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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
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DEN FRANSKE 
AMBASSADE VISER 

SIT PALÆ FREM
VIOLINBYGGEREN I
LAVENDELSTRÆDE

ET HISTORISK 
TILBAGEBLIK

TØJ TIL 
DE SMÅ 

STJERNER

HVAD SKAL DER BLIVE 
AF STUDIEGÅRDEN 

I FREMTIDEN?

s

Nu forvandles den såkaldte 
Berlingske-karré til en stor 
byggeplads. Så snart den of-
fentlige høring er afsluttet  
19. februar, ventes håndvær-
kerne at rykke ind. Efter hvad 
Københavneravisen erfarer, 
er de nødvendige aftaler for 
længst på plads mellem en-
treprenør og håndværkere.

Berlingske Tidende er fl yt-
tet ud af de gamle velkendte 
omgivelser i Pilestræde og 
omliggende gader, og har nu 
til huse på intet mindre end 
5 forskellige adresser rundt 
omkring i Hovedstaden.

Som led i salget af de hi-
storiske bygninger i Pilestræ-

de og omliggende gader, har 
Berlingske sikret sig option 
på et lejemål i en mindre del 
af det oprindelige kompleks, 
der i høj grad står til en om-
kalfatring, med parkerings-
kældre, åbne butiksfacader 
mod Sværtegade, en ny tag-
etage og meget andet. I det 
ydre vil bygningerne imid-
lertid ikke gennemgå helt så 
store forandringer. Dog vil en 
del af partierne ud mod ga-
deniveau nænsomt blive ført 
tilbage til det oprindelige.

”Berlingske får mindre 
plads, men til gengæld op-
når man et moderniseret 
arbejdsmiljø, hvori kommu-

nikationen for de forskellige 
medarbejdergrupper vil bli-
ve gjort meget lettere”, siger 
Dan Holm Johansen, Ejen-
domsselskabet Norden.

Fredning og ny teknik
Hvor husrækken indtil videre 
henstår med tomme vindu-
espartier, vil ombygningen 
føre betydelige ændringer 
med sig. Foruden kontorer 
for Berlingske bliver der ef-
ter byggeperioden  åbnet for 
såvel boliger som butikker og 
caféer,... 

fortsætter på side 4 

OPBRuDSTID 
I BERLINGSKE-KARRÉEN 

DET FLITTIGE FOLKDET FLITTIGE FOLK
ET HISTORISK 
TILBAGEBLIK

2020 21     & OMEGNS AVIS

Berlingske-husets	indgang,	hvor	snesevis	af	journalister	
og	mediefolk	for	kort	tid	siden	gik	ind	og	ud
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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

ET SKuDDRaMa I
komPAGNIStRæDE
Årets mest diskuterede begivenhed – det var inden det med 

Mor Karen Jespersen – udspillede sig lige for næsen af os 
eller i det mindste henne om hjørnet og nede i kælderen hos én 
af byens mest vidende urmagere. Den røveriplagede nærings-
drivende havde fået nok. Efter talrige røverier havde han be-
væbnet sig og handlede med lynets hast, da ondskaben vendte 
tilbage. Resten er beskrevet, og siden har meningerne om hans 
dåd været splittede. Retslærde påpeger, at man ikke må tage 
sig selv ret, og mens de serbiske røvere plejes på et hospital, er 
M. W. fortsat sigtet og fængslet; man er velsagtens bange for, at 
han efter løsladelsen modtages som folkehelt i Stræderne.

Åbenlyst er det, at når alle de kolde paragraf-argumenter 
mod wild west er brugt op, deler vi fortvivlelsen med 

urmageren over, at banditter uanset nationalitet gang på gang 
plyndrer, hærger og skyder. Det kan ikke være rigtigt, at Kø-
benhavn er åben by for østeuropæiske bander, som nærmest 
risikofrit kan operere med en brutalitet og afstumpethed, der 
volder de overfaldne psykiske problemer. Bankrøverierne er på 
retur på grund af tidslåse, det har ændret banditternes fokus.

Åh, folkets raseri skummer over, når serbernes danske 
advokat kækt varsler en erstatningssag mod friskytten 

for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, nedsat erhvervs-
evne – feriepenge og ATP kan krapylet vel også blive tilkendt. 
Så, nu ingen injurierende betegnelser for vor gæst fra Balkan, 
der sikkert er drevet ud i kriminalitet på grund af de elendige 
sociale forhold, som vi i EU har et fælles ansvar for. Man må 
nære forståelse for, at det kan være svært for en forarmet ser-
ber at presse næsen mod ruden og se vor materielle velstand, 
og at denne sociale indignation kan være drivkraften, hvor 
beklageligt det end kan føles. En gimpe på Politiken udtryk-
ker nærmest den opfattelse, at man selv er ude om det, når 
urene er så dyre. Selv har hun et til et par hundrede kroner, 
og det må være godt nok. 

Århus, Aalborg, København – alle vegne trives sympati-
en med helten fra Kompagnistræde, hvilket kan tilskri-

ves en tiltagende fornemmelse af, at det talstærke politikorps 
ikke altid er der, når man har brug for det. Forestillede man 
sig, at der gik to uniformerede betjente op og ned ad Stræ-
derne, Strøget og Købmagergade, ville det give synlighed og få 
skurkene til at tænke en ekstra gang. Noget må der gøres fra 
politimagtens side for at vise, at der slet ikke er grund til selv-
tægt. Hvad angår vor fælles ven skal han alene dømmes for 
ulovlig våbenbesiddelse under indtryk af, at han har handlet 
i affekt. Der tales meget om retsfølelsen; den krænkes, hvis 
skurkene af justitsapparatet bliver til de egentlige ofre. 

Københavneravisen
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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
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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

REKONSTRuKTION aF 
uRMaGERSaGEN
Hvis københavnere undrede sig over, hvad politiet foretog 
sig tirsdag d. 6. februar foran netop den urmagerforret-
ning i ”Strædet”, hvor ejeren d. 16. januar skød mod tre 
røvere fra Balkan, så er forklaringen ligetil: I forbindelse 
med efterforskningsarbejdet rekonstruerede politiet hele 
hændelsesforløbet. 
 cha

SVaGT SPOR I ILLuMS 
RaMBuKSaG
Ved redaktions slutning kunne politiinspektør Morgens 
Lauritsen med beklagelse meddele, at rambuktyvene, der 
søndag aften d. 28. januar, i en stjålen Mazda 121, kørte 
tværs igennem Illum – uden dog at have held til at stjæle 
noget - stadig er på fri fod. ”Sporet er lidt svagt. Det sig-
nalement vi har af den bil, de senere skiftede over til og 
fl ygtede i, er ikke så nøjagtigt”, siger Mogens Lauritsen til 
Københavneravisen.    

cha

POLITI NOTER

Irma påtænker at åbne en ny 
butik i Codans gamle lokaler 
i Borgergade nr. 24. Irmas 
salgsdirektør Jan Larsen tør 
ikke lægge sig 100 % fast på 
en eksakt åbningsdato, ”men 
et bud vil være andet kvar-
tal af 2008”. Han fortæller 
videre, at ejendommens nye 
ejere, har andre tanker  med 
bygningen end de forrige. 

”De forrige ejere ville lave 
penthouse-lejligheder, men 
de her vil noget andet...”, ud-
taler Jan Larsen og henviser 
til, at ejerskiftet har sænket 
Irmas projekt med en ny bu-
tik i Borgergade.

Fortidens Irmabutik
Når den nye Irmabutik står 
klar i Borgergade, er det 

ikke første gang Borgergade 
får en Irma-butik: Dér hvor 
Super-Brugsen i dag ligger, i 
Borgergade 30, lå indtil FDB 
opkøbte Irma og begyndte at 
lukke deres forretninger, en 
ganske velsassorteret Irma. 

 Dengang fandtes også 
Brugsen i de lokaler, hvor 
Fakta i dag residerer – lige 
skråt ovre på hjørnet af Sølv-
gade og Borgergade. Vi skal 
dog ti år tilbage i tiden, for 
at gense  netop den butiks-
kombination.

cha   

IRmA	ÅBNER	
I BORGERGADE

her	i	Codans	gamle	lokaler	åbner	på	sigt	en	ny	Irma-butik
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Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Tapas-menu
·	 Tapasbarens marinerede oliven
·	 Tosta Catalana - hvidløgsbrød med gnedet friske tomater
	 og skiver af lufttørret skinke af sortfodssvinet
·	 Kyllingekroketter
· 	 Rejer i Hvidløg
·	 Calamares med allioli-dip

·	 Marinerede piquillo-peberfrugter med saltede ansjoser
· 	 Stegte lammekroner
·	 Champignon i sherry
·	 Tortilla - spansk omelet med kartofler og løg
·	 3 slags spanske oste
· 	 Chokolade - creme brulée 325 kr,- per person

Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10

ROBERT’S COFFEE

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

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

...mens karréens in-
dre vil byde på et 
gårdhaveanlæg.

Fredningshensyn 
spiller ind, og ny teknik og 
hensynet til bygningernes hi-
storiske og arkitektoniske be-
tydning indgår derfor side om 
side i totalprojektet, herunder 
et miljørigtigt ventilationsan-
læg, der placeres i tagetagen. 
Denne del af moderniserin-
gen er udviklet i samarbejde 
med organisationen Dansk 
Energi.

Herved bliver der også 
plads til et helt nyt penthouse-

areal, som ovenikøbet vil give 
et bedre lysindfald i gadehøj-
de, stiller projektet i udsigt.

Stor interesse
Interesse for Berlingske-kar-
réen har været stor. Efter 
opkøbet af komplekset har 
Ejendomsselskabet Norden, 
ifølge netop Berlingske Ti-
dende, modtaget henvendel-
se fra flere investorer, der har 
vist interesse i at gå ind i pro-
jektet. Det har de nye ejere 
imidlertid ikke ønsket.

Pensionskasserne ATP og 
PFA bakker op om projektet, 

hvilket skulle sikre arbejdsro 
for de ny ejere. Her lyder ud-
meldingen, at hele projektet 
vil skabe et mere tidssvaren-
de miljø i Pilestræde og om-
egn, efter de mange år som 
hjemsted for en hel bladkon-
cern, med mandskabstunge 
afdelinger for administra-
tion, redaktion, sætteri, tryk-
keri og meget mere.

Lokalplanen ”Sværtegade/
Pilstræde”, som det kommu-
nale oplæg om projektet hed-
der, varsler i sig selv nye tider 
i Pilestræde. 

den

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

Kontakt VDN for annonceplads på
tlf. 33 �5 �6 00  

eller  mail: annonce@vdn.dk

s

I	Berlingskes	lokaler	er	man	allerede	begyndt	at	“rode”	rundt	med	tingene...
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Planerne om en udvidelse af 
Sølvgades Skole får blandet 
modtagelse

Af	Lotte	høst	hansen

Pladsen er trang på Sølvgades 
Skole. 350 elever fylder byg-
ningerne og tallet er stadig 
stigende. Københavns Kom-
mune har derfor fremlagt 
et forslag om en tilbygning, 
men forslaget får en blandet 
modtagelse hos områdets be-
boere.

Der skal efter forslaget 
opføres en ny bygning langs 
med Kronprinsessegade: Ved 
siden af et nedrivningstomt  
hus ligger i dag pigernes 

gymnastiksal, men bliver 
planen vedtaget, kommer 
der til at ligge en fem etagers 
gavlbygning. Det bekymrer 
folk i lokalområdet, der har 
benyttet muligheden for at 
komme med indsigelser.

”Flere af indsigelserne der 
er indgivet imod tilbygnin-
gen handler om, at bygningen 
er for stor,” forklarer arkitekt 
i Plan & Arkitektur, Klaus 
Bonderup Petersen. Blandt 
andet vil bygningen skygge 
for naboejendommens gård, 
så der ikke længere er sol om 
formiddagen. Der er også be-
kymringer for, hvordan den 
nye bygning vil passe ind 
imellem de gamle fredede 
bygninger i området.

Andre indvender, at det 
er uacceptabelt at udvide en 
skole, der har så lille en sko-
legård, og som med den nye 
bygning vil blive endnu min-
dre. Men Klaus Bonderup 
Petersen gør opmærksom 
på, at gården godt nok bliver 
lidt mindre, men til gengæld 
bliver den nyindrettet, så 
den vil være mere egnet til 

leg og boldspil end den er i 
dag. Den farlige skolevej til 
Sølvgades Skole er også ble-
vet bruget som et argument 
imod udvidelsesplanerne.

Tilbygningen en gevinst 
Skolesekretær Connie Eichen 
på Sølvgades Skole har ikke 
hørt om indsigelserne imod 
den nye bygning, og hun ser 
selv udvidelsen som en stor 
gevinst for skolen.

”Elevtallet er stigende og 
i den nye bygning kommer 
der et lokale til hjemme-
kundskab, det har vi ikke nu, 
og nye lokaler til blandt an-
det fysik, sløjd, billedkunst 
og håndarbejde i stedet for 
de nuværende lokaler, som 
er nedslidte”, fortæller hun 
begejstret. At skolegården 
bliver mindre, imens elevtal-
let stiger, mener hun ikke, er 
et problem.

Det er nu op til politikerne 
at beslutte, hvad der skal ske 
med forslaget. Den endelige 
beslutning forventes at blive 
truffet inden sommerferien.

lhh

SKOLE MED VOKSEVÆRK

Sådan	kommer	Sølvgade	Skoles	nye	bygning	sandsynligvis	til	at	se	ud
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Ikke som de andre
I NOTAR gør vi tingene anderledes end andre ejendoms-
mæglere. Det fornemmer du straks, når du kommer ind 
i en af vores butikker og møder vores medarbejdere. 

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

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 kon-
kurrencedygtig 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.

Prøv NotarMægleren
Vi strækker os længere!

Ole Sundenæs
Statsaut. ejendoms-
mægler & valuar MDE

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

Ole Fromberg, HD
Salg/vurdering

Camilla Lagstrøm
Salg/vurdering

Morten Hovmand
Salg/vurdering

Ulla Nielsen
Faglig leder

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. 

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.

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

Læs mere og bestil en uforpligtende salgsvurdering
på www.notar.dk eller ring på 33 33 00 66.

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

Vores uafhængighed betyder,
at vi ikke har et forma liseret
samarbejde med realkredit -
institutter, banker eller
forsik rings selskaber. 
Det er din garanti for  uvildig
rådgivning.

NOTARKøbenhavn
Store Kongensgade 118
1264 København K
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Ikke som de andre
I NOTAR gør vi tingene anderledes end andre ejendoms-
mæglere. Det fornemmer du straks, når du kommer ind 
i en af vores butikker og møder vores medarbejdere. 

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

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 kon-
kurrencedygtig 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.

Prøv NotarMægleren
Vi strækker os længere!

Ole Sundenæs
Statsaut. ejendoms-
mægler & valuar MDE

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

Ole Fromberg, HD
Salg/vurdering

Camilla Lagstrøm
Salg/vurdering

Morten Hovmand
Salg/vurdering

Ulla Nielsen
Faglig leder

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. 

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.

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

Læs mere og bestil en uforpligtende salgsvurdering
på www.notar.dk eller ring på 33 33 00 66.

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

Vores uafhængighed betyder,
at vi ikke har et forma liseret
samarbejde med realkredit -
institutter, banker eller
forsik rings selskaber. 
Det er din garanti for  uvildig
rådgivning.

NOTARKøbenhavn
Store Kongensgade 118
1264 København K

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 

Københavns Politi vil nu gøre 
en ekstra indsats mod nat-
tens tiltagende gadeuorden 
foran Indre Bys værtshuse og 
diskoteker.  ”Ofte er det bal-
lade mellem de folk, der står 
og venter på at komme ind på 
diskotekerne og værtshusene 
– og dermed fylder både for-
tov og en del af vejen – og de 
bilister, der kører rundt i ring 
i Indre Bys natteliv”, fortæller 
Politiinspektør Mogens Lau-
ritsen. I et enkelt ekstremt 
tilfælde førte en sådan kon-
frontation til, at en mand blev 
skudt i benet.

»Cruising« forbudt!
Politiet har ved Vestergade, 
foran diskotek Inn, søgt at 
skilte med et forbud mod den 
såkaldte ”cruising”, hvor unge 
bilister kører rundt i Køben-
havns natteliv – ”velsagtens 

for at kigge på piger og vise 
sig i nattelivet”, som Mogens 
Lauritsen forestiller sig moti-
vet for den natlige kørsel.

 ”Skiltningen har bare ikke 
haft nogen effekt, hvorfor vi 
nu - fra midten af februar til 
udgangen af marts - vil være 
mere synlige i Indre Bys nat-
teliv”, konstaterer politiin-
spektøren. 

Samarbejdet som sættes 
i stand bliver mellem både 
Færdselspolitiet, det almin-
delige politi og Bevillings-
politiet. Mogens Lauritsen 
forklarer Bevillingspolitiets 
indblanding således: ”Selvom 
værtshusene ikke direkte er 
indblandet i problemet, så er 
de jo alligevel kilden til dem 
– idet folk jo står på gaden, for 
at komme ind til netop dem”.

cha

PoLItIINDSAtS
INTENSIVERET

Af Camilla Kjær Pedersen	

Indre Bys udskænkningsste-
der – barer, bodegaer, restau-
ranter og caféer – bliver også 
omfattet, hvis den nye lovgiv-
ning om rygeforbud træder i 
kraft fra 1. april i år.

Københavneravisen af-
lagde Rosengårdens Bodega 
en visit for at høre, hvad 
ejeren af en af Københavns 
karakteristiske, røgfyldte 
bodegaer mener:

”Rosengårdens Bodega 
har eksisteret siden 1879. De 
første 100 år hed den godt 
nok Rosengaardens Vin-
stue, men beliggenheden 
og formålet er stadig det 
samme: Her kommer folk 
for at hygge sig og koble af 
fra verden udenfor. Luften 
er tyk af tobaksrøg, men 
selvom jeg selv holdt op 
med at ryge for to år siden, 
så generer det mig ikke, og 
jeg er af den overbevisning, 
at folk selv skal have lov 
til at bestemme. Mange af 
mine kunder er rygere, og 
hvis de fratages retten til at 
gå på bodega og ryge, så er 
jeg bange for, at de vælger 
at blive hjemme. Jeg mister 
mit eksistensgrundlag, men 
byen mister også et lille 
stykke Københavnerhisto-
rie, og nogle af mine stam-
kunder mister måske endda 
en del af deres sociale net-

værk”, forklarer Nils Erik 
Nielsen og tilføjer, at han de 
sidste par år har oplevet, at 
det igen er blevet moderne 

blandt de unge at gå på bo-
dega for at få sig en flaske øl 
over et spil terninger.       

ckp

RØGFRI BODEGA? 

Som	så	mange	andre	fænomener	indledtes	rygeforbudene	i	U.S.A.	
Denne	gang	er	der	tale	om	de	røgfrie	barer,	restauranter	og	caféer.	
Allerede	i	marts	2004	var	Irland	det	første	land	i	Europa	til	at	ind-
føre	rygeforbud	på	arbejdspladser	-	skarpt	forfulgt	af	malta	i	april	
samme	år.	Nu	er	det	blevet	Danmarks	tur.	Forslaget,	der	gælder	
for	alle	etablissementer	på	mere	end	40m2,	sendtes	til	høring	d.	
5.	februar	og	er	ikke	endeligt	vedtaget	endnu;	går	det	igennem,	
træder	forbuddet	i	kraft	den	1.april	2007.	og	der	formodes	ikke	at	
være	tale	om	en	aprilsnar…

“Lovens	lange	arm”	vil	nu	vise	sig	mere	i	det	københavnske	natteliv

Nils	Erik	Nielsen	i	den	traditionsbundne	røgfyldte	Rosengaardens	Bodega
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RENSNING OG REPERATION 
AF PRISMEKRONER

E.A.Fogh Krystalbelysning
Mere 50 år med prismer

tlf. 46185036
mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk

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 

Købmagergade 56
1014 København K

Tlf. 33 12 34 18

BRILLER
0,- i rente

0,- i gebyr

0,- i oprettelse

Nytsyn_41x100.indd   1 27/09/06   14:49:43

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

Industrikulturen – dens men-
nesker, maskiner og bygninger 
i København – bliver fortolket 
på ny. Lars K. Christensen 
– formand for styregruppen 
for ‘industrikulturens  år’ på 
Nationalmuseet – fortæller

Af	Jeppe	marsling

Hvorfor Industrikulturens År?
”I tiden omkring år 1900 

var Danmark, som så mange 
andre lande, grebet af en næ-
sten feberagtig begejstring for 
teknologien og fremskridtet 
blandt lav som høj. Fra en ver-
densudstilling i Paris sendte 
forfatteren Johannes V. Jen-
sen reportager hjem til Dan-
mark, hvor han med nærmest 
religiøs begejstring berettede 
om en fantastisk verden af 
elektricitet, stål og støbejern”.

Er industrikulturens år en 
hyldest til den industrielle pe-
riode, eller også et opgør med 
den?

”Den romerske gud Janus, 
som har to ansigter, der ven-
der hver sin vej, er blevet brugt 
som billede på det moderne 
industrisamfund. Det ene an-
sigt er udtryk for rigdommen: 
I løbet af industrialiseringen 
er hver ny generation blevet 
rigere end den foregående. 
Det andet ansigt er udtryk for 
de nye problemer, som indu-
strisamfundet har skabt: Fra 
grundlæggende følelser af 
fremmedgørelse til konkrete 
trusler mod såvel arbejdsmil-
jøet som det ydre miljø”.

Hvorlades kan de enkelte 
københavnere – unge som æl-
dre – personligt berøres af en 
så stor udvikling?

”Hvad enten fremtiden 
tilhører drømmesamfundet 
eller industrisamfundet, så 
er det i den sidste ende op 
til os selv at afgøre, hvordan 
fremtiden konkret skal se ud. 
I den proces er det en fordel 
at kende noget til fortidens 
erfaringer. Det er derfor 2007 
er udnævnt til Industrikul-

turens År, siger en engageret 
Lars K. Christensen.

KøbenhavnerAvisen vil 
følge med fra måned til må-
ned – læserne kan besøge:  
www.ik07.dk.

Det sker
”Industriens Billeder”, Ar-
bejdermuseet i Rømersgade 
22, udstiller både kendte og 
glemte kunstnere: For første 
gang i DK vises en samlet præ-
sentation af den rolle, indu-
strisamfundet har spillet som 
motiv i dansk kunst: 10. jan. 
- 18. marts.

”Hvad skal vi med in-
dustriens bygninger”, Byg-
ningskultur Danmark, Borger-
gade 111, afholder i foråret et 
seminar, der vil sætte fokus på 
industribygningernes værdier 

og give gode eksempler på ny 
brug af bygninger. Semina-
rets mål er at overbevise ejere, 
kommuner og brugere om, at 
det kan betale sig at bevare in-
dustriens bygningskultur.

”Da nma rkshistorier 
1660-�000”, Nationalmuseet 
i Ny Vestergade: Børnearbejde, 
byliv, mælkebiler og dreje-
bænke.

Handy Københavnerguide
Golden Days in Copenhagen 
har udgivet den handy: ”In-
dustriens huse, en guide til 
Industribygninger i Køben-
havn”, Her er masser af flotte 
fotos, gode citater fra digtere 
fra P.H. Til ”Bigstok Røgsy-
stem”, til 49 kr. Bestilles på: 
www.goldendays.dk.

jm

INDUSTRIKULTUREN
PÅ	ByENS	mUSEER

Årets	plakat	for	Industrien	kultur
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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

»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

Slagteren_86x40.indd   1 11/05/06   9:48:29

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

MASSER AF GODE UDSALGSTILBUD
SE UDSALGSVINDUERNE

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

Over 48 år i Fiolstræde

Snig-omvisning på den ny 
særudstilling på Post & Tele 
Museum i Købmagergade: På 
Sporet af Ordet

Af	Jeppe	marsling

Hvor det traditionelle mu-
seum havde til opgave at 
præsentere efterladenskaber 
for samtidens mennesker, 
har det moderne museum til 
opgave at gøre udstillingerne 
til et mødested mellem fortid 
og fremtid. Dermed udvikler 
de besøgende sig fra at være 
passive iagttagere til at blive 
aktive deltagere. Post & Tele-
museet på Købmagergade har 
taget udfordringen op – med 
en tidsmaskine, der lægger 
kommunikations historie for 
fødderne af især de yngste 
besøgende. I kulisserne tog 
en travl, men velovervejet 
museumsmedarbejder Jacob 
Westergaard imod. 

I stedet for at fokusere på 
ting som telegrafer og telefo-
ner, fokuserer I her på fæno-
menet ”kommunikation”?

”Ja, kommunikationens 
historie. Vi har fokus på or-
dene, på hvilke ord folk gen-
nem tiden har kommunike-
ret med, på hvilke vilkår og 
omgivelser, der har transpor-
teret ordene videre. Her kom-
mer teknologien ind, for det 
er jo teknologierne, der brin-
ger ordene videre”

Det er selve oplevelsen, 
der er i centrum?

”Vi har en gadescene her-
ovre, hvor sprog er i konstant 
udvikling. Slang fra 50’erne 
bliver sammenlignet med 
slang fra i dag”

Er Udstillingen her et for-
søg på at rive de yngste væk 
fra computeren, et rollespil, 

simpelthen?
”Det er den fysiske ud-

gave af et computerspil, kan 
man sige. Her er opgaver der 
skal løses, sceneskift, men 
i fysiske, virkelighedsnære 
scener”.

Museumsmedarbejder Ja-
cob Westergaard ser fra sce-
ne til scene, udmattet, men 
stolt. De store kulisser – Kø-
benhavns skævest tegnede 
hus, en gadescene med fliser 
og skilte, et skib i havsnød, 
en tidsmaskine i to etager, en 
udsnit af Grønland osv. – er 
frugterne af et langt forarbej-
de på loftet i Købmagergade.   

Tidsrejsen har som om-
drejningspunkt at genskabe 
tabt historie: Er historieløshe-
den omsiggribende i kommu-
nikationssamfundet?  

”Alt hvad vi laver her, er 
forsøg på at give de besøgen-
de historiske perspektiver 
på kommunikationen. I en 
samtid, hvor alt er medier og 
kommunikation, opfordrer 

vi folk til at tage et skridt 
tilbage ved at vise, at alt har 
en lang historie, ikke kun 
teknologien, men også vilkå-
rene for hvordan vi taler og 
kommunikerer med hinan-
den. Særudstillingen her er 
et forsøg på at lave en sjov, 
fysisk, anderledes udstilling, 
først og fremmest for børn, 
generelt for legebørn i alle 
aldre, som vil afsted på en 
tidsrejse ud i kommunikati-
ons historie”.    

Altså handler det om at 
genfinde og lagre dét, vi har 
lagt bag os?

”Ja, præcis. Dette at lagre 
er bestemt en vigtig del af 
kommunikationens historie, 
selve muligheden for at be-
vare og lagre – lagre ord ”. 

udstillingen åbner den niende 
februar – og kører helt frem til 
oktober.

jm@koebenhavneravisen.dk

PoSt	&	tELE	mUSEUm	
NU MED TIDSMASKINE? 

Før	startskudet:	En	mør	museumsmedarbejder	Jacob	Westergaard
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Af	Jeppe Marsling,	kulturredaktør

Februars to teaterforestil-
linger ”Ongobongoland” på 
Plan B og ”Kald! Et maskeret 
ritual” i musikteatret PLEX 
udforsker dybe lag i folke-
psyken. Maskering og dema-
skering , humor der genføder 
og dødsensalvor side om side. 
Københavneravisen sætter 
ansigt på tendensen. 

Sidste år var den tyde-
lige tendens i Københavns 
teaterverden Vestens kultur-
møde/sammenstød med Is-

lam: Spørgsmålet er om man 
overhovedet kunne finde et 
storbyteater - fra Betty Nan-
sen til Caféteatret -, der ikke 
havde en stor forestilling 
om temaet ”os og dem” på 
plakaten? Flere steder blev 
”sløret” nyfortolket som et 
mentalt jerntæppe mellem 
det vestlige og det østlige, 
det afslørede og det tilslø-
rede. I det nye (teater)år er 
fortolkningen nået til mere 
fundamentalt niveau: Slø-
ret er blevet til maske. Med 
nye øjne vendes blikket nu 

refleksivt indad – mod ”os og 
os”? I februar har to forestil-
linger om masker premiere 
i Kbh. K: ”Ongobongoland” 
på Plan B d. 7., ”Kald! Et ma-
skeret ritual” i musikteatret 
PLEX d. 15. Hvad de to tea-
tres mentalundersøgelser af 
folkepsyken bringer til torvs, 
er op til det københavnske 
publikum at erfare – og be-
dømme. Geografisk og biolo-
gisk (mennesket er jo udvan-
dret fra Afrika) er bunden 
nået i Plan B’s udforskning 
af det etniske: I ”Ongobongo-
land” leger hvide sorte. Dette 
- ikke ufarlige - skuespil er 
både sort humor mod de hvi-
des syn på de sorte og ”hvid 
humor” mod de sortes syn på 
de hvide. Det er nemlig ikke 
kun den berøringsangst, der 
psykologisk set er forbundet 
med racismen, der udforskes, 
men også ”etno-rygklapperi-
et”, der psykologisk set er for-
bundet med det politisk kor-
rekte. Tankevækkende – og 
forhåbentlig ikke profetisk 
- er formen genbrug fra tiden 
omkring den Amerikanske 
Borgerkrig, det store raceop-
gør, fra de såkaldte Minstrel 

Shows, hvor hvide optrådte 
som ”skosværtenegre” – både 
af nysgerrighed overfor den 
medbragte afrikanske arv 
af rytmisk musik og dans, 
og som en art dæmoniske 
klovnenumre med sorte som 
værende uvidende børn, ofte 
i utæmmeligt-mørke drifters 
vold. Reaktionerne blive sik-
kert delte: Hvor den ene ikke 
vil kunne holde masken bli-
ver en anden sur i masken. 
Sådan er det med den kunst, 
der tør bevæge sig ind i ikke-
kortlagt land. 

Forestillingen ”Kald! Et 
maskeret ritual” i det mere 
abstrakte musikteater PLEX 
er mere abstrakt: I kaldet (fra 
det ubevidste) fungerer al-

skens masker som forbindel-
sesled til natur og menneske-
natur, og dét hvadenten det er 
solhverv, frugtbarhed, fødsel 
eller død, der fremkaldes (i 
os). Både masker, der spalter 
og forener - abemasken, fæg-
terens vesir, kønnenes ma-
sker – inddrages i et hedensk 
carneval iscenesat af fem 
højt kvalificerede danske og 
norske scenekunstnere iført 
tempelgonger, klokker, tuba, 
kontrabas og strubesang, - 
tyngdens instrumenter.

På begge teatre spiller 
skuespillere musik og musi-
kere skuespil: Etno-caberé-
ten er kommet til byen.

jm

MASKEBAL I	FEBRUAR
»ONGOBONGOLAND – ET ETNISK UDRENSNINGSHOw« OG »KALD! ET MASKERET RITUAL«

SPILLETIDSPUNKTER
”Ongobongoland – et etnisk udrensningshow”,	Plan	B	(huset	i	
magstræde):	7/2-3/3,	man.-fre.	kl.	20,	lør.	kl.17:	Inst:	Jens	August	
Wille.	medv.:	Lohmann,	Nørby,	Bengtsson.	musik:	Søren	Siegumfeldt.

”Kald! Et maskeret ritual”,	PLEX	københavns	musikteater	(kron-
prinsensg.	7):15/2-2/3,	man.-lør.	kl.	20.	medv:	Birgit	Løkke,	Rolf	
heim	–	haug,	Bach	Jensen,	meyer,	Neergard,	Nielsen.
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“kALD!	Et	maskeret	ritual”,	PLEX

“oNGoBoNGoLAND”,	Plan-B	
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I nærværende avis synger 
vi med på en københavner-
sang, der denne gang er en 
aftensang, Morten Nørbys og 
Niels Dahls: ”København by 
Night”. Den såkaldte ”danske 
musikbølge” har skyllet nye 
fortolkninger af København 
op på byens kyst: Morten 
Nørby fortæller københav-
nerhistorier.

Af	Jeppe	marsling,	kulturredaktør

Klods Hans-power ikke no-
get for SonyMusic i 90’erne
”Den danske bølge” er be-
tegnelsen for mængden af 
dansksprogede sange, som 
er skudt frem siden årtu-
sindeskiftet. Og mens man 
kan glæde sig over, at der 
kommer flere sange til om 
København, kan man un-
dre sig overfor, hvorfor de 
kommer nu? For Morten 
Nørby, forsanger og sang-
skriver i københavnerkvar-
tetten Vildnis, er antallet af 
sangere på dansk ikke så in-
teressant. Lige så længe han 
kan huske, er der, så længe 
der er blevet talt dansk, 
blevet sunget på dansk. Og 
den troup har han sluttet 
sig til.

Men ville I dansksyngen-
de ikke nå meget bredere 
ud, hvis I skrev og sang på 
engelsk?

“Jo og hvis jeg kunne det, 
gjorde jeg det også - det er 
klart! Og tjente en masse 
penge og fik en firehjuls-
trækker og min ex tilbage.. 
eller en anden én. Men - når 
jeg endelig engang imellem 
overhovedet har noget på 
hjerte. Så har jeg rigelig 
svært ved at udtrykke det på 
dansk…Hvis det sku´ være 
på engelsk, ville jeg hellere 
uddanne mig til slagter - el-
ler et eller andet...”

Efter at Vildnis sidste 
år fik P3’s Folk-pris, og er 
begyndt at spille på festi-
valler ude i landet, er de 
ikke længere udelukkende 
et københavnerband. Men 
det er endt anderledes end 
det begyndte, nemlig i halv-
femserne på Drop Inn med 
noget af en løgnehistorie. 
Bassist Niels Dahl havde 
fået nys om, at et band hav-
de måttet melde afbud til 
et spillejob på ovennævnte 
spillested, og lige så stor-

snudet som han var ung, 
bildte han ejeren ind, ”at 
han havde et band, - der hed 
Vildnis”. Med vennen, san-
ger og sangskriver Morten 
Nørby blev det startskud på 
ti hektiske dage, hvor sange 
skulle rystes ud af ærmet 
til deres fiktive band. Sange 
mange kender i dag.   

Vildnis debuterede på 
spillestedet Drop Inn i midt-

halvfemserne, men først på 
cd i 2003?

“Ja, der havde vi allerede 
spillet sammen længe. Vi 
indspillede faktisk en cd 
sidst i 90érne og havde kon-
trakt med Sony. Men så fy-
rede de ham, som var vores 
mand derinde. Og så kom 
der i stedet en nar, som hed 
Anders, og spurgte os om 
en masse åndssvage ting - 

og også om vi ikke kunne 
synge på engelsk i stedet! 
Og der strandede den Klods 
Hans-power så”.

Hvorfor blev jeres Køben-
havnersang en aftenssang?

” Køben hav ner s a ngen 
blev en aftensang, fordi…
Niels sad ved klaveret og 
spillede nogle akkorder. Så 
fandt vi ret hurtigt en me-
lodi. Måske var den aften-

agtig - eller også var det 
fordi det var aften. Jeg ved 
det ik´”.

Er sangen en bred kærlig-
hedserklæring til hele Købe-
havn, både lys - og skygge-
siderne? 

”København - er jo Kø-
benhavn, fordi den er Kø-
benhavn. Og vores sang 
er til København. Og man 
skriver vel sange til dem, 
man kan lide. Eller i hvert 
fald føler noget for - eller 
meget for, - nok til ligefrem 
at besynge dem. Det er lidt 
ligesom med en søster eller 
bror.. eller med mig og Niels 
(Dahl). Selvfølgelig er der 
noget, man kunne tænke 
sig var anderledes. Men det 
er det altså bare ikke. Og 
hvis det var anderledes, så 
var de måske ikke længere 
hvad de var”.

jm@koebenhavneravisen.dk

KØBENHAVNERSANGEN

københavn	by	night	begynder	nu
solen	går	ned	over	vesterbro
lygter	gløder	natten	er	ny
københavn	by	night	begynder	nu
månen	kigger	på	bleg	og	jaloux
Nam	Nam	Beautys	lamper	
lyser	rødt
stemningsmusik	i	mit	
stamkvarter
glad	og	alene	hvor	er	du	mon	nu
københavn	by	night	begynder	nu

her	kan	penge	svale	savn
og	hun	har	et	ærligt	navn
kom	og	tag	mig	i	din	favn
nu’	det	nat	i	københavn

Sidste	streg	bli’r	sat	i	mors	
makeup
hun	glatter	en	fold	langs	sin	
trussekant
slukker	for	lyset	og	kysser	
sin	skat
hyrevognens	takst	bli’r	sat	
på	nat
københavn	by	night	er	
knap	begyndt
fyrværkeri	over	tivoli
står	hvor	en	stodder	spø’r	
om	en	mønt
mig	bekendt	er	intet	sted	
så	skønt

København 
by Night 
- af Morten Nørby 
og Niels Dahl

agtig - eller også var det 
fordi det var aften. Jeg ved 
det ik´”.

Er sangen en bred kærlig-
hedserklæring til hele Købe-
havn, både lys - og skygge-

KØBENHAVNERSANGEN

“vildnis”	består	pt.	af	de	to	sangskrivere	morten	Nørby	(herover)	og	Niels	Dahl	(bas),	
Jeppe	Gram	(trommer)	og	Rune	Funch	(guitar)
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Den anerkendte engelske 
restauratør og designer Te-
rence Conran har fået blik 
for København. I den gamle 
fl yvebådsterminal i Havne-
gade 44, der oprindeligt blev 
bygget som toldhus i 1937, 
åbner Conran et restaurant-
kompleks bestående af tre 
restauranter, to cocktailba-
rer, en delikatesse og to pri-
vate dining rooms.

Conran er berømt for 
sine restauranter i London, 
Paris og New York. ”Custom 
House at Havnegade 44”, 
som det nye restaurantkom-
pleks kommer til at hedde, 
forventes at tage imod de 
første gæster omkring må-
nedskiftet november/de-
cember.

JKH

Ny	StoR	
REStAURANt-
SAtSNING	I	
hAvNEGADE

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

hvidelam_41x60.indd   1 11/05/06   9:58:15

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 07/09/06   12:04:32

Rosengårdens_41x60.indd   1 11/05/06   10:04:12

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

Fiolstræde 20 · 1171 Kbh. K
Tlf. 33 11 91 10
Lyngby Torv 4 · 2800 Lyngby

Der ligger en violinbygger i 
en lille butik i Lavendelstræ-
de, nærmere bestemt i nr. 10. 
Her arbejder Birger Kulm-
bach alene i sit værksted, 
hvor han reparerer violiner, 
celloer og kontrabasser. Hvis 
man har mod på at investere 
i et helt nyt instrument, kan 
det også lade sig gøre. Birger 
bygger nemlig selv violiner 
helt fra bunden. 

Det er ikke verdens lette-
ste udfordring at blive violin-
bygger i Danmark. Så Birger 
Kulmbach valgte at tage til 
Cremona i Italien og få sin 
uddannelse der. ”Det var fi re 
af de bedste år i mit liv” for-
tæller han med et glad smil. 

Ingen aldersgrænse
Selvom violinbygger-faget 
måske ikke er vejen til rig-
dom, har Birger Kulmbach 
valgt at beskæftige sig med 
det, han brænder for. Han 
importerer selv træ fra andre 
lande i Europa og lader det 
stå i fl ere år, før han bruger 
det til sine violiner. Dette 
bringer den bedst mulige lyd 
ud af de færdiggjorte violi-
ner, og det er med stor omhu 
og kærlighed Kulmbach ud-
arbejder sine produkter. 

 Alle kan besøge den lille 
butik i Lavendelstræde. Selv-
om der er store professionelle 
orkestre der har bestillinger 
hos Birger, er der også plads 
til at man som amatør, eller 
endda nybegynder, kan kom-
me for at se på instrumenter 
og evt. afgive en bestilling. 
Hvis man ikke lige mener, 
man har råd til at investere 

i et helt nyt produkt til lille 
Ole, der har fået den idé at 
ville spille violin, kan man 
også leje et instrument i en 
periode, og derefter beslutte 
om man selv ønsker at købe 
et af de smukke instrumen-
ter.

den

VIOLINBYGGEREN I
LAVENDELSTRÆDE

Da bæltebutikken Zona Co-
penhagen i Fiolstræde åbne-
de, var det med en vis skep-
sis fra omverdenen: Kan en 
butik, der kun sælger bælter 
virkelig løbe rundt? Al mistro 
er blevet gjort til skamme, nu 
hvor bæltebutikken med ha-
stige skridt nærmer sig sin et 
års fødselsdag d. 17. februar.

Bag Zona Copenhagen står 
tre unge mænd i starten af 
tyverne, der har kendt hinan-
den fra børnehaven (en sikker 
vej til succes, red.). To af dem 
læser marketing og salgs-
relaterede studier, og da de 
under en ferie i Cannes blev 
forelskede i byens mange små 

specialbutikker, besluttede 
de sig for at afprøve teorierne 
fra skolebænken i det virke-
lige liv. Bælter havde alles 
interesse, så grundidéen bag 
butikken var hurtigt fundet. 
Efter et år med både succes 
og fejlindkøb er butikken ved 
at fi nde sig til rette, og en del 
erfaring rigere glæder de tre 
ejere sig til endnu et år. 

ckp

ET ÅR I BÆLTETS TEGN

violinbygger	Birger	kulmbach	foran	sit	værksted
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ung, grum og poetisk dramatik 
af Gerhild Steinbuch
med Heidi Colding-Hansen, Laus Høybye,
Olaf Johannessen, og Merete Nørgaard

      

      

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 fi nurligheder og meget, meget mere.

ABONNÉR NU  -  Kun 249 kr. om året for beboere uden for udgivelsesområdet. 
Københavneravisen udkommer 11 gange årligt.
❑ JA TAK, årsabonnement til Københavneravisen 

NAvN:		.............................................................................................

GADE:	..............................................................................................

PoStNUmmER:		..............................................................................

evt.	EmAIL:		....................................................................................

- tættest på Indre By

Kuponen sendes til 
københavneravisen	
Grønnegade	18
1107	københavn	k	
eller	faxes	til	33	45	46	00.	
Abonnement	kan	også	tegnes	på	
www.koebenhavneravisen.dk

✃

Af	Camilla Kjær Pedersen

Få skridt ned ad én af Købma-
gergades mange sidegader, 
fi nder man en række små-
butikker, der i mange år har 
haft deres adresse her - helt 
ugeneret af gågadens leben 
og skiftende butiksliv. Een af 
dem er butikken ”Something 
Special” i Løvstræde 10, der i 
snart 24 år har ligget på sam-
me adresse. Og butikken er, 
som det engelske navn anty-
der, noget ganske særligt, for 
her fi nder man en af Skan-
dinaviens største samlinger 
af vintage-smykker, antikke 
krystal-drikkeglas, samt art 
deco- inspirerede møbler, 
samt smykker af eget design. 

Fra antikke krystalglas 
til royale smykker
Ejeren af Something Special, 
Ali Al-Awssi, der er af irakisk 

oprindelse, kom til Danmark 
i 1970. I starten af fi rserne 
var Al-Awssi, der oprindeligt 
er uddannet ingeniør, på jagt 
efter et egnet lokale til at 
åbne en café, men da det rig-
tige lokale lod vente på sig, 
åbnede han i 1983 i stedet en 
butik med antikke glas. Et 
valg han er glad for at have 
truffet, da butikken også 
gennem årene har fungeret 
som showroom for hans eget 
design. Faktisk startede Al-
Awssi allerede i 1986 med at 
designe lamper, der blev solgt 
i butikken, mens hans møb-
ler fulgte trop i 1990. Seks år 
efter blev vintage-smykkerne 
en del af varesortimentet, og 
i 2002 introduceredes han 
sine unika smykker, som på 
ganske kort tid har vundet 
anerkendelse i modekredse. 
Således har Al-Awssis smyk-
ker allerede prydet fl ere 

berømtheder, blandt andet 
Naomi Campbell på forsiden 
af et dansk modemagasin, 
ligesom Kronprinsesse Mary 
ved fl ere særlige lejligheder 
har båret hans art deco-in-
spirerede halskæder.
    
Er i butikken hver dag
Det er som at besøge Alad-
dins hule, når man træder 
ind i butikken: Fra gulv til 
loft er væggene dækket med 
fi ne glas og funklende smyk-
ker. Ali Al-Awssi står her selv 
hver dag, for selvom det ville 
være rart med en afl øser en-
gang imellem, fi nder han 
det ikke realistisk: ”Jeg er jo 
den eneste, der ved, hvor lige 
netop dét ene eksemplar af 
for eksempel en særlig type 
svensk krystalglas befi nder 
sig i butikken”, forklarer han. 
Og netop denne viden er es-
sentiel for, at butikken kan 

løbe rundt, da en del kunder 
kommer rejsende fra hele 
Skandinavien for at supplere 
deres samling af krystalglas, 
der ofte er gået i arv i fami-
lien gennem fl ere generatio-
ner.     

Al-Awssi regner med 
at fortsætte i Løvstræde i 
mange år endnu, men hvor 
antikviteterne før har været 
det bærende element, skal 
hans design i fremtiden have 
en mere fremtrædende plads 
i butikken. Dette kræver en 
del ændringer i indretningen 
af butikken, men enhver, 
der har besøgt Something 
Special, vil vide, at med den 
imponerende samling glas, 
er det ikke er gjort over en 
eftermiddag. 

ckp@koebenhavneravisen.dk

        

NOGET GANSKE SÆRLIGT

Butiksindehaver	Ali	Al-Awssi	i	sin	specielle	butik
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Kan en bygning være med til 
at udvide netværket mel-
lem Danmark og Frankrig? 
Københavneravisen har mødt 
den franske ambassadør til en 
samtale om en ny bogudgivelse 
om Det Thottske Palæ. 

Af	Sofie	vestergaard

Med en perfekt beliggenhed 
på Kongens Nytorv er den 
franske ambassade en af de 
mere iøjnefaldende ambas-
sader i København. Men ikke 
kun beliggenheden er særlig; 
selve bygningen, Det Thott-
ske Palæ, er også af særlig 
arkitektonisk og historisk 
karakter.

Derfor har den franske 
ambassadør, Anne Gazeau-
Secret, taget initiativ til en 
bog om palæets historie. 
Københavneravisen har i 
forbindelse med udgivelsen 
truffet ambassadøren i de 
højloftede gemakker for at 
høre om, hvorfor det er vig-
tigt at udgive en bog om net-
op dette palæ.

”Der har altid været inte-
resse for Det Thottske Palæ, 
og med denne bogudgivelse 
har vi ønsket været at opnå to 
mål: At afdække bygningens 
historiske forløb præcist og 
samtidig udarbejde en guide 
til palæets gæster,” fortæller 
Gazeau-Secret. 

Dansk og fransk
En rapport fra 2003 om 
den arkitektoniske historie 
danner baggrund for bo-
gens tekst, som er skrevet 
på fransk og dansk af hen-
holdsvis kunsthistorikerne 
Florence Talbot og Ulla Kjær, 
hvoraf sidstnævnte har sit 
daglige virke på Nationalmu-

seet. Bogen beskriver kort og 
præcist med mange illustra-
tioner Det Thottske Palæs 
forløb, fra opførslen i 1683-86 
under Niels Juels ejerskab og 
op til nutiden, hvor bygnin-
gen har fungeret som fransk 
ambassade siden 1920.

Bogens enkle og lettilgæn-
gelige format har fl ere årsa-
ger, fortæller ambassadøren: 
”Budgettet har umuliggjort 
en stor kunstbog, men det er 
egentlig heller ikke formålet. 
Bogen skal være nem at tage 
med på rundtur i bygningen, 
så man kan guides i rumme-
ne og læse om arkitekturen, 
møblerne og kunstværkerne. 
Og prismæssigt skal alle 
kunne være med.”

Europæiske forbindelser
Udgivelsen af bogen hæn-
ger nøje sammen med Anne 
Gazeau-Secrets politik om at 
åbne ambassaden mere for 
besøgende.

 ”Da bogudgivelsen blev 
fejret den 14. december 2006 
havde ambassaden 750 gæ-
ster på seks timer. Den enor-
me interesse viser vigtighe-
den af at vise palæet frem: 
Bygningen er et historisk mo-
nument, en attraktion, der 
kan styrke forbindelsen mel-
lem Frankrig og Danmark. 
Vi skal være mere aktive i at 
udvide dette netværk, for det 
er netop dét, der er essensen 
ved europæisk samarbejde: 
At udveksle mennesker og 
projekter, og rejse på tværs af 
grænserne.” 

Ambassadøren bruger 
den ene af forfatterne, Flo-
rence Talbot, som eksempel. 
”I forbindelse med projektet 
kom hun til Danmark som 
studerende fra Sydfrankrig. 

Bogen har givet hende en 
pris i hjemlandet, og oplevel-
serne har givet hende et po-
sitivt syn på Danmark. Hun 
vil måske ønske at bosætte 
sig her, hun vil tale godt om 
landet, og på den måde ska-
bes der gode europæiske for-
bindelser.” 

Danmark og Frankrig de-
ler ifølge ambassadøren man-
ge af de samme værdier, og 

kulturelt har vi meget tilfæl-
les. Ambassadens åbenhed 
har derfor resulteret i mange 
arrangementer i samarbejde 
med det danske kultur- og 
erhvervsliv, og det er også 
blevet muligt for grupper at 
blive vist rundt efter aftale.

 Det Thottske Palæ danner 
jævnligt ramme for foredrag 
og debatter, koncerter etc. Og 
der er fl ere planer i vente. 

Anne Gazeau-Secret kunne 
godt tænke sig udstillinger, 
for eksempel om fransk og 
dansk design, som kan belyse 
forskelle og ligheder. I denne 
sammenhæng kan bogen om 
Det Thottske Palæ ses som 
et blandt mange tiltag for 
at skærpe interessen for de 
dansk-franske relationer. 

sv@koebenhavneravisen.dk

DEN FRANSKE AMBASSADE ÅBNER

Frankrigs	ambassadør	i	Danmark	Anne	Gazeau-Secret	viser	rundt	i	søhelten	Niels	Juels	gamle	palæ,	
der	nu	huser	den	franske	republiks	ambassade	i	Danmark
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Foto: Luftfoto af byggeplads ultimo januar 2007. 

SKUESPILHUSET 
 Boring af pæle til promenadedækket i havnebassinet er udført. Endvidere er 

”Venezianske pæle” monteret på de borede pæle. Pælene ses tydeligt i havnebassinet 
på ovenstående luftfoto. I februar opstartes montage af en stålkonstruktion på de 
”Venezianske pæle”. Stålkonstruktionen danner underlag for den efterfølgende lægning 
af egetræsplanker, som danner overfladen på promenadedækket. Promenadedækket 
vil, når dette er udført, forbinde Nyhavn med Kvæsthusbroen. 

 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. 

 - Malerne og gulvlæggerne er nu 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. 

 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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Lene Hansson, kostvejleder, 
forfatter og værtinde på 
TV2 ś program: ”Du er hvad 
du spiser”, holdt i slutningen 
af januar reception for sit og 
sin mands wellnesscenter i 
Holbergsgade 24 på Gammel-
holm.

Centret, som bærer Lene 
Hanssons eget navn, åbnede 
allerede i november måned 
sidste år, men blev først fej-
ret her i det nye år. På dagen 
deltog cirka 300 gæster fra 
hele Danmark, som har fat-
tet interesse for den kendte 
kostvejleders nye tiltag.

Udover kostvejledning til-
byder centret en lang række 
behandlinger til pleje af 
både krop og sjæl. Nogle af 
de mere usædvanlige tilbud 
er Life Coaching, som skal 
kunne hjælpe kunder med 
at nå deres ønskede mål, og 
Ayur Vedisk Yoga massage, 
en kraftfuld sammensæt-
ning af yogabaseret kropste-
rapi. Desuden kan man købe 
Lene Hanssons egne økolo-
giske produkter i lokalerne, 
der er indrettet med en sær-
lig spirituel vinkel.

sv

På Kongelig Hof Apotek i 
Store Kongensgade rådgiver 
personalet dagligt forkølede 
kunder om, hvordan symp-
tomerne kan dæmpes. Apo-
teker Susanne Trøck-Nielsen 
fortæller, at en stor del af de-
res kunder kommer på grund 
af forkølelse – og det er både 
folk i og udefra Frederiks-
Staden. ”Cirka halvdelen af 
vores kunder er lokale, mens 
resten mest er folk, der arbej-
der i området og turister. Når 
forkølelsen melder sig, vil 
man ikke vente på at komme 
hjem til sin egen læge, men 
have lindring her og nu.”
Særligt hosteanfald kan vir-
ke forstyrrende om natten, 
og det kan derfor være nød-

vendigt med et hostemid-
del. ”Når forkølelsen rigtig 
tager fat, og hosten bliver tør 
og anstrengt, kan det være 
svært at falde til ro og sove 
om natten. Men søvn er vig-
tig for, at kroppen kan samle 
kræfter til at nedkæmpe vi-
rus og blive forkølelsen kvit,” 
siger Trøck-Nielsen. 

hJæLP	moD	
VINTERSNUE

WELLNESS	PÅ
GAMMELHOLM

Kl in i k

Den Blå Briks

Gl. Mønt 29, 1117 Kbh K Tlf: 33 32 30 06

I uge 7 + 8 + 9 +10
gives der 50%
på alle zoneterapi-
behandlinger

www.denblaabriks.dk

Prof. massage
 & zoneterapi

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

Kontakt VDN for annonceplads på
tlf. 33 �5 �6 00  

eller  mail: annonce@vdn.dk

Der	var	reception	da	Wellnesscentret	åbnede	på	Gammelholm:	Gæsterne	fi	k	både	kost	og	vejledning
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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

Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

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

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

BYENS ØL  af Jacob Ludvigsen

For en halv snes år begyndte 
belgisk øl at vinde indpas 
blandt livsnydere i Køben-
havn. Mikroskopiske impor-
tører førte den ene delika-
tesse efter den anden ind i 
landet, og de mange nuancer 
inspirerede brave mænd til 
at oprette foreningen Danske 
Ølentusiaster, der har 11.000 
medlemmer og har været en 
drivende kraft for den udvik-
ling, der har ført til oprettel-
sen af over 80 mikrobrygge-
rier i Danmark, heraf fl ere i 
København.

Med få undtagelser er øl-
kortet på ”Den Tatoverede 
Enke” belgisk. Baren i Baron 
Boltens Gård, der også har et 
fortræffeligt køkken, fører 
16 forskellige slags øl på fad, 
og det er i sig selv et kunst-
stykke at styre så mange fu-
stager, da holdbarheden er 
begrænset. ”Einbecker Pils” 
og ”Martini Weissbier” er fra 
Tyskland. ”Örebro Bitter” og 
”Närke Pope’s Porter”, bryg-
get specielt til Den Tatove-
rede Enke i Örebro, er det 
svenske indslag. Og så er der 
en hane til gæsteøl, men el-
lers er alt belgisk.

Det er sjældenheder som 
”Trobadour Obscura”, ”Tim-
mermann’s Lambiscus” og 
”Gouden Carolus”, der skæn-
kes, men også lidt mere ud-
bredte mærker som ”Chimay” 
og ”Westmalle”. Om den har 
Jan Pilipe fra ”Barley Wine” i 
Læderstræde engang sagt, at 
hvis han kun havde et kvar-
ter tilbage og måtte vælge, så 

ville det blive en ”Westmalle 
Trippel”. Enkens prisniveau 
befi nder sig mellem 40 og 50 
kr.

En optælling af ølkortet 
viser ca. 66 forskellige bel-
giske fl askeøl i kategorierne 
blonde, bruine, dubbel, tri-
ple, trappist, lambic, geuze 
plus ”øvrige”, og igen er det 
sjældenheder som ”Poperings 
Hommelbier”, ”Barbar” og så-
gar ”Delerium Tremens”, der 
sikrer usædvanlige oplevel-
ser. Udvid Deres ølforråd!

På hjemmesiden kan 
man orientere sig om såvel 
drikkevarerne som gastrono-
mien, der har mange klange 
fra det fransk-fl amske reper-
toire, nyfortolket og med liv-
lig smagsgivende brug af øl, 
også i desserter.

Enken har efterhånden 
ligget der ”altid” og er vedbli-
vende helt fremme i ølvog-
nen som kulturambassadør 
for belgiernes blomstrende 
brygkunst.

DEN BELGISKE
ØLAMBASSADE

Bernikows Vinstue, kendt og 
elsket for de tobakssværtede 
vægge og rustikke interiør, 
har overgivet sig til moderni-
seringen.

På adressen i Kristen Ber-
nikowsgade henstod lokaler-
ne i begyndelsen af februar 
ganske tomme, al indmad var 
taget ud, og håndværkerne 
rykket ind. Et skilt bebudede, 
at den hæderkronede vinstue 
vil opstå i ny skikkelse den 1. 
marts – en måned før det be-
budede offentlige forbud mod 
tobaksrygning på vinstuer og 

andre udskænkningssteder!
Selv om samme skilt hen-

viser til muligheden for at 
indtage kaffe & kager i kon-
ditoriet i Pilstolstræde, menes 
gamle gæster at kunne slå 
koldt vand i blodet.

Der er blot tale om en, 
ganske vist total, ombygning 
af de lokaler som i sin tid en 
Victor Borge gik i brechen for, 
da Torvehallerne (nu Netto-
forretningen ved siden af) var 
på udkig efter at overtage de 
attraktive kvadratmetre. Des-
uden har foreningen HenRy 

tidligere henlagt mange af 
sine røgfyldte seancer til vin-
stuen med de grønne borde 
og brune vægge. I de senere år 
er forretningen i nogen grad 
ændret i retning af en meget 
besøgt frokostrestaurant, især 
med mange svenske gæster.

Da både toiletter og køk-
ken alligevel skulle renoveres 
helt fra grunden, valgte ejeren 
altså at tage skridtet fuldt ud 
med en helt ny vinstue, beret-
tes det i nabolaget.

kfa

I fl ere måneder har butikken 
i Grønnegade 30 stået med 
blændede ruder, men nu er 
forretningen Stellinge endelig 
åbnet. Butikken er blevet sat i 
stand, og eksklusivt børnetøj 
fra blandt andet Fay, Simonet-
ta og Patrizia Pepe er hentet 
hjem fra Italien.  
”Jeg syntes der mangler en bu-
tik med eksklusivt børnetøj i 
denne del af byen” forklarer 
butikkens ejer Nicole Punzi, 
som er halv italiener. Hun be-

skriver stilen som en god blan-
ding af sporty, funky og fi nt, 
og på hylderne ligger alt fra 
blødt undertøj til fi ne kjoler. 
Til babyerne er der også baby-
olie og hjemmestrik i bomuld.

Bold og børnetøj
Nicole Punzi vil ikke selv være 
at fi nde bag disken til daglig. 
Hun står primært for indkøb 
og administration, for hun bor 
i Bremen, sammen med sin 
mand Daniel Jensen, som er 

professionel fodboldspiller. 
”Jeg kommer til at pendle 
imellem Bremen og Køben-
havn, og vil derfor kun være 
i butikken, når min mand er 
med landsholdet,” forklarer 
hun ”i det daglige vil min mor 
stå i butikken.”
På sigt er planen at udvide 
med endnu en ansat, og når 
ægtemandens fodboldkarriere 
i udlandet er slut, vil Nicole 
Punzi selv stå bag disken.

lhh

BERNIKOWS HaR OVERGIVET SIG!

TØJ TIL DE SMÅ STJERNER
- Eksklusiv børnetøjforretning er åbnet i Grønnegade ✰✰✰ ✰

Der	bydes	på	specialøl	hos	
“Den	tatoverede	Enke”
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Skolemuseet i Rådhusstræde 
6 præges dagligt af stor ak-
tivitet og masser af gæster. 
Gæsterne kan være en æld-
regruppe på udfl ugt eller en 
konference om de danske 
skoler i løbet af 3 generatio-
ner. Det er blot eksempler på 
nogle af de muligheder Det 
Danske Skolemuseum byder 
på.

I løbet af et år ligger mu-
seets besøgstal på mellem 
5-6000, uden at alle de in-
stitutioner, skoler samt kon-
ferencer, der gæster museet, 
er talt med. I Løbet af ét år 
er der ca. 12-14.000 folkesko-
leklasser på besøg, for at op-
leve hvordan deres forældre 
eller bedsteforældre blev un-
dervist.

Oplevelsen ligger i en 
gennemgang af de forskel-
lige rum på museet, der er 
indrettet efter specifi kke fag, 
såsom sløjd, gymnastik og 
fysik. Desuden er der opstil-
let et klasselokale som det så 
ud i år 1930. Den gang, hvor 
læreren måtte irettesætte 
eleverne fysisk, og der blev 
skrevet med blæk og pen.

altid en god historie
Guiderne på museet er ældre 
mennesker, der ikke nød-
vendigvis har forsket i det 
danske skolevæsen, men har 
oplevet det på både godt og 
ondt. Dermed ligger der en 
vis nærhed og troværdighed 
i de historier, man kan få på 
sin rundvisning. Der er nem-
lig altid en god historie bag 
de enkelte genstande på mu-
seet. Historien er en vigtig 
del i udvælgelsen af hvilke 
genstande, der skal have en 
plads i den tre-etagers udstil-
ling i Rådhusstræde.

Museumsassistent Niko-
laj Lindegaard Helms fortæl-
ler, at der hver dag ringer 
personer ind for at tilbyde 
gamle skolbøger osv., som 
de har fundet efter en op-
rydning i kælderen eller på 
loftet. Alt har selvfølgelig 
interesse, men genstande der 
kan bidrage med noget nyt 
og spændende til den i for-
vejen imponerende samling 
på over 100.000 skolehisto-
riske genstande, har første 
prioritet til at blive vist frem. 

Andre effekter tager museet 
også gerne imod, og de bliver 
lagt til de andre genstande, 
der egner sig til bevaring. 
Museet er nemlig mere end 
bare et museum.

Galathea 3
Museumsaktiviteter har hele 
tiden været i højsædet, alle-
rede inden åbningen i Råd-
husstræde i 1995. Det Danske 
Skolemuseum er Danmarks 
‘nationalmuseum’ for under-
visnings- og skolegenstande, 
og giver dermed et indblik i 
undervisningens udvikling i 
folkeskoler, gymnasier, høj-
skoler osv. 

Desuden er museet et 
forskningscenter. En af mu-
seets stiftere er Undervis-
ningsministeriet, og dermed 
er museet en del af processen 
i undervisningssystemets 
fremtid. Museet har ingen 
direkte indfl ydelse, men 

rummer en stor ressource-
bank og vejleder gerne i både 
små og større spørgsmål. En-
delig kommer museet ofte 
med ekspertudtalelser til 
døgnets nyheder, der er un-
dervisningsrelevante.

Netop nu har Det Danske 
Skolemuseum udsendt med-
arbejdere til Indien, hvor 
de skal støde til Galathea 3 
ekspeditionen. Museets ud-
sendinge skal forske i sko-
lehistorien i den tidligere 
danske koloni Tranquebar. 
Denne forskning skal føre til 
en udstilling i Indien og for-
håbentligt også i Danmark. 
Denne udstilling vil komme 
på tale til efteråret, hvis alt 
går vel.

”Man må gerne slå!”
Museet har i det sidste års tid 
kørt et pilotprojekt i samar-
bejde med Herlev Kommune. 
Dette projekt går ud på, at 5. 

DA BEDSTEFAR GIK I SKOLE

klasser kommer på besøg og 
oplever en hel skoledag, år 
1920. Alt er tilbage i gammel-
dags stil med venten udenfor 
klasseværelset, skammekro-
gen og ingen mobiltelefo-
ner(!).

Dog bliver spanskrøret 
ikke benyttet, på trods af 
museumschef Keld Grinder-
Hansens historier til de ‘uar-
tige’ børn: ”Man må gerne slå 
her, det er et museum!”.

Flere elever har udtrykt 
glæde ved denne oplevelse, 
bl.a. fordi de føler at det gi-
ver mere ro i klassen, og at 
alle bliver hørt. Ikke som i 
nutidens skoler, hvor under-
visningen bliver delt op indi-
viduelt: Nogle har måske mu-
sik, andre spiser frokost og en 
tredje gruppe har danskun-
dervisning. Uden denne op-
deling bliver der mere ro til 
den enkelte, og alle er en del 
af et fællesskab. Glæden har 

været så stor hos den enkelte 
klasse, at de har ønsket at 
fastholde de fl este elementer 
fra den gamle undervisnings-
form. Dette skete endda på 
elevernes opfordring, fortæl-
ler museumschefen.

Verdens største samling
På 1. sal er der reserveret et 
stort lokale til særudstillin-
ger. For nylig sluttede således 
en udstilling om den jødiske  
Carolineskolen. Den næste 
særudstilling bliver om an-
skuelsestavler. Disse tavler 
blev brugt til undervisning i 
den gamle skole, og Det Dan-
ske Skolemuseum har faktisk 
verdens største samling på 
15.000 stk. Denne udstilling 
vil give de besøgende et ind-
blik i gamle dages undervis-
ningsform, hvor brugen af 
bøger var begrænset.

Museets ældste genstande 
er bøger fra midten af 1600-

Det	Danske	Skolemuseum	i	Rådshusstræde	er	porten	til	fortidens	skolevæsen

På	Det	Danske	Skolemuseum	i	Rådhusstræde,	kan	man	se	hvordan	fortidens	skolelokaler	var	indrettet
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Klipning fra 200-250 kr.
Negler fra 400-450 kr.

Make-up fra 200-600 kr.
Bryn og vipper 250 kr.

Tilbud i december:
Klipning, kur og hoved massage 270,- kr.

Knabrostræde 25, 1210 København
Tel. 33690989
www.zenso.dk

&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

Et nyt stormøde, med tra-
fikkampagnen for Stræ-
derne som tema, er nu fore-
stående. Kampagnen skulle 
ellers have været afsluttet 
ved udgangen af september 
måned sidste år, men blev 
udskudt, da forslagene kræ-
vede flere forhandlinger 
med de involverede parter.

Nu ser der ud til at der 
tegner sig en mulig løsning 
på problemerne med den 
trange plads for cyklister, 
bilister og gående.

Løsningsforslagene kom-
mer fra Københavns Kom-
mune, Københavns Politi, 
Københavns Parkering, 
Vej og Park samt handels-
standsforeningen ”Stræder-
ne fra Gammel Strand”, og 

vil blive fremlagt på et stor-
møde i marts måned. 

Datoen for stormødet er 
endnu ikke fastlagt. Det lig-
ger dog fast, at selve kam-
pagnen vil løbe af stabelen 
den 1. maj 2007.

av

tallet. Med alle disse gen-
stande kunne museet egent-
lig have været et stort og 
imponerende arkiv, men som 
Nicolaj Lindegaard Helms 
udtaler:

”Det ville være synd, hvis 
det hele kun var blevet en del 
af Rigsarkivet. Alle kender 
til skolen, vi er jo teoretisk 
set tvunget til at gå i skole, 
dermed er det en oplevelse 

for alle at komme her for at 
opleve en gammeldags skole. 
Mange bedsteforældre kom-
mer på besøg med deres bør-
nebørn og kan fortælle mas-
ser af historier og genkende 
de fl este genstande. Museet 
og dens udstillinger er en del 
af en overlevering af min-
der”.

I løbet af vinterferien vil 
det være muligt for de besø-

gende at få en grundig rund-
visning af guiderne, samt at 
komme til at opleve under-
visning i det gamle skolelo-
kale fra 1930. Desuden vil 
der være rig mulighed for at 
få stillet sin nysgerrighed og 
svar på spørgsmål hos muse-
ets ansatte.

av@koebenhavneravisen.dk

STORMØDE	
om	tRAFIkkAmPAGNE

højbro	Plads	i	starten	af	1900-tallet	-	samme	tidsalder	man	
kan	genopleve	på	Skolemuseet	i	Rådhusstræde
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Når Københavns universitet 
om få år flytter ud af Pisse-
renden efterlades en stor, tom 
gård i Studiestræde 6. Hvad 
skal der blive af Studiegården i 
fremtiden?

Af	Anders	olivarius

Pisserenden er ikke hvad den 
har været. Det fastslår byhi-
storiker Jan Janssen: ”For 40-
50 år siden kendte man alle 
mennesker i gaden ved navn. 
Dengang boede man jo tæt-
tere på hinanden”, siger Jan 
Janssen og fortsætter:

”I dag dominerer trafi k-
ken alt for meget og deler 
kvarteret op i karréer. Man 
kommer ikke rigtigt hinan-
den ved længere. Der er et 
savn efter sammenhold”

Jan Janssen erkender, at 
det er svært at begrænse tra-
fi kken i Pisserenden. Derfor 
er han begyndt at se sig om 
efter mulige samlingssteder 
i kvarteret. Og her er der ét, 
der skiller sig ud: Gården til 
Studiegården 6, eller som 
den i daglig tale kaldes : Stu-
diegården.

Tidspunktet uvist
Studiegården er i dag hjem-
sted for de jura- og økonomi-
studerende fra Københavns 
Universitet, som lejer byg-
ningerne af Staten. Som tidli-

gere omtalt her i avisen, har 
universitetet konkrete planer 
om at forlade de fl este adres-
ser i Indre By og fl ytte uden 
for voldene. Det bekræfter 
Hans Halvorsen, Københavns 
Universitet, der dog ikke kan 
sætte præcis dato på udfl yt-
ningen. ”Som kortene ligger 
nu, så bliver det i 2012 eller 
2013”, siger Hans Halvorsen.
Og hvad sker der så med med 
Studiegården, når I fl ytter?

”Det er uvist i dag – efter 
mine oplysninger”.

Mange gode idéer
Studiegården kunne blive 
et centralt mødested i Indre 
By, siger Jan Janssen: ”Du får 
ro og stilhed midt i det pul-
serende liv. Du får de lokale 
med og du får folk udefra”. 
Med sine knapt 9000 kva-
dratmeter kan Studiegården 
dog blive til næsten hvad som 
helst. En rundspørge blandt 
de lokale handlende viser da 
også, er der er mange menin-
ger om, hvordan gården skal 
indrettes i fremtiden.

”Det kunne jo være fedt 
med noget udeservering i 
gården”, siger Martin fra Bog 
Børsen i Studiestræde. Han 
er ikke i tvivl om, at et blom-
strende caféliv vil tiltrække 
folk fra hele byen og dermed 
give et løft til kvarterets han-
delsliv.

Thomas fra Jailhouse ser 
dog hellere, at der indrettes 
spillesteder i de gamle byg-
ninger. ”Men der er jo altid 
problemer med støjen”, spe-
kulerer han.

Denne bekymring deles 
af Dorte fra Dojo Grøn Frisør 
i Sankt Peders Stræde. ”Jeg 
gider simpelthen ikke have 
bræk ned ad trappen hver 
weekend”, siger hun. Hendes 
eget bud på Studiegårdens 
anvendelse? ”Et økologisk 
spisested! En lille niche med 
helsekost og sådan”.

”Det ender jo med at bli-
ve til ejerlejligheder”, siger 
Thomas fra Jailhouse. ”Det 
giver penge i kommunekas-
sen”. Han tænker sig lidt om, 
og tilføjer så, med et ironisk 
smil: ”Ellers slår vi to fl uer 
med et smæk og fl ytter ung-
domshuset herind!”.

Idéer synes der at være 
nok af. KøbenhavnerAvisen 
vil følge udviklingen og se, 
om Pisserenden får sig et nyt, 
centralt samlingssted.

ao@koebenhavneravisen.dk#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

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

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00
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STUDIEGÅRDEN
NYT SaMLINGSSTED
TIL ‘RENDEN’?

Skribenten Allan Mylius 
Thomasen, der bor i Teglga-
ardsstræde, fi k sit livs over-
raskelse, da han forleden 
blev bedt om at indtræde i 
Københavns Borgerrepræ-
sentant i stedet for Enheds-
listens skandalebefængte 
fhv. skoleborgmester Per 
Bregengaard. Som nummer 
ti på stemmesedlen havde 
Mylius ikke regnet med en 
kommunalpolitisk karriere, 
nu fanger bordet. Han synes, 

at partifællen har været ud-
sat for ”perfi d personhetz”, 
men hvad vil han selv gøre 
for byen?  

- Som byhistoriker glæder 
jeg mig til at tage kampen op 
mod den kortsigtede og histo-
rieløse profi t, der alt for længe 
har mishandlet vores by. En 
by er til for alle slags menne-
sker, ikke kun det overophe-
dede boligmarkeds millionæ-
rer. Og så må vi have stoppet 
Ritt Bjerregårds vandalplaner 

om at smadre højhuse og pro-
fi tzoner ind midt i den gamle 
by.  Det der for udefrakom-
mende gør København attrak-
tiv, er vores lave ensartede be-
byggelse, med grønne tårne 
og spir. København bliver 
ikke en mere tiltrækkende 
metropol, fordi vi knalder et 
par kolosbygninger op i Tivoli 
og omegn. Den slags har alle 
storbyer med småttænkende 
politikere. Vi skal værne om 
den enestående egenart som 

netop København byder på, 
siger han til Københavnera-
visen.

Ny	BoRGERREPRæSENtANt:	
STOP RITTS VANDALPLANER

Skribenten	Allan	mylius	thomasen
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Vi er på virksomhedsbesøg 
mellem røde lamper, kjoler med 
drager på og porcelænsvaser 
i det ny store Kina Hus på 
Frederiksborggade.  

Af	Jeppe	marsling

Kinabutikken i Rosengården 
(mellem Fiolstræde og Nørre-
gade) og Den Kinesiske Køb-
mand på Nørre Voldgade har 
fået selskab af det 300m2 sto-

re ”Kina Hus” i den tidligere 
herrekonfektionsforretning 
på Frederiksborggade. 
 Ganske kinesisk er det in-
dehavende ægtepar som nat 
og dag, yin og yan: Li Jieng 
Ling vil ikke fotograferes, 
men gerne besvare spørgs-
mål, hendes mand Niu Hong 
Da gør leende opmærksom 
på, at han ligner selveste for-
mand Mao - på nær en prik, 
som han i spøg overvejer at 

få opereret fra kinden ned på 
hagen(!). 

Hvorfor tror du, at Køben-
havns kinesere indtil nu har 
holdt sig for dem selv?

”Kineserne er altid meget 
fl ittige. De er altid på arbejde. 
Derfor”, smiler en alvorlig Li 
Jieng Ling.  

For ti år siden havde ægte-
parret en lille butik ”på stør-
relse med en kiosk” i Rød-
ovre, springet til Kbh. K har 
været et stort skridt at tage.

Var I ikke bange?
”Jeg er lidt bange. Men 

min mand, han er ikke ban-
ge. Han tænker altid stort, 
stort”.

Er det dét, der er kinesisk 
ånd: At passe sig selv – og 
samtidig tænke stort?

”Ja!”

Danske turister
Butikken her viser ikke dan-
skernes syn på kineserne, den 
udstiller det kinesiske, som I 
selv ser det?

”Mange danskere synes 
vores varer er specielle, det 
er meget traditionsbundet 
og gammeldags. Københav-
nerne kommer for at købe 
grøn thé, røde lamper, bøger 
om kong fu, feng shui . Det 
sidste er populært i hele ver-
den, især i England, men nu 
er danskerne ved at komme 
med. Der kommer fl ere og 
fl ere danske turister til Kina, 
og mange danske fi rmaer 
åbner i Kina, Danfoss f.eks. 
Således bliver københavner-
nes kendskab til vores gamle 
kultur større og større”.

Tre unge piger kommer 
ind for at prøve silkekjoler 
med drager og blomster på 
og kinasko til, her fnises og 
vendes og drejes. De skal til 
temafest, en ganske almin-
delig begivenhed i forretnin-
gen.

Hvad er kundernes reak-
tion på jeres Kina Hus?

”De siger: ”Wow, hvor er 
det stort! Sikke en masse 
fl otte farver!”. Stærke farver 
er meget kinesisk. Især den 
røde farve. Røde lamper bety-

der lykke og velstand, mange 
københavnere køber røde 
lamper. I år er det grisens år. 
Det betyder lykke. Mange vil 
blive gift og få børn, i både 
Kina og Danmark”.

Vaser, vaser, vaser...
Efter metroens ankomst er 
det blevet dyrt at bo Fredi-
riksborggade. Københav-
neravisen beroliger de fl ittige 
tilfl yttere med, at området 
vil blive bedre besøgt, når 
de triste evighedsstilladser 
kommer ned og Torvehal-
lerne åbner. Torvehallerne 
har parret ikke hørt tale om 
før nu.  

Før Københavneravisens 
udsendte takker af viser en 
ydmyg Niu Hong Da vare-
lageret frem: Hundredvis 
af store gulvvaser i kinesisk 
porcelæn.

”Jeg har københavns 
største udvalg af kinesiske  
vaser”, hvisker indehaveren 
ydmygt, og river papiret af, 
så de klare farver kan stråle 
i halvmørket. Han håber på 
at københavnerne en dag får 
øjnene op for deres skønhed.

jm@koebenhavneravisen.dk

KINA HUSET	
I	FREDERIkSBoRGGADE

En	stolt	butiksejer	foran	hylden	med	grøn	thé

Denne	kinesiske	lampe	kan	blive	din,	hvis	du	kigger	forbi	
kina	huset	i	Frederiksborggade
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k ø B E N h A v N E R  
K A L E N D E R E N 

Københavns tidligere klo-
akborgmester Søren Pind 
afslører nu, at han var udsat 
for et uhørt groft nummer, 
iscenesat af forhenværende 
overborgmester Jens Kramer 
Mikkelsen og hans davæ-
rende pressechef, Carsten 
Mai Jørgensen. Han prøvede 
at sælge en historie til pres-
sen om, at Søren Pind betalte 
prostituerede med sit kom-
munale kreditkort. Ingen 
hoppede dog på denne løgne-
historie. Trods sit forsøg på at 
kompromittere et medlem af 
Venstre blev Carsten Mai an-
sat som finansminister Thor 
Pedersens spindoktor i 2001, 
og han er nu tjenstgørende 
i et privat PR- og spinfirma. 
Beretningen, der stod i Bør-
sen forleden, er således af 
ældre dato, men ikke mindre 
slibrig. For offentlige midler 
beskæftigede Kramer altså 
en bandit, som betragtede 
det som sin opgave at tilsøle 

chefens politiske modstan-
der.

- Jamen, sådan er politik i 
vore dage, vil kynikeren ind-
vende. Men her må vi sætte 
en stopper for opfindsom-
heden. Med stor forsinkelse 
har Søren Pind nu vovet at 
fortælle, hvad han var ud-
sat for, men det får ingen 
konsekvenser. Carsten Mai 
kan fortsat råde offentlige 
og private kunder for cirka 
1750 kr. i timen, og han til-
byder måske endda ydelser 
af samme karakter. Bagtalel-
se, tilsvining, infamisering 
og karaktermord leveres på 
bestilling. 

Alligevel vil vi tilbagevise 
alle rygter om, at Carsten Mai 
har nekrofile og kleptomane 
tilbøjeligheder og desuden 
skylder ti millioner i skat. 
Måske er det sandt, men vi 
overlader møgspredningen 
til denne gentleman.

PIND 
& SPIN

af Tårnfalken 

FEBRUAR

TIRSDaG D. 13 Human Feel. 
Mød fire af Amerikas føre-
nde navne på den innovative 
og fremadskuende del af den 
amerikanske jazzscene, kl. 
20.30, JazzHouse.

ONSDaG D. 14 ”Farvel Dagmar”. 
Kejserinde Dagmars tid i Rus-
land, kl. 11-16, Amalienborg-
museet, Christian VIII’s Palæ.

TORSDaG D. 15 Halfdans Sange: 
Martin Spang Olsen og Anna 
Britt H. Mathiassen synger 
sange fra bogen ”Når far og 
mor får tid”, kl .16, (Fri Entré), 
Det Kongelige Bibliotek, Den 
Sorte Diamant.

FREDaG D. 16 Ibrahim Electric 
feat: Ray Anderson, anmel-
derroste københavnerkvartet, 
kl. 21.30, JazzHouse.

SØNDaG D. 18 Højgaard & Høj-
rup, spiller herlig folkemusik, 
kl. 20, Rundetårn.

MaNDaG D. 19 Pelléas og Mé-
lisande, operaintroduktion. 
Stærkt symbolistisk drama 

sat i musik af Debussy, ”et me-
sterværk af en opera”, kl. 17, 
Det Kgl. Bibliotek, Den Sorte 
Diamant.

TORSDaG D. 22 Debutkoncert 
for komponisten Nicklas Sch-
midt, kl. 20, Arr. Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium, 
Rundetårn.

FREDaG D. 23 ”Mikiko Hira-
bayashi Trio”, Jazz House, kl. 
21.30, Niels Hemmingsens 
Gade 10
               

LØRDaG D. 24 ”Omstilling til 
Paradis” af Tennessee Wil-
liams, opført af Teater Intime 
indtil 3. marts, kl.17, Folketea-
tret, Nørregade 39  

MaNDaG D. 26 ”På Sporet af 
Ordet”, Post & Tele Museum, 
særudstilling om kommuni-
kation for børn, fra kl.10, Køb-
magergade 37

TIRSDaG D. 27 “Kald! Et ma-
skeret ritual” (indtil 2/3), 
Birgit Løkke og Rolf Heims 
”kulturelle kakafoni”, kl. 20, 
Musikteater PLEX, Kronprin-
sensgade 7.

ONSDaG D. 28 ”Tårn til Tårn - 
Det Vestjyske Hus”, 100 kunst-
nere fra det nordvestjydske 
viser værker i Rundetårn, kl. 
10-17 (indtil 18. marts).  

MARTS

TORSDaG D. 1 “Hip Hop De-
light Club Johnson + band”, 
Jazz House, kl. 20.30, Niels 
Hemmingsens Gade 10 

LØRDaG D. 3 ”Kopftot - et flugt-
forsøg”, Sidste dag!, Café Tea-
tret, kl. 17.00, Skindergade 3
 

LØRDaG D. 3 ”ONGOBONGO-
JAM”, afslutningsfest, fri en-
tré, kl.21, Huset i Magstræde.

MaNDaG D. 5 ”Bunbury” af 
Oscar Wilde, Det Kgl. Teater, 
Stærekassen, kl. 20.00. 

TORSDaG D. 8 “Das Beckwerk: 
The Return of the Democr-
acy”, Kunsthallen Nikolaj, Ni-
kolaj Plads 10.

jm@koebenhavneravisen.dk

…beboerantallet i Køben-
havns Indre By på ca. 10 år 
er steget med 12% fra 6.800 
til 7.600, hvilket er meget 
atypisk for en storby? Det 
kom frem i en undersøgelse 
lavet af Center for Byrums-
forskning ved Kunstakade-
miets Arkitektskole. Langt 
de fleste større byer oplever 
den modsatte udvikling, 
men København skiller sig 
væsentligt ud. Og det er me-
get positivt for byen. Stig-
ningen i beboerantallet er 
sket i takt med at tomme er-
hvervslokaler er blevet om-
dannet til boliger, og det er 
ifølge arkitekt Sia Kiknæs et 
meget stærkt kendetegn for 
København. 

”I den Indre By mærkes 
det høje beboerantal ved, 
at der altid er liv i gaderne. 
Også om aftenen og natten. 
Byen ligger ikke øde hen, 
og der er mange lys i vin-
duerne”, siger Sia Kirknæs. 
Det er noget, turister lægger 
mærke til, og det føles trygt 

og sikkert at færdes i byens 
gader, lyder meldingen.

”Det er helt specielt for 
en storby at have så relativt 
mange beboere, og mange 
fagfolk rundt om i verden 
skeler til København som 
et godt eksempel”, fortæl-
ler Sia Kirknæs og nævner 
blandt andet Melbourne 
som eksempel på en by, 
der har forsøgt at ændre 

sin forladte bymidte ved 
at trække blandt andet be-
boere og studerende ind til 
bykernen. ”Her har man 
tilmed bygget ekstra etager 
ovenpå bygningerne for at 
skabe plads til de beboere, 
der manglede, for at byen 
kunne blive mere levende”, 
siger Sia Kirknæs. 

kki@koebenhavneravisen.dk

VIDSTE DU AT…

københavns	Indre	By	har	stadigvæk	mange	beboere,	især	set	i	
forholdet	til	andre	storbyers	centra
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DEN	LILLE 
CORSAR

A: - Må man kalde Per Bregengaard et svin? Det gør Ekstra 
Bladet.
B: - Per Hvem?
A: - Københavns tidligere skoleborgmester, ham fra En-
hedslisten.
B: - Nej, så kommer du sandelig i klammeri med injurielov-
givningen.
A: - Hans efterfølger blev ellers nødt til at få kontoret reno-
veret for 3,2 millioner… 
B: - Det er da noget svineri. 

A: - Så fik borgmester Brandam ansat sin søde kæreste som 
konsulent i sin afdeling på rådhuset. Pris: 100,000 kr.
B: - Er det ikke nepotisme?
A: - Nej nej, de sørgede for at holde spillereglerne.
B: - Det er altså, hvad kloak- og parkborgmesteren kalder 
”gang i København”.
A: - Ja, jeg ved ikke, hvad han har gang i.

A: - Er det sandt, at Berlingske ude i Titangade har fået 
ordre fra højere sted om ikke at gøre for meget ud af 200 
året for terrorbombardementet mod København?
B: - Næh, hvad er nu det for noget snak?
A: - Jamen, det er vist fordi avisen nu er under engelsk 
førerskab, og så vil man ikke fornærme mr. Montgomery.
B: - Pyt, han kan jo alligevel ikke læse dansk.

A: - Nu skal byen omdannes til en stor partyzone.
B: - Hvad er det?
A: - Der skal gang i byen og spilles høj musik hele natten.
B: - Hvem siger det?
A: - Borgmester Bagdam
B: - Det har du vist misforstået. For ham er partyzone vist 
noget helt andet.

A: - Hvad er der egentlig blevet af ham Henning Christo-
phersen?
B: - Tænker du på formanden for Metroselskabets besty-
relse?
A: - Ja, udretter han egentlig noget for sin halve million? 
B: - Noget tyder på, at han er gået under jorden.
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Naturlig hudpleje
til hele din familie

Elizabeth Løvegal
Brændesmark

Urtegaard Bornholm

Se sortimentet på
www.bornholmershoppen.dk

Kontakt:
loevegal@hotmail.com

eller 56 44 33 33

Forhandlere i København K

Vanilla Shop
Købmagergade 53 v/ Rundetårn

City Helsekost
Vendersgade 6 v/ Israels Plads

Vitaminhuset
Store Kongensgade 54

Naturpoteket
Teglgårdsstræde 6
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