druerne med kemikalier.
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Tre små kinesere på
Højbro Plads...
Det vrimler med
fremmede tungemål
i sommermånederne i Stræderne.
Københavneravisen
har har spurgt
nogle af turisterne
om deres indtyk af
kvarteret.

Af Cæcilie R. Skovmand

Turisterne har indtaget store
dele af Stræderne i disse måneder. Overalt på pladser, gader og stræder og ved vandet
er der feriestemning og fremmede tungemål fra turister
fra nær og fjern. Men hvad
tænker alle disse besøgende
fra den store verden egentlig
om området omkring Stræderne?
”Her er mange mennesker,
dog ikke så mange som hjemme i Tokyo”, griner Tamotsu
Morita, som besøger byen for

første gang sammen med sin
kone. De har endnu ikke haft
så meget tid til at gå rundt i
de københavnske gader, men
fremhæver bygningerne og
arkitekturen i Stræderne som
noget helt unikt.

Imponerende arkitektur
Andrea og Stefano, som studerer arkitektur i Rom, er ligeledes imponerede over den
enkle klassiske bygningsstil,
der karakteriserer store dele
af Stræderne.
”Stilen er meget smuk,
og vi er begge vilde med de
mange små pladser midt i det
hele. Så gør det ikke så meget,
at her er temmelig pakket
med mennesker”, fortæller
Stefano, som bl.a. fremhæver
Gl. Strand som en dejlig oase.
Andrea og Stefano er dog
enige om, at der er alt for
mange store reklamer i gadebilledet, som skæmmer æstetikken.

”Der findes meget godt for
øjet her i byen, ikke mindst
menneskene. Det eneste problem er priserne. Alt er jo
meget dyrt”, siger Stefano og
slår armene ud til siden med
et smil på læben.
Gilles, Raymond, Jelmer og
Duncan kommer alle fra Holland og føler sig efter én dag
allerede godt hjemme i København.
”Byen minder lidt om Amsterdam – bare mindre. Den
har den samme stemning
med kanalerne, de mange
caféer og shoppinggader”,
fortæller Gilles og læner sig
tilbage i en caféstol med sin
kaffe. De fire hollændere
har kørt i bus hele natten og
regner først med at inspicere
byen i morgen. Og det er ikke
kun Den Lille Havfrue, som
er på programmet: Stræderne
og de ”hemmelige” hjørner af
byen skal også tjekkes ud.
crs@koebenhavneravisen.dk

Foto: Københavneravisen
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Japaneren Tamotsu Morita med sin kone på Højbro Plads.

Italiensk marked på
Bertel Thorvaldsens
Plads
BØGER
KURIOSA

&

Læderstræde 9, kld.
1201 København K
Tlf. 33 15 62 56
rnn@kuriosa.dk
www.kuriosa.dk

- Din kontakt til
By
BogerKuriosa_41x60.indd
1 lokal købekraft i Indre
07/08/06
13:41:28
Ring 33 45 46 00 for annonceplads

mads laier
RådhusstRæde 4
dK 1466 København K
telefon 33 13 83 00
ure fra omega, Certina,
tisson, victorinox
og brugte ure.
madslaier@mail.dk
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Holder du af italiensk mad,
vin og design - ja, italiensk
livsstil i det hele taget - er der
mulighed for at nyde noget
af det bedste fra støvlelandet,
når Thorvaldsens Museums
italienske marked traditionen tro afholdes på pladsen
foran museet de tre sidste
lørdage i august. Her samles
handlende fra både Danmark og Italien for at sælge
et bredt udvalg af italienske

09/06/06 15:32:12

produkter: fra delikatesser
som pasta, oliven, olier, vin,
is og ost til tøj, accessories,
boligtilbehør, brugskunst,
scootere og biler.
Der vil være gratis adgang
til Thorvaldsens Museum og
omvisninger dagen igennem.
Læs mere på
www.thorvaldsensmuseum.dk
CRS
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risterne fra strøget til Nyhavn
tvinges til forhindringsløb hen
over torvet.
Fremover må de ansvarlige
tænke på det, man lovede, da
man gik ud på tiggergang. Der
må sættes en stopper for, at nogen får lov til at udnytte torvet,
som det også var tilfældet med
den nuværende alt for store og
hæslige fotoudstilling.

Nu fik man ved tiggergang
skrabet 100 millioner sammen
til renovering af Kgs. Nytorv,
som skulle blive byens skønneste plads: En arkitektonisk
perle, let og luftig og med gennemsigtighed, så man kunne
fornemme pladsens storhed Rettidig omhu
med det Kgl. Teater, de gamle Selvfølgelig skal torvet udpalæer og udsigt fra strøget til nyttes til aktiviteter, men
Nyhavn.
man må gøre det med stor
Det var de intentioner, man omtanke og rettidig omhu.
havde dengang.
Følgende foreslås:
Men ak! Virkeligheden er
• Primært skal denne slags
blevet en helt anden.
udstillinger henlægges til
Hen over sommeren har arealet langs gaden, som er
man lukket torvet af med et forlængelsen af Nyhavn mod
stort antal hæslige grå pla- Gothersgade. Det vil betyde
katsøjler og et gøglertelt, som et noget mindre areal end den
-5:
.
+89- nuværende udstilling, men til
fuldstændigt ødelægger
in1;2
:58
'*+
<
+: Man
tentionerne fra dengang.
gengæld vil lignende fremtihar lukket for udsigten, og tu- dige arrangementer ikke blive
9:;

8;4

så påtrængende.
• Man anskaffer nogle plakat- og udstillingssøjler i et
smukt dansk design, som kan
anvendes fra gang til gang.
• Salgskontorer, som det
aktuelle, må ikke være stort
og dominerende og i hvert fald
ikke som et gøglertelt.
• Frem for alt skal sådanne
arrangementer kun gå over en
kort periode og ikke som den
aktuelle, som efter sigende
skal være oppe i et halvt år.
Til sidst endnu et hjertesuk.
Det er blevet meget brugt at
anvende facaderne på torvets
bygninger til ophængning af
store grimme reklamebannere. Her tænker jeg ikke på
reklamebannere i forbindelse
med stilladsopsætninger, men
provokerende reklamer, som
skjuler facadernes på torvets
bygninger.
Det er en forbrydelse mod
torvets arkitektur og helt uac-

Foto: Københavneravisen

Bent Bjerring fra Store
Strandstræde kommenterer på
den plakatsøjlerne og fotoudstillingen på Kongens Nytorv.

Der er delte meninger om fotoudstillingen på Kongens Nytorv.

ceptabelt.
Lad os sammen bevare
Kongens Nytorv som en kulturperle og ikke som en gøglerplads.

Bryghusgruppens visionsoplæg kan ses på hjemmesiden:
www.talkingpoints.dk/bryghusgrunden

Khaled Mustapha
Medlem af
Borgerrepræsentationen
for Enhedslisten
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Jesper Egevang fra Bryghusgruppen opfordrer teknik- og
miljøborgmester Klaus Bondam
(R) til ny dialog om det planlagte byggeri på Bryghusgrunden.
Under overskriften ”Arkitekturdebatten raser i Indre By” beretter Københavneravisen i sin juniudgave om Bryghusgrunden
mellem Frederiksholms Kanal
og Langebro. Her vil Fonden
Realdania, indtil videre med
en interesseret teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam på
sidelinien, opføre et stort kontorkompleks.
At debatten raser skyldes
ifølge en række personer inden
for arkitektfaget, som Køben-

havneravisen havde interviewet, at modstanderne af Realdanias nye kontordomicil lider
af en ’fru Jensen-mentalitet’,
der er kendetegnet ved, at man
’vil indrette byen som sin egen
dagligstue’. Er det arkitekternes
polemiske påstande, Københavneravisen havde i tankerne,
da man valgte overskrift?
Årsagen til arkitekturdebatten skal måske snarere findes i
den måde, kommunen griber
borgerinddragelsen an på i
byens fysiske planlægning. I
tilfældet Bryghusgrunden har
lokal- og kommuneplan i årtier
reserveret grunden til offentlige formål uden kontorer og
boliger. Det ser bygherren stort
på og begynder drøftelser med
kommunen, der af uransagelige årsager stiller sig velvilligt.
Det centrale spørgsmål,
som kommunen og borgmesteren skulle have stillet sig
selv er, hvorvidt københavnerne skal have et nyt 17.000
etagemeter stort kontorhus ved
Frederiksholms Kanal. Bryg-

husgruppen og de tusinder af
borgere, der nu skriver under
på vores protest, mener ikke,
at svaret på Bryghusgrundens
fremtidige anvendelse skal
være noget så idéforladt som et
kontorhus.

Behov for borgerinddragelse
Borgmesteren siger, at han vil
forbedre inddragelsen af borgerne i byens fysiske planlægning. Det synes vi er en glimrende idé. Det vil imidlertid
kræve, at borgerinddragelsen
starter, før kommunen indgår
forhåndsaftaler med bygherren.
Bryghusgruppen
siger
imidlertid ikke blot nej til Realdanias kontordrømme. Der
foreligger nu en alternativ udviklingsmodel udarbejdet af
Bryghusgruppen og præsenteret i et visionsoplæg, der vil
genskabe by- og kulturlivet ved
havnen.
Og Bondam! Lad os snakke
sammen uden forhåndsbetingelser. Lad os få en åben debat

Khaled Mustapha fra Enhedslisten kritiserer flertallet af
Borgerrepræsentationen for at
skære ned på det pædagogiske
område.

Jesper Egevang
Cand. Polit., Talsmand for
Bryghusgruppen

Stop kontormuren
ved vandet, Bondam
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Massive
nedskæringer
på vej

Forhandlingerne om næste års
budget i kommunen er ved at
gå ind i den afgørende fase.
Der tegner sig et billede, hvor
folkeskolen får tilført en stor
pose penge, og pengene, for en
stor dels vedkommende, bliver
taget fra daginstitutioner, fritidshjem og klubber. Altså fra
hele det pædagogiske område.
Blandt de helt store nedskæringer er 34 millioner kroner
på vuggestue- og børnehaveområdet, der vil betyde færre
pædagoger og mindre tid til
det enkelte barn.
På samme måde vælger
flertallet i Borgerrepræsentationen at skære ned på sygefraværet og derved spare yderligere omkring 30 millioner
kroner. Men hverken pædagoger eller andre bliver mindre
syge, bare fordi der skæres
ned – tværtimod vil en endnu
mere stresset hverdag blot føre
til yderligere sygedage. Så også
her er der tale om simple nedskæringer, der vil føre til færre
uddannede pædagoger i institutionerne.
Den seneste tid har været
præget af debat om omsorgssvigt over for de ældre københavnere på plejehjemmene.
Hvis det samme ikke skal
overgå de yngste københavnere i vuggestuerne og børnehaverne, må besparelserne pilles
af bordet.

Bent Bjerring
Store Strandstræde 21
1255 København K
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DEBAT

100 millioner kroner
smidt ud til hæslighed!

Debatindlæg kan sendes til
debat@koebenhavneravisen.dk
eller Københavneravisen,
Grønnegade 18, 1107 København K.
Redaktionen forbeholder sig ret til
at forkorte indlæggene.

om, hvordan dette centrale
byrum ved havnen bliver et
spændende kulturmiljø for
københavnere og besøgende.
Lad os sammen med andre interesserede - meget gerne Fonden Realdania - udskrive en
international idékonkurrence
om et attraktivt byrum, der
modsvarer de krav, der stilles
til europæiske metropoler i det
21. århundrede.
Vi opfordrer til, at Realdania og deres arkitekt, Rem
Koolhaas, får lov til at opføre
deres påtænkte kontordomicil
andetsteds, hvor den gamle
bydels herlighedsværdier og
borgernes livskvalitet ikke
kompromitteres. Refshaleøen
er oplagt.

