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Åbningstider
Søndag - onsdag 10.00 - 24.00

Torsdag 10.00 - 03.00
Fredag - lørdag 10.00 - 05.00

Køkkenet har åbent alle dage 10.00 - 22.30

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

Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!

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

STELLA_86x125.indd   1 29/09/06   14:53:30 MyBikes_41x60.indd   1 10/05/06   9:39:08
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BleV FAShiONABel
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BeRNikOW

DeN FRANSke hANe 

GAleR iGeN!
s
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ARBeJDeReN 
i FOkuS

DANSk BeklÆDNiNG 
i MeRe eND              ÅR

Fortsætter på side 4

André Derain 
Outsider i 

fransk kunst
10. feb-13. maj

Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50·1307 København K

SMK/Derain 86x60 avis

Nu skal der gøres noget ved 
den sydlige del af Israels Plads, 
der længe har ligget hen som 
et nærmest glemt pusterum 
i byens pulserende liv mellem 
Nørreport og Nansensgade 
Kvarteret. Det mener i hvert 
fald Københavns teknik- & 
miljøforvaltning.

Kommunens folk skønner, 
at pladsen med dens unikke 
beliggenhed, har mange po-
tentielle brugere. Det skal ses 
i sammenhæng med de kom-
mende torvehaller, den tætte 
beliggenhed ved Nørreport 
og naboskabet til Ørstedspar-
ken, der tilsammen vil kunne 
gøre pladsen til et attraktivt 
sted for turisme og erhvers-
udfoldelse på stedet. Hvor den 
sydlige del af pladsen i dag 
stort set kun anvendes af de 

omkringliggende skoler som 
legeplads og boldbane, har Kø-
benhavns Kommune en vision 
om at skabe et område med en 
art strøggader og livlig aktivi-
tet for børn som voksne.

Borgermøde
Helt konkret lyder forslaget 
på, at pladsen skal åbnes 
mod Ørstedsparken, så plads 
og park falder i ét. Et borger-
møde vil blive afholdt, så in-
teresserede kan komme med 
deres meninger og forslag til 
projektet. I forlængelse af det-
te møde vil der blive nedsat 
en gruppe på 15 mennesker, 
som skal repræsen-
tere forskellige syns-
punkter for pladsens 
brug, og som samti-

GleMT plADS ÅBNeS

Israels	Plads	set	fra	luften

200
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»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger 
i luften. Det skulle være mærkeligt, om
De ikke snublede over et par nyheder.«

Henrik Cavling, dagbladet Politikens 
chefredaktør 1905-1927

NØRRE  ORT ST.
Bramfriheden hørtes forleden på perronen, da regionalto-

get til Næstved på ny var udsat på ubestemt tid. Så kan 
pendlerne opholde sig en halv time længere i et helvede af 
giftgasser og hvinende bremser. Hvis DSB er i det søde hjørne, 
får ofrene en kupon til et stykke chokolade og en kop kaffe. 
Men der er ikke udsigt til, at forholdene bedres i dette årti. 
DSB fortsætter med forsinkede skrammeltog og kan desuden 
ikke enes med Københavns Kommune, BaneDanmark, Tra-
fi kministeriet, Metroselskabet eller Region Hovedstaden om 
moderniseringen af en af de mest trafi kerede stationer.

Bilerne ud af byen, lyder de skingre råb, og parkeringsafgif-
ten skrues i vejret. Offi cielt for at ”fremme fremkomme-

ligheden” med 4 %, reelt er det et spørgsmål om at rasle møn-
ter ind til et falleret skolevæsen. Folket skal spadsere, cykle 
eller benytte ”den kollektive trafi k”. Man skulle så tro, at de 
antibilistiske politikere (hvoraf de øverste har tjenestebil med 
chauffør) øvede en vældig indsats for at trimme det offentlige 
transportsystem, men såvel anlæg som drift er splittet mel-
lem stridende departementer med vidt forskellige interesser 
og en kollektiv ulyst til at være den, der betaler mest.

Balladen om opgraderingen af Nørreport blussede, da Me-
trostationen blev anlagt. Noget så forholdsvis enkelt som at 

sikre underjordisk forbindelse mellem de to jernbanesystemer 
viste, at de nævnte selskaber hader hinanden af et ondt hjerte, 
og at publikum må betale en høj pris på grund af stædighed og 
magtbrynde. En virkelig struktur-reform burde begynde med 
infrastrukturen og dermed trafi kforbindelserne til Køben-
havns hjerte, der holdes i gang af mange tusinde mennesker, 
som ikke har mulighed for at bo tæt på deres arbejdsplads og 
derfor er afhængige af velfungerende offentlig transport.

Bind busser og baner sammen i Hovedstadens Trafi ksel-
skab, så linjeføring og køreplaner passer sammen. Gør 

eventuelt det nye HT til et folkeaktieselskab med en helt ny 
form for involvering af passagererne. Gnidningsfri person-
transport er forudsætningen for velstand, alt for mange ar-
bejdstimer går tabt på grund af forsinkelser.

Behovet for at renovere Nørreport Station er velkendt, men 
på ny  tillader parterne sig at være på tværs. Måske kan 

der opsættes ti meter høje udstødningsrør på pladsen, så gift-
gassen fra regionaltogsperronerne kan pumpes ned under 
den tilladte grænseværdi. Kønt bliver det næppe, selv om 
man kan betale en kunstner for at kolorere gaskanalerne. En 
lappeløsning, men forvent ikke en redningsplan fra regerin-
gen. DSB S-tog er et aktiv, og staten ejer DSB, som regeringen 
gerne vil bortsælge. Derfor får vi nok aldrig det samlende tra-
fi kselskab, der kan binde knuderne op og lette skatteydernes 
hverdage, så de ikke har behov for at fi nde på øgenavne.
Københavneravisen

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

RENSNING OG REPARATION 
AF PRISMEKRONER

E. A. Fogh Krystalbelysning
Mere end 50 år med prismer

tlf. 33 11 45 00  -  51 23 12 74
mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk

Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10

ROBERT’S COFFEE

robertscoffee_86x86.indd   1 10/05/06   16:59:56

www.lauraskokken.dk 

RestauRant BiBlioteket

lauRa’s køkken

toldbodgade 5, 
1253 københavn k.

tlf. 3332 3214 
mail@restaurantbiblioteket.dk

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

www.restaurantbiblioteket.dk 
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Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 

I Forstæderne får du 
noget for pengene

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

City Erhvervs- og Investeringscenter

Forstæderne_86x40.indd   1 10/05/06   11:39:21

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

www.s-larsen-smbr-cafe.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 38

Nu også
siddepladser

fax: 33 12 06 38

Svendlarsens_41x60_2.indd   1 08/08/06   14:20:38

Tlf.: 70 22 10 44

Absalon Privatklinik

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”

Strøget, Frederiksberggade 26

Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Gynækologi

Urologi
Øre-næse-halskirurgi

Mave-tarmkirurgi
Diagnostisk ultralyd

www.absalon-privatklinik.dk

Kgs. Nytorv

Kgl. Teater

Nyhavn
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Holbergsgade

Center for antik, design
og gode lopperier

Hver fredag og lørdag 
kl. 10-17

FRI ENTRÉ

Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade 

og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater

Old & New

White & Blue

Det Lichtenbergske Hus
Håndlavede
hjemmes ider

kataloger

pjecer

til fornuftige priser

•

Ring 33 153 830

eller klik 

www.det-lichtenbergske-hus.dk

Annonce til KøbenhavnerAvisen.in1   124-09-2006   12:27:44























2006 blev året, hvor der i In-
dre By blev begået markant 
færre indbrud end året for-
inden. Jævnfør Københavns 
Politis statistiske materiale, 
blev der i 2006 anmeldt 752 
anmeldte indbrud, mod 1010 
i 2005 - et fald på over 25 %.
Det hele er enestående for 
Indre by, ”alle andre områder 
kan melde om stigninger”, 
udtaler Politiinspektør Mo-
gens Lauritsen fra Køben-
havns Politi. 

Bag tremmer
En del af forklaringen kunne 
være det faktum, at politiet 
faktisk har fanget nogle af 
de tyve, der netop huserede i 

Indre By og ”gik efter de ting, 
der er herinde” fortæller 
Mogens Lauritsen. Han tror 
dog, at netop den store kon-
centration af kontorer har en 
betydning for det positive 
tal. ”Værdien af eksempelvis 
bærbare computere og fl ad-
skærme, som var nogle af de 
ting tyvene især har stjålet i 
virksomheder, er faldet dra-
stisk i pris og er derfor ikke 
så attraktive at sælge videre. 
At Indre Bys fi rmaer ligeledes 
er blevet bedre til at tyveri-
sikre sig, er muligvis også en 
faktor der spiller ind”, slutter 
Mogens Lauritsen.

CHA

STORT FAlD 
i iNDBRuD

Det Konservative Folkepartis 
hovedkvarter i Nyhavn 4 blev 
i marts måned udsat for et 
frækt røveri. Mens personale 
arbejdede i bygningen, brød 
nogle tyveknægte ved hjælp af 
en stige ind ad et vindue i par-
tiets bygning. Her stjal man 6 
PH-lamper og et mindre Born-
holmerur på 30-40 cm., en gave 
til partiets 50 år fødselsdag.

Først da rengøringspersona-
let kom, blev tyveriet opdaget.

KONSERVATIVT
KLENODIE	STJÅLET

Københavns Politi må med 
beklagelse erkende, at ram-
buktyvene der d. 28. januar 
i en stjålen Mazda 121 kørte 
tværs gennem Illum og der-
med søgte at smadre og sjæle 
fra smykkeforretningen der-
inde, stadig er på fri fod… 

”Og vi må indrømme, at vi 
er på bar bund. Vi havde et 
DNA-spor, som vi havde hå-

bet meget på; desværre viste 
det sig at være én af vore egne 
hunde, der havde skåret sig, et 
spor, der ikke kunne  bruges 
til så meget”, udtaler politin-
spektør Mogens Lauritsen. 

 Sagen er ikke lukket, men 
der skal komme noget nyt 
frem, før Københavns Politi 
kan gøre sig håb om at opkla-
re sagen.

RAMBuk-TYVeNe	STADIG	PÅ	FRI	FOD

Roskilde Bank har overta-
get SEB-bank i Landemær-
ket 8. I slutningen af febru-
ar måned  købte man SEBs 
afdeling i Indre By  med ca. 
11.000 kunder, personale og 
alt hvad dertil hører. Ifølge 
den nye filialdirektør Kåre 
Breinholt har Roskilde Bank 
længe søgt efter en lokalitet 
i Indre By og han regner 
med at skiltene på bygnin-
gen i Landemærket bliver 
skiftet medio maj. ”Alt er 
dog endnu så nyt, så det er 
meget sparsomt hvad vi ved 
lige nu, og der er en række 
praktiske ting vi lige skal 
finde ud af... ” Han er sikker 
på at SEBs gamle kunder 
ikke vil opleve problemer 
eller forringelser med over-
tagelsen. 

CHA

ROSKILDE BANK
RYKKER	IND	I	SEB

Sidder	Indre	Bys	indbrudstyve	her?
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Bredgade 14 · 1260 København K
tlf.: 33 15 13 63

www.alida-marstrand.dk

Håndlavede chokolader

Alida_41x40.indd   1 10/05/06   11:28:08
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

3 attraktive Københavner-lejligheder

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

VI SØGER BOLIGER - KIG IND OG FÅ ENUFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Gernersgade 5, 1319 K

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

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

St. Kongensgade, 1264 K

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

K: 4.795.000 U: 240.000
B: 27.928 N: 22.330
Alt. finansiering: Afdragsfri 
B: 13.921 N: 11.482

Thoravej, 2400 NV

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

K: 3.995.000 U: 215.000
B: 27.679 N: 26.549
Alt. finansiering: Afdragsfri 
B: 15.641  N: 17.154

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

Vores uafhængighed betyder, at vi 
ikke er bundet af et forma liseret 
sam arbejde med realkredit institutter,
banker eller forsik ringsselskaber. 

Derfor har vi friheden til at 
gøre som du vil!

dig skal følge projek-
tet frem til det færdi-
ge anlæg.  Endvidere 
kommer der til at 

være tre rådgivningsgrupper, 
som hver favner en bred vifte 
af discipliner inden for dette: 
At skabe byrum og byliv.

Ekspertgruppe
For at kunne bidrage med kri-
tik og rådgivning til pladsens 
udformning og anvendelse, 

nedsættes en ekspertgruppe 
på 6 personer for - med en 
bred faglig viden - at inspi-
rere og udfordre rådgivnings-
gruppen. På baggrund af for-
slagene fra følgegruppen og 
ekspertgruppen, vil forvalt-
ningen udarbejde et forslag 
til styregruppen, som består 
af 2 repræsentanter fra en 
anonym doner til projektet, 
plus fire embedsmænd fra 
Økonomistyrelsen og Teknik- 

og Miljøforvaltningen. 
Disse vil udpege vinder-

forslaget, som så bliver for-
lagt til bedømmelse i Teknik- 
og Miljøforvaltningen.

Hele projektet forventes 
at løbe op i størrelsesorden 
omkring 63 mio. kr. som for-
deles mellem kommune og 
doner. Anlægsarbejdet for-
ventes i gang foråret 2009.     

På	Israels	Plads	ser	man	ofte	unge	mennesker	der	står	på	skateboard
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Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Forårs -Menu ud af huset
til minimum 10 kuverter

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

•	 Haneruller med lomo og persille
•	 Små tostas med gedeost, tomat og oliven
•	 Manchego-ost og Mahon (Nationalost fra Menorca)
•	 Chokolade/espressokage
•	 Hjemmelavet brød 155 kr,- pr. kuvert

»Ezzelino«
Massage 

Prøv en
gratis

rygmassage

30 min .. kr. 180,-
60 min .. kr. 300,-

– GAVEKORT –

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

EzzelinoMassage_41x60.indd   1 07/08/06   9:55:33

Indvielsen af Det Kgl. Teaters 
Skuespilhus står fast: 16. fe-
bruar 2008. Teaterchef Michael 
Christiansen viste rundt på 
Københavns nyfødte renæs-
sancescene.

				Af	Jeppe	Marsling,	kulturredaktør	

Først når det står færdigt og 
lugten af cementstøvet bliver 
afløst af lugten af nymalede 
bagtæpper og nylakerede træ-
sorter, vil det ny skuespilhus 
i havnen kunne bedømmes 
af lokalbefolkningen. Med få 
ugers forsinkelse og få milli-
oner ved siden af det næsten 
en milliard kroner store bud-
get, skrider byggeriet frem 
efter planen: Indvielsen 16. 
februar 2008 kl. 20:00 står 
fast. I kølvandet på de mere 
end pinlige tal fra DR-kon-
certsalsbyggeriet, har flere 

stemmer i pressen kritiseret 
Det Kgl. Teaters ny Skuespil-
hus for at være dels overflø-
digt, dels som et forsøg på 
at skaffe flere driftsmidler. 
Men rammerne ændres ikke 
for at skuespillet skal æn-
dres til det mere, men til det 
bedre, forsikrer en teaterchef 
Michael Christiansen.1. juni 
2008 afstås Turbinehallerne 
til Energiselskabet Dong. Og 
Stærekassen overgives til Fi-
nansministeriets udlejnings-
virksomhed. Uden at gøre en 
scene ud af det, præciserer 
teaterchefen balancen i ud-
flytningen: ”Tre scener luk-
ker – og tre scener åbner”. 

Himlen og verdenshavet
En forelsket teaterchef Mi-
chael Christiansen forkla-
rer husets placering ved at 
åbne favnen og udpege ”de 

to store”, himlen og ”ver-
denshavet”. Ikke for ingen-
ting tales der om ”teater-
verdenen”, for det er netop 
i teatret, at verdner skabes. 
Forud for udarbejdelsen af 
de endelige tegninger, har 
holdet bag huset rejst rundt 
i Europa og her besøgt det 
moderne teaters moder, re-
næssanceteatret. Ikke uden 
grund fandt rejseholdet 
DEN store inspiration i Lon-
don, i Shakespeares ”The 
Globe”, ”verdensscenen”. I 
det hesteskoformede rum 
medvirker et udvidende 
pressekorps i en general-
prøve: Akustikken tillader, 
at teaterchefens tale er klar 
og hørbar – og dét uden 
mikrofon. Han forklarer, 
at den største målsætning 
netop var at få en akustik, 
der bragte tale-teatret til-

bage til dets originale form: 
Lydstyrke uden – elektrisk 
– forstærkning.

Helhed og enhed
3 scener i samme niveau. 
Endda i niveau med gadepla-
net, så at scenografi kan rul-
les uden for teatret og teater 
opføres i det fri. Så vidt vides 
eneste teater i verden, hvor 
det er muligt. Og med plads 
til 1050 pladser. Både ude 
og inde er væggene muret i 
lange sorte tegl udviklet spe-
cielt til teatret. Her kommer 
ingen kunst på væggene, for 
som direktøren forklarer, er 
det publikum, ”der er det le-
vende tapetet med 700 øjne”. 
Inde i den store sal står man 
omgivet af en blank tavle, en 
”tabula resa”, en nat i sten, 
udi hvilken drømmespil kan 
opstå og forsvinde. 

”Teaterrødt” 
Øverst oppe er alle faggrup-
per - fra instruktører over 
skuespillere og skræddere 
til administrativt personale 
- kommet på etage sammen. 
En lang gang skal være va-
dested mellem teatrets for-
skellige professioner, og ser 
man ned ad gangen med 
glasvæggene forestiller man 
sig let hvorledes tegnsproget 
i Danmark står foran nyska-
belser: Snart vil både flinke 
og afvisende håndtegn blive 
udvekslet gennem glasru-
derne faggrupperne i mel-
lem. Etagen præges af den 
dybrøde ”teaterfarve”, den 
eneste fysiske forbindelse til 
den gamle scene. Den røde 
nisse er flyttet med. Thi net-

op denne farve indeholder 
teatrets modsatte masker, 
latter og gråd. Øverst oppe i 
paddehattens hat vil ”et tea-
ter i teatret” således kunne 
udvikle sig, den helhed ud-
vikles, som kan kaldes - ste-
dets ånd.

jm@koebenhavneravisen.dk

SkueSpilhuS	I	hAvN

Skuespilhuset	under	opførelse	indefra...
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en teatermontage om en 
kontroversiel persons 
sidste dage  

ULRIKE 
MEINHOFS
SANG

med Mette Frank
instruktion Lars Romann Engel
scenografi Catia Hauberg
tir-fre kl.20, lør kl.17 til 12.maj

premiere 14.april 2007

Skindergade 3 | Kbh K | www.cafeteatret.dk
Billetter: 3312 5814 | BILLETnet  

BYeNS Øl  af Jacob Ludvigsen

Den københavnske ølrevolu-
tion begyndte så småt i By-
ens Kro, da den daværende 
krofar Calle Henriques om-
kring årtusindskiftet bestilte 
sin egen øl på Svaneke Bryg-
hus. Mikrobryggerier var 
næsten ukendte, Svaneke åb-
nede som det fjerde og leve-
rer fortsat den undergærede 
øl, som Calle komponerede 
som en variation af Svaneke 
Mørk Guld (5,8 %). Den bryg-
ges i ganske små mængder og 
kan være udsolgt på Byens 
Kro, men så er der andre her-
ligheder på de 11 haner med 
Grøn Tuborg (4,6 %) på fl øjen. 
Den mest sælgende pilsner er 
tjekkiske Budejovicky Budo-
var (4,8 %).

Ralf Larsen, den nuvæ-
rende indehaver, er en sand 
beerhunter, som gerne prøver 
noget nyt på fad og fl aske. Ikke 
mange andre steder kan man 
for eksempel smage canadisk 
øl. Han lægger også vægt på så 
vidt muligt at have originale 
glas til de enkelte ølsorter. Så-

ledes kan man nyde en belgisk 
Kwak af det morsomme glas 
uden fod, der hviler i et stativ 
af træ.

Herslev Forårsbryg på fad er 
fyldig og frisk med 8 % alkohol 
med dansk maltbyg og ameri-
kansk Cascadehumle. Herslev 
Pale Ale (5,8 %) er brygget på 
byg- og havremalt, det sidste 
er ret sjældent, og bitterheden 
skyldes Amarillo-humle. Fra 
de øvrige haner kan nævnes 
tre varianter fra tyske Welten-
burg, Anchor Steam Beer fra 
San Francisco og belgierne Tri-
pel Karmeliet og Leffe Brune 
Dark (6,5 %). 

De solide jyske bryggerier 
Thisted og Hancock er en del 
af basis-sortimentet med Lim-
fjordsporter, Porse Guld, øko-
logisk pilsner og Gambrinus 
dark og light (begge holder 
knap 10 %). Mange stamgæ-
ster værdsætter disse fl askeøl, 
mens andre nyder, at Byens 
Kro har næse for ølnyheder og 
hyppigt skifter noget ud for at 
tage andet ind.

kROeN i BYeN 

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

Sommer-nyt
Fede nye kvaliteter
Aktuelle farver
Nye bøger

Mange københavnere husker 
sikkert Daells Varehus’ sør-
gelige udvikling fra folkeligt 
stormagasin til triste, tomme 
lokaler spækket med lager-
salg og en stemning af Øst-
europæisk bankerot.

Der blev funderet meget 
over, hvad der efterfølgende 
skulle udfylde de for mange 
nærmest historiske lokaler, 
alt i mens færre og færre gik 
om ad Nørregade.

Endelig en dag skete der 
noget, Skt. Petri Hotel kom til 
verden i 2003, facaden skiftede 
farve fra hudfarvet til en varm 
rød ud mod Nørregade og 
Krystalgade og en blå og grå 
på Fiolstræde-siden. Fem for-
nemme stjerner blev klistret 
oveni farveladen, og en anden 
slags stjerner indlogerede sig i 
de luksuriøse værelser.

Liv i gaden
I forbindelse med hotellet 
åbnede også Bar Rouge, Café 
Blanc og Brasserie Bleu, og 
pludselig var der liv i gaden 
igen.

Men der skete også noget i 
Krystalgades anden ende, den 
nærmere Købmagergade. 

I København Sund By’s 
gamle lokaler, hvor forbipas-
serende var vant til udstil-
lingsvinduer med slogans 
om miljø, rygestop, brug af 
cykelhjelme og indtagelse af 
tilstrækkeligt mange gule-
rødder, udvidede tøj-butik-
ken Wood Wood, der også 
har en butik på den anden 
side af gaden. Wood Woods 
blanding af streetwear og 
avant-garde havnede på in-
gen tid på catwalken og på 
rigtig, rigtig mange unge, 
smarte københavner-kroppe. 

Men her stopper det ikke, 
for en af tidens mest omtalte 
designere og kunstnere, Hen-
rik Vibskov, har også valgt at 
slå sig ned i Krystalgade. 

Smarte modebutikker
I begyndelse af 2007 var der 
kæmpe ryk-ind i de sidste 
tomme lokaler i det gamle 
Daells Varehus. De smarte 
modebutikker G-Star Raw og 
Paris Texas har lagt sig side 
om side i Krystalgade, og i 
Fiolstræde har Sveriges svar 
på Noa Noa: kvindetøj/livs-
stils-butikken Ingrid Sjöden 
åbnet en Københavnerfi lial 
imellem en Nike-butik og en 
Tiger of Sweden.

Læs mere i næste nummer...

DA kRYSTAlGADe
BLEv	FAShIONABEL

Der	løber	mange	slags	øl	gennem	hanerne	på	Byens	Kro



7APRIL	2007	ÅRGANG	2		

PerSkelbaek_86x60.indd   1 11/05/06   19:40:43

Forretningen er fyldt med nyt os spændende tøj 
til både kontor og fritid. Bl. a. en masse dejlig 
silkestrik i nye, fi kse modeller.
Også meget rigtigt sødt, nyt nattøj og undertøj 
i sarte pasteller.

Husk også vores dyner i 100 % silke i mange 
størrelser og tykkelser. Finder du ikke lige den 
størrelse, du ønsker, så kan den bestilles hjem. 

Danmarks førende forretning i silketøj 
til damer og herrer

Åbningstider: 
Man - fre.: 10-17.30  -  Lør.: 10-14

HOUSE OF SILK

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

Sød crepenederdel til 
1799,- med t-shirt
til 599,-. Begge dele fås i 
mange farver.

Sød crepenederdel til 
1799,- med t-shirt
til 599,-. Begge dele fås i 
mange farver.

Elegant sæt med kort jakke til 1298,- 
og nederdel med vidde til 899,-. 
Fås i sort med hvid kant på jakken.

Elegant sæt med kort jakke til 1298,- Lækkert sæt i silke og cashmere. Top
med spaghettistrop til 699,- og cardigan
med fl æser til 1199,-.

Lækkert sæt i silke og cashmere. Top

Smarte cityshorts til 849,-  
og hertil v-neck
til 599,-. Fås i fl ere farver.

Hellige fridage i forårssolen, 
frokost med familie og venner, 
liljer, lam og kyllinger. Påsken 
byder på mange gode tradi-
tioner – heriblandt påskeæg af 
chokolade. Chokolademagerne 
overgår sig selv år efter år, for 
det er blevet en tradition at 
fi nde på nyt fyld, nye navne og 
nye, fl otte indpakninger. 

”Sølvægget er landet” står 
der på et skilt hos Summerbird 
Chocolaterie i Kronprinsensga-
de. Som bekendt plejer æg ikke 
at lande, men bliver derimod 
lagt. Summerbirds påskeæg er 
nu også noget udover det sæd-
vanlige, her kreeres nemlig 
hvert år et nyt æg af sølv, der 
fås i tre forskellige størrelser 
fra 64kr – 475 kr.

 Selve sølvægget er på de 
bare tre år, det har været i 
handelen, gået hen og blevet 

et samlerobjekt. 
Æggene er 

fyldt med 
små fyldte 
c hokol a -
deæg: hvid 
chokolade 

med nougat 

og orange, fl ødechokolade med 
passionsfrugt og mørk choko-
lade med nougat og koriander. 
Man er meget velkommen til 
at slå et smut forbi butikken 
og få sig en smagsprøve.

Håndlavede chokolader
Hos Peter Beier Chokolade ved 
familien Bagge i Skoubogade 
er fantasien også sluppet løs. 
Her kan man fi nde ”røræg” 
til 99 kr, dvs. fem fyldte cho-
koladeæg i hønsestørrelsen 
pakket i et rør, eller man kan 
forsyne sig med ”æggekasser”, 
der koster fra 69 kr - kasser 
med fyldte chokoladeæg i du-
estørrelsen. Skal man rigtig 
fl otte sig, kan man investere i 
en stor rund æske med ca.120 
chokolader i varianten dueæg. 
Den kan man få for 825 kr. 
Alle chokoladerne hos både 
Peter Beier og Summerbird er 
håndlavede og af bedste kvali-
tet. Så er du blevet afsløret som 
afsenderen af et gækkebrev, 
eller har du ikke formået at 
gætte navnet bag et vist antal 
prikker, så er du nødsaget til 
at købe et chokolade-påskeæg, 

og hvorfor ikke gøre det med 
manér? 

Af Nana Nørgaard-Clausen

PÅSKEHARENS BEDSTE VENNER

Åbningstider
Man-Tors:	 9.30 - 17.30
Fredag:	 9.30 - 18.00
Lørdag:	 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   15:24:36
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Forbrugerinformation for Voltaren® gel: Voltaren® gel indeholder diclofenac og bruges imod lokale smerter i muskler, sener og led. Voltaren gel er betændelsesnedsættende (anti-infl ammatorisk), smertestillende og kølende. 
Dosering: Voksne og børn over 12 år: 2-4 g gel (svarende til størrelsen fra et kirsebær til en valnød) påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Det anbefales at vaske hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne 
behandles. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Der er ingen alvorlige bivirkninger, men der kan forekomme udslæt. Sjældent ses væske-ophobning eller blæredannelse på huden. Meget sjæl-
dent ses sammentrækning af bronkierne, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, der lider af salicylatprovokeret astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes på åbne sår eller 
ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Graviditet og amning: Voltaren® gel bør ikke bruges af gravide og ammende. Læs altid vejledningen i pakningen inden brug. Novartis Consumer Health, 
tlf 39 16 84 00. Januar 2007. Forbrugerinformation for IBUTOP®: Lægemiddelform: Creme. Lægemidlets styrke: 1g IBUTOP® creme indeholder 50 mg ibuprofen (50 mg/g). Registreringsindehaver: Dologiet Arzneimittel, 
Otto-von-Guericke strasse 1, D-53754 St. Augustin, Bonn, Tyskland. Dansk repræsentant: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte. Tlf. 7222 3131. Indikationer: Anvendes mod lokale infl ammatoriske lidel-
ser. Kontraindikationer: IBUTOP® Creme må ikke anvendes af patienter med astma udløst af acetylsalicylsyre eller lignende stoffer. Særlige advarsler: Bør ikke anvendes på meget uren hud, åbne sår eller komme i kontakt 
med slimhinder og øjne. Bør ikke kombineres med andre lægemidler til anvendelse på huden, eller ved allergi overfor ibuprofen og andre indholdsstoffer i cremen. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 
Graviditet og amning: Bør ikke benyttes af gravide de sidste tre måneder inden forventet fødsel. Kan anvendes under amning. Dosering: 4-10 cm IBUTOP® Creme masseres ind i huden på det angrebne område 3-4 gange i døg-
net eller som foreskrevet af læge. Det anbefales, at vaske hænder efter brug. Bivirkninger: Sjældent forekommer overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt på huden, kløe eller andre eksemlignende irritationer. Opbevaring: 
Ved almindelig temperatur. Pakningsstørrelser: IBUTOP® Creme leveres i 50g samt 100g tuber. Læs desuden indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Udlevering: HF. Forbrugerinformation for LIVOSTIN®: LIVOSTIN® 
(levocabastin) anvendes mod allergi i øjne og næse. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller to pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholds-
stofferne. Må kun anvendes til børn under 2 år efter lægens anvisning. Forbigående let lokal irritation kan forekomme. Bør ikke anvendes til gravide uden lægens anvisning. Kan anvendes af ammende kvinder. Kontaktlinser bør 
ikke anvendes samtidig med behandling med øjendråberne. Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Øjendråber 4 ml: 84,25 kr, Næsespray 100 doser og 150 doser: Ikke apoteksforbeholdt, derfor ingen pris (12. marts 2007). I 
øvrigt henvises til brugerinformation i pakningen. Livostin markedsføres af McNeil, en division af Janssen-Cilag. Yderligere oplysninger fås hos Janssen-Cilag A/S, telefon 45948282

Livostin®

Personlig vejledning på apoteket
Velkommen på apoteket…

Voltaren® gel

Fjerner høfeber lige på stedet
Livostin® virker direkte på høfebersymptomer 
på få minutter.

Ibutop®

Ibutop® - smør smerten
Ibutop® (Ibuprofen) er en lokalvirkende creme med 
direkte smertelindring af ømme muskler og led.

Forår inspirerer til skønt udeliv og frisk aktivitet i både have og 
natur. Desværre følger gener fra bl.a. høfeber i kølvandet på de 
mange udetimer, ligesom muskel- og ledsmerter opstår som følge 
af det uvante aktivitetsniveau ved eksempelvis havearbejde. 

Spørg på apoteket hvad du og din familie kan gøre for at slippe 
for forårets kvaler.

Hjælp til forårets 
udfordringer på apoteket

Her indsættes apotekets navn

Her indsættes adresse og 
telefonnummer

Voltaren® gel 
– smertestillende nu på tube! 
Voltaren gel virker betændelsesnedsættende, 
smertestillende og kølende og anvendes imod 
lokale smerter i muskler, sener og led.

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Zymelin® Ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol 
Ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust 
i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Zymelin® næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens 
anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller fl ere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden læ-
gens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næse slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med 
forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer, 
iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne 
(fæokromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen. 
Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk.

Compeed®

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstop-
pet næse og sygedage. 3 ud af 4 danskere bliver forkølet op til 
fl ere gange hvert år.
På apoteket hjælper vi hele familien med at lindre generne ved 
forkølelse. For nogle er næsespray og sugetabletter løsningen, 
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre 
hoste. Det giver forkølelsesramte danskere ro til at sove om 
natten – og gør livet lidt mere udholdeligt, indtil man igen er 
på højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at 
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.

Personlig vejledning på apoteket
Hjælp til vinterens 
forkølelse på dit lokale apotek

Velkommen på apoteket…

Personlig vejledning på apoteket
Zymelin®

Decubal® Face Vital Cream 
– farvel til tør hud
Ekstra nærende og fugtgivende creme til tør hud 
i ansigtet. Med jojoba-olie, ceramider og vitamin 
B3.

DECUBAL® Compeed®

Personlig vejledning på apoteket

Compeed® plaster til forkølelsessår 
Den mest diskrete måde at behandle forkølelses-
sår på I EN FART. Giver omgående lindring ved at 
dæmpe kløe og svie. Forhindrer skorpedannelse, 
hvilket giver en mærkbart hurtigere heling.

Zymelin® næsespray 
– til stoppet næse
Zymelin® næsespray giver luft i næsen, når du 
er forkølet. Kan også bruges ved bihulebetæn-
delse.

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45

1264 København K
Tlf.: 33 14 11 68 

Ganske som den oprindelige 
byggemæcen, CV. F. Tietgen 
i sin tid måtte ærgre sig, må 
nutidens entreprør, MT Høj-
gaard, der ejer den tomme 
grund ved Frederiks Kirken 
(i folkemunde: Marmorkir-
ken) erkende, at et nybyggeri 
netop her løber ind i vanske-
ligheder. Frederiksgade 2, 
som er placeringen på ma-
trikelkortet, har senest lagt 
plads til en ny nedrevet pøl-
sebod, fungeret som p-plads 
og endnu tidligere en tank-
station, med alle de gener for 
områdets fornemme bymiljø, 
det indebar.

Erhverv og boliger
Hvor Tietgen oprindeligt vil-
let have afrundet sit kirke-
omkransende bygningsværk 
med også dette hjørne, løb 
han ind i problemer med en 
genstridig husejer, der ikke 
ville sælge. Der af tilnavnet 
‘Tietgens Ærgrelse’. Nu har 
MT Højgaard, nuværende 
ejer af grunden, placeret sig 
med et konkret forslag på 
bykortet, udarbejdet af den 
engelske arkitekt Tony Bret-
ton. Et forslag, der tilstræber 
at respektere den nybarokke 
stil som kirkearkitekten, Mel-
hdahl, i sin tid tog i anven-
delse ved ‘Marmorkirkens’ 
(gen)opførelse i 1800-tallet. 

Tietgens projekt daterede sig 
således tilbage til 1874.
MT Højgaard, som nu ejer 
grunden, ansøgte i 2005 om 
at bebygge stedet med støtte 
fra Fonden Realdania. Visio-
nen var at udfylde den tom-
me plads ved kirken og skabe 
netop den helhed, som Tiet-
gen stræbte efter. Den engel-
ske arkitekt Tony Fretton er 
ansat til opgaven af MT Høj-
gaard og forslaget til nybyg-
geriet respekterer Meldahls 
nybarokke stil, som Marmor-
kirken er opført i, men med 
et moderne præg, der ikke vil 
bryde helhedsindtrykket. 
MT Højgaards plan er at 
opføre en bygning til både 
erhverv og bolig. Stueetagen 
udfyldes af caféer og butik-
ker, mens de resterende fi re 
etager kan benyttes til boli-
ger. Planen var at påbegynde 
byggeriet i 2006 og afslutte 
ultimo 2007.

Statsligt veto
På trods af godkendelse fra 
kommunen er byggeriet 
er ikke påbegyndt endnu. 
Grunden til forsinkelsen er, 
at Stiftsøvrigheden, som re-
præsenterer kirken og dens 
menighed, kom med indsi-
gelser mod projektet, da man 
mener, at det vil forringe 
æstetikken omkring kirken. 

Da Stiftsøvrigheden er en 
statsinstans, fungerer denne 
indsigelse som et veto mod 
projektet, og byggeriet kan 
således ikke påbegyndes før 
en enighed er opnået.
Jens Simonsen, specialkonsu-
lent hos Plan og Arkitektur, 
fortæller til Københavnera-
visen, at en mægling med 

Stiftsøvrigheden var forsøgt 
i efteråret, men deres veto 
stadig stod ved magt. Simon-
sen oplyser ligeledes, at der 
er planlagt et møde mellem 
Stiftsøvrigheden og Realda-
nia i april, hvor parterne vil 
forsøge at opnå enighed om-
kring projektet. 

shn

BYGheRReN MÅ ÆRGRe SiG
Nybyggeri	på	den	tomme	grund	ved	Frederikskirken	trækker	stadig	i	langdrag

Tietgens	Ærgelse	(det	sydlige	hjørne	af	Frederiksgade	og	
Store	Kongensgade)	før	den	stationære	pølsevogn	blev	fjernet...



Foto: Luftfoto af byggeplads primo marts 2007. 

SKUESPILHUSET 
 Stålkonstruktionen, som danner underlag for den efterfølgende montage af 

egetræsplanker, er nu monteret på de Venezianske pæle i havnebassinet. 
Stålkonstruktionen fremgår af ovenstående luftfoto. Egetræsplankerne vil danne 
overfladen på promenadedækket, som vil forbinde Nyhavn med Kvæsthusmolen. 
Egetræsplankerne udlægges fra uge 13. 

 Inde i bygningen pågår installations- og apteringsarbejder på alle niveauer.  
 - Der arbejdes med alle installationsfag så som ventilation, VVS, sprinkling og el. 
 - Tømrerne opsætter indvendige vægge og lofter. 

 - Malerne og gulvlæggerne er også i fuld gang inde i bygningen. 

 Teaterteknikentreprenørerne er i gang med teatertekniske installationer. I scenetårnet 
arbejdes der i 10 niveauer med montage af dekorationstræk, lysbroer, hydrauliske porte 
mm. 

 Fra slutningen af sommeren installeres højtalere, lyd- og lysborde i publikumssalene. 

 Der arbejder dagligt ca. 150 håndværkere og ca. 30 funktionærer på byggepladsen. 

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

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

Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Kære gæst på Tapasbaren,
Fra maj måned har vi et privat hjem til lukkede selskaber, hvor du kan holde en forretningsmiddag, en familiefest, eller en fest udover det sædvanlige.

Lokalet ligger i en nyrenoveret ejendom i kælderen af Store Kongensgade 72, og er fordelt på 3 rum

Tanken er, at man føler at man holder et privat arrangement hjemme hos sig selv, da man ikke deler lokale med andre gæster. Alt er aftalt i forvejen, så man 
skal på dagen kun tænke på at gøre sig klar til at modtage sine gæster, da man har betjening på. Ligesom i de gode gamle dage.

Man kan selv bestemme menu og vin – indenfor nogle fastsatte rammer. Man kan tale om fortrolige emner, man kan høre den musik man har lyst til at 
høre, man sætter selv dresscode. Dette er blot nogle af fordelene ved at få et lokale for sig selv.

Vi ønsker, at give selskabets vært, mulighed for at vælge menuens retning i større eller mindre omfgang- udover en traditionel spansk tapas-menu, kan 
man vælge en fransk/italiensk inspireret både, degustationsmenu med 5-7 retter eller en mere traditionel forret/hovedret og dessert menu. Man kan også 
bestemme om stedets vært og værtinden der servere skal være formel eller uformel betjening. Og man kan også få en klokke til rådighed, og får betjening 
når man ringer.

Alt kan lade dig sig gøre i et privat lokale – De er værten – De bestemmer

For nærmere oplysninger, henvendelses kun via mail mail@tapasbaren.dk eller personlige aftale med Maria eller Jim

Afgørelsen lader vente på sig 
i sagen om Fonden Realdani-
as tilbud om at skabe en for-
bindelse til Holmen fra Fre-
deriksstaden. Tilbuddet som 
Realdania offentliggjorde i 
marts indeholder en gangbro 
til Operaen, et underjordisk 
parkeringshus under Kvæst-
husbroen og en forskønnelse 
af arealerne ved Kvæsthus-
molen.

Efter det offi cielle forslag 

er sagen gået videre til kom-
munen, som nu skal afgøre, 
hvorvidt projektet bliver en 
realitet. 

Teknik- og miljøforvalt-
ning oplyser, at sagen be-
handles netop nu og den 
forventes fremlagt for Tek-
nik- og miljøudvalget i maj. 
Først derefter vil sagen blive 
behandlet af Borgerrepræ-
sentationen, hvor den endeli-
ge afgørelse vil blive truffet.  

KvÆSThUSPROJEKTET
PÅ	STATUS	QUO

En ny interessant skobutik 
- Cavallier Shoes - åbnede i 
marts måned i Store Kon-
gensgade nr.6. Her kan både 
mænd og kvinder forlyste 
sig i sko, støvler og sandaler i 
priser fra 499 – 4500 kr. 
Butikkens indehaver, Anni 
Brinch, ønsker at give kun-
den en unik oplevelse, og 
derfor er der lagt stor vægt 
på, at produkterne ikke før 
er set i København. I den for-
bindelse er der blevet resear-
chet meget i sko-branchen, 
og sortimentet byder nu på 
spændende sko fra Spanien, 
USA, Italien og Frankrig.
Cavallier Shoes er ikke en 
stor butik, men man kan 
fi nde sko til ethvert humør 
og til alle lejligheder. Her er 
sko til den elegante, til den 
vovede, den afslappede og 
den dansende fod.
Men det kan jo være hårdt 
at skulle klemme sine trætte 

fødder ned i så mange sko - 
og så oven i købet at gå frem 
og tilbage i butikkernes ofte 

ikke så store lokaler, når man 
er ude for at fi nde sig det per-
fekte fodtøj. Derfor byder Ca-
vallier Shoes på god, ærlig og 
imødekommende service, så 
man får den bedste oplevelse 
på sin skoshoppetur.

 NNC

CAVAllieR ShOeS 
–	UNIKKE	SKO	TIL	DINE	FØDDER

Unikke	sko	i	butikken	
i	Store	Kongensgade
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Lindegardiner_86x60.indd   1 11/05/06   10:23:26

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11

Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr. 
· Rarmennudler 75,- kr.

Grønnegade 28
1107 Kbh K

tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97 

Sushitime_86x60.indd   1 10/05/06   12:54:36

PALÆ_41x40.indd   1 09/06/06   16:36:00

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd   1 11/05/06   19:31:50

Længe savnet, snart genfødt, 
vil Bernikows Vinstue atter 
bidrage til livet i City, oplyser 
værten, Preben (som stamgæ-
sterne er på fornavn med):

”Det er rigtigt at vi har re-
vet alt ud, men hele molevit-
ten bliver sat op igen, med de 
samme paneler, tapeter, ma-
lerier - og et nyt gulv der lig-
ner det gamle på en prik. Så 
du skal være godt lokalkendt 
for at kunne se forskel”, som 
den glade vært siger.

Meget nyt bliver der dog: 
Indgang i begge ender af lo-
kalet, formeret som glaspar-
tier, ny funktionel bar og et 
køkken med åbent syn ind til 
de hemmeligheder der ligger 
gemt i smørrebrødskunstens 
verden. Desuden en indkaps-

ling med helt moderne toilet-
ter, dér hvor man tidligere 
gik ind fra gennemgangen 
melem gård og gade.

Snarlig genåbning
Det var sådan set myndighe-
dernes krav, og vel også en 
længe næret ønske hos værts-
husholderen og personalet, 
om at få mere tidssvarende 
forhold, der blev udslagsgi-
vende for beslutningen om 
tage radikalt fat. 

”Vi var nødt til at gøre 
noget, og her synes jeg at vi 
kommer ud med en løsning, 
som jeg tror at alle bliver gla-
de for. Det bedste af det gam-
le bevares, og de nødvendige 
nye ting kommer på plads”, 
som værten siger det.

Hvornår der bliver luk-
ket op for de genopstandne 
lokaliteter, svæver endnu lidt 
i de luftlag, hvor afhængig-
hed af håndværkere og andre 
følsomme ingredienser i en 
(om)bygningsfase spiller ind. 
Men snart skulle det blive, 
fastholder værten.

Vinstuen med næsten-
naboskab til Strøget og (nu 
snart) direkte adgang fra 
Kristen Bernikows Gade 
kommer således atter til at 
betjene såvel gammelkendte 
danske kunder, men også 
det stigende antal svenske 
og norske gæster, der efter-
hånden har vænnet sig til at 
kigge ind,  må det forudses.

KFA

BERNIKOW	GeNOpSTÅR

Så er der lukket og slukket ned 
for Energi-shoppen i Gothers-
gade 9, hvor det indtil den 30. 
marts har været muligt for kø-
benhavnere at betale for lys- 
& gas-regninger. Desuden har 
besøgende på stedet kunne få 
gode råd til energibesparende 
foranstaltinger.

Nu fl yttes det hele ud på 
Amager-delen af Københavns 
Kommune.

Udflagning
For mange faste ‘gæster’ er 
udfl ytningen sikkert forbun-
det med en vis nostalgi, da 
mange har taget turen med 
fra gas- & belysningsvæsenets 
gamle lokaliteter, i den solide 
rødstensborg længere ned 
af Gothersgade, lige overfor 
Ronsenborg Slot og Kongens 
Have. Dét at betale regningen 
for lys og gas på stedet, var 
for mange en indgroet vane, 
måske var det også derfor at 
busstoppestedet kunne fi ndes 
lige foran indgangen...

Huset i Gothersgade no. 9, 
der indtil nu har huset Ener-

gi-shoppen, hører i øvrigt til 
den mere omtalelesværdige 
del af Kvarteret: Her holdt 
tidligere Musikforlaget Wil-
helm Hansen til, på mange 
måder at regne som ‘national-
banken’ for store dele af den 
danske sang- & melodiskat (:
rettigheder m.v.). Også denne 
oprindelige resident så sig dog 
nødsaget til at ‘udfl age’ belig-
genheden.

                                                KFA

eNeRGiShOp 
LUKKER	NED

To røvere udførte i bedste 
”Texas-stil” et sandt ”hold-
up” mod Hotel Neptun på 
Sankt Annæ Plads. De to 
udenlandsk udseende ban-
ditter brasede ind på hotel-
let og truede med en pistol 
receptionisten til at udleve-
re ca. 6000 kr., hvorefter de 
forsvandt. 

Den uheldige hotelpor-
tiers signalement af forbry-
derne er meget sparsomt, 
idet de havde hættetrøjer på, 
således at han desværre ikke 
vil kunne genkende dem. 
Hotellets overvågningska-
meraer giver heller ikke po-
litiet meget at arbejde med, 
idet man ikke kan se røver-
nes ansigter på billederne.

Hotel Neptun har tidli-
gere været udsat for et lig-
nende røveri.

hOlD-up	PÅ
hOTEL	NEPTUNNu, da sommeren står for dø-

ren, vil Københavns kommu-
ne igen tilbyde gratis cykler til 
københavnerne og turisterne. 
Dog mangler der næsten 1.000 
cykler.

Fra 1. maj til 15. december 
er det muligt at låne en cykel 
mod kun 20 kr. i depositum: 
Smæk den runde mønt i låsen, 
og du er godt på vej til at kunne 
se alle Københavns seværdig-
heder eller nyde de små hygge-
lige kvarterer. Det er muligt at 
fi nde cyklen 125 steder i byen 
og i alt er der 2.000 cykler til 
rådighed. Dog ikke i år.

Til eftersyn
1.000 af cyklerne er undslup-
pet turen til eftersynet hen-
over vinteren og er forsvundet 
på mystisk vis? Men dette er 
ikke enestående for i år. Sidste 
år blev der fundet 600 stk. ef-
ter, at kommunen var ude og 

bede befolkningen om deres 
hjælp. Nu da solen så småt er 
ved at komme frem bag sky-
erne og termometret er på vej 
op, vil kommunen igen bede 
om en hjælpende hånd: De op-
fordrer folk til at lede i kældre, 
baggårde og veje og gader. Hvis 
man fi nder nogle, eller ved 
hvor der kan fi ndes nogle, kan 
man kontakte Københavns 
Kommune igennem miljø- og 
teknikborgmester Klaus Bon-
dams pressechef Astrid Haug.

MANGLENDE	BYCYkleR

En	bycykel	i	aktion...
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Forhandler af Playboy
www.Pink-shop.dk

Badstuestræde 12 
1209 Kbh. K 

Tlf: + 45 33 32 00 43

PINK_86_125.indd   1 31/10/06   15:41:58

Trafikkampagnen om Stræ-
derne, der skal afholdes den 
1. maj 2007, skulle have været 
aftalt på et møde i marts må-
ned. Dette møde er nu blevet 
udskudt til en gang i april

Kampagnen skulle efter før-
ste aftale have været færdig-
gjort ved udgangen af sep-
tember måned sidste år, men 
blev dengang udskudt ”på 
ikke fastlagt tid”: Det skyl-
des, at forslagene for de invol-
verede parter, Københavns 
Kommune, Københavns Po-
liti, Københavns Parkering, 
Vej og Park samt handels-
standsforeningen ”Stræderne 
fra Gammel Strand”, skulle 
endnu en gang igennem for-
handlinger. 

Som tidligere omtalt i 
Københavneravisen, skulle 
der have været et stormøde i 
marts måned. På dette møde 
skulle forslag angående den 
kommende trafi kkampagne i 
Stræderne gennemgås. Dette 
møde er dog blevet udskudt 
til engang i starten af april. 
Selve datoen er ikke fastlagt, 
men Ager Uhd Jepsen, for-
manden for handelsstands-
foreningen ”Stræderne ved 
Gammel Strand”, lover, at 
selve kampagnedatoen ikke 
bliver rykket. Trafi kkampag-
nen med vægt på løsning af 
den trange plads for cykler, 
biler og fodgængere vil - som 
aftalt - løbe af stablen den 1. 
maj 2007.

Af Anders Villumsen

STORMØDe TRÆkkeR uD

Hvidberg Stoffer har med det 
lange virke i dansk beklædning 
i over 220 år været en vigtig 
faktor i den måde danskerne 
klæder sig på. Firmaets hem-
melighed, at bevare sorte tal 
på bundlinien, er kvalitet og 
god kundebetjening. 

Hvidberg Stoffer har til huse 
i Løngangsstræde 25 og sty-
res af Ulrik Hvidberg. Han 
er den 5. i rækken af perso-
ner fra Hvidberg-familien 
der ejer butikken. Familien 
Hvidberg overtog butikken i 
1906 fra den tidligere ejer Jo-
sias Daniel Hansen Schmidts 
søstersønner. Selve butikken 
stammer helt tilbage fra 1780 
og har overlevet fl ere krige og 
statsbankerotter. 

Løngangsstræde 25 har 
været beliggenheden siden 
1955, og ellers har butikken 
ligget 2 andre steder i Køben-
havn. 

Ulrik Hvidberg kom ind 
i den familieejede virksom-
hed, da hans far ville udvide 
deres arbejdsområde. I 2003 
gik hans far af, og sønnike 
overtog ansvaret for virk-
somhedens drift. Ulrik Hvid-
berg gør, hvad han kan, for 
at bevare virksomheden og 
stemningen i butikken som 
den har været igennem fl ere 
generationer, mest af alt for-
di det har virket i snart 227 
år. Selve butikken er bevaret 
i det gamle look med ældre 
bøger på hylderne, de gamle 
målepinde og kvitteringer 
skrives i hånden. For Ulrik 
Hvidberg er opfyldelse af 
kundernes behov vigtigere 
end at butikken er pæn og 
stilren. Der er plads til orga-
niseret rod i butikken, og det 
passer de fl este kunder godt. 

Tillid er nøgleordet
Hele grundidéen i Hvidberg 
Stoffers salgsmetoder er til-
lid. Når en kunde kommer 
ind i butikken er det vigtigt 
for Ulrik og de 2 andre an-
satte at skaffe sig en idé om 
kundens behov. Dette gøres 
ved “at høre dobbelt så meget 
som man taler.” som Ulrik 
Hvidberg fortæller. Alt dette 
gør, at kunden kan få et nær-

mere forhold til sælgeren, og 
dette er en vigtig faktor i tøj, 
der bliver specialsyet. Det er 
vigtigt for kunden at vide, at 
personen bagved disken for-
står, hvad det præcist er kun-
den ønsker at have. 

Hvis tillid mellem sælger 
og kunde etableres, kommer 
kunden ofte tilbage igen. De 
ved, at de får, hvad de ønsker, 
da Hvidberg Stoffer tager 
sig tid til at opfylde netop 
deres behov. Dette har gjort 
dem kendte i fl ere teatre, hos 
skræddere og i designerkred-
se. Det medfører, at en af de 
travleste perioder på året er 
netop nu, hvor de fl este tea-
tre og revyer begynder at for-
berede deres forestillinger. 

Denne tillid er på samme 
tid Hvidberg Stoffers re-
klamemetode. De lever af 
mund-til-mund metoden, 
hvor kunderne fortæller vi-
dere til familie og venner, at 
de har haft en god oplevelse 
i  butikken. 

Processen
Alle ansatte hos Hvidberg 
Stoffer har en uddannelse, 
der har en vis baggrund in-
denfor faget. Ulrik Hvidberg 
har en produktionsuddan-
nelse, mens de to andre an-
satte har en teknisk uddan-
nelse. 

De små sy-opgaver er no-
get de to ansatte kan klare, 
men ellers sender Hvidberg 
Stoffer kunderne videre til 
anerkendte skræddere eller 
syersker. Enten til en skræd-
der i udlandet, som dog vil 

betyde en større ventetid, el-
ler til en af de mange skræd-
dere som Hvidberg Stoffer 
kan anbefale efter længeva-
rende samarbejde. Alle de 
skræddere som Hvidberg 
kan anbefale er en del af Kø-
benhavns Skrædderlaug, der 
blev stiftet i 1472 og dermed 
er Danmarks ældste laug. 

Hvidberg Stoffer ligger 
vægt på, at skrædderne kan 
give kunderne det, de ønsker. 
Ifølge Ulrik Hvidberg er der 
fl ere skræddere derude, der 
kun har en kort designerud-
dannelse bag sig, som ikke 
kender vigtigheden i at sætte 
sig ind i den enkelte kundes 
behov. “Det vigtigste aspekt 
i alt er tillid. Hvis man ikke 
har tillid til en person, vil 
man ikke overlade dem til at 
lave noget så personligt for 
en, som ens tøj jo er.” fortæl-
ler Ulrik Hvidberg. 

Fremtiden
Ulrik Hvidberg ser en ten-
dens til fald i mærkevarer. 
Dette kan ses allerede nu 
indenfor andre produkter. 
Eksempelvis er køkkener nu 
noget mere personligt end 
tidligere. Reklamerne i TV 
beretter om, at man ikke får 
et Invita køkken, men sit helt 
eget. Denne tendens vil fort-
sætte indenfor tøj-industrien, 
forudser Ulrik Hvidberg. “Vo-
res samfund er rettet mod en 
mere individualiseret frem-
toning, og dermed skal alle 
ikke ligne hinanden. Flere og 
fl ere tør at bevæge sig udenfor 
den gruppe, man er en del af, 

DET	hANDLER	OM	MERE	

eND TØJSAlG
dog uden at ændre fuldstæn-
dig stil. Dette kunne være at 
købe et andet specialsyet jak-
kesæt end ét fra Hugo Boss. 
For dem, der køber et Hugo-
jakkesæt, ligner jo alle de 
andre” som Ulrik Hvidberg 
beskriver det. 

Denne tendens kan allere-
de så småt ses. Butikken får 
næsten en ny personlig kun-

de hver dag, der vil prøve at 
få noget syet specielt til dem. 
Oftest er det skjorter til om-
kring 1.000 kr. stykket, der er 
det første forsøg, mens jakke-
sættene til mellem 5.000 og 
8.000 kr. som regel lade vente 
på sig.

Af Anders Villumsen

Ulrik	hvidberg	i	forretningen	der	har	været	i	familiens	eje	siden	1906
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Struensees knogler menes 
at befinde sig i en krypt 
i Sankt Petri Kirke, hvor 
de blev flyttet til efter at 
være blevet fundet ved en 
udgravning i 1928. Der er 
dog stadig usikkerhed om 
hvorvidt det virkelig er 
Struensees jordiske rester 
og derfor har det været på 
tale at lave en retmedicinsk 
undersøgelse af knoglerne, 
i forbindelse med årsdagen 
for Struensees død. Men 
ifølge stud. Mag. Maria Kar-
gaard, som er initiativtager 
til kirkens Struensee- arran-
gementer, har det vist sig at 
være meget dyrt at foretage 
en sådan undersøgelse. Så 
det bliver ikke aktuelt i den 
nærmeste fremtid.
Spændende arrangementer

Sankt Petri Kirke afhol-
der i perioden 28.April til 
28.Juni en række arrange-

menter, hvor man kan lære 
mere om Struensee og hans 
tids København.

Den 28.April er der åb-
ningsreception fra kl 14.00 
til 16.00, med velkomst og 
rundvisning af Maria Kar-
gaard. Kl 15.00 læser forfat-
teren Karin Shubert op af 
sin  biografi om Struensee 
og fortæller om arbejdet 
med bogen.

 Forfatter, cand.mag Jan 
E. Jansen står for byvan-
dringer gennem Struensees 
København 

Den 5.,6.,12. og 20. Maj kl 
13.00-15.00.

Hele programmet  kan 
læses på internetsiden 
www.1286.dk/udstilling.htm

Magten og dødsdommen
Struensee var livlæge for 
den sindssyge Kong Christi-
an d.7. og udnyttede denne 

position til at overtage en 
stor del af kongens magt. 
I 1770 overtalte han Kong 
Christian d.7. til at indføre 
kabinetstyre med ham selv 
som kongens eneste mini-
ster og senere udnævnte 
han sig selv og vennen Ene-
vold Brandt til lensgrever.

Mange fjender 
Struensee gennemførte på 
kort tid en hel række re-
former, hvoraf mange var 
præget af oplysningstan-
ken.  Censuren blev afskaf-
fet til fordel for trykkefri-
hed, godsejernes magt blev 
mindsket og tortur inden 
for retssystemet blev for-
budt

Reformerne skaffede 
Struensee mange fjender, 
især blandt folk fra over-
klassen, og i 1772 blev han 
styrtet ved et kup. Den 
17 Januar samme år blev 
Struensee og vennen Brandt 
arresteret og fænglet i Ka-
stellet.

Dronning Caroline Ma-
thilde tilstod sit forhold 
til Struensee og ægteska-
bet med Kong Christian d. 
7 blev ophævet. Hun blev 
senere deporteret til Han-
nover hvor hun døde under 
en epedemi i 1775, kun 24 
år gammel.

Makaber underholdning
Hovedanklagen mod Struen-
see var magtmisbrug og 
hans affære med Dronnin-
gen mens Brandt bl.a. blev 
anklaget for at have pryglet 
kongen. De blev begge dømt 
til døden og den 28.April 
1772 dukkede tusindvis af 
Københavnere op ved Øster 
Fælled for at overvære hen-
rettelsen. 

Efter halshugningen 
blev ligene parteret, hove-
derne blev sat på pæle og 
kropsdelene blev lagt op på 
store hjul der var anbragt 
på høje pæle. 

SANkT peTRi kiRke 
hYLDER	STRUENSEE

Nature Wear
Sankt Peders Stræde 31

1453 København K
tlf: 33 11 79 88

e-mail: shop@earth-cph.dk
www.earth-cph.dk

Tøj til kvinder 
med en holdning til livet

#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.

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

L’Education Nationale har i 
forbindelse med sin 15 års 
fødselsdag fået et ansigtsløft 
og kommer i fremtiden også 
til at fungere som et fransk 
kulturhus.

Restauranten er blevet shi-
net op fra gulv til loft, men 
det gode bistro-koncept er der 
ikke blevet ændret på. Du kan 
stadig nyde din kaffe og crois-
sant i hyggelige og uformelle 
omgivelser og forkæle dine 
smagsløg med lækre franske 
retter til rimelige priser.

Nana og Eric som ejer og 
driver L’éducation Nationale 
vil gerne gøre bistroen til et 
fransk kulturhus, hvor der 
afholdes forskellige arran-

gementer for franskmænd 
og andre med interesse for 
Frankrig og fransk kultur.  

Fra den 13.April og må-
neden ud fejrer L’éducation 
Nationale, i samarbejde med 
Grand biografen, premieren 
på den store fi lm om Edith 
Piaf. Gæsterne kan bestille en 
speciel Edith Piaf menu og få 
10% rabat  på biografbiletten. 

D. 22. april og igen d. 6. 
maj er der fransk valg på stor-
skærmen og fransk fl æsk med 
garniture på tallerknerne.

DEN	FRANSKE	hANE
GAleR iGeN!

Den	karakteristiske	facade	i	Larsbjørnsstræde...

Den	28.	April	er	det	235	år	siden	at	livlægen	J.F	Struensee	blev	
henrettet	på	grund	af	hans	magtmisbrug	og	hans	kærligheds-
forhold	til	den	unge	Dronning	Caroline	Mathilde.	Det	markerer	
Sankt	Petri	Kirke	med	en	særudstilling	i	kirke	og	kapeller.

Johan	Friederich	Struensee,	hvis	knogler	menes	at	have	ligget	
under	Sankt	Petri	Kirke
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NANSENSGADE 
    & OMEGNS AVIS

Glødende smelteovne, pul-
serende maskinstøj og sve-
dende arbejdere er billedet 
på industrialiseringens gen-
nembrud i det danske sam-
fund, en udvikling der skab-
te en ny befolkningsgruppe i 
samfundet -arbejderen. 

Men hvilken plads har ar-
bejderen i den danske histo-
rie? Svaret fi ndes i porten på 
Rømersgade 22 – hjemsted 
for Arbejdsmuseet. 

Gennem 25 år har Arbej-
dermuseet været arbejdernes 
historiske stemme. Fra kæl-
deren til 3. sal på Rømersga-
de 22, fortælles arbejderens 
historie for alle tilskuerens 
sanser. Her er det muligt at 
træde ind i arbejderfamilien 
Sørensens lejlighed i 30’erne 
eller 50’erne, og få et ind-
tryk af arbejdernes vilkår, 
før man frister smagssansen 
med en rejse 60 år tilbage, 
ved at nyde en Stjerneøl og 
gammeldaw’s mad i bevært-
ningen i kælderen.

En Succeshistorie
”Museet har i 25 år været 
i konstant udvikling – Ar-
bejdsmuseet er en succeshi-
storie, og har etableret sig 
som et markant museum i 
Danmark.” forklarer Peter 
Ludvigsen, der ud over at 
være Museumsdirektør, li-
geledes har været med fra 
museets spæde start for 25 
år siden. Museet har gennem 
tiden vokset og Peter Ludvig-
sen erkender også at ”det har 
været 25 gode år på museet, 
og at fremtiden ser lovende 
ud”.

Foruden museets perma-

nente udstillinger, afholdes 
mere specifi kke særudstil-
linger, sidst med udstillingen 
”Industriens Billeder” der 
fra åbningen den 10. januar, 
markerede begyndelsen på 
Industriåret 2007, der offi -
cielt er udnævnt som indu-
strikulturens år. Udstillingen 
konstaterede at industriali-
seringen ikke udelukkende 
var synonym med rygende 
skorstene og syreregn, men 
at den har haft afsmittede ef-
fekt på kulturen, i form af en 
kunstnerisk bølge af malere 
med industrialiseringen som 
inspiration.   

Interessen for udstillingen 
var stor, og ved afslutningen 
den 18. marts havde 30.000 
gæster besøgt udstillingen. 

Arbejderen fortsat i fokus
Industriåret 2007 opfølges 
med særudstillingen ”Foto-
grafi er af arbejdet”, fra 1.april 
til 2. september. Udstillingen 
portrætterer arbejderen i 
industrisamfundet, set gen-
nem fotografens linse.  

25 års jubilæum fejres 
med gratis adgang

Arbejdermuseets 25 års ju-
bilæum markeres søndag den 
15.april, med gratis adgang 
for alle. Dagen byder bl.a. på 
foredrag om arbejderfaderen 
Thorvald Stauning (kl.14.00), 
og et foredrag om Rich’s kaf-
fen (kl.13.00). Har man glemt 
smagen af Rich’s, eller aldrig 
haft fornøjelsen, kan denne 
selvfølgelig ligeledes nydes i 
tidens oprindelige omgivel-
ser i museets historiske kaf-
febar.  

tm@vdn.dk

25 ÅR	MeD
ARBeJDeReN i FOkuS

Den	velbesøgte	port	i	Rømersgade	22	
-	hjemsted	for	Arbejdermuseet	gennem	25	år.

Så sker der også noget på plad-
sen foran kulturhuset ved 
Nansensgade: Efter fl ere års 
græsrodsarbejde af Kulturhus 
Indre by, og beboere, går ar-
bejdet med at forny pladsen i 
gang her i april. 

Projektet startede i efter-
året 2002, med etableringen 
af en arbejdsgruppe bestå-
ende af de to lokale arkitekter, 
Morgens og Pernille Morgen, 
formand for kulturhusets be-
styrelse Bo Niemand Larsen, 
Anders Peterson og Susanne 
Jensen fra Kulturhus Indre by. 

Nu 5 år efter er de nødven-
dige midler til anlægsarbejdet 

endelig blevet fremskaffet, 
igennem bl.a. den såkaldte 
Kickstarterpulje, byudvik-
lingspuljen, Københavns kom-
munes legat til stadens for-
skønnelse og almene bedste, 
samtidig med støtte fra lokale 
kræfter og Anlægsfonden. 

Lokalt samlingspunkt
Pladsens nye udseende kom-
mer til at omfatte et rigt ud-
valg, af farverig og eksotisk 
fauna, som japansk kirsebær, 
tempel træ og klatrehortensia, 
der skal give pladsen nyt liv 
året rundt, idet de forskellige 
planter bære frugt og skifter 

løv afhængig af årstiden.      
Så vil der blive anlagt en 

petanque bane, klatreskulptu-
rer, bouldervæg, samtidig med 
at den nuværende klatrevæg 
også vil ændre udseende. Der 
vil blive lavet et klippeland-
skab som skal give mulighed 
for et bredt udvalg af leg og 
fysisk aktivitet.

Hele pladsen skal være 
tænkt som et samlingspunkt, 
for lokale aktiviteter med kon-
certer, udendørsfi lm, teater og 
selvfølgelig sport og idræt.    

MK

NYSkABelSe	I	NANSENSGADE

Den lille hyggelige gade, 
Nansensgade, blev søndag 
den 18. marts rystet af en 
uhyggelig hændelse. Fami-
liemedlemmer fandt liget 
af en 73-årig kvinde i hen-
des lejlighed, med en kniv 
stukket igennem halsen.

Politiets teknikkere og 
retsmedicinere arbejdede 
hele dagen på stedet. Men 
kunne tilsidst udelukke at 
der var tale om en forbry-
delse. Kvinden havde med al 
sandsynlighed taget sit eget 
liv: ”Der er stadig nogle ting, 
vi skal have afklaret, så vi 
behandler det stadig som et 
mistænkeligt dødsfald. Men 
vi hælder til teorien om, at 
det var et selvmord”, siger 
politiets centrale vagtleder 
Poul Erik Feddersen.

STAk kNiV 
GENNEM	SIN	hALS

Som borger i København må jeg jo undres over forskel-

lige ting, når jeg går rundt i byen, Det gjorde jeg også 

den dag jeg gik over Israels Plads og så, at på en grund 

hvor der før har ligget en Statoil benzintank, blev par-

keringskontrollen varetaget af et privat parkeringssel-

skab (Cityparkering) til trods for at Parkering Køben-

havn kontrollerer på resten af pladsen. Jeg gik hjem og 

ringede til Cityparkering og spurgte hvem der havde 

hyret dem til at kontrollere på den lille plads.

Jeg fi k fat i en Peter Eliassen fra Cityparkering Og 

han fortalte at det var Københavns Kommune der havde 

sat dem til at kontrollere pladsen.

Jeg spurgte endvidere om hvad de skrev for inde på 

pladsen. For på Cityparkerings skilte stod der parkering 

forbudt, men inde på selv pladsen sidder komunens 

egne skilte med standningsforbud.

Dertil svarede Peter Eliassen at der jo så var både 

standning og parkering forbudt. Men ifølge parkerings-

bekendtgørelsen er der to forskellige obs-tider på de to 

punkter.

Det er i sin tid Staoil der har indgået aftalen med 

Cityparkering om at få kontrolleret deres område af ci-

typarkeing. Men nu har Københavns kommune indgået 

en aftale med Statoil om at nedlægge  tankstationen på 

Israel Plads. Er grunden nu pludselig blevet offentlig ko-

munal ejendom?

Jeg skrev en mail til Klaus Bondam, der er borgme-

ster for Teknik og Miljøforvaltningen, og stillede spørgs-

mål om hvorfor at de havde hyret et privat parkerings-

selskab til pladsen.

Mailen blev aldrig besvaret, men jeg kommet i be-

siddelse af en mail fra den 5. marts fra Teknik og Mil-

jøforvaltningen hvor Cityparkering bliver sagt op på 

grunden fra dags dato. Mailen lyder som følger: 

Vej og Park, der ejer Matr.nr. 414 Nørrevold (Vender-

gade 6 D på Israels Plads), opsiger hermed med omgåen-

de virkning aftale om parkeringskontrol på arealet ind-

gået mellen tidligere ejer Statoil, da kommunen ikke må 

lade private føre parkeringskontrol på offentlige arealer, 

skiltene bedes fjernet snarest muligt.

Så jeg må jo konkludere at min mail til Borgmester 

Klaus Bondam har givet resultat.

Anonym – forfatteren er redaktionen bekendt.

Læserbrev...
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DEN	LILLE CORSAR
A:  - Hvorfor hører man ikke noget til 
 overborgmesterens chefi deolog?
B:  - Ja, for Søren, han er nok sendt ud i Mørch’et.

A:  - Er der stadig liv i Søren Pinds støtteforening 
 ”Københavns Fremtid”
B:  - Nej, den hører vist fortiden til.

A:  - Partyzombie - det er da et nyt ord i sproget.
B:  - Du er ordblind. Borgmesteren siger netop partyzone.

A:  - Hvorfor hører man ikke mere til Schlüter?
B:  - Poul er der gået af for mange år siden.
A:  - Jeg tænker på sønnen Peter, der er konservativ 
 borgerrepræsentant.
B:  - Han har travlt med at tælle de konsulenttimer, han  
 kunne have solgt, hvis hans politiske hverv ikke havde  
 lagt så stort beslag på ham.
A:  - Hvad bruger han da sin tid på?
B:  - At skrive opgørelser til kommunen over tabt 
 arbejdsfortjeneste.

Vanilla
Shop

Økologi
The

Kaffe
Chokolade

Delikatesser
Specialiteter

Natur
Skønhedspleje

Shampoo
Vaskemiddel

&
meget mere

Købmagergade 53
1150 København K

33 93 15 00
www.vanillashop.dk

SPAREKASSEN

Kontante
fordele
Økonomisk rådgivning ud
over det sædvanlige.

Østergade 6 - Strøget
1100  København K.

Tlf.: 77 30 15 15
SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder

City Erhvervs- og Investeringscenter udvikler 
sig med stor kraft og søger derfor en rengø-
ringshjælp til at hjælpe i det daglige. Arbejdsti-
den er fra klokken 06.00 - 12.00 alle hverdage. 
Jobbet består i rengøring fra klokken 6.00-9.00 
sammen med én som er ansat i et rengørings-
firma. Derudover skal du hjælpe til med forskel-
lige ting i forbindelse med kundemøder. 

Vi forventer, at du: 
• tilbereder frokost til afdelingens ansatte
• vil foretage diverse indkøb 
• vil gøre klar til kundemøder 
• vasker håndklæder og duge m.v. 

Derudover har du ansvaret for, at den økono-
miske del af frokostordningen fungerer. Du skal 
derfor udarbejde et regnskab for hver medar-
bejders frokostforbrug én gang om måneden.

Godt samspil 
Som person er du udadvendt og kan lide en 
uformel omgangstone. Som en åben og nys-
gerrig person vil du bidrage til et godt samspil 
i en afdeling og organisation, der har en positiv 
udviklingsånd. Derudover er du initiativrig og 
selvstændig.

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt kunde-
chef, privat René Egerup Bendtsen på telefon 
33 52 59 20. Læs mere om banken på 
www.forbank.dk

Vi vil gerne byde dig velkommen straks, send 
derfor hurtigt din ansøgning via e-mail til 
hr@forbank.dk eller med post til: 
HR afdelingen, Forstædernes Bank, 
Kalvebod Brygge 47, 1560 København V.

Rengøringshjælp til 
City Erhvervs- og Investeringscenter

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

Gang i byen, lover borgme-
ster Klaus Bondam, og han 
holder ord. Mangfoldighed 
er nøglen til metropolise-
ringen af København, og 
den omfatter også gade-
koncerter. Og bryder man 
sig af en eller anden grund 
ikke om det, så bor og ar-
bejder man nok det forker-
te sted.

Blandt borgmesterens 
kreative tiltag kan nævnes 
de sprudlende østeuropæi-
ske solistensembler, der 
forskønner Kultorvet, Køb-
magergade og andre lokali-
teter med deres inciteren-
de toner. Man fornemmer 
storbyens multistemning, 
når gadeorkestrene istem-

mer de glade evergreens, 
vi alle kan nynne med på.

For at fuldende oplevel-
sen medbringer disse tone-
kunstens gesandter nogle 
fikse små forstærkere på 
hjul. De vidunderlige stro-
fer understøttes på fornem 
vis af de orkesterstemmer, 
der sætter de enkelte vir-
tuosers præstationer i relief 
og sikrer, at ingen skal gå 
glip af de små kulturperler.

Helt sublimt bliver hel-
hedsindtrykket, når to eller 
flere ensembler med 50-100 
meters mellemrum spiller 
samtidig, uden småborger-
lig trang til at spille det 
samme. Så er mangfoldig-
heden fuldendt.

Det raffinerede ved borg-
mesterens kløgtige valg af 
topnavne fra Bukarest og 
Sofia er, at deres sound til-

fredsstiller den ganske bety-
delige del af befolkningen, 
der ikke er musikalsk. På en 
raffineret måde rammer de 
talentfulde klarinettister, 
violinister og accordeonspil-
lere skæve og særprægede 
tonerækker, som netop vil 
behage de øren, der forsager 
vellyden. På denne måde er 
der tilbud til alle, og musik 
behøver ikke være forbe-
holdt en elite, der brokker 
sig over manglende messing 
i suppen. 

At en forældet og småbor-
gerlig politivedtægt forby-
der forstærkere i byrummet 
er en justitsskandale. Kun 
livsfjendske mørkemænd 
kan da være imod retten til 
at spille højt og falsk, og så 
skal de nok hellere finde et 
andet sted at opholde sig.

LAD	TONERNE	FORTÆlle
af Tårnfalken 

- Din kontakt til 
lokal købekraft i Indre By

      Telefon:       

33454600




