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Fredeligt og hyggeligt ser det umiddelbart ud, når træskibe, juleboder og restauranter blander sig i
Nyhavns bybillede. Men under overﬂaden lurer uenigheden om hvordan
Nyhavns byrum skal bruges. Både
Erhvervsforeningen, Skipperlauget,
beboerne og Kommunen har en mening, selvom det nok er sidstnævnte
der har det afgørende ord...

nYHaVns sKiBe i KaMp
MOd juleMarKedet
nyhavns skipperlaug og
nyhavnsforeningen vil flytte
julemarkedet og komme gøgl &
gran til livs. restauratørerne
afviser en flytning alt imens
kommunen overvejer havnens
fremtid.
Af Rikke Westergaard Jensen

hvis masterne er indhyllet i
gran og hjerter.”
Han mener, at det autentiske Nyhavn var en københavnsk turistattraktion uden
sidestykke, og at der da var
plads til både beboere og restaurationer, der fredfyldt
kunne betragte Nyhavns særkende: Træskibene.
På den anden side af
kamppladsen står Ole Ar-

boe, formand for Nyhavns
Erhvervsforening, som arrangerer markedet. Han ønsker
ikke blot at skabe julehygge,
men repræsenterer et ønske
om at fremme restaurationernes vinteromsætning. Arboe
mener ikke, at Skipperlauget
gør ret i at omtale sin funktion som autentisk - dertil er
fortsætter på side 2

▲

Julemarkedet i Nyhavn spreder ikke kun glæde. Arne Gotved, formand for Nyhavnsfor-

eningen og afgået formand
for Nyhavns Skipperlaug, vil
have julemarkedet væk. Gotved ønsker, at Nyhavn forbliver en veteranskibshavn. Han
mener, at Nyhavn er blevet
”tivoliseret”, og i hans optik
går denne udvikling dårligt i
spænd med den rolige, stemningsfyldte atmosfære, som
en træskibshavn kan skabe.
”Det er jo ikke autentisk,

brodtkorb
h a i r d r e s s i n g
onlinebooking på

www.b-hair.dk
Tlf. 33 36 24 24
St. Kongensgade 19A
1264 Kbh. K
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www.meandaudrey.dk

Taco buffet
(samt andre frokostretter )
12.00 - 16.00
Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00
Vi har længe weekend åbent, så
start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00
(fredag og lørdag)
Ring for reservation af en hytte
i vores jungle-afdeling
Siddepladser: 150
Borgergade 2 · 1300 Kbh K
tlf: 33114108
www.chicos-cantina.dk

CHICO´S

CANTINA

7 WWWCYBERBUCHCOM  WWWBUCHTIDDK

O T H M A R

St. Kongensgade 5, 1264 København K, Telefon3332.3305
www.othmar.dk · othmar@mail.dk
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veteranskibshavnen alt for
ung. Han påpeger, at det
autentiske Nyhavn bestod af
barske værtshuse for sømænd
og nissepiger af den slemme
slags. Ydermere insinuerer
han, at Arne Gotved forsøger
at tage patent på Nyhavn:
”Jeg kan ikke forstå at
Arne kan være så smålig, at
han ikke kan unde andre seks
uger med hygge i Nyhavn.”
Arboe hævder, at Gotved
slet ikke taler beboernes sag.
Han antyder tilmed, at Gotved udnytter sin formands-

post i Nyhavnsforeningen
til udelukkende at pleje sine
veteranskibsinteresser
på
bekostning af beboere såvel
som
forretningsdrivende.
Arbo mener nemlig, at julemarkedet også spreder god
stemning blandt beboerne i
området.
På den anden side af Nyhavn forholder beboerne, repræsenteret af Gammelholm
Beboerforening, sig imidlertid tavst. Man ønsker ikke at
tage stilling til udviklingen
i Nyhavnsområdet, før der

foreligger et konkret udspil
fra Københavns Teknik- og
Miljøforvaltning.

Kongens Juletorv?
I Teknik og Miljøforvaltningen hævder man samstemmende, at man vil forsøge at
tilgodese begge interesser.
Områdechef for afdelingen
for Arkitektur og Byrum, Jesper Dahl udtaler:
”Vi mener, at der er et potentiale i at flytte julemarkedet.”
Men ligesom andre kilder

Formand for Nyhavnsforeningen og afgående formand for Skipperlauget Arne Gotved,
her fotograferet på sin bopæl i Havnegade - kun et ”hjørne” væk fra Nyhavn

hvilket gør, at den samlede
pakke bliver sendt til politisk
behandling. De endelige politiske beslutninger bliver dog
truffet på baggrund af en
lang række analyser og forslag fra de enkelte afdelinger.
De to kombattanter udnytter da også ventetiden til
at bejle til udvalg såvel som
politikere. Så sent som i sidste
uge deltog Arne Gotved i et
møde om områdets fremtid.
Et møde, som Ole Arboe gerne
ville have deltaget i:
”Vi vill gerne med til de
møder, der omhandler Nyhavn, men vi blev ikke inviteret til det i sidste uge. Man
kan ikke lave den her sammensværgelse, uden at jeg er
med.”

fra Teknik- og Miljøforvaltningen understreger han dog,
at julemarkedets skæbne afgøres af, hvor en kommende
forbindelse til Operaen bliver
placeret. Hvis der eksempelvis
bliver anlagt en bro i nærheden af Amaliehaven, kan man
forestille sig, at julemarkedets
nuværende beliggenhed bliver ekstra befærdet, hvorfor
det vil være en fordel at flytte
det til eksempelvis Kongens
Nytorv. Her kan markedet
dog også skabe problemer,
idet det vil optage plads, som
ellers bliver benyttet til andre
arrangementer.

Længe til jul
På kommunens borde venter
mange sager i øjeblikket på
at blive taget endeligt stilling
til:
”Vi vil jo gerne prøve at
finde en løsning, der imødekommer alles ønske”
Sådan siger Herdis Szymanski, der er fuldmægtigt
i erhvervssektionen. Det er i
hendes afdeling, at de endelige tilladelser bliver udstukket. Det er dog ikke op til
afdelingerne alene at træffe
beslutningen. Tiltagsforslagene skal ses som et samlet hele,

Forsoningssnak?
Selvom banen er kridtet
hårdt op, er de to nyhavnsentusiaster dog ikke ude på at
spolere julehyggen fuldstændigt. Når emnet ikke lige falder på Nyhavn, kan de endog
kommunikere på næsten
venlig vis. Næste år vil de
måske endda kunne mødes
til en forsoningssnak?
rwj@koebenhavneravisen.dk

Tapasrestaurant, vinbar og catering
Vintermenu ud af huset
til minimum 10 kuverter
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-ARINEREDE /LIVEN I 4APASBARENS MARINADE
(JEMMELAVEDE SALTEDE RISTEDE MANDLER
/KSERULLER MED SALT ANSJOS OG SALVIE
&ENNIKEL OG PERSILLE SVBT I SERRANO SKINKE
4ORTILLA MED #HORIZO PLSE

(ANERULLER MED LOMO OG PERSILLE
3MÍ TOSTAS MED GEDEOST TOMAT OG OLIVEN
-ANCHEGO OST OG -AHON .ATIONALOST FRA -ENORCA
#HOKOLADEESPRESSOKAGE
(JEMMELAVET BRD

155 kr,- pr. kuvert

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
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»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger
i luften. Det skulle være mærkeligt, om
De ikke snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling, dagbladet Politikens
chefredaktør 1905-1927
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Guldsmed Ohana

Holbergsgade 19 · 1057 Kbh K · 33 91 74 64
www.ohana-guldsmed.dk

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 38

Nu også
siddepladser

Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk
Svendlarsens_41x60_2.indd 1

I Forstæderne får du
noget for pengene

08/08/06 14:20:38

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

JULEMARKED
10/05/06 11:39:21

Ch. Lestage

Ch. Leo des Prades

Det smukke Chateau
Lestage strækker sin 120 ha
store ejendom henover både
Listrac og Moulis. Vinen
nyder stor anseelse. Dens
rige struktur, som forbinder en fin, robust, kraftigt
farvet krop med charmen
fra en delikat aroma udgør
“en Medoc med sjælen i
Bourgogne“.

KØB 6 FL.
SPAR 49 KR.
PR. FL.

DUFT OG SMAG AF
CRU CLASSÉ
Pr. fl. 169,NU 6 fl.

600,-

Helt mod syd lige før Macon finder
Montagny, en kommune som
KØB 6 FL. viKUN
fremstiller hvid vin.
SPAR 29 KR. Vinen er som al hvid Bourgogne
PR. FL.
100 % Chardonnay og har en god
fylde og en frisk, tør smag med en
del fylde, med strejf af melon og
tropefrugt.

Da vort smagepanel prøvede
denne vin, var der med
det samme enighed. Det
måtte være en Grand Cru
Classé fra St. Estèphe,
eller alternativt 2. vinen
fra Ch. Cos d’Estournel
eller Montrose og i en god
drikkemoden årgang. Smag
den, så forstår du, hvorfor
Frankrig stadig er vor største
leverandør af kvalitetsvin.

DUFT OG SMAG AF
CRU CLASSÉ
Pr. fl. 149,NU 6 fl.

600,-

Pr. fl. 129,NU 6 fl.

Beaune 1. Cru
Les Cent Vignes 2004

Denne Beaune 1. Cru er en klassisk
Bourgogne med udpræget duft af
Pinot Noir og stor fylde med toKØB 6 FL.
ner af røde bær. Når man drikker SPAR 119 KR.
en vin som denne, forstår man
PR. FL.
godt, at for mange mennesker er
der intet, der kan måle sig med en
god Bourgogne.

UNDER ½ PRIS
Pr. fl. 229,NU 6 fl.

600,D

S
H U PL

Vester
Voldgade 92

DS

HELE DANMARKS VINLEVERANDØR
WWW.HOLTEVINLAGER.DK

Sølvmedalje Paris 2004

600,-

A

HOLTE VINLAGER
Domaine Louis Chenu

Domaine du Hameau de la Tour

2001 St. Estephe

1998 Listrac-Medoc

KØB 6 FL.
SPAR 69 KR.
PR. FL.

Montagny 1. Cru 2005

RÅ

Forstæderne_86x40.indd 1

ønsker alle en glædelig Jul!

3311 4944

Nogle få kilometer nordøst
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Højt til hest

i julefrokosttiden

Decemberfestlighederne står for døren – og det får Københavns
politi til at sadle om for at være mere synlige
Hovedparten af Københavns politis ressourcer bruges på patruljer til bevillingskontrol
i weekenderne. Her er det ekstra vigtigt, at
politiet holder opsyn. Oktober og november
byder sjældent på ballade, så her holder politiet ofte lav profil. Men i december måned
vil politiet bestræbe sig på at gøre en ekstra
indsats i det Københavnske natteliv. Politiinspektør Mogens Lauridsen gør opmærksom
på, at opsynet primært vil blive koncentreret
i områderne omkring Vestergade, Nørregade
og Boltens gård. Her plejer at være gang i den,
og politiet overvejer derfor at tage knivvisitation i brug. De store indsatser vil centreres

omkring de store julefrokostdage - den 7. og
den 14. december. Det plejer at virke dæmpende på folk, når politiet er synligt til stede.
Mogens Lauridsen fortæller i den sammenhæng, at der bliver leget lidt med tanken om
at gøre brug af politiets heste. Politiheste er
trænet til at håndtere konfliktfulde situationer - de bliver ikke skræmte og Mogens Lauridsen mener derfor, at de vil have en positiv
effekt på omgivelserne. Heste i det københavnske natteliv er dog aldrig forsøgt før, så
det bliver spændende at se, hvordan det løber
af stabelen.
ssj

Vinter

Det beredne politi skal nu overvåge det københavnske natteliv; det er aldrig forsøgt før...

H
vad
du
øns
ker
, sk
al d
u
En moderne designversion af klassisk
damask designet af guldsmed Charlotte
Lynggaard. Vi byder på nostalgisk luksus
til dit hjem eller til at lægge under juletræet:
Dækketøj, sengelinned i den blødeste bomuld
og frotté. Kig ind og lad dig inspirere.

www.damask.dk
Ny Østergade 19 · 1101 København K · Tlf. 33 12 26 00

få
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Kgl. Teater uden
jerntæppe

Som noget ganske nyt og
anderledes blev tusindvis af
publikummer ført gennem
kælderen under Gamle Scene
på Kgs. Nytorv – og endda op
på selve scenen. Er jerntæppet
borte fra november af?
Af Jeppe Marsling

gang dét sker, må brudet med
fortiden ses som en mindre
revolution. Den tjekkiske balletmester udtaler, at nationalscenerne i Europa vil dø ud
om nogle få generationer, hvis
ikke ”jerntæppet” mellem
teater og publikum fjernes
og en forvandling imødegås.
Ikke uden grund udtalte én af

Nationalscenen må ikke
ende som nationalmuseum,
udtaler koreografen, der fik
til opgave at skabe ”en folkegave” med balletkompagniet.
Det er den verdensberømte
koreograf Jiri Kylián, der har
fået lov til at bryde med århundreders norm på det Det
Kgl. Teater. I sin balletforestilling Silk & Knife, som alle de
store blades anmeldere roste
til skyerne, inviterede han i
en hel time publikum ned i
den lavloftede kælder under
scenen, hvor danse-installationen ”Undergardens” drev
gæk med alle. Da det er første

5
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teatrets unge medarbejdere
til avisen, at ”især de unge
er vilde med forestillingen”.
Tiden vil vise om det var en
engangsforestilling – og om
Kylián får ret mht. nationalteatrets fremtid.
Og glasnosten fortsætter:
For første gang holder Det
Kgl. Teater åbent hus for børn

»Ezzelino« & »Svensk«

Massage

Kom og prøv vores
nye kvindelige

massør

Rabat i weekeenden

i julen. Fra 5. - 22. december
er der ugens eftermiddage
gratis julestue for familier,
endda med skattejagt i det
gamle teater.
jm@koebenhavneravisen.dk

30 min ... kr. –
180,-100,60 min ... kr. –
300,-200,90 min ... kr. –
400,- 300,-

– JULEGAVEKORT –

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

BODY CONTROL STUDIO
PILATES TRÆNING
v. Iben Rohde
Danmarks ældste Pilatesstudie fylder 10 år.
I den anledning ville det glæde os at se kolleger, gamle
og nuværende elever til en jubilæumsreception,
Lørdag den 8. december
mellem 14 og 18
Jubilæums-tilbud!
I anledning af jubilæet tilbydes nye elever 3 klasser à 1 1/2 time
til 1/2 pris. Tilbudet gælder t.o.m. 15. januar 2008.
For tidsbestilling ring 33 11 61 68.
Ny Adelgade 5 A, 1.tv., 1104 K. - Tlf: 33116168
E-mail: info@bodycontrolstudio.dk
www.bodycontrolstudio.dk

Et kældermenneske, balletdanser Mogens Boesen.

REPUTATIONcph.com

Discountvarer forbudt
Flere varer på hylderne
Specialkøbmanden har fået nye ejere. Det er godt nyt for dig, som sætter
pris på specielle delikatesser, alverdens krydderier og spændende vin.
Kig ind og oplev alt det nye.
Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Tlf. 3315 1288

Fax. 3315 1288

www.specialkoebmanden.dk
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Jule
Kalender
Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

✂

m/k klip

195,-

pOlitiet er

Fre. d. 30/11:
julekoncert for aids-fondet
Troels Lyby, Ida Davidsen og Adrian Hughes
præsenterer deres julesalmer. Mød bl.a. Kgl.
Operasanger Susanne Resmark. “http://www.
kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-4165”
Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A, kl. 19:30
(Entre).
søn. d. 2/12:
adventsmusikandagt i Vor Frue
Vor Frue Kirkes Kantori. Ebbe Munk, dirigent.
Nørregade 8, kl. 14 (Fri entré).

Politiet kan stadig ses i gadebilledet.

Ons. d. 5/12:
Kirkeministerens julekoncert
Holmens Kirkes Kantori og Holmens Barokensemble. HYPERLINK “http://www.kultunaut.
dk/perl/sted/type-nynaut/nr-1957”
Holmens
Kirke, Holmens Kanal 21, kl. 16.30. (Fri entré)
tor. d. 6/12:
gospelkoncert: saints and sinners
www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr641044” Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64, kl. 20.
(Fri entré)
Fre. d. 7/12:
jacob Fischers “Christmas Friends”.
Musikalske julegaver fra en humørfyldt kvartet: Von Bülow(as), Fischer(g), Rasmussen(b)
og Templeton(dr). HYPERLINK “http://www.
kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-19605”
Jazzcup, Gothersgade 107, København K kl.15.30.
(Entré)

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06

søn. d. 9/12:
Händels Messias
Maria Bastrup, Andrea Pellegrini, Niels Jørgen
Riis og Guido Paevatalu, Musikere fra Det kgl.
Kapel og Kammerkoret, www.kultunaut.dk/
perl/sted/type-nynaut/nr-133127” Marmorkir10:36:21
ken, Frederiksgade 4, kl. 16 (entré)
Fre. d. 14/12:
Bach´s juleoratorium
Vor Frue Kirke, Nørregade 8, kl. 19.30 (Entré)
lør. d. 15/12:
nordatlantisk julekoncert
Kor fra Grønland, Færøerne og Island, “http://
www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr151171” Helligaandskirken, Niels Hemmingsens
Gade 5, kl. 17.

EgonL_41x60.indd 1

10/05/06 11:55:26

Fre. d. 21/12:
julespil fra 1200-tallet
Trinitatis Kirke og Helligaandskirkens julespilstrup opfører storslåede middelalderlige liturgiske kirkespil. Oprindeligt på latin, nu på dansk.
Helligaandskirken, Niels Hemmingsens Gade 5,
kl. 21 (fri entré).
Man. d. 24/12:
“http://rock.xstream.dk/site/calendar_element.
php?id=690” \t “_top” Heavy X-Mas party!
Kom ind på Klippen og få en happy rock-ending
på din juleaften!, “http://www.kultunaut.dk/
perl/sted/type-nynaut/nr-2015124” The Rock,
Skindergade 45-47, kl. 23.
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DER STADIGVÆK
Sagen om Ungdomshuset har
ført til en masse spekulationer,
hvorvidt Københavns Politi
nu mangler bemanding i indre
by. Politiinspektør Mogens
Lauridsen, med ansvar for Indre
By, afviser at der er grund til
bekymring.
Af Casper Aistrup

Siden nedrivningen af Ungdomshuset på Nørrebro i
marts, har Københavns politi haft nok at se til. Efterfølgende er det blevet diskuteret,
hvorvidt politiet nu mangler
bemanding i Indre By som
konsekvens af en hel del betjentes afspadsering. Politiin-

spektør for Københavns Politi
i Indre By, Mogens Lauridsen,
ser dog ingen grund til bekymring. Han fortæller, at
den bevillingspatrulje, der
blev etableret den 1. januar
2007, stadig fungerer i bedste
velgående. Han gør desuden
opmærksom på, at politiet
har et minimumskrav om,
hvor mange betjente, der skal
være til stede i indre by, og
det bliver overholdt – afspadseringer eller ej. Mogens Lauridsen lægger dog ikke skjul
på, at politiet ikke har mulighed for at diske op med ekstra
arbejdsstyrke ud over den faste bemanding. Med den indfaldsvinkel er der naturligvis

cha@koebenhavneravisen.dk

RAMBUKTYVERIET I ILLUM
Sagen om makkerparret, der en nat
i januar smadrede deres bil ind i
stormagasinet Illum, er stadig uopklaret. Politiet har ikke modtaget
nye henvendelser i sagen, og de foretagne afhøringer har ikke vist sig
tilstrækkelige til at opklare, hvem
gerningsmændene er. Politiet har
dog nogle tekniske spor, der hurtigt
kan hives frem, hvis nye henvendelser pludselig skulle dukke op. Duoen har altså på forunderlig vis formået at slippe væk fra indbruddet
uden politianmeldelse – og uden
tyvekoster. Intet forsvandt bortset
fra gerningsmændene, som allerhøjest ﬁk en masse medieomtale ud af
deres besynderlige stunt.
cha

K alitetsmøbler
Kv
- se dem i vores showr
wroom

et begrænset antal betjente
til rådighed i forhold til, hvad
der kunne have været.

Ingen negative henvendelser
Selvom medierne har blæst
sagen op til at udgøre et stort
problem, har politiet ikke
fået negative henvendelser
fra de københavnske borgere.
Og som Mogens Lauridsen
påpeger, er der heller ingen
grund til bange anelser. Forskellen fra før til nu er blot,
at politiet bruger deres ressourcer anderledes. Mogens
Lauridsen forklarer i den forbindelse, at betjente, der arbejder aften og – weekender,
skal have ekstra i løn. Og da
der på nuværende tidspunkt
ikke er råd til det, satses der
i stedet på områder, der har
specielt behov for opsyn i
dagtimerne. Her kan Vesterbro nævnes som et eksempel.
Det er desuden politiets fornemmelse, at beboere i de
udsatte områder har reageret positivt på dette skift af
fokus.
Det er ikke første gang,
Københavns politi havner i
en situation, hvor store aktioner har taget mange betjentes opmærksomhed. Ekstra
indsatser fra politiet indebærer automatisk adskillige betjentes afspadsering. Sådan
er realiteterne, men som Mogens Lauridsen fastslår, skal
det selvfølgelig ikke gå ud
over politiets overordnede
indsats i Indre By. Og det gør
det heller ikke.
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Vi tillbyder desuden
1 kla
1.
l sses ombetræ
r kning!

Kurt Rasmussen Møbelværkstede
eder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60
www.krm-indretning.dk

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

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

SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder
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JULEGAVEIDÉER TIL FRIMÆRKESAMLEREN
STENDER - SCHAUBEK - LEUCHTTURM FORTRYKSALBUM
Redus systemer - Indstiksbøger - Stort udvalg i frimærkeartikler
Kataloger og håndbøger samt gavekort

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Illums indgang efter Rambuktyvene havde været der.

Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
Hele juleugen til kl. 20.00
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FOrnYelse Venter
KøBMagergade
Byrummet på Købmagergade, Kultorvet, Hauser plads
og nær Trinitatis Kirke skal fornyes og restaureres. En
konkurrence er netop udskrevet.

02/10/06

VOXpOp

9:39:46

Af Caroline Aistrup og Casper Aistrup

En konkurrence med 12
deltagende
arkitekthold
skal de næste måneder,
frem til den. 22. februar,
prøve at finde den rette
fremtidige udformning af
Købmagergade, Kultorvet,
Hauser Plads og
pladserne
,2
-//400$*+*+.!"#"%&%'&
'5313)13(1)(3 
nær Trinitatis Kirke.
 

”en rigtig plads” - og bliver
en oase, der ligger gemt lidt
af vejen.

stadig pølsevogne
På Købmagergade og Frederiksborggade skal der fortsat være plads til at butikkerne kan stille varer ud i
gadebilledet, ligesom der
fortsat skal være plads til
både stadepladser og pølsevogne.
Men kommunen ønsker
mere orden og organisation.
Arkitektholdene skal finde
en balance, så ordenen
ikke umuliggør individuelle tiltag eller ødelægger
områdets særlige identitet.
På pladsen omkring Rundetaarn og Trinitatis Kirke
(Trinitatispladsen) vil man
gerne have, at stedet i højere grad skal udgøre et samlet byrum,. sådan at der
opstår en sammenhæng i
område.

qweerttyuuiopop??sdfghgjkjl?k??
lzxvbxncvxmvnm,cx.-QERTUIOP?ASDF
GHJKLÆØZXCVBNM;:!?#?%&/()=
?`§$1234567890+
???§£∞™¶[]≠±’°∑?®†¥?|?π?
?ß∂?©??????
????∫?µ????

- Din kontakt til
lokal købekraft
i Indre By
0;*'&'404*'&0;66'

Telefon:

33454600

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

Pedalatleten_41x100.indd 1

Metropol København
Belægning og fliser skal
naturligvis genfinde deres
rette element, men derudover har Københavns
Kommunes Teknik- og Miljøudvalg en række andre
ønsker for hvordan denne
del af Indre by skal tage
sig ud i fremtiden. I konkurrencen bliver der lagt
vægt på, at fornyelsen af
området skal tage udgangspunkt i ”Handlingsplanen
for Københavns Byrum”.
Det vil sige: Være med til
at understøtte København
som international metropol, ved ikke at ligne andre
storbyer, men ved at fremhæve byens egne kvaliteter. Projektet ved Købmagergade skal således styrke
den lokale karakter, samtidig med at der skal tilføres
noget nyt.
Byens scenegulv
Kultorvet skal være Københavns scenegulv; hvor både
planlagte og spontane aktiviteter kan foregå. Samtidig skal pladsen markere
sig som et rummeligt torv
i forhold til brugernes adfærd.
Legepladsen på Hauser
Plads bliver hvor den er,
fastslår Teknik- og Miljøudvalget i sit konkurrenceudkast, men derudover ønskes
det at pladsen genfinder sin
funktion og identitet som

29/05/06 15:24:36

Penge i kassen...
Københavns Borgerrepræsentation har allerede bevilliget 1,5 mio. til formålet, mens Knud Højgaards
Fond ligeledes har spyttet
1,5 mio. i projeket. Ved
budgetforliget i 2007 blev
der desuden afsat i alt 40
mio. til fornyelse af Købmagergade, Hauser Plads
og Kultorvet.
Teknik- og Miljøudvalget
regner med at yderligere
finansiering kan dækkes af
private donationer.
I forbindelse med den
netop udskrevne konkurrence om Købmagergade
og omgivne pladsers fremtidige udformning, har vi
spurgt en række lokale om
deres mening og tanker omkring områdets fremtid.
kbh@københavneravisen.dk

Birthe fra ”det Hvide lam”:
”Fliserne skal naturligvis laves. Jeg er faktisk med i en høringsgruppe der skal komme med forslag til pladsen (Kultorvet, red.) . Umiddelbart har jeg dog ikke selv så mange forslag
til selve udformningen af pladsen, andet end der selvfølgelig
skal nye fliser. Desuden skal træerne og det grønne bevares.
Men hensyn til pladsens miljø, synes jeg, der skal gøres en
indsats for at få de hjemløse væk. De er ubehagelige, skaber
utryghed og stikker af og til folk ned...”

ivan fra ”peters pølser”:
”Jeg kunne rigtig godt tænke mig en brostensbelagt plads.
Det ville i øvrigt være dejligt med nogle flere træer. Det er
i hvert fald meget vigtigt at alt det grønne bliver bevaret.
Det nye skal være pænt; sådan som Købmagergade og Kultorvet ser ud nu er helt utilfredsstillende!”

Maiken fra ”lisbeth dahl”:
”Jeg bander over den belægning på Købmagergade hver
eneste dag... Det ville vel nok være rart med nogle pænere
bænke og så nogle flere skraldespande! Folk bruger vores
paraply-spand til skraldespand (som står uden for forretningen, red.); så et behov må der være... Måske kunne man
også lave nogle små oaser, med noget mere grønt?”
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»FlOatatiOn«
I KLAREBODERNE
Af trine Møller

Hos FloatZone i Klareboderne tilbydes et forholdsvis nyt
koncept kaldet floatation,
hvor man flyder vægtløst –
næsten som en astronaut.
Ejer og stresscoach Diana
Jensen fortæller mere om
konceptet.
FloatZone åbnede i i Klareboderne den 1. marts 2007,
og har siden da tilbudt en ny
oplevelse for københavnerne
– nemlig floatation. FloatZone er det eneste af to steder, som tilbyder floatation
i København. FloatZone ejes
af Diana og Preben Jensen,
men det er kun Diana, som
arbejder der fast.
Man skulle tro, at flotation er et nyt fænomen, som
er dukket op sammen med

Man ﬂyder næsten vægtløst i
Floatation-tanken

de mange andre forkælelses
tilbud det seneste årti, i takt
med at danskerne har fået
en mere stresset hverdag.
Floatation, forklarer Diana
Jensen, stammer tilbage fra
1960’erne i USA. I firserne
havde en yogaskole i København også en tidligere variant af en floatation tank –
kaldet en isolationstank. Det
er dog først nu, at floatation
er ved at blive kendt blandt
det store publikum, og flere
og flere københavnere kommer på besøg hos FloatZone.
Diana Jensen har både deltaget i Livsstilsmessen og
FemaleVision i Øksnehallen i foråret 2007 for at gøre
endnu flere opmærksomme
på denne nye mulighed for
afslapning.

en oplevelse der skal prøves
Men hvad er dette floatation så? Efter et bad lægger
man sig i floatation tanken,
og trykker på en knap som
sænker låget ned over tanken. Tanken indeholder 550
l vand, der er temperet efter
ens kropstemperatur, samt
300 kg salt. Denne kombination gør, at man automatisk
flyder, når man lægger sig
i vandet. Faktisk skal man
anstrenge sig for at røre bun-

Bestil dine økologiske julevarer, ænder
sejrøgæs og flæskesteg NU!

Levende lys gør Floatation mere
hyggelig...

den. Man ligger nu og flyder
i en slags kuppel, og hjernen
kan slappe helt af, da den
pludseligt ikke skal koncentrere sig om at holde balancen. Fornemmelsen er meget
utrolig, og folks oplevelser er
meget forskellige. Derfor er
det også noget som er svært at
forklare, men skal opleves. I
den time man ligger i tanken
og slapper af, oplever nogle,
at de flyder rundt, selvom de
Rosengårdens_41x60.indd
ligger stille. En tilbagevendende tanke om at ligge trygt
i moderens mave kan også let
tilkomme. Ifølge Diana, er
der mange, som kommer på
nytænkning mens de ligger
i tanken – simpelthen fordi
hjernen får en chance for at
slappe helt af.

end blot en bog-sælger gemt i
maven: ”Vi har hjerner, kranier og rygsøjler, hele torsoer;
alt hvad du har lyst til! Lidt
organ-pusher er man vel altid…”. Skulle De have lyst til
en hjerne i hjørnet fås 4 dele
for 2190 kr., 8 dele for 2490
kr. Altså kun 300 kr. ekstra
for hele fire hjernedele.
jm

hvidelam_41x60.indd
1
11/05/06
10:04:12

11/05/06
- DOCIGTICFGU
(TWIV)T PV

k$Edhi]jhZi
vghi^YZch[gj\i
=ZciZhYV\a^\i[gV
<g´ciidgkZi

tmo@vdn.dk

atHeneuM: ORGAN-PUSHEREN
Har De nogensinde overvejet
at se Deres hoved indefra?
Atheneum,
”Fagboghandleren med de mange spændende bøger” i Nørregade 6,
har noget i kældervinduet,
der gør at man stopper op:
Hjerner til salg! Anatomiske
plancher er det pæne ord for
disse indvortes dele i gummi.
Sarah bag skranken har mere

1
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En hjerne af plastik er til salg hos
Atheneum i Nørregade

Jørgenholst_41x100.indd 1
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rikke Westergaard Jensen , rwj@koebenhavneravisen.dk

slut Med nassejul
I STORE KONGENSGADE ER FÆLLES JULEPYNT IKKE LÆNGERE EN SELVFØLGELIGHED.
Af rikke Westergaard Jensen

Efter at julekontoen i en årrække endte i minus, opgav formand for Store Kongensgade Handelsforening,
Anne Dragsted, sit virke som
pyntansvarlig. Kjøbenhavns
Juleudsmykning
overtog
pynt såvel som regning.

Som formand for Store Kongensgades Handelsforening stod Anne Dragsted i mange år for den utaknemmelige opgave at skaffe penge til juleudsmykningen af gaden. Her er hun foreviget foran sin butik i Store
Kongensgade et af de år, hvor det netop lykkedes at få julegranen op at hænge i handelsgaden.

GALLERI 68
Store Kongensgade 68, 1264 K
Tlf. 3332 3351 – E-mail: Galleri68@mail-telia.dk

ret for at informere nytilkomne om julepyntordningen
hos Jørgen Elleboe fra Kjøbenhavns Juleudsmykning.
Sidste jul blev han ramt af en
blodprop. I år forsøger han at
passe bedre på sig selv. Han
har derfor nedprioriteret at
kontakte nye erhvervsdrivende i gaden. Både han og
Anne Dragsted fastholder
dog, at en stor del af de ældre
butikker er vel vidende om
ordningen. Mange af disse
nyder altså stadig godt af de
guirlander, der hænger i starten af gaden, mener de.

Asocial udvikling?
Tidligere spyttede gadens
forretningsdrivende i en
fælles julekasse. En årrække
med faldende bidrag har lukket puljen. Anne Dragsted
mener, at udviklingen er lidt
asocial:
Afstanden mindskes
”Det var så svært at få Anne Dragsted tror, at melfolk til at betale. Vi vil vel lemrummene i udsmykninalle sammen gerne have jule- gen er et symptom på en
pynt, men man lod bare na- generel udvikling. Det er et
boen betale regningen. Det resultat af manglende engaer lidt asocialt.”
gement i handelsforeningen,
Udviklingen har resulte- mener hun. Dette bakkes delret i, at en del
vist op af Anbutiksfacader
ders Jensen
i
området »Jeg kender slet ikke fra Madklubomkring Ny- til nogen ordning. ben.
Han
boder skiller
pointerer, at
sig ud fra de Hvis vi skal deltage der er stor
t rad it ionelt
vil jeg bare gerne udskiftning
pyntede facai gaden, og at
der, ved netop
vide, hvorfor og han som ny
ikke at være
ikke kender
hvordan.«
pyntede.
til hverken
Store Kongensgade Handelsforening
uinteresseret
eller til Kjøbenhavns Juleudeller uinformeret?
Københavneravisen spurgte smyknings tilknytning:
”Jeg kender slet ikke til
en god håndfuld forretningsindehavere,
hvorfor nogen ordning. Hvis vi skal
de ikke ønsker at betale for deltage vil jeg bare gerne
granguirlanderne. De fleste vide, hvorfor og hvordan.”
Han efterspørger en hantilbagemeldinger
vidnede
om mangel på kendskab til delsforening, der ikke blot
procedurerne for tilmelding beskæftiger sig med enkeltsaog betaling. Kun én af de ad- ger såsom julepynt. Han savspurgte ytrede, at han havde ner en mere overordnet plan
kendskab til ordningen. Cy- for Store Kongensgades fremkelmageren Rasmus Gjesing tid. Anne Dragsted er enig i
mener ikke, at julepyntet kritikken, men hun mener,
kommer hans forretning til at der skal unge ildsjæle til.
gode. I Spotlight er man enig Hun forstår, at der ikke alle
med Cykelmageren i, at jule- steder er råd til at sætte den
belysning og granguirlander fornødne tid af til foreningsprimært gavner restauratø- arbejde, ”men nogen skal jo
rerne. Her har man dog al- gøre det.” siger hun.
ligevel valgt at bakke op om
ordningen.
I sidste ende hviler ansva-
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rYgesaMtale
PÅ HOF-APOTEKET
Går man med tanker om at
stoppe med at ryge, kan man
i den næste tid få hele 15 gratis uforpligtede minutter hos
det Kgl. Hof Apotek i Store
Kongensgade 45. Samtalen
informerer om rygning og
rygestop og er ment som en
hjælp i overvejelserne.

StigHaunso_41x60.indd 1

Bodil og Enes fra Hof Apoteket i Store Kongensgade
slår det uforpligtende fast
og siger: ”På apoteket står vi
ikke med en løftet pegefinger
over for rygerne. Samtalen
foregår helt på kundens præmisser...”

en HOtdOgs
sKæBne

cha

Fashion
for
Women
- i naturlige, lækre materialer
Fashion
for
Women

11/05/06 19:35:27

- i naturlige, lækre materialer

Wenneberg & Juel

Sankt Peder Stræde 31
DK-1453 Copenhagen K Map 4/C3
Tel +45 3311 7938
•

I over tyve år har Nyhavns Pølser, ved Thomas Petersen, haft opstilling i Nyhavn. Her har den
været besøgt af alt fra d’Angleterreresidenter til gæve Hongkonggængere. Med Københavns
Kommunes byrumsplanen for Nyhavn, skal hotdog’ens skæbne afgøres. Det er nemlig muligt
at disse planer påtænker at flytte pølsevognen over på Kongens Nytorv.
rwj

Wenneberg & Juel

Sankt Peder Stræde 31
DK-1453 Copenhagen K Map 4/C3
Tel +45 3311 7938
08/06/06 14:20:34

Velkommen
Velkommenpå
påapoteket…
apoteket…

Nytibo_41x40.indd 1

•

Personlig vejledning på apoteket
DECUBAL®

Compeed®

Zymelin®

Hjælp til vinterens
forkølelse på dit lokale apotek

Apoteket hjælper
i den mørke tid
Decubal® Face Vital Cream
–
farvel®tilafføringsmiddel
tør hud
Medilax

Ekstra
nærendebåde
og fugtgivende
til tør hud
Kan
anvendes
til børn ogcreme
voksne
i ansigtet. Med jojoba-olie, ceramider og vitamin
samt til gravide og ammende. Nu i nye
B3.
smagsvarianter.

Compeed® plaster til forkølelsessår
Har
du tid
til forkølelsessår?
Den mest
diskrete
måde at behandle forkølelsessår på Ihurtigt
EN FART.-Giver
Tænk
tænkomgående
Zovir® lindring ved at
dæmpe kløe og svie. Forhindrer skorpedannelse,

Zovir forhindrer virussen i at sprede sig og
hvilket giver en mærkbart hurtigere heling.
medvirker aktivt i helingsprocessen.

Zymelin® næsespray
– til stoppet
Decubal
al Facenæse
Vital

Zymelin ® næsespray giver luft i næsen, når du

Intelligent hudcreme der plejer samtidig med,
er forkølet. Kan også bruges ved bihulebetænatdelse.
den stimulerer huden til selv at regenerere
de stoffer, den mangler.

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Zymelin® Ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol
Ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust

®
®
Produktinformation:
Medilax
Frugt
og Medilax
ChokomintVoksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens
i hvert næsebor højst 3 gange
daglig i højst
10 dage.
Zymelin® næsedråber:
Laktulose
667
mg/ml
Anvendes:
Mod forstoppelse.
Dosering: Børn 0-5
3-6
ml pr. døgn,
børn
måneder:
10 ml
pr. døgn, børn
1-14 år: 5-15 Bør
ml ikke
pr. døgn.
Voksne:
15-302 årmluden
daganvisning. Må
ikke
anvendes:
Ved overfølsomhed
overfor xylometazolinhydrochlorid
eller måneder:
et eller flere af
hjælpestofferne
samt
ved5-12
grøn stær
med snæver
kammervinkel.
Forsigtighedsregler:
anvendes
til børn under
lægensBivirkninger:
anvisning på grund
af risiko formave
overdosering
og depression
af centralnervesystemet.
Bør ikke anvendes
end 10 til
dage,
da hyppig
kan medføre
hævelse
af næse
slimhinden
og øgetml)
sekretion.
Skaldagligt
anvendeskan
med
ligt.
Oppustet
og afgang
af tarmgas.
Forsigtighedsregler:
Bør ikkei mere
anvendes
børn
underog2 langvarig
år udenbrug
lægens
anvisning.
Høje
doseringer
(30-50
3 gange
forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer,
øge insulinbehovet hos diabetikere. Må ikke anvendes af personer på galaktose- eller laktosefri diæt. Kan anvendes af gravide og ammende. Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt før
iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne
brug.
Pakningsstørrelser:
100 ml,Graviditet:
250 ml, Bør
500ikke
mlanvendes.
og 1000Amning:
ml. Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen.
(fæokromocytom).
Graviditet og amning:

Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet: www.nycomed.dk.

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstoppet næse og sygedage. 3 ud af 4 danskere bliver forkølet op til
flere gange hvert år.
På apoteket hjælper vi hele familien med at lindre generne ved
forkølelse. For nogle er næsespray og sugetabletter løsningen,
Efteråret giver tørre hænder, kolde næser og røde kinder, som
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre
minder os om,
om at vinteren står for døren
døren. Sæsonens stride
hoste. Det giver forkølelsesramte danskere ro til at sove om
blæst og kolde vejr sætter sine spor på kroppen, som derfor
natten – og gør livet lidt mere udholdeligt, indtil man igen er
har brug for ekstra pleje og omsorg. Apoteket tilbyder faglig
på højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at
og personlig rådgivning, så din familie kan gå den kolde og
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.
mørke tid vel i møde.

Her indsættes
apotekets
navn
Kongelig
Hof-Apotek
Store Kongensgade 45
Her indsættes
adresse og
1264 København
K
telefonnummer
Tlf.:
33 14 11 68
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redaKtiOn: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

Caroline Aistrup, ca@koebenhavneravisen.dk

trYgt i trYKBar
For snart to år siden åbnede
Carsten Oechsner sin tyskinspirerede “Trykbar” i Møntergade 24. Forinden havde
han været bartender flere
steder og senere hen ejer af
Basementbar, men mente at
servicen var blevet alt for
dårlig, og at der manglede
et sted, hvor musikken ikke
overdøvede alt. Derfor har
Carsten Oechsner fra starten
sat serviceniveauet på sin
Trykbar meget højt og desuden sørget for, at der aldrig
bliver spillet tekno, hip hop
eller ”hård metal” i baren.
Musikken bliver i øvrigt aldrig skruet højt op. Folk skal
kunne tale sammen på Trykbar, mener Carsten.
Stedet har fået rigtig

mange stamgæster, for som
Carsten selv siger: ”Når folk
er kommet her én gang og
oplevet en god betjening og
en glad stemning, får de lyst
til at komme igen. Her skal
man for eksempel ikke selv
rejse sig for at få en øl...”
Trykbar tager sine egne

forholdsregler for at undgå
ballade. Folk med kasket og
hue bliver således bedt om
at tage dem af, når de kommer ind. Til gengæld er der
ingen dørmand. ”Jeg kan
se, at gadebilledet er blevet
mere råt. Især i Gothersgade
er tonen blevet mere hård.
Det vil vi gerne undgå her,
så jeg prøver at sætte nogle
enkelte klare regler og tale
pænt til folk”, siger Carsten
Oechsner.
Med en hyggelig og uforSushitime_86x60.indd
mel stemning lægger stedet
heller ikke op til slagsmål.
Trykbar har standup den
sidste torsdag i hver måned.

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

PALÆ_41x40.indd 1
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GRIB CHANCEN FOR
ET GODT GREB

· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr.
· Rarmennudler 75,- kr.
Grønnegade 28
1107 Kbh K
tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97

1

10/05/06 12:54:36

ca
Cartsen Oechsner

jul HOs geOrg jensen
FROKOST

Frokosttilbud

Der er dækket op til jul hos Georg Jensen Damask i Ny Østergade 19 med traditionsrige
duge og et moderne strejf.
Det er den kendte guldsmed Charlotte Lynggaard,
der står bag designet af en
kollektion af moderne dækketøj, der går under navnet
”Vinter”,hvor hun kombinerer de to gamle håndværk,
væveri og guldsmedearbejde.
Tjørn, nøgne grene, juleroser,
16:36:00
snefnug og små hjerter er indvævet i damaskdugen. Sådan
virker dugen indbydende til at
samle alle dem, man holder af,
omkring julebordet.
Kollektionen består ikke
alene af tidløse damaskduge
og dækkeservietter, men også

ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K
TLF.: 3315 1565
ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR
FROKOST: KL. 11-15 · AFTEN: KL. 17-23

af løbere og mundservietter.
Diana Blostrupmoen, der er
butikschef i Ny Østergade
19, fortæller, at dugene bliver
brugt år efter år, fordi de både
er tidløse og moderne. Og hvis
man er i vildrede, om hvordan
julebordet pyntes nemt og
smukt, står hun altid klar til
en lille snak om gode fif.
ca

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

Diana Blostupmoen dækker op til
jul i Georg Jensen Damask.

10 År Med pilates
i nY adelgade
Victor_86x60.indd 1

ARNE JAC OBSEN

97 mm i matforniklet messing
med Ø50 mm kuglelejeroset
12.4044.74.xxx

899,-

97 mm i poleret messing med
Ø50 mm kuglelejeroset
12.4042.01.xxx

899,-

111 mm i matforniklet messing
med Ø50 mm kuglelejeroset
12.4054.74.xxx

1099,-

111 mm i poleret messing med
Ø50 mm kuglelejeroset
12.4052.01.xxx

1099,-

møller
& mammen ApS
Gothersgade 42 • 1123 København K
Tlf.: 33 14 05 40 • Fax.: 33 32 28 64
E-mail: post@moller-mammen.dk
www.moller-mammen.dk

I disse måneder er det 10 år
siden at Iben Rohde åbnede
sit Pilatesstudie i Ny Adelgade 5A. Studiet kan derfor
notere sig som værende Danmarks ældste Pilatesstudie.
I de 10 år har 600 mennesker
passeret gennem de gamle
lokaler hos Body Control Studio, hvor de her har dyrket
den særlige træningsform
Pilates; der oprindeligt blev
udviklet af tyskeren Joseph
Hubertus Pilates og i årtier
var forbehold dansere, atle-

ter og skuespillere.
I dag er Pilates kendt fra
både fjernsyn, blade og morgenmadspakker. Fitnessbølgen har også bidraget til at få
gjort Pilates mere kendt.
Iben Rohde fortæller da
også at tilstrømningen til
studiet, med beliggenhed
på første sal i baggården Ny
Adelgade 5, har ”været støt
stigende”. Således er studiet
i dag udvidet med to lokaler
på 3. sal.
cha

11/05/06 10:14:11

Iben Rohde i sit Pilatesstudie
i Ny Adelgade, i færd med
at demonstrere...

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd 1

11/05/06 19:31:50
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redaKtiOn: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

rasmus sørensen, rs@koebenhavneravisen.dk

B(e)rusende julekalender
i Ølkælderen Gammel strand
ØL & Vin, naboløs 6, er årets
julekurv parat: 24 indpakkede
øl til farmand.
Af Rasmus Sørensen

Ølkælderen er knagme fra
1796! Nede ad Snaregade har
geschæften haft eget bryggeri, og flaskerne har i århundreder stået på ræd og række.
Men hvor julekurven kommer fra fortaber sig i historien. Da Københavneravisen
interviewede den unge Maria
Rieck i ølkælderen og spurgte
til øljulekalenderens historiske oprindelse, flød hun ud i
øllets mjødske ophav:
” I starten ofrede vikingerne øl til guderne. Da kristendommen kom til at styre julen, fandt man det klogest at
omdanne øllet til juleøl i stedet for at forbyde drikken.”

en bajerbuket
På gulvet i butikken står kurven og lokker med sit knitrende papir og glimtende kapsler,
og midt i bajerbuketten står
den store nr. 24. Men Maria
kunne aldrig finde på at afsløre etiketterne bag papiret.
Man må prøve sig frem.
Hvordan har I valgt øllerne
ud?

”Vi har valgt ud efter, hvad
der smager godt: Danske og
udenlandske juleøl og almindelige udenlandsk øl. Der er
blandet, så at man kommer
til at smage på noget, som
man ellers ikke ville have
smagt på”.

Mikrobryggerierne
blomstrer op og juler med
Selv de helt små bryggerier,
der kun lancerer 4-6 typer
øl årligt, disker også op med
juleøl. Det er altså ikke kun
Tuborgs snebajercirkus, der
hersker enerådigt på markedet. Maria fortæller:
”Bryggeriet Skovlyst er et
lille bryggeri, der har lavet juleøl. Og Brøckhouse, der ikke
laver så mange forskellige
øl, har også en juleøl. Og så
er der Herslev Bryggeri, som
kun brygger 7-8 forskellige
øl. De kommer også med en
juleøl.”
Man kan ikke lægge Maria
til last, at hun ikke selv har
smagt nr. 24, som hun har
valgt til årets favorit. Det er en
ordentlig bajer på næsten en
liter. Tættere kommer vi ikke
på ankeret. Men mindre kan
også gøre det, og der er helt
sikkert noget for enhver smag.
Hvis øljulekalenderen ønskes, kan den bestilles en dag forud på tlf.: 33 93 93 44. Den koster 500 kroner.
Kurven med indhold kan næppe transporteres på almindelig cykel. Den vejer ca. 15 kg.

Hunde -Og KatteelsKerne
i KøBennaVn K
Sjaske & Co i Badstuestræde
7 er det tætteste vi kommer
på en dyrehandel i Kbh. K: I
lidt over et år har Maria Fogh
Dahlmeijer haft sin ” gavebutik for folk, der elsker hunde
og katte”.
Selvom navnet ”Sjaske”
signalerer noget med badstuer er Badstuestrædes Sjaske
- en hund. Endda en stor én.
Det er Maria Fogh Dahlmeijers 2 ½ år gamle new foundlænder, der har lagt navn til
gavebutikken, hvor katte- og
hundelskende beboere i Kbh.
K strømmer til. Københavneravisens udsendte fik en
snak med Maria, der forklarer om sin butik:
”For det første er vort koncept KUN for hunde og katte.
I starten var det kun for hun-

de, men siden har vi taget
katte ind, for her er jo mange
katteejere i K. Om selvom
her selvfølgelig er her ting
du også kan finde andre steder, tager vi ikke alt ind, men
tjekker grundigt, hvordan
tingene er lavet og satser meget på kvalitetsprodukter”.
Er I blevet godt modtaget?
”Ja, rigtig godt. Vi har fået
rigtig mange faste kunder,
som bor herinde”
Maria fortæller at der er
flere hunde end katteejere i
K, og selvom hun ikke kan
sætte tal på, har hun selv ca.
70 hundeejere med bopæl i
Kbh. K. som kunder.
Er du på fornavn med alle
de hunde?!
”Ja-ja!”, ler Maria, så man
tror hende. Sjaske & Co åb-

nede sidste år i november og
Maria kan melde, at det går
mere end godt. Så mangler
du en gaveidé til en hund
eller en kat, som du er på

fornavn med, så er Badstuestræde 7 stedet, hvor du kan
gå hen - og snuse rundt.
Jm@koebenhavneravisen.dk

Maria Fogh Dahlmeijer, indehaver af ”Sjaske og Co”, elsker hunde og katte...

sKal pOstHusteatret luKKes?
I 35 år har Posthusteatret i
Rådhusstræde vist både film
og teaterforestillinger. Men
nu ser det ud til, at filmen er
knækket: I posthuslokalerne
ovenpå er diskoteket Code
åbnet, og det forlyder, at der
på grund af den tiltagende
lydstyrke fra oven ikke længere kan vises forestillinger i
kælderen. Det lille teater har
holdt lukket mens dansebaren blev bygget, og under
dokumentarfilmfestivalen
CPH:DOX i november måtte
forestillingerne aflyses på
grund af det nyåbnede diskoteks dunken. Nu er det
tvivlsomt, om Posthusteatret åbner igen. En politisk
håndsrækning i forsøget på
at holde liv i stedet ser ud til
at være nødvendig, hvis Posthusteatret igen skal begejstre
med noget for øjet.
rs
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redaKtiOn: Grønnegade 18, 1107 København K, tlf: 33 45 46 00

tobias Mortensen, tm@koebenhavneravisen.dk

juleMeKKa i studiestræde
Kravlenisser, håndmalede
glaskugler og kræmmerhus med
krøllet hank - hos danish Art &
Christmas shop i studiestræde
går julen aldrig af mode – butikken har åbent hele året rundt.
af Tobias Mortensen

Julebutikken Danish Art &
Christmas Shop har i 10 år
været en fast del af det københavnske bybillede. Butikken har de sidste 6 år fra
dens nuværende placering
i Studiestræde 41 forsynet
turister såvel som københavnerne med rigtig julestemning – i form af et rent slaraffenland af nisser, julepynt,
julemusik; kort sagt alt der
hører julen til.

stemnings-land
Fra man træder ind i Danish
Art & Christmas Shop, fornemmer man straks butikkens unikke julestemning,

for her er nemlig altid pyntet op til jul. Ved disken bag
nissehuer og juleklip, står
indehaver Leo Faurholt. Med
en fortid som indkøbschef i
Tivoli, der involverede ham
særligt i det årligt tilbagevendende julemarked, forstår man hvorfor butikkens
atmosfære emmer af gammeldags julehygge. Og her er
det traditionerne der værnes
om, mens modeluner ikke
bekymrer Leo Faurholt: ” Vi
lader andre om modeluner,
der skifter år for år, her er
den traditionelle jul i fokus”.

Besøg -lang vejs fra
Selv om julebutikken fører
et imponerende sortiment
af dansk kunsthåndværk og
den traditionelle inspiration
bærer et klart dansk præger
kunderne langsvejs fra. Leo
Faurholt erkender at en stor
del af kunderne er turister:
”Der kommer kunder helt fra

Japan, der har fået butikken
anbefalet – men her kommer
også udenlandske kunder
med skandinaviske rødder,
som savner den traditionelle
danske jul”.

sidste jul i studiestræde
Julebutikkens kælder er for
længst blevet inddraget i bu-

tikken, men pladsen i Studiestræde 41 er alligevel blevet for
trang – og nye større lokaler er
nødvendige. Derfor er det butikkens sidste jul på adressen.
Men savner man barndommens julepynt, eller har man
bare lyst til at opleve rigtig
dansk julestemning, så er et
besøg i julebutikken i Studiestræde et fristende tilbud.
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Se lige her kære kunde!

#
Frisør Hans
HusmannsVinstue_41x60.indd 1
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Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.

Leo Faurholt tager i mod kunder
året rundt uanset om vinterkulden
raser eller sommersolen bager.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00

Glædelig Jul

Hos Nordisk Korthandel, scanmaps.dk finder du flotte gaveidéer til hele familien.
Se Julekataloget på www.scanmaps.dk

Anno 1870

Anno 1920

Anno 1953

Anno 1980

Anno 2007

Dit kort
Danmark 1842 - 2007
Vælg selv
Flotte kort til udsmykning eller med på tur.
Vælg selv centrum og navngiv dit kort.

www.scanmaps.dk/ditkort

Pris fra 189,- kr.

Globus - ‘Copenhagen’
Diameter 30 cm
www.scanmaps.dk/0001201

298,- kr.

Nordisk Korthandel
scanmaps.dk
Studiestræde 26-30, 3338 2638
post@scanmaps.dk
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Historisk

rejsefører
Det gamle København har netop fået en ny historisk rejsefører. Rejseføreren er i tre små bind og beskriver via forskellige ”holdepladser”, dvs. steder i
Indre By hvor forfatteren standser og fortæller om København som det var engang” .
Værket er overskueligt, rigt illustreret og den skrivende tone let og ukompliceret. Som forfatter Jesper Asmussen selv skriver, så er bogen beregnet
”som en historisk rejsefører til at have med ude i åstederne; men kan udmærket bare bruges hjemme i dagligstuen eller til undervisningsbrug”.
”Københavns Historiske Rejsefører” er udkommet på forlaget Mellemgaard, og kan erhverves i de ﬂeste boghandler. Vi bringer her nogle korte
appetitvækkere, for at introducere værket nærmere.
Bind 1:
6th Holdeplads: Gråbrødre
torv, eller Ulfelds plads som
den på et tidspunkt hed. Her
fortæller Jesper Asmussen
historien om landsforræderen Corfitz Ulfeld og hans
kone, Christian d. IVs datter
Leonora Christina. Pladsen
havde en prægtig bygning
netop her, på hjørnet af Kejsergade og Gråbrødretorv.
Som musikalsk indslag får
vi her at vide at på adressen
Gråbrødretorv 21 blev ”Højt
fra træets grønne top” første
gang sunget.
Bind 2:
8ende Holdeplads: Amalienborg Slotsplads. Her lå
engang Frederik den tredjes dronning, Sofie Amalies,
prægtige slot, der i en meget tragisk ulykke brændte i
1689. Ved siden af slottet var
der dengang blevet opført en
midlertidig
teaterbygning
af træ. Midt under forestillingen antændtes et af olielamperne og hele bygningen
stod kort efter i lys lue. 171
mennesker mistede livet og
Dronning Sofie Amalies slot
brændte også ned.

Gråbrødre torv år 1748. Skamstøtten der skulle minde Københavns borgere
om Corﬁtz Ulfelds forræderi står lige til venstre for midten af billedet.

Marie Skellingsted
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Det første Amalienborg Slot, set fra haven i 1669. Bagved skimtes
Larsens Plads med alle skibsmasterne.

Bind 3:
2den Holdeplads: Vi befinder
os på Christianborg Ridebane; her kan man læse om
ridebanen der stammer tilbage til det barokslot Christian
den sjette lod opføre i 1738 og
som brændte i 1794. Vi hører
om ”Marmorbroen” – der går
fra Slotsholmen over til Ny
Vestergade, om Hofteatret –
der ligger lige over De Kongelige Stalde og om rytterstatuen af Christian den niende
– den der står midt på selve
ridebanen.
af Casper Aistrup

Den historiske rejsefører,
i tre overskuelige, små bind.

Tegn dit eget ”julemærke”
H V E R W EEK END INDTIL J U L

Tegn dit eget
”julemærke”
og få et ark
med hjem

Det andet Christiansborg, set fra ridebanen. Slottet blev færdigbygget i 1740
og kostede 2/3 del af et helt års indtægt fra hele Det Danske Kongerige.

Købmagergade 37 · Telefon 33 41 09 00 · www.ptt-museum.dk

Fotografierne af Marmorkirken er
udført i en håndlakeret billledramme, så
at beskueren kan se “før -”efter” effekten
af oprensningen, der er symbolske for alle
processer fysiske som åndelige.
For at sætte forskellen i relief har fotografen
Flemming Jönsson valgt at indramme en kapsel sod fra opresningen nederst i billederne.
Billederne er i en begrænset serie på 25 stk.

Medium ramme : 4 x fotos + indkapslet
originalsod 60 x 70 cm. : kr. 8.100,-

Kom og oplev
Connie Gundelach´s eventyrlige
julepynt og bliv inspireret
af vores adventskranse
og et spændende udvalg af
anderledes og eksklusive
gaveidéer.
David Marshall
lysestage 52 cm.
kr. 5.600,-

Sort ramme
18 x 18 cm.
kr. 285,-

Marmor
porcelæn kirke
til fyrfadslys 10 cm.
kr. 285,-

Engel 22 cm
kr.87,-

Nisse 10 cm.
kr.88,Helligtrekonger 10 cm Juletræ 12 cm
kr.225,kr.75.-

Krone 7 cm
kr.66,-

Hanne
Gundelach House of Art & Design
Bredgade 56 -1260 København K - Tlf. 33113396 www.gundelach.dk
Åbningtider man-fre. 11.00 til 17.30 Lør. 11.00 til 15.00
Alle søndage i december holder vi åbent kl. 11.00 - 15.00

