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Nu arkering ved
Skuespilhuset?
Skuespilhuset åbnede den 16. februar for første
gang dørene med den dramatiske forestilling
’Hamlet’. Noget kunne dog tyde på at dramatikken har forplantet sig – til striden om Kvæsthusmolens fremtidige skæbne som eventuelt
Parkeringsanlæg.
af Tobias Mortensen

Med Kvæsthusmolen som kulisse udspillede
der sig op til Skuespilhusets åbning, i form af
en retssag i Naturklagenævnet, en strid om
brugen af det eftertragtede område. Stridens
kerne i sagen var hvorvidt Kvæsthusmolens
arealer kunne anvendes til parkering.

Marie Skellingsted
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to vidt forskellige opfattelser af de politiske
aftaler der i 2001 blev indgået, inden påbegyndelsen af byggeriet af Skuespilhuset.
Det Kongelige Teater stod bag et ønske om
et parkeringshus med 500 parkeringspladser,
mens Københavns Kommunen med henvisning til den gældende lokalplan for området,
forsøger at forhindre at arealet bliver brugt
til parkeringsmæssige formål. Kommunen
ønsker i stedet at tilgodese områdets rekreative muligheder. Det omstridte areal har dog
de seneste år været brugt til parkeringsmæssige formål.
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Frisør My- T Sharp
intro tilbud på fuld
extension kun 3000 kr.

Tæppefald før premieren
Den 13. februar faldt delafgørelsen. Det
Kongelige Teater fik grønt lys for etablerin-

CHICO´S CANTINA

fortsætter på side 2

Skt. Peders Stræde 31 · 1453 Kbh K
Tlf.: 35 141 141 · Email: turner@my-tsharp.dk · www.my-tsharp.dk
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’Kvæsthusmolen’ 2. Akt
De to hovedrolleindehavere i sagen, Det Kongelige Teater og Københavns Kommune, har

Irma åbner i
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Borgergade

BELL HÅNDVÆRKSERVICE
SKOMAGER
NØGLER & SKILTE
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Proffesionelt håndværk udføres
Taco buffet (samt andre frokostretter)
12.00 - 16.00

Stort udvalg af skopleje-produkter

Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00

Man-fre 9 - 17
Lørdag 1000 - 1400

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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Gothersgade 21
1123 København K
Tlf.: 33 11 90 60
På hjørnet af Gothers- og Grønnegade
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fortsat fra forsiden

MASSER AF GODE UDSALGSTILBUD
SE UDSALGSVINDUERNE

gen af et nyt parkeringsanlæg med 330 parkeringspladser. Med Naturklagenævnets
delafgørelse forbliver sagen dog uafsluttet,
og der skal iværksættes en høring af Københavns Kommune, før den endelige beslutning om Kvæsthusmolens fremtid kan
træffes.
tm@koebenhavneravisen.dk

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20 · 1171 København K · Tlf. 33 12 91 23
FREDAG ÅBENT TIL KL. 19 - LØRDAG TIL KL. 16
1958-2008 – 50 år i Fiolstræde

Netop her hvor Oslo-båden lagde til og havde sin store
parkerings- oplagringsplads, bliver der måske nu ny
parkeringsplads for Skuespilhusets gæster.

Væk med byens
pizza-affald!

Et nyt initiativ fra Københavns kommune
skal sørge for en renere og smukkere by - især
skal byens pizzabakker ned i en nykonstrueret skraldespand.
Det er et velkendt problem: De københavnske gader flyder med fastfoodemballage.
Alt fra pizzabakker til kaffebægre ender alt
for ofte sine dage i byens gader til stor gene
for alle. Også dem, der pænt folder deres pizzabakker sammen, så de kan komme ned i en
af de almindelige affaldsspande i byen, ender
med at være generende, da det blokerer for
andet affald, der så i stedet ender på gaden.
Derfor skal det nu være lettere at komme af
med alt det affald, som bylivet producerer.

Nye affaldskurve
På denne baggrund har Københavns kommune fået lavet 30 nye kæmpe affaldskurve,
såkaldte pizzaaffaldskurve, der skal sættes op
strategiske steder i byen. Københavns teknikog miljøborgmester, Klaus Bondam, siger om
det nye initiativ, at Københavns kommune er
meget opmærksom på problemet, og at: ”Vi
forsøger at imødekomme københavnernes
behov, for at komme af med alt det affald der
produceres, når man færdes i byen.” Det nye
initiativ skal med andre ord være med til at
sætte en stopper for den utilsigtede forurening af Københavns gader.

er så smal, at kurvene ikke kan benyttes til
at komme af med almindeligt husholdningsaffald. Dette puslespil er blevet løst gennem
specialdesign af affaldskurvene, der tager
hensyn til alle disse faktorer.

Smukkere gadebillede
Ikke kun fjernelsen af affald fra gaderne skal
være med til at gøre byen smukkere. Selve
placeringen af affaldskurvene er også foretaget med stor omtanke for gadebilledet. Da
kurvene med deres kæmpestørrelse ikke sådan er til at overse, er denne opgave overgået
til en landskabsarkitekt, der har sikret, at
kurvene er blevet placeret hensigtsmæssigt
og med æstetisk harmoni mellem kurvene og
byens øvrige rum.
Nøje fordelt
Det er meningen at hele København for fremtiden skal kunne drage fordel af de nye pizzaaffaldskurve. Således er de 30 kurve blevet
nøje fordelt over hele byen, hvoraf 9 af dem
er gået til Indre By. Her har Kultorvet, Borgergade, Nørreport, Nørre Vold og Nansensgade
alle fået en enkelt af de nye spande, mens
hele fire spande er blevet tildelt Nyhavn.

Drømmesporet

Alle tiders drømme om fremtidens kommunikation

www.ptt-museum.dk

mh
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En stor problemknuser
For på bedste vis at kunne løse affaldsproblemet i København er de 30 pizzaaffaldskurve
nødt til at have en vis størrelse. Og det har de
så fået. Helt nøjagtigt kan de rumme 240 liter
affald, hvilket svarer til ca. 150 pizzabakker
eller fire gange så meget affald som en almindelig affaldsspand. Også kurvenes dimensioner er blevet nøje overvejet. De skal have
en åbning, der er bred nok til en pizzabakke,
høj nok til et kaffebæger, men som alligevel

- se dem i vores showr
wroom

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

Kurt Rasmussen Møbelværkstede
eder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60
Sådan ser den nye Pizza-skraldespand ud.

www.krm-indretning.dk
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10.000 eksemplarer

Microvej 4, 4300 Holbæk

»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle være
mærkeligt, om De ikke snublede over
et par nyheder.«
Henrik Cavling,
dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927
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McDonald’s

Goethe

lukker
På Amagertorv
McDonald’s lukker restauranten på Amagertorv efter
20 år på adressen. Hvem
der overtager lokalerne ved
Storkespringvandet vides
endnu ikke.
Af Alexander Højfeldt Lund

Efter at have ligget i lokalerne på Amager Torv i 20 år har
McDonald’s Danmark har
valgt at lukke restauranten.
Restauranten er faldet for
kravet om modernisering.
I McDonald’s koncernen er
man i gang med en gennemgribende modernisering af
mange restauranter i fastfoodkæden. Turen var nu
kommet til restauranten på
Amagertorv.
”Vi stod med valget mellem at poste en del penge i
restauranten for at sørge for,
at den fortsat lever op til vores standarder eller at afvikle den. Vi valgte det sidste,
fordi vi ikke regner det for
sandsynligt, at vi får de penge igen inden for en rimelig
tid,” udtaler Kristian Scheef,
administrerende direktør i
McDonald’s Danmark.
Hovedårsagerne til beslutningen skal findes i at huslejen er meget høj og at kvadratmeterne i restauranten
er dårligt udnyttede. Det til
trods for at restauranten kvadratmetermæssigt var den
største i Danmark. Renoveringen ville blive meget omfattende og tilbagebetalingen
på investeringen lang. Derfor
valgte McDonald’s Danmark
at lukke restauranten.
”Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle lukke en restaurant, men heldigvis har vi
jo restauranter i nærheden,”
beklager Kristian Scheef,
men samtidig håber han at
kunderne vil benytte sig af
firmaets andre restauranter
ved Nørreport St. og på Rådhuspladsen

Lokalerne står stadig tomme
Lokalerne ved Storkespringvandet står stadig tomme.
Landic Properties, der er eje-

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

ist in

ren af lokalerne på Amagertorv, kan endnu ikke oplyse
hvem der overtager lejemålet.
”McDonald’s
Danmark
står stadig som lejer og skal
først frigøres fra deres kontrakt. Desuden er der en del
ting der skal reetableres efter
sådan en restaurant, fx frituregryder og lignende,” udtaler Kasper Bryld, udlejningschef i Landic Properties.
Den fordelagtige placering vækker dog interesse
hos en del erhvervsdrivende,
også fordi lokalerne har stået
tomme et stykke tid.
Kasper Bryld uddyber:
”Der er en del firmaer der allerede har rettet henvendelse
til os, men tidshorisonten
hedder i hvert fald et par måneder. Men lige pludselig kan
det jo gå stærkt, for det er en
fordelagtig placering”.
McDonald’s på Amager
Torv lukkede den 30. december og alle medarbejdere har
fået tilbudt job i en af firmaets andre restauranter.
ahl@koebenhavneravisen.dk

Rettelse
I sidste nummer skrev vi Scapasport i ét ord hvilket er en
fejl. Det hedder Scapa Sports,
oplyser butikkens PR-bureau.

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

Ny adresse:
Goethe-institut i FrederiksborggaSt. Kongensgade 92 kld, København K
de nr. 1 formidler tysk liv og kultur
www.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
med det formål at skabe et bredt
fax: 33 12 06 38
og aktuelt billede af Tyskland.
På Goethe-instituttet bliver
Nu også
der fortalt, at københavnerne
siddepladser
generelt er meget opmærksomme
på Tyskland, og at der her i København ses en stigende efterspørgsel efter tysk litteratur. Goetheinstituttet i København er derfor
Svendlarsens_41x60_2.indd 1
08/08/06 14:20:38
i besiddelse af et bibliotek med
en imponerende samling af alt fra
gamle værker og nye romaner til
aviser og tegneserier. Instituttet
henvender sig således til forskellige målgrupper på alle niveauer.
Udover et bibliotek indeholder
instituttet en sprogafdeling, der
varetager formidling af sprogkurser og en programafdeling, der
tager sig af film, teater, kunst og
foredrag. Det rigtig smarte ved
sprogkurserne er, at de er ens
på samtlige Goethe-institutter
verden over. Det er således muligt at fortsætte undervisningen,
hvor man slap, selvom man er på
Ny Østergade 25 · 1101 København · Tlf. 33 52 52 08 · www.forbank.dk
farten.
Rosengårdens_41x60.indd 1
11/05/06
10:04:12
hvidelam_41x60.indd
1
11/05/06 9:58:15

Aktuelt samarbejde
På instituttet satses der på at
fremstille gamle klassikere i samspil med aktuelle film og musikere
for at holde et nutidigt fokus. Det
kommer til udtryk i alle instituttets
fortællinger – både i kunst, litteratur og i diverse forestillinger. Der
spilles altså på de tendenser, der
ses i dagens København, netop
for at få fingeren på pulsen.

I Forstæderne får du
noget for pengene
Kom ind og få et bud på
bedre investeringer.

City Erhvervs- og Investeringscenter

Forstæderne_86x40.indd 1

10/05/06 11:39:21

ssj@koebenhavneravisen.dk

red.

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

Jørgenholst_41x100.indd
1
29/05/06
15:24:36

11/05/06 10:36:21
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Nærpolitiet på pletten
i GrønnegadeKvarteret
For ganske nyligt jagtede og
fangede Københavns lokalpoliti to personer, der havde
forsøgt at benytte et falsk
kreditkort hos Poul Klarlund i
Østergade.
Af Sofie Stokholm Jakobsen

Under patrulje en onsdag
i februar blev lokalpolitiet
i Indre By personligt kontaktet af en ekspedient hos
Klarlund, som fortalte, at
der netop nu befandt sig to
personer i forretningen, der
muligvis forsøgte at benytte
et falsk kreditkort. Patruljen,
der på det tidspunk befandt
sig ved Kongens Nytorv metrostation, bemærkede kort
efter to arabisk udseende
mænd komme løbende ned
ad Østergade mod Kongens
Nytorv. Lokalpolitibetjent
Jimmy Haug Andersen fortæller, at ”politiet valgte at
løbe efter mændene i selskab
med anmelderen fra Klarlund A/S, fordi ekspedientens signalement af personerne fra forretningen i høj
grad stemte overens med de
travle mænds udseende”.
Politiet fandt hurtigt på at
splitte op i grupper og hver
især løbe ad forskellige veje
i håb om at omringe mæn-

dene, som på det tidspunkt
befandt sig omkring 50/60
meter foran patruljen.

Pågrebet efter 10 min
Anmelderen fra forretningen
måtte på et tidspunkt opgive
jagten på de to mænd, der nu
fortsatte spurten på Gothersgade. Heldigvis var politiet
forberedt på det og pågreb
her dem begge, som med det
samme blev lagt i håndjern.
Mændene blev således anholdt allerede 10 min. efter,
at ekspedienten havde kontaktet politiet.
Da politiet derefter ankom til gerningsstedet, var
der fyldt med glasskår, efter
en rude i butikken var blevet
knust. Et vidne forklarede
kort efter til politiet, at hun
havde hørt et højt brag og set
ruden i forretningen blive
knust. Heldigvis endte historien godt, og de to anholdte
blev dagen efter fremstillet i
grundlovsforhør i Dommervagten, hvor de blev varetægtsfængslet i 27 dage.
Fokus på forebyggelse
”Det er dog langt fra hver dag,
at politiet er ude for en så dramatisk hændelse som denne”,
fortæller Jimmy Haug Andersen. Der er ialt tre nærbetjen-

Stort udvalg i fedtfattige oste
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Vinstuen Bernikow
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Nærpolitiet holder øje med vidt forskelige ting;
her er de i aktion i Grønnegade...

te, der dækker området indre
by, og de har mange forskellige opgaver at varetage, ”så
det kan godt være lidt af et
puslespil at få det til at gå op,
hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt”. Nærpolitiet
satser dog primært på forebyggelse, så de i mange tilfælde kan forhindre uheldige
situationer.

Poul Olsen hos
Kjær & Sommerfeldt
Paul Olsen er i øvrigt kendt
landet over, idet pibetobakkerne under navnet “My
Own Blend” sælges i udvalgte tobaksforretninger overalt
i provinsen. I København

" 8«OR[UNc[ 8
AYS'

 " "#

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

ssj@koebenhavneravisen.dk

ryger ned om hjørnet
re, bedre og adressen mere
attraktiv, fordi der kommer
flere mennesker forbi, siger
Michael Mortensen, butikchef og tobaksmester. Hele
den faste stab af medarbejdere fra Chr. IX’s gade rykker
med over i Silkegade, hvor
der desuden er blevet ansat
en helt ny mand.

09/06/06 16:36:00
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Tobaksforretning
Rygeloven har ikke sat en
stopper for salget af finere tobak og cigarer. Så det er ikke
derfor, at Paul Olsens traditionsrige cigarudsalg og tobaksblanderi efter ti år i Chr.
IX’s gade 5 nu flytter rundt
om et par af byens hjørner
hen til Davidoff-forretningen
i krydset mellem Silkegade
og Pilestræde. Forklaringen
er, at Davidoff og Paul Olsen
har slået sig sammen - og
så ville det jo være dumt at
ligge og konkurrere med hinanden på to adresser med så
kort afstand.
Placeringen i Silkegade er
valgt, fordi lokalerne er stør-

v/ H. Krause

Gothersgade 41 · 1123 København K
Tlf.: 33 13 64 18

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

holdt Paul Olsen i en menneskealder til i de nu nedrevne
pavillonbygninger ved Østerport station (i dag er der Irma
på stedet!). Det var dengang
blandt andet kong Frederik
IX handlede sine tobakker i
forretningen, som opnåede
at blive “Kongelig Hofleverandør”. Senere flyttede Paul
Olsen til Gammel Mønt,
hvor forretningen i nogle år
havde lokaler inde i Kjær &
Sommerfeldts vinhandel på
Gammel Mønt.
caro

Victor_86x60.indd 1

SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com
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Diplomer
& citroner
Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse
(FHF) lever endnu. I det smukke hjørnehus ved
Bryggergården, Knabrostræde 9. Den ny formand, arkitekten bag Torvehallerne, Hans Peter
Hagens fortæller om diplomer og citroner.
Af Jeppe Marsling

Foreningen stiftedes i 1885 af bl.a. Carl Jacobsen, Bryggeren, og Hr. Bissen, billedhuggeren, godt 30 år efter at voldene faldt og
”broerne” kom til, og byen eksploderede i
størrelse. Allerede dengang var bestyrelsessammensætningen broget: ”Fra starten var
bestyrelsen blandet og er det den dag. Det er
sjovt med den tværfaglighed, der er i det, det
skiller sig ud, og det er en styrke, der er værd
at holde fast i”, fortæller den nuværende formand, Hans Peter Hagens. Og opgaver er der
nok af. Foreningens bestyrelse må følge med
i byudviklingen, og den står ikke helt uden
værktøjer, når den forsøger at øge sin forskønnende indflydelse.

bagud: Det er det sidst tilkommende, der må
passe ind, og Hagens fortæller levende om
forskellige byggerier i verdens storbyer, hvor
det er lykkedes at opføre - eller rettere indføre
– moderne bygninger ”midt i sårbare områder”, der ikke stikker ud og falder igennem,
”men poetisk viser respekt” for stedet:
”Den eminente arkitekt tør træde et skridt
tilbage. Ved det Kgl. Bibliotek har man glemt
denne diskretion”, slår Hagens nænsomt fast.
To ord gentager formanden inderligt, nemlig
”åndehuller”, hvor bymennesket kan få luft i
travlheden, og ”mødesteder”, hvor bymennesker kan mødes. Med Hagens ved roret kunne
Foreningen for Hovedstandens Forskønnelse
for så vidt godt hedde Foreningen for Bymenneskernes Trivsel. For ham er det menneskene, der er i centrum for tidernes forskønnelse
og forgrimmelse.

Massage

Prøv en

gratis

rygmassage
30 min ... kr. 180,60 min ... kr. 300,90 min ... kr. 400,Tilflytter fra Jylland, nu bosat i København. Rasmus H. Thomsen søger i sin
romantiske jazzdebut/CD-udgivelse,
at bringe København tættere på nabolandet Sverige. Sammen med svenske
sangskrivere og musikere har han her
skabt et nyt univers af lyrisk, velklingende nordisk jazz med melodien i
centrum. Især klinger han godt sammen
med svenske Marie; så godt at parret
er gift og bosat netop her i det Indre
København.
”SE” er nys udkommet på ”Your
Favorite Record” og kan i hvert fald erhverves på JazzCup i Gothersgade, hvor
Rasmus H. Thomsen og co. for nylig gav
en mindre koncert i forbindelse med
præsentationen af den nye CD.
cha

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

Jm@koebenhavneravisen.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Diplomer og citroner
Hvert år uddeles en række diplomer til nybyggerier og istandsættelser – og en række
initiativpriser, som bestyrelsesmedlemmerne i løbet af året indstiller. Tilmed findes - en
citronpris. Som regel uddeles altså tre priser,
to søde og en sur, mens antallet af initiativpriserne kan variere. Hagens fortæller:
”F.eks. har den nye bar i Kødbyen, Karrierebar, fåret initiativprisen i 2007. Det er
ikke nødvendigvis arkitekturen alene det går
på, men et bredere formål: I Kødbyen er det
vigtigt at få trukket københavnerne ind, så at
de får øjnene op for de kvaliteter, som Kødbyen har. Skuespilhuset fik også et diplom for
smukt nybyggeri. Sidste år fik Tietgens Kollegiet en pris. Vor forening fokuserer på, at
HVIS ny arkitektur kommer i de rigtige hænder, kan det være vanvittigt smukt”.
Blander I jer i politik?
”Vi prøver at gå aktivt ind i spørgsmål,
hvor vi kan se, ”at her sker der noget, der er
helt galt”. Men det kan også være fint, så vi
udfærdiger en anbefaling. Vi kan godt skrive
direkte til folk og opfordre dem til at forholde
sig til sager, der er i gang. I øjeblikket overvejer KUA at lukke for den offentlige adgang til
universitetsbiblioteket i Fiolstræde, så dem
har vi i kikkerten til en citronpris i år. Botanisk Have skærer universitet også ned på. Så
her holder vi øje lige nu. Her mister københavnerne skønhedsværdi, hvis ikke man plejer de historiske steder.”.
Fremskridt – og et skridt tilbage
For Hagens handler det i grad om samspil
mellem fortid og fremtid, nok med vægt

»Ezzelino« & »Svensk«

Tlf. 33 32 12 64

✂

m/k klip

195,Jørgenholst_41x100.indd 1

Arkitekt Hans Peter og sekretariatsbestyrer Kirsten

11/05/06 10:36:21
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CYKEL-RENDEN

»CYKELKAOS I RENDESTENEN«
De ’døde’ cykler hober sig op i de københavnske gader og stræder
– men den københavnske cykelgrib har lugtet blod, og er gået på vingerne.
Af Tobias Mortensen

Med mindre man som fodgænger behersker forhindringsløbets sublime spring - og undvigeteknik, virker visse dele af
Rendestenen efterhånden som
frygtindgydende jern-labyrinter udelukkende bestående af
blindgyder af kædeskærme og
geddebukkestyr.

Kommunal konsekvens
Den midlertidige løsning på
pladsproblemet, skabt af den
tohjulede invasion, kommer
fra Københavns Kommune i
form af den berygtede cykelgrib. Fra den 25. marts bliver
de cykler hvorpå den gule tape
fremstår ubrudt, fjernet og alt
efter stand, skrottet eller videresolgt på politiets cykelauktion.

Respekten for forbudsskiltet er
efterhånden ligeså sjælden
– som en fri plads i latinerkvarterets cykelstativer.

En almindelig fredag formiddag, cyklerne har belejret gaderummet.

Den kommunale cykelgrib svæver
sultet over Rendestenens cykler.

VENLIGE VÆRTER I SKT. PEDERS STRÆDE
Inspirerende kunst, hyggelige brætspil, bordfodbold og
mediterende toner. Din Nye Ven
i Skt. Peders Stræde 34 appellerer med venligsindet stemning
til et rummeligt publikum.
Af Tobias Mortensen

Til rolige afslappende toner
ledsaget af duften af nybrygget kaffe, fremstår caféen
Din Nye Ven som et tiltrængt
pusterum fra den middagstravle Skt. Peders Stræde.
Bag bardisken mødes man af
et opmærksomt smil fra Anne-Mette, en af de fire ejere
af Din Nye Ven, der udover
Anne-Mette også omfatter
Maja, Rasmus, og Ane.
Caféens
venskabelige
budskab, og ønsket om at tilgodese gæsterne, betyder at
de fire ejere på skift altid selv
betjener dagens gæster. ”Vi
har prøvet at skabe en cafe
hvor vi selv ville komme” siger Anne-Mette Nørrevang,
imens hun skænker en varm
kop stempelkaffe, og fortsætter ”og hvor alle mennesker

er velkomne – derfor er Din
Nye Ven også et passende
navn for vi vil gerne være
venner med alle”.

Fra Lektiecafé til Levende Lyd
Man kan ikke undgå at bemærke at en del af cafégæsterne sidder med opslåede
laptops eller er koncentreret
begravet i studietekster og
–bøger. Med mulighed for at
medbringe sin egen madpak-

Medejerne Anne-Mette Nørrevang og
Rasmus Nybo –en venskabelig duo.

ke og på samme tid at kunne
nyde en vellavet kop kaffe
til sjældne 12 kr., er det ikke
mærkeligt at Din Nye Ven
er blevet et af de foretrukne
steder i det københavnske
studiemiljø. Men når mørket
falder på, afslører caféen en
anden mindst ligeså tiltrækkende side, og en forklaring
på hvorfor den allerede er
blevet et varmt bekendtskab
i kvarteret. Stempelkaffen
må vige for Thypilsner, mens
studiebøger og brætspil udskiftes med live-band eller
DJ, og det rustikke betongulv
fyldes med feststemte gæster.

Rundt om Bordet
De ambitiøse ejere virker dog
ikke bange for at udfordre
den traditionelle københavnske café, og har flere nye idéer, også nogle lidt alternative
af slagsen: ”Vi har lige købt
et bordtennisbord, så vi en
gang om måneden kan arrangere en rundt-om-bordet
turnering for caféens gæster”
siger Anne-Mette, og tilføjer:

”ligesom vi også arbejder på
at afholde digtoplæsninger”.
Det mærkes tydeligt at Din
Nye Ven er baseret på varm,
åben holdning til byens liv.
Anført af engagerede ejere,
smelter caféen fint ind i
kvarterets atmosfære, og resultatet er en helstøbt café,
med unik stemning og plads
til alle.
tm@koebenhavneravisen.dk
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Frisør Hans

Herreklip: 180,- kr.
Damer vask, klip og føn 280,- kr.
Lyse eller farvede striber 500,- kr.
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 7.00 - 18.00

7

MARTS 2008 ÅRGANG 3

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

Alexander Højfeldt Lund , ahl@koebenhavneravisen.dk

Kammakarlo

Igen Irma

i Borgergade

åbner første butik
Kammakarlo åbner deres første
butik i Store Kongensgade. I
butikken bliver der solgt børnetøj af god kvalitet for børn i
alderen 0-10 år.

Af Alexander Højfeldt Lund

Kammakarlo er et dansk firma der producerer børnetøj
med vægt på gode materialer.
Tidligere er tøjet kun blevet
solgt en gros, men nu har firmaet åbnet egen butik i Store
Kongensgade 6.
”Der er blevet taget godt
imod butikken. Mange har
været inde og lykønske os,
samt udtrykt glæde over at
der er kommet en børnetøjsbutik i området,” siger salgsog marktingsdirektør, Christina Hansson.
Hun startede selv firmaet
for godt 4 år siden. Efter en
årrække i IT-branchen, blev
hun gravid og begyndte at sy
børnetøj. Flere syntes så godt
om det hun lavede, at hun
startede firmaet. Ideen bag
børnetøjet er at det skal være
lækkert for børnene at have,
men samtidig se charmerende. Ideen er også at kollektionerne kan blandes på kryds
og tværs.
Christina Hansson uddyber: ”Vi indfarver selv tøjet
og derfor kan kollektionerne

T

blandes med hinanden. Derfor kan mindre søskende jo
også bruge det senere, fordi
man altid kan supplere med
noget fra en anden kollektion
og de fleste børnefamilier køber jo tøj hele tiden.”
Og mange kan børnefamilier kan godt lide ideen om
at man kan købe noget tøj og
senere blande det med noget
andet fra en anden kollektion. Firmaet tror på at de er
del af en modtrend, hvor børn
skal have lov til at klæde sig
på som børn. ”Det skal være
funktionelt og rart at have på.
Mine børn kan i hvert fald
godt lide at gå i det” siger butiksbestyrer Gry.

Nu er det snart en realitet med en ny Irma i
Borgergade. Den første august overtager
Irma lokalerne i Borgergade nr. 24 – dem der
tidligere har huset en afdeling af Codan forsikringsselskab. ”Hvis alt går vel åbner vi for
kunderne den første november i år”, udtaler
salgsdirektør Jan Larsen fra Irmas hovedkontor i Rødovre, der heller ikke på forhånd afviser
at det kan blive før... ”Det kommer an på om vi
Nytibo_41x40.indd
er færdige”..., udtaler han.

08/06/06 14:20:34

Ikke første Irma-butik...
Når den nye Irma slår dørene op, er det ikke
første gang at Borgergade huser en Irma. Hvis
vi går en ti år tilbage i tiden lå Irma der, hvor
SuperBrugsen nu ligger – mens Brugsen, som
det dengang bare hed, lå der hvor Fakta ligger i dag.
cha

Salgs- og Markeringsdirektør
Christina Hansson (tv) og Butiksbestyrer Gry i den nyåbnede butik
i Store Kongensgade.

Den første i en lang række
Målet med butikken er at den
skal være den første i en lang
række. Kammakarlo sælger
i forvejen deres kollektioner
i børnetøjsbutikker i store
dele af Skandinavien og Nordeuropa, men ambitionerne er
større.
”Indenfor det næste halve
års tid vil vi gerne åbne 4-6
butikker i Mellemøsten. Desuden er vi ved at åbne en
butik Helsinki i Finland og
målet er at åbne 20 butikker i
alt” siger Christina Hansson.

1

Solen er på vej og Nyhavns restauranter og caféer åbner
lørdag den 15.marts for sommersæsonen med GRATIS
påskebrygsmagning kl. 13 - 15 til festlig jazz ved ankeret.

Mode
til
kvinder
- i skønne naturlige materialer

Wenneberg & Juel

.com

yhavn
www.n

Lille Strand Stræde 15
1254 København K
tlf. 3311 7938

ahl@koebenhavneravisen.dk

VELKOMMEN PÅ APOTEKET

Gå på apoteket og
af med vinterens
gener
Fåslip
personlig
vejledning
Zymelin®
– giver luft i
næsen ved
forkølelse

Multi-tabsUniKalk®
Forte
Omega3 Kids
indeholder 400 mg
Fiskeolie til– børn
calcium og 19 µg
– uden smag
D-vitamin pr. tablet
af fisk

DecubalPinex®
– skånsom
Intensive
Cream
smertelindring
– Den perfekte
vintercreme til tør og sart
hud eller hud med
eksem

på apoteket
Medilax®
– hjælper mod
”hård mave”.
Nu med to
nye smage

g personlig
n sund og

for mange
nd på apofamilie kan
nen.

Foråret er på vej og inspirerer til skønt udeliv og
friske aktiviteter. På apoteket kan du få hjælp
til at gå foråret sundt og sikkert i møde.
Spørg på apoteket – her kan du få faglig
rådgivning og personlig vejledning.

Produktinformation: Pinex® (paracetamol). Anvendes ved svage smerter. Virker febernedsættende. Kan
an anvendes ved graviditet og amning.
amning Dosering: Voksne: 1 g 3-4 gange dagligt
dagligt, dog højst 4 g i d
døgnet.
døgnet
øgnet Børn:
Børn 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.
doser Bivirkninger: Bivirkninger er generelt
gener sjældne. Hyppigst forekomne bivirkninger er urticaria og
levertransaminase.
Følg vejledningen
på pakningen
ellereller
lægens
anvisning. Bemærk:
i doser
over
indebærer
risikohøjst
for leverskade,
eventuelt
livstruende
leversvigt
samt
akutunder
nyreskade.
Man bør
væreanvisning.
opmærksom
olinhydrochlorid). Anvendelse: forøget
Mindsker
hævelse af næseslimhinden
ved betændelse
i bihule
næseslimhinde.
Dosering:Paracetamol
Voksne og børn
over
10ca.
år: 15-20
1 pustgi hvert
næsebor
3 gange daglig
i højstogså
10 dage.
Bør ikke
anvendes
til børn
10 år uden
lægens
Må på samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin, især til børn. Giv aldrig børn under 2 år medicin
uden
lægens
anvisning.
og priser
December 2007 Bør
(excl.
recepturgebyr):
Tabletter
mg 20
stk. i anvisning
blisterpakning:
18,85
50for
stk.overdosering
i plastboks: og
28,45
kr., 100 stk.:
37,40 kr., 200 stk.: 62,70
stk.: 89,20
kr. end
Brusetabletter
á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 24,90 kr. Pinex Junior oral opløsning á 24 mg/ml 60 ml:
hlorid eller et eller flere af hjælpestofferne
samt ved
grøn
stær med
snæverPakninger
kammervinkel.
Forsigtighedsregler:
ikke
anvendes til børn
under á2 500
år uden
lægens
på grund
af kr.,
risiko
depression
af centralnervesystemet.
Bør kr.,
ikke300
anvendes
i mere
10
24,70
kr
og
200
ml:
41,00.
Pinex
Junior
Suppositorier
á
125
mg
10
stk.:
27,15
kr.,
á
250
mg
10
stk.:
27,15
kr.,
Pinex
Suppositorier
á
500
mg
10
stk.:
30,80
kr.,
á
1
g
10
stk.:
29,50
kr.
Produktresuméet
er
omskrevet
og
forkortet
i
fht.
det
af
Lægemiddelstyrelsens
godkendte
produktresumé.
Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S.
slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneu®
®
Medilax
Frugt (Laktulose)
og Medilax
Chokomint
(Laktulose) 667 og
mg/ml
Anvendes:
Mod
Dosering: Børn
3-6 ml pr.
døgn, børn 5-12 måneder:
pr. døgn,Graviditet:
børn 1-14Bør
år: 5-15
ml pr. døgn.
Voksne:Bør
15-30
dagligt. Bivirkninger: Oppustet mave og afgang af tarmgas. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til
adningsbesvær på grund af forstørret
blærehalskirtel
(prostata),
ved behandling
med MAO-hæmmere
andre
lægemidler,
derforstoppelse.
kan forhøje blodtrykket
samt0-5
vedmåneder:
svulst i binyrerne
(fæokromocytom).
Graviditet10ogmlamning:
ikke anvendes.
Amning:
kun ml
anvendes
børn under
2 år
uden lægens ianvisning.
Høje
doseringerTilstoppet
(30-50 ml)næse.
3 gange
dagligtUbehag
kan øgei mave-tarmkanalen.
insulinbehovet hos diabetikere.
ikke anvendes
af personer
på galaktoselaktosefri
diæt. Kan anvendes
af gravide
og ammende.
Læs vejledningen
svælg, tør og irriteret næseslimhinde,
nysen,
slimproduktion
næsen. Ikke
almindelige:
Sjældne:
Pakninger:Må
Næsespray
med eller
uden menthol
1 mg/mleller
10 ml.
Læs vejledningen
i pakningen
omhyggeligt.
Nycomed
Danmark ApS,på emballagen omhyggeligt før brug. Pakningsstørrelser: 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml.
medic team a/s · Solvang 8 · 3450 Allerød · Tlf. 45 82 75 30 · Søg flere oplysninger på www.medicteam.dk.
nternet: www.nycomed.dk.
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Kongelig
Her indsættesHof-Apotek
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Adresse
nr. · Postnr./By45
· Tlf.
XX XX
XX XX
Store
Kongensgade
· 1264
København
K · Tlf.: 33 14 11 68
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Bagside

lede, andre forgyldte, nogle
har friser hvor andre har
perlestaf, nogle er udført
med blade og andre med
blomsterranker. Og så er der
dem, der er udsmykket med
imiterede muslingeskaller
hvor andre igen har imiterede liljer. Sådan er rammerne
hver især noget for sig selv,
men i nogle tilfælde omgiver
de malerier, der viser både
Kristusmotiv, blomster og
barok- og rokoko portrætter,
og faktisk hænger der flere
steder også rammer inden
i rammerne! De ca. 270 eksempler på billedrammer
hænger altså ikke kun alene
hver for sig men går også
hånd i hånd med malerier
og med hinanden.
Udstillingen, der er lagt
til rette af leder af ’Jørn
Rubow Center for Bevaring’
Henrik Bjerre og arkitekt og
kunsthistoriker Jannie Henriette Linnemann, kan ses
frem til den 7. september.

Museet går foråret i møde
med særudstillingen Rammens
kunst, der viser en mangfoldighed af billedrammer skabt i indog udland - helt tilbage fra den
sene middelalder og frem til det
20. århundrede.
Af Rasmus Sørensen, kulturredaktør

Billederne er for en tid berøvet
deres særstatus på det store
museum, der i stedet kaster
lys over rammernes historie.
I hele fem sale, der til lejligheden er malet i hver sin farve,
kan man få syn for sagerne,
der rigt varieres i takt med at
man bevæger sig fra sal til sal.
Og det er resultater af et særpræget håndværk, der her er
tale om: Blikket møder ét sted
både enkelt udskårne rammer,
der ser lette og luftige ud på de
store vægge og et andet sted
store, svulstige og sirligt bearbejdede rammer, der fylder
ganske godt i rummene.

Hver for sig og sammen
Nogle af rammerne er bema-

rs@koebenhavneravisen.dk

SMK FOTO

Rammer udstilles
på Statens Museum for Kunst

Rammens Kunst. Med ca. 200 billedrammer med og uden malerier kan man opleve den europæiske billedrammes historie fra middelalderens altertavler og frem til kunstnerrammerne i begyndelsen af det 20. århundrede, på Statens Museum for Kunst i København. Udstillingen kan ses fra 8. marts - 7. september 2008.
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Vi slår kløerne i alle cykellig fra den
18. februar og fjerner dem fra den
25. marts.

Mærkedage for cykler
Fra mandag den 18. februar og minimum
en uge frem, mærker vi alle cykler med
dette mærke
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Hvis din cykel er levende
Du skal blot fjerne tapen fra din cykel
inden den 25. marts. Så ved vi den
er i live og i brug. Fra den 25. marts
slår gribbene nemlig for alvor ned og
fjerner de cykler, hvor tapen stadig
sidder på cyklen.
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Glemte og døde cykler forsvinder ikke af sig
selv. De hober sig op i gaderne, lænket til cykelstativer eller smidt op af facader i bunkevis.
Derfor slår vi nu kløerne i alle cykellig
i Indre By.
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Vil du vide mere om cykelgribben
i Indre By, kan du kontakte Teknikog Miljøforvaltningens Center for
Renhold på 3366 3305.
E

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen · www.tmf.kk.dk

