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KvÆSTHUSPROJEKET

- VISION ELLER ILLUSION?
Sådan skal forbindelsen mellem Operahuset på Holmen og Skuespilhuset på Kvæsthusbroen se ud, hvis det står til Realdanias projekt

den 1. marts deres vision for
en forbindelse mellem Operaen og det ny Skuespilhus i
form af en gang- og cykelbro.
Samtidigt ønsker man at forskønne området ved Kvæsthusbroen med intet mindre
end en ny plads og et underjordisk P-hus. Planen omfat-

ter fire elementer: En S-formet gang -og cykelbro fra
Kvæsthusbroen til Holmen,
der skal kunne åbnes for sejlende trafik og desuden være
så høj, at havnebusserne
stadig kan sejle under dem.
Idéen med at forme broen
som et ”S” har både et prak-

tisk og et æstetisk afsæt. Ved
at konstruere broen som et S
opnår man at få mere længde
på broen, således at den kan
komme op i ønsket højde, så
mindre skibe kan sejle under
den. S-formen hverken bryder
eller forstyrrer eksisterende
akser, som eksempelvis den

berømte Eigtved-akse, der
går fra Frederikskirken gennem Amalienborg og Sallys
berømte rytterstatue af Frederik d.
V over til den nye

s

Realdania har netop offentliggjort et ambisiøst projekt med både gangbro fra
Operaen til Skuespilhuset,
underjordisk P-læg under
Kvæsthusbroen og en forskønnelse af arealerne ved
det nye Skuespilhus
Realdania præsenterede

Fortsætter på side 4

Stella

cafe l restaurant l bar l

Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!

& 2 ) 3  2 3 ! , / .

! ,ANDEMRKET    +BENHAVN +
4         

Kåret som månedens sted i plusklub
og lorry i marts og april måned

7 WWWCYBERBUCHCOM  WWWBUCHTIDDK

Buch_41x60.indd 1
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Åbningstider
Søndag - onsdag 10.00 - 24.00
Torsdag 10.00 - 03.00
Fredag - lørdag 10.00 - 05.00
Køkkenet har åbent alle dage 10.00 - 22.30
[WUQLMOWLMOIUTMLIOM

l Kompagnistræde 18, 1208 København K
l 33151900 l cafestella.dk
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LEDER

Cowpenhagen
M

etropolzonen er blevet det store fatamorgana i den
københavnske planlægning. Fantasien bliver sluppet
løs, og det århusianske arkitektfirma schmidt hammer lassen – det skal skrives med småt, det er en del af brandingen
– holder sig ikke tilbage. Alt er muligt, alt kan tænkes, mener Kurt Thorsens tidligere samarbejdspartnere. Resultatet
af tankeprocessen er endt på shl’s hjemmeside. Københavns
gamle halmtorv, der i 100 år har været kendt som Rådhuspladsen, skal forvandles til et naturområde, som ifølge det
visuelle chok fremstår som et mix mellem tusindårsriget,
som man kender det fra Jehovas Vidners naive illustrationer, hvor de frelste skal græsse side om side med lammet og
løven – og ”Jurassic Park VI”.
onstrøs i sin vælde er denne blanding af deforme skyskrabere og en græsmark med gadekær og kvæg. Fra
Paladshotellet udgår et springvand, og gigantiske vindmøller og nogle mega-sommerfugle, der ville vække frygt i de
mest hærdede subtropiske sumpe. Græs og glæde glimter fra
dette brud på byens boulevarder. Vi skal se frem og omdefinere det urbane rum. Byens borgere og brugere skal bringes
i overensstemmelse med den franske 1700-tals filosof J. J.
Rosseau, der grundigt træt af civilisationen skrev ”Tilbage
til naturen”. Han må kunne få opkaldt en plads efter sig
10:36:21
fremtidens zone.
an funderer over de økologiske køer, tyre og kalve. Hvis
de skal stå ude hele året må valget falde på hårdført
skotsk kvæg, ellers skal der indrettes stalde i henhold til gældende forskrifter. En løsdriftsstald i rådhushallen kan komme på tale i vintermånederne, men køer bidrager året rundt
til CO2-udslippet. Deres gødning kan muligvis indsamles af
Vej og doneres til Park. Rød dansk malkerace eller de truede
danske husdyrarter hører hjemme på Metropolsæteren.
en et er københavnernes mening, og vi kan jo være
så negative over for alt nyt, noget helt andet er den
brandingeffekt, som det radikale indgreb er udtryk for.
Hele verdenspressen vil beskrive noget, der langt overgår
Triumfbuen, det skæve i Pisa, Eiffeltårnet og Grand Place i
Bruxelles. Danmark vil få presseomtale for over 1 milliard
US-dollars, og fra den ganske verden vil man valfarte til The
First Ecological Capital”.
agasiner, rejsetillæg, tv-stationer og nyhedsaviser vil
alle fortælle om de skøre danskere, og to ord vil gå
igen i overskrifterne: Cow Madness og Cowpenhagen. Hold
da kæft, hvor vi skal brandes. Og det betyder jo netop at
brænde sit mærke ind i kvæget. Her er det i stedet en hel
hovedstad, der skal brændemærkes.

M

Midt om natten
Jørgenholst_41x100.indd 1

Weekenden d. 16.-17. februar
gennemførte
Københavns
Politi en større aktion mod
Indre Bys voldelige natteliv.
8-10 personer blev sigtet for
brud mod narkotikaloven,
mens fire våben blev beslaglagt: To knive, et knojern
og et asiatisk slagvåben. Af
narkotika var det primært
stofferne speed og ecstasy
politiet beslaglagde. Politiinspektør Mogens Lauritsen
udtaler:
”Vi finder desværre mere
og mere speed i Indre Bys
natteliv”.
Aktionens
præventive
virkning er Mogens Lauritsen ikke i tvivl om, men siger
dog:
”På baggrund af en enkel

Politiinspektør Mogens Lauritsen

weekend-aktion er det ikke
muligt at konkludere, hvilke
resultater man har opnået,
og i hvilken grad, den har
virket præventivt”.
Politiets natlige weekend-
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ebh@koebenhavneravisen.dk

cha@koebenhavneravisen.dk

Lotte Høst Hansen

Jacob Ludvigsen

aktioner fortsætter det meste
af marts måned, hvorefter
”man vil kunne drage nogle
konklusioner om aktionernes præventive virkning”,
udtaler Mogens Lauritsen.
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vREDE BEBOERE I NYHAVN

POLITI NOTER
»GÅET MED KaSSEN«...

Skindforretningen ”Deichmann Brands” i Bernikowgården fik natten til den 19. februar ubudne gæster, som i
bogstavligste forstand ”gik med kassen”. De valgte at tage
butikkens kasseapparatet med sig, der dog ikke indeholdt
nævneværdigt med likvide midler. Tyvene tog derudover
nogle silkekimonoer og en skuldertaske; alt sammen til en
værdi af 10.000 kr.

RESTaURaNT UDEN BYTTEPENGE

I slutningen af februar måned mistede Restaurant Gammel Strand alle sine byttepenge. Nogle røvere tiltvang sig
adgang til spisestedets lokaler via baggården – og tog foruden byttepenge for ca. 3000 kr. og en bærbar computer.

SPILLEMaSKINE TØMT aF TYVE

Spillemaskinen hos Wessels Kro i Sværtegade blev i februar
måned tømt af nogle tyveknægte, der tiltvang sig adgang
til beværtningens lokaler ved at skubbe døren op. Politiet
har umiddelbart ingen spor af gerningsmændene.

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

I Forstæderne får du
noget for pengene

På Københavns Rådhus har
politikerne barslet med et forslag om forlænget åbningstid
for restauranterne i Nyhavn.
Beboerne raser.
Af Lotte Høst Hansen

I Nyhavn er beboerne vrede
over fra Teknik- og Miljøudvalgets forslag om at tillade
restauranterne at holde åben
til klokken tre om natten i
stedet for som nu til klokken
24. I protest har de dannet
foreningen Nyhavnsinitiativet.
”Jeg er meget vred” understreger foreningens talsmand
Isi Foighel, der bor i Nyhavn.
”Det har taget 25 år at
rette Nyhavn op fra at være
en urolig og belastet bydel,
til at være et attraktivt boligområde, med en fin balance
imellem beboelse, gode restauranter og de gamle træskibe.” I foreningen er man
overbevist om, at forlængede
åbningstider vil ødelægge
det nuværende miljø.

Frygter hærværk og støj
Længere åbningstider vil
ifølge foreningen betyder, at
gæsterne bliver mere fulde,
og det øger risikoen for hærværk på både bygninger og
de gamle sejlskibe.
”Skibene er museums-

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

Forstæderne_86x40.indd 1

10/05/06 11:39:21

genstande, og de ligger ube- henvendt sig til Københavns
skyttede i havnen. De er kun Kommune med deres indbeskyttet af, at folk opfører vendinger, men det har ikke
sig ordentligt.” forklarer Isi haft nogen effekt, fortæller
Foighel, samtidig med, at talsmanden og tilføjer vredt:
han understreger, at beboer”politikerne er grove i
ne er glade for det liv, der er i deres manglende hensyn til
Nyhavn nu, hvor det foregår borgerne.”
fredeligt og ordentligt.
”Vi kan godt li’, at der er
mennesker i Nyhavn. Der er
lige givet tilladelse til flere
koncerter oppe ved ankeret,
og det er fint, så længe de
ikke forstyrrer nattesøvnen.
Men med forlængede åbPrøv en
ningstider er beboerne overbevist om, at nattesøvnen vil
blive forstyrret. Ikke bare af
rygmassage
støjen fra fulde folk på gaden
og høj musik, men også stø30 min .. kr. 180,jen og madosen fra restau60 min .. kr. 300,ranternes udsugningsanlæg
– GAVEKORT –
vil genere.
”Støj og madosen fra reMikkel Bryggers Gade 5A
stauranternes udsugningslige v. Rådhuspladsen - tlf. 3391 2238
anlæg er den største gene for
os i dag, men restauranternes køkkener klokken 22, så
det er faktisk muligt at sove
EzzelinoMassage_41x60.indd
1
07/08/06
for åbne vinduer uden støj
og Smørrebrødscafé
mados fra klokken 23.” siger
Svend Larsen’s efterfølger
beboernes talsmand Isi FiKoldt bord, platter, højt belagt
oghel og forklarer, at med de
smørrebrød, luksus sandwich,
forlængede åbningstider vil
frokostboller, canapeer og masser
det ændre sig, fordi udsugaf forskellige frokostmadder.
ningsanlæggene vil køre til
Ny adresse:
ud på natten, og det vil ødeSt. Kongensgade 92 kld, København K
lægge beboernes nattesøvn.
www.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
Nyhavnsinitiativet
har

»Ezzelino«
Massage

gratis

fax: 33 12 06 38

Nu også
siddepladser

Old & New

Svendlarsens_41x60_2.indd 1

Vi har aftale med amtsrådsforeningen og H:S
om operation af offentlige patienter på venteliste.
Godkendt af alle forsikringsselskaber med
sundhedsforsikring, samt af sygeforsikringen ”danmark”

FRI ENTRÉ

Strøget, Frederiksberggade 26
Tlf.: 70 22 10 44

www.absalon-privatklinik.dk

Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade
og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater

Kgs. Nytorv
N
Kgl.
Teat
e

yh

r

av
n

D et Lichtenbergske Hus
Håndlavede

ade

Center for antik, design
og gode lopperier
Hver fredag og lørdag
kl. 10-17

Absalon Privatklinik

08/08/06 14:20:38

White & Blue

Tordenskjoldsg

Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Gynækologi
Urologi
Øre-næse-halskirurgi
Mave-tarmkirurgi
Diagnostisk ultralyd

9:55:33

Holb

erg

sg

ad e

hjemmesider
kataloger
pjecer
til fornuftige priser

•
Ring 33 153 830
eller klik
www.det-lichtenbergske-hus.dk

Annonce til KøbenhavnerAvisen.in124-09-2006
1
12:27:44
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Opera. Et underjordisk P-hus under
Kvæsthusbroen
med plads til ca. 500
biler, muligvis med ”et kulturrum” øverst i P-kældrene
er også med i Realdanias projekt og tilbud til København.
Man forestiller sig to etager,
hvor nederste indeholder parkeringspladser, mens øverste
etage vil kunne bruges til udstillinger, street-aktiviteter,
musik- og teateroptræden og

lign. Oppe på Kvæsthusbroen
vil man skabe en plads, hvorigennem lyset fra P-kældrene
skal stige op. Forskellige læsejl og servering vil man også
kunne finde på pladsen, der
ifølge Realdanias adm. Direktør Flemming Borreskov
”er en meget solrig plads”. I
visionen påtænker man ydermere at udnytte den kajplads,
hvor Oslo-båden indtil for
ikke så mange år siden lagde
til. Man tænker kajanlægget

anvendt til småbådsterminal
med turbåde, havnetaxier,
- og åbner i øvrigt op for, at
der ved kaj-siden op mod Admiralhotel kunne komme til
at ligge større træskibe.

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

RestauRant BiBlioteket

180,-

Tilbud afvist...
Kvæsthusprojektet er en konkretisering af Realdanias
tilbud til Københavns kommune og bygger på to delprojekter. I første omgang var
de ledende politikere i form
af Bygge- og Teknikborgmester Klaus Bondam og Overborgmester Ritt Bjerregaard
afvisende overfor en bro-forbindelse mellem Holmen og
FrederiksStaden. Man mente,
at havnebusser kunne løse
Håndlavede chokolader
det transportmæssige behov
mellem de to bydele, samt
Operaen og Skuespilhuset.
Bredgade 14 · 1260 København K
Da det imidlertid kom frem,
tlf.: 33 15 13 63
at Borgerrepræsentationen
www.alida-marstrand.dk
ikke var blevet taget i ed i
den beslutning, fik Realdania lov til at konkretisere sit
tilbud til Københavns kommune.
Alida_41x40.indd 1
10/05/06
cha

www.restaurantbiblioteket.dk

toldbodgade 5,
1253 københavn k.
tlf. 3332 3214
mail@restaurantbiblioteket.dk

lauRa’s køkken
www.lauraskokken.dk

Smørrebrød 11.30 til 15.30 på lauras
og dansk-internationalt 18.00-21.30 på Biblioteket.

11:28:08

Den projekterede bro over havneløbet.

BORGMESTER BONDAMS KOMMENTAR
Onsdag d. 28/2, dagen før Realdania-fonden offentliggjorde deres tilbud, afholdt Teknik- og
miljøudvalget et møde, hvorpå de blev orienteret om det nye udspil fra fonden. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam har, før fondens officielle udspil, afvist Realdanias tilbud uden
at lade dette blive behandlet. Afvisningen vakte harme hos politikere, såvel som borgere, der
var positivt stemt over for Kvæsthusprojektet. Efter offentliggørelsen d. 1/3 ser situationen
noget anderledes ud. Klaus Bondam siger til Københavneravisen, at tilbuddet skal diskuteres
med borgerne og Realdania, som skal give yderlige informationer, før forslaget kan blive behandlet af Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen.
Til spørgsmålet om, hvorvidt holdningen til projektet har ændret sig, siger Klaus Bondam:
”Umiddelbart er Det Radikale Venstre positive overfor en bro, men vi er forsat imod et panlæg ved Kvæsthusmolen. Jeg er ikke interesseret i omkring 2500 ekstra biler på Skt. Annæ
Plads. Generne, i form af støj og luftforurening, er allerede højt i området.”
Det påpeges ligeledes af borgmesteren, at tilbuddet ikke er gratis for kommunen og skatteborgerne: ”En bro kræver vedligeholdelse og drift, et parkanlæg skal plejes osv. Så hvis vi ikke
tænker os godt om, kan deres tilbud blive en rigtig dyr forretning for københavnerne.”
shn

ROBERT’S COFFEE

Larsbjørnsstræde 17

København K

robertscoffee_86x86.indd 1

33 32 66 10

10/05/06 16:59:56

Tapasrestaurant, vinbar og catering
Forårs -Menu ud af huset
til minimum 10 kuverter

•
•
•
•
•

Marinerede Oliven i Tapasbarens marinade
Hjemmelavede saltede ristede mandler
Okseruller med salt ansjos og salvie
Fennikel og persille svøbt i serrano-skinke
Tortilla med Chorizo-pølse

•
•
•
•
•

Haneruller med lomo og persille
Små tostas med gedeost, tomat og oliven
Manchego-ost og Mahon (Nationalost fra Menorca)
Chokolade/espressokage
Hjemmelavet brød

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk

155 kr,- pr. kuvert
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Plan for renovering 
af Købmagergade   

VÆDDEREN
20/3 - 19/4

D

Du er rastløs og fuld af
gode ideer. Tag en 24 timers bytur med vennerne
(og med det hele) eller
sats et heftigt spil volley
i Indre By Medborgerhus.
Efter 6/3 er du mindre
kry og vil helst være alene
med dine drømme.Look
out for: Lørdag 24/3 - nyt
fra udlandet.

TYREN
20/4 - 20/5

F

Ingen skal forsøge at få dig
til noget før 17/3, du sidder
helst hjemme med en kop
chokolade. Derefter skinner solen atter på dig og
du nyder at føre dig frem
og blive set i Kronprinsens Gade sammen med
din kæreste. Look out for:
Fredag 6/4 - ud med vennerne!
Farligt og grimt! Sådan er der i Købmagergede.

Købmagergade, Hauser Plads
og Kultorvet skal renoveres,
og den 28. februar godkendte Københavns Kommunes
Teknik- og Miljøudvalget en
plan for, hvordan projektet
skal forløbe. Dette kommer
bl.a. til at indeholde en stor
brugerundersøgelse i foråret
og en international arkitektkonkurrence til efteråret.
Mange af de fodgængere,
der krydser Købmagergades
ujævne og slidte belægning,
har ikke adresse i Køben-

havn, men de vil alligevel
blive adspurgt i forbindelse
med brugerundersøgelsen.
Derudover vil også erhvervsdrivende, beboere, institutioners holdninger blive hørt.
De der ikke direkte bliver
spurgt, men gerne vil give
deres mening til kende, vil
kunne deltage i et debatforum på kommunens hjemmeside.
Som supplement til brugerundersøgelsen planlægger Københavns Kommune

desuden at afholde en workshop. Her skal deltagere med
forskellige syn på byens rum
bidrage til programmet for
en international arkitektkonkurrence, som kommer
til at bestå af ca. 12 nationale
og internationale teams af
arkitekter: Landskabsarkitekter, ingeniører, kunstnere
og bylivseksperter, som skal
udarbejde deres bud på fremtiden for strøggaden og de to
pladser.

Senest d. 19. marts vil
kommunens hjemmeside med debatforum om
projektet blive åbnet.
w w w.vejpark.kk.dk /
projekter/anlaegsprojekter/koebmagergade

Af Camilla Kjær Pedersen

BRILLER
0,- i rente
0,- i gebyr
0,- i oprettelse

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

FAKTA

RENSNING OG REPARATION
AF PRISMEKRONER

Sommer-nyt
Fede nye kvaliteter
Aktuelle farver
Nye bøger
E. A. Fogh Krystalbelysning

Uldstedet

Mere end 50 år med prismer

Gl. Jernbanevej 7, Lyngby • Man - fredag: 12-18 • Lørdag 11-14
Fiolstræde 13, Kbh. K. • Man - fredag: 10-17.30 (19) • Lørdag: 10-15

Købmagergade 56
1014 København K
Tlf. 33 12 34 18

Nytsyn_41x100.indd 1

tlf. 33 11 45 00 - 51 23 12 74

mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk
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Level 2 – ny natklub på Nikolaj Plads
Den elektroniske musikscene
er blevet dybere og bredere,
men i indre by lå kun een
egentlig elektronisk natklub,
og det var ikke tilstrækkeligt,
mente tre unge, men erfarne
eventmagere og musikere.

I starten af marts åbnede Level 2 på Nikolaj Plads nr.25.
Den elektroniske musikscene er for alvor blomstret op i
København og er blevet mere
mangfoldig. Mange danske
musikere benytter sig af elementer fra elektronisk mu-

sik i konstellation med deres
egen lyd, den elektroniske
musik bruges som baggrund
i diverse reklamer for alt fra
chokolade til telefoner, og de
fashionable butikker har den
kørende som soundtrack for
de shoppende.

Selvfinansieret projekt
Københavneren Jon MunchPetersen (23), Lewis Todd (24)
fra England og Toke Klinke
(24) fra Århus kender hinanden fra det københavnske
klubmiljø, hvor de har haft

succes med at arrangere fester og events rundt omkring
i København, f.eks. på barerne Nadsat og Vertigo. Af ren
og skær lyst og interesse - projektet er selvfinansieret - var
de ikke sene til at springe til,
da de fik chancen for at åbne
en ny elektronisk natklub.
De tre deler passionen for
elektronisk musik, og syntes
derfor også, det var ærgerligt,
at der i det elektroniske klubmiljø var tendens til snobberi mht. hvilken musik der er
acceptabel, og hvad der ikke

er. Derfor vil der på Level 2
være højt til loftet hvad angår dj’ernes valg af musik.

Kendte og ukendte dj’s
Til hvert arrangement vil der
være een til to kendte dj’s,
f.eks. Thomas Madvig, Djuna
Barnes eller Kim Kemi - resten af programmet vil byde
på dj’s fra undergrunden, der
vil sætte gang i festen i de
eksklusive omgivelser, hvor
en hævet dj-pult og et lækkert sofaarrangement giver
den helt rigtige klubstemning. Et af arrangørernes
mål med Level 2 er få hentet
ny musik til København, så

den elektroniske musikscene
bliver endnu bredere, og flere
folk får ørerne op for genren.
Level 2 finder man på Nikolaj
Plads nr.25 oven over Dakota. Dog har de to klubber intet med hinanden at gøre, og
man kan ikke smutte fra den
ene bar ned eller op i den anden. Der regnes med at være
arrangementer en gang om
ugen, måske lidt sjældnere,
men Jon, Toke og Lewis ser
et stort potentiale i stedet, da
København er mere end klar
til flere fede natklubber. Så
kom endelig og fest med.
Tekst og foto af
Nana Nørgaard-Clausen

MASSER AF GODE UDSALGSTILBUD
SE UDSALGSVINDUERNE

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
FREDAG ÅBENT TIL KL. 19 - LØRDAG TIL KL. 16
Over 48 år i Fiolstræde

De tre arrangører Jon, Lewis og Toke.

3 attraktive Københavner-lejligheder
Gernersgade 5, 1319 K

St. Kongensgade, 1264 K

Thoravej, 2400 NV

Dejlig lys studielejlighed på 3. sal med
udsigt over Nyboder. BBR/tinglyst: 38/33 m2.
Lejligheden ligger i det populære område
Nyboder, kun 5 min. Fra Kongens Have, Kgs.
Nytorv og Kastellet. Lige rundt om hjørnet
finder du masser af caféer og små butikker.
Til ejendommen hører den lækreste gård.
Gården er nyrenoveret og er en stille og grøn
oase, hvor du næsten glemmer, at du befinder
dig midt inde i byen. Der er cykelskure, mulighed for at grille og et nyt avanceret affaldssystem. Selve lejligheden er perfekt som
begynder-/studielejlighed. Den er mindre men
hyggelig og lys.

Lækker 5-værelses lejlighed i hjertet af
København. BBR/tinglyst: 129/108 m2.
Lejl. ligger på 2. sal i en skøn ejendom fra 1750,
tæt på Kongens Have, Kgs. Nytorv, Nyhavn, Det
Kgl. Teater, Strøget, Kastellet osv. osv. Lige udenfor findes masser af caféer, restauranter og små
butikker. Fra stuen er der udkig over hele Store
Kongensgade. Mod baggården er en altan med
plads til et bord og 2 stole. Baggården er lille,
hyggelig og ugeneret. Lejl. indeh. 5 vær. fordelt
på 2 stuer en-suite med et flot gammelt plankegulv, et stort soveværelse/kontor samt to
mindre vær. Derudover hyggeligt køkken og
mindre badeværelse med brus.

Stor 4-værelses luksuslejlighed, 5 min. fra
Nørrebrogade. BBR/tinglyst: 194/171 m2.
Indeh. kæmpe stue/alrum på over 80 m2 med
åbent køkken i luksusklassen og med indgang
gennem dobbeltfløjet entrédør. Fra stuen er der
udgang til vestvendt altan. Fra entrédelen af
stuen er der adgang til 2 vær. samt et stort
soveværelse. Lejl. har lækkert brusebadeværelse
med vaskesøjle og holdt i lyse farver med
mørkt, gråt klinkegulv. Den store 8-tals jacuzzi
har sit eget rum. Ejd. er helt nyopført i kvalitetsmaterialer og har elevator, opbevaringsrum
samt tilh. parkeringshus med egen p-plads.
Her er virkelig tale om "value for money".

K: 1.625.000
U: 85.000
B: 10.733
N: 8.846
Alt. finansiering: Afdragsfri
B: 7.315
N: 5.929

K: 4.795.000
B: 27.928
Alt. finansiering:
B: 13.921

K: 3.995.000
B: 27.679
Alt. finansiering:
B: 15.641

NOTARKøbenhavn
Store Kongensgade 118, 1264 K
70 27 30 66
www.notar.dk

U: 240.000
N: 22.330
Afdragsfri
N: 11.482

VI SØGER
B
- KIG IND OLIGER
OG FÅ EN
UFORPLIG
T
SALGSVUR ENDE
DERING

U: 215.000
N: 26.549
Afdragsfri
N: 17.154

NOTAR er Skandinaviens største
uafhængige ejendomsmæglerkæde
med 342 mæglere fordelt i Norge,
Sverige, Spanien, Italien, Grækenland,
Tyrkiet og Brasilien.

Vores uafhængighed betyder, at vi
ikke er bundet af et formaliseret
samarbejde med realkreditinstitutter,
banker eller forsikringsselskaber.
Derfor har vi friheden til at
gøre som du vil!
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KONGERÆKKE x 3
I marts har københavnerne mulighed for at dvæle
over hele tre kongerækker i deres rette element.
Af Jeppe Marsling, kulturredaktør

”Kongerækken i Kunsten” hedder udstillingen,
hvis første tredjedel tager udgangspunkt i en tragedie. Nicolai Abildgaard malede sine ti kongeportrætter på tretten år, men allerede tre år efter de
blev færdige, brød Christiansborg i brand (p.g.a. af
et overophedet skorstensrør). Foran de tre udstillede billeder, der blev reddet ud af branden, vil beskueren mærke historiens vingesus som suset fra
en dødsengel.
”Anekdoten fortæller at Abildgaard stod udenfor det brændende slot og skreg: ”Dér brænder mit
navn! Dér brænder mit navn!”. Det var jo hovedpunktet i hans karriere”, nærmest hvisker kunsthistoriker Mirja Thaulow, der venligt rundviser
Københavneravisens udsendte.
Alligevel får publikum mulighed for at se
Abildgaards forarbejder, ti mineature-malerier,
der til udstillingen er blevet hentet fra Statens
Museum for Kunst. Her gemmer sig tilmed en kasseret skitse, der dækker hele to følsomme emner,
nemlig Christian VII, Danmarks skizofræne konge,
og ”bonden på slottet”- problemet. Københavneravisens udsendte spørger om kongen, der ser stærkt
forkølet ud, mon sidder og hviler sit knæ på en
flitsbue?
”Nej-nej! Billedets tema er stavnsbåndets op-

hævelse. Abildgaard har prøvet at vise, at kongen
knækkede bondens åg. Men billedet blev kasseret
ovenfra; dels fordi den sindssyge Christian VII ser
underligt kraftløs og fraværende ud, dels fordi
man fandt det faretruende at afbilde en bonde
inden for på slottet”, forklarer Mirja Thaulow og
peger stiltiende på det glimtende, skarpe sejl i bondens bælte.

Evigt præg utrendy
Udstillingens andens del tager udgangspunkt i
Eckersbergs kongerække. De otte malerier indvarsler en ny tid, men holder også propagandistisk fast
i den gamle.
”Det sjove er, at både kunstneren Abildgaard
fra 1700-tallet og 1900-tallets Nørgaard begge kan
lide at bruge symboler, når de skal afbillede den
danske historie, de danske konger og dronninger.
Eckersberg derimod fik forbud mod at bruge symboler: Slotsbygnings kommissionen havde stor magt
over kunstneren, og ville at billederne skulle være
entydige, ”down to earth”. Vi var i borgerlighedens
guldalder. Men ved modtagelsen skrev anmelderne:
”Hvorfor skal der være tilfældige skyer, det ligner jo
et øjebliksbillede?”, for man var vant til, at historiemalerierne havde et mere mystisk skær, et præg af
det evige. Det var simpelthen for naturalistisk. Alligevel havde stilen en propaganda-effekt: Den kunne få folk til at tro på, at dét, der skete på billederne,
var sket - og endnu skete - i virkeligheden”.
Udstillingens tredje og sidste del, Bjørn Nør-

Chr. D. VII af Abildgaard

gaards gobeliner, sætter de to første kongerækker
i perspektiv: Med særudstillingen som kontekst
træder dybden i gobelinerne frem. En lærerig fornøjelse mellem universelle og det lokale.
»Kongerækken i Kunsten«
De Kgl. Repræsentationslokaler Indgang fra Indre Slotsgaard  
Tirs. – søn.: 11-17. til 18. marts.

HOUSE OF SILK
Forår

Foråret er på vej, og alt det nye tøj er kommet.
Vi har masser af spændende ting til kontor og fritid, her
iblandt en masse dejlig silkestrik i nye, fikse modeller.
Også meget nyt nattøj og undertøj i sarte pasteller som
pistace, sand og pearl. Underkjoler, natkjoler, pyjamas
samt kimonoer i både lang og kort.
Husk også vores dyner i 100 % silke i mange størrelser
og tykkelser. Finder du ikke lige den størrelse,
du ønsker, så kan den bestilles hjem.

Forårspy med søde
blonder 648,-

Underkjole i ny,
smart stil 499,-

Danmarks førende forretning i silketøj
til damer og herrer
Åbningstider:
Man - fre.: 10-17.30 - Lør.: 10-14

Romantisk underkjole
med blonder 399,-

HOUSE OF SILK · Fiolstræde 14, København K · Tlf.: 33 14 10 19 · e-mail: houseofsilk@mail.dk · www.houseofsilk.dk
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af Jacob Ludvigsen

SCHøNNEMANN
ER ATTER SKøN, MAND
At den 130-årige kælderrestaurant på Hauser Plads bag
Kultorvet har levet en underlig tilværelse i de senere år er
indiskutabelt. Stamgæsterne
forsvandt, fordi skiftende nye
ejere ville ”modernisere”. Det
viste sig at være en misforståelse at bryde traditionerne.
Nok om fortiden, nu byder vi
velkommen til Søren og John
Puggaard, der ved hvad det
drejer sig om: Dansk frokost.
Det hedder deres hjemmeside
også.
Engang strøede alle sand på
gulvet, på Schønnemann blev
de ved, indtil skikken blev afskaffet af en ”reformator”. Det
nye værtspar, der har mangeårig erfaring fra branchen, har
sørget for det fineste sand fra
Gilleleje, og det bidrager til
den gemytlige atmosfære.

Øl og ål
At der hører skummende øl
til smørrebrød er indlysende.
Fadøllet er Carlsberg Pilsner,
Tuborg Classic og Schønnemann, en specialbrygget ale
fra Carlsberg. Desuden fås
New York Lager fra Nørrebros
Bryghus som fadøl. Ølkortet
omfatter desuden Bishops Fin-

ger (England), Brooklyn East
India Pale Ale, og Brooklyn
Weisse (USA), FinAle fra Gourmetbryggeriet og den belgiske
Leffe Brune. Man kan desuden
vælge mellem 11 slags snaps.
Smørrebrødssedlen er velassorteret med come back
til To Tarteletter med Høns i
Asparges og pandestegt kalvelever. Afsnittet ”specialiteter” tæller 13 stykker pjank
og poesi: Sol over Gudhjem,
Sol over Hauser Plads (varmrøget laks), Havnefoged (røget
laks på rugbrød med rygeost,
kartofler, rødløg og purløg)…er
man mæt? Sørens Special er
ristet røget ål, Johns Tartar er
med ”kaviar” og laksestrimler.
Jomfruens Natmad, Tjenertartar (hakket kogt skinke) og
Restauratør Tartar - for ikke
at tale om En Rosenborg (kogt
skinke med flødestuvet spinat
og pocheret æg på smørristet
franskbrød).
Den originale dåse Brottsjö-sild fra Lykkeberg med løg,
kapers og dild er genindført i

al sin indlysende enkelhed, og
ellers står de på gammeldags
modnede og Christiansøpigens Sild. I alt består kortet af
62 punkter inklusive otte oste
og tre slags sødt. Prisniveauet
er moderat. De luxe udgaven
af Stjerneskud med rød og
hvid mayonnaise er det eneste, der koster over 100 kr. Det
PerSkelbaek_86x60.indd
1
understreges, at rødspætten
er
friskfanget, og i det hele taget
er alt så vidt muligt hjemmelavet, det gælder såvel remoulade som rugbrød.
Forbedringerne ville utvivlsomt have glædet Conrad
Hauser (1743-1824) der bidrog
til genopbygningen efter det
Fiolstræde 20 · 1171 Kbh. K
britiske terrorbombardement
Tlf. 33 11 91 10
i 1807. At han ikke kunne vide,
Lyngby Torv 4 · 2800 Lyngby
at der mange år senere ville
blive etableret et værtshus
for vognkuske fra Amager og
Brønshøj er en anden sag, men
et veltillavet stykke københavnsk smørrebrød var også
værdsat for 200 år siden. Og
øllet er med sikkerhed bedre
end dengang.

11/05/06 19:40:43
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ATTENTATET
en mand, en kvinde, en minister og et drab

af Lise Jørgensen
med Benjamin Boe Rasmussen
instruktion Bente Kongsbøl
Kæderrestauranten på Hauser Plads.

� tir-fre kl.21, lør kl.17 til 31.marts

Skindergade 3 | København K | www.cafeteatret.dk
Billettlf. 3312 5814 | billet@cafeteatret.dk | BILLETnet
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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
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GALOP

I KØbMAGERGADE

SKORPIONEN
23/10 - 21/11

f
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Dette ville være det perfekte tidspunkt, at flytte
til Latinerkvarteret - eller
bare shine op, hvor du bor
nu, så solen ikke skinner
på nullermændene. Tag
en pause og gå i Kongens
Have for at filosofere.
Look out for: Onsdag 4/4 intenst,men spændende!

k$Edhi]jhZi
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Hdcc^C´ggZ\VVgY
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VaNDBÆREREN
20/1 -18/2

A

Indrøm det bare, det eneste der tæller nu er at finde en kæreste. Speed Dating på en af Københavns
cafeer er lige dig og måske
træffer du den rette. April
ser meget lovende ud for
en hed forårsflirt. Look
out for: Lørdag 7/4 - kyssebænken!

PSYKOTERaPEUTISK PRaKSIS ÅBNER
Jørgenholst_41x100.indd 1

Frygtindgydende politiindsats.

Onsdag d.28. februar måtte
Købmagergades fodgængere
i al hast skynde sig ind til
siden, da to politiheste med
betjente på ryggen kom galoperende fra Rundetårn og
ned mod Amagertorv!
Kvindelingeri-butikken
Femilet på Købmagergade
nr. 57 havde nemlig haft
et ubehageligt besøg af en

mand, der er kendt for at
chikanere i områdets butikker bevæbnet med - en krog!
Det vides ikke, om han blev
fanget, men man skulle være
usandsynlig hurtig, for at
undslippe de stærkt galopperende politiheste.
nnc

Marianne
Mærsk-Møller
startede en psykoterapeutisk klinik d. 1 februar på
Købermagergade 39, 3 sal.
Målgruppen er børn og unge
fra 6-18 år, men voksne er
også meget velkomne til at
få en snak med Marianne.
Tidligere har Marianne
Mærsk-Møller arbejdet som
terapeut i Kalundborg, men
nu har hun bestemt sig for
at flytte til hjertet af København. “Jeg føler mig til rette
her i København” siger hun.
Da hun arbejdede i Kalundborg pendlede hun hver dag

11/05/06 10:36:21

fra hendes nuværende bolig
i Hvidovre, så ved at flytte
til København er transporten gjort meget lettere. ”Der
er mange små forretninger
i København. Det er meget
inspirerende at gå rundt og
se kreativiteten i København fra andre selvstændige
forretninger, det giver gejst
og tro på at det kan lade sig
gøre” siger Marianne.

Kriseterapeut
Marianne har valgt at lægge
vægt på børn og unge imellem 6 og 18 år, for nå især

børn med angst og skoleproblemer. “Børn har meget
præcise formuleringer. Det er
spændende og interessant at
arbejde med børn, da det giver anderledes udfordringer
end voksne” forklarer hun.
Også unge med identitetsforvirring eller forældresvigt
kommer til Marianne for at
få en snak. Men de voksne i
familierne får også mulighed
for at kunne komme til Marianne og snakke om eventuelle problemer.
den

Velkommen på apoteket…
Velkommen på apoteket…

Personlig vejledning på apoteket
DECUBAL
Herpavir®®

® ®
Compeed
Nizoral

Zymelin
Mildin® ®

Hjælp til vinterens
forkølelse på dit lokale apotek

Spørg på apoteket

Herpavir® - Stop forkølelsessåret
®
Decubal
Face
Vital Cream
Herpavir stopper
spredningen
af virus og
fremskynder
– farvel til sårheling.
tør hud Brug Herpavir 5 gange

dagligt nærende
i 5-10 dage.
Let at doserecreme
og have
med.
Ekstra
og fugtgivende
til tør
hud
i ansigtet. Med jojoba-olie, ceramider og vitamin
B3.

Brug Nizoral® - hvis du virkelig
Compeed
til forkølelsessår
ønsker
at ®fåplaster
dine skæl
væk!
Den mest
diskrete
måde og
at behandle
forkølelsesNizoral
- nem,
behagelig
dokumenteret
effektiv
sår på I EN FART.
omgående
lindring ved at
skælshampoo
til atGiver
fjerne
skæl og kløen.
dæmpe kløe og svie. Forhindrer skorpedannelse,
hvilket giver en mærkbart hurtigere heling.

Mildin® - mildner din allergi
®
Zymelin
næsespray
Mildin Copyfarm
(Loratadin) giver hurtig
ved allergiske
–lindring
til stoppet
næse lidelser, f.eks. høfeber

®
og nældefeber.
Tager giver
anfaldet
Zymelin
næsespray
luft ii opløbet
næsen, og
når du
beskytter
i 24
timer.
er
forkølet.dig
Kan
også
bruges ved bihulebetændelse.

Produktinformation: Herpavir (aciclovir) 5 % crème. Anvendelsesområde: Behandling af forkølelsessår (herpes) på munden. Dosering: Voksne og børn over 15 år: Påbegynd behandling straks ved symptomer. Påføres angrebne og
tilstødende områder i tyndt lag hver 4. time, 5 gange dagligt i 5 dage. Hvis såret ikke heles, fortsættes behandlingen yderligere 5 dage. Hvis symptomer stadig ikke forsvinder, bør lægen kontaktes. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed
®
®
®
Produktinformation:
Zymelin
Ukonserveret
Anvendelse: Mindsker
af næseslimhinden
vedSpørg
betændelse
ellerdu
næseslimhinde.
Dosering: Zymelin
Ukonserveret
næsespray
og Zymelin
menthol
over
for indholdsstofferne.
Til børn
under 15 år(xylometazolinhydrochlorid).
uden lægens anvisning. Forsigtighedsregler:
Bør hævelse
ikke anvendes
på slimhinder.
lægen tili bihule
råds hvis
har nedsat immunforsvar.
Graviditet
og amning:
Kan anvendes.
Bivirkninger:
Ukonserveretbrænden,
næsespray:
Voksne
og børn
10 år: Næsespray
1 mg/ml:
1 pust
i hverthudkløe
næsebor
højst
3 gangeafdaglig
i højst 10Sjældent:
dage. Børkontakteksem.
ikke anvendes til
børn sjældent:
under 10 år
uden lægens anvisning. Børn
2-10 år: Næsespray
0,5°Cmg/ml:
Forbigående
kløen
og svien
efterover
påsmøring.
Lejlighedsvist:
rødme,
tørhed,
eller
afskalning
hudområder.
Meget
overfølsomhedsreaktioner.
Opbevaring:
Ikke over 25
og ikke1 ipust
kø®
i hvert næsebor
højst 3 gangei pakningen
daglig i højstinden
10 dage.
Zymelin
næsedråber:
VoksneRepræsentant
og børn over 10iår:
Næsedråber
1 mg/ml:
dråber i hvert
næsebor
højstS,3Tlf:
gange
daglig i højst
10 dage.
Bør ikke
anvendes
til børn
under 10 mod
år uden
lægens
leskab.
Læs informationen
brug.
Pakninger:
2 g, 5 g creme.
Danmark:
Copyfarm
A/S,2Energivej
15, 5260
Odense
63952800.
Nizoral
Shampoo
1% med
balsam
(Ketoconazol)
skæl
i håranvisning.
Må ikke Behandling
anvendes: Ved
overfølsomhed
overfor
eller et eller
ere af hjælpestofferne
ved grøn stær
snæver
kammervinkel.
Forsigtighedsregler:
Bør ikke anvendes
børn under
2 åropstå
uden hulæbunden.
Dosering:
2 gange
ugentligt i 2-4
uger.xylometazolinhydrochlorid
Forsigtighed: Bør ikke anvendes
vedfloverfølsomhed
overfor samt
indholdsstoffer
ellermed
til børn
under
15 år uden lægens
anvisninger. Bivirkninger:
Der kan itilsjældne
tilfælde
gens anvisning
grund af en
risiko
for overdosering
og depression
centralnervesystemet.
Bør ikke anvendesder
i mere
end 10før
dage,
da hyppig
og langvarig
brug kan
medføre kan
hævelse
af næse
slimhinden
øget sekretion.
anvendes med
dirritation,
som på
fx rødmen,
brændende
fornemmelse
eller kløe.afPakningen
indeholder brugerinformation,
bør læses,
lægemidlet
anvendes.
Yderligere
information
fås ved
henvendelse
hos:og
Janssen-Cilag
A/SSkal
– Hammerbakken
forsigtighed
af personer,
der er45
følsomme
adrenerge
substanser.
Skal (loratadin)
anvendes med
forsigtighed
og kun efter lægens Symptomer
anvisning ved
stofskifte
åreforkalkning,
aneurismer,
19
– 3460 Birkerød
– Telefon
94 82 82overfor
– www.
Janssen-cilag.dk
Mildin
10 mg
tabl. Anvendelsesområde:
vedforhøjet
allergisk
snue og(hyperthyroidisme),
kronisk nældefeber.sukkersyge,
Dosering: forhøjet
Voksneblodtryk,
og børn over
12 år: 1 tablet
dagligt.
iskæmisk
hjerterytme,
på grund ikke
af forstørret
blærehalskirtel
ved Må
behandling
med MAO-hæmmere
og andre
lægemidler,
der kan forhøje
blodtrykket
ved svulst i binyrerne
Børn
2-12hjertesygdom,
år over 30 kg:uregelmæssig
1 tablet dagligt.
Børn 2-12vandladningsbesvær
år under 30 kg: Behandling
hensigtsmæssig
til børn(prostata),
under 30 kg.
ikke anvendes:
Ved overfølsomhed
over
for indholdsstofferne.
Til børn
under 2samt
år. Forsigtighedsregler:
(fæokromocytom).
Graviditet
ogleverfunktion.
amning: Graviditet:
Bør ikke
anvendes.
Amning:
kuntoanvendes
lægens
anvisning.
Bivirkninger:
Almindelige:
næse oganvisning.
svælg, tørBivirkninger:
og irriteret næseslimhinde,
nysen, slimproduktion
i næsen.
Forsigtighed
ved alvorligt
nedsat
Indeholder
lactose.
Behandling
bør Bør
ophøre
dage før efter
priktest.
Graviditet
og amning:
Bør ikke
anvendes Svie
udeni lægens
Børn 2-12 år: Hovedpine,
nervøsitet, træthed.
Ikke almindelige:
Tilstoppet næse.
Sjældne:
mave-tarmkanalen.
vejledningen
i pakningen
omhyggeligt.
Nycomed
Danmark,
Langebjerg
1, 4000 Roskilde.
Tlf.: 46 77 11 udslæt,
11. Fax:hårtab,
46 75 66
40. Internet:
www.nycomed.dk.
Unge
og voksne: Søvnighed,
hovedpine,
øgetUbehag
appetit,isøvnløshed,
allergiskeLæs
reaktioner,
svimmelhed,
påvirkninger
af hjerterytmen,
kvalme,
mundtørhed,
mavekatar,
unormal leverfunktion,
træthed.
Overdosering:
Søvnighed,
hovedpine, hurtig puls. Læs informationen i pakningen inden brug. Pakninger: 10 stk., 30 stk., 100 stk. Registreringsindehaver: Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf: 63952800.

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstoppet næse og sygedage. 3 ud af 4 danskere bliver forkølet op til
Foråret er på vej, og vi har alle brug for at være på toppen – uden
flere gange hvert år.
sæsonbetingede gener, som f.eks. forkølelsessår og allergi.
På apoteket hjælper vi hele familien med at lindre generne ved
Apoteket tilbyder gode råd og effektiv håndkøbsmedicin, som
forkølelse. For nogle er næsespray og sugetabletter løsningen,
giver dig større overskud til at nyde livet, også når foråret står
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre
for døren.
hoste. Det giver forkølelsesramte danskere ro til at sove om
natten
– apoteket
og gør livet
lidtkan
mere
indtil man
igen er
Spørg på
- her
du fåudholdeligt,
faglig rådgivning
og personlig
på
højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at
vejledning.
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.

Her indsættes
apotekets
navn
Kongelig
Hof-Apotek
Store Kongensgade 45
1264 København
K
Her indsættes
adresse og
Tlf.:
33 14 11 68
telefonnummer
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fORÅR
I NYHAVN

RESTaURaNT OIL LUKKER
Det har ikke gået stille for sig
i lokalområdet, når samtalen
faldt på Restaurant Oil. I løbet af efteråret har der lydt
beboerprotester om støj, men
nu ser det ud til, at naboerne
kan sove i fred. Luksusrestauranten, som kun har eksiste-

ret på Esplanaden siden 4.
maj 2006, har åbenbart ikke
kunnet tiltrække tilstrækkelig mange fra Københavns
in-crowd, og direktør Peter
Bardenfleth-Hansen har nu
måttet lukke foretagendet.
Stedet er blevet solgt til Tor-

ben Olsen, som med blandt
andet Café Ketchup, Café Victor og Café Quote på cv´et er
garvet inden for sit felt. Det
forlyder, at han sammen med
Anders Houmann vil åbne et
brasserie i lokalerne.

NYS OM ALLERGI
Snart kan man igen sidde udendørs i Nyhavn

Den 15. marts åbner udendørsserveringen i Nyhavn
- og hele København. Det
fejrer Nyhavn ved at invitere
godtfolk på påskebryg-smagning lørdag d. 17. marts fra
13-15! Man vil kunne smage
øl fra både de store bryggerier som Tuborg og Carlsberg
og fra mindre som Vestfyns
og Nørrebros bryggerier. Ved
hjælp af en stemmesteddel
kan man være med til at

kåre netop den påskebryg
man bedst synes om. Vinder
ens øl, deltager man derefter
i lodtrækningen af en kasse
af den vindende påskebryg.
Arrangøren Nyhavns Erhvervsforenings
formand
Ole Arboe udtaler: ”Bryggerierne er meget interesserede i, hvordan netop deres
påskebryg klare sig i konkurrencen”.
Skål!

Den sidste uge i februar bød
på rigtigt vintervejr, men nu
er foråret kommet – i hvert
fald i kalenderen. Selvom de
fleste glæder sig til flere lyse
timer og mildere temperaturer, er det ikke alle, som ser
frem til, at planter og træer
begynder at grønnes: Cirka
20 pct. af Danmarks befolkning lider af årstidsbestemt
allergi - eller høfeber, som
det også kaldes.
Ifølge Susanne Trøck-Nielsen, apoteker på Kongelig
Hof Apotek, opsøger mange
københavnere apoteket med

symptomer på allergi.
”Når næsen løber, og der nyses i ét væk, forveksler folk
det ofte med en banal forkølelse – men bliver det ved, har
man formentlig fået høfeber
eller anden form for allergi,”
oplyser Trøck-Nielsen.
Når kroppen overreagerer på
for eksempel pollen fra hassel, el, elm og birk, kan det
resultere i gener i hverdagen som hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed.
Astma-Allergi Forbundet oplyser, at mere end 65 pct. af
de allergiramte danskere af-

finder sig med symptomerne
og som følge deraf med en
forringelse af deres livskvalitet. Her kan personalet på
Kongelig Hof Apotek rådgive
om, hvordan man på bedste
måde kan begrænse gener
ved allergi og høfeber:
”I løbet af foråret døjer mange danskere med pollenallergi, men der findes mange
typer allergi. På Kongelig
Hof Apotek gør vi meget ud
af individuelle råd og vejledning, der er tilpasset den
enkeltes behov”, fortæller
Trøck-Nielsen.

HaVNEGaDE-PROMENaDE
Seneste nyt om planerne om
at omlægge Havnegade til en
promenade? Centerplan A/S
har tilbudt at give 10 mio. kr.
til projektet, som vil gøre den
nu slidte havnefront til et attraktivt, rekreativt sted med

Mogens Stern
Henrik W. Jørgensen
Sten Lauritzen
Jan M. Jefting
Iver Haugsted
Torben L. Wiberg
Peter Lund
Peter S. Clausen
Sven-Erik Vejlby
John Mikkelsen
Lars Nørgaard Nielsen

aktivitetsområder, udeservering og skærmende træer.
Sammen med 15 mio. kr.
fra kommunen skulle hele
finansieringen nu være på
plads. Promenaden forventes
færdig i 2008.

Nytibo_41x40.indd 1

L.H. Lauritsen
Allan Lucas
Ole Aktor Nielsen
Ib Sonne Ravn
Annette B. Viborg
Kirsten Ransdal

08/06/06 14:20:34

Vinsmagning
Gode vine i det kolde klima
Barrique vin præsenterer tysk hvidvin,
Amarone og østrigsk Beerenauslese fra 1969.
Ialt 8 vine til 250 kr pr. person.
Tilmelding tel: 33936655
Det sker fredag d.16.3 kl.17 på

Gendarmen
Sankt Annæ plads 16
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GADESMARTE

FRaNZ
ER DØD

fUGLE
fLIPPET
KONFIRMAND

Lindegardiner_86x60.indd 1

Fuglene i indre København
tilpasser sig til det hurtige liv
i overhalingsbanen - ligesom
menneskene. Sammenligninger
mellem landet og byens fugle
tyder på, at byfuglene er mere
’med på beatet’ end landfuglene.
Af Ege b. Heckmann

For at overdøve larmen i storbyen har fuglene udviklet
deres toneleje og hastighed,
de synger nu både hurtigere
og højere end deres artsfæller på landet. Derved kan
de overdøve de lavfrekvenslyde, der kommer fra biler og
andre støjfaktorer i Københavns travle gader. Således
kan man føre paralleller mellem mere eksotiske steder
som Galapagosøerne – der
er verdenskendte for de evolutionære udviklinger, der er
sket på øerne, og København.
Det er den hollandske biolog
Hans Slabbekoorn fra Leiden
University i Holland, der
gennem flere års feltstudier

er kommet frem til resultatet. Han beskriver opdagelsen, som en mulighed for at
forstå, hvilke fugle, der kan
tilpasse sig menneskene, og
hvilke fugle, der må flygte
fra de voksende byområder.

Elskovssange
Fuglenes kaldesignaler og
sange er en vigtig faktor i
parringstiden, hvor lydene
både bruges til at skræmme
rivaler væk og tiltrække mulige partnere. Derfor er det
meget vigtigt for fuglenes
overlevelse, at de kan blive
hørt gennem, over bystøjen.
At fuglenes lyde er reproduktionsfaktorer gør altså, at det
er de gadesmarte (højtråbende), der overlever det hårde
liv i Københavns livlige gader. Hvis København skulle
gå hen og blive for larmende
til, at de små fugle magter at
overdøve larmen, kan konsekvensen meget vel blive, at
vi en dag må undvære fuglesangen helt.
ebh@koebenhavneravisen.dk

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

Victor_86x60.indd 1

Er man en ung pige, der står
og skal konfirmeres her til
foråret, men ikke ønsker at
være iført den traditionelle
Lilly-model på den store dag,
kan man finde sig et flippet outfit i Kvindehuset i
Gothersgade nr. 37.
Her kan man mixe og
matche forrevne nederdele,
flæsede toppede, kjoler og
corsager, som man vil – kun
fantasien og mor sætter
grænsen. Far må man lade
blive hjemme, for siden huset åbnede for ca. 30 år siden,
har mænd været forment adgang

Re-design
Tøjet er syet og designet af
kreative kvinder, nogle af
dem er praktikanter fra designskolen, og priserne går
fra en hund til en tusse (100
kr-1000 kr, red.), alt efter
hvad man vælger at sætte
sammen.
I de små 20 år Kvindehuset har haft re-design, som
en af Københavns ældste af
slagsen, er 13-14årige piger
altid dukket op og er gået på
opdagelse i butikken. Når en
del af disse 13-14 årige piger
om ikke så længe lader sig
konfirmere, er det ikke bare
dåben, de bekræfter, det er
også deres identitet, og det
skal udtrykkes i tøjet, de ifører sig på dagen, og som de
funderer over og leder efter
længe!
Uskyld og vildskab
Konfirmationen anses som
dagen, hvor man går fra at

11/05/06 10:14:11

11/05/06

være barn til at være voksen, fra uskyld til en ny
alvor, og den rene, hvide
farve, pigerne normalt er
klædt i, symboliserer dette.
I Kvindehuset er grundmodellerne også hvide, men
kigger man nærmere på de
tilforladelige flæser i nederdelen, er et af lagene rent
faktisk et stykke af en gammel hofteholder, eller også
gemmer der sig et tryk af
en stor, sort bille. Man kan
også købe sorte t-shirts med
et påtrykt hvidt kvindetegn
– uskylden er kombineret
med en vildskab, der afspejler tidens teenagere.
I butikken finder man
nogle brusende nederdele
og toppe syet af gardisettegardiner. Netop disse kreationer, der har en tendens
til at få en lidt mørkere hvid
nuance, er der nogle mødre,
der stejler lidt overfor. Det
er de mødre, der havde
drømt om, at deres små
prinsesser skulle konfirmeres i Lilly-lilla-hvidt, en
nuance så hvid, at den næsten er neon-lilla, og ikke i
et gammelt gardin. Men så
er det heldigt, at butikken
rummer så meget, at mødre
og døtre nemt kan gå på
kompromis og ende med et
outfit, der blander det yndige med det rebelske.

Næsten 30 år blev det til i
kælderen i Pistolstræde, hvor
gastronomi, billedkunst og
hjertelig gæstfrihed forenedes til velvære for alle gæster. Nu er Franz Stockhammer død. Han blev begravet
fra den katolske Skt. Ansgar
kirke i Bredgade en af de
første martsdage. Hans restaurant l’Alsace består med
fru Dorte og parrets ældste
datter i spidsen, og der tilby10:23:26
des uforandret choucroute
alsacienne, foie gras (altid af
gåselever, ikke and!) og liflig
østrigsk Grüner Veltliner.
Da østrigeren Franz Stockhammer i 1978 etablerede sin
restaurant i Ny Østergade 9,
var alt nyt i Grønnegadekvarteret. Det var dengang, buntmager Birger Christensen
forestod den dristige renovering af en række ejendomme,
åbning af Pistolstræde og forskønnelse af hele kvarteret.
Franz placerede sig med sin
opsigtsvækkende restaurant i
centrum af det hele og forblev
der. Hurtigt nåede han toppen af Københavns gastronomiske stjernehimmel og blev
belønnet med hæder, priser
og ikke mindst et kræsent
publikum, som atter og atter
vendte tilbage, om vinteren i
kælderen og om sommeren på
terrassen inde i Pistolstræde.
Både kongelige, kunstnere og
godtfolk faldt for køkkenets
formidable kvalitet og for
Franz’ varme personlighed,
på en gang jovial og elegant.
Sidste år blev han ramt af alvorlig sygdom, men færdedes
så meget kræfterne tillod i sin
restaurant og viste til det sidste tappert sit venlige smil til
gæsterne. Franz blev 62 år.
aa

Af Nana Nørgaard-Clausen

Smilende Franz Stockhammer
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DEN SIDSTE fISKEKONE
Doris Marx bliver efter alt
sandsynlighed den sidste
fiskekone, der vil stå og sælge
fisk til de trofaste kunder på
Gammel Strand.
Af Anders Villumsen

Når Doris på et tidspunkt
lukker sin stand, er det kun
statuen af Skovserkonen, der
vil stå tilbage på hjørnet af
Gammel Strand og Højbro
Plads. At en ny skulle komme til, vil hverken Doris eller Fødevarestyrelsen tillade.
Dog vil Doris kun stå i vejen
for en familiær overtager.

Standen har været styret af
Doris’ familie helt tilbage til
Doris’ børns tipoldeforældre,
der åbnede standen i tidernes
morgen. Doris overtog standen med de friske fisk i 1963
som 18-årig. Nu 43 år efter
kan hun stadigvæk styre butikken, men dog kun 2 gange
om ugen. Det er for hårdt at
være der alene hver dag hele
ugen. Hun har ingen pauser
og står der i stort set alt vejr.
Dog tog hun sig en fridag under den nylige snestorm. Eftersom det er så fysisk hårdt
at stå og sælge fisk det meste
af dagen, vil hun ikke tillade,

at en fra hendes familie skal
tage over efter hende.

Vil måske sælge
Fødevarestyrelsen har derimod andre grunde til at
holde folk fra at sælge fisk på
det traditionsrige hjørne ved
Gammel Strand og Højbro
Plads. Der er lavet skrappere
regler for salg af fødevarer på
åben gade siden standen åbnede for længe siden. Disse
kan Doris faktisk ikke leve
op til, men hun har fået en
speciel dispensation til at
omgå reglerne. Dette skyldes
mest af alt, at hun og hendes

familie har stået der i så lang
tid.
Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra Fødevarestyrelsen om, det eventuelt ville være muligt for en
ny person at få dispensation
til at sælge fisk ved siden af
Skovserkonen. Dette tror Doris Marx dog ikke er muligt.
Ifølge hendes viden er hun
den sidste fiskerkone, der

kommer til at stå der. Men
skulle der komme en ny person til, vil hun ikke afvise,
at vedkommende kan købe
hendes stand. Udover standen følger der muligvis en
trofast kundeskare med. De
fleste kunder kommer og køber fisk hos Doris, da de kender hende og ved, at standen
altid har friske fisk.

$ IGDLGTI5VTCPFRm*KPFUJQNO ([P

»Skovserkonen« kommer sandsynligvis til at undvære selskab med de
ﬁskerboder hun er et monument for

TVILLINGERNE
21/5 - 20/6

G

Først ville du noget, så ville du ikke. Nu har du bestemt
dig, det er ikke sjovt men det skal gøres. Snak med chefen
eller søg et mere spændende sted hen.Efter 10/4 drikker du
øl med vennerne på Gråbrødre Torv. Look out for: Mandag
2/4 - dynamit!

1]PO ZR ]Z
QZ] " V]

KREBSEN
21/6 - 21/7

H

Du arbejder hårdt og lykkes over forventning. Efter den
21/3 tager du sågar arbejdet med hjem. Lad andre hjælpe
dig, selv om du synes selvgjort er velgjort så ender det med
stress. Tag fri og gå på La Glace. Look out for: Søndag 25/3
- brikkerne falder på plads!

bbbMUZP]YPRLL]OPYOV
 /LR^[]T^ [] [P]^ZY T OZMMPW_a¨]PW^P TYNW XZ]RPYXLO
$,40')b4&'0Â$$.CPFJQVGN
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LØVEN
22/7 - 22/8

a

Vinterdep? Det er snart overstået! Efter 22/3 er du mere
end frisk på studierne eller arbejdet igen og der kommer
en ny, interessant vinkel på det.Sæt dig ved Storkepringvandet og tænk på dengang din mor sad her. Look out for:
Tirsdag 10/4 - alt! Og med det hele!
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NEJ
TIL KRIG!
Nej til Krig, der har hovedkontor i Studiestræde, er en
landsdækkende sammenslutning af lokale fredsgrupper,
politiske partier og organisationer, der arbejder for at skabe
debat omkring brugen af krig
som løsning på konflikter.

Nej til krig har kontor i Enhedslistens lokaler i Studiestræde nr. 24, hvilket ifølge
Jørn Andersen fra Nej til
Krig skyldes, at det er Enhedslisten, der har stillet en
kontorplads til rådighed for
fredsbevægelsen. Jørn Ander-

sen er meget tilfreds med, at
hovedkontoret ligger i Studiestræde, og dermed meget
centralt i forhold til distribution af deres avis og diverse demo-plakater. Tilmed
synes han, at Pisserenden er
et hyggeligt kvarter, selvom
han mener, at kvarteret har
mistet en del af dets charme,
fordi det med årene er blevet
så strømlinet.

Ludere og en lommetyve...
Den 17. marts står Nej til
Krig - i samarbejde med bl.a.
SF, Enhedslisten og LO - for

koordineringen af storstilede
demonstrationer i landets
fire største byer. I København
begynder demonstrationerne
ved den amerikanske ambassade på Østerbro og kommer
derfra til at bevæge ind gennem København. Hvor præcis demonstrationen ender,
er endnu ikke bestemt. Det
kommer i følge Jørn Andersen an på, hvor mange, der
dukker op. For, som han siger, er det nok ikke så sjovt
at skulle fylde hele Christiansborg Slotsplads op , ”hvis
der kun kommer fem ludere
og en lommetyv”. Nej til Krig
har over en længere periode
haft massiv opbakning fra
befolkningen, hvilket især
skyldes den store modstand,
der har været mod Danmarks
deltagelse i Irak-krigen.
Fremtiden, og især fremmødet den 17. marts, vil vise
om fredsbevægelsen fortsat
vil have succes med at engagere folk efter, at de danske
styrker forlader Irak.
atks

GAffA – FOR
MUSIKELSKERE

Gaffa - fra nettet til gaden.

Musikmagasinet Gaffa har i
flere år solgt musik og merchandise fra deres shop i
cyberspace. I 2005 åbnede
den første ”real-life-shop” i
Århus.
Den 17. Februar fik Pisserenden så sin egen Gaffa
Shop i Larsbjønstræde 21,

hvor musikelskere kan købe
cd’er, dvd’ere, koncertbilletter og merchandise.
De populære Nephewdrenge signerede cd’er i Gaffa
Shop på åbningsdagen - køen
var lang ude på fortovet i
Larsbjørnsstræde.

Se lige her kære kunde!

#
Frisør Hans

Krigens konsekvens. Amerikanske soldatergrave.

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

DESIGN DER HOLDER
Birthe Græsted og hendes
butik af samme navn har
været en del af Pisserenden
i over 20 år, så hun er én af
de få pionerer, der er tilbage
i kvarteret. Birthe Græsted
designer og syr selv alt tøjet
til butikken, og ofte har hun
meget travlt - efterspørgslen
på hendes tøj er stor.
Det er ikke moden, der
dikterer, hvordan Birthe
Græsteds tøj ser ud. Tøjet er
tidløst - uden af den grund
at være spor kedeligt. Når
man træder ind ad døren i
butikken, bliver man mødt

af et væld af farver og mønstre: Man mærker straks, at
Birthe Græsted er engageret
i kvarteret.

Stadig speciel stemning
”Dengang jeg startede op,
faldt jeg selv og min butik
noget uden for, og folk synes
det var lidt mærkeligt at åbne
en butik med pænt dametøj
- i Pisserenden!”, siger Birthe
Græsted.
Hun har fulgt udviklingen af kvarteret og synes
ikke, at Pisserenden har mistet sin specielle stemning.

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 230,- kr.
Lyse eller farvede striber fra 300,- kr.

Selvom området måske ikke
er ligeså flippet som tidliFrisørHans_86x60.indd 1
gere, mener Birthe Græsted,
at kvarteret stadig skiller sig
ud. Der er flere mere eller
mindre eksperimenterende
forretninger, siger hun, og de
store butikskæder har ikke
birthe græsborg
overtaget kvarteret, ligesom
DESIGN
det er sket andre steder i KøStudiestræde 40 - 1455 Kbh. K
benhavn.
Tlf. 33 93 61 12
Pisserendens pionerer
Denne artikel er 1.artikel i
en serie om Pisserendens
pionerer
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STILLADSERNE
STÅR DER STADIG

I LYST OG NØD
Giv jer selv et ophold med parterapi.
To dage på skønt landhotel med psykoterapeut
MPF, Master of Arts Lone Billum Aistrup.
Bestilling: 65 34 29 88 / Pris: 2.970 kr. for to i to dage.
Besøg: www.lonebillumaistrup.dk

SYMASKINER
I fAMILIEEJE

Løvegal_41x100.pdf
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Foto: Ib Nielsen
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Sådan ser stilladset i Frederiksborggade ud

Müller forklarer, at Rodahl
har gjort, hvad de kunne for
at lette trafikken langs stilladset:
”Der er simpelthen grænser for meget man kan åbne
et stillads, dvs. tage ud fra
neden før det bliver risikabelt for alle parter”.

Stilladserne har stået i to et
halvt år! Er Frederiksborggades indgang under belejring?

Da Metroen åbnede betød
det at årevis af trafikkaos
og indelukket stemning var
forbi. Men renoveringen
af bygningen, hvori Superbrugsen og Fona residerer,
fulgte – og stilladserne står
der stadig.

Hvorfor så længe?
Københavneravisen
har
spurgt til stilladset: Først
ringede vi til Rodahl, som
har sat stilladset op, derpå
til Skanska som udfører
renoveringen, og sidst til
ejendommens ejer, ATPejendomme.
André Müller fra Rodahl
forklarer til Københavneravisen, at før Skanska ”løb af
med sejren” i licitationen,
fungerede stilladset det første halvanden år som ”sikkerhedsstillads”:
”Pladerne faldt simpelthen af, og her tales om 80
kg-plader af marmor. Et
sikkerhedsstillads sikrer,
at plader ikke falder ned i
hovederne på folk, men ned
på selve stilladset”.
Buschaufførerne
ved
busstoppestedet glæder sig
til, at mødre – og fædre –
med barnevogne, får lettere
adgang til busserne. André
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Fandt asbest
Dorte Hee, kommunikationschef fra Skanska, der
renoverer bygningen, forklarer:
”Da renoveringsarbejdet begyndte fandt vi - asbest. Og
asbestarbejde skal håndteres efter alle kunstens regler”.
Hvornår renoveringen
er færdig, tør hun ikke sige.
Men hvem tør? Michael
Nielsen fra ATP-ejendomme
tør godt:
”April 2006 gik vi i gang
– Juni 2007 er det planen,
at vi er færdige”. Ifølge Michael Nielsen findes der ”en
naturlig forklaring”. Det tager tid at finde den rigtige
løsning, at indhente tilladelser hos myndighederne
etc.
”Vi har en løbende teknisk vurdering af ejendommens tilstand: Vi ønskede,
at problemerne var opstået
noget før, således at renoveringen kunne have forgået
parallelt med metro-bygge-

riet. For at spare beboere og
virksomheder i området for
endnu en omgang om tre år,
besluttede vi at skifte vinduer samtidig med udskiftningen af pladerne”.
Jm@koebenhavneravisen.dk

Elizabeth Løvegal
Brændesmark
Urtegaard Bornholm
Naturlig hudpleje

til hele din familie

Forhandlere i København K
Vanilla Shop
Købmagergade 53 v/ Rundetårn
City Helsekost
Vendersgade 6 v/ Israels Plads
Vitaminhuset
Store Kongensgade 54
Naturpoteket
Teglgårdsstræde 6
Se sortimentet på
www.bornholmershoppen.dk
Kontakt:
loevegal@hotmail.com
eller 56 44 33 33

Siden han var sytten, har Helge Hansen stået bag denne disk i den
traditionsbundne symaskineforretning

Siden den 21. december 1961
har familien Hansen drevet
en symaskineforretning i
Frederiksborggade. Det var
ægteparret Grethe og Harald Hansen der åbnede butikken, mens forretningens
nuværende ejer siden 1994
– deres søn Helge Hansen begyndte i butikken da han
var blot 17 år.
Forretningen er blevet
moderniseret i flere omgange, første gang i 1969 og
seneste i 1979 hvor man fik
mulighed for at overtage naboforretningen, der i dag udgør butikkens lager.

Håndført bogholderi
Udover direkte salg af symasiner og tilbehør, reparerer
familievirksomheden også
fra eget værksted. Der køres
endda ud til kunderne, der i
overvældende grad er insti-

tutioner og skoler. Det er i
øvrigt den samme symaskinemekaniker butikken har
haft de sidste 22 år.
I det hele taget ændre man
ikke på procedurerne hos familien Hansen. Regnskabet
bliver stadigvæk ført på gammeldags maner: Håndført
bogholderi!

Ingen arvinger
Helge Hansen har ingen planer om at stoppe i forretningen på Frederiksboggade nr.
54 og der er heller ikke yngre
familiemedlemer til at overtage de traditionsbundne
lokaler, der ligger i en patricier-ejendom fra 1800-tallet.
Ejendommen rummer i øvrigt herskabslejligheder på op
til hele 320 kvardratmeter.
Af Ib Nielsen
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DEBaT & KOMMENTaRER

DEN STILLE
KIRKEKAMP
af Tårnfalken

Vanilla
Shop
Økologi
The
Kaffe
Chokolade
Delikatesser
Specialiteter
Natur
Skønhedspleje
Shampoo
Vaskemiddel
&
meget mere
Købmagergade 53
1150 København K
33 93 15 00
www.vanillashop.dk

En læser beretter, hvordan
hun for et par uger siden var
vidne til en ejendommelig
religionskrig i Helligaandskirken på Strøget. Hendes
barnebarn er stærkt optaget
af såvel klokkespil som orgelbrus, og da kirken har en
forestilling ved middagstid,
begav de sig ind i katedralen.
Mens en rutinepræst gennemførte de handlinger, hun
er kontraktligt forpligtet til,
kom en lurvet klædt østeuropæer ind i kirkerummet,
hvor han lagde sin kasket og
begyndte at bede og gøre korsets tegn på den måde, som
katolikkerne er vant til. Det
blev for meget for kordegnen, der fnysende smed den
andagtssøgende ud. Hun var
ikke indstillet på fælleskirkelig tolerance.
Læserens barnebarn troede, at bortvisningen var en
del af teaterforestillingen; da
pastoren var færdig med sin
prædiken bemærkede den

lille pige: - Så bedstemor, nu
går damen ned fra scenen.
At vi ikke er helt begejstrede for invasionen af
østeuropæiske tiggere, lommetyve,
fidusgademusikanter, pseudohjemløse og
kontantautomat tømmere
er sikkert og vist, men det
forekommer ukristeligt, at
den protestantiske dogmatik
gør det umuligt for en bodfalden børste fra Bukarest
at søge tilgivelse for sine
skarnsstreger. Når man tænker på, hvordan provster og
præster i København K fedter for muhammedanerne
og arrangerer fællesbøn og
andet tolerancetingeltangel,
er det sælsomt, at en synder
fra Sofia udstødes af en kolerisk kordegn. Det må Københavns ærkebiskop vist se lidt
nærmere på, nu hvor han er
færdig med at video-udspionere den kvindelige præst,
der havde lånt nogle flasker
i kirkens barskab.

15

DEN LILLE CORSAR
A: - Hvad ﬁk den konservative borgmester for at skrive
læserbreve om demens?
B: - Hvad hedder han?
A: - Det kan jeg ikke huske.
B: - Han kan heller ikke selv huske noget.
A: - Det viser bare det store behov for at gøre noget for de
demente.
A: - Hvad betyder den egentlig, når der står (Rad.) efter
kloakborgmesterens navn?
B: - Det er fordi ham Bondram er en ﬁfﬁg rad.
A: - Javel, jeg troede det var et trykfejl.
B: - Tyrkfjel?
A: - Ja, jeg troede der skulle stå (Råd).
B: - Nej nej, han er skam sprunget ud af råddenskabet.
A: - Må en politiker tage navneforandring midt i valgperioden?
B: - Hvem tænker du på?
A: - Jesper Flou Hansen.
A: - Hvad hedder det lobbyistﬁrma, der har travlt med at
hælde vand ud af ørene?
B: - Du tænker vist på Waterfront.
A: - Hvad var det bedste ved snefaldet i februar?
B: - En midlertidig pause i jammeren over den globale
opvarmning.
A: - Hvordan holder Anne Vang trit med Ritt?
B: - Hvem?
A: - Den socialdemokratiske gruppeforkvinde.
B: - Hun følger retningen og holder kæft om resten.
A: - En Pind til Sørens ligkiste, skriver Berlingske.
B: - Sådan kan man da ikke tale om den næste politiske
ordfører i Venstres folketingsgruppe.
A: - Nå, tror du han vil drive det så vidt?’
B: - Ja, når partiet har tabt to på hinanden følgende folketingsvalg.
A: - Hvad kalder man det gældscirkus, som vekselrytter
Montgomery opfører, når han under dække af at være
britisk bladlord køber en europæisk aviskoncern i København, Berlin eller Amsterdam for penge, han har lånt af
sælgeren ?
B: - The Monty Python Show.
A: - Du forlanger altså, at England skal sige undskyld for
terrorbombardementet af København i september 2007?
B: -.Det ville kun være rimeligt.
A: - Jamen, nu er vi jo allierede i Irak og Afghanistan?
B: - Jamen, så skal vi da takke dem for, at de dengang hjalp
Danmark med at ﬁnde sin plads i 1800-tallets europæiske
nødvendighed.

Kontante
fordele
Sushi og grillspyd
serveres i restauranten
eller som takeaway
både frokost og aften
søn-ons: 11-22
tors-lør: 11-23

Holbergsgade 26 * 1057 Kbh. K. * tlf. 33123375 * www.damindra.dk

Økonomisk rådgivning ud
over det sædvanlige.
Østergade 6 - Strøget
1100 København K.
Tlf.: 77 30 15 15
SPAREKASSEN

SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder

