
Nu er beslutningen truffet 
– Indre By skal kameraovervå-
ges. På den måde vil Køben-
havns Politi have nemmere 
ved at dokumentere begåede 
forbrydelser. En række prakti-
ske foranstaltninger skal dog 
på plads, førend beslutningen 
sættes i værk.

Af Sofie Stokholm Jacobsen

Nu er det slut med at opføre 
sig tosset og tro, at ingen ser 

det. For det gør politiet! Ti-
den er  inde til opsætning 
af overvågningskameraer i 
Indre By. Københavns Politi-
inspektør Mogens Lauridsen 
fortæller om det nye tiltag, 
der suverænt er truffet af 
Københavns Politidirektør 
Hanne Bech Hansen og Kø-
benhavns overborgmester 
Ritt Bjerregaard. Sammen 
har de defi neret specielt op-
lagte overvågningsområder. 
Politiet foreslår, at området 
indbefatter strækningen fra 
Vesterbrogade til Axeltorv 
og hen til Rådhuspladsen 
og derfra ned ad strøget til 
Gammeltorv og Nytorv. Også 

Nørregade, Vestergade og 
Nørreport station er oplagte 
muligheder. Stederne er dog 
ikke helt fastlagt endnu, men 
det er Mogens Lauridsens 
ambition, at tiltaget bliver 
udført til sommer.

Ikke konstant overvågning
Politiet bestemmer i sam-
arbejde med kommunen, 
hvilken funktion kamera-
erne skal have, og hvordan 
de skal bruges i politiets ef-
terforskning. På spørgsmå-
let om ”initiativet mon be-
tyder, at de københavnske 
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KYSSEBÆNK I 
RUNDETAARN!

TRADITIONEL 
FROKOST I BYEN

MED DIRIGENTEN 
PÅ ARBEJDE

▲

fortsætter på  side 2

EN FRYD FOR ØJET PISSERENDE ELLER 
LATINERKVARTER? 

Buch_41x60.indd   1 10/05/06   15:00:34

CHICO´S CANTINA

Taco buffet (samt andre frokostretter)
12.00 - 16.00

Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00

Vi har længe weekend åbent, så start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00 (fredag og lørdag)

Ring for reservation af en hytte i vores jungle-afdeling
Siddepladser: 200

Borgergade 2 · 1300 Kbh K
tlf: 33114108

www.chicos-cantina.dk

Husk, vi har mad ud af huset...

Sachi Sushi
Restaurant & Take away

Vi har lige åbnet en helt ny afdeling 
i Borgergade 16

De er velkommen

    Borgergade 16 Tlf.: 33 91 55 36
    Vesterbrogade 24 Tlf.: 33 24 55 36

Frisør My- T Sharp 
intro tilbud på fuld 
extension kun 3000 kr. 

Skt. Peders Stræde 31 · 1453 Kbh K
Tlf.: 35 141 141 · Email: turner@my-tsharp.dk · www.my-tsharp.dk

Drømmesporet

www.ptt-museum.dk

Alle tiders drømme om fremtidens kommunikation
Se sporet fra den 7. februar
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»Gaa en tur paa Østergade. 
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et par nyheder.«

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

KOLOFON

▲ fortsat fra forsiden
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip
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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
1958-2008  –  50 år i Fiolstræde 

www.krm-indretning.dk

KvKK alitetsmøbler
-- se dem i vores showrwroom

Kurt Rasmussen Møbelværkstedeeder
Borgergade 27C, 1300 K. Tlf. 38 87 75 60

VViVV ti iltt bll yb deyy r desuden
1.1 klall sses ombetrærr kning!

EgonL_41x60.indd   1 10/05/06   11:55:26

Niels Jacobsen Møbler
mail@ergooptima.dk - www.ergooptima.dk

Roskilde: Håndværkervænget 11 - 4000 Roskilde  ·  Tlf. 4673 2000
Århus: Schultz - Røddikvej 70 - 8464 Galten  ·  Tlf. 8755 5755

København: Esplanaden 30-32 - 1263  København K  ·  Tlf. 4673 2000

borgere fremover skal over-
våges konstant?”; svarer 
Politiispektør Mogens Lau-
ridsen: ”Kameraerne skal 
ikke anvendes til konstant 
overvågning, men derimod 
som dokumentation, der 
kan bevise en forbrydelse 
efter hændelsen. Konstant 
overvågning kræver  man-
ge ressourcer, som politiet 
ikke har, og ”Indre By” bli-
ver derfor ikke et nyt reali-
ty-program”, fortæller Mor-
gens Lauridsen. Han tilføjer 
at Københavns Politi ikke 
har oplevet den store mod-
stand fra befolkningen.

Hurtig virkning
Politiet stiler ikke efter en 
total opsætning af alle ka-
meraer på én gang. Tværti-
mod vil det foregå således, 
at opsætningen aktiveres i 
ét område af gangen for på 
den måde at opnå en hur-
tig virkning. Som Mogens 
Lauridsen uddyber, er det 
et stort projekt, der kræver 
tid og ressourcer, og ”... nu 
har der været så meget snak 
om opsætning af kameraer, 
så folk vil gerne se hurtige 
resultater.” Det skal nemlig 
overbevise skeptikerne om 
tiltagets positive effekt. Et 
lignende projekt i Aalborg 
har indtil videre taget poli-
tiet et helt år. I modsætning 
hertil ønsker Københavns 
Politi at speede processen 
op.

Det er dog ikke kun i Kø-
benhavn, at idéen om over-
vågning lever. Politiet i Oslo 
har allerede afprøvet me-

toden, der indtil videre har 
givet positive resultater. Ka-
meraopsætningen her fandt 
dog sted samtidig med en 
række andre tiltag, hvilket 
sår tvivl om, overvågningen 
kan tage hele æren for for-

bedringerne. Mogens Lau-
ridsen tror i hvert fald på, at 
tiltaget vil medvirke til op-
klaring af fl ere forbrydelser 
i København.

 ssj@koebenhavneravisen.dk

Politiispektør Mogens Lauridsen tror overvågningstiltaget 
vil medvirke til opklaring af fl ere forbrydelser i København.
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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

hvidelam_41x60.indd   1 11/05/06   9:58:15Rosengårdens_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   15:24:36Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

 Verden  
 som  
LandskabLandskab
Nordisk landskabsmaleri
1840-1910

VeVeV rden

Politiken 
Berlingske 
Børsen 
Jyllands-Posten 

Sidste chance 24. februar!

Miljøministeriet på Højbro 
Plads 4, hvor tusinde af køben-
havnere hver dag går forbi, ser 
kedeligt og og uindtageligt ud. 
Og selvom tiden synes at gå 
langsommere i betjentstyen 
på bygningens inderside, er 
her – måske på trods - ganske 
megen leben! 

Af Jeppe Marsling

På Højbro Plads 4 findes en 
temmelig tjekket indgang, 
nemlig indgangen til Miljø-
ministeriet, som har ligget 
her og tronet med udsigt til 
Borgen i 17 år. For den som 
ikke ved det, er der inden-
for i bygningen er en over-
dækket gård. Betjentstuen, 
hvor de to betjente Torben 
Iversen og Jan Larsen har 
til huse, befinder sig et godt 
stykke inde og har ingen 
vinduer ud mod gaden. De 
to venlige herrer må derfor 
ty til en anden form for vin-
due, og ganske overrasket 

bliver den, som får lov at 
træde om bag disken, for 
her er nærmest tapetseret 
med billeder af store per-
sonligheder fra kulturhi-
storien: Teologer, filosoffer 
og forfattere. Alle billeder 
er vævet ind mellem fami-
liefotos. En kæmpe plakat 
med stamtræet i Andeby 
er at finde på den mod-
satte side, og så skulle man 
mene, at banen var kridtet 
op for gode diskussioner 
om alt lige fra Reformatio-
nen til Anders And. Når der 
ikke arbejdes, er der nok at 
se på – og tænke over.

Midt i en internettid
Man skulle tro, at miljømini-
steriet for længst havde lagt 
stemplerne og den fysiske 
post bag sig og var blevet digi-
taliseret hele vejen i gennem, 
men nej: De mange stempler 
bag disken vidner om at det 
store bureaukrati ikke sådan 
er at forandre fra en arbejds-

gang til 
en anden: 
Torben og 
Jan fortæl-
ler, at alt både indkommen 
og udgående post skal stemp-
les, og at der før i tiden var 
et stempel for hver eneste an-
sat. Også sagsakterne skulle 
dengang stemples: Tre steder, 
ét for hver af de tre farvede 
ark. Nu er der godt en tred-
jedel tilbage af stemplerne 
tilbage. Men det er alligevel 
foran disse fortidslevn at de 
besøgende børnehaver falder 
mest i svime. Og så må de to 
betjente i gang med attesta-
tionsstemplerne: Børnenes 
lyst er ikke stillet før alle 
stemplerne har afgivet deres 
blækmærker – det bliver til 
fi re tætstemplede A2-ark!
Også i betjentstuen, hvor ti-
den synes at stå behageligt 
stå stille, går den sin gang. 
Udenfor raser den forbi.   

jm@koebenhavneravisen.dk

HØJBRO PLADS: 
STEMPLER I STAKKEVIS

Om det er lysten til at kram-
me eller kræmmerlysten, der 
har skabt traditionen – og står 
bag importen fra U.S.A. til 
Danmark – er ikke til debat 
her: Sikkert er at Valentins 
dag sætter tydeligere spor år 
for år. I år sælger Rundetårn 
par-billetter til en romantisk 
aften under stjernerne – og 
har tilmed installeret - en 
kyssebænk! Og så i sneglegan-
gen, hvor det er svært nok at 
snegle sig gennem som single. 
Rundetårn sælger også kurve 
med champagne til dem, 
som ikke er blevet rundtos-
sede nok på snegletrappen. 
Nationalmuseet er også fal-
det for ham Valentin: 9. og 
10. februar kunne man få va-
lentinsbrunch ”med ingredi-
enser, der traditionelt anses 
som elskovsmidler”(Det blev 
en hård weekend for kusto-
derne, der skulle hindre folk 
i at gå fra sans og samling i 
samlingerne). Varmt skal 
anbefales en udstilling om 
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den nære forbindelse mel-
lem gække- og kærestebreve 
gennem århundrederne. Og 
i Nyhavn er Færgekroen for-
rest i hjertegaloppen med 
”Valentinsmenu og hjertefor-
met dessertkage”. Københav-

neravisen synes dog at skøjte-
banen på Kgs. Nytorv går lige 
i hjertet – her kan man leje 
skøjter og falde for hinanden 
hånd i hånd. 

jm
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Skift dine blomster 
til en frisk buket 
fra sparekassen   
i København

SPAREKASSEN

Tid til at skifte..?

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

Vi passer godt på vores kunder

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

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

FROKOST

Vinstuen Bernikow

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

ADR.: GRØNNEGADE 33, 1107 KØBENHAVN K
TLF.: 3315 1565

ÅBNINGSTIDER: MAN-LØR
FROKOST: KL. 11-15  ·  AFTEN: KL. 17-23

Den nyåbnede brilleforretning 
på Møntergade er en fryd for 
øjet. Ie Glasses har noget for 
enhver smag til en fair pris. 
Elsebeth Bennike byder inden 
for.

Af Sofie Stokholm Jacobsen

Nu skal det være slut med 
kun at eje ét par neutrale 
briller, der passer til hele 
garderoben. Elsebeth Ben-
nike har nemlig fået en idé 
- briller skal være smarte, 
passe til forskelligt tøj og 
humør og samtidig være til 
at betale. Hun mener, at der 
er et stort skel mellem billige 
supermarkedsbriller og dyre 
designerbriller, og har derfor 
skabt en mellemting. Da El-
sebeth Bennike selv står for 
design og produktion af bril-
lerne, kan de alle købes for 
den nette sum à 495 kr. Til 
den pris er det muligt at in-
vestere i fl ere forskellige par, 
der passer til enhver lejlig-
hed. For ifølge Elsebeth Ben-
nike er briller et accessory i 
stil med tørklæder og tasker 
– og her vil man heller ikke 
nøjes!

Modebriller hitter
Ie Glasses åbnede for fi re må-
neder på Møntergade i det nye 
eksklusive shoppingområde i 

Indre København. Designe-
ren Elsebeth Bennike følte 
trang til at prøve noget nyt 
og startede selv forretningen 
op. Via et selvlært tegnepro-
gram på computeren har hun 
designet alle brillerne, der 
ser ud til at være et hit hos 
københavnerne. Det er nem-
lig sjældent, at en nyåbnet 
forretning har succes så tid-
ligt i processen, men det har 
Ie Glasses. Grunden hertil er 
sandsynligvis, at forretnin-
gen skaber opmærksomhed 
hos både kvinder og mænd i 
alle aldre. Da brillerne både 
fås med og uden styrke, stø-
der Else Bennike også på 
en del, der alene køber bril-

lerne, fordi de ser smarte ud. 
Elsebeth Bennike lægger da 
heller ikke skjul på, at hun 
ind i mellem besøger diverse 
modemesser for at få indblik 
i det sidste nye. Hun lægger 
nemlig stor vægt på at kunne 
vejlede kunderne i deres valg 
af briller. Med mange mo-
deerfaringer i bagagen, har 
hun nemt ved at se, hvad der 
klæder folk. 

Elsebeth Bennike tror på, 
at brille-trenden vil fortsætte 
lang tid endnu. Indtil videre 
kan man glæde sig til hendes 
nye solbrillekollektion, der 
udkommer i maj.

ssj@koebenhavneravisen.dk

SKIFT BRILLER MED STIL

I februar er et helt nyt kon-
cept kommet til Danmark, 
nærmere bestemt på hjørnet 
af Grønnegade og Ny Adelga-
de. Det er ikke nogen tilfæl-
dighed, at Scapasport lige net-
op har valgt stedet her. “Både 
området og lokalerne passer 
perfekt til vores tøj, der er 
lidt i stil med Ralp Lauren og 
rigtig god kvalitet,”siger Anja 
Valentiner, der står i butik-
ken til daglig. 

Scapasport er stærkt inspi-

reret af, at ejeren er tilknyttet 
det belgiske pololandshold, 
så det er heller ikke ingen til-
fældighed, at tøjet er mærket 
med et “3-tal”, der netop er 
hans nummer på landshol-
det. 

Selvom om tøjet er taget 
ud af polosporten, henven-
der det sig til en noget brede-
re målgruppe. Det kan godt 
bruges til andet end at spille 
polo i! 

caro

ET STREJF AF POLOSPORT

Elsebeth Bennike står selv for design og produktion af alle 
brillerne, og de kan alle købes for den nette sum à 495 kr.
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»Ezzelino« & »Svensk« 
Massage 

– GAVEKORT –

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

30 min ... kr. 180,-
60 min ... kr. 300,-
90 min ... kr. 400,-

Prøv en
gratis

rygmassage

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust 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 lægens 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, aneu-
rismer, 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. Pakninger: Næsespray med eller uden menthol 1 mg/ml 10 ml. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, 
Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk. 

På apoteket kan du få faglig og personlig 
rådgivning til at holde kroppen sund og 
vinterklar.

Vinterens kulde og mørke betyder for mange 
også forkølelse og tør hud. Kom ind på apo-
teket og hør, hvordan du og din familie kan 
forberede jer på forkølelsessæsonen.

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener

Multi-tabs 

Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
 – uden smag 
af fi sk

Decubal 
Intensive Cream
– Den perfekte vinter-
creme til tør og sart 
hud eller hud med
eksem

Zymelin® 

– giver luft i 
næsen ved 
forkølelse

VELKOMMEN PÅ APOTEKET

Her indsættes apotekets navn
Adresse nr. · Postnr./By · Tlf. XX XX XX XX

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust 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 lægens 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, aneu-
rismer, 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. Pakninger: Næsespray med eller uden menthol 1 mg/ml 10 ml. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, 
Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk. 

På apoteket kan du få faglig og personlig 
rådgivning til at holde kroppen sund og 
vinterklar.

Vinterens kulde og mørke betyder for mange 
også forkølelse og tør hud. Kom ind på apo-
teket og hør, hvordan du og din familie kan 
forberede jer på forkølelsessæsonen.

Gå på apoteket og slip af med vinterens gener

Multi-tabs 

Omega3 Kids
Fiskeolie til børn
 – uden smag 
af fi sk

Decubal 
Intensive Cream
– Den perfekte vinter-
creme til tør og sart 
hud eller hud med
eksem

Zymelin® 

– giver luft i 
næsen ved 
forkølelse

VELKOMMEN PÅ APOTEKET

Her indsættes apotekets navn
Adresse nr. · Postnr./By · Tlf. XX XX XX XX

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf.: 33 14 11 68

Fra forlaget, der bærer titlen 
Jepsen og Co. og har til huse i 
Læderstræde, er der kommet 
fl ere fi ne bøger. Seneste skud 
på stammen er FROKOST I 
BYEN forfattet af journali-
sten og tidligere kommuni-
kationschef i Københavns 
Kommune Jan Horskjær med 
fotografi er af Jacob Terman-
sen.

Bogen indeholder histo-
rier fra 24 københavnske fro-
kostrestauranter og kan med 
garanti vække appetit hos de 
fl este, der nyder gamle klassi-
kere: Her er potkäse og kryd-
dersild, klipfi sk og røget ål!

Traditionerne lever
Bogens tekst ledsages af stem-
ningsfulde billeder fra de 
mange steder, der har overle-
vet og i dag lever side om side 
med caféer, pizzariaer og sha-
warmabarer. Det er ikke kun 
stamkunderne, der er med 
til at holde liv i de mange 
rødbrune lokaler, nej, også 
ungdommen er begyndt at 
fi nde vej til stederne, hvor de 
mange billedbeklædte vægge 
i den til tider nedtonede be-
lysning vækker minder om 
gamle dage. Traditionerne 
lever videre, og FROKOST I 

BYEN tilbyder et fi nt overblik 
over steder, der fungerer som 
fredelige åndehuller midt i 
byens larm. Denne bog kan 
anbefales alle dem, der har 
hang til fl otte bogudgivelser 
og lyst til at stille sulten på 
storbyens spisesteder. 

Forlaget oplyser, at der 
er en udgivelse på vej om 
værtshuse: ”Henne om hjør-
net” af Henrik List og Torben 
Weirup viser vej til klassiske 
værtshuse i indre by. Hold 
derfor øje med Jepsen & Co.s 
udgivelser, hvis du vil vide, 
hvor tørsten skal slukkes, når 
maden er indtaget. 
   

BØGER FRA 
JEPSEN & CO.
Af Rasmus Sørensen

Titel: Frokost i Byen
Forlag: Jepsen & Co.
Forfatter: Jan Horskjær
Antal sider: 222 - Pris: 299,- kr.

Foreningen Til Hovedsta-
dens Forskønnelse (FHF) 
fik i sidste måned ny for-
mand: Arkitekt Hans Peter 
Hagens. Hans Peter Hagens 
er især kendt for at have 
tegnet Torvehallerne på 
Israels Plads, som nok ikke 
var blevet til noget uden 
hans motivation og virke-
trang. Foreningen – stif-
tet af billedhugger Bissen 
og brygger Carl Jacobsen i 

1885 – har sekretariat (med 
en medarbejder) i Knabro-
stræde. Skulle du være nys-
gerrig efter historien om 
denne forening – og om 
Hans Peter Hagens idéer 
til dens kommende arbejde 
– kan du læse nærværende 
avis i næste måned.

jm

NY FORMAND I FHF
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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
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I Rendestenskvarteret ligger 
oplevelserne lige om hjørnet, 
og kunsten lever sit eget liv - i 
gallerier såvel som i nattelivet.    

af Tobias Mortensen

Fra næse til mund 
På trods af Larsbjørnsstræ-
des tilnavn ’Pisserenden’, 
lider lugtesansen ingen over-
last når det gamle stræde ud-
forskes, derimod kan andre 
sanser sættes i spil på baren 
’Floss’ i Larsbjørnsstræde 10. 

Selvom Floss umiddelbart 
fremstår som en lille farve-
rig oase, rummer Floss langt 
mere end hvad øjet ser - et 
strejf af kunstnerisk inspi-
ration hviler over baren i 
Larsbjørnsstræde. Floss har 
gennem tiderne været, og er 
stadig, hjemsted for musi-
kere. Senest brugte den ame-
rikanske stjerne, Steven Van 
Zandt, fra Bruce Springsteens 
legendariske ’E Street Band’, 
sine aftener i København på 
netop Floss.

Fra ”Den Røde Dame” 
til ”Røde Hunde”

Få skridt senere, rundt om 
hjørnet til Studiestræde - fra 
’Pisserenden’ til ’Latiner-
kvarter’, mødes man af to 
kæmpe hunde der fra Galle-
rihusets vinduer vogter over 
Studiestræde gadeliv. Her i 
Studiestræde 19, viser Lati-
nerkvarteret sig fra sin mest 
mondæne side. Kunsten er af 
international anerkendt ka-
rat, og strækker sig fra Kurt 
Trampedach over moderne 
pop-art til Richard Morten-
sen. 

Alt det 
som ingen ser...
De 20 skridt slutter foran 
porten til Studiestræde 17. 
Her fi ndes Latinerkvarterets 
gamle pakhus, der nu funge-
rer som galleri (Galleri Kreb-
sen) for nordisk og internatio-
nal samtidskunst. Baggården 
gemmer dog på en noget al-
ternativ kunstnerisk dekora-
tion. Baggårdens gartner har 
nemlig inddraget en bil i sin 
udsmykning af baggården, 

20 SKRIDT I RENDESTENEN
- FRA »PISSERENDEN« TIL »LATINERKVARTER«

’Pisserenden’, ’Latinerkvar-
teret’, ’Rendestenen’  - kært 
barn har mange navne. 
Men hvorfor kaldes det egent-
lig ’Pisserenden’? 

af Tobias Mortensen

Den folkelige betegnelse, 
’Pisserenden’, har sin oprin-
delse i kvarterets historie, 
da brændevinsbrænderier 
og sukkerraffi naderier i det 

gamle København lå side 
om side på Larsbjørnsstræde, 
hvilket efterlod store mæng-
der af affaldsproduktet me-
lasse. Da melasse egnede sig 
til dyrefoder, var dyrehold 
normalt i Larsbjørnsstræde; 
derfor blev efterladenskaber-
ne fra de fi rbenede naboer 
årsagen til gadens ildelug-
tende tilnavn. Da kvarteret 
i 1910’erne blev hjemsted for 
byens ’professionelle damer’ 

og værtshus-livet blomstre-
de, gav det lystige natteliv ny 
’gødning’ til det gamle navn, 
og ’Pisserenden’ blev aktuelt 
igen. I dag er de ’professionel-
le damer’ og den tvivlsomme 
aroma forsvundet, mens 
stemningen og tilnavnet le-
ver i bedste velgående.

tm@koebenhavneravisen.dk

HISTORISK GADELUGT

- Din kontakt til 
lokal købekraft 

i Indre By

Telefon: 

33454600
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Floss set udefra – den liggende ”Røde Dame” modtager dagens gæster. 

Kunsthundene vogter i Gallerihu-
set, to kæmper - en rød og en blå. 

der fremstår som en lille sjov 
kunstnerisk genistreg. 

Hvad enten man befi nder 
sig i ’Pisserenden’, ’Latiner-
kvarteret’ eller bare ’Rende-
stenen’ – er lugten altså den 

samme, og kvarterets atmo-
sfære rummer nemt alle nav-
nene. 

tm@koebenhavneravisen.dk

Indgangen til Galleri Krebsen, med gartnerkunst på gadeplan.
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Mode 
til 

kvinder 
- i skønne naturlige materialer

Der findes mange ekstra-
ordinære arbejdspladser i 
FrederiksStaden. Københav-
neravisen gik bag kulisserne på 
Det Kgl. Teater for at spørge 
Michael Schønwandt om, 
hvordan det er at gå på arbejde 
- som dirigent? 

Af Rasmus Sørensen, kulturredaktør 

Michael Schønwandt har di-
rigeret på teatret siden 1979, 
i år 2000 blev han musikchef, 
men allerede fra sit syvende 
år var han på Gamle Scene 
2-3 gange om ugen! Schøn-
wandt husker sig selv som 
”en rigtig nørd oppe i galle-
riet”, men det var ikke desto 
mindre herfra hans defi niti-
on af ”hvad et operaorkester 
og en operaoplevelse er” blev 
skabt. 

Kan du huske en skelsæt-
tende oplevelse fra din tid på 
som tilskuer?

”Jeg kan tydeligt huske, at 
jeg en dag sad oppe i galleriet 
og kiggede ned på ham, der 
dirigerede Carl Nielsens Ma-
skerade – John Frandsen - og 
tænkte: Hvis han bliver syg 
lige nu, så kunne jeg egent-
lig godt gå ned og gøre det, 
han gør der. Og selvfølgelig 
kunne jeg ikke det, det er 
da klart, men jeg kunne den 
musik så godt, at jeg kunne 
forstå, hvad det var han stod 
og lavede med sin krop. Så 
Maskerade vakte bevidsthe-
den om, at det her var en mu-
lighed for mig i mit liv”.
 
Musikken som teamwork
Dirigenter kan se isolerede 
ud på podiet, men tværti-

mod føler Schønwandt sig 
som en del af det hele, og 
han har, som han siger, al-
drig følt, at han stod der ”på 
trods”:

”Jeg er da klar over, at 
jeg er den første blandt lige-
mænd, men jeg tænker ikke 
på det som magt eller noget 
jeg skal styre i modstand; 
jeg føler, at jeg er en del af en 
gruppe. Det at slå en kreds 
om en gruppe mennesker in-
teresserer mig, og den kreds 
er jeg selvfølgelig en del af, 
sådan at vi bliver én organis-
me inklusive mig selv.”

Så du føler dig ikke isole-
ret?

”Nej, slet ikke, så ville jeg 
spille noget andet, orgel må-
ske. Mit instrument er men-
nesker, og det er det, der in-
teresserer mig. Det levende 
- og også det fl ygtige. Musik-
ken skabes i sekundet men 
er også væk med det samme. 
Så fordi verden ændres, for-
di det er koldt, fordi der er 
udbrudt krig i Irak, fordi det 
samfund man er i har fl yttet 
sig, reagerer folk forskelligt 
på den samme musik. Man 
spiller jo ikke bare i sin egen 
lille verden, man taler til et 
publikum, som også lytter 
med deres forudsætninger. 
Og deres forudsætninger 
fl ytter sig også hele tiden.”   

At være dirigent er altså 
at være en slags psykolog?

”95 procent af det at være 
dirigent er at være psykolog, 
og så er der 5 procent mu-
sik. Fordi vedkommende er 
sådan og sådan og lytter til 
det, jeg siger, så får jeg en 
lyd tilbage, som jeg så reage-

rer på. Det er jo ikke énvejs-
kommunikation”.

Den bedste fyraften
Den bedste fyraften opnår di-
rigenten, når det lykkes.

”Når det lykkes er det fan-
tastisk! Til gengæld frustrerer 
det mig, hvis ikke det lykkes at 
skabe den kreds, jeg talte om. 
Dér kan jeg bebrejde mig selv. 
Men det kan gøre én lykkelig, 
hvis det lykkes. De øjeblikke, 
hvor man har den der intense 
kontakt gennem musikken, 
hvor sproget bliver musikken 
- eller musikken bliver spro-
get – mellem mennesker, er 
ubetaleligt dejlige. Jeg kan føle 
mig utroligt privilegeret.” 

Men ingen kommer soven-
de til succes, og Schønwandt 
understreger, at arbejdsda-
gene kan være er lange: fra 10 
formiddag til 12 midnat, hvis 
der er forestillinger i eksem-
pelvis Operaen. Ellers varer en 
normal arbejdsdag fra ca. 10 
til 17.30. Oveni dette fungerer 
dirigenten også som bindeled-
det mellem solister, orkesteret, 
koret, og skal være til stede for 
dem alle. Selv siger han, at han 
nok er noget af det mørtel, der 
bruges i Det Kgl. Teater. Men 
mest er han sig selv, når han 
dirigerer ”i den grundlæg-
gende fornemmelse af at spille 
igennem sig selv og være et in-
strument”. Schønwandt afslut-
ter med at sige, at kunne vi sige 
det med ord, som musikken 
siger, så ville musikken være 
overfl ødig. Så denne skribents 
sidste ord må derfor være en 
invitation til koncert.

rs@koebenhavneravisen.dk

MED DIRIGENTEN 
PÅ ARBEJDE

Schønwandt dirigerer Collegium Musicum på Det Kgl. Teaters Gamle Scene 
søn, d. 30. marts kl. 20. Beethoven, Dvorák og Milhaud. 

Der skulle gå 20 år, efter 
endt uddannelse som de-
signer fra Margrethesko-
len før Charlotte Bøjlen tog 
springet og åbnede sin egen 
forretning”Milles Facons de-
sign” i Store Kongensgade 96 
med meget af hendes eget tøj 
at fi nde på hylderne. 

Før har Charlotte haft bu-
tik sammen med to andre på 
Østerbro og arbejdet på det 
Kongelige Teater. 

 “At adressen lige netop 
skulle blive Store Kongens-
gade var mere eller mindre 
tilfældigt ,men nu når jeg er 
her, kommer  folk fra kvarte-
ret , og siger at de glade for at 
der er kommet endnu en tøj-
butik med pænere dametøj. 

Som vi alle ved er det dog 
hårdt at værer nystartet, så 
Charlotte har som mange 
andre nu også åbnet en web-
butik.

se mere på:  
www.millesfaconsdesign.dk

Eksklusivitet, faglig stolthed 
og et venligt smil er vejen 
frem.

Rikke Westergaard Jensen

For godt et år siden kunne 
endnu en modig kvinde bry-
ste sig af at have startet egen 
forretning. Efternavnet er 
Ørslev. Amalie forekommer 
dog ikke det mindste ør, når 
hun beskriver, hvordan det 
er at være frue i egen for-
retning. ”Jeg har altid været 
glad for at arbejde, men det 
her er da anderledes. Det er 

jo blevet mit andet hjem,” ud-
taler hun stolt.
 Stofsyndikatet er beliggende 
i Lille Strandstræde nr. 24, og 
her er det ikke kun navnet, 
der skiller sig ud. Med eneret 
på mærker som Super Cotton, 
er Stofsyndikatet blevet en af 
Københavns mere eksklusive 
leverandører af alt fra gardi-
ner til smykker og dækkeser-
vietter. Er man træt af mas-
seproducerede tekstiler og 
beklædning, er Stofsyndika-
tet et godt og prisvenligt bud 
på et kreativt alternativ.

rwj@koebenhavneravisen.dk

ARBEJDSGLÆDE OG 
SUPERPRODUKTER

EN DESIGNER 
SPRINGER UD

se mere på:  
www.millesfaconsdesign.dk
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Rosengårdens Bodega
Rosengården 11

Teglkroen
Teglgårdstræde 17 Sabines Cafeteria

Teglgårdstræde 4

Café Blomsten
Lille Strandstræde 5

Jeppes Badehotel
Lille Strandstræde 16

Café Mønten
Holbergsgade 28

Café Brooklyn
Toldbodgade 3Sørens Værtshus

Vandkunsten 6

Floss
Larsbjørnsstræde 10

TRYK BAR
Møntergade 24

Andys Bar
Gothersgade 33B

Wall Street Pub
Christian IX gade 4-6

Byens Kro
Møntergade 8

Borgerly
Borgergade 93

Det Elektriske Hjørne
Store Regnegade 12

Mojo 
Løngangstræde 21C

Palæ Bar
Ny Adelgade 5

Café Nick
Nikolajgade 20

Hviids Vinstue
Kongens Nytorv 19

Hongkong
Nyhavn 7

Bobi Bar
Klareboderne 4

Wessels Kro
Sværtegade 7

The Moose
Sværtegade 5

Borgerkroen
Borgergade 132

✁

Københavneravisens livs-
glade og frihedselskende 
redaktion kommer her of-
rene for den onde forbuds-
lov til undsætning. Holder 
man af tobak, så se på kor-
tet og fi nd selv hen til de 
listige små værtshuse, der 
er nævnt. Her er man er 
velkommen til at tænde 
piben, nyde en cigar eller 
ryge et par smøger. 

Vi har fundet 24 gode 
mødesteder, hvor en lille en 
til halsen eller en kop kaffe 

kan nydes i blå skyer af vel-
duftende tobak, mens sød 
musik opstår i hjerterne. 
Hvor man trygt kan gå hen 
efter et godt måltid på de 
forbudsramte spiserestau-
ranter og nyde kaffen og 
cognac’en bagefter.

Ingen skam
Forbudsloven som sidste ef-
terår sendte århundreders 
udelivskultur til tælling, 
er jo lykkeligvis ikke total. 
De små værtshuse er und-
taget. Her bestemmer inde-
haveren selv, om rygning 
tillades. Og det bør de ikke 
skamme sig over, men hel-
lere skilte med, så man kan 
finde vej til dem.

Også større knejper kan 
byde rygere velkommen, 
hvis de indretter særlige 
rygeafsnit. Dem er der også 
nogle af på vores oversigt.

Måske har vi overset 
nogle fristeder. I så fald er 
man velkommen til at hen-

vende sig til redaktionen. Vi 
udvider gerne rygeguiden i 
næste nummer.

Turistmagnet
Man kan undre sig over, at 
andre ikke forlængst har lavet 
en guide til byens forbudsfri 
åndehuller. Hvor er Wonder-
ful Copenhagen henne? Her 
er chancen for at gøre byen 
til en turistmagnet. Der er 
et kæmpemæssigt segment 
af udenlandske turister, som 
vil blive glad overraskede - og 
skynde sig at booke billet til 
København - hvis de fi k at 
vide, at lille Danmark trod-
ser den store trend og stadig 
vover at tillade tobaksnydel-
se i udelivet. Det vil næsten 
være som at genvinde byens 
frække image fra den tidlige 
pornobølge i slutningen af 
1960’erne. 

Eller hvad laver branche-
organisationerne Danmarks 
Restauranter og Cafeer (DRC) 
og HORESTA? Nå, ja, den 

magtfulde arbejdsgiverorga-
nisation HORESTA har læn-
ge med stor fanatisme været 
med på forbudsholdet (til 
skade for adskillige af sine 
egne med-
l e m m e r ) , 
hvor imod 
DRC stiller 
sig på det 
fri valgs 
side og 
endda be-
buder rets-
sager for at 
forsvare de 
små værts-
huses fri-
hed til at 
byde rygerne inden for.

Overmagten
Måske tøves der alligevel af 
frygt for forbudslobby’ens re-
aktioner. Det kan også blive 
forfærdeligt, for al magt er 
samlet der: EU, Amerika, et 
næsten enigt dansk Folke-
ting og ikke mindst Kræftens 

Bekæmpelse har jo allerede 
sejret ad helvede til. Gad vide 
om de vil komme efter vores 
lille Københavneravis for vor 
anprisning af tobaksnydel-

sen? 
Nå, nej, det 

er jo overfl ø-
digt, for nu 
ved de, at vi 
ryger og så må 
de jo konklu-
dere, at vi er 
døde. Det er 
forlængst ved-
taget ved lov, 
at ”rygning 
dræber” - men 
hvad er det 

for noget vrøvl? Prøv selv at 
se ind på byens herlige små 
værtshuse, lyt, duft, smag og 
oplev glade mennesker, der 
frygtløst nyder livet.

kbh@koebenhavneravisen.dk

Kommentar af Allan Aistrup

»Det vil næsten 
være som at 

genvinde byens 
frække image fra 
den tidlige porno-
bølge i slutningen 

af 1960’erne«

Her er byens åndehuller for tobaksnydere: de forbudsfri værtshuse


