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Copenhagen Jazzhouse
har nu 15 år på bagen.
jazzklubben er stadig
lige populær.

19

OMDELES TIL SAMTLIGE HUSSTANDE & KONTORER

etableringen af 36 nye
lejligheder i Borgergade
bliver Nu udskudt PGA.
et sløjt boligmarked.

20

Håndværkerne knokler
stadig, men alle lejemål i Galleri K er nu
kommet på plads.

Københavns mest
garvede piercer hedder
muffe og holder til i
studiestræde.

Under den store brand i
1795 forsvandt halvdelen af0;*'&'404*'&0;66'
husene i snaregade

23

27

29

Skøjtende succes
trods hærværk

Livligt caféliv, legende børn
og boldspillere, der udfolder
sig på nyanlagte baner. Sådan
forestiller de københavnske
politikere sig, at den forsømte
Havnegade mellem Knippelsbro og Nyhavn kommer til at
tage sig ud i løbet af få år.
Havnegade skal totalrenoveres, og Borgerrepræsentationen står overfor den endelige
beslutning om at afsætte de
nødvendige penge. Beslutningen er blevet udskudt gang på
gang, men Københavneravisen
erfarer, at et enigt teknik- og
miljøudvalg senere på måneden vil anbefale, at der sættes
skub i projektet.
Samtidig får Havnegade
nyt liv allerede i denne måned, hvor det engelske designikon Terence Conran åbner et
kæmpe restaurantkompleks i
gadens gamle toldhus.
Side 10-11

Illustration: Algren & Bruun Landskabsarkitekter

Indre By får NY havnepromenade

Det er planen, at Havnegade skal have en gennemgribende ansigtsløftning.
Der kommer bl.a. nye åbne pladser, boldbaner og udeserveringsområder.

København er
Nordens
økohovedstad
Det københavnske marked for
økologiske fødevarer kender
ingen grænser. Hovedstaden
fører ikke blot an i det danske
økoboom: Det er den by i Norden, hvor der sælges absolut
mest økologi. Det fortæller
Katrine Milman, økologisk
chef i Coop, der er er Nordens
største dagligvareaktør.
I den københavnerdominerede Irma-kæde udgør økologisk mælk nu 84 procent af
det samlede mælkesalg, og vi
vil også se stor vækst i økologien de kommende år, forudser
branchekendere.
Side 4

Marie Skellingsted

Stella
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Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!
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Kåret som månedens sted i plusklub
og lorry i marts og april måned

N41

MarieSkellingsted_86x60.indd 1

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
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KONTORLEJEMÅL TIL LEJE
KØBENHAVN CITY

10/05/06 15:00:34

Kontorer til leje, Kbh. Centrum. Nørregade 41.
Priser fra 3072,- kr. per måned
incl. varme & vand

l Kompagnistræde 18, 1208 København K
l 33151900 l cafestella.dk
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kontakt www.n41.dk
eller tlf. 40357489

29/09/06 14:53:30

MyBikes_41x60.indd 1

10/05/06 9:39:08



NOVEMBER 2006 ÅRGANG 1

KBH K

INDHOLDSFORTEGNELSE
KBH K
LEDER .................................................................................2
Økofeber i København .................................................4
Tæskede sin kammerat med æblevinsflaske . ......5
»Mit kvarter«: Christine Antorini ............................6
P-huse lader vente på sig . ........................................8
Tårnfalken .................................................................... 9
København får ny havnepromenade ............. 10-11
på slentretur med Mads Nørgaard ...................... 12
MTV-showet – en gigantisk gevinst? ................... 14
Verdensnavn skal bygge Tivoli-hotel ............... 16




1!,/#.! !-%#)(3'!,
* !,)!&/)-.
) ,()%)#"%''! !,
!-%#)'(+!,
(1&&!,
/) '2-.!#'-((

RUNDETAARN
Mærkevarerne rykker ind i Daells . .................... 17
Nye butikker i Købmagergade ................................ 18
JazzHouse fylder 15 . ............................................... 19

FREDERIKSSTADEN

 -')#
) !(2,&!.  3!)$0)
'"      
( -( -')#*(

Nye Liebhaverlejligheder ramt af citysygen .... 20
Restaurant Oil har fået sin bevilling ................ MADSLANG_41x100_NY.indd
22
Snoop Dogg hang ud i Frederiksstaden . ............ 22

1

02/10/06

GRØNNEGADE
Nyt butiksindryk i Galleri K . ................................. 23
Grønnegade-kvarterets forsvundne gader ... 24

RENDESTENEN
Et stykke københavnerhistorie fylder 80 ....... 25
Pisserendens bedste adresse . .............................. 26
Københavns mest rutinerede piercer . ............... 27

STRÆDERNE
Strædernes trafikkampagne udskudt ............... 28
Snaregade – fra ilden til asken ........................... 29

Træn som stjernerne, Madonna,
Manchester United etc.etc.
Power træning er ganske enkelt
fremtidens træningsform for alle som
hurtigt vil opnå flotte resultater, en indre
råstyrke og en flot tonet krop
Med Power træning træner du 20 min.
Max 3 gange om ugen – dette er lige til
at klare – prøv en gratis prøvetime og
mærk velbehaget brede sig i din krop.
For begge køn og alle aldre

KULTURKALENDER .................................. 30
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Inger B. Knudsen

KONTAKT:

kki@koebenhavneravisen.dk

Som man kan læse på side 4 i nærværende avis, har københavnerne for
alvor trukket i den grønne øko-førertrøje. Vi er den førende øko-by i Danmark - ja i hele Norden - når vi selv
vælger fødevarer i supermarkedet.
Også Københavns Borgerrepræsentation har store visioner for
økologien. De har vedtaget, at hele 75 procent af maden i kommunens godt 1200 kantiner, plejehjem og andre institutioner
skal være økologisk. Inden udgangen af 2008 vel at mærke.
75 procent økologi. En fremragende og visionær parole, som
Københavneravisen kun kan bakke op om.
Der er rigelig med argumenter for at fremme økologien: Det
giver renere grundvand, og vigtigst af alt, så højner det vores allesammens folkesundhed. I sidste ende er det en åbenlys god
samfundsmæssig investering at stille skrappe krav om sundest
mulige fødevarer.
Men kommunens smukke vision forbliver nok en parole. Ved
årsskiftet var 36 procent økologisk i Københavns Kommune. Og
ved udgangen af dette år skulle den gerne runde de 40 procent.
Det er 4 procents forøgelse på et år. Ikke just et imponerende
11:42:07
tal. Og slet ikke, når der kun er to år til at indhente de sidste 35
procent i, og når man tænker på, at det er de institutioner, der
i forvejen var velvillige, der står bag den økologiske bølge. Nu
mangler alle skeptikerne, der blandt andet består af cafeterierne
i sportshaller, hvor der er en tåbelig, men lang tradition for, at
‘trejde halvej’ skal bestå af pauvre hotdogs og transfedtberigede
pommes frites.
Og læg dertil, at kommunens folk, der skulle stå for opfyldning af 75 procent-målsætningen, oprindeligt havde bedt om 28
mio. kr. til omskoling af de 1200 institutioner. De fik 15 mio.
De ansvarlige regner heller ikke med, at kommunen når mere
end 60 procent inden udgangen af år 2008. En vurdering, der er
langt fra målet.
Men det kan godt lade sig gøre at realisere økoparolerne. Det
har Albertslund, Danmarks øko-kommune nummer ét, bevist.
Her er hele 82 procent af indkøbene til de kommunale institutioner allerede økologiske. Har har man også taget barskere metoder i brug for at opnå målsætningen: pisken. I København går
man frivillighedens vej.
Spørgsmålet er, om (øko)guleroden er nok. Om der er behov
for sanktioner over for øko-skeptikerne i sportshallerne og andre
steder, hvor fødevareelendigheden er dybt indlejret. Der skal i
hvert fald mere end en gulerød til.
Københavneravisen

ANNNONCER:

OPLAG: 16.000 eksemplarer

Grønnegade 18
DK-1107 København K
Tlf: 33 45 46 00
Web: www.koebenhavneravisen.dk
Mail: kbh@koebenhavneravisen.dk

Pisk eller (øko)
gulerod

Microvej 4, 4300 Holbæk

tsb@koebenhavneravisen.dk

Københavneravisen

LEDER

»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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NY CHEFREDAKTØR
PÅ KØBENHAVNERAVISEN
Af Laurits Harmer Lassen
Chefredaktør

Efter en ekstremt inspirerende tid på Københavneravisen
overlader undertegnede i november chefredaktørposten
til Morten Brink Iwersen,
tidligere journalist på dagbladet Politiken.
Morten har ry for at være
en idérig journalist, der tør
gå sine egne veje, og han
brænder for lokalpolitik, byudvikling og arkitektur. Derudover er han kendt som tidligere caféanmelder, også på
Politiken, ligesom han har
været vinskribent på gratis-

7g²cYZgYZie4

avisen 24timer og er forfatter
til en grundbog om franske
vine, udgivet på Gads Forlag
sidste år.
Meldingen fra den nye
mand ved roret er, at den redaktionelle linje i det store og
hele fortsætter uforandret.
Avisen vil fortsat fokusere på
mennesker, der sætter deres
præg på byen, på lokalpolitik
og byudvikling, på byens spirende kulturliv, de enkelte
kvarterers små finurligheder
og meget, meget mere.
”Jeg vil dog satse på at
styrke ‘fællessiderne’ i første halvdel af avisen med
forskellige temaer, hvor København f.eks. sammenlignes med andre europæiske
storbyer. Der kan f.eks. være
mange perspektiver i at se
på andre erfaringer med en

underjordisk metrocityring”,
siger Morten Brink Iwersen.
Den snart forhenværende
chefredaktør vil benytte lejligheden til at takke for den
gode modtagelse af Københavneravisen og de mange
positive læser-tilkendegivelser, der er strømmet ind til
os. Det har været med til at
motivere en i forvejen topmotiveret medarbejderstab.
Jeg skifter nu til Berlingske Tidende - og gør det med
sindsro. For Københavneravisen har fået en ny chefredaktør med al den entusiasme og alle de idéer, der
er nødvendige for fortsat at
udvikle avisen og fastholde
positionen som hele Indre
Bys lokalavis.
kbh@koebenhavneravisen.dk
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Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

JAMES HARVEST
SKJORTER

Tanja H. Løhndorf
Fysioterapeut/kostog livsstilscoach

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

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

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

Nu også
Har du ondt i nakke, ryg ect.?
Forstæderne_86x40.indd
siddepladser
Har du hovedpine?
Mangler du energi og overskud?
Har du sunde madvaner?
Får du søvn nok?
Er der meget stress på din krop?
Svendlarsens_41x60_2.indd 1
08/08/06 14:20:38
Er det tid til at få lavet sundhedstjek?

Som ill. + mange andre
modeller/farver.
Ren bomuld
Alle herre størrelser
Normalpris 399,-

Ex. 5 x ½ times fys.behandling
995,- kr. (normalt 1250,- kr.)
Ingen venteliste!!

tanja@correction.dk
Tlf.: 51928071

TILBUD

stk. Kr. 100,-

Deichmann Brands
Østergade 26
Bernikowgården
1100 København K.
Tel. 3333 7311

D et Lichtenbergske Hus

05/11/06 13:42:56

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

180,-

10/05/06 11:39:21

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

ÅBNINGSTILBUD
På fysioterapi og kostog livsstilscoaching:

TanjaH_FYS_41x100.indd 1

1

Håndlavede
hjemmesider
kataloger
pjecer

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”

til fornuftige priser

Absalon Privatklinik

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

Annonce til KøbenhavnerAvisen.in124-09-2006
1
12:27:44

Strøget, Frederiksberggade 26
Tlf.: 70 22 10 44

www.absalon-privatklinik.dk
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København i den grønne
førertrøje
mens øko-æggene er oppe på
67 procent.
I Økologisk Landsforening understreger man, at
det langt fra er tilfældigt,
at den københavnerdominerede Irma-kæde har trukket
i den grønne førertrøje.

Af Laurits H. Lassen og Jeppe Marsling

»København er
den by i Norden, hvor der
sælges absolut
mest økologi«

Markedet for økologiske fødevarer er nærmest umætteligt i København. I hvert fald
fører hovedstaden an i økoboomet, og butikskæder som
Irma og SuperBrugsen, der
længe har satset på økologi,
godter sig over københavnernes øko-appetit.
”Nogle kunder har været med for starten, de tror
virkelig på det, ja, nærmest
hele husholdninger består
af økologi – nogle nærmer
sig 100 procent, og opsvinget hjælper til, når folk skal
vælge den økologiske mælk”,
siger butikschef i Irma i Illum, Jan Andersen.
I årets første otte måneder er salget af økologiske
varer i Irma, der kun har
butikker på Sjælland, steget
med 23 procent i forhold til
samme periode sidste år.
Salget af økologisk mælk i
Irma udgør nu 84 procent
af det samlede mælkesalg,

”En del af forklaringen
på, at københavnerne spiser
mere økologisk end resten
af landet, er, at der er flere
moderne forbrugere i København. Økologi hænger sammen med en moderne livstil,
og derudover er uddannelsesniveauet i hovedstaden
relativt højt. Vi ved, at højtuddannede gennemsnitligt
spiser mere økologisk”, siger
markedskonsulent Helle Bossen fra Økologisk Landsforening.
Ifølge analyseinstituttet
GfK bor 38 procent af storforbrugerne af økologiske fødevarer - dvs. husstande, der
bruger mere end 10 procent

Foto: Økologisk Landsforening

København er den by i Norden,
hvor der bliver solgt absolut
mest økologi, og det er kun
begyndelsen, lyder det fra
branchekendere. I Irma, der
hovedsageligt har butikker i
hovedstaden, udgør økologisk
mælk udgør nu 84 procent af
det samlede mælkesalg.

Økologi på
fremmarch

Københavnerne kan ikke få nok af økologiske fødevarer.
Her er det markedskonsulent Helle Bossen fra
Økologisk Landsforening, der kigger på økovarerne.

af deres madbudget på økologiske varer - i hovedstadsområdet. Til sammenligning
ligger blot 24 procent af de
danske husstande i hovedstadsområdet.

Nordens førende øko-by
Og det er ikke kun i Danmark, at København er økohøjborgen.
”København er den by i
Norden, hvor der sælges absolut mest økologi”, siger Katrine Milman, økologisk chef
for COOP, der er Nordens
største dagligvareaktør. Hun
henviser til, at økologien slet
ikke har et lignende fodfæste
i Stockholm og Oslo.

Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam (R) jubler
over økofeberen og understreger, at der er et stort politisk ønske om at fremme
økologi i København.
”Vi har et mål om, at 75
procent af maden i kommunens institutioner i løbet af
2008 skal være økologisk.
Det er vi dog et godt stykke
fra at nå, men det er vigtigt
med ambitiøse mål på området. Børn og unges skolemad
smitter formentlig også af
derhjemme”, siger han.
kbh@koebenhavneravisen.dk
jm@koebenhavneravisen.dk

Af Ege Bejer Heckmann

Igennem de seneste år har vi
københavnere været hurtige
til at udråbe os selv som de
flittigste økologiske forbruge-

Håndlavede chokolader

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

Alida_41x40.indd 1

re i Danmark. Men hvordan
ser de økologiske producenter på sagen? Den økologiske
frugtavler og landskabsarkitekt Thorkel Bejer fra Fejø i
det lollandske øhav er ikke i
tvivl om, at københavnerne
er et skridt foran.
Hvordan ser du på København som økologisk frugtavler?
”Det er et stort marked,
hvor forbrugerne paradoksalt nok spiser mere økologisk frugt per indbygger end
noget andet sted i Danmark.
Paradoksalt fordi man skulle
tro, at bylivet fremmedgjorde
københavnerne fra naturen.
Men den generelt højtuddannede københavner har åbenbart forstået vigtigheden af
økologi for fremtidens miljø”,
siger Thorkel Bejer.
Han er selv gammel københavner, men trak sig

10/05/06 11:28:08

tilbage til det fredelige Lolland, så han kunne forene sin
interesse for naturen og sin
uddannelse inden for landskabsarkitektur. Siden har
han været med til at udvikle
Danmarks største økologiske
frugtplantage.
Tror du nogensinde, at
økologiske produkter vil kunne matche de konventionelle
prismæssigt?
”Nej, og jeg mener egentlig,
at det er urimeligt at forvente,
da det tager meget længere
tid at holde et areal ved lige
som økologisk landmand. På
den anden side kan man sige,
at det konventionelle landbrug på langt sigt egentligt
er dyrere for danskerne, da
der smides mange millioner
efter rensning af vand , der
er fyldt med giftstoffer fra
landbrugets sprøjtemidler. I
det hele taget betaler man jo

• Selv om hovedstadsområdet fører an, er resten af
Danmark også for alvor ved
at få øjnene op for økologi.
Fra 2004 til 2005 steg det
samlede salg af økologiske fødevarer 12 procent
i dagligvarehandlen, og
markedsandelen for de
økologiske fødevarer udgør
nu 7 procent.
• Irma satte i marts i år
verdensrekord for supermarkedskæder i salg af
økologi: 30 procent af alle
solgte varer var økologiske. Til sammenligning
udgør de økologiske varer
3,5 procent af det samlede
fødevaresalg i dagligvarehandlen i Danmark, hvilket
er mere end noget andet
land i verden.

Gericke:

Økobølgen vil fortsætte

Københavnernes smag for økologi
Det er temmelig paradoksalt,
at de danskere, der lever
længst væk fra naturen, er
dem, der værner bedst om
den, mener den økologiske
frugtavler Thorkel Bejer.

• En opgørelse fra COOP
Danmark, der bl.a. står bag
Brugsen, Irma, Kvickly og
Fakta, viser, at København
ligger på femtepladsen
over kommuner i Danmark
med højest andel af økologiske varer. Ni ud af de
10 mest økoforbrugende
kommuner ligger i hovedstadsområdet. Birkerød
Kommune er nummer et
på listen.

for større personlig sundhed,
for en sundere natur og for at
efterlade verden som et godt
sted. Hvis man ikke synes,
at det er nok til at betale lidt
ekstra, så skal man lade være
med at købe økologisk”.
Skal det forstås sådan, at
alt økologi er at fortrække
frem for andre produkter?
”Nej, faktisk ikke. Jeg vil
klart anbefale, at man prioriterer danske konventionelle
produkter frem for udenlands-økologiske. Fragten af
udenlandsk frugt er et stort
spild af ressourcer, og ofte forurener det rigtigt meget. Desuden er de økologiske regler i
f.eks. Tyskland meget løsere
end de danske, og man kan
derfor ikke helt vide sig sikker
på at kvaliteten er i top”.
ebh@koebenhavneravisen.dk

Der er grund til at glæde sig
over det stigende salg af økologiske fødevarer, og det er kun
begyndelsen. Sådan lyder det
fra den kendte TV-kok og maddebattør Søren Gericke, der
længe har forsøgt at overbevise
danskerne om, at det er værd
at investere i gode råvarer.
”Økologi er ekstremt vigtigt
for dyrevelfærden, for grundvandet, for sundheden. Og så
smager det bedre. Vi skal sgu
spise økologi for vores egen
skyld. Måltidet er det vigtigste,
vi har, og jeg tror, at økobølgen
vil fortsætte med styrket kraft
fremover”, siger han.
Søren Gericke mener ikke,
at det er tilfældigt, at København er slået ind på økovejen.
”I byen er vi nok mere
bevidste om økologi. Vi går
rundt blandt udstødningsgas,
larm og biler til daglig, og det
kan være, at det gør os mere
opmærksomme på miljøet”,
lyder det fra Gericke.
LHL
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En fandens karl
Af Laurits Harmer Lassen

”Jeg slår altid med knyttet
hånd”. Sådan lød det for nylig fra en 19-årig mand, der
stolt fortalte politiet om,
hvordan han havde gennemtæsket sin ven under en våd
tur på Gammeltorv i midten
af oktober.
Den 19-årige forklarede
politiet, at han havde indtaget 8-9 øl og en flaske æblevin,
men at han havde fuldstændig styr på sine bevægelser.
Han sad med en 10 år ældre
ven på Gammeltorv og drak,
da vennen, der var træt, ville
læne sig op af ham. Det resulterede i et voldsomt skænderi, og den 19-årige slog sin
ven, så han fik hævede knor.
Den unge hidsigprop
stoppede dog ikke ved knytnæveslagene, men slog sin
bekendte i knæ med en ølflaske. Herefter smadrede han
en æblevinsflaske i hovedet
på den forslåede mand. Den
nu sigtede voldsmand har
senere forklaret, at han ikke

tænkte over, hvor han ramte
manden, men først og fremmest bare ville ramme ham.
”Da politiet senere spurgte, om manden slog igen, svarede den 19-årige prompte:
Nej, han var helt væk”.
Umiddelbart efter voldsAVghW_´gchhig³YZ.Ö7V\]jhZi
episoden stillede en frem&)*)@´WZc]Vkc@
Ia[#((('(,.%Ö;Vm((('(,.&
med mand sig ind foran den
lll#aV\VaZiiZ#Vd`#Y`
sigtede, og det resulterede
BVcYV\i^aa´gYV\&'#%%"&+#%%&,#(%"'(#%%
ifølge manden i et slag med
H´cYV\`a#&+#%%"`a#''#%%
knyttet hånd.
Det benægter den sigtede
imidlertid: ”For i så fald ville
han have brækket næsen”,
27/04/06
lød hans begrundelse. LaGallette_41x60.indd 1
Politiet anholdte den 19årige umiddelbart efter episoden og har sigtet ham for
grov vold.
”Der er ikke en antydning
af anger. Han lyder jo nærmest stolt. Det er en af de
personer, der lever uden for
almindelige normer og lov
og ret”, siger politiinspektør
Mogens Lauridsen fra Station City.

10:01:53

Forhandler af Playboy
www.Pink-shop.dk
Badstuestræde 12
1209 Kbh. K
Tlf: + 45 33 32 00 43

kbh@koebenhavneravisen.dk

Brooklyn_41x60.indd 1

PINK_86_125.indd
12/06/06
10:21:37 1

31/10/06 15:41:58

REPUTATIONcph.com

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

1103 København K

Tlf. 3315 1288

Fax. 3315 1288

www.specialkoebmanden.dk
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»Mit kvarter«

MERE FOLKELIGHED, TAK!
Af Lotte Høst Hansen

Socialdemokraten og folketingsmedlemmet Christine
Antorini, 41, er ikke i tvivl
om sit yndlingssted i byen.
Havnefronten fra det nye
skuespilhus til de to pavilloner ved Københavns Havns
bygninger er ganske enkelt
fantastisk, lyder det uden tøven fra politikeren, der slog
sig ned i Lille Strandstræde
for fire år siden.
”Det er skønt med det frie
udsyn, når man træder ud af
byrummet til havluft og høj
himmel”, siger hun.
Hver morgen løber hun
en tur på strækningen. Paradoksalt nok hader hun egentlig at løbe, men det hjælper,
at det er en flot tur.
Før Lille Strandstræde
boede Antorini på Amager,
men hun har ikke et sekund

fortrudt, at hun rykkede teltpælene op.
”Jeg elsker stedet, hvor
vi bor: En stor gammel københavnerlejlighed i Lille
Strandstræde”, siger hun
Hvad er din yndingsrestaurant i Indre By?
”Vi spiser oftest på Cap
Horn i Nyhavn. Det er lige
om hjørnet, har en meget
hyggelig atmosfære – miljøet
er som på en gammel kro, og
så har den et godt moderne
køkken. Det er godt at have
et hussted rundt om hjørnet”,
siger Christine Antorini.
Selv om hun nyder at bo i
byens centrum har hun dog
et par ønsker til både området
omkring Lille Strandstræde
og Indre By som helhed. Hun
savner bl.a. mere folkelighed
i Indre By.
”Det er ærgerligt, at almindelige mennesker ikke længere har råd til at bo i Indre By,
for det er dem der giver liv og
glæde”, siger hun og efterlyser
samtidig flere børn og skæve
eksistenser i byen.
I Frederiksstaden savner

Christine Antorini

:

Profession: Folketingspolitiker for Socialdemokraterne.
Alder: 46 år.
Bopæl: Lille Strandstræde.
Christine Antorini er uddannet cand. comm. fra RUC
og er Socialdemokraternes uddannelsesordfører.
Hun har tidligere været næstformand for SF.

Fire hurtige...
Hvilken avis er den første,
du læser om morgenen?

”Jeg får både Politiken og
Berlingeren om morgenen.
Jeg læser eller skimmer dem
begge, inden jeg tager på
arbejde”.
Hvilken bog er du i gang
med at læse?

Foto: Københavneravisen

Folketingsmedlem Christine
Antorini elsker at bo tæt ved
vandet i hjertet af København.
Men hun efterlyser flere børn og
skæve eksistenser i Indre By.

Christine Antorini nyder at komme
i det lille grønne åndehul midt på Sct. Annæ Plads.

hun dels et lille havnebassin
til at bade i ligesom på Islands Brygge, dels en bro til
Operaen.
”Det vil være skønt med
en gangbro til Operaen. Jeg
synes, at broer er smukke, og
det er en god måde at binde
byen sammen på. Broer gør
byer levende. Se for eksempel på London”, siger hun.
Christine Antorini mener,
at København er ved at blive
en ægte storby med puls døgnet rundt.
”Der er åben døgnet rundt,
man kan gå ned og købe mad
klokken fire om natten, hvis

det er det man vil”, siger hun
og understreger, at byens støj
ikke generer hende. Sådan er
det i en storby, og sådan skal
det være. Det er tegn på, at
byen lever, lyder meldingen.
Men samtidig nyder Antorini, at der søndag morgen er
så stille, at fuglenes kvidren
kan høres.
Når det kommer til kritik
af byen, er Antorini ikke i
tvivl: Byen er for beskidt.
”Byen er møg beskidt, især
i sommer. Jeg kan ikke huske, at København har været
sådan tidligere”, siger hun.

”Jeg er lige blevet færdig
med ”A short history of
tractors in Ukrainian” af
Marina Lewinsky. Det er
en mærkelig titel, men en
rigtig sjov og anderledes
sommerunderholdningsbog.
Ganske kort handler den
om en 84-årig mand, der to
år efter konens død bliver
forelsket i en 36-årig ukranisk sexbombeblondine og
om konflikterne, som denne
´romance´ udløser”.
Har du et forbillede?

”Nej, ikke forbilleder. Men
Hillary Clinton og Ritt
Bjerregaard er fascinerende
som kvindelige politikerikoner. Og jeg synes, at
tidligere udenrigsminister
Joscha Fischer fra Die
Grünen i Tyskland var en
af de få ægte progressive
europæiske politikere”.
Hvilken CD sidder
i afspilleren lige nu?

”Blur 13”.
lhh

lhh@koebenhavneravisen.dk

Tapasrestaurant, vinbar og catering
Ud af huset menu (minimum 10 kuverter)
·
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·

Marinerede piquillo peberfrugter med hvidløg, saltede ansjoser
og persille - kan bestilles uden ansjoserne
Små spanske frikadeller
Salat med æg, bønner og tomater
2 slags manchego ost
Hjemmebagt brød
195 kr,- pr. kuvert

Dronningens Tværgade 22 · 1302 Kbh K · tlf. 33 36 07 70 · www.tapasbaren.dk
Tapasbaren_221x80_september.indd1 1

05/09/06 10:44:53
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Ikke som de andre
I NOTAR gør vi tingene anderledes end andre ejendomsmæglere. Det fornemmer du straks, når du kommer ind
i en af vores butikker og møder vores medarbejdere.

Konkret salgsplan – så du ved, hvad du får
Vi betragter ethvert salg som en unik proces. Derfor
skræddersyr vi fra start en salgsplan for din bolig, så
du ved, hvordan salget præcist kommer til at forløbe.

Her ligger sagerne ikke og samler støv
Vi kender markedet og giver dig altid en realistisk salgspris for din bolig. Så slipper du for at starte forfra efter
½ år, fordi udbudsprisen var sat for højt.

Vær med hele vejen
Vi mener det seriøst, når vi siger, at vi strækker os
længere. I NOTAR har vi et effektivt salgssystem, som
bygger på løbende evaluering af vores indsats og et
højt informationsniveau til vores kunder.
Hver uge får du en status over, hvilken respons, der
har været på din bolig, så du hele tiden ved, hvor tæt
vi er på at sælge.

Få den rigtige salærpris fra start
Der er ingen grund til at spilde hinandens tid med lange
forhandlinger om salærets størrelse. Vi giver dig en konkurrencedygtig pris for vores arbejde fra start.
Ingen ubehagelige overraskelser
Hos os står ingenting med småt. Du kender samtlige
omkostninger fra start og får en overskuelig oversigt
over, hvad du får ud af salget af din bolig.

NOTAR fører dig sikkert igennem dit salg, så du kan
sove trygt om natten.

KULTUR

Prøv NotarMægleren
Vi strækker os længere!

Ole Sundenæs
Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE

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

Ole Fromberg, HD
Salg/vurdering

Læs mere og bestil en uforpligtende salgsvurdering
på www.notar.dk eller ring på 33 33 00 66.
Camilla Lagstrøm
Salg/vurdering

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 har et formaliseret
samarbejde med realkreditinstitutter, banker eller
forsikringsselskaber.
Det er din garanti for uvildig
rådgivning.

NOTAR København
Store Kongensgade 118
1264 København K

Morten Hovmand
Salg/vurdering

Ulla Nielsen
Faglig leder
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Illustration: Vej & Park

Spillet om p-husene

Vintage baby, 6 nye design
0-2år, p. nr 3-3½
Design: Uldstedet v. Sus Gebhard

Strik i blødeste 100%:
Bomuld/merinould extrafine
Silke/ merinould extrafine
Ren merinould extrafine, maskinvask!

Uldstedet

Gl. Jernbanevej 7, Lyngby
Man - fredag: 12-18 • Lørdag 11-14
Fiolstræde 13, Kbh. K.
Man - fredag: 10-17.30 (19) • Lørdag: 10-15
Placeringen af de tre planlagte p-huse i Indre By.

De københavnske politikere
har endnu en gang udskudt
beslutningen om at opføre tre
nye p-anlæg i Indre By. Noget
tyder på, at københavnerne
kommer til at vente lang tid på
det planlagte p-anlæg under
Vesterbrogade.
Analyse
Af Laurits Harmer Lassen

Beslutningen om at opføre
tre nye p-huse i Indre By kan
have lange udsigter. I øjeblikket er der p-anlæg i Borgergade, under Kvæsthusbroen og
under Vesterbrogade på tegnebrættet, men politikerne
tøver med at sende anlæggene
i udbud.
Det var oprindeligt meningen, at kommunens teknik- og
miljøudvalg skulle behandle
sagen før sommerferien, men
dengang blev beslutningen
udskudt igen og igen. I løbet
af efteråret har udvalget kørt
videre i samme ubeslutsomme spor og skubbet beslutningen.

Men hvorfor denne ubeslutsomhed på Rådhuset, når
et politisk flertal allerede for
flere år siden har vedtaget,
at forvaltningen skulle gøre
klar til at sende anlæggene i
udbud?
For det første tyder noget
på, at p-huset under Vesterbrogade bliver inddraget i
debatten om den såkaldte
metropolzone, dvs. området
mellem Rådhuspladsen, Hovedbanegården og havnefronten. Overborgmester Ritt
Bjerregaard (S) satser på en
større kommunal helhedsplan for området, og det er
oplagt, at p-anlægget under
Vesterbrogade mellem Tivoli
og Rådhuspladsen skal indgå
i planen. Udviklingen af Metropolzonen involverer mange
aktører, og planen kan betyde
en markant forsinkelse af det
1000 pladser store p-hus.
For det andet har politisk
uenighed om det planlagte
p-hus under Kvæsthusbroen
ved det nye skuespilshus ikke
gjort beslutningen mindre

m Et

kompliceret. Flere politiske
udmeldinger har skabt tvivl
om anlægget, og ingen kan
med sikkerhed sige, om det
bliver til noget. Det store
spørgsmål er derfor, om alle
p-husene bliver udskudt, elPrøv en
ler om politikerne vælger at
sende et enkelt eller to af prygmassage
anlæggene i udbud.
En sandsynlig løsning
30 min .. kr. 180,kunne være blot at gå videre
60 min .. kr. 300,med parkeringshuset i Borgergade, der formentlig kan
– GAVEKORT –
besluttes relativt gnidningsfrit. Det vil i givet fald give
Mikkel Bryggers Gade 5A
lige v. Rådhuspladsen - tlf. 3391 2238
500 nye p-pladser i stedet for
2000, som de tre p-huse vil
give tilsammen.
Politikernes idé er at nedlægge et stort antal parkeEzzelinoMassage_41x60.indd 1
07/08/06
9:55:33
ALPACA_41x60.indd
ringspladser i gadeplan i de
områder, hvor de nye p-huse
anlægges. Ønsket er fredeligere gader med mere plads til
fodgængere og færre bilister,
der cirkler fortvivlet rundt i
gaderne i jagten efter en pplads. Det ser ud til, at den
plan har lange udsigter.

»Ezzelino«
Massage

gratis

1

31/10/06 12:26:07

kbh@koebenhavneravisen.dk

ROBERT’S COFFEE

kig i fortiden m

Ulykkelige børns frelse
Af byhistoriker
Jan E. Janssen
Frederiks Hospital i Amaliegade 25 havde gennem
mange år en såkaldte fødselsstiftelse, hvor kvinder kunne
føde under lægefagligt opsyn
og tryggere forhold, end de
kunne i 1700-tallets elendige
boliger til de fattige.
Den maniske reformpolitiker og læge Johann Friedrich Struensee, der fra sin
praksis som fattiglæge i Altona vidste alt om manglende

hygiejne og omsorg hos underklassen, bestemte i 1771,
at Fødselsstiftelsens snedker
skulle bygge en aflukkelig
kasse, som skulle anbringes
foran det sydligste kældervindue i forhuset.
Her kunne nybagte mødre
anonymt lægge deres nyfødte, hvorefter en ringemekanisme inde i stiftelsen hidkaldte en ansat for at hente
spædbarnet.
De mødre, der havde
lært at læse, så over kassen
en marmorplade med for-

gyldte bogstaver med teksten: ULYKKELIGE BØRNS
FRELSE.
Larsbjørnsstræde 17 København K 33 32 66 10
Hele København var dybt
forarget over foranstaltningen, der ville fremme løsagtige kvinders usædelighed,
1
10/05/06
og to år efter diktatorensrobertscoffee_86x86.indd
fald
SKRIVEWEEKEND
PÅ FYN
blev den skandaløse kasse inklusive den frække marmorStress af – Få sat gang i dine skriverier.
plade inddraget. De børn,
Lær at lufte dine tanker – Find form på processen.
der var kommet ind på den
To dage på landhotel med ny udsigt.
måde, blev sendt til plejeforældre på landet og blev kaldt
”kassebørn”.
19-21. januar 2007 / 2.890 kr. for kursus incl. ophold

16:59:56

Besøg: www.lonebillumaistrup.dk

Skriveweekend_86x40.indd 1

31/10/06 11:44:47
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PÅ DRONNINGENS
BEFALING
Tårnfalken
Da selv turistpropaganda
skal rumme en kerne af
sandhed, bliver det nødvendigt at ændre diverse brochurer, guides og plancher
for København. Det er ikke
i længden holdbart, at man
bliver ved med at bilde byens
gæster ind, at de kan opleve
vagtparaden trække op. Dette væbnede korps er nærmest
gået i dvale, og der går snart
møl i de ellers så kostbare
bjørneskindshuer, fordi de
ikke bliver luftet.
Den Kongelige Livgarde
har som hovedformål at forsvare regenten, og da hun
efterhånden sjældent befinder sig på Amalienborg, må
soldaterne nøjes med at blive
hjemme på Rosenborg Eksercerplads, hvor der let kunne
parkeres 1.000 automobiler.
Der er jo ingen grund til at
opretholde et regiment på en
af byens bedre grunde, når
disse værnepligtige lige så
godt kunne residere på Høvelte Kaserne.
Da Livgarden nærmest er
dronningens ejendom, må
det også stå i hendes magt
at ændre gamle og nedgroede vaner, så garderne på ny

kan bevæge sig gennem Købmagergade (pas på de løse
fliser).
”Min gode mand”, kunne
hun sige til sin adjudant, ”vil
De behage at movere Dem
ned på Livgardens Kaserne
og instruere jourhavende
vagtkaptajn om, at der fra nu
af er daglig dekreteret marchpligt for min personlige hær.
Uanset om jeg er i Fredensborg eller i Frankrig skal vore

drenge pudse deres instrumenter og gå i takt fra punkt
A til B. Er det forstået?”
”Javel, Deres majestæt!”
Så let kunne den skatteyderfinansierede monark
glæde turister, børnehavebørn og andre besøgende, og
alle ville klappe. Udgifterne
er beskedne: lidt mere slid
på skosålerne og en ekstra
leverpostejmad. Mere behøver det ikke at koste at glæde

byens brugere med rask musik (vi anbefaler Københavns
Avismarch, hør den på vores
hjemmeside).
Hvis Vor Frue ikke tager
sig sammen til at sende sine
tropper på gaden hver eneste
dag kl. 11.30, kan det blive
nødvendigt for turistforeningen at hyre en erstatningsgarde og dermed forebygge
klagesager fra tilrejsende,
der i forvejen føler sig taget
ved næsen af den snottede
minihavfrue på Langelinje.
Da vi er helt sikre på, at
Københavneravisen studeres
grundigt ved hoffet (hvor
City Avisen må nøjes med at
tjene til indpakning af mokkakopper, når de skal omJørgenholst_41x100.indd
bord på den kgl. natdamper)
benytter vi denne kanal til at
trygle og bønfalde den efter
sigende kloge og charmerende regent. Hun må som bedstemor kunne sætte sig ind i
den bitre skuffelse, det er for
et uskyldigt barn på tre år,
at forventningerne om at se
de drabelige drabanter bliver
gjort til skamme.
Og hvis Den Store Dame
ikke selv kan finde ud af det,
så råder vor by over en endnu
1
mægtigere kvinde, somSlagteren_86x40.indd
med
et fingerknips kan kommandere tropperne på gaden. Så
bliver der opstillet et rødt
skilderhus foran indgangen
til Københavns Rådhus.

DEN LILLE CORSAR - CHARIVARI
A: - Forleden så jeg minsandten en
uniformeret ordenspolitibetjent til fods
i Købmagergade.
B: - Hillemænd, hvilken sjældenhed!
Fangede han nogle racercyklister?
A: - Nej, han havde såmænd bare fri
og var på vej hjem.
A: - General Montgomery har dekreteret
ansættelsesstop i Pilestræde.
Hvorfor kan han ikke bare tage lån i
bygningerne?
B: - Dem havde Orkla da solgt, inden den
britiske bladlord kom ind i billedet.
A: - De er måske alligevel ikke så usnu
endda, disse norske fiskebollefyrster.
B: - Nej, de var da snu nok til at låne
Montgomery en milliard, så han havde
til udbetalingen.
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A: - Hvad nu, hvis islændingene krakker?
B: - Så har Nyhedsavisen da en solonyhed
igen.
A: - Ja, det vil da være en nyhed i sig selv.
B: - Javel, jeg ser den aldrig.
A: - Har du hørt, at der skal drives
serveringsvirksomhed i Nyrops gamle
rådhuskælder?
B: - Det bliver sikkert et slags konditoritt.
Forslag til slogan:
Metro sparer petro. (Mønsterbeskyttet)
A: - Hvad mon Søren Kierkegaard ville
have sagt?
B: - Sagt om hvad?
A: - Sådan om det hele i al almindelighed,
du ved.
B: - Nej!

Beauty Defect Repair
- en ansigtsbehandling udover det
sædvanlige med synlige resultater
allerede efter 1.gang.
En unik behandling med micropeel
og dermabration som er metoden til
at få produkter til at virke i dybden.

Prøv selv og du er overbevist

Amaliegade 12
1256 København K
Tlf: 33 33 74 24

1

11/05/06 10:36:21

11/05/06 9:48:29

Larrys Julebuffeter.
Så er vi klar med vores bud på årets julefrokost.
Vi har sammensat to julebuffeter
Den Klassiske

Den moderne

Marineret sild med løg,
capers og dild.
Graved laks med
dild og rævedressing.
Leverpostej med champignon og bacon.
Sylte med sennep, rødbeder
og bladpersille.
Hønsesalat med asparges,
cornichons og bacon.
Ovnstegt Flæskesteg med rødkål.
Brie og emmentaler med druer.
Ris a la mande med
kirsebærsauce.
Kr. 168,- pr kuvert.

Stegt sild med sennep og persille i
laurbær-kanellage.
Kryddersild i karrymayonnaise med æbler
dertil løg og kapers.
Jule røget laks med enebær dertil
krydret spinatcreme.
Terrin af andebryst med persille,
honningsyltede tranebær og danske æbler.
Mørbradbøffer med bløde løg og
kanel-anis syltede agurker.
Kartoffel -jordskokke gratin med
timian og muskat.
Skinkesteg med solbær-eddike
glaserede rødkål.
To slags danske oste med rødvinskogte
svesker og appelsiner.
Bagt chokolade toppe med hvidt støv
dertil blommekompot.

Jeg vil i øvrigt foreslå at I tager et kig
på vor hjemmeside: LARRYS.dk
Værsgo & velbekomme.

ELLER

Ris a la mande med kirsebærsauce
Kr. 235,- pr kuvert.

LARRYS SANDWICHBAR | LANDEMÆRKET 23 | 3966 2121
LARRYS KØKKEN | FREDERIKSBORGVEJ 186 | 3966 7273

LARRYS_86X125.indd 2

06/09/06 16:39:24
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København får ny havne
De københavnske politikere
står over for den endelige beslutning om at omlægge Havnegade til en havnepromenade
med flere åbne pladser, grønne
arealer og aktiviteter for alle
aldre. Det ansvarlige udvalg er
klar til at afsætte penge, men
Gammelholm Beboerforening
er utilfredse med, at beslutningen trækkes i langdrag.
Af Laurits Harmer Lassen

20 års venten er snart forbi.
Helt tilbage i 1986 lovede Københavns Kommune, at Havnegade skulle omdannes til et
rekreativt område, og her 20
år senere er Borgerrepræsentationen klar til den endelige
beslutning. Havnegade skal
have en gennemgribende ansigtsløftning og omdannes
til en promenade med åbne
pladser, cafémuligheder og et
hav af forskellige aktiviteter.
Beslutningen om en storstilet omlægning af Havnegade er blevet udskudt flere gange, men Københavneravisen
erfarer, at et enigt Teknik- og
Miljøudvalg senere på måneden vil anbefale, at der sættes
skub i projektet. Herefter tyder de politiske udmeldinger
på, at det er ren formalia at
få Borgerrepræsentationen til
at blåstemple projektet, der
formentlig kan sættes i gang
i sommeren 2007.
”Nu skal der ske noget.

Københavnerne har taget
vandet til sig, og vi er klar
til at åbne op mod vandet og
skabe de rette rammer i et
byrum, der længe har været
forladt og trænger til en ansigtsløftning”, siger teknikog miljøborgmester Klaus
Bondam (R).
Havnegade, der strækker
sig langs havnen fra Christian den IV’s bro til Nyhavn,
får i løbet af de kommende
år delvis ny belægning, der
plantes massevis af nye træer, og der kommer nye pladser, boldbaner og udeserveringsområder.
Teknik- og Miljøudvalget
vil ifølge Københavneravisens oplysninger afsætte
omkring 14 mio. kr. til projektets tre etaper, og der
forhandles på højtryk med
private investorer om et tilsvarende beløb.

Kærkommen gave
Håbet er at skabe et livligt
område, der kan tiltrække
folk fra hele byen, og kommunalpolitikerne fik sig en
kærkommen gave, da den
engelske designer Terence
Conran offentliggjorde, at
han sidst i november vil
åbne et kæmpe restaurantkompleks i gadens gamle
toldbygning.
I Gammelholm Beboerforening har man længe været
utålmodige efter en udvik-

ling af gaden, der i mange
år har haft karakter af byggeplads og terminalplads for
færgeoverfarter. Arealet er
imidlertid ryddet, men området ligger stadig forsømt
hen.
”Det er meget vigtigt med
et attraktivt fælles område i
vores bydel, og man kan gøre
en kæmpe forskel for relativt
få midler. Derfor er jeg ærgerlig over, at man igen har
udskudt beslutningen, og
at vi ikke bliver informeret
bedre. Men de er heldigvis
enige i udvalget, så jeg er
ikke nervøs. Udmeldingerne

tyder på, at der langt om længe sker noget”, siger beboerforeningens formand, Birthe
Skou.
Hun henviser til, at borgmester Gunna Starck allerede i 1986 erklærede, at Havnegade skulle omdannes til
et rekreativt område. De
seneste år har sagen løbende
været på politikernes dagsorden, og det var længe planen, at 1. etape af omlægningen skulle være skudt i gang
i 2005. Men det har knebet
med at åbne for pengeposen,
og nu er beslutningen altså
igen blevet udskudt.

Kommuna lpolit iker ne
har store forventninger til
den kommende havnepromenade.
”En levende havnefront er
vigtig for en levende by. Planen for Havnegade vil ændre
området markant, og jeg tror,
at man i eftertiden vil sige, at
det var rigtigt godt, at vi fik
lavet en samlet plan for gaden”, siger Jesper Schou Hansen (V), medlem af Teknik- og
Miljøudvalget.
kbh@koebenhavneravisen.dk

7A.1:

BRYGHUSGRUNDEN

På havnefronten mellem Langebro og Frederiksholms Kanal

Tei system

I efteråret 2006 gennemfører Realdania et dialogforløb om BYRUM & LEGEPLADS
på Bryghusgrunden.
Der er afholdt 2 borgerarbejdsmøder og en workshop for lokale institutioner, hvor
borgere/brugere er kommet med deres ønsker og ideer til BYRUM & LEGEPLADS
på Bryghusgrunden. Forløbet afsluttes med

– ny teknologi indenfor
elektronisk muskelstimulering
En behandling man ikke kommer udenom,
hvis man hurtigt vil cellulite, slap hud
og vægtproblemer til livs.

Opsamlende borgerdialogmøde om

BYRUM & LEGEPLADS

Tirsdag den 14. nov. 2006 kl. 19-21
Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24
På mødet vil Realdania give en tilbagemelding på borgernes/brugernes input
til byggeprogram, og Københavns Kommune vil orientere om den kommende
lokalplanproces.
Yderligere information om mødet kan fås hos:
Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104B,
Tlf.: 33 76 60 00.

Prøv det i Gent & Ladylounge
– stedet man bare kommer
Realdania har købt Bryghusgrunden og ønsker at indrette offentlige arealer til
leg og pladser i forbindelse med opførelse af en ny bygning på grunden.
Selve bygningen vil indeholde Dansk Arkitektur Center, boliger og kontorer,
offentlige udstillingslokaler, restauranter og cafeer. Derudover skal der indrettes
en offentlig parkeringskælder.
Den hollandske arkitekt Rem Koolhaas skal tegne projektet.

Prøvebehandling kr. 300,-

Amaliegade 12
1256 København K
Tlf: 33 33 74 24
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Illustration: Algren & Bruun Landskabsarkitekter

promenade

Der bliver masser af liv på den
kommende havnepromenade
på Havnegade, hvis alt går, som
politikerne forestiller sig.
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Havnepromenaden
i Havnegade
Havnegade skal omdannes i tre etaper. Teknik- og
Miljøudvalget vil afsætte 4,3 mio. offentlige kroner til
projektets 1. etape, der er færdig 2008, og yderligere 10
mio. kr. til de efterfølgende etaper. Samtidig forhandles
der i øjeblikket med private investorer om et større millionbeløb, og det er efter alt at dømme en af grundene til,
at projektet er blevet udskudt.
Det er planen, at Havnegades gangareal skal gøres
større, mens det meste af gaden ensrettes. Der kommer
nye cykelstier og træer langs hele gaden, og der bliver
åbne pladser ud for alle sidegaderne. I gadens sydlige
ende, mellem Niels Juelsgade og Tordenskjoldsgade,
indrettes et aktikvitetsområde for unge, bl.a. med anlæg
for skatere og gummiasfalt til boldspil.
Nord for Tordenskjoldsgade udvider promenaden
sig til en egentlig havneplads med opholdspladser og
skærmende træer, og der bliver gjort klar til udeservering
flere steder i gaden. Der vil desuden komme grusarealer
til boulesbaner, ophold og leg. I gadens nordlige ende på
hjørnet mod Nyhavn vil der bl.a. komme sidde-, ligge- og
legemuligheder. I den gamle toldbygning i Havnegade 44
kommer der et stort restaurantkompleks.

Cafeen i Pistolstræde
Østergade 24. Kbh.K

Vi sælger nybagt brød,
rundstykker & wienerbrød
fra kl. 7,30
Brunch fra kl. 9.00


mber tilbu
d
Nove
Kaffe & kage
Kr.56,00
Et pusterumgemt lidt af vejen.

Kæmpe restaurantsatsninG
Den anerkendte restauratør
og designer Terence Conran
har fået blik for København.
Terence Conran, der har
restauranter i New York, Paris
og London, åbner den 23. november et kæmpe restaurantkompleks i Havnegade 44.
Af Julie Kragh Hansen

Håndværkerne arbejder i
øjeblikket på højtryk for at
få det gamle toldhus i Havnegade forvandlet til et nyt
restaurantpalads inden den
planlagte åbning den 23.
november. Restaurantkomplekset, der får navnet ”Custom House at Havnegave 44”,
byder på tre restauranter,
to cocktailbarer, ”privat
dining”, et konferencelokale
og en delikatesse.
Det er den 74-årige engelske restauratør og designer
Terence Conran, som står
bag projektet. Han har i
forvejen restauranter i New
York, Paris og London, og nu
er turen altså kommet til København.
”Ideen er at skabe et hus
for alle – de lokale, turister
og forretningsfolk. Man kan
vælge at få en enkelt ret eller en stor fantastisk middag.
Det bliver et kulinarisk mø-

dested, hvor folk kan mingle”, siger salgs- og marketingschef Danielle Eliassen.
Der bliver masser af plads
at ”mingle” på. Huset i Havnegade 44 er nemlig 1200
kvadratmeter stort. De nyrestaurerede lokaler kommer
til at rumme den italienske
restaurant ”Bacino”, japanske ”Ebisu, og den mere
uformelle ”Bar & Grill”-restaurant. Herudover skal
to selskabslokaler benyttes
til konferencemøder og private arrangementer. Huset
får også en delikatesse med
egen bager.

»Det er nok
Københavns
største restaurantkompleks.
Alt i alt har huset plads til 330
gæster«
”Det er nok Københavns
største restaurantkompleks.
Alt i alt har huset plads til
330 gæster”, fortæller Danielle Eliassen.
Det er stadig hemmeligt,

hvordan ”Custom House at
Havnegade 44” kommer til
at se ud i detaljer.
”Jeg kan dog fortælle,
at indretningen bliver en
blanding af dansk design og
Conran Partners eget design.
Materialer som læder, træ og
skifer vil gå igen. Planen er
at skabe en helhed i huset,
men hvert område får sit individuelle præg”, siger Danielle Eliassen.
At Terence Conran vælger
at placere sin restaurant i
Havnegade kan undre mange. Området har indtil nu
virket som et forsømt del af
Indre By, men Københavns
Kommunes planer om at
forny havnepromenaden og
Conrans store restaurantsatsning kommer til at ændre dette billede.
”Custom House vil medvirke til at skabe liv i en ellers
hidtil død del af København.
Der vil åbne noget mere på
havnefronten, som på nuværende tidspunkt ikke kan afsløres. Custom House er kun
begyndelsen”, siger Danielle
Eliassen.
jkh@koebenhavneravisen.dk
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Naturlig hudpleje

til hele din familie

Forhandlere i København K
City Helsekost
Vendersgade 6 v/ Israels Plads

Modekongens inspiration:
Det flippede og det kantede
Efteråret er herligt, fordi folk
tager tøj på, mener tøjdesigneren Mads Nørgaard, der bl.a.
er kendt for sine butikker på
Strøget og sit eget tøjmærke.
Københavneravisen mødte
ham på en slentretur gennem
Indre By til en snak om inspirationen til den nye kollektion.
Og om Mads Nørgaards egen
begravelse.

Foto: Københavneravisen

Elizabeth Løvegal
Brændesmark
Urtegaard Bornholm

Af Jeppe Marsling

Naturpoteket
Teglgårdsstræde 6
Se sortimentet på
www.bornholmershoppen.dk
Kontakt:
loevegal@hotmail.com
eller 56 44 33 33

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

Købmagergade 56
1014 København K
Tlf. 33 12 34 18

En nulevende dansk digter
har skrevet, at vort danske
år har 15 måneder: December, januar, februar, marts,
april, maj, juni, juli, august,
september, oktober - november, november, november. At
november er ankommet er
tydeligt: Hele dagen har det
regnet, først efter kl. 15.00
kunne vi vove os ud, designeren Mads Nørgaard og Københavneravisens udsendte.
Hvordan oplever du efterårets ankomst som københavner og tøjmand?
”Københavnerne vil gerne være italienere så langt
ind i efteråret, de kan, men
så lukker udendørscaféerne,
sandaler udskiftes med rigtige sko, det hele bliver mere
tilknappet. Som tøjmand sy09/06/06 19:29:01
nes jeg, at efteråret
er herligt,
fordi folk tager tøj på. Om
sommeren tager folk jo tøj af
– de forlader byen for at fare
halvnøgne rundt på stranden, mens efteråret giver os
frakker, huer – handsker”.
Mads Nørgaard ler og
skutter sig i sin frakke, tydeligvis veltilpas i den farvemættede have ved det Kongelige Bibliotek. Et sted, han
selv har valgt at gå tur i.
Hvad er forskellen på efterårsmoden i København og
Milano?

”Jeg vil give mit bedste sæt tøj bort til et andet menneske, når jeg dør.
Det synes jeg er en smuk gestus”, siger tøjdesigneren Mads Nørgaard.

”Selvom italienernes efterår ikke er så deprimerende og sort som vores, går de
højt op i det. Forbløffende
meget. For dem handler det i
højere grad om glæden ved at
skifte garderoben ud. De gør
sig til. At klæde sig på er nødvendigt, det er natur, men at
gøre sig til er kultur”.
I år hedder Mads Nørgaards efterårskollektion ”Copenhagen”. Inspirationen er
hentet fra kulturen snarere
end naturen, nemlig fra to
diametralt modsatte bygninger, Den ’kantede’ Sorte Diamant og det flippede Luftkastellet.

Kulturnat giver kulturdebat

Nytsyn_41x100.indd 1

27/09/06 14:49:43

Kommentar
Af kulturredaktør Jeppe Marsling

På Rådhuspladsen ved syvtiden var der flere, der smilede
indforstået over barnet, der
spurgte sin mor: ”Hvorfor er
det ikke sådan hver aften?”.
Ligesom ugen har sin
fredag, hvor folk sættes fri
til fest og hvile, har året sin
kulturnat, hvor gaderne sættes i bevægelse af folk, der
vil kultiveres gennem alle

sanser. Øjet mødes af fakler
og farver, næsen af brændte
mandler og supper, øret af
musikanter og folk, der debatterer kvalitet.
Især det sidste er hele
aftenen værd: Københavns
kulturliv – som for bare 50 år
siden blev kaldt ”åndslivet”
– nyder godt af, at kulturdebatten om dybde versus
overfladiskhed bliver taget.
Allerede ved indgangen
til Strøget var det svært ikke

at blive indigneret, da McDonalds ganske kulturløst reklamerede ved at dele Mcballoner ud. Undersøgelser fra
sidste års kulturnat viser
dog, at 90 procent af alle deltagere generelt var tilfredse
med aftenen. Og naturligvis
blev det bedre!
Allerede Den Danske
Bank ved Nytorv gjorde lykke: Banken holdt åben med
Ungdommens Røde Kors, der
samlede ind til fordel for de

”Vi ville lave noget tøj,
man kunne have på begge de
to steder. Vi søgte både efter
neutralitet, et nul – og balancepunkt. Men også efter et
sammenstød mellem de to
poler, noget man kun kunne
have på dér og kun have på

:

Vitaminhuset
Store Kongensgade 54

dér. Hvis man f.eks. tager på
arbejde i Diamanten i mit tøj,
vil de sige: - Nåeh, du har nok
været til fest? Og kommer jeg
over på Luftkastellet, ville de
sige: Du har nok været ude at
læse? Kom lad os støve dig af,
min ven…”.
Da vi passerer den regnvåde statue af Søren Kierkegaard, bliver Mads Nørgaard
alvorlig:
”Mit grundforhold til tøj
er faktisk meget personligt.
Jeg har altid fået at vide, at
jeg så sød ud, når jeg tog et
eller andet på. Det har jeg aldrig kunne holde ud, for jeg
har altid gerne ville se sej ud.
Derfor handler al det tøj, jeg
laver til mænd, om at gøre
dem mere seje og sexede”.
Vi forlader haven, går forbi det gamle bibliotek for at
ende i lyseksplosionen foran
Den Sorte Diamant.
Når engang du vender tilbage til naturen, vil du da begraves nøgen eller i dit bedste
sæt tøj?
”Det er meget personligt.
Jeg vil ikke begraves nøgen.
Og jeg vil give mit bedste sæt
tøj bort til et andet menneske, når jeg dør. Det synes jeg
er en smuk gestus. Når ikke
længere man lever, ejer man
jo intet – selv ikke sit bedste
sæt tøj”.
jm@koebenhavneravisen.dk

Mads Mathias Nørgaard

F. 1961, gift med Cæcilie, far til to.
Åbnede sin strøgbutik ”Mads Nørgaard”i 1986,
samt – med sin far Jørgen – ”Café Europa” i 1989.
Mads Nørgaards efterårsfarver:
Sort, hvid, army-grøn, orange, masser af grå
- og ingen brun.

fattigste i København. Kultur er ofte at turde vende tingene på hovedet.
I Rundetårns udstillingslokale var der sat spot på
romantikken: En lækker belysning fik smykkeudstillingen til at ligne en romantisk
teaterforestilling. Og flere
kyssende par var at finde på
bænkene.
Sidst gik turen for Københavneravisens udsendte
til udstillingen om de kommende torvehaller på Israels
Plads: Foreningen til Hoved-

stadens Forskønnelse havde
fået mangen en stadeholder
på plads, og kulturlivets
nye førsteelskere, kokkene,
charmerede de besøgende
med bl.a. småkager med sild
i (Nielsen & Nielsen) eller
østers med dansk agurke-wasabi og tilhørende tysk Riesling (Nur Wein).
Fødevaredebatten summede om kap med gryderne:
Kulturnat giver kulturdebat!
jm@koebenhavneravisen.dk
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PRODUKTJAGTEN

Trendy stol med Missoni betræk.
Design: Philippe Starck
Hvor: Kartell, Pilestræde 35.
Pris: 3810 kr.

De syv dødssynder
Fyldte chokolader. Perfekt til gave.
Hvor: Secret Kitchen,
Kompagnistræde 31 i kælderen.
Pris: 185 kr.

Grammofonpladetaske
Tasker til både skulder og hånd lavet af
grammofonplader og forsynet med lynlåse og
stropper. Taskerne er unika-produkter og er
forsynet med pick up. Designet af QBS.
Hvor: ÆG…Ø…Å,
Peder Hvitfeldts Stræde 6.
Pris: 700 kr.

Dear Deer

Knagen fås i farverne sort,
sølv, lyserød, grøn og hvid.
Hvor: Okholm, Rosengården 6.
Pris: 85 kr.

Mundblæste glas
Mundblæste glas designet af Mads Lang. Glassene sælges i 10 forskellige farver og i to forskellige designs. De kan tåle både varme drikke og
vaskemaskine, og pynter på et hvert bord.
Hvor: Mads Lang, Landemærket 9.
Pris: 50 kr. pr. stk.,
275 kr. for 6 stk.,
500 kr. for 12 stk.

PRODUKTJAGTEN

Mademoiselle upholstered armchair

13
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Et udstillingsvindue for verden

Af Katrine Kirch Kirkegaard
og Camilla Kjær Pedersen

De lokale butikker i Indre
By og turistorganisationen
Wonderful Copenhagen er
ikke i tvivl: MTV European
Music Awards, der løb af stablen på Rådhuspladsen og
i Bella Center, har været en
kæmpe gevinst for København.
Der blev omsat for et stort
ekstra millionbeløb i byen
under den gigantiske musikbegivenhed den 2. november, og København er blevet
’brandet’ over for seere fra
det meste af verden.
”Det skal ses som en langsigtet investering for København, da det jo gerne skal
sætte byen i et positivt lys

international set. Det er lidt
ubegribelige tal, der kommer
frem, når man f.eks. taler
om et potentielt seertal på
1,4 mia. mennesker – noget,
det kan være lidt svært at forholde sig til”, siger eventchef
Martin Bender fra Wonderful Copenhagen.
Han erkender, at det er
vanskeligt at vurdere den
fulde effekt af store events
som MTV-showet. Tidligere
på året slog en undersøgelse
af 19 nordiske events fast, at
”events skaber vækst”. Omvendt viser forskning, at de
økonomiske konsekvenser af
store events varierer meget,
og at langsigtede kæmpegevinster ikke er en selvfølge.

Gennemkommercielt
I dele af det københavnske musikmiljø taler man
desuden om risikoen for,
at Københavns image som
en ’cool’ by med en levende
undergrundsscene ligefrem
kan lide skade af det store
gennemkommercielle poparrangement.
Der er dog næppe den
store tvivl om, at byens hotel-

Slank og sund
Ny genvej til fantastiske kurver.
Et revolutionerende nyt system indenfor elektronisk muskelstimulering har set dagens lys. “TEI System” benyttes til effektive
behandlinger i 40 lande verden over og nu også i Danmark. Det
er den hurtige vej til en slankere, sundere og stærkere krop, som
bl.a. topmodellerne i London benytter sig af.
“TEI System” arbejder med en kombination af infrarød varme
og elektroterapi, en kombination der nedbryder fedtdepoter og
celluliter, samtidig med forbrændingen øges.
Ligeledes kan behandlingen stramme musklerne og huden synligt
og mærkbart op. Systemet er sikkert,
behageligt for kunden og
dokumenteret effektivt.
Behandlingerne er også effektive
mod smerter - f.eks forårsaget af
lbud
ialti
ømme muskler, fibromyalgi
Spec
og ledegigt.
250,

ber
m
e
v
Nobehandling 3500,-

Foto: Københavneravisen

Lokale handlende jubler over
MTV-showet og håber på flere
events i København fremover.
Turistorganisationen Wonderful Copenhagen mener ligeledes, at det bør være en vigtig
del af branding-strategien for
hovedstaden, selv om det er
vanskeligt at måle effekterne
af de store events.

ler og handlende kan glæde
sig over en umiddelbar økonomisk gevinst. Wonderful
Copenhagen er i skrivende
stund ikke klar til at sætte
tal på den opnåede meromsætning, men baseret på erfaringer fra bl.a. Edinburgh,
hvor den tilsvarende prisuddeling blev afholdt i 2003,
skønner organisationen, at
meromsætningen ligger på
omkring 90 mio. kr.
I souvenirbutikken ”Town
Shop” i Frederiksberggade
fortæller Shuwen Lin, at de
altid kan mærke en positiv
effekt på omsætningen, når
der sker noget usædvanligt i
København.
”Vi sælger altid en del
mere, og vores evige topsællert er Den Lille Havfrue, som
vi har i alle størrelser og ma-

e
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Prøv andling
eh
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Slank & Sund c/o M. Wellington Wellness | Lille Strandstræde 20 st.th.
1254 København K | Telefon 3013 1764 | slanksund@yahoo.dk

terialer”, siger Shuwen Lin.
Samme positive melding
kommer fra Brian Olsson, butikschef i musikforretningen
Accord i Vestergade:
”Det er dejligt, at MTV har
valgt København som værtsby, og vi satser på, at det også
vil medføre lidt ekstra fokus
på dansk musik”, siger han.
Jens Pedersen fra Club-Absalon i Frederiksberggade glædede sig også på forhånd over,
at der skulle komme ca. 7.500
mennesker til det storslåede
show på Rådhuspladsen.
”De er jo glade og skal feste
bagefter, og her er vi meget
heldigt placeret så tæt på”, lyder det fra Jens Pedersen.
kki@koebenhavneravisen.dk
ckp@koebenhavneravisen.dk

De lokale butikker var
begejstrerede for det store
MTV-show på Rådhuspladsen
den 2. november. Her er det
dagen derpå.

Pølsevogn
måtte vige
pladsen
Ejeren af pølsevognen Restaurant Fodkold foran Københavns Rådhus, Helge
Kragh, havde oprindelig
glædet sig til at stå midt i
smørhullet under det store
MTV-show og sælge hotdogs
til det sultne publikum. Men
de drømme kunne han godt
skyde en hvid pil efter. For
under MTV-dagene måtte
han afgive sin faste plads og
i stedet betragte det hele lidt
på afstand fra sin midlertidige plads i udkanten af Rådhuspladsen.
”Der var ikke så meget at
gøre ved det, for i lejekontrakten er der en klausul, der
giver Vej & Park mulighed
for at rykke rundt på pølsevognene under denne type
arrangementer”, siger Helge
Kragh, der alligevel glædede
sig over de mange besøgende
som MTV trak til København.
CKP, KKI

Slankogsund_86x140.indd 1
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SÅ ER SUPERBRUGSEN I BORGERGADE ÅBEN IGEN!

Åbningsfest i SuperBrugsen

Torsdag, fredag og lørdag den 16.-17.-18. november
Vi fejrer åbningen med et hav af tilbud – blandt andet:
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Velkommen i din nye SuperBrugsen!

Borgergade 28
1300 København K
tlf. 33 36 49 50
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KBH K

Af Morten Brink Iwersen

Tivoli har valgt den berømte
arkitekt Sir Norman Foster
til at tegne forlystelseshavens
nye 5-stjernede hotel, erfarer
Københavneravisen. Hotellet
skal bygges på Rådhuspladsen, hvor H.C. Andersen Slottet ligger i dag.
Fosters+Partners, som tegnestuen hedder, står bl.a. bag
storstilede bygninger som
’glaskoglen’ St. Marys Axe
i London, renoveringen af
Rigsdagen i Berlin samt - lidt
mere jordnært - det nye elefanthus i Københavns ZOO.
Ifølge Københavneravisens
kilder bliver det nye hotel et
slankt cylenderformet højhus
- kun en smule lavere end
Rådhustårnet på den anden
side af H.C. Andersens Boulevard.
Tivoli ville ved redaktionens slutning ikke officielt
bekræfte Københavneravisens oplysninger om, at Foster

vandt arkitektudvælgelsen,
men efter Københavneravisens henvendelse indkaldte
forlystelseshaven til pressemøde, der blev afholdt efter
redaktionens deadline.

Stor politisk velvillighed
De politiske tilladelser til
hotelprojektet er endnu ikke
i hus, men umiddelbart ser
det ikke ud til at løbe ind i de
store problemer på Rådhuset.
Der har ellers siden 50’erne
været en politik om, at man
ikke ville bygge flere højhuse
indenfor voldene i København. Men den politik er et
flertal i Københavns Borgerrepræsentation parat til gøre
op med, understregede overborgmester Ritt Bjerregaard
(S) og teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) på et
pressemøde om kommunens
højhus-strategi, der (yderst)
passende blev afholdt umiddelbart før Tivoli lancerer deres hotelplaner.

R FRA

NYHEDE

Foto: Københavneravisen

VERDENSNAVN skal
bygge Tivoli-hotel

Det nye hotel i Tivoli skal bygges på den grund, hvor H.C. Andersen
Slottet i dag ligger.

”Intet område af København er i udgangspunktet
helligt”, forsikrede Ritt Bjerregaard.
Hvad hvis H.C. Andersen
Slottet må lade livet for Tivolis
nye hotel. Har du et umiddelbart problem med det?
”Nej, intet er i udgangspunktet helligt”, gentog Ritt
Bjerregaard og tilføjede:
”og slet ikke sådan en lille
bygning”.
Indre Bys skyline har gennem de sidste århundrede
været kendetegnet ved spir
og tårne. Hidtil har der været konsensus om, at husenes

maksimale højde ikke måtte
overstige den politiske magt,
underforstået Christiansborgs
spir på 106,5 meter og Rådhustårnet, der er en meter lavere.
Men den rangorden er ikke
længere hellig, hvis det står
til overborgmester Ritt Bjerregaard.
”Umiddelbart har jeg ingen problemer med, at husene
vokser over Rådhustårnet”, siger Ritt Bjerregaard, der dog
understreger, at det selvfølgelig afhænger af det konkrete
projekt.

KLAR TIL
MERE METRO
Selskabet bag den københavnske metro, Ørestadsselskabet, er nu gået i gang
med at søge rådgivere til
den kommende cityring.
Hermed er der sat gang i
de indledende øvelser til
metroringen, der skal gå
under Indre By, brokvartererne og Frederiksberg.
Rådgivere fra hele EU
bliver inviteret til at udarbejde tilbud om anlægsopgaver og jernbanetekniske
opgaver. Ørestadsselskabet forventer herefter at
kunne indgå kontrakt med
rådgivere til både anlæg
og transport i juli 2007. Vel
at mærke, hvis politikerne
inden da vedtager loven
om Cityringen.
Det er planen, at cityringen skal have 17 stationer, herunder ved Hovedbanen, Rådhuspladsen,
Christiansborg, Kongens
Nytorv og Marmorkirken.
LHL

mbi@koebenhavneravisen.dk

HOUSE OF SILK

Nu kan du også få skønne silkedyner
og smart selskabstøj
Kig forbi og mærk kvaliteten
Det er den ultimative nydelse at sove med en silkedyne
– næsten som at ligge i flødeskum
Som noget nyt har vi nu også smart,
moderigtigt selskabstøj i silke:
Kjoler, lange nederdele, toppe, corsager og jakker
Husk også vores silkesengetøj - den perfekte julegave
Danmarks førende forretning i silketøj til damer og herrer

HOUSE OF SILK · Fiolstræde 14, København K · Tlf.: 33 14 10 19 · e-mail: houseofsilk@mail.dk · www.houseofsilk.dk
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Mærkevarerne overtager
Daells-bygningen
Kendte tøjmærker rykker
inden for kort tid ind i Daellsbygningen. Alle lejemål er nu
på plads i den tomme del af
bygningen, fortæller butiksmægleren Absalon & Co.
Af Laurits Harmer Lassen

PerSkelbaek_86x60.indd 1

11/05/06

DØD OVER
STJERNESKUD

Byen´s bedste Sandwich
Sandwich
Kylling & karry m. Larrys syltede agurker & bacon
Chorizo m. oliven tappenade & tomat
Røget laks m. kold grov svampecreme
Skinke & ost m. sennep & tomat
Parmaskinke m. krydret tomat kompot
Pastrami m. syltet agurkemos & tomat
Tun m. Basilikumsmayonaise
Oksebeef m. Grov pickless
Alle sandwich 40,Diverse Pizza brød 18,Dagens salat m. brød 30,Dagens HOVSA !!
Kage

Hippe tøjmærker som G-Star,
ParisTexas og Tiger of Sweden Café Konrad, der tidligere har ligget i Pilestræde, genåbner på hjørnet af
Fiolstræde og Krystalgade. Her en tegning af facaderne.
er på vej ind i den tomme del
af den gamle Daells-bygning
19:40:43
langs Fiolstræde og Krystal- og mod Fiolstræde åbner kult- år siden havde sagt, at G-Star,
gade. Allerede i december designeren Gudrun Sjödén ParisTexas og Café Konrad
ville åbne i Daells-bygninkan vi formentlig regne med sin første butik i Danmark.
Hermed er der udsigt til, gen, var der ingen, der ville
et indryk af nye butikker,
lyder det fra butiksmægler- at der efter flere års dvale have troet mig”, siger han.
Navnene på de øvrige lefirmaet Absalon & Co., der igen bliver sparket liv Daellshar stået for udlejningen af bygningen langs Fiolstræde jere mod Fiolstræde er ikke
og Krystalgade. Stig Birk Dør- offentliggjort i skrivende
lokalerne.
”Alle lejemål overdrages ler forventer, at de nye butik- stund, men rygterne siger, at
senest den 1. december. Hvor- ker bliver et startskud til en tøjmærket Tiger of Sweden
er klar til at rykke ind. Dernår butikkerne åbner, kan vi spritny profil for Fiolstræde.
”Det er nogle større udover er Nike muligvis klar
ikke sige med sikkerhed. Det
er jo deres egen beslutning”, brands, end jeg oprindeligt med en over 500 kvadratmesiger direktør Stig Birk Dør- havde forestillet mig. De er ter stor flagskibsbutik i Dahver især meget stærke inden ells-bygningen.
ler.
kbh@koebenhavneravisen.dk
Det ligger fast, at mode- for deres felt. Hvis jeg for et
tøjsbutikken Paris Texas,
der indtil for nylig har ligget på hjørnet Pilestræde og
Det gamle Daells
Kronprinsensgade, genåbner
Siden det gamle Daells Varehus langs Nørregade, Krystalgade og
i Krystalgade – måske alleFiolstræde lukkede i 1999, er der vendt op og ned på ejendommen.
rede i denne måned. Og hvis
Efter en større renovering rykkede det fem-stjernede luksushotel
tidsplanen holder genåbner
Skt. Petri og den svenske møbelkoncern R.O.O.M. ind en stor del af
Café Konrad, der tidligere
bygningen i 2003.
lå i Pilestræde, på hjørnet
Det lykkedes dog ikke at finde en køber til et større areal langs FiolKrystalgade
og Fiolstræde 31/10/06
i
ThaiKitchen_41x100_ny2.pdf
10:47:16
stræde
og Krystalgade, der skiftevis har stået tomt og fungeret som
december.
udstillingslokaler siden lukningen af Daells. I begyndelsen af 2006 blev
Til næste år er det hippe
de tomme lokaler overtaget af butiksmægleren Absalon & Co., som nu
tøjmærke G-Star Raw klar
kan fortælle, at seks butikker og en café er på vej til lokalerne.
med en butik i Krystalgade,

LARRYS SANDWICHBAR | LANDEMÆRKET 23 | 3966 2121
LARRYS KØKKEN | FREDERIKSBORGVEJ 186 | 3966 7273

LARRYS_86X125.indd 1

Vind billetter
til museer og events
07/09/06 9:42:38
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Et dokumentarisk drama om at vælge at skifte tro
Med Pauline Rehné
Instruktion Ditte Maria Bjerg
Scenografi: Søren Glad

�

12.oktober - 18.november

Skindergade 3, Kbh K. – Billetter: 3312 5814 og Billetnet
w w w. c a f e t e a t r e t . d k

Eventselskabet Topattractions sætter 5x4 fribilletter på
højkant til selskabets fire attraktioner:
H.C. Andersen Eventyrhuset og Ripley’s Believe It or
Not! på Rådhuspladsen samt Guinness World Records
og The Mystic Exploratorie på Strøget.
For at deltage i konkurrencen skal du besvare følgende
spørgsmål og sende det til kbh@koebenhavneravisen.dk.
Skriv ”konkurrence” i emnefeltet og send mailen senest
den 20. november. Københavneravisen trækker lod mellem de rigtige svar.
Hvad er Københavns største plads?
A) Rådhuspladsen
B) Kongens Nytorv
C) Christiansborg Slotsplads
Læs mere om de fire attraktioner på www.topattractions.dk
I sidste nummer spurgte vi om, hvilket jubilæum København
fejrede i 1967. Svaret er 800-års jubilæum. Efter lodtrækning blev
vinderen af to teaterbilletter til TEATER FÅR302:
Jette Kjær, Dronningensgade 2, st., 1420 København K
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RESTAURANT

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

Philippe_41x60.indd 1

Velvære og forkælelse
i Købmagergade
I Købmagergade 53 på hjørnet
af Krystalgade, hvor Saxkjær
tidligere havde lokaler, slår
en ny butik dørene op i november.
Familien bag det tidligere MacUrth i Frederiksborggade, McGrail, står bag
den nye butik The og Ting.
I The og Ting kan man finde
et stort udvalg af økologiske
fødevarer, the, kaffe, chokolade samt naturbaserede skøn-

hedsprodukter, make-up og
sæbe- og shampooprodukter.
I det hele taget er velvære og
forkælelse en stor del af konceptet for butikken, der fører
mærker som MacUrth, Dr.
Hauscka, Laveré, Elizabeth
Løvegal og Clipper Tea.
Man vil også kunne få en
anderledes oplevelse eller to,
hvis man kigger ind i The
og Ting på det rigtige tidspunkt. Hver weekend kan

Restaurant
Schønnemann

man se forskellige demonstrationer og få lagt makeup, ligesom der hver uge vil
være smagsprøver og besøg
af astrolog Elisabeth Sjöberg,
som også lægger tarotkort.
The og Ting åbnede med begrænset udvalg allerede den
27. oktober, men står nu helt
klar.
KKI

11/05/06 19:23:38

Stort flot traditionelt
dansk frokostkort med
kolde og lune retter.

Københavneravisen fejrede
Halloween for børn



Masser af atmosfære
og hygge.


Åbningstider
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:

Flere børnehaver trodsede regnvejret for at skære ansigter, da
Københavneravisen fejrede Halloween i samarbejde med Claus’
Frugtbod på Kultorvet. Her ses
David fra Kronprinsensgade og
Vilhelm fra Store Kannikestræde.

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

29/05/06

Åbningstider:
Mandag til Lørdag
kl. 11.30-16.00

Smykker og nips i
Købmagergade
Den svenske kædebutik Glitter, der sælger accessories til
unge piger, rykker ind i Joe
Boxers gamle lokaler i Købmagergade 55. Glitter har i
forvejen en butik på Amager15:24:36
torv 18 og sælger tørklæder,
tilbehør til håret, halskæder,

armbånd og meget mere.
Åbningen er planlagt til
midt i november, så butikken
kan nå at få julesalget med.

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

LHL

Ingen kære mor
hvidelam_41x60.indd 1

11/05/06
9:58:15
RestaurentSchon_41x200.indd
1

Strik julegaver
- lækkert tilbud
Silkealpaca, p. nr 5
kun 39,75 kr pr. 50g
20% silke, 80 babyalpaca
Rowan Big Wool
20% rabat p. nr 10-15

Rosengårdens_41x60.indd
1
11/05/06 10:04:12
$76+-(14$14&&-0+0)

Uldstedet

Gl. Jernbanevej 7, Lyngby
Man - fredag: 12-18 • Lørdag 11-14
Fiolstræde 13, Kbh. K.
Man - fredag: 10-17.30 (19) • Lørdag: 10-15
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KirstineJenbo_41x40.indd 1

Bånd- og Pladecentret i Vognmagergade finder sig ikke i en
hvilken som helst henslængt cykel.

17/10/06 12:41:22

11/05/06 12:14:04
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Copenhagen JazzHouse

Strikkeboden_86x40.indd 1

Foto: Københavneravisen

15 år
11/05/06 10:06:17
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Copenhagen Jazzhouse i Niels Hemmingsens Gade udfyldte et hul, da
den legendariske jazzklub Montmartre lukkede.

Jørgenholst_41x100.indd 1

11/05/06

I oktober kom Copenhagen
JazzHouse over den kriminelle lavalder: 15 års-jubilæet
blev fejret med en spirende
verdensstjerne fra Cap Verde,
Lura, fire udsolgte koncerter
med Curtis Stigers samt en
10:36:21
ny banebrydende rygepolitik:
Koncerterne er blevet røgfri.
Af Jeppe Marsling

En nærmest lykkelig musikchef Lars Thorborg blev inviteret op på scenen til fødselsdagssang på portugisisk,
stående bifald og en smuk
kommentar fra den billedskønne Lura: ”What a wonderful club”.
Siden åbningen for femten
år siden har Copenhagen JazzHouse klaret skærene med et

Ny spændende butik med brugskunst,
tøj, sko, tasker, smykker, bælter m.m.
Flotte gavekurve til værtinden, den du holder af samt julekurven.
Tøj fra Bandolera, Container, Momentum, On Stage, In Town m.m.
Kik ind og få en lille gave sammen med dit køb.

Skoubogade 2 (overfor La Glace)
Tlf. 33 91 90 20

MISSROSE_86x125.indd 1

program af internationalt
format og en sund økonomi.
Men det stod ikke skrevet i
kortene. Bestyrelsesmedlem
Lars Worning ser tilbage:
”JazzHouse åbnede, fordi
Montmartre lukkede: Først
og fremmest for at udfylde
det gabende hul, som forliset
efterlod. Glem ikke at nævne
Lars Thybo, idealisten: Det
var ham, der stiftede foreningen bag JazzHouse, og på åbningsdagen trak han sig helt
ud. Det kalder jeg iværksætterånd”.
Hvordan er det lykkedes
jer at sejle uden om isbjergene?
”Vi overtog simpelthen
Montmartres koncept med
en til dels offentlig støttet
jazzklub og et diskotek, der

økonomisk set understøttede spillestedet”, siger Lars
Worning.
Hvordan har jazzen udviklet sig i jeres levetid?
”I 80’erne var jazz stadig
jazz i traditionel forstand,
men i løbet af 90’erne begyndte jazzen at fusionere med
andre stilarter – især electronica og funk. JazzHouse
blev Danmarks Jazz-nationalscene. Hvor La Fontaine og
Ti’eren repræsenterede den
traditionelle jazz, beboppen
og 60’er-jazzen, bevægede vi
os ud i nogle nye områder.
Brasil og salsa blev naturligt
at inddrage”.
jm@koebenhavneravisen.dk

Ny tesalon I Kronprinsensgade
A. C. Perch’s Thehandel har
ligget i Kronprinsensgade 5
siden 1835 og gennem syv
generationer, men den 9. november sker der noget helt
nyt i den gamle forretning.
På 1. sal over forretningen
åbner A.C. Perch’s Tearoom
- en helt ny tesalon, som
er indrettet med kinesiske
grønne og orange lakborde
og store kurvestole. Her kan
man vælge mellem 150 forskellige typer te.

07/09/06 12:04:32

Inspirationen er hentet
fra både den asiatiske og
den britiske tekultur. A. C.
Perch’s Tearoom byder også
på en masse events, f. eks.
tesmagninger og foredrag
samt ægte asiatiske teceremonier forestået af kinesiske
og japanske temestre.
KKI
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Det københavnske
boligmarked har
svært ved at holde
skansen. I Borgergade 24 bliver etableringen af en række
nye liebhaverlejligheder nu udskudt til
markedet vender.
Af Esben Norrbom

Foto: Københavneravisen

Etableringen af 36
nye liebhaverlejligheder i Codan Banks
gamle hus i Borgergade 24 er blevet
udskudt. Markedet
er ganske enkelt
for dårligt lige nu,
men det er stadig
meningen, at byggeriet skal genoptages
til foråret, fortæller
bygherren på projektet, Schaumann A/S.
”Salget af luksuslejligheder er ramt af det, vi kalder
citysygen, hvor udbudet er
blevet større end efterspørgs-

len”, siger bygherre Jens
Schaumann.
Han fortæller, at mange
har spekuleret i køb af de
såkaldte havnefrontlejligheder i Indre By med henblik
på at sælge dem videre med
fortjeneste. Køberne flytter
ofte aldrig ind i deres nybyggede lejligheder, og netop nu
forsøger mange af spekulanterne at sælge deres bolig,
hvilket har medført et stort
udbud.
De nye lejligheder i Borgergade var udbudt til salg
af ejendomsmæglerkæden
Base1 og varierede i første
udbudspris fra ca. 3,5 millioner til over 9 millioner for
de øverste penthouselejligheder.
Ifølge Ejendomsmægler
Mads Roepsdorff fra Base1,
som står for salget, har man
allerede købere til nogle af
lejlighederne, og man håber,
at prisen vil kunne holdes.
”Vi forventer, at det bliver
luksuslejligheder i samme

Alt er lavet om i SuperBrugsen i Borgergade, der bl.a. har fået ny frugtog grøntafdeling.

Stor åbningsfest

i SuperBrugsen i Borgergade
Håndværkerne i SuperBrugsen i Borgergade har haft
travlt i de sidste par uger. Der
er blevet vendt op og ned på
hele butikken, og selv om de
ikke er helt færdige, åbnede
Brugsen dørene den 1. november.
Indtil midten af november vil butikkens kunder
kunne støde på håndværkere, der arbejder med de sidste
detaljer, og den 16. november
holder SuperBrugsen den officielle åbningsfest af den
nye butik.
I sidste halvdel af oktober
holdt butikken lukket, men
nu venter der til gengæld
en mere luftig og lys butik.
Facader og vægge er blevet

shinet op, der er kommet nyt
gulv, nye afdelinger, og der er
blevet væsentlig mere plads
mellem varerne.
”Alt er blevet lavet om, og
det fejrer vi torsdag den 16.
november med en stor åbningsfest, hvor et firemands
hornorkester vil byde velkommen kl. 7.45. Personalet
vil stå klar med høj hat og
butterfly, og der vil være gratis rundstykker, blomster og
gammel dansk”, siger uddeler Niels H. Jensen.
Åbningsfesten fortsætter
fredag og lørdag, hvor der vil
være børneunderholdning og
gratis popcorn, sodavand og
kaffe til de handlende.
LHL

Illustration: Base1

FREDERIKSSTADEN

Luksuslejligheder
ramt af citysygen

VITAMINHUSET
11/05/06
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Luksus og minimalisme er i højsædet i de kommende
lejligheder i Borgergade.

prisleje, som da de var til
salg første gang. Nu afventer
vi blot markedet”, siger Mads
Roepsdorff.
I den foreløbige annoncering af lejlighederne lægges
der op til minimalistisk indretning med brug af få farver
og møbler, som skal passe
til åbne lyse rum i to etager.

Dertil får alle lejlighederne
altan ud mod Borgergade
samt terrasse ud mod fælles
gård.
Jens Schaumann fortæller,
at stueetagen skal ombygges
og gøres klar til en Irma.

Speciale:
Bachs Blomstermedicin
Friskt brød fra Aurion
hver onsdag
Stort udvalg i økologisk mel
St. Kongensgade 54
1264 København K
tlf. 32 84 44 82
v/Heilpraktiker
Mette von der Lippe Hofverberg

en@københavneravisen.dk

Et fristed for sjælen
Et nyt center for anti age-behandlinger, der sætter fokus
på udseende og velvære, er
skudt op i Amaliegade 12.
Centeret hedder Gent & Lady
Lounge og har 350 m2, hvor
de besøgende bl.a. kan boltre
sig med vibrationstræning,
der forbedrer blodcirkulationen, styrker knoglestrukturen og øger smidigheden.
I en afstressende atmosfære kan man nu træne kroppen

19:35:27

Vitaminhuset_41x60_ny.indd 1

via vibrationer på den helt
nye såkaldte Power Plate, som
er en maskine, der udnytter
kroppens strækreflekser og
træner hele kroppen igennem
på 20 minutter.
I centerets loungeområde
tilbydes te, frugt, blade og dejlige massagestole til alle medlemmer. Her kan både mænd
og kvinder modtage forskellige former for plejende behandlinger.
JKH

05/09/06 13:04:40

Ny Café - Restaurant
søger aftenpersonale
mellem kl 16-21
Kendskab til dansk mad
Henvendelse på
tlf 27478050

SKUESPILHUSET
x Opmuring af skalmur på den sidste facade mod Kvæsthusgade pågår, og afsluttes i
november. Montage af døre og vinduer i de murede facader pågår.
x Boring af pæle til promenadedækket i havnebassinet afsluttes. Endvidere nedbores de
6 store synlige pæle i havnebassinet, som skal beskytte promenaden mod drivende
skibe.
x De midlertidige spunsjern i havnebassinet er trukket, og vandet omslutter nu bygningen,
se ovenstående luftfoto.
x I den kommende periode pågår montage af ”Venezianske pæle” på de borede pæle.
x Efter årsskiftet opstartes montage af stålunderbygningen til promenadedækket. Ét
landfæste for promenadedækket kan ses i form af en beton-/stålkonstruktion
umiddelbart nord for havnebusstoppestedet.
x Inde i bygningen pågår installationsarbejder.
x Tømrerne opsætter indvendige vægge.
x Malerne og gulvlæggerne er i færd med forberedende arbejder.
x Teaterteknikentreprenørerne er i gang med montagearbejder på snoreloftet i toppen af
scenetårnet og med montage af sceneelevatorer.
x Der arbejder dagligt ca. 130 håndværkere og ca. 30 funktionærer på byggepladsen.
KE-AFLØB, UNDERJORDISK REGNVANDSBASSIN
x Byggepladshegnet er flyttet ind til grænsen mellem det asfalterede areal og det
grusbelagte areal over regnvandsbassinet. Det grusbelagte areal bibeholdes indhegnet,
indtil den endelige terrænoverflade kan etableres. Montage af endelige dæksler på
bygværker pågår, og afsluttes i november.

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

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

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

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

Det Kongelige Teater - Nyt Skuespilhus

Foto: Luftfoto af byggeplads medio oktober 2006.
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Restaurant Oil
igen oven vande
Trods fortsatte beboerprotester har Restaurant Oil på Esplanaden nu fået sin bevilling
igen for foreløbig tre måneder.
Naboerne klager over støj og
ødelagt nattesøvn.
Af Esben Norrbom

Det har været et stormfuldt
efterår for Restaurant Oil på
Esplanaden. Først lykkedes
det at få en bevilling. Så blev
den inddraget. Og nu har
restauranten fået natbevillingen igen. Restaurant Oil,
som ejes af Rida Berri og Peter Bardenfleth-Hansen, kan
dermed holde åbnet til kl.
3.00 i weekenderne og til kl.
1.00 på hverdage.
Den nye bevilling hilses
velkommen af Oils PR Manager, Mia Lynge Andersen, der
fortæller, at Oil på det seneste ikke har mærket noget til
utilfredse naboer. Hun mener, at stormen fra beboere,
der er utilfredse med støjniveauet, er stilnet af.
”Alt er rimeligt roligt nu.
Jeg håber, at det er fordi,
beboerne har forstået, at vi
er en rolig restaurant”, siger
Mia Lynge Andersen.
Billedet er dog et andet,
når man spørger beboerne i
kvarteret omkring Esplanaden.
”Det er rigtigt, at vi ikke
har kontaktet Oil for nylig,
men det nytter heller ikke
noget at snakke med dem”,
siger advokat Niels Gang-

sted-Rasmussen, som er med
i gruppen af protestunderskrivere. ”Min erfaring er, at
man opfører sig pænt, indtil
bevillingen er i hus for derefter at skrue op for blusset
igen”, fortsætter Niels Gangsted-Rasmussen.
Han mener, at det er en
dårlig idé at lægge en natklub midt i et beboelseskvarter, som ikke har den type
restaurationer i forvejen. Og
han understreger, at det er
vigtigt at beboerne fortsat
reagerer over støj og gener
fra Oil.
”Man har ikke tænkt sig
om. At give Oil natbevilling
er som at spille russisk roulette: Man giver en tilladelse,
som berører mange beboere
uden at vide, hvem man rammer”, siger Niels GangstedRasmussen.

Petanque
med
vennerne
Gallerist Martin Asbæk nyder
at hygge sig med vennerne i
Frederiksstaden. Han er dog
ked af den stigende vold i
kvarteret.
Af Julie Kragh Hansen

Hvad er dit favoritsted, når
du skal slappe af i Frederiksstaden?
Når jeg slapper af i Frederiksstaden,
foretrækker
jeg at spille Petanque med
vennerne på Skt. Annæ
Plads. Det er afstressen-

Foto: Københavneravisen
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Gallerist Martin Asbæk synes godt om Grønnegade Teatrets koncept, hvor man kan sidde og nyde sin medbragt
mad og efterfølgende se et teaterstykke.

de og dejligt tæt på min
arbejdsplads”.
Hvad er dit favoritsted,
når du skal have noget godt
at spise i Frederiksstaden?
”Hvis jeg skal ud og spise,
og det skal være lækkert,
går jeg helst på Umami i
Store Kongensgade eller på
Le Sommelier i Bredgade”.
Hvad er dit favoritsted,
når du skal have en på opleveren i Frederiksstaden?
”Jeg har prøvet et par
gange at lave en madkurv
hjemmefra og derefter tage

ind i Grønnegade Teatret.
Her man kan sidde og nyde
sin medbragte mad og
efterfølgende se et teaterstykke”.
Er der noget i Frederiksstaden, som du synes mindre
godt om?
”Jeg er ked af den stigende vold og de slagsmål, der
foregår i Frederiksstaden i
weekenderne. Man tør næsten ikke at gå fra en bar til
sit hjem”.
jkh@koebenhavneravisen.dk

en@koebenhavneravisen.dk

Café Mormors
udvider
Cafe Mormors i Bredgade 45
er kendt for sin gammeldagshygge med blomstret tapet og
familiebilleder på væggene.
Indehaver Gitte Hansen overtog stedet i 2003 og ønsker nu
at udvide cafeen og samtidig
åbne en gammeldags købmandsbutik.
Den større udgave af
”Mormors” åbner højst sandsynligt først i det nye år.
JKH

RENSNING OG REPERATION
AF PRISMEKRONER

Snoop Dogg til
vinsmagning
i Frederiksstaden
Den amerikanske verdensstjerne og rapper Snoop Dogg
lagde vejen forbi, da vinhuset Boisset lancerede deres
”French rabbit-vin” på Hotel
Front på Skt. Annæ Plads den
1. november. Rapperen opholdt sig på hotellet i forbindelse med det store MTV-show
i København, og direktør for
Boisset, Jean-Charles Boisset,
fortæller, at Snoop Dogg fik
smagt på de franske dråber.
French rabbit-vinen er en
mellemdyr vin i billig, men
bæredygtig Tetra-emballage,
der ifølge Boisset giver 90
procent mindre affald end
glasflasker. Vinen blev lanceret i samarbejde med Dyre-

Café Momus
bliver til
CAFÉ Haubro

nes Beskyttelse, der ved hver
solgt flaske får et fast beløb
til miljøbeskyttelsesarbejdet. Danmark bliver dermed
tredje land i EU, der får mulighed for at ændre vinvaner
– foreløbigt inden for druerne Chardonnay, Merlot og
senere Pinot Noir.
Direktør Jean-Charles Boisset svarer på, hvorfor netop
Danmark står for tur:
”Danmark er et meget miljøvenligt land, der er foran de
fleste lande. Hovedfordelen
ved Tetra-Pak-emballagen er,
at den reducerer forureningen ved vinproduktionen”.
JM

Café Momus i Borgergade 16
er efter et ejerskifte blevet til
Café Haubro. Den nye ejer,
Grethe Haubro Petersen, fortæller, at gæsterne fremover
vil støde på mere traditionel
dansk mad, end man gjorde
på Café Momus.
”Nu står den på frikadeller, fiskefiletter, sild og alt,
hvad der ellers hører sig til
en god dansk frokost”, siger
hun.
Grethe Haubro har i over
18 år været restauratør på
Trafikcaféen på Nørrebro,
men solgte den for kort tid
siden.
Café Momus serverede i
modsætning til Café Haubro
fransk inspireret mad.
LHL

E.A.Fogh Krystalbelysning
Mere 50 år med prismer

tlf. 46185036

mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk
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De sidste lejemål er faldet på plads i Galleri K, det
tidligere Cityarkaden mellem Antonigade og Østergade.

Foto: Københavneravisen

SR_VR_ Í SR`aR_ Í _RSbTVbZ Í X\[SR_R[PR_ Í Xb_`R_

GRØNNEGADE KVARTERET

//  9N[QU\aRY

Alle lejemål
på plads i Galleri K
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Håndværkerne er stadig i fuld sving i Galleri K, men de fleste af butikkerne er åbnet.
Frisørsalonen Loft er et af de nyeste skud på stammen.
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Af Laurits Harmer Lassen
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En trendy frisør, en modebutik og en møbelbutik med tilhørende restaurant. Det er de
sidste nye skud på stammen
i shoppingmekkaet Galleri
K, der inden for nær fremtid
5]²eaXZeWXaXeXYgXebc[²eTY_TaWUehZfWe\YgXaa±afb`geXabiXeXg
også får en kaffebutik med
fb`55_TaW[bgX_\WXX_gg\_TYfgeXffa\aZbZiX_i±eXbZbcg\`T_g
café og en engelsk modebug\_`²WXebZ^hefXe[ibe`TaXef\^^XecTgi±eXhYbefgleeXg!A\
tik.
^b`YbegTU_XWbUUX_gi±eX_fXeÑeXZ±fgXUTWXi±eX_fXebZ\WXaZT`_X
Hermed er de fleste af bu^bea_±aZXXaf^²aal\aWeXggXgeXfgTheTag"`²WXfT_`XWcebY!^²^^Xa
tikkerne i den ombyggede
Z_TWf`\_XlT_^b[b_UXi\__\aZbZWXg[X_X!
cityarkade rykket ind, og bu>bagT^g?baXX__Xe4__Ta4\fgehccgX_XYba)(&'%,++[²eb``h_\Z[X
tiksmæglerfirmaet Absalon
WXeaXbZUXfg\_XaUebV[heXX__XefXcjjj!U]bXeaXZTTeWXa!W^
& Co., der står for udlejnin7_³gcZ\gYZc77"AVcY]diZa
gen af butikkerne, fortæl7_³gcZ\gYhkZ_&)%!*(-%9VaWn
ler, at de sidste lejemål nu
Ia[#+*()'.--!Z"bV^a/^c[d5W_dZgcZ\VVgYZc#Y`
er kommet i hus. Håndværkerne er stadig i fuld sving,
men i begyndelsen af det nye
år skulle de sidste butikker
være på plads.
Bjørnegården_86x200.indd 1
05/09/06 13:55:02
En af de nyåbnede butikker er Moood (jeps, det er
En ny smykkebutik, der sæl- men vi får snart en ny kol- rigtigt stavet), der er en komger spanske unikasmykker, lektion hjem, der indeholder bination af en møbelbutik og
er skudt op i Ny Adelgade 3. mange andre ædelstene”, siger en frokostrestaurant. ButikButikkens navn er Zenana Tine Andersen.
Joyeros, og alle smykkerne bliEBH
ver lavet af to spanske brødre,
som kun producerer tre eksemNy ejer af
plarer af hver enkelt smykke.
Specialkøbmanden Smykkekunstneren Zarah
”De tre smykker varierer i
Voigt er rykket tilbage til sit
Specialkøbmanden i Hoved- barndomskvarter og har åbstørrelse og udseende, så hvert
vagtsgade 6 har fået en ny net en smykkebutik i Gameneste smykke er fuldkomejer og vil nu udvide varesor- mel Mønt 23. Zarah Voigt
men unikt, siger butikkens
timentet.
Den nye ejer, Alan har hidtil haft butik i Venindehaver, Tine Andersen.
Tærsker,
lægger
op til flere dersgade, men GrønnegadeHun tilføjer desuden, at de
kølevarer,
chokolader
samt kvarteret trak i den 30-årige
spanske unikasmykker geneandre delikatesser.
relt er større end andre smykkunstner, og den 10. novemDerudover vil butikken ber kunne hun åbne dørene
kedesigns.
fremover satse på særlig i butikken, som bærer hen”Kollektionen, som vi har
god vin og øl.
for tiden, er hovedsagligt dekodes eget navn.
EBH
reret med hvidguld og kvarts,
”Jeg har et særligt for8gf]±_WXagf^²ag55 _TaW[bgX_U_bg$*#^`!YeT>²UXa[Tia

7XaÑeX_±aZXWXU\aW\aZfi±e^fZeW5]²eaXZeWXa_\ZZXecFgbeXU±_gf
^lfgXaa±fgXa[X_ghWXiXW9laf;biXWabeWYbeÑf^XeUlXa>XegX`\aWX!
8afb`giXWXaYeXWXgfgeTaWXaZ\Xa`\_]²mbaXYe\YbeT_gTaWXg_lfbZ
_lWXaWaTgheXafXZXg!;Xe^Ta`Tage±^^XiX]eXgfT`_XgTa^XeaXbZ
^baVXageXeXf\Z X__XeYXfgX\ZXaaX`[X_gYbef\ZfX_i!

+

Ny smykkebutik i Ny Adelgade

ken har fået 500 m2 at boltre
sig på og sælger alverdens
former for møbelinteriør.

Modebutik og café
Til december åbner den engelske kæde Top Shop en
modebutik til unge på 380
m2, og det schweiziske kaffefirma Nespresso er formentlig klar med en kombineret
butik og café med forskellige
kaffeprodukter i løbet af julemåneden. Nespresso er et
selskab under fødevaregiganten Néstle og får lokaler ud
mod Kristen Bernikovsgade.
”Alle de nye lejere er kendt
for kvalitetsmærker, og Galleri K får generelt en ret trendy
profil. Samtidig synes jeg tydeligt, at man kan se, at der
er brugt rigtig mange penge
på de nye butikker”, siger butiksmægler Henrik Lund fra
Absalon & Co.
Er det ikke et problem, at
der hovedsageligt er blevet

plads til butikker i
den dyre ende, mens
mindre iværksættere
bliver henvist til andre områder?
”Det er rigtigt, at
der er mange butikker i Galleri K i den
lidt dyre ende, men
det er bestemt ikke
blandt de dyreste,
man finder. Der er mange
nye designere, der rykker
ind, og det er stadig et innovativt kvarter. Samtidig
kan Galleri K være med til
at skaffe folk til sidegaderne,
hvor de mindre iværksættere
uden mange penge har bedre
mulighed for at åbne butikker”, siger Henrik Lund.
Blandt de andre butikker
i Galleri K er Lloyd, G-Star,
Adidas og Malene Birger. I
oktober åbnede frisørsalonen Loft.
kbh@koebenhavneravisen.dk

Smykkekunstner tilbage til rødderne
hold til Grønnegade-kvarteret, hvor jeg er vokset op.
Min mor har haft butik i Ny
Adelgade i næsten 30 år, og
jeg elsker de mange gamle
bygninger og stemningen i
området. Derfor er jeg også
meget glad for min nye butik, der ligger i en gammel
fredet ejendom”, siger Zarah
Voigt, der er datter af kjoledesigneren Maria Sander og
den kendte, men nu afdøde

tøjcreateur og teatermand
Jean Voigt.
Zarah Voigt sælger smykker af mange forskellige typer materialer, f.eks. kombinerer hun plexiglas med
ædle metaller som guld og
sølv. Hun har udover erfaringen som smykkekunstner
tidligere arbejdet i i modeteater- og musikvideobranchen.
LHL
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i Det gamle København i
Grønnegade-kvarterets
forsvundne gader

Foto: Københavns Bymuseum. Fra bogen ”Gader og mennesker
i middelalderens og renæssancens København”.
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Før de store bysaneringer omkring år 1900 gjorde et netværk af
filtrede, skæve og klaustrofobiske stræder Grønnegade-kvarteret til en nærmest uigennemtrængelig labyrint.
Af Ege B. Heckmann

Didrik Badskjærs
Gang, Peder Madsens Gang og Wismars Gang. I dag
næppe navne, der
siger den almindelige københavner så meget, men
før år 1900 var
det kendte gader i
Grønnegade-kvarteret.
Kvarteret havde
dengang
mange
smalle gange og
stræder, der delte
de tætbebyggede
blokke. I dag er de
fleste af de små
gange, hvoraf mange var
blindgyder, væk eller erstattet af større gader, fortæller
arkæolog og byforsker Hanne Fabricius, der for nylig
har udgivet bogen ”Gader og
mennesker i middelalderens
og renæssancens København”.
”Grønnegade-kvarteret
var et uhumsk kvarter. Den
nu forsvundne Peder Madsens Gang havde, før den
blev sløjfet i 1873, et slemt ry
med værtshuse, prostitution
og bittesmå lejligheder fyldt

med fattige mennesker”, siger hun og uddyber:
”Lugten fra de åbne kloaker må havde været gennemtrængende, da der godt
kunne gå lang tid mellem, at
gaderne blev gjort rent”.
Peder Madsens Gang løb
mellem Østergade og Grønnegade og var opkaldt efter brygger og kæmner Peder Madsen, der i 1600-tallet havde en
række lejeboder i strædet. Det
lille stræde blev i 1873 erstattet af Ny Østergade.

Klaustrofobiske forhold
Siden er nogle gader blevet
rettet ud, mens andre helt
er sløjfet. Enkelte gader bærer dog stadig præg fra den
svundne tid.
”I Pistolstræde kan det
fornemmes, hvordan København så ud dengang”, siger
Hanne Fabricius.
Det lille stræde bugter sig
i dag mellem Grønnegade
og Østergade, men tilbage
i tiden var den blot en lille
blindgyde, der udgik fra den
nu forsvundne Peder Madsens Gang.
”Når man går i Pistolstræde, sanser man de klaustrofobiske forhold, som folk
levede under dengang. Mag-

strædets og Snaregades bugtede gadeforløb er også levn
fra tiden før branden”, siger
Hanne Fabricius.
En anden af kvarterets
berygtede gader, der i dag er
nedlagt, var Didrik Badskjærs
Gang, som løb mellem Grønnegade og Store Regnegade.
Gaden var tæt bebygget med
mange små lejligheder, og
den var kendt for sine værtshuse og bordeller. Men i 1906,
under den store bysanering,
måtte gaden lade livet.

Grønnegade-kvarteret var før det 20. århundrede fyldt med smalle
gange og stræder, der delte de tætbebyggede blokke. I dag er de fleste
af de små gange væk eller erstattet af større gader.

Henrik Mühldorff

ebh@koebenhavneravisen.dk

i betalingsstandsning

Kend din nabo
At finde rundt i middelalderens og renæssancens København
var væsentligt mere besværligt, end det er i dag. Gadenavne
og -numre var ikke-eksisterende, og i stedet brugte man et
slags kend-din-nabo-system.
”To ting hjalp den besøgende på vej. For det første levede
der naturligvis langt færre mennesker i København, end der
gør i dag. For det andet var der ofte mange af samme type
håndværkere med deres tilhørende boder i det samme kvarter” siger arkæolog Hanne Fabricius.
Denne tendens førte til mange af de gadenavne, vi kender
i dag. Et godt eksempel er området mellem det nuværende
Skindergade (tidligere Klædeboderne), Købmagergade (tidligere Kjødmangergade) og Strøget, der bl.a. husede slagterne,
skinderne, garverne, sadelmagerne og skomagerne.

Den markante ejendomsmægler Henrik Mühldorff fra
Gothersgade, der havde hang
til speedbåde og dyre biler,
er gået i betalingsstandsning
med en gæld på 28 mio. kroner. En meget negativ revisionspåtegning for firmaets
regnskab for 2005 afslører, at
der gennem længere tid har
været kraftigt rod i regnskaberne.
Mühldorff var en af de
første ejendomsmæglere i København, der specialiserede
sig i liebhaverboliger.
MBI

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

Lindegardiner_86x60.indd 1

Zeze_41x60.indd
11/05/06
10:23:26 1

11/05/06
10:25:54 1
Victor_86x60.indd

11/05/06 10:14:11

25

NOVEMBER 2006 ÅRGANG 1

Snedker Henning Høibye har boet i Pisserenden i 68 år og kan fortælle anekdoter fra en tid, hvor luderne bød
sig til overalt i gaden, og hvor baggårdene var trange, mørke huller fyldt med pilende rotter.

Hver morgen cykler en mand
i arbejdstøj gennem Indre
By. Han står af cyklen i Teglgårdsstræde og låser sig ind
gennem en port. Inde i gården i et lille baghus ligger
hans værksted. Det er snedker Henning Høibye, der har
arbejdet på værkstedet i Teglgårdsstræde 3 i 68 år og boet
i Pisserenden lige så længe.
Den 4. november fyldte han
80.
Henning Høibye flyttede
ind i Teglgårdsstræde som
12-årig sammen med sin
mor og sine 10 søskende i en
lejlighed på 55 m2. Han var
netop gået ud af skolen og
blev ansat som arbejdsdreng
på snedkerværkstedet nede i
gården.
Den nu 80-årige snedker
kan fortælle mange historier om Teglgårdsstræde gennem årene. Han kan huske
dengang, gårdene ikke var
grønne pletter til glæde for
beboerne, men trange mørke
huller, hvor rotterne pilede
om fødderne på en, hvor
gårdtoiletterne stank, og
masser af småvirksomheder
kæmpede om pladsen. I vinduerne sad de prostituerede
og bød sig til, og Henning Høibye var stik-i-rend-dreng for
dem og fik et for en så ung
knægt ret omfattende indblik i deres tilværelse. Han
kendte dem alle, og han kan
en historie om hver eneste.
”Pigerne hang i vinduerne
overalt i kvarteret, og i weekenden var der fuld gang i
den. Som knægt løb jeg ærinder for pigerne og fik jævnligt penge til en biografbillet

og en iskage”, siger han.
Familien flyttede ned i
Adelgade, men da Henning
Høibye var 15, lejede han et
værelse i Larsbjørnsstræde.
Tiden som arbejdsdreng var
slut, og han kom i lære på
snedkerværkstedet og blev
derefter ansat som svend. I
1965 købte han værkstedet
for 9.000 kr., og siden er en
strøm af borde, stole, bænke,
vinduer, døre og meget andet
passeret ud gennem porten.

Hældte vand på svenskere
Værkstedet har altid været
åbent for alle i kvarteret
– også de mange subsistensløse, der tidligere fyldte meget i gadebilledet.
”I 1970’erne kom en flok
bumser forbi hver morgen og
drak bajere. De var velkomne her, og de har til gengæld
hjulpet mig i pressede situationer. Jeg husker bl.a., da jeg
engang hældte vand ud over
en flok svenskere, der pissede
i porten. Da de skulle til at
give mig igen, kom bumserne
mig til undsætning, og så fik
svenskerne ellers travlt med
at komme væk”, mindes Henning Høibye.
I dag er Hennings værksted et af de få tilbageværende værksteder i kvarterets
baggårde. Nu ligger det i en
grøn gård, og beboerne er
for de flestes vedkommende
yngre, veluddannede mennesker. Dog, ligesom dengang er
der børnefamilier i gården.
Nu har de bare ikke længere
seks, otte eller ti børn, de nøjes med et eller to.
Og Henning Høibye er
der stadig. Og han er stadig
snedker. Det kan godt være,
at arbejdsdagene ikke er så

Se lige her kære kunde!

#
Frisør Hans

Foto: Københavneravisen

Af Laurits Harmer Lassen
og Vibe Nørgaard

lange som de har været. Men
han er på pletten. Hver dag.
Han har ingen planer om at
trække sig tilbage.
”Så længe helbredet holder, og huslejen forbliver lav,
så bliver jeg”, siger han.

FrisørHans_86x60.indd 1

Henning Høibye har haft værksted i Teglgårsstræde i 68 år
og er netop fyldt 80. Han kan fortælle historier om dengang
gårdene var mørke huller fyldt med rotter og de prostituerede bød sig til på stribe.

kbh@koebenhavneravisen.dk

;GD@DHIG:HI6JG6CI
AVghW_³gchhig²YZ'
&)*)@³WZc]Vkc@
Ia[/((&&*--+$[Vm/((&**-*+
lll#]jhbVcchk^chijZ#Y`

6TCEMU

-BSTCKSOTTUSEF,CI,
5FMXXX5SBDLTEL

9Vch`[gd`dhigZhiVjgVci
V[]³_ZhiZ`kVa^iZibZY
]_ZbbZaVkZYZheZX^Va^iZiZgV[
[g^h`ZgkVgZgZ[iZgine^h`Z
\VbaZdeh`g^[iZg#

34!-+5.34%.
Herreklip: 180,- kr.
HusmannsVinstue_41x60.indd 1
06/09/06
RK R
Damer vask, klip og føn 230,- kr.
V
D
N
NE
THÍ
KUNS R OG FACO
Lyse eller farvede striber fra 300,- kr.
E
V
R
Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00

RENDESTENEN

»Kongen af Pisserenden« fylder 80

A

F
I ALLE

34!-+5.34%.

12:09:38

BYENS BEDSTE HJØRNE

ÍBEN
ONSDAG TIL FREDAG KL 
LRDAG KL 
3KT 0EDERS 3TRDE  " +"( +

28/09/06 15:01:42

KUNSTHÍNDVRK I ALLE
FARVER OG FACONER

Larsbjørnsstræde 18, 1454 København K
Tlf. 33 14 95 15
3KT 0EDERS 3TRDE  " +"( +

Flyvefisken_86x60.indd 1

08/08/06 14:15:15

ÍBEN
ONSDAG TIL FREDAG KL 

NOVEMBER 2006 ÅRGANG 1

Pisserendens bedste adresse
ligger i Studiestræde, mener
ejendomsmægler Lars Pries fra
EDC Mæglerne. Nytilflytterne i
kvarteret er typisk intellektuelle, selvstændige eller singler.

spændende lejligheder i Indre By. Der er
ikke to der er ens, og derfor kan jeg ikke
vælge en som den bedste”, siger han.
Med en kvadratmeterpris på ca. 38
- 40.000 kr. er boligpriserne i Pisserenden de seneste år steget i takt med det
resterende københavnske boligmarked.

Af Andreas Birkegaard Stær

Med historie, særpræg og
små-rebelsk stemning er Pisserenden et populært sted at
bo for folk, der ønsker en tilværelse i hjertet af storbyen.
En 75 kvadratmeter ejerlejlighed går typisk for omkring 3 mio. kr., og kvarteret
placerer sig i dag blandt de dyre drenge
på Københavns boligmarked. Det ligger
således over både Vesterbro og Christianshavn uden havudsigt.
Men hvad er så den bedste adresse i
Pisserenden? Ejendomsmægler og partner i EDC på Nørrevoldgade, Lars Pries,
kan ikke nævne en enkelt adresse, men
mener, at den må findes i Studiestræde.
”Det er en spændende gade med historie og stemning. Men der er så mange

»Det er stadig noget lidt
rebelsk over Pisserenden,
og med alle de små
uafhængige butikker
er det helt modsat
det pæne Strøget«
”Det er hverken sværere eller lettere
at sælge en lejlighed i Pisserenden end
andre steder i Indre By. Men køberne
er typisk folk, som er interesserede i at
have et nærmiljø og bruge det til noget. Det er typerne, som ikke har noget
fjernsyn, og som hellere vil gå en aftentur og opleve noget mere, end de ville
gøre ved at sidde hjemme og se TV”, siger Lars Pries.
Når folk køber en lejlighed i Pisse-

Foto: Københavneravisen

Pisserendens
bedste adresse

renden køber de nemlig også en
del af en livsstil, mener ejendomsmægleren.
”Det er stadig noget lidt rebelsk
over Pisserenden, og med alle de
små uafhængige butikker er det Ejendomsmægler Lars Pries fra EDC Mæghelt modsat det pæne Strøget”, si- lerne mener, at nytilflytterne i Pisserenden
ger han.
er typerne, der hellere vil gå en aftentur
Køberne er typisk intellektuog opleve noget mere, end de ville gøre
elle, selvstændige eller singler, for
hjemme foran tv’et.
hvem de mange små lejligheder
er velegnede. Men Lars Pries oplever
også, at veletablerede folk med base i
Nordsjælland vælger at sælge villaen og
flytte ind til Pisserenden for at genopleve en flig af den rebelske stemning fra
deres ungdom.
Hvis Lars Pries skal nævne et kvarter, som han synes minder om Pisserenden, bliver det Nansensgade-kvarteret.
”Der er lidt af den samme stemning
og fællesskab som i Pisserenden, men
mere børnevenligt med flere grønne
områder. Tidligere boede familierne
kun i Pisserenden, hvis de ikke havde
råd til at flytte ud. Nu er det de færreste, der har råd til at flytte ind”, fortæller Lars Pries.

u Historiske huse i Nørre Kvarter u

Sankt Peders Stræde 25:

Fra seletøj til brugte bøger
H

istorikeren Jan E. Janssen, der har specialiseret sig i
Københavns historie, leverer fast historiske artikler til
Københavneravisen om udvalgte huse i Nørre Kvarter.
Af Jan E. Janssen

Det nuværende hus i Sankt Peders Stræde 25 stod i senmiddelalderen på en tre gange så
stor matrikel, der udgjorde
residensen til præsterne ved
de Fem hellige Sårs alter i Vor
Frue Kirke.
Da grunden blev delt efter
1661, var det først en brændevinsbrænder og siden en tømmersvend, der fik denne ene
tredjedel af matriklen.
Under den store brand i
1728 blev det seks en halv
meter brede bindingsværkshus, der var blevet overtaget
af livgarder Hans Rasmussen,
ødelagt. Huset blev genopbygget med en lille gård og et
lille baghus, men i 1795 blev
det ramt af en ny brandkatastrofe. Og under det engelske
bombardement tolv år senere
gik det endnu en gang galt.

Først i 1816 blev det nuværende hus bygget for sadelmager Hans Weile. Et toetages
hus med kælder i fire fag. En
kordongesims over 1. etage
og en profileret hovedgesims
var det eneste pynt. Det var et
håndværkerhus, endnu mindre pyntet end nabohusene.
I 1847 blev det forhøjet til
de nuværende fire etager og
hel kvistetage. Facaden blev
pudset i kælder og stue og
resten malet med gullig oliemaling. I dag er huset ikke
pudset, men berappet i gul
okker. Det er ikke fredet og
har derfor fået ødelagt stueetagen med et kæmpe butiksvindue og siden en ekstra
dør, lidt bredere end den oprindelige i venstre side.

En halv snes antikvariater
Hans Weiles enke solgte sit
hus til sadelmager Christian

Claudewitz, og da denne trak
sig tilbage, solgte han sit
hus til en docent på Landbohøjskolen. Sadelmageren
og efter ham hans enke blev
boende på kvistetagen. Stuebutikken udlejede man til en
grønthandel og derefter til
en cigarhandler. I de andre
etager boede der håndværksmestre som skræddere og
malere.
I 1919 købte antikvarboghandler Christian Andreasen ejendommen og indrettede her Byens Antikvariat
& Bogbinderi. I Latinerkvarteret kom der flere og flere
studerende, der købte brugte
bøger, og der var basis for
en halv snes antikvariater i
Nørre Kvarter.
Christian Andreasen var
ironisk nok sadelmager af uddannelse, fordi hans far ville
have ham til at uddanne sig
til en næringsvej, som havde
en sikker fremtid. Når man
trådte ind i hans butik gennem den smalle hoveddør til
venstre, var der næsten ikke

Haironfire_41x60.indd 1
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plads til fødderne for
de mange bøger, der
var stablet op i fyrre
centimeters højde
på gulvet. Så snart
Andreasen
havde
fyldt hele butikken,
og der ikke var plads
til en eneste kunde,
solgte han hele lageret til Rosenkilde &
Bagger og begyndte
forfra.
Han var tunghør
efter et overfald i
butikken og gik med
Der var i mange årtier antikvariat i Sankt
et trompetformet hørerør, hvorefter han Peders Stræde 25, der i dag huser en tøjbutik
og en række ejerlejligheder.
fik øgenavnet ”Hørerøret”. Efter Andreasens død fortsatte Byens An- nedrivning, men det fortrød
tikvariat fra 1944 til 1973, og og solgte omkring 1975 huset
restlageret endte hos Arnold til et ægtepar, der kort efter
Busck på Købmagergade. 1980 fik det udstykket i ejerDen sidste antikvarboghand- lejligheder.
Stueetagen blev til en af
ler, Erik Ditlevsen, fornøjede
altid kvarterets børn med de mange frisørsaloner i gaden flotteste juleudstilling den og siden til tøjbutik som
bag hans store butiksvindue. flertallet af strædernes buI 1950 købte universitetet tikker.
huset med henblik på senere
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Foto: Københavneravisen

Han har over 50 piercinger,
et sæt horn i panden, brændemærker og arskæringer på
kinderne, og han er i øvrigt
tatoveret fra top til tå. Kendt
under navnet Muffe har han
stukket huller i alt fra punkere
til poptøser i sin butik i Studiestræde.
Af Andreas Birkegaard Stær

Han er blevet kaldt Københavns mest rutinerede
piercer, og det er ikke uden
grund. Muffe, manden bag
Copenhagen Body Extremes
i Studiestræde, har selv over
50 pierceringer, og i teenageårene var det ham, der turde
stikke sikkerhedsnåle gennem huden på sine punkervenner.
I 1993 kom Muffe i lære
i Mette Hintzes Piercingklinik i Studiestræde, der
var Københavns første piercingklinik. Da læretiden var
overstået åbnede Muffe sin
første Copenhagen Body Extremes-butik på Strøget, men
så snart chancen bød sig rykkede han tilbage til Pisserenden, hvor han har holdt til
siden.
”Strøget er et sted folk
kommer for at købe pelse,
ikke piercinger. Jeg ville gerne til Pisserenden, fordi det
var der det skete, og her det
passede ind. Overalt i verden
er piercing-miljøet vokset
frem sammen med bøssemiljøerne og S/M-miljøerne,
og det var også det der skete

Muffe, der har butik i Studiestræde, fik sin første tatovering som 13-årig. I dag fylder tatoveringen hele kroppen.

her”, siger han.
Muffes interesse for kropsudsmykning dukkede allerede op i barndomsårene. Som
ti-årig fik han lavet huller i
ørerne, og i en alder af 13 fik
han sin første tatovering. Inspireret af en scene i den tyske ungdomsfilm ”Christiane
F.”, hvor hovedpersonen tatoverer sig selv, førte den unge

Sko til Snoop Dogg
Den amerikanske rapper
og superstjerne Snoop Dogg
putter ikke sine poter i hvad
som helst. Det kan Thomas
Herodt fra Copenhagen
Streetwear i Larsbjørnstræde bevidne.
Snoop Dogg var i København i forbindelse med
MTV Europe Music Awards
den 2. november, og hans
bestilling i Copenhagen
Streetwear lød på et par ”costum made Nike sneakers
med han eget navn airbrushet på siden”. Selvfølgelig
i blå farver, der matchede
lokalerne i restaurant Oil,

som Snoop havde lejet og
fået specielt dekoreret til
sin egen private efterfest
i forbindelse med MTVshowet.
ABS

Muffe selv nål og blæk - og
resultatet kan stadig skimtes
på venstre underarm.
Siden da er tatoveringen
blevet ændret og overtegnet
af andre tatovører, og i dag
har Muffe kun én tatovering
– den fylder til gengæld hele
kroppen og fungerer som
grundfarven under hans i
alt 50 piercinger, brænde-

mærker, silikonehorn og arskæringer. Sammenlagt har
Muffe brugt ca. 400 timer at
udsmykke sin krop.
Selvom piercing i dag er
en del af mainstreamkulturen, oplever Muffe alligevel,
at der er dele af befolkningen
som har det svært med piercinger.
”Personligt er jeg så hel-
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Arskæringer, piercinger
og horn i panden

dig, at jeg synes det
er pænt, og jeg er i
stand til at være helt
ligeglad med, hvad
andre folk synes.
Men jeg ser desværre jævnligt kunder,
der kommer tilbage
og skal have sat noget nyt i, fordi en
anden person synes,
at de var grimme og
har flået piercingen
ud”, siger han.
Men tror du nogensinde, at piercing
går af mode?
”Så længe der er nogen,
der laver børn, er der nogen
at stikke huller i – og jeg tror
aldrig det går af mode at lave
børn”, griner Muffe. Og noget
kunne faktisk tyde på han
har ret: For tiden er der mere
gang i butikken end nogensinde før. Alligevel får Muffe
dog tid til at dyrke sin anden
store interesse: ”Suspension”.
Han kalder det selv en ekstremsport, og kort fortalt går
det ud på, at personer frivilligt lader sig ophænge i kroge
stukket ind under huden.
”Det gør afsindigt ondt”,
siger han. ”Men når man har
hængt der et øjeblik kommer
kroppens endorfiner - og dét
er det vildeste kick”. Vi tager
hans ord for det.
abs@koebenhavneravisen.dk

- tættest på Indre By

Københavneravisen er skrevet af journalister med deres daglige gang i Indre By. Avisen skriver om
mennesker, der sætter deres præg på byen, om lokalpolitik og byudvikling, om byens spirende
kulturliv, om de enkelte kvarterers små finurligheder og meget, meget mere.
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Strædernes trafikkampagne
lader
vente på sig. Kampagnen, som skal
forsøge at skabe orden i trafikkaoset
blandt de mange
cyklister, bilister og
gående i de trænge
stræder, er nu udskudt til foråret næste år.
Ifølge Agser Uhd Jepsen,
formand for handelsstandsforeningen ”Stræderne ved
Gammel Strand”, forventes
kampagnen nu først at løbe
af stablen i den første uge i
maj.
Kampagnen er kommet i

Langsommelig
proces at finde
ny lejer

tidsnød, da det har taget længere tid end forventet at komme i dialog med Københavns
kommune, Københavns Politi og Parkering København.
Samtidig understreger Asger
Uhd Jepsen, at der skal en ordentlig dialog i gang med de
handelsdrivende i Stræderne,
hvilket kommer til at foregå
ved et stormøde i Stræderne,
når juletravlheden har lagt
sig.
Der er flere løsningsmodeller på trafikkaoset, men
der bliver ingen endelig løsning, før alle involverede er
blevet hørt, og alle løsningsforslag har været til grundig
overvejelse.
sll@koebenhavneravisen.dk

mads laier
RådhusstRæde 4
dK 1466 København K
telefon 33 13 83 00
ure fra omega, Certina,
tisson, victorinox
og brugte ure.

Det trækker ud med at få en
ny lejer på plads i de tomme
lokaler i Kompagnistræde
madslaier@mail.dk
30 på hjørnet af Rådhusstræde. Tidligere lå butikken Ægte Tæpper på adressen, men butikkens ejer, Ali
1
09/06/06
Hagh, fortæller, at dermadslaier_40x41.indd
skal
udbedres nogle skader, inden han kan videregive lejemålet.
Det har imidlertid trukket Det nærmeste man komud, og Ali Hagh, der stadig mer Playboy-grundlæggeren
betaler husleje, er alt andet Hugh Hefners univers i Danend tilfreds med situatio- mark, er butikken ”Pink”.
Butikken i Badstuestræde
nen.
”Ejerne af lokalerne, nummer 12 er den eneste i
Danmarks Lærerforening, Danmark, som udelukkende
har ikke kunnet give mig sælger originalt playboy-tilnogen endelig slutdato for behør.
Playboy er det måske
renoveringen eller klar besked om, hvad der skal ske. mest kendte erotiske manNu håber jeg dog snart, at deblad i verden, og det har
i dag udviklet sig til en forder sker noget”, siger han.
Det er endnu ikke beslut- retning, der beskæftiger sig
tet, hvad der skal ske med med langt mere end frække
de tomme lokaler. Den tid- magasiner. I ”Pink” findes
ligere lejer fortæller, at det alt fra playboy-viskelæder og
store butiksareal forment- små blokke til frækt lingeri
lig bliver delt op i tre små og sjove glas, som alle er debutikker med sko, tøj og koreret med den karakteritasker, men at der skal først stiske pink playboy bunny.
gives tilladelse fra brand- Butikken sælger ikke blade
og videoer, da det ikke hører
myndighederne.
Ægte Tæpper er flyttet med til konceptet.
Ejerne af butikken, Kimie
til Kompagnistræde 41.
SLL Birk og Michael Schønveller,
arbejder også som agenter for
Playboy i Danmark, hvor de
prøver at komme de mange

DybDerens
Er din hud grå og kedelig
– så få den klaret med en dybderens
Super behandling til både mænd og kvinder
novemberpris: kr. 450,-

HOTsTOne MAssAGe
Foto: Københavneravisen

Af Stine Louise Laursen

Trafikken i Stræderne deler vandene, og en kampagne i begyndelsen af
maj skal forsøge af komme det trafikale kaos til livs.

Forkæl dig selv med en afstressende
hotstone massage som afhjælper
muskelspændinger og øger energien.
november Pris: kr. 850,- for 1½ time.

Amaliegade 12
1256 København K
Tlf: 33 33 74 24

Dansk design trives i Badstuestræde
Ejerne af smykke- og brugskunstbutikken Helbak Sherning er begejstrede for området omkring deres nye butik
i Badstuestræde 4. De er særligt glade for den stemning
og det hyggelige miljø, som
findes i Indre Bys små gader.

Designerne Mette Scherning og Malene Helbak gjorde drømmen til virkelighed,
da de i sommer åbnede deres
egen butik med værksted i
kælderen. I værkstedet designer de porcelænssmykker og
brugskunst i fajance til hjem-

met. De flotte designs solgte
de tidligere en gros i andre
forretninger, men i deres
egen butik har de mulighed
for at lave specialdesigns og
vise deres produkter frem.
SLL

Original Playboy
i Badstuestræde
15:32:12

falske kopivarer til livs. En
original playboyvare skal
bære et hologram med et
løbenummer, som er individuel for hver enkel vare.
Den frække playboy bunny er provokerende for mange, men også meget populær.
”Det er et mærke, som er
hævet over moden. Det er
kult og det er trendy og helt
sin egen stil”, siger Kimie
Birk.
SLL

Foto: Københavneravisen

STRÆDERNE

Trafikkampagne udskudt
til foråret

Rites_86x125.indd 1

10/05/06 15:49:49
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Snaregade – fra ilden til asken
På en enkelt skæbnesvanger
dag i 1795 forandrede Københavns udseende sig for altid.
Den store brand var hård ved
byen, og halvdelen af Snaregade bukkede under for de
ødelæggende flammer.

Tog halvdelen af Snaregade
I Snaregade gik man til kamp
mod flammerne, da man
nedrev en række bygninger

og fik etableret en front ved
Rådhusstræde. Det reddede
Strandens og Snarens kvarter, men det var desværre for
sent til at redde den ene halvdel af Snaregade. Alle Snaregades nuværende lige numre
nåede at nedbrænde, og det
eneste, der stod tilbage, var
et lille murstykke af nummer 14. Derimod blev husene
med de ulige numre på den
anden side af gaden bevaret.
Branden slukkede til sidst
sig selv, da den ikke mødte
mere brandbart på dens vej.
Den hærgede byen i to dage
og efterlod størstedelen af København som en stor rygende ruin. Meget var ødelagt.
Omkring 1000 huse var væk
i flammerne, over 80 kraftigt
beskadiget og mange lettere
ødelagte. 6000 mennesker
stod uden tag over hovedet,
og de mange hjemløse dyr,
som også manglede husly, rodede rundt blandt ruinerne.
Både Københavns første
brand i 1728 og den i 1795

Lev i lyset
Et nyt spirituelt center har
slået dørene op i Nybrogade
26a. De to ejere af ”Lev i Lyset”, Jette Langner og Ania
Brock-Jørgensen, bød den 1.
november velkommen til et
center, hvor det handler om
intet mindre end at få det optimale ud af sit liv.
Det nye center har bl.a.
en bred vifte af foredrag
om spirituel selvudvikling,
ligesom det tilbyder en lang
række behandlinger, herunder clairvoyance, følelsesfor-

løsende terapi og
rekreation, hvor
man gør op med
traumer i sit forrige liv.
Centerets to ejere, Jette Langner
og Ania Brock-Jørgensen, går op i at
hjælpe både miljøet og hinanden. De
benytter kun rene miljøvenlige produkter lige fra rengøringsmidler til tryk af pjecer,
og ved foredrag skal hver del-

havde skabt vejen for tidens
nye idealer. Efter branden
rejste et nyklassicistisk København sig fra ruinerne, og
samtidig med, at aske og ruiner blev kørt bort, forsvandt
en del af det gamle bybillede.

Brandbælte på Højbro Plads
Efter branden forsøgte man
at skabe et brandbælte for
fremtiden. Herved opstod
Højbro Plads. Men dengang
var der stor uenighed om torvets navn. Stadskonduktøren
foreslog Amager Torv, mens
Kancelliet foreslog Højbro
Plads.
Det var kancelliet der
gik af med sejren, men der
skulle et generationsskifte
til før navnet blev godkendt
i folkemunde. Det var først i
1860’erne, at torvet blev kaldt
ved sit officielle navn, Højbro
Plads.

Under den store brand i 1795 nedbrændte alle Snaregades
nuværende lige numre, mens husene med de ulige numre på
den anden side af gaden blev bevaret.

krop &velvære
lisbeth führing
fysiurgisk massør & slankekonsulent
nyåbnet klinik 20% rabat
ved fremvisning af denne annonce
tidsbestilling 26 22 53 34
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Kilde: Bjarne H. Tuxen:
”Hist hvor vejen slår en Bugt”
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Foto: Københavneravisen

Fredag den 5. juni 1795. En
lille brand er opstået i Gammelholms kul og tømmerlager. Ingen havde forestillet
sig, at den skulle udvikle sig
til en katastrofe, men efter
to dage havde branden efterladt halvdelen af Snaregade
og store dele af København i
ruiner.
På få timer spredte ilden
sig ud over Danmarks største by med en hast og ihærdighed, som Københavns
brandvæsen ikke kunne
hamle op med. I begyndelsen så det ellers ud som om,
at branden kunne holdes på
Gammelholm, hvor Holmens
Kanal skulle redde byen
fra flammerne. For en sikkerheds skyld oversprøjtede
man facader og tage på husene langs kanalen, men da
det ikke havde regnet i ugevis, var alt knastørt, og den
stærke østlige vind betød, at
ilden kunne springe langt.
Branden stod ikke til at
stoppe, og det meste af byen
kom hurtigt under angreb
fra ildens lange arme. Da
Nicolais spir bukkede under,
havde branden frit løb mod
Strandens og Snarens kvarter,
som området omkring Snaregade blev kaldt dengang.

Foto: Stock.xchng

Af Stine Louise Laursen

tager lægge 2 kr., som går til
gadebørn i Brasilien.
SLL

BØGER
KURIOSA

&

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

BogerKuriosa_41x100.indd 1

05/09/06 13:00:45
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Mandag d. 13. ¸,_X\£XQKXOSKYZKXKTY*GZZKX¸*KZ1MR:KGZKX-GSRK9IKTKµQR









Tirsdag d. 14. 1RGYYOYQQRG\KXQUTIKXZKRK\KXLXGS[YOQQUTYKX\GZUXOKZ

 *KT,XGTYQK'SHGYYGJK1MY4_ZUX\ QR,XOKTZXs

Torsdag d. 16. :UX\KLKYZVq-XqHX¤JXK:UX\ fXKZY(KG[PURGOY4U[\KG[LXOMO\KY
 GLJKTLXGTYQKGSHGYYGJ¤X

Fredag d. 17. ·*GTOYN=UXRJ']GXJ¸<KXJKTYS[YOQQKTYGLZKTO0G``.U[YK

 ,KYZKTYIKXKSUTOSKYZKXKX3GYZKX,GZSGT QR
 ¸*KT9UXZK9QURK¸IXKSKTGLJGTYQNOVNUV 9Z[JKTZKXN[YKZQR

Lørdag d. 18. 3GXGZNUTXUIQO9Z[JKTZKXN[YKZ\KRUQGRKXTKZ¤SSKY





LKSHGTJYYVORRKXUV,XOKTZXs
¸9KR\[JR¤YKX¸µLKSÃTYQKLUZUMXGLKX[JYZORRKX\£XQKXO4OQURGPQOXQKY
0[RKSGXQKJO4_NG\T -GSSKRJGMY\£MZKXKTOYYKVOMKXUMMRMM
QRUMSqTKJKT[J

søndag d. 19. .;9.µGQ[YZOYQZXOUSKJ*UXZNK-KXRGI\UI 0G``.U[YKQR


Mandag d. 20. -UKZNKY,';9:µOVXU\UºKT1GZXOTK=OKJKSGTTYLUXZURQTOTM
 *KZ1MR:KGZKX9Z£XKQGYYKTµQR

Tirsdag d. 21. *PGTMU(GZKY YZU83)NGYKXSUJKXTHOMHGTJ 0G``.U[YKQR
onsdag d. 22. 2OY*GSS(GTJVOGTU\UI3UPUQR2GZK4OMNZ(R[KYQR









Torsdag d. 23. 4OTTO2UJGNR-PKYYOTMUM3KZZK'MKXH£Q,KXTOYKXOTMVqSGRKXO
 UMYQ[RVZ[X-GRRKXO8GYS[Y.G[YKX6RGJY
 ¸/TYZGTZ)USG2OMNZ¸*XUV/TTµQR

Fredag d. 24. /HXGNOS+RKIZXOIJKTGTSKRJKXXUYZKZXOU1T[JYKT6GJYHUXMUM:[^KT 
 0G``YIKTKTO.[YKZµQR
 ¸+ZP[RKK\KTZ_X¸)NGXRKY*OIQKTY LXGUZZKqXUMUVVXKSOKXK
 Vq,URQKZKGZXKZ

Lørdag d. 25. 9GSYGXG*GTIKIR[H3[YOQIGLsKTO.[YKZµQR

 3GRKTKY9[VVKZKGZKX <OMMG(XU1¤X\KRY[VVKSKJ£M
 QRµO,URQKZKGZXKZ

søndag d. 26. ¸(R£TJKZGL5XJ¸ 3[YOQZKGZKXGL0GXT[SUSUXJHROTJNKJUXJHROTJNKJ
 62+>µQR

Mandag d.27. 'TOZG0¤XMKTYKT-GRRKXO'YH£Q(XKJMGJKYOJYZKJGM


Tirsdag d. 28. ¸9QGZZKLXG1KPYKXKTY1OTG¸

 )NXOYZOGTYHUXM/TJXK9RUZYMqXJQR

onsdag d. 29. ¸+ROZK)UTIKXZ¸YGTMKXKLXG/YRGTJ 0G``.U[YKQR
Torsdag d.30. 3GXZOT(KXTZ .OY,GSU[Y,XOKTJY3[YOQIGLsKT QR







#





 ()')1&)6
Fredag d.1. 4GZOUTGRS[YKKZqHTKX[JYZORROTMUS1¤HKTNG\TYMX[TJR£MMKX

 ¸SGINUHOYVKT¸'HYGRUTKZYGSGXHKPJKSKJ*8P[RKQGRKTJKXKT
 ,XOKTZXs

Lørdag d. 2. 4.6-GRRG9NU]7[GXZKZ 3OTJKZ[XTsGLHGYYOYZKTYT£XSKYZK

 S[YOQKXKHRG;RL=GQKTO[Y0G``.U[YK9[YGTTK:NKGYSKZKXRGTMK
 HORRKJLXOYK¸6GXGLXGYKU\KX(G_K[^:GVKZKZ¸[JYZORRKYO8[TJKZqXT

søndag d. 3. ¸4GXXKT0KVVK¸KTUS\OYTOTMLUXH¤XTO:_INU(XGNKYRO\ 
 4GZOUTGRS[YKKZQR

Mandag d. 4. )GLs9USSKXYQUqHTKXJ¤XKTLUXLUXKJXGMGLJKH[ZLUXLGZZKXKT

 1T[J8¤SKX ¸*KTYUSHROTQKXKXHGTMKLUXJ¤JKT¸USGTMYZUM\GT\OJ
 OHGXTJUSSKTQR

Københavneravisen omtaler kulturarrangementer, som redaktionen vurderer er af almen læserinteresse. Kender du til et arrangement i december? Send en mail til jm@koebenhavneravisen.dk.
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DET RENE PARKERINGSVANVID
Jean-Charles Severin fra Store
Kongensgade 96 kommenterer på kommunens beslutning
om at nedlægge parkeringspladser i Store Kongensgade.

parkere bilen på gaden i en
anden by og så tage toget tilbage til København.
Alternativt kan de mest
velstillede, hvis de er heldige,
finde en parkeringsplads i en
anden zone og betale parkeringsafgift. Er det virkelig
den løsning Københavns
Kommune vil byde sine borgere? Og jeg som troede, at
Kommunens ondskabsfuldhed overfor bilisterne havde
nået sit klimaks. Måske er
meningen at presse borgerne
yderligere for at tvinge os
til endnu flere ulovlige parkeringer og på den måde få
endnu flere penge i kommunekassen.
Jeg har meget apropos
bemærket, at man på Østerbro presser borgerne ved at
forbyde parkering i hele gader, så bilister er tvunget til
at parkere i dobbeltposition

i de små sidegader. De har byens borgere for at andre de færreste kan og vil betale.
simpelthen ikke anden mu- byers borgere kører rundt i Så enkelt kan det gøres.
lighed end at parkere ulov- København. Ønsker man at
ligt. Det er ondskabsfuldt begrænse bilismen, så hæv Jean-Charles Severin
og groteskt. Kommunens parkeringsafgiften for ude- Store Kongensgade 96
beslutningstagere er i det frakommende biler til noget 1264 København K
Det er forfærdende læsning,
spørgsmål helt galt afmarat Københavns Kommune vil
cheret.
nedlægge 72 parkeringspladEn løsning ville være
ser i Store Kongensgade som
flere
parkeringspladser
beskrevet i sidste nummer af
samt et særligt københavKøbenhavneravisen. Det er
ner-ident i f i k at ions sk i lt ,
Giv jer selv et ophold med parterapi.
for beboerne i forvejen vansom giver københavnere ret
To dage på skønt landhotel med psykoterapeut
skeligt at finde en plads at
til parkering i hele KøbenMPF, Master of Arts Lone Billum Aistrup.
parkere.
havn. For det er ikke rimeDet nye tiltag er fuldkomligt, at borgerne skal betale
ment ansvarsløst overfor
parkering i deres egen by.
Bestilling: 65 34 29 88 / Pris: 2.970 kr. for to i to dage.
butikker, kontorer og ikke
Og det er da slet ikke rimeBesøg: www.lonebillumaistrup.dk
mindst beboere. En person
ligt, at københavnerne skal
fra provinsen, som arbejder i
drives ud af byen for at parKøbenhavn, kan naturligvis
kere i andre byer. Det er det
tage toget i stedet. Men hvis
rene vanvid.
Skriveweekend_86x40.indd
1
31/10/06
en beboer ikke kan finde en
Jeg synes, det er fint,
at
parkeringsplads nedenfor sit
man forsøger at begrænse
hjem, er eneste alternativ
bilismen i byen. Men der
Rygeafvænning - Barnløshed - Migræne - Stress - Allergi - Sundhed
at køre ud af København og
er ingen grund til at straffe
Jonna Vigh
Registreret Alternativ Behandler
Strøget / ak-zo.dk
Debatindlæg kan sendes til debat@koebenhavneravisen.dk eller Københavneravisen, Grønne70 22 10 44
gade 18, 1107 København K. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæggene.

IDÉOPGAVE
METROPOLZONEN

- et nyt centrum i København

Arbejder du med byudvikling - kan du samle et spændende
team af fagfolk - og vil I give et bud på
Metropolzonens fremtid?
Læs om betingelser for deltagelse på
www.kk.dk/metropolzonen

KØBENHAVNS KOMMUNE
www.kk.dk

I LYST OG NØD

Akupunktur - Zoneterapi
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