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Kør uden
om indre by
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Vi flytter fra Bredgade 36 til Bredgade 4

BUTIK AFSTÅS
Marie Skellingsted.dk
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Når det kommer til bilkørsel i indre by, kan flere sikkert
nikke genkendende til problematikken – meget trafik, ensrettede og afspærrede veje og ikke mindst få parkeringspladser. Politiinspektør Mogens Lauridsen opfatter nu ikke
trafikken i indre by som et kritisk problem
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Trafik kaos på Christians Brygge, hvor lange køer ikke er et sjældent syn.
Af Sofie Stokholm Jacobsen

Frustrationen over igen at støde på skilte
som ”venstresving forbudt” eller ”stop” kan
hurtigt sætte gang i svedproduktionen.
Den dernæst ikke-eksisterende parkeringsplads kan også øge stressfaktoren. Lige nu
opfatter politiinspektør Mogens Lauridsen
dog ikke trafikken i indre by som en af politiets væsentligste problemstillinger. Skal
der alligevel peges på specifikke områder
i indre by, hvor trafikmæssige problemer
ofte opstår, nævnes Vestergade, Nørregade
og Studiestræde. Der er altid fest og farver i
restaurationsområderne i weekenden.

Drop bilen
Især turister havner i problematiske situationer, når de modigt vover sig ud på en
køretur i Indre by. Selvom GPS’en i mange
situationer er god at have ved hånden, slår
den ikke altid til i Indre bys jungle af af-

spærringer og ensrettede veje. Som Mogens
Lauridsen gør opmærksom på, har de fleste
mennesker derfor lært, at bilen sjældent er
det nemmeste og mest praktiske transportmiddel. Cyklen bruges derimod flittigt for
at undgå at blive fanget i indre bys labyrint.
Mogens Lauridsen benægter ikke, at der er
dukket flere afspærringer og ensretninger
op i løbet af de sidste par år. Politiet forsøger nemlig helt bevidst at reducere trafikken. Dog oplever de tit uheldige situationer i
forbindelse med de få parkeringspladser og
mange standsningsforbud. Biler parkeres,
hvor de ikke må og spærrer på den måde for
andre. I sådanne tilfælde nøjes politiet ikke
med at klistre en lap papir på bilen og dernæst fjerne den efter en passende periode.
Kun cykler får den behandling. Mogens
Lauridsen fortæller, at politiet gør meget ud
af at finde frem til den pågældende ejer, således at bilen undgår at blive fjernet.
ssj@koebenhavneravisen.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: 200
Borgergade 2 · 1300 Kbh K
tlf: 33114108
www.chicos-cantina.dk

Husk, vi har mad ud af huset...
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I fængsel for
behændighedsspil
Sommeren står for døren, og
det betyder at Strøget fyldes
med chancelystne behændighedsspillere – til kæmpe irritation for Københavns politi.
Der har aldrig befundet sig
så mange behændighedsspillere på Strøget, som der gør
nu. Inden for de sidste tre
år har politiet pågrebet ikke
minde end 78 personer og
har desuden uddelt bøder for
op til 80.000 kr. Der uddeles
først to mundtlige advarsler,
dernæst en skriftlig bøde og

til sidst udstedes et specifikt
forbud mod at opholde sig på
stedet. Ifølge politiinspektør
Mogens Lauridsen er det politiets mål at kunne anvende
straffelovens hasardspilsparagraf i disse tilfælde. På den
måde kan en straf sandsynligvis ende med en tid bag
tremmer.

Advarsel til turister
Mogens Lauridsen lægger
stor vægt på, at der skal ske
noget drastisk for at sætte en

stopper for denne tendens, siden så mange mennesker er
villige til at risikere kæmpe
bøder. I forsøget på at udrydde behændighedsspillerne
har politiet hen over vinteren arbejdet på forskelligt
materiale, der primært skal
uddeles til turister på gaden.
Materialet skal advare mod
lommetyveri og behændighedsspil og give gode råd
om, hvordan man bedst passer på sine ejendele. Det er
målet at folderne bliver klar
inden turistsæsonens indtog
omkring juni måned. Det er
en helt ny idé, som politiet
aldrig har forsøgt prøvet før.
Mogens Lauridsen tror på, at
dette nye tiltag vil hjælpe i
kampen mod behændighedsspillet.

Få et gratis abonnement
på Københavneravisen
Som en ny service til vores læsere kan man nu få et helt
gratis internetabonnement på avisen. Man tilmelder sig
på redak@koebenhavneravisen.dk og opgiver her sin epostadresse. Når næste nummer af Københavneravisen er
udkommet modtager man så et e-brev hvori man får information om at nu ligger den nye avis klar til at blive downloadet fra vores hjemmeside www.koebenhaveravisen.dk,
(under rubrikken ”Download seneste nummer”).
Man downloader avisen og har så sit eget eksemplar af Københavneravisen.
Tilmed Dem nu på redak@koebenhavneravisen.dk
Den trykte avis kan naturligvis stadigvæk hentes på caféer,
restauranter, butikker og andre offentlige steder i Indre by.
2%*3%"'%2 s 6%2$%.3-53)+ s &!)2 42!$% s # !&³
2%*3%"'%2 s 6%2$%.3-53)+ s &!)2 42!$% s # !&³

TILBUD I MAJ : 10% RABAT PÅ REJSEBØGER FRA

6 ) $ % . / - 6 %2 $%.
6 ) $ % . / - 6 %2 $%.

ssj@koebenhavneravisen.dk

"/2'%2'!$%  s +"( + s 4%,%&/.    
www.tranquebar.net
"/2'%2'!$%  s +"( + s 4%,%&/.    
(6%2$!'%   ,2$!'%  
www.tranquebar.net
(6%2$!'%   ,2$!'%  

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

Tricktyve eller behændighedsspillere i ”arbejde” på Strøget...

ILETA FRIMÆRKEHANDEL

Tirsdag-søndag kl. 10-17
Ny Vestergade 10
København
www.natmus.dk

Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
MANDAG - TORSDAG 11-18
FREDAG 11-19 - LØRDAG 11-16

K alitetsmøbler
Kv

Oldtiden
er tilbage!

- se dem i vores showr
wroom

Vi tillbyder desuden
1 kla
1.
l sses ombetræ
r kning!

Fra 17. maj

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

Alexander Højfeldt Lund

TRYKKERIET
NORDVESTSJÆLLAND
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Næste nummer udkommer og
bliver omdelt fra onsdag
d. 4 - fredag d. 6 juni.

Malene Hansen

mh@koebenhavneravisen.dk
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Caroline Aistrup, ca@koebenhavneravisen.dk

TÆNK DIG GODT OM
FØR INDFLYTNING...
Københavneravisen bragte
i april måned en artikel om
mulige huslejestigninger på
op til 30% for de forretningsdrivende i Grønnegade og
Pistolstræde. På daværende
tidspunkt var det ikke muligt at få en kommentar fra
Rolf Barfoed A/S, som har
overtaget flere af de lejemål
i kvarteret, der ser ud til at
blive berørt af huslejestigningerne. Men nu kommenterer koncerndirektør i Rolf

Gamle
aner...

Barfoed A/S, Frederik Barfoed, sagen således:
”Jeg kan generelt sige, at
erhvervslejelovens paragraf
13 giver lejer og udlejer mulighed for at varsle lejen op
og ned hvert 4. år i henhold
til markedets vurdering af lejen, og hele området omkring
Ny Østergade, Grønnegade,
Pistolstræde og Østergade
er Københavns bedste beliggenhed for detailbutikker, og
der går lejepriserne markant

Vinstuen Bernikow
3_\X\`a   #

FROKOST
op og vil gøre det yderligere
.9 !$%,'!$% 
det kommende år. Man skal
4,&    
derfor tænke sig godt om som
indehaver af en detailbutik,
inden man placerer sig på
Københavns dyreste og bedste beliggenhed. Flere af de
1
09/06/06
store ejendomsselskaberPALÆ_41x40.indd
er i
gang med lignende varslinger, og med den udvikling i
lejen vil flere komme til.”
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Ny frisør
i Borgergade
Tid til at skifte..?
Skift dine blomster
til en frisk buket
fra sparekassen
i København

Går man en tur rundt i Grønnegade Kvarteret kan man støde på
gamle minder, som denne plade
fra 1679, der indikerer at vi er i en
københavnsk bydel med meget
gamle aner...
Pladen findes i indgangen til den
ejendom i Ny Østergade, der ligger
lige ved siden af Galleri Veggerby.

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

Borgergade 130 1300 København K www.sakscph.dk

33 15 41 60

SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder

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

Nu også
siddepladser

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

I Forstæderne får du
noget for pengene

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi

Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

City Erhvervs- og Investeringscenter

Forstæderne_86x40.indd 1
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Sofie Stokholm Jakobsen, ssj@koebenhavneravisen.dk · Malene Hansen, mh@koebenhavneravisen.dk

Grænsesøgende dramatik
i Skindergade
Selvom cafébordene for længst
har måttet rykke ud af Caféteatrets sale for at gøre plads
til kunsten, bringer teatrets
særlige profil stadig ligeså
unikke oplevelser til dets
publikum.
Af Malene Hansen

Det lille teater i Skindergade
nr. 3 har siden 1972 givet
sine gæster store oplevelser
tæt på. I sine 5-6 årlige produktioner leverer caféteatret
tætte, intense og rørende
oplevelser med det formål
at overraske og sætte noget
i gang i publikum. Med en
åbenhed over for nye tendenser og idéer søger caféteatret
at repræsentere nyskabelse.
På caféteatret vurderes de
udefrakommende ideer nøje
sådan, at de aldrig laver noget, der tidligere har været
vist i Danmark.

Fra fransk til dansk
Caféteatrets profil har dog
ikke altid stået så skarpt optrukket. Tidligere var det et
lille gruppeteater, der viste
fransk dramatik. Nu er profilen kraftigt ændret til et provokerende sted, der viser ny

dansk og udenlandsk dramatik. Også de fysiske rammer
er forandret siden starten i
1972. Oprindeligt har caféteatret fulgt den parisiske
model, hvor publikum sidder
ved caféborde i salen under
forestillingen. Helt uforstyrrende var dette element dog
ikke, og i 80’erne måtte bordene forlade salene for at
give mere plads til kunsten.

Caféteater i ny forstand
Bordene blev i stedet sat ind

ØKOLOGISKE GRILL BØFFER
& PØLSER

mh@koebenhavneravisen.dk
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Caféteateret og Kaf’cafén set fra Skinnergade.

Hårforstørrer
hos Stuhr
Et smut forbi frisørforretningen Stuhr på Fiolstræde
ender med en fremvisning af
deres helt nye og avancerede
apparat, der kan give et meget præcist billede af hårets
og hovedbundens tilstand
og behov. Diagnostic Scope
hedder dette værktøj, der er
udviklet af Redken, og som
er at finde hos samtlige Stuhr
frisører. Det består af et mikroskop, som forstørrer håret
1000 gange, således at tilstanden kan analyseres nøje.
Kunden kan følge med på en
computerskærm, og apparatet lagrer alle informationer,
så frisøren har det perfekte
udgangspunkt for en optimal rådgivning i forhold til
alt fra farvebehandling til
den pleje, som håret har brug
for derhjemme.

i lokaler ved siden af teatret,
hvor de nu danner en ny dimension af Caféteatret, nemlig Kafcafeen. Cafeen har
eksisteret siden 1991 og har
med sine små shows sit eget
liv separat fra teatret. Kafcafeen har, som Caféteatret, en
lidt syret og underlig humor,
men i modsætning til opsætningerne på teatret er arrangementerne til tider ment
som ren underholdning.

Selvom produktet er gratis
at anvende, har frisørerne på
Fiolstræde ikke gjort særlig
brug af det endnu. Alligevel
er de alle glade for deres nye
værktøj, fordi det er fedt at
kunne illustrere rådgivningen over for kunden. Mærkeligt nok betragter frisørerne
nemlig håret som meget vigtigt for en persons udseende,
og ifølge dem er det rigtige
hårplejeprodukt derfor helt
afgørende.
Eftersom redskabet er
udviklet af Redken, kan der
dog kun vejledes i, hvilke af
Redkens produkter, der er
smart at investere i. Diagnostic Scope har derfor sat skub
i salget af Redkens produkter
i Fiolstræde.
ssj@koebenhavneravisen.dk

50 års
frimærke
jubilæum
ILETA frimærkehandel i Fiolstræde kan med Steen Rosling
bag disken i juni fejre sit 50 års
jubilæum. Selv om Steen Rosling
har rundet de 79 år, er han stadig frisk og yderst kompetent til
sit fag. Interessen for frimærker
har også altid været der, da både
Steens far og bedstefar også var i
branchen.
ILETA er en af de få frimærkehandler i København, der har
overlevet, og på trods af al tidens
“bling blong “ går det godt med
at handle de små, stille mærker.
Til ildsjæle og andet godtfolk kan
vi også godt røbe, at der skulle
gemme sig nogle virkelige perler
i den omfattende frimærkesamling i den lille butik i Fiolstæde.
Her bugner det med med frimærker, og tingene synes ikke at have
forandret sig meget. Men sådan
er det jo også med frimærker; de
skal i modsætning til så mange
andre ting være så gamle og intakte som muligt.

ca
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Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

✂

Frisør Dorte
11/05/06
St. Kongensgade 76

9:58:15

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

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

Jørgenholst_41x100.indd
1
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Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

Hva’ nu Tietgen?
Grunden ved Marmorkirken på
Store Kongensgade 84, ”Tietgens Ærgrelse”, ligger stadig
tom hen. Et projekt af den
engelske arkitekt Tony Fretton
blev foreslået i 2005, og et
ejendomsselskab står klar til at
bygge, men intet er endnu sket.
Af Alexander Højfeldt Lund

Fonden Realdanias ejendomsselskab Realea står klar med
et projekt der skal sørge for
at grunden på Store Kongensgade 84, også kendt som Tietgens ærgrelse, endelig bliver
bebygget. Projektet er blevet
udformet af den engelske arkitekt Tony Fretton og skal,
foruden kælder, rumme 5 etager. Stueetagen skal bruges til
café og butik, mens 1. sal skal
være kontor. 2., 3. og 4. sal skal
benyttes til boliger. Forvaltningen var i sin redegørelse til
bygge- og teknikudvalget i København i 2005 også positive
over projektet.
“Projektet rummer de kvaliteter, der bør lægges til grund
for en bebyggelse på dette følsomme sted i den historiske
bydel” stod der i redegørelsen.
Men at grunden er et følsomt emne vidner mange årtiers debatter om.

Tietgens ærgrelse
Det var finansmanden C. F.
Tietgen der i 1800-tallet fi-

nansierede færdiggørelsen af
Marmorkirken og det særlige
symmetriske byggeri herom.
Således opkøbte han også
grundene rundt om kirken.
Men den fjerde og sidste hjørnegrund lykkedes det ham
aldrig at købe, eftersigende
fordi ejeren blev ved med at
hæve prisen hver gang Tietgen bød på den. Derfor har
grunden i folkemunde fået
navnet “Tietgens Ærgrelse”
og har stået som et gabende
hul ved siden af den smukke
Marmorkirke. Mange byggeprojekter er siden blevet
foreslået, men ingen er nogensinde blevet opført. Med
Realeas og Tony Frettons
projekt kan det være at det
nu bliver en realitet.

Debat og lange udsigter
Der har både været modstandere og tilhængere af
det nye projekt og debatten
har raset. Ifølge Københavns
kommune skal en ny lokalplan til høring og en afklaring skulle være mulig i den
nærmeste fremtid således at
byggeriet, hvis lokalplanen
vedtages, kan påbegyndes
i slutningen af 2008. Det er
også det indtryk man får
af Realeas hjemmeside; at
projektet på ingen måde er
droppet. Projektet står stadig til opførelse i perioden
2006-2008. Men hvis debat-

Nytibo_41x40.indd 1

- i skønne naturlige materialer

Kommer Tietgens ærgelse til at se sådan ud?

ten kommer til at blive lige
så hed ved denne lokalplanshøring, som den var det i
2005, kan påbegyndelsen

af byggeriet nok have lange
udsigter.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener

for mange
nd på apofamilie kan
nen.

Wenneberg & Juel
Lille Strand Stræde 15
1254 København K
tlf. 3311 7938

PERSONLIG VEJLEDNING PÅ APOTEKET

T

g personlig
n sund og

08/06/06 14:20:34

Mode
til
kvinder

Xerodent®
Effektiv hjælp ved
tør mund. Fås med
appelsin- eller lakridsMulti-tabs
smag.
Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
– uden smag
af fisk

Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Nicotinell®
– fordobler chancen
for rygestop. Knasende
sprød overflade, blødt
Decubal
og let at tygge.
Intensive
Cream
Sukkerfrit.
– Den perfekte vintercreme til tør og sart
hud eller hud med
eksem

Paraghurt®
Til forebyggelse
og behandling af
”feriemave”.

Foråret har meldt sin ankomst, og alle trækækker udendørs for at nyde solskinsvejret og de
efterhånden længere og lysere dage.
På apoteket kan du få gode råd vedrørende
e de
uønskede sygdomme og gener, der kan opstå
stå
i forbindelse med forårets aktiviteter.

Paraghurt indeholder
mælkesyrebakterier.
Anvendelse: TilDosering:
forebyggelse
og behandling
af diarré.
forsigtig
laktoseintolerans.
(voksne
og børn
2 år):
å 6-8 tabletter
dagligt
pålægens
2-3 doser.
Bør ikkeMå
anvendes
endes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Opbevaring: Ved stuetemperatur. Pakninger:
olinhydrochlorid). Anvendelse: Forbrugerinformation:
Mindsker hævelse af næseslimhinden
ved betændelse
i bihule eller næseslimhinde.
Voksne
og andling
børn over
10 år: 1Vær
pust
i hvert ved
næsebor
højst 3 gangeDosering
daglig i højst
10 dage.
Bør over
ikke anvendes
til børn under
10fordelt
år uden
anvisning.
®
®
60 stk., 100
stk.ved
og grøn
2 x 100
stk.
Fåssnæver
i håndkøb
på apoteket.Forsigtighedsregler:
Se også vejledning i pakken.
A/S,tilØrnegårdsvej
2820lægens
Gentofte.
Nicotinell
nikotintyggegummi:
Nicotinellogindeholder
nikotin.
Nicotinell Classic® tyggegummi,
Nicotinell
Lakrids
ggegummi, Nicotinell Mint® tyggegummi og Nicotinell Fruit® tyggegummi anvendes som hjælpehlorid eller et eller flere af hjælpestofferne
samt
stær
med
kammervinkel.
Bør ikkeActavis
anvendes
børn under 2 16,
år uden
anvisning
på grund
af risiko for overdosering
depression
af centralnervesystemet.
Bør ikke anvendes
i mere
end 10tyggegummi,
middel
ved tobaksafvænning
ogaf
rygereduktion.
tyggegummi
frigiver nikotin
ved tygning.
Der kan forekomme
irritationog
i halsen,
svimmelhed,
hikke, tarmluft
og mavetarmgener.
1 stk. tyggegummi
tygges ved
rygetrang,
dogåreforkalkning,
maksimalt 25 stk.
tyggegummi
gegummi dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug udover 1 år anbefales ikke. Ved et
slimhinden og øget sekretion. Skal
anvendes
med forsigtighed
personer, derNicotinell
er følsomme
overfor adrenerge
substanser.
Skal anvendes
med forsigtighed
kun efter
lægens anvisning
ved forhøjet
stofskifte (hyperthyroidisme),
sukkersyge,
forhøjet
blodtryk,
aneucigaretforbrug
under 20
dagligt anvendes
2 mg tyggegummi.
Ved et forbrug
på mindst
20 cigaretter
anvendes
4 mg
tyggegummi.
ikke anvendes
af børn under
15 år uden
anvisninger.
findesAmning:
med classic-,
lakrids-,
mint- og frugtsmag. Forsigtighed udvises ved brug hos patienter med hjertekarlidelser, alvorligt svækadningsbesvær på grund af forstørret
blærehalskirtel
(prostata),
ved behandling
med MAO-hæmmere
og andre
lægemidler,
der kandagligt
forhøje
blodtrykket
samt
ved svulstBør
i binyrerne
(fæokromocytom).
Graviditet
oglægens
amning:
Graviditet:Tyggegummiet
Bør ikke anvendes.
Bør kun
anvendes
ket nyrenysen,
og/eller
lever samt sukkersyge.
Pakningsstørrelser
(december
2007):
Nicotinell
tyggegummi,
Mint og Fruit:Pakninger:
2 mg og 4 mg:
12 stk., 24
stk.,
96uden
stk. og
204 stk.
Nicotinell
Lakrids ogi pakningen
Classic: 2 mg
og 4 mg: 24 stk.,
96 stk.Danmark
og 204 stk.
I alle
e pakninger ligger en brugsvejledning, som bør læses grundigt. Novartis Consumer Health
svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
slimproduktion
i næsen. Ikke
almindelige: Tilstoppet
næse.
Sjældne:
Ubehag
i mave-tarmkanalen.
Næsespray
med
eller
menthol
1 mg/ml
10 tyggegummi,
ml. Læs vejledningen
omhyggeligt.
Nycomed
ApS,
– Lyngbyvej 172 – 2100 København Ø – Tlf. 39 16 84 00. www.nicotinell.dk
nternet: www.nycomed.dk.

n

XX XX XX

®

Kongelig
Her indsættesHof-Apotek
apotekets navn

Adresse
nr. · Postnr./By45
· Tlf.
XX XX
XX XX
Store
Kongensgade
· 1264
København
K · Tlf.: 33 14 11 68
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Delhi Café
– nu også for natteravne

Kig ind og bliv inspireret til at prøve noget nyt
hos Landemærket Sandwich
SANDWICHES tilberedes friske hver dag
BRØDET er friskbagt Italiensk kvalitet - nogle kan varmes
INDHOLDET er hjemmelavet og tilberedes friskt hver dag
UDVALGET af sandwiches varierer fra dag til dag

MENU
BLT Bacon, iceberg og friske thomater
ÆG økologiske æg,bacon og friske tomater
TUN tun rørt med kapers, rødløg, friske urter og citron
SPICY TUN tun rørt med kapers, rødløg, jalapenos,
friske urter og citron
LAKS røget laks og philadelphia ost rørt med friske urter
BRIE Fransk brie ,grillet peberfrugt og sød mango chutney
RATATOUILLE squash, aubergine, friske tomater og rødløg
med philadelphia ost
MOZZARELLA mozzarella ,soltørrede tomater
og hjemmelavet basilikum pesto
DANSK CLUB marineret kylling ,bacon og karry dressing
CHILI KYLLING marineret kylling peberfrugt, soltørrede tomater
friske urter og frisk chili
CAPRI KYLLING mozzarella friske tomater
og hjemmelavet basilikum pesto
SKINKE-OST Landskinke ,dansk skæreost, friske tomater
og dijon-mayo

DESUDEN
Cafe latte, cappucino og espresso
Kolde drikke
Kager

LANDEMÆRKET SANDWICH
Landemærket 23 · 1119 København K · Telefon 3966 2121
Åbningstider: mandag - fredag · kl. 8 - 15

Det indiske spisested Delhi
Café har ligget i kælderen i
Rådhusstræde 7 A i snart et år.
Her serveres retter til priser,
der ikke vælter månedens
budget. Og for at fejre det nært
forestående jubilæum holder
ejerne nu åbent den første
lørdag i måneden - til kl. 04!

30 % billigere end andre steder. Derfor har vi også mange
studerende, der kommer forbi
og spiser her. Vi ligger under
100 kr. pr. kuvert, og der snakker vi altså inklusiv drikkevarer. Du kan både spise det her
og tage det med, både fra buffeten og menuen.

Af Rasmus Sørensen

Anderledes menu
De mange kunder har gjort, at
brødrene Latif nu udvider menuen med 12 nye retter både
for kødædere og vegetarer, så
der er noget for enhver smag:
”Jeg er i gang med at lave et nyt
menukort, hvor du kan se retter, som du ikke kan få andre
steder. Retter du ellers skal til
Indien for at smage. Retter der
ellers kun bliver lavet i hjemmet. Men så kan folk komme
her og opleve noget helt anderledes. Der bliver både noget for
dem, der spiser kød, og dem
der ikke gør det. Faktisk er det
sådan i Indien, at 80 % ikke spiser kød. Nogle har ikke råd til
at købe kød, og mange er hin-

Delhi Café ejes af brødrene
John og Johnny Latif. De har
indrettet kælderlokalerne i
den 200 år gamle bygning i så
afslappet en stil, at den næsten
kunne invitere kunderne til at
tage en lur efter at have nydt de
varme retter. Her sidder man
lavt og tilbagelænet ved små
borde med bløde puder i ryggen.
John fortæller:” Folk kommer bare forbi fra gaden, og
nogle bliver her i flere timer,
når de spiser. Vi satser på friske råvarer og billige priser, vi
har cuttet ned på tjenerne og
det dyre bestik. Faktisk er vi

duer og spiser ikke kød. Men
her har jeg både retter med oksekød, lam og kylling og også
vegetarretter ”, siger John.

Drinks og vandpibe
Og det er ikke kun maden,
som serveres af søstrene Saeda
og Kobra Ali, der satses på.
Delhi Café introducerer nu én
lørdag om måneden, hvor folk
kan slænge sig i de bløde puder, nyde drinks og ryge vandpibe mens Bollywoodmusikken spiller til kl. 04.
”Det bliver bedre og bedre”,
lyder det fra ejeren. ” I starten
var her ikke så mange, men nu
er der begyndt at ske noget.
Mange kender ikke til vores
glimmer og forskellige farver
og dansekærlighed, men jeg
kan se, at der er mange, der
fascineres af det. Og hvis det
går godt, så kan det være, at
vi holder åbent til kl. 04 flere
lørdage om måneden.”
rs@koebenhavneravisen.dk

Balkanfestival i Huset
Fra den 16. -20. april åbnede
Huset i Magstræde dørene for
publikum til dette års Balkanfilmfestival, der også havde
foredrag, koncerter og dj`s på
programmet.
Af Rasmus Sørensen

For mindre end et år siden tog
Balkangruppen i samarbejde
med Amnesty International
initiativ til den første filmfestival med Balkanområdet som omdrejningspunkt.
Balkangruppen består af en
gruppe studerende, der vil
skabe opmærksomhed om
levevilkårene på Balkan og
sætte fokus på de stadige
problemer i regionen, der har
med brud på menneskerettighederne at gøre. Og sidste
års arrangement blev så stor
en succes, at det igen i år blev
muligt at afholde Balkanfilmfestivalen.

Underholdning og alvor
Huset i Magstræde kunne
derfor byde på mere end
20 film fra landene på Bal-

kan, der bl. a. handlede om
romaernes kamp for egne
rettigheder i Grækenland,
albanske immigranters liv,
retssystemet og sædvaneret
i Kosovo, Bosnien efter Balkankrigen, makedonsk sort
humor i Balcancan og også
den dansk producerede Milosevic on Trial om Slobodan
Milosevic` rettergang ved
FN-domstolen. Programmet
var en blandet landhandel
af kort- og spillefilm – både
fiktion og dokumentar.
Og i Huset var der plads
til mere end film. Enkelte
danskere med kendskab til
Balkan fik i løbet af dagene
tungerne på gled: Tue Magnussen talte om Albanien,
Karsten Fledelius knyttede
kommentarer til filmen Sarajevo, Håbets Sang, Mathilda
Feldthaus fortalte om Amnesty på Balkan og Michael Toft
om Kosovo set med en dansk
soldats øjne. Aftenerne bød
på toner fra både Tako Lako,
Rusty Butthorns og skuespilleren/musikeren Zlatko Buric` egen pladesamling.

Til enkelte af filmfremvisningerne og koncerterne
mødte publikum så talstærkt
op, at nogle måtte afvises ved
dørene. Det kunne jo tyde
på, at Balkanfilmfestivalen
igen i år er blevet den succes,
der vil gøre det muligt for
Balkangruppen og Amnesty
International også i 2009 at
kunne præsentere endnu en
Balkanfilmfestival.
rs@koebenhavneravisen.dk

»Ezzelino« & »Svensk«

Massage

Prøv en

gratis

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

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

NØGLER
I området omkring Sankt Petri Kirke, findes talrige symbolske ’nøgler’ der viser sig i
form af skilte, på statuer og
indgraveret i murer. For det
tyske mindretal, kan nøglen
ses som symbol på indgangen
til København.

Fra midten af 1400-tallet
kunne københavnerne for
første gang se Sankt Petri
Kirke tårne sig op over middelalderens København. Kirken er opkaldt efter apostlen
Peter, der ifølge den traditionelle kristendomsopfattelse
er nøgleholder for himmeriget såvel som dødsriget. I
dag er kirken den bedst bevarede middelalderbygning
’inden for voldene’. I 1585
overdrog Frederik II Sankt
Petri Kirke til sine tyske undersåtter.

Nøglen til København
For et tyske mindretal i København, har området med
Sankt Petri Kirke og Sankt
Petri Skole, været nøglen
til det Københavnske samfund. Gudstjenesten i kirken har siden overdragelsen
i 1585, været afholdt på tysk,
ganske ligesom kirkens imponerende gravkapel tæller
flere store historiske personligheder med tyske aner, eksempelvis Johan Friedrich
Stuensee, Kong Christian
VII’s kontroversielle livlæge.
Tilbage til fortiden
I 1994 blev det, for den tyske menighed, en for stor
opgave at vedligeholde det
middelalderlige bygningskompleks, og Sankt Petri
Kirke blev endnu en gang
overdraget til staten, og dermed Slots – og Ejendomsstyrelsen der gennemrenoverede bygningen til dens
nuværende stand.
tm

Tobias Mortensen, tm@koebenhavneravisen.dk · Jacob Bang Christensen, jbc@koebenhavneravisen.dk

Skt. Peder og
Dessertdragen
En gadevise om rabarber, havemøbler og mobning
kostes rundt med, hun har jo
også ret til at være her.

Af Jacob Borg Christensen

Nanna Pörtner Jensen er indehaver af Dessertdragens Kageværksted i Skt. Peders Stræde.
Hun fremstår viljestærk med
benene plantet solidt på asfalten. En ligeså naturlig del
af kageværkstedet som kageværkstedet af Skt. Peders Stræde. En forretning der ikke kun
sælger kager, men også fungerer som fritidshjem for Nanna
og hendes venner. Det har dog
ikke altid været et eventyr for
Dessertdragen, som det initiale møde med den garvede Skt.
Peder vidner om. Det hele har
sit udgangspunkt i kager.

Et spørgsmål om kvalitet
Sortimentet i forretningen
skifter konstant. Når det er
sæson for rabarber, som det er
tilfældet i disse uger, står den
på rabarberkager. I det omfang
det er muligt har Nanna danske leverandører af råvarer til
sin forretning, og det er ikke
vigtigt om de er økologiske eller ej. Det er først og fremmest
produktet, der er i højsædet og
økologiske fødevarer er ifølge
Nanna ikke nødvendigvis et
bedre produkt. Skal man have
fløjet gulerødder op fra Italien
om vinteren falder den økologiske tanke ligesom alligevel
bort. Hun beklager at danskere generelt spiser dårlige

Nanna Pörtner Jensen er indehaver af
Dessertdragens Kageværksted i Skt. Peders Stræde.

grøntsager og frugter. De stiller sig tilfreds med hvad der
svarer til 3. hånds sortering,
sølle og halvvisne produkter,
fordi de tilsyneladende generelt er ligeglade.

Forstokkede røvhuller...
Snakken drejer væk fra økologi og over på lokalområdet
som Dessertdragen befinder
sig i. Det er et sjovt kvarter, synes Nanna, en slags landsby i
byen. Folk i området er meget
lokalt bevidste, og man leger
ikke med dem fra de andre gader. Nanna fik i starten et kulturchok. Nogle folk i kvarteret
mødte hende i bedste hippiestil med åbne arme, men viste
sig efterfølgende at være nogle

Se lige her kære kunde!
Alle kunder bliver klippet med saks

#
Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.

På hjørnet af Larslejsstræde og Skt.
Peders Stræde hænger nøglen til ?
– Himmerige for den troende og måske København for den fremmede.

”forstokkede og konservative
røvhuller som fuldstændig
har glemt hvordan det var at
bo herinde for 20 år siden med
ludere og lommetyve!” Det
gunstige boligmarked har resulteret i snigende harme over
larm i gaderne og mere end tre
cykler i gårdene. Nanna fandt
hurtigt ud af der var et hierarki hun skulle finde sin plads i,
nederst, med tilladelse til de
etablerede øverst i hierarkiet
at tyrannisere dem under med
spørgsmål som hvor lang tid
går der før nøglen bliver drejet
om? Deres holdning er at det
er de nye der ikke vil lege med
gamle. Nanna synes det er de
gamle der ikke vil lade de nye
lege med. Men Nanna vil ikke

Plads til brokkehoveder
Nu møder hun den barnagtige
opførsel fra voksne mennesker ved at ryste på skuldrene.
For der er jo trods alt langt
flere gode æbler end dårlige
og Nanna er på god fod med
langt de fleste i kvarteret. Folk
vælter ind og ud af forretningen og stiller sig spørgende an
til bagateller som åbningstider
der sjældent bliver holdt. Hun
burde finde noget større, men
kan slet ikke forstille sig at
skulle rykke ud. Stemningen
og hyggen kan være fantastisk,
som den første fredag med sol,
havemøbler på fortovet og
bajere. Man er ikke bleg for
en lille spontan gadefest og i
kvarteret er det tilladt for folk
at falde udenfor - modsat et
Danmark, der måske er ved at
blive lidt for mondænt. Nanna
synes, det ville være røvsygt,
hvis det var anderledes, og
selv brokkehovederne skal der
være plads til. Ligesom kagen
jeg bliver tilbudt, indeholdende rabarber med kanel og
sukker, må man tage det sure
med det søde. Rummelighed
er et nøgleord, for såvel Dessertdragen som dens ejer, og
der er forhåbentligt rum til
Dessertdragen lang tid endnu.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00
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jbc@koebenhavneravisen.dk

Kreativ
Rådgivning
Public Image har hermed fornøjelsen
af at invitere på en gang brunch
i hjertet af København.
Vi vil uden beregning invitere til et
inspirende morgenmøde med masser
af gode idéer til jeres virksomhed.

!
DEN:

Ja tak, vi vil meget gerne komme til brunch.

NAVN:

/

- 2008

FIRMA:
ADRESSE:
TELEFON:
EMAIL:
ANTAL:

Udfyld kuponen og send den til:

r Espresso
r Latte
r The
r Juice
r Yoghurt
r Croissant
r Æg
r Gl. Dansk

Public Image Advertising  ·  Grønnegade 18  ·  1107 København K
eller kontakt os på telefon: 33 45 46 00  ·  fax: 33 45 46 01 eller email: info@publicimage.dk

