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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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www.othmar.dk    ·   othmar@mail.dk

UDSALG

Marie Skellingsted

MarieSkellingsted_86x60.indd   1 25/09/06   9:36:46

MyBikes_41x60.indd   1 10/05/06   9:39:08

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KBH_SKJOLD_V1.pdf   02/10/06   9:39:46

13

JANUAR	2007	-	ÅRGANG	2	-	www.koebenhavneravisen.dk	 omDELEs	tiL	sAmtLiGE	hUsstANDE	&	KoNtoRER

14 17 19 20 21 NANSENSGADE 
    & OMEGNS AVIS

MONOGRAFI OM 
FREDERIKSSTA-
DENS ARKITEKT

48 ÅR MED 
FRIMÆRKER 

I FIOlSTRÆDE

CAFÉ INDSAMlER 
DIVERSE BRUGS-

GENSTANDE

DET KAN VÆRE 
SVÆRT AT DRIVE 

BUTIK I GRØNNEGADE 
KVARTERET

FEJDE OM GAMMEl 
PARKERET BIl

KVARTERETS 
ØKO-BAGERI

Af	Stine louise laursen

Anlægget af den forestående 
metro får arkæologerne i ar-
bejdstøjet. I januar startede de 
arkæologiske forundersøgelser 
på Gammel Strand. Arkæologer-
ne ved Københavns Bymuseum 
håber på, at ny viden om hoved-
stadens historie dukker frem i 
lyset.

Der er stor sandsynlighed for, 
at der dukker nyt op fra Køben-
havns svundne tid, når de fore-
stående udgravninger til City-
ringen begynder. Arkæologerne 
fra Københavns Bymuseum er 
trukket i arbejdstøjet og har 
startet boreprøverne på Gammel 
Strand. Her foretager de arkæolo-

giske forundersøgelser, som skal 
give en indikation af, hvor om-
fattende udgravningerne bliver, 
inden byggeriet af Cityringen 
kan begynde.

”Jeg er sikker på, at vi får ny 
betydningsfuld viden om vores 
historie. I forbindelse med anlæg 
af stationer og skakte får vi ad-
gang til store områder i middel-
alderbyen og når derved ned til 
de ældste kulturlag”, siger Lene 
Høst Madsen, museumsinspek-
tør ved Københavns Bymuseum. 

De første boringer...

fortsætter på side 5

ARKæoLoGERNE	
I ARBEjDSTØjET

s

Akæologerne	er	igang	med	prøveboringer	fra	en	fl	ydepram,	ude	i	kanalen	foran	Gammel	strand.
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Henrik Cavling, dagbladet Politikens 
chefredaktør 1905-1927

CyKlERNES KÅR 
Om en halv snes år vil man med en blanding og forfær-
delse drøfte de anarkistiske tilstande, der engang prægede 
den københavnske cykeltrafik. Man vil have svært ved at 
forestille sig cykler uden nummerplader og ansvarsforsik-
ring eller cyklister uden førerbevis, der udsatte sig for høj-
resvingende lastbiler, fordi de holdt på deres ret til at køre 
ligeud. Til dem tid vil man også undres over, at det i 2007 
kunne lade sig gøre at spise, drikke kaffe og tale i telefon 
under cyklingen, og ikke mindst vil man gyse ved at se 
fotografier fra dengang, det endnu blev betragtet som en 
menneskeret at kunne henslænge sit tohjulede rugbrøds-
motorkøretøj hvor som helst.

 
Cyklisten som trafikkens ædle fribytter er passé. Færdsels-
lovens afsnit om cykelkørsel stammer fra en tid, da cykler 
var uden særlige raffinementer. Nuvel, der kunne fore-
komme en sjælden ”Raleigh” sportsmodel med tre gear, 
men ellers var der tale om simple jernrørskonstruktioner 
af mærket ”Hamlet”, som man i dag vil kalde ”bedstemor-
cykler”. Mountainbikes var ukendte, og de hører hjemme i 
naturen ligesom firehjulstrækkere. En ny cykellov kunne 
også tænkes at fastsætte hastighedsgrænser.
 
Området omkring Nørreport er kaotisk. Der er etableret en 
slags bybarrikade af pedaler, hjul, sadler, kæder, styr og 
stel, og man undrer sig over, at mennesker, der har givet 
4-5.000 kr. for deres køretøj, behandler det så skødesløst. 
For dem ville det være en fordel med centralt placerede 
cykelstalde, hvor det for en beskeden billetpris er muligt 
at få opbevaret sin cykel under opsyn.
 
Længe har cykelkulturen haft fordel af, at cyklister og fod-
gængere blev anset for ”bløde trafikanter”, men det er en 
falsk opdeling. Cykler bør betragtes som maskiner. Den 
ubekymrede racer, der egoistisk slalommer sig gennem 
menneskemængden på Købmagergade vil snart tilhøre for-
tiden. 
 
At København gerne vil være en foregangsby, når det gæl-
der den sunde og summende cyklisme er prisværdigt, men 
kun hvis bestræbelserne ledsages af en langvarig kam-
pagne for en mere civiliseret adfærd i det offentlige rum. 
Vi insisterer på tolerance i så mange andre af tilværelsens 
afgørende spørgsmål.

Københavneravisen

Træn som stjernerne, Madonna, 
Manchester United etc.etc.

Power træning er ganske enkelt 
fremtidens træningsform for alle som 

hurtigt vil opnå flotte resultater, en 
indre råstyrke og en flot tonet krop

Med Power træning  træner du 20 min. 
Max 3 gange om ugen 

– dette er lige til at klare 
– prøv en gratis prøvetime og mærk 

velbehaget brede sig i din krop.

For begge køn og alle aldre

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

MADSLANG_41x100_NY.indd   1 02/10/06   11:42:07
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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

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-

Kgs. Nytorv

Kgl. Teater

Nyhavn
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Holbergsgade

Center for antik, design
og gode lopperier

Hver fredag og lørdag 
kl. 10-17

FRI ENTRÉ

Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade 

og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater

Old & New

White & Blue

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

Københavns borgere behø-
ver ikke længere vente på 
kriminalpolitiet, når de har 
haft indbrud. ”Vi ændrer 
procedure, således at det bli-
ver første ledige patruljevogn 
der kommer forbi, istedet for 
som tidligere hvor folk godt 
kunne vente i et par dage, 
før vi kom”, fortæller Politi-
inspektør Mogens Lauritsen. 
”Folk er tit bange for at fl ytte 
på noget, hvis vi nu vil lave 
fi ngeraftryk – det problem be-
høver de ikke at tænke på, nu 
vi kommer med det samme”, 
siger Lauritsen.

 Ordningen gælder i første 
omgang beboerne i indre by, 
samt erhverv i weekenden 
– det kan være at den nye 
procedure senere kommer til 
at gælde erhverv i dagligda-
gen: ”Men lige her er behovet 

måske ikke så stort, idet er-
hvervsvirksomheder alligevel 
først opdager indbrud noget 
senere end private”, siger Mo-
gens Lauritsen.

Opdateret database
En direkte fordel ved den nye 
måde at undersøge indbrud 
på vil være, at politiet nu 
hurtigere kan se et eventuelt 
mønster i indbrud. Udover at 
patruljerne kommer næsten 
med det samme, så bliver 
deres rapporter også skrevet 
hurtigere, end det måske no-
gen gange før var tilfældet, 
da kriminalpolitiet tog sig af 
indbrudene. Politiets databa-
se over indbrud bliver derfor 
meget opdateret, efter den 
nye procedure. 

 Som en anden sidege-
vinst ved ændringen nævner 

Mogens Lauritsen fra Køben-
havns Polti at: ”Betjentene 
i patruljevognene, hvoraf 
mange er ret unge, synes det 
er lidt mere spændende – end 
eksempelvis en ældre, der 
har gjort det samme mange 
gange før.”

cha 

PoLitiEt	foRbEDRER
INDBRUDSSERVICEN

borgerne	behøver	ikke	længere	
at	vente	så	længe	på	politiet,	når	

låsen	har	været	brudt	op...

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
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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

Over 48 år i Fiolstræde

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

Postselskabet City Mail 
indtager nu København, 
efter 15 års succeshistorie 
i Stockholm og store dele af 
Sverige.

Af	casper	Aistrup

Københavnerne skal til at 
vænne sig til at modtage 
post to gange om dagen. Ud-
over Post Danmark vil det 
svenske selskab City Mail i 
den kommende tid begynde 
at omdele såkaldt industri-
post til københavnerne. De 
begyndte så småt den 28. de-
cember med at omdele stør-
re mængder adresseret post 
på over 50 gram, men inden 
for få år vil også lettere for-
sendelser kunne omdeles, 
præcis ligesom det i dag er 
tilfældet i eksempelvis Kø-
benhavns naboby Malmø, 
der i mange år har været 
vant til at se City Mails sort-
orange uniformer, samtidig 
med Svenska Postens blå-
gule.

Industripost stiger
Mens mængden af enkelte 
breve falder, stiger mæng-
den af adresserede masseud-
sendelser  - og det er netop 
sådanne postforsendelser 
der står bag City Mail suc-
ces i Sverige, hvor selskabet 
i dag har en markedsandel 
på industiel post på 13 %. 
City Mail blev stiftet i 1991 
af Bror Anders Månsson, og 
en af grundidéerne var at 
man kunne computersor-

tere posten, og på den måde 
opnå en lavere porto.

Ikke nøgler til alle opgange
I København har City Mail i 
dag fem lokale forsendelses-
steder i indre by, fortæller 
det danske City Mails sven-
ske pressechef Magnus Olin 
til Københavneravisen. På 
spørgsmålet om adgangen til 
de københavnske etageejen-

domme, indrømmer Magnus 
Olin at ”City Mail ikke har 
nøgler til alle Indre Bys huse, 
idet City Mail uddeler adres-
seret post”. ”Starten i Køben-
havn har været god, så City 
Mail ser optimistisk på ud-
viklingen i hovedstadsområ-
det”, fortæller Magnus Olin.
cha@koebenhavneravisen.dk

KøbENhAvN	fÅR	Et	
NyT pOSTSELSKAB

city	mails	sort-orange	uniformer	kommer	til	at	præge	det	københavnske	
bybillede,	nu	hvor	de	tager	konkurrencen	op	mod	Post	Danmark
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REPUTATIONcph.com

Discountvarer forbudt

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

Hovedvagtsgade 6  1103 København K  Tlf. 3315 1288  Fax. 3315 1288  www.specialkoebmanden.dk

Stormagasinet Illum melder 
om særdeles positive erfarin-
ger med det totale rygefor-
bud, der blev indført sidste 
efterår: ”Vi var godt nok lidt 
spændte på reaktionerne, 
men vi har - siger og skriver 
- kun modtaget én klage!”, 
fortæller marketingmanager, 
Ditlev Ahlefeldt- Laurvig.

Rygeforbudet omfatter 
såvel kunder som ansatte, 
men ses som en konsekvens 
af det hæderkronede storma-
gasins bestræbelse på at følge 
tidens trend. Således blev Il-
lum sidste år kåret som et af 
byens bedste spisesteder for 
for børn og børnefamilier. 
Netop her kommer det røgfri 
miljø ind i billedet.

Højt til loftet
Nu da røgen ikke længere sti-
ger højt til vejrs, har Illum i 
øvrigt planlagt at fortsætte 
den løbende renovering af 
stormagasinets lofter, lige-
som opdelingen i selvstæn-
dige butiksområder marke-
res tydeligere. Det er allerede 
sket på 2. etage, og snart står 

stueetagten for tur, oplyser 
Ditlev Ahlefeldt-Laurvig.

Renoveringen kommer 
ikke til at genere kunderne, 
idet håndværkerne huserer 
om natten. Om morgenen er 
alle spor af nattens foretag-
som fjernet, efter at rengø-
ringsfolkene først har været 
en ekstra gang over det hele.

Samlet ventes den ret 
omfattende renovering at 
forløbe glidende over de næ-
ste par år, erfarer Københav-
nerAvisen. Projektet løber 
formentlig op i nærheden af 
100 mio. kroner.                                            

KFA

ILLUM:	GoDE	ERfARiNGER	
mED	‘NUL	RøG’-PoLitiK

Cityringen	 er	 fjerde	 etape	 i	 udviklingen	 af	
Københavns	metro.	

Anlægsloven	for	cityringen	er	endnu	ikke	
vedtaget,	men	det	forventes	at	anlægsarbej-
det	vil	blive	påbegyndt	i	2009,	og	at	hele	ba-
nen	vil	stå	færdig	i		2017.	med	cityringen	bli-
ver	metroen	bl.a.	forbundet	med	København	
h	og	Rådhuspladsen,	og	vil	være	forbundet	
med	den	nuværende	metro	på	Kongens	Ny-
torv	station	og	frederiksberg	station.

hele	cityringen	vil	være	tunneller,	i	mod-
sætning	til	nuværende	strækning	som	også	
har	 overjordiske	 strækninger.	 Umiddelbart	
forventes	det	at	design	af	tunneller	og	tog	
bliver	ligesom	det	eksisterende,	dog	vil	man	
bygge	flere	elevatorer	på	de	kommende	sta-
tioner.

UDviKLiNGEN	Af	KØBENHAVNS METRO

...i kanalen viste 
ingen resultater, 
men i midten af 
januar gik arkæo-

logerne i gang med at fore-
tage boreprøver inde på land. 
”Hvis vi er heldige finder vi 
måske gamle skibsvrag eller 
skibsdele” fortæller Lene Høst 
Madsen.

Jordlag fra 1200-tallet
Ved boreprøverne vil arkæo-
logerne kunne se de forskel-
lige faser i jordens lag helt til-
bage fra 1200-tallet og frem 
til i dag. København bestod 

oprindeligt af en masse hol-
me og små øer, hvor i mellem 
der siden er blevet fyldt op. 
Det giver nogle tykke kultur-
lag – altså lag fra forskellige 
historiske perioder. Ved an-
lægget af Cityringen får ar-
kæologerne mulighed for at 
komme helt ned i de ældste 
lag, der ligger tre til fem me-
ter under gadeniveau. Nor-
malt kommer de kun et par 
meter ned i forbindelse med 
fx ledningsomlægninger.

Sll@koebenhavneravisen.dk

s

fra	en	flydepram	i	frederiksholms	Kanal	
undersøger	akæologerne	undergrunden.
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illum	går	i	front	med	rygepolitik.
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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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Slagteren_86x40.indd   1 11/05/06   9:48:29

Tei system 
– ny teknologi indenfor

elektronisk muskelstimulering

En behandling man ikke kommer 
udenom, hvis man hurtigt vil cellulite, 

slap hud og vægtproblemer til livs. 

Prøv det i Gent & Ladylounge 
– stedet man bare kommer

Gratis Prøvebehandling 

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

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

Slank og sund
Ny genvej til fantastiske kurver.

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

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

Specialtilbud

Prøvebehandling 250,-

10 behandlinger 3750,-

Volden er steget mere end 25 
procent de seneste tre år i 
Indre By, viser en opgørelse fra 
Københavns Politi. Og det er 
betydeligt mere end i resten af 
København.

Af	morten	brink	iwersen

Volden er steget markant i de 
seneste tre år i  København K. 
Det viser en opgørelse, som 
Københavns Politi Station 
City har udarbejdet for Kø-
benhavneravisen. I 2004 var 
der 188 anmeldelser af ‘vold’ 
og ‘grov vold’. I 2006 var det 
steget til hele 239, hvilket er 
en stigning på mere end 25 
procent.

”Stigningen er desværre 
noget større i Indre By end 
i resten af vores distrikter”, 
siger Mogens Lauridsen, po-
litiinspektør på Station City. 
En stor del af forklaringen på 
den øgede vold er den megen 
narkotika, der de senere år er 
blevet en større og større del 
af Indre Bys natteliv.

”Piller og kokain er des-
værre blevet meget udbredt i 
det københavnske restaurati-
onsmiljø. Og det bliver folks 
lunte ganske kort af”, siger 
Mogens Lauridsen. 

Senere hjem
En anden del af forklaringen 
er ifølge politiet, at det er 
nemmere at få en bevilling 

i dag, hvilket har øget udbu-
det af restauranter og ‘gå ud 
steder i København K. Og så 
går vi senere i byen nu, end 
vi gjorde tidligere.

”Folk bliver hængende be-
tydeligt længere i værtshuse-
ne og diskotekerne i dag. Det 
betyder, at de er meget slidte 
og færdige ud på morgenen, 
eller formiddagen, når de 
skal hjem. På det tidspunkt 
er tolerancen mindre”, siger 
politiinspektøren på Station 
City.

Også den grove vold er 
steget betydeligt i Indre By. 
Politiet bruger betegnelsen 
‘grov’ når der enten er vold-

som personskade eller våben 
indblandet. Men ifølge Mo-
gens Lauridsen, politiinspek-
tør på Station City, er der ikke 
kommet flere våben i det kø-
benhavnske natteliv. 

”Vi har lavet nogle raz-
ziaer, hvor vi ikke fandt flere 
våben end tidligere. Men 
våben er ikke bare  knive og 
pistoler. Det kan ligeså godt 
være et glas eller en flaske”, 
siger han.

mbi@koebenhavneravisen.dk

MERE VOLD	i	iNDRE	by

2004 2005 2006 UDVIKLING

vold 163 170 208	 +	27	procent

Grov	vold 25 25 31	 +	24	procent

indbrud	erhverv 426 541 346	 -	81	procent

Pengeskabstyveri 6 15 16 +	160	procent

Røverier 49 40 61 +	24	procent

tallene	er	fra	København	K	og	genereret	for	perioden	1.	januar	-	30.	november	i	årene	2004,	2005	og	2006.	
Kilde:	Københavns	Politi,	station	city.

tallene	er	fra	København	K	og	genereret	for	perioden	1.	januar	-	30.	
november	i	årene	2004,	2005	og	2006.

   VOLD I INDRE By

vold	er	jævnfør	poltiets	statistikker	
et	stigende	problem.
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Gl. Jernbanevej 7, Lyngby
Man - fredag: 12-18 Lørdag: 11-14

Fiolstræde 13, Kbh. K.
Man - fredag: 10-17.30 (19) Lørdag: 10-15

www.uldstedet.dk

Uldstedet

Udsalg
25-50%

på efterårskollektioner
fra Strange og Eva & Claudi

2. omgang

Se Strange, nyt dansk
designstrik i luksus blød

uld, alpaca & viscose.
15% på ikke nedsat tøj fra

22. januar.
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ULDSTEDET_86x100.pdf   15/01/07   11:11:41

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

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

Problemerne med stoffer har 
længe været stigende i Indre 
By. Nattelivet i Københavns 
gader er præget af denne 
udvikling. Stofferne er en let 
tilgængelig rus, men har om-
fattende konsekvenser både 
for samfundet og de involve-
rede. 

Af	Ege	b.	heckmann

”Igennem de sidste mange år 
har forbruget af hårde stof-
fer været kraftigt stigende 
iblandt de unge Københav-
nere”, fortæller formand for 
foreningen Sig Nej til Stof-
fer, Sig Ja til Livet, Christine 
Astrupgaard, og uddyber 
grunden til denne udvikling: 
”Stofferne er blevet billigere, 
kokain kan købes for blot 200 
kr. grammet og giver derved 
et billigt, men ukontrolleret 
rus, som i de fleste tilfælde 
får vidtrækkende konsekven-
ser for personerne, der tager 
det”. Mange gange kan en en-
kel ’sjov nat’ nemlig føre til 
et liv på kant med loven og i 
udkanten af samfundet.

Ufrugtbar nul-tolerance-
politik
Stofferne er en virkeligheds-
flugt der benyttes af alle sam-
fundslag. Kokain er ikke mere 
et ’overklassestof’, og Ecstasy 
er ikke kun for lallende og 
aparte unge fra et dårligt miljø 

med trang til selvtortur – alle 
samfundslag kan få fat i alle 
stoffer, første gang er endda, 
efter sigende, gratis. 

Regeringen er godt klar 
over, at problemet eksisterer 
samt er stigende, de startede 
således kampagnen Narko ud 
af byen i år 2004, hvor Inden-
rigs- og sundhedsministeren 
Lars Løkke Rasmussen bl.a. 
indførte en Nul tolerance po-
litik over for stoffer. Denne 
kampagne har dog tydeligvis 
ikke båret frugt, i dag er pro-
blemerne i København, Dan-
mark og for den sags skyld re-
sten af verdenen, værre end 
nogensinde før.

Om ikke samfundets 
skyld, så problem
Ifølge Christine Astrupgaard 
går vejen til en bedre bekæm-
pelse af stofmisbrug igennem 
informering af de unge: ”De 
unge reagerer positivt, over 
for den information, som vi 
giver dem. Når de kender de 
fatale konsekvenser, mister 
de oftest fuldkommen lysten 
til at eksperimentere med 
farlige stoffer”. Astrupgaard 
mener endvidere, at man 
i skolerne kunne sidestille 
oplysningen om stoffer med 
eksempelvis seksualunder-
visning og begynde informe-
ringen allerede i 6. Klasse. 

”Problemerne med il-
legale stoffer er i den grad 

samfundets problem, og der 
er da også store økonomiske 
interesser i at få dem løst. De 
udgifter, der forekommer på 
grund af stoffer, eksempelvis 
ved behandling af misbru-
gere, voldsofre, samt udgifter 
ved stofrelateret kriminali-
tet, for ikke at tale om tabt 
arbejdsindsats, kan gøres op 
i milliarder”, siger Astrupga-
ard.

Løsningen på problemet 
er sandsynligvis ikke en 
nul-tolerance-politik, men 
nærmere en forståelse af 
problemerne efterfulgt af en 
oplysende kampagne rettet 
imod de unge generationer. 
”Der er brug for informering 
og oplysning, og det ville 
være rart med rollemodeller 
fra eksempelvis musikindu-
strien, der kunne gå foran 
og vise de unge, at succes var 
muligt uden ’hjælp’ fra de 
farlige stoffer. I mange år har 
store dele af musikindustrien 
jo gjort netop det modsatte”, 
siger Christine Astrupgaard. 

ebh@koebenhavneravisen.dk

 

	 iLLEGALE	stoffER	

  BOOMER	
	 i	KøbENhAvNs	NAttELiv

UDTALELSER	fRA	ANoNymE	
EKsmisbRUGERE
Nicolai:
»Du tror, kokain udvider dine sanser, at det vil gøre dig i stand 
til at overgå dig selv, at du vil kunne kontrollere alting. Det er 
simpelthen løgn. Efter et stykke tid holder du op med at betale 
dine regninger, du vasker dig ikke mere, du opgiver dine ven-
ner og din familie. Du bliver ved med at være alene og nøgen«.

Louise:
»På fem måneder gik jeg fra at leve et rimeligt ansvarsfuldt liv, 
hvor jeg arbejdede på at nå mine mål, til at være en person, der 
ikke bekymrede sig om noget som helst – og jo højere jeg blev, 
jo længere sank jeg ned i et mørkt ensomt hul. 
(...) Ecstasy fjernede min styrke, mit gåpåmod, mine drømme, 
mine venner, jeg mistede min lejlighed, mine penge og værst af 
alt – min fornuft«.

Tanja H. Løhndorf
Fysioterapeut/kost- 
og livsstilscoach
Har du nytårsforsæt for 2007

og vil du i mål?
Har du ondt i nakke, ryg etc.?

Har du hovedpine?
Mangler du energi og overskud?

Har du sunde madvaner?
Får du søvn nok?

Er der meget stress på din krop?
Er det tid til at få lavet sundhedstjek?

Individuel kost- og livsstils analyse 
+ opfølgning 1000 kr.

Forkæl dig selv eller 
dine nærmeste med et gavekort

tanja@correction.dk
Tlf.: 51928071
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Byens bedste udsalg i House of Silk
starter torsdag 25. januar kl. 10.00

•    50 % RABAT
•    MASSER AF VARER
•    ÆGTE NEDSÆTTELSER
•    TØJ, NATTØJ, STRIK, BÆLTER 

Danmarks førende forretning i silketøj 
til damer og herrer

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

HOUSE OF SILKUDSALG

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

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

Untitled-1   1 09/06/06   19:29:01
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Løvegal_41x100.pdf   12/01/07   13:09:55

Selskabet for Dansk Memora-
bilitet er blandt Københavns 
mest ejendommelige. Herrer 
med høje hatte og konge-
mærke samles hvert år den 
29. december for at hædre og 
hylde en bemærkelsesværdig 
personlighed, der næsten er 
glemt. Ikke mange forbinder 
således noget med Jean Bap-
tiste Édouard Louis Camille 
du Puy, der boede i Vinga-
ardsstræde. For 200 år siden 
var der på Det Kongelige 
Theater premiere på hans 
lystige opera ”Ungdom og 
Galskab”, som foregår i Tor-
nebuskegade ved Nørreport. 
Komponisten, musikeren  og 
sangeren fornøjede Frederik 
VI’s hof og Københavns bor-
gerskab og var den første, der 
præsenterede Mozarts ”Don 
Juan” i Danmark. I 1809 blev 
prinsesse Charlotte Frede-
rikke og han grebet under 
udøvelse af horisontale le-

gemsøvelser. Hun blev skilt 
og forvist til Horsens, du Puy 
fik nogle timer til at forlade 
landet. 

Mens alt endnu var fest 
og farver, mødtes du Puy og 
hans selskab 
ofte på Hviid’s 
Vinstue efter 
forestillingen, 
og det gjorde 
de 25 høje 
hatte også. 
Et medlem, 
Peter Opera, 
holdt en kort 
fe s t fore læ s -
ning om den 
muntre tones-
med og kvin-
debedårer, og 
solotrompetist 
Peter Madsen 
blæste en fan-
fare for den 
fransk-svensk-
danske leve-

mand, der blev landsforvist 
for at pille ved prinsessen, 
der senere blev moder til 
Frederik VII. Ved den efter-
følgende labskovs på Skind-
buksen hyldede selskabets 

kansler, grosserer Peter Spre-
chler, Kgl. skuespiller Palle 
Huld, der i kraft af sine 94 år 
er selskabets nestor. 

 JALU

DE HØjE HATTE 
hyLDER	UNGDom	oG	GALsKAb

selskab	for	Dansk	memorabilitet	29.	december	2007
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- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

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

eller  mail: annonce@vdn.dk

Fremlejebolig til udedansk Familie 

»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

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

Pressefotograf John E. Ja-
cobsen er død, 77 år. Det 
meddeles i en kort nekrolog 
med halvspaltet portræt i 
Berlingske Tidende, som han 
levede og åndede for i 40-50 
år, også efter at være stødt ud 
i pensionistmørket. Som ung 
lærte han kunsten at afl ytte 
HIPO-korpsets radio; da ty-
skerne var ude af landet fort-
satte han med politiradio. 
John E. var betroet leveran-
dør af fotos og oplysninger 
til såvel bladet som politiet. 
En Vietnam-demonstration 
blev af arrangørerne ikke an-
set for vellykket, medmindre 
John E. havde teleobjektivet 
fremme.

Få dage før sin egen død 
deltog John E. i bisættel-
sen af Berlingske Tidendes 
chefredaktør i de vanskelige 

1970’ere og Weekendavisens 
fader, den liberale fi losof 
Henning Fonsmark. Jeg sad 
ved siden af politifotografen 
ved den efterfølgende min-
desammenkomst, og han 
fortalte om sit glorværdige 
samarbejde med fl ere efter-
retningstjenester. Nu 
kan disse tage det helt 
roligt; aftalen om et 
interview kan af gode 
grunde ikke blive til 
noget.

- Københavneravisen 
er alle tiders, sagde han 
uopfordret. – Hvis jeg 
ikke kan fi nde den ovre 
i Pilestræde henter jeg 
den i Grønnegade. Sådan 
skal fremtidens cityavis 
se ud!

Om såvel John E. Jacobsen 
som den tre år ældre Hen-

ning Bjerg Fonsmark må 
man anvende den lidt slidte 
talemåde, at pressefolk af 
den kaliber ikke længere 
fremstilles.

Jacob Ludvigsen

VEN AF AVISEN
PLUDsELiG	DøD

fortalte om sit glorværdige 
samarbejde med fl ere efter-
retningstjenester. Nu 
kan disse tage det helt 
roligt; aftalen om et 
interview kan af gode 
grunde ikke blive til 

- Københavneravisen 
er alle tiders, sagde han 
uopfordret. – Hvis jeg 
ikke kan fi nde den ovre 
i Pilestræde henter jeg 
den i Grønnegade. Sådan 
skal fremtidens cityavis 

Om såvel John E. Jacobsen 
som den tre år ældre Hen-

KØB ENHAVNERSANGEN
Storbyen 
Vågner

– Af Tobias Trier

Asfalten	vækkes	af	sin	
tunge	drøm
af	de	første	bilers	uro-
lige	strøm
Duerne	tager	hul	på	
endnu	en	dag
mens	lyset	falder	på	
storbyens	tag
taxaerne	de	mister	
deres	overtal
israels	Plads	drømmer	
om	sin	torvehal
metroen	strømmer	gen-
nem	byens	arterier
dagslyset	endevender	
nattens	mysterier
storbyen	vågner

Nattens	efterladte	fast-
foodemballager
spejler	sig	i	havnefron-
tens	kontoretager
busserne	de	snegler	sig	
uden	om	køerne
og	ændernes	rappen	
eskalerer	i	søerne
Luften	fyldes	op	af	
elektriske	signaler
fra	trådløses	netværk	i	
kontorernes	lokaler
Rådhusklokkerne	de	
synger	dit	navn
København,	København,	
København.
storbyens	vågner

bylydens	rastløse	bru-
sende	hav
suser	om	kamp	med	s-
togenes	tålmodige	trav
støjen	stiger	i	styrke	
rundt	omkring
Parkerne	der	lader	som	
ingenting
biler	som	finder	deres	
grønne	bølger
cykler	stimler	sammen	i	
stimer	og	følger
Rådhusklokkerne	synger	
dit	navn
København,	København,	
København
storbyen	vågner

(Grønnehjerter)

I sidste nummer af Københavneravisen kom 
vi fejlagtigt til at fortælle at den store livstils-
butik der er åbnet i Pilestræde 12b, hedder 
”Galleri K”. Butikkens navn er  ”Mooods” og 
hele butikskomplekset hedder ”Galleri K”. Bu-

tikkens sortiment varierer fra en skønheds-
behandling til den kop kaffe man kan købe 
i forretningens lounge-café.

Københavneravisen

Rettelse...

Udsnit	fra	berlinske	tidende	10.	Ja-
nuar,	med	billede	af	John	E.	Jacobsen	
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Den såkaldt ”Danske musikbøl-
ge” har skyllet nye fortolknin-
ger af København op på byens 
kyst. Københavneravisen har 
valgt at bringe en morgensang 
og sætte dens sangskriver 
Tobias Trier stævne.

Af	Jeppe	marsling,	kulturredaktør

”Den danske bølge” er be-
tegnelsen for mængden af 
dansksprogede sange, som 
er skudt frem siden årtusin-
deskiftet. Og mens man kan 
glæde sig over, at der kommer 
flere sange til om København, 
kan man undre sig overfor, 
hvorfor de kommer nu? Da 
Københavneravisens ud-
sendte mødte sangskriver og 
musiker Tobias Trier lød det 
kvalificerede bud på en for-
klaring, at ”den danske mu-
sikbølge” snarere burde ses 
som en ”dansk musikcyklus”, 
hvor en dansksproget tendens 
afløser en engelsksproget ten-
dens med tyve års mellem-
rum. Således afløstes dansk 
populærmusiks storhedstid 
med f.eks. Poul Henningsen 
af en engelsksproget periode 
i slutningen af 50’ernstarten 
af 60’erne, pigtrådsmusikken, 
hvor eksempelvis Peter Belli 
og Johnny Reimer debute-
rede. Steppeulvene indledte 
en periode, hvor dansk var 
populært, hvad ifølge Trier 
”passede skråt sammen med 
en masse idealer i 70’erne, 
hvor der skete nogle skred i 
vores mentalitet herhjemme”. 
I firserne klingede den dan-
ske periode ud, og i 1990 fik 
Hanne Boel et kæmpe gen-
nembrud ved at synge på 
engelsk i Skandinavien – ef-
terfulgt af bands som Zapp 
Zapp og Dizzy Mizz Lizzy. 
Ifølge Tobias Trier var der ef-
ter årtusindeskiftet opstået et 
naturligt behov for det dan-
ske, hvorfor det i år 2000 blev 

muligt at debuttere for først 
ham selv og Nikolaj Nørlund 
- og siden Vildnis, Peter Som-
mer, Rasmus Nøhr, Tue West 
og Kenneth Thordal.

Føler du et stammeforhold 
over for de andre sangskrivere 
du her nævner?

”Vort fællesskab består 
i, at vi gør os umage med at 
skrive nogle gode tekster. Or-
dene skal ikke blot passe godt 
til melodien, der så glider let 
ned med aftenkaffen. Det 
skal være nogle ord, der gør, 
at man kan holde ud at sidde 
og læse dem – og som giver én 
noget at tænke over!” 

Er det ikke det nære, det 
danske, der er den fælles in-
spiration?

”Jeg har en sang om et 
medicinalvarefirmas aids-
politik i Somalia! Men gene-
relt er vi mange der oriente-
rede omkring det hjemlige 
i øjeblikket. Jeg tror verden 
er blevet meget opsplittet, 
overskuelig(…)Det er sværere 
og sværere at vide hvad man 
bevæger sig ud i, hvis man 
skriver en sang om – Uzbeki-
stan”.

Skønt det er nært, er det 
ikke for let - som du og Nøhr 
- at synge om grønne bude og 
pizzabude?

”Bare fordi vi har haft en 
periode, hvor man sang på en-
gelsk, er det så mere rigtigt?! 
Tværtimod: Det at synge på 
engelsk er da ensbetydende 
med en flugt! Du kan om-
vendt sige at ”Den danske 
bølge” er et udtryk for, at der 
er nogen der rent faktisk der 
forholder sig til tilværelsen. 
I stedet for at lade som om, 
at den ikke eksisterer ved at 
befinde sig i en eller anden 
drømmeverden, hvor man – 
som f.eks. danske Ravonnets 
ganske utroværdigt synger : 
”I Lost My…man in Texas…in 
the yellow sand”? Fred være 

med det! Den danske bølge 
er udtryk for at der nogen der 
overhovedet gider åbne øjne-
ne i stedet for at flygte, flygte, 
flygte”. 

Dansk Folkepartis frem-
gang er også udtryk for en 
venden sig mod det hjemlige: 
Hvad er forskellen på deres og 
din danskhed?

”Vi har behov for at ud-
nævne nogle syndebukke, 
når der ikke kommer noget 
ud, når vi graver i navlen. Det 
ved jeg er en fattigdom hos 
mig selv og det land vi lever i. 
Jeg elsker et København som 
repræsenterer verden, som 
den er: En sammensætning af 
et hav af alverdens kulturer, 
holdninger, sprog og traditio-
ner”.

En by fuld af 
søvngængere?
Oplever du i din morgensang 
at København er et levende 
væsen?

”Jeg synes vi snakker så 
meget om mennesker, om 
hvad vi tænker og føler, hvor-
dan vi har det, så jeg synes det 
er befrielse for engang skyld 
at digte om noget andet end 
mennesker: Om Byen selv! 
– som jo har sit eget liv, for det 
er jo det liv man savner, når 
man er væk fra København, 
ikke ens nabo, men at cykle 
over Rådhuspladsen, se lysre-
klamerne, se de møgbeskidte 
duer, der er ved at blive kørt 
over af en HT-bus”.

Er sangen en bred kærlig-
hedserklæring til det hele, 
skidt og kanel?

”I selve titlen ”Storbyen 
vågner” ligger for mig et 
skjult ønske om, at storby-
ens bevidsthed vågner. At vi 
vågner op af vores søvn. Og 
ser verden omkring os. Det 
er min diskrete måde at lave 
en politisk sang på. Jeg siger 
til lytteren: ”Jeg vil også våg-

ne, kigge omkring mig, åbne 
ørerne”. Luk øjnene op for vir-
keligheden. Lad vær med at 
leve i en drømmeverden, eller 
i en eller anden forkrampet 
tvangsforestilling om, hvor-
dan Danmark skal være, som 
vi tror det var for tyve år si-
den: Virkeligheden er anden, 
verden er en anden. Vågn op 
og se det - og agér derefter! 
Teksten kan altså læses på to 
planer: Som en umiddelbar 
fotografisk beskrivelse af Kø-
benhavn – eller som en men-
tal opvågning. Jeg besynger 

– måske - en ungdom, som er 
ved at vågne op for at få øje på 
virkeligheden uden for jule-
plattens kantløshed”.
jm@koebenhavneravisen.dk

KØB ENHAVNERSANGEN
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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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TOBIAS TRIER
f.	13.	februar	1973
sanger,	musiker,	kompon-
ist,	far
seneste	Album:	“Grønne	
hjerter”	(2006),	A:larm	music,	
soundtrack	til	filmen	af	
samme	navn.
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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
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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

Den trendy tøjbutik PARI-
STEXAS, som indtil juni 
måned lå på hjørnet af Kron-
prinsensgade og Pilestræde, 
har nu fået nye lokaler i Kry-
stalgade nr. 18-20. 

Maria Leonhardt, som er 
den nye ejer, har overtaget 
navnet fra den gamle butik, 
men samtidigt sat sit eget 
præg på den nye. 

“Jeg har forsøgt at gøre bu-
tikken lidt mere avantgarde 
og lidt mere sort”, siger Ma-
ria Leonhardt og tilføjer, at 
butikken stadig fører mange 
af de mærker, man kunne 
fi nde i den gamle butik. 

“Vi har også tilført nyt 
til butikken, bl.a. en del ac-
cessories og nogle specielle 
japanske tøjmærker.” 

Siden åbningen d. 16. de-
cember 2006 er det gået godt 
med forretningen, men man 
ser meget frem til, at hele ga-

den bliver åbnet med butik-
ker og caféer, og der kommer 
mere liv i gaden. 

“Jeg er meget tilfreds med 
min nye butik, og jeg håber, 
jeg har tilføjet PARISTEXAS 
lidt mere kant”, siger Maria 

Leonhardt, som satser på, at 
PARISTEXAS bliver kendt 
som en butik med noget helt 
specielt at byde på.  

KKI

PARistEXAs	ER FLyTTET

Nu er det Købmagergades 
tur til en længe efterspurgt 
renovering. I Københavns 
kommunes budgetforlig 
for 2007 er der afsat 40 
mio. kroner til renoverin-

gen, hvis start er planlagt 
til efteråret 2008. Det er 
endnu ikke bestemt, hvad 
der specifikt skal ske med 
gågaden, men kommunen 
er åben over for spændende 

ideer og udskriver derfor en 
arkitektkonkurrence efter 
sommeren. 

CKP

KøbmAGERGADE	fÅR	ANsiGtsLøftNiNG

Efter at have stået tomt i 
lang tid, ser det ud som 
om, at den sidste bid af Da-
ells Varehus nu bliver taget 
i brug. Der skal være café 
med plads til 100 gæster 
indenfor og lige så mange 
udenfor om sommeren. Bag 
den nye café står garvede 
kræfter, der også har Café A 

Porta på Kgs. Nytorv, Sult i 
Cinemateket og Grill Bar i 
Ny Østergade.  

Cafeen, der forventes at 
åbne til marts, kommer til 
at ligge på hjørnet af Fiol-
stræde og Krystalgade. 

CKP

Nyt	Liv	i	DALLE	vALLE

maria	Leonhardt	i	sine	nye	lokaler	i	Kystalgade.
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ung, grum og poetisk dramatik 
af Gerhild Steinbuch
med Heidi Colding-Hansen, Laus Høybye,
Olaf Johannessen, og Merete Nørgaard

Gl. Jernbanevej 7, Lyngby
Man - fredag: 12-18 Lørdag: 11-14

Fiolstræde 13, Kbh. K.
Man - fredag: 10-17.30 (19) Lørdag: 10-15

www.uldstedet.dk

Uldstedet

Udsalg
25%
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På tykke
uldgarner

15% på ikke nedsat tøj fra
22. januar.
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I frimærkehandlen IlETA i 
Fiolstræde er alt som i gamle 
dage. Og sådan skal det blive 
ved med, siger indehaveren 
Steen Rosling, der er en af de 
få frimærkehandlere, der har 
holdt skansen i Indre By.

Af	Katrine	Kirch	Kirkegaard

PORTRÆT. Udstillingen i vin-
duet er næsten ét stort farve-
strålende tapet af frimærker. 
Det samme gælder for vægge-
ne i den lille butik i Fiolstræ-
de, hvor Steen Rosling har sit 
bugnende lager. Alt ser gam-
melt og antikt ud, men også 
velholdt, og det er tydeligt, at 
det er en mand med forstand 
på sagerne, der står bag for-
retningen. Steen Rosling åb-
nede sin frimærkehandel for 
48 år siden, helt præcis i juni 
1958, og butikken har siden 

ligget i Fiolstræde 20 i Indre 
By. Dengang var Steen bare 
29 år gammel, men interes-
sen for frimærker var be-
gyndt lang tid forinden.

”Både min bedstefar og 
min far var frimærkesamlere 
og aktive i branchen, så jeg 
har vel arvet interessen fra 
dem. Det har været min hob-
by, siden jeg var dreng”, siger 
den 77 årige Steen og fortsæt-
ter: ”og det vil det også være 
resten af livet”. 

Få handlere tilbage
Og det går fortsat godt for 
Steens forretning.

”Det skyldes sikkert, at 
der i gamle dag var omkring 
50 frimærkehandler i Indre 
By. Nu er vi kun ganske få 
tilbage.” Steens butik holdes 
først og fremmest i gang af 
en større gruppe faste, gamle 

kunder. Men på grund af bu-
tikkens favorable placering 
lige i midtbyen er der også 
mange strøgkunder og turi-
ster, der bliver fristet af det 
mangfoldige vindue. Steen 
forsikrer, at de unge fortsat 
er interesserede i gamle fri-
mærker. 

”Disse ildsjæle dyrker tit 
deres frimærkeinteresse i 
klubber,” fortæller Steen. 

Steen Rosling er en beske-
den mand og vil derfor ikke 
fortælle om de bedste perler 

i butikken. Men bekræfter 
dog, at lageret er meget stort. 
Blandt de ældste i samlingen 
ligger gamle skandinaviske 
frimærker samt mærker fra 
de engelske kolonier.

”Det en taknemmelig 
branche, for den går ikke af 
mode ligesom så meget an-
det. Gamle frimærker bliver 
jo bare mere og mere værd”, 
siger Steen.
 
kki@koebenhavneravisen.dk

48	ÅR	mED	fRimæRKER	
I FIOLSTRÆDE

           

           

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
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Sofie Vestergaard –	sv@koebenhavneravisen.dk

VITAMINHUSET

Speciale:
Bachs Blomstermedicin

Stort udvalg i
naturpleje produkter

Stort udvalg i økologisk mel

St. Kongensgade 54
1264 København K

tlf. 32 84 44 82

v/Heilpraktiker
Mette von der Lippe Hofverberg

Rokokoarkitektens hoved-
værk blev FrederiksStaden. 
Et imponerende projekt, 
hvor enkelthed og variation 
sammensmeltes i en næsten 
umærkelig helhed. Et nyt værk 
om arkitekten er på gaden. 
læs her interview med forfat-
teren Hanne Raabyemagle.

Af	sofie	vestergaard

I efteråret 2006 udkom 
kunsthistoriker Hanne Raa-
byemagles vældige mono-
grafi  om Eigtved (1701-54) 
på Aristo Bogforlag. Bogen, 
som blev udsolgt i julehand-
len, beskriver detaljeret ro-
kokoarkitektens liv og de 
mange byggeopgaver, han 
nåede at sætte i gang på kun 
18 års virke som arkitekt og 
hofbygmester. I den forbin-
delse har Københavneravi-
sen mødt Raabyemagle til en 
samtale om FrederiksStaden, 
som bliver regnet for arkitek-
tens hovedværk. 

”Projektet kunne under-
støtte enevælden både i og 
udenfor Danmark. En ideel, 
moderne bydel kunne sende 
signaler om et land, der var 
magtfuldt og med på noderne 
– derfor var FrederiksStaden 
i høj grad politisk betinget,” 
fortæller Raabyemagle.

Som elitens yndlingsarki-
tekt var det oplagt, at Eigtved 
skulle udarbejde generalpla-
nen og udforme kvarterets 
bygninger. Ifølge Raabye-
magle formåede Eigtved gen-
nem arkitekturen både at 
understrege Enevælden og at 
skabe en jordnær løsning på 
boliger til københavnerne:

”De fi ne grundstrukturer 
placerede de store, monu-
mentale bygninger på cen-
trale steder. Samtidig gav 
den borgerlige bebyggelse 
mulighed for liv. Gennem ud-
lejning i forskellige prisklas-
ser var der plads til et bredt 
spektrum af befolkningen. 
Eigtved skabte nogle æsteti-
ske og kvalitetsmæssige ho-
vedregler for borgerhusenes 
udformning, men gav plads 
til at borgerne selv kunne 
bestemme -  f.eks, hvor brede 
husene skulle være. Denne 
luft til individualitet, mener 
jeg, kendetegner noget sær-
ligt dansk.”  

Arkitektur i verdensklasse
”Noget af det særlige ved 
FrederiksStaden er netop 
den sammenhæng, Eigtved 
skaber mellem de storslåede 
bygninger og de almindelige 
huse. Det er en basal opbyg-
ning, hvor højde, fordeling 

af etager etc. skaber konsi-
stens.” 

Netop hans rytmiske for-
deling og proportionering, 
mener Raabyemagle fortsat 
kan inspirere i dag.  

”Eigtved er i formsprog på 
sit eget niveau. Han var tyde-
ligvis præget af sine udland-
sår i et internationalt kunst-
nermiljø, men hans form 
for rokoko er dansk – hans 
virkemidler er blødere, mere 
diskrete. Et arkitektursprog, 
der er køligt distingveret, 
men med krøl og liv, hvor det 
behøves.”

På Eigtved-rundvisning 
med Raabyemagle    
På trods af at FrederiksSta-
den har forandret sig gen-
nem tiden - fl ere af Eigtveds 
huse har fået tilbygninger i 
højden -, kan vi dog få et fi nt 
indblik i Eigtveds arkitektur 
ved at vandre rundt i kvarte-
ret. Københavneravisen bad 
Hanne Raabyemagle om at 
udpege nogle særlige, velbe-
varede steder, der kendeteg-
ner Eigtved (tallene er ikke 
udtryk for karaktergivning): 

1: Lindencrones Palæ (Hjør-
net ved Sankt Annæ Plads 
og Bredgade). 
Det mellemstore palæ mar-

kerede skiftet til den nye og 
moderne bydel for folk, der 
kom fra den gamle bydel 
over Kongens Nytorv. Selvom 

bygningen er større og mere 
imponerende end borgerhu-
sene, skabte Eigtved sam-
menhæng ved at benytte de 
samme fl ugtende linjer. 

2: Odd Fellow Palæet  (Bred-
gade, for enden af Dronnin-
gens Tværgade)

Palæets viser, hvor stor be-
tydning placeringen af de 
fornemme bygningsværker 
havde. Ved at anbringe palæ-
et tilbagetrukket fra gaden, 
skabes der et perspektivisk 
sug, når man nærmer sig 
fra Dronningens Tværgade, 
som allerede eksisterede, da 
Eigtved foreslog palæets pla-
cering.

3: Borgerhuse (Amaliegade 
15-17)

Ikke billige standardmodel-
ler, men de rigeste borger-
huse, der blev skabt. Bygher-
rerne, Bæsecke og Pfeiffer, 
var begge stenhuggermestre, 

SAChristensen_86x60.indd   1 11/05/06   10:10:40

NICOLAI EIGTVED	
–	fREDERiKsstADENs		ARKitEKt

Lindencrones	Palæ

odd	fellow	Palæet

borgerhuse	i	Amaliegade
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Beauty Defect Repair 
- en ansigtsbehandling udover det
sædvanlige med synlige resultater 

allerede efter 1.gang. 

En unik behandling med micropeel 
og dermabration som er metoden til 
at få produkter til at virke i dybden. 

Prøv selv og du er overbevist

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

så facadernes udsmykning 
er udtryk for deres kunnen. 
Eigtveds borgerhussystem 
med overordnede hovedreg-
ler, men plads til individua-
litet, ses her i sin frodigste 
udformning.  

4: Amalienborg Slotsplads
Den monumentale ottekan-
tede plads er udtryk for Eigt-
veds personlige formsprog og 
placerer ham som arkitekt i 
verdensklasse. Ved at placere 
palæernes hovedbygninger 
på skrå, skaber Eigtved en 
raffi neret, dobbeltsymme-
trisk form. Det betyder, at 
de akser, som Frederiksgade 
og Amaliegade udgør, til dels 
opløses når man træder ind 
på pladsen. Desuden er plad-
sens centrale samlingspunkt, 
rytterstatuen af Frederik V 
et af verdens fi neste rytter-
monumenter.  

5: Frederiks Hospital (I dag 
Kunstindustrimuseet)

Danmarks første egentlige 
hospital blev placeret midt 
på grunden som et fi rfl øjet 
anlæg med lave patientfl øje. 
Den store, lukkede plads, som 
i dag kendes som Grønne-
gården, tænkte Eigtved som 
nyttehave til institutionens 
brug. I gadefronterne mod 
Bredgade og Amaliegade lig-
ger fi re store pavilloner, som 
efterfølgeren Thurah gjorde 
større end Eigtveds planlagte 
på grund af bygherrekrav. 
Hele anlægget er dog stadig 
et udtryk for Eigtveds fore-
trukne dobbeltsymmetri.  

sv@koebenhavneravisen.dk

Amalienborg	slotsplads

frederiks	hospital	(i	dag	Kunstindustrimuseet)

”Det lille Bifald”, Store Kon-
gensgade 116, har i efteråret 
specialiseret sig i en særlig 
niche: accessories til hunde. 
Butikken forhandlede tidlige-
re interiør, men ejerne Susan 
Bøgeskov og Kennet Nielsen 
sporede en stigende interesse 
for tilbehør til menneskets 
bedste ven: ”Vi solgte mange 
franskimporterede halsbånd 
og kunne fornemme, at der 
var kunder, der søgte fl ere 
kvalitetsprodukter til hunde. 
Vi er også selv hundeejere, og 
kender selv til det at lede ef-
ter gode ting”. 

Det lidt særprægede bu-
tiksnavn, som har hængt ved 
efter omdannelsen, er Susan 
Bøgeskov ikke helt sikker 
på hvordan kom til. ”Men 

der fi ndes så mange butik-
ker med amerikanske og en-
gelske navne i dag, og ”Det 
lille Bifald” skiller sig i hvert 
fald ud fra mængden. Folk 
synes, det lyder sødt, og hu-
sker navnet, selvom det ikke 
direkte har noget med hunde 
at gøre”.  

Butikken er fuld af alle 
tænkelige sager til de fi rbe-
nede dyr, men der er også 
plads til at man kan få sig 
en kop kaffe og en snak med 
ejerne. Og hvad med hun-
dene? De er selvfølgelig også 
velkomne inde i butikken, 
som efter sigende er så popu-
lær, at de gerne trækker deres 
ejere i butikkens retning for 
at komme igen.  

SV

tiLbEhøR	tiL	
»MENNESKETS BEDSTE VEN«

Rejseboghandlen Tranque-
bar, hvor totaloplevelsen er i 
højsædet, ledes af ildsjæle, der 
brænder for bøgerne, rejserne 
og dialogen mellem mennesker. 

Af	sofie	vestergaard

Drømmen om at rejse 
væk fra det danske vinter-
vejr vækkes straks, når man 
træder ind i rejseboghandlen 
’Tranquebar’. Det store, sort-
malede rum er indrettet som 
et kompas med disken som 
centrum og rækker af reoler 
pegende ud mod fjerne him-
melstrøg. På hylderne fi ndes 
der udover udvalget af bøger 
og Nordeuropas største ver-
densmusiksamling også fair 
trade varer, der i farve og 
form sender glimt fra ekso-
tiske lande: fi lttøfl er fra Ne-
pal, afrikanske musikinstru-
menter og silketørklæder fra 
Cambodia. Rundt omkring 
er der siddepladser, hvor 

man kan få en kop kaffe fra 
caféen, spille det østafrikan-
ske spil bao eller bladre i en 
bog til cubanske toner, der 
strømmer ud af højtalerne.  

”Meningen er, at det er 
hér, rejsen kan begynde. Al-
ting i butikken kan give in-
spiration til den næste rejse, 
og derfor er det vigtigt, at der 
også er plads til fordybelse”, 
siger Tina Larsen, en af de 
fi re ildsjæle, der startede bu-
tikken i juni 2006 i Mellem-
folkeligt Samvirkes gamle 
butikslokaler i Borgergade. 

Kulturmøde i medierne
Ledernes egne drømme kom-
mer til udtryk, når Tina Lar-
sen fortæller om fonden bag 
foretagendet, Interkulturel 
Formidlingsfond. ”Vi tror på, 
at medier, som bøger og mu-
sik, kan skabe bro – det er i 
dialogen mellem mennesker, 
at vi kan skabe en bedre ver-
den. Derfor skal fonden, når 

butikken begynder at give 
overskud, støtte interkultu-
rel formidling. Det kan for 
eksempel være en forfatter-
udveksling mellem et afri-
kansk land og Danmark.” 

Mindst én gang om ugen 
afholder Tranquebar et kul-
turelt arrangement, hvor alle 
stemmer kan komme til orde. 
Pia Kjærsgaard og Henrik 
Nordbrandt holdt i forbindel-
se med deres bogudgivelse 
et foredrag, hvor forskellige 
synspunkter netop kunne 
komme i dialog – på en or-
dentlig og redelig måde.

Blandt bøgerne i Tranque-
bar fi ndes ikke kun rejsepar-
lører og guidebøger – også 
fagbøger om historie, politik 
og skønlitteratur kan give 
lyst til at opleve en fremmed 
kultur, mener Tina Larsen. 
”Butikken fungerer som 
inspiration for rejselystne 
danskere, men man kan 
også bare komme herind og 
drømme. At læse bøger eller 
lytte til musik er i sig selv en 
glimrende rejsemåde.”  
sv@koebenhavneravisen.dk

REJSEN KAN BEGyNDE HER

tina	Larsen	i	butikslokalerne	i	borgergade
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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

Ombygning til Jensens Bøf-
hus?

Nej, nej, vinkede Café 
Victors chef Torben Olsen af-
værgende. Han stod en klam 
januardag inde bag caféens 
tilskoddede facade på hjør-
net af Ny Østergade og Ho-
vedvagtsgade, for første gang 
i 25 år helt uden gæster. Til 
gengæld myldrede håndvær-
kere rundt overalt i lokalet, 

hvor borde, stole, diske, væg-
ge og køkken var revet ud. 
Hvad skulle der dog ske med 
Victor?

Ingenting, beroligede Tor-
ben Olsen. Cafeen skulle 
“bare” renoveres med nyt 
gulv, spritnyt køkken og gen-
nemgribende istandsættelse. 
Det startede i første uge af 
januar og allerede inden må-
nedens slutning genåbnede 

Victor. Victor blev hverken 
solgt, ombygget eller ændret. 
Nu har gæsterne genindta-
get caféen og måske knapt 
bemærket, at der er foregået 
noget. Medmindre de da har 
blik for, hvordan det pludse-
lig funkler af renhed i hver 
en krog.

aa

DEN STORE TUR PÅ	cAfé	victoR

håndværkerne	havde	for	en	stund	indtaget	café	victor...

”Diamonds are a girl’s best friend” 
– det ved alle kvinder. Og nu er der mu-
lighed for at få sig en sådan skinnene 
bedste ven i sine bukser. De italienske 
Diamant Jeans er nemlig kommet til 
Grønnegadekvarteret. 

Af	Ege	b.	heckmann

Den lille butik Escales, i Gothersgade 
21, er blevet stor leverandør af buk-
ser med tilhørende diamanter i knap-

perne. Butikken fører ellers en sort-
hvid-sortiment der er inspireret af 
Frankrig, men har altså ikke kunne 
stå for de skinnene diamanter i deres 
nye modevare – diamantbukserne.

Første gang i København
”For første gang i København – og i 
Danmark i det hele taget - kan man 
nu få fi ngrene i Diamant Jeans’ene, 
hvis brand har sit udspring i en blan-
ding af italiensk design og fransk ju-

velerkunst”, siger butiksejer Eleonore 
Schaumburg-Lippe, og tilføjer, ”at 
de adskiller sig fra de øvrige jeans-
brands, vi kender herhjemme netop 
på grund af kombinationen af tøj de-
sign og juvelerkunst”.

”Rigtige venner kan ej købes for 
guld”
Mange sange og ordsprog fortæller 
os ellers, at rigtige venner ikke er til 
fals for ussel mammon. Med disse 

bukser er der dog tale om en und-
tagelse, men en dyr en af slagsen. 
Jeans’ene er måske nyskabende og 
med glimrende kvaliteter, men den 
slags håndværk kommer ikke gratis. 
Et par bukser koster således imellem 
1599 og 2599 kroner, og bevæger sig 
derved hurtigt op i den dyre ende af 
vennekredsen.  

ebh@koebenhavneravisen.dk

DIAMANTS ARE FOREVER
Nyt	JEANsbRAND	PÅ	GothERsGADE	i	KøbENhAvN:
FÅ DIN BEDSTE VEN TÆTTERE pÅ
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Den nye

At det kan være hårdt for nye at bide sig fast i Grønne-
gadekvarteret har Tine Andersen og hendes smykkebu-
tik Zenana Joyeros måtte sande. Efter blot 4 måneder i 
kvarteret, overvejer hun kraftigt sin fremtid. 

Når fremtiden tegner sig usikker, skyldes det blandt 
andet et sats på spanske unikasmykker, der skiller sig 
ud fra det gense smykkedesign i indre København, 
ved at være lidt større og mere prangende. Københav-
nerne har svært ved at fi nde ud af, om det er anderle-
des på den trendy eller kiksede måde. 

Krav om ekspertblåstempling er tidstypisk
”Københavnere er meget modebevidste, og de køber 
ikke noget i dag, hvis ikke det er blevet godkendt 
af en kendt stylist. Dette syntes jeg egentligt er lidt 
synd, det ville være rart, hvis københavnerne engang 
imellem viste mod og købte noget, der ikke var blå-
stemplet af en såkaldt ekspert”, siger Tine Andersen, 
da Københavneravisen møder hende i hendes lille 
butik i Ny Adelgade 3.

”Det er gået meget langsomt med at komme 
i gang, og jeg har måske valgt den forkerte gade at 
ligge i, gaden er lidt afsondret fra shoppemiljøet. De 
døde facader hjælper heller ikke på tiltrækningskraf-
ten”, fortæller Tine Andersen videre om de små og 
store problemer ved at starte en ny butik op i Grøn-
negadekvarteret.

Tålmodighedskrævende opstart
At det ikke helt er gået, som Tine Andersen havde for-
ventet, har fået hende til at overveje, hvad hun kan 
forbedre, for selvom opstarten ikke har været en bra-
gende succes, har hun ikke mistet håbet.
”Dette kvarter kræver tydeligvis tid og en masse 
benarbejde. Jeg ville på ingen måde havde undværet 
erfaringen, men hvis jeg kunne starte igen, havde jeg 
formentligt valgt en gade med lidt mere liv”, siger 
Tine Andersen.

Syntes du at det har været, og er, alle problemerne 
værd?

”Ja absolut, man skal hoppe ud i det, hvis det er 
noget man drømmer om, og det har jeg gjort med 
glæde. Det skal da heller ikke forstås sådan, at jeg har 
besluttet mig for at lukke butikken, men nogen gan-
ge mister jeg tålmodigheden og kan ikke lade være 
med at tænke på, om det er det hele værd?”. I det Tine 
Andersen siger dette, træder en kunde ind i butikken, 
alt imens hun lyser op i et venligt smil, siger hun, 
”heldigvis har svenskerne og amerikanerne været 
fl ittige kunder, måske fordi man har mere mod på 
nye ting, når man besøger et fremmet land”.

 

Den rutinerede

Trods mangle eksempler på, at butikker og serve-
ringssteder må dreje nøglen om i GrønnegadeKvar-
teret, findes der også solstrålehistorier. Sådan en er 
Restaurant Willumsen.

Marianne Willumsen, fra Restaurant Willumsen i 
Store Regnegade 26, har sin egen opskrift på succes 
i GrønnegadeKvarteret og dermed Indre By:
 ”Når man starter, er det vigtigt at havde styr på 
sin økonomi, så man ikke gældsætter sig. Dernæst 
er det vigtigt ikke at give op, eller give afkald på 
sin originalitet og kvalitet. Selvom det til tider kan 
friste, så er det vigtigt ikke at slække på kravene, 
da det er kvaliteten, der i sidste ende skaffer en et 
stamklientel”, siger Marianne Willumsen.

”Vigtigt at være original”
Restaurant Willumsen har eksisteret i 6 år og har i 
den tid overlevet mange kriser, men som tiden går 
bliver kriserne færre og succesen større. I dag har 
Willumsen stor succes med en kombination af god 
dansk mad, hygge og Jazz. 

Marianne fortæller, at ”det er vigtigt at være 
original, og skille sig lidt ud med eksempelvis ar-
rangementer, der kan aktivere og stimulere kun-
derne på samtidigt med at de hygger sig. Hvis man 
giver kunderne en totaloplevelse, når de besøger 
restauranten, vil de formentligt huske stedet og 
komme igen”, siger Marianne. Men tilføjer, ”det er 
samtidig vigtigt at forstå, det kvarter man har sin 
butik i, i visse tilfælde kan mange af den samme 
slags butikker jo tiltrække kunder, som butikkerne 
kan ’deles’ om”.  

Har du altid følt, at det var det hele værd?
”Ja egentligt, det var hårdt arbejde i starten, 

og jeg var til tider ved at give op, men de mange 
gode oplevelser og kontakter man får, gør det me-
get svært at stoppe. I dag er det jo en livsstil, som 
giver mig en stor tilfredsstillelse. Et råd jeg gerne 
vil give til andre, er at de skal holde fast og køre vi-
dere, trods modgang, men hele tiden gøre op med 
sig selv, om det er det værd. Den dag det ikke er 
det, tror jeg, det er tid til at stoppe”.

Midtvejskrisen

Også etablerede butikker skal passe på med at lave for 
store ændringer. Det har Kransekagehusets ejer måttet 
sande

Da John Lang overtog Kransekagehuset og dets 25 
år lange historie, mente han, at....Han lukkede dog 
udsalget ud mod Ny østergade og fl yttede det hele 
ind i det mere afslappede Pistolstræde. Flytningen 
medførte imidlertid forvirring og tab af stamkunder. 
I dag efter 2 år kommer der stadig kunder og spørger 
til grunden for ændringerne. 

For langt at gå
”Det var vigtigt for mig at bibeholde konditoriets 
gamle traditioner, f.eks. er vi et af Københavns eneste 
serveringskonditori og laver brød efter de gode gamle 
traditioner, men alligevel har den 50 meters fl ytning 
gjort, at mange af stamkunderne ikke har kunne, el-
ler ville, følge cafeen; det er åbenbart for langt at gå”, 
siger John Lange.

For trendy kvarter?
Pistolstrædets gader er et specielt kvarter for John 
Lange, han sammenligner netop disse små stræder 
med Paris’ kendte cafémiljø, ”området er pragtfuldt, 
lidt ligesom Paris, men jeg ville gerne havde et bedre 
butiksmiljø, der er for mange butikker, der starter for 
så at forsvinde efter få år eller måneder. De kedelige 
bankfacader, hjælper heller ikke på kvarterets liv”.

Hvornår regner du med, at din café vil køre, som 
den gjorde, før i fl yttede?  

””Det er vist hvad man kalder for et godt spørgs-
mål, som min bankmand også meget gerne ville 
kende svaret på”, John bryder ud i latter og tilføjer, 
”måske bliver det aldrig det samme igen. Til gengæld 
tror jeg, at cafeen er ved at ændre sig til noget andet, 
end den var før. Det er et meget trendy kvarter, vi 
ligger i og de trendy mennesker, der har råd til at bo i 
indre by, vil gerne mødes på smarte steder som Victor 
eller lignende. Men de unge mennesker er begyndt at 
fi nde ind til os, og de værdsætter de kvaliteter, vi kan 
tilbyde til forskel fra andre cafeer”, siger John Lang.  

ebh@koebenhavneravisen.dk

GRøNNEGADE	KvARtEREt:
FORANDRING FRABEDES!
butikker	åbner	og	lukker	på	stribe	i	Grønne-
gadekvarteret.	hvorfor?	Københavneravi-
sens	udsendte	har	været	på	en	rundspørge	i	
kvarteret	for	at	høre	butikkernes	forklaring	
på	det	negative	fænomen.
Af	Ege Bejer Heckmann

Det	kan	være	svært	at	drive	butik	i	Grønnegade	Kvarteret...
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Jan Filipe var blandt de før-
ste, der for syv år siden op-
fangede de første tegn på 
den muntre revolution, som 
siden har omskrevet det dan-
ske ølkort. I Læderstræde 16 
er BarleyWine et tempel for 
søgende sjæle, der tilbeder 
andre ølguder: Trappistklo-
sterbryg, Red Brown Ale, 
Porter, Stout, Bockøl, Hve-
deøl, India Pale Ale, Lambic 
og Barley Wines fra Belgien, 
Holland, Tyskland, Storbri-
tannien, USA, Norge, Sverige 
og Canada samt danske mi-
krobryggerier. 

Butikken fører mindst 
300 forskellige fl asker, en del 
er egen import. Hans hustru 
Helle driver selvstændigt 
import- og konsulentfi rma i 
samme branche.  

Hver især nynner fl asker-
ne om tilpas ristet malt fra 
bølgende bygmarker, frodigt 
gær, supervand, blomstren-
de humle og begejstrede 
brygmestre. Ved åbningen 
i december 2000 bestod ud-
valget næsten udelukkende 
af importerede varer. Siden 
har Filipe kunnet udvide 
sortimentet med danskerne 
Braunstein, Brøckhouse, 
Bøgedal, Heimdal, Herslev, 
Indslev, Mikkeller, Musik-
bryggeriet, Raasted, Skands, 
Svaneke, Wintercoat. og 
Ølfabrikken. Ikke alle 82 
danske bryghuse skal imid-
lertid forvente hyldeplads i 
Læderstræde, for Jan Filipe 
fi nder sig ikke i en hvilken 
som helst blanding af maltet 
korn, gær, humle og vand.

Brogede etiketter og fl a-
sker står opmarcheret fra 
gulv til loft i den hyggelige 
lille butik, og øjnene bliver 
hurtigt tørstige. Noget har 

man smagt, andet har 
man hørt om og det me-
ste er sjældent. Købmand 
Filipe handler med små 
bryggerier, men fører 
også visse verdensmær-
ker i original kvalitet. 

Jan Filipe øser af sin 
vældige viden og ar-
rangerer ølsmagninger 
i forretningens eget 
lokale, i foreninger, 
på virksomheder og 
privat. Han stiller 
også gerne en bar 
op til receptioner. 
Som fi rmagaver 
er æsker med 
usædvanligt 
øl blevet rival 
til de tra-
ditionelle 
vinkasser.
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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

Rites_86x125.indd   1 10/05/06   15:49:49

Der er åbnet en ny frisør i 
Løngangsstræde nr. 19-21. 
Den 11. december slog Annet-
te Favrom, dørene op for sin 
nye salon ’Recommendation’. 
De sidste seks år har hun 
holdt til på Frederiksberg, 
men har længe ledt efter en 

beliggenhed i København K. 
”Det er mere personligt her 
i Stræderne, og ikke så kom-
mercielt som på Strøget”. Si-
ger ejeren, som bl.a. klipper 
både Oliver Bjerrehus og Lars 
von Trier.

sll

bEstiL	DiN	tiD	ONLINE

ByENS ØL  af Jacob Ludvigsen

HUMLETEMpLET
i	LæDERstRæDE

specielle	øl,	som	eksempelvis	denne	belgiske	trapistøl,	
sælges	fra	adressen	i	Læderstræde
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&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

mads laier
RådhusstRæde 4

dK 1466 København K
telefon 33 13 83 00

ure fra omega, Certina, 
tisson, victorinox

og brugte ure.

madslaier@mail.dk

madslaier_40x41.indd   1 09/06/06   15:32:12

Af	Stine louise laursen

Blandt donationerne var der 
alt fra kuglepenne til køre-
stole. Københavnerne do-
nerede både stort og småt. 
Containeren indeholder i alt 
næsten 200 fl yttekasser med 
store mængder tøj og sko 
til både børn og voksne. Til 
børnene er der legetøj i store 
mængder, som fx blokfl øjter, 
legoklodser, tusser, kridt og 
andet skoleudstyr.  

Cafe Retro i Knabrostræde 
er en non-profi t cafe, hvor alt 
overskuddet går til humani-
tært arbejde i den 3. verden. 
Dette efterår har cafeen taget 
initiativ til en ekstra julegave 
til beboerne på Sewa Ashram 
i Indien.

”Cafe Retro sender gaver 
til Sewa Ashram i Indien, og 
du kan komme på til og fra 
kortet”, sådan lød opfordrin-
gen fra Cafe Retro i Knabro-
stræde til byens borgere.

I julens ånd opfordrede 
cafeen Københavnerne til at 
se efter i deres gemmer, og 
donere tøj, legetøj, compu-
tere og medicingrej nok til at 
fylde en container og sende 
af sted til Indien.

Men hvad donerede Kø-
benhavnerne? 

Containeren indeholder 
også elektrisk udstyr som 
printere og computere. Det 
medicinske udstyr samler 
Cafe Retro ind fra Hospita-
lerne.

Men Københavnerne er 
opfi ndsomme, så beboerne 
på Sewa Ashram får også 
madrasser, lamper, krukker, 
værktøj, bøger og billeder, 
kravlegårde og børnestole.

Alt overskuddet fra drif-
ten af Cafe Retro går til dag-
ligt til projektet i Indien, 
men på opfordring fra In-
dien, er Cafeen blevet bedt 
om at prøve at skaffe bl.a. ho-
spitalsudstyr, som kørestole 
osv. frem for penge. ”Netop 
hospitalsudstyr er af meget 
bedre kvalitet her i Danmark 
end det de kan købe for vores 
penge dernede”, fortæller Si-
mon Skårhøj fra Cafe Retro. 
”Der er tre aspekter i vores 
projekt”. Fortsætter Simon 
Skårhøj. ”Først og fremmest 
giver det danskerne en mu-
lighed for at donere ting til 
fattige mennesker, som får 
noget konkret ud af det i 
deres hverdag. Tingene har 

en kæmpe brugsværdi for 
beboerne på Sewa Ashram i 
forhold til os danskere. For 
det andet er det et vigtigt sig-
nal vi sender til de udstødte 
mennesker. Nemlig at der 
fi ndes mennesker, som har 
hjertet på det rette sted. Det 
sidste aspekt er den opmærk-
somhed projektet skaber for 
Cafe Retro og vores værdier”. 
Siger Simon Skårhøj.   

Sll@koebenhavneravisen.dk

KøbENhAvNERNE	DoNERER	ALt	
FRA KUGLEpENNE TIL KØRESTOLE

Vartovkollegiet har netop 
modtaget 5.000 kr. af Nykre-
dits Fond,  til udskiftning af 
kollegiets spisebord og om-
betrækning af eksisterernde 
Wegnerstole. 

Jytte Larsen, kontorchef 
for Nykredit region øst, der 
har været med til at tage be-
slutningen om donationen 
fortæller; at ”Nykredits Fond 
gerne støtter kollegier og des-
uden ser netop bevarelse af 
gamle danske designermøb-
ler som en god sag at støtte.” 

”Ligeledes var beløbets 
beskedne størrelse afgørende 
for at Vartovkollegie fi k pen-
gene, slutter Jytte Larsen.

cha

møbLER	
RENovEREs	
hos	vARtov-
KoLLEGiEt

SEWA ASHRAM
sewa	Ashram	er	et	rehabilite-
ringscenter	og	bofællesskab	
for	de	syge,	gadens	børn	og	
folk	fra	slummet	i	Delhi.	

De	tusindvis	af	hjemløse	er	
ofte	underernærede,	tuberku-
lose-	og	hiv/AiDs	patienter	
samt	narkomaner.	samfundet	
udstøder	disse	mennesker	
og	statshospitalerne	vender	
ryggen	til	dem.	

sewa	Ashrams	frivillige	
medarbejdere	fi	nder	dem	
i	grøftekanter,	giver	dem	
førstehjælp	og	tøj	på	kroppen.	
De	som	behøver	langtidsbe-
handling	bliver	taget	med	på	
sewa	Ashram.	

staben	på	sewa	Ashram	
består	af	ex-patienter	og	
vesterlændinge,	som	bor	på	
stedet	selv	og	frivilligt	giver	
deres	tid	og	liv	til	at	hjælpe	
andre.	

CAFE RETRO
cafe	Retro	i	Knabrostræde	er	en	non-profi	t	cafe,	hvor	alt	overskud-
det	går	til	humanitært	arbejde	i	den	3.	verden.	Dette	efterår	har	
cafeen	taget	initiativ	til	en	ekstra	julegave	til	sewa	Ashram	i	indien.	

cafe	Retro	åbnede	i	januar	2005	med	et	ønske	om	at	fremme	
kunst	og	kreativitet	blandt	kunstnere	på	vej	op.	De	ønsker	
samtidig	at	fremme	debatter	og	diskussioner	om	eksistentielle	
spørgsmål.	Derfor	baserer	cafeen	sig	på	“http://www.cafe-retro.
dk/?id=59”events	og	danner	base	for	“http://www.cafe-retro.
dk/?id=59”koncerter,	kunstudstillinger,	fri	musik	jam,	foredrag	og	
livemusik.

mange	mærkelige	ting	er	blevet	doneret	til	caféen,	som	her	en	kørerstol...

Et	væld	af	kuglepenne	er	det	også	blevet	til...
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I den seneste tid har der lydt 
klager fra beboerne i Pisse-
renden. Morgenaviserne ud-
kommer ikke om morgenen i 
weekenderne. Budene er sim-
pelthen for sent ude.

Det er en kendt sag, at der 
ofte bliver stjålet en postcy-
kel, når de sidste bar- og di-
skoteksgæster trækker hjem-
ad. Kunne man forestille sig, 
at budene vælger at bringe 
avisen ud om eftermiddagen 
i kvarteret, fordi de frygter at 
få deres cykler stjålet af fulde 
mennesker fra Vestergades 
natteliv?

”Nej, det er ikke vores stør-
ste problem. Budene er me-
get påpasselige”, siger Frits 
Kleis fra BS Distribution, der 
servicerer hele indre by med 
morgenaviser og magasiner. 
Han påpeger, at budene altid 
starter deres omdeling lige 
efter midnat.

Ifølge Frits Kleis er årsa-
gen til den sene omdeling 
snarere aviskrigen – det har 
ikke været muligt at skaffe 
bude nok.

Underbemandingen skul-
le nu efterhånden være ved 
at være klaret, blandt andet 
med importeret arbejdskraft 
fra Polen. Det rejser dog et 
andet problem, for når de 
polske bude tager turen hjem 
til fædrelandet, ryger der ofte 
en cykel med over færgen. ”I 
den sidste tid har vi mistet 
to tredjedele af vores cykler. 
Langt de fl este er endt i Po-
len”, siger Frits Kleis.

Dermed skulle der være 
udsigt til, at Pisserendens be-
boere vil få deres morgenavi-
ser bragt ud til morgenkaffen 
i fremtiden. Med mindre alle 
byens postcykler da forsvin-
der sydpå over grænsen.
ao@koebenhavneravisen.dk

NÅR MORGENAVISEN 
lADER VENTE PÅ SIG

Den har holdt der i 4 år, den 
gamle bil i gården i Studie-
stræde. En strid mellem gamle 
og nuværende ejer er årsagen. 
Nu ser det ud til, at bilen 
måske i fremtiden bliver til et 
kunstværk.

Af	Anders	olivarius

En gammel Seat står og ru-
ster i gården til Studiestræ-
de 17. Bilen står i skarp kon-
trast til sine omgivelser – et 
galleri for moderne kunst 
og gårdens grønne profil. 
Galleriejer Marietta Bonnet 
har råderetten over såvel 
gård som ejendom, og hun 
er da heller ikke i tvivl om, 
at hun gerne så bilen fjer-
net: ”Ja, jeg ville jo hellere 
have et havebord og nogle 
blomster. Det er sværere at 
lokke kunder til med sådan 
et vrag i gården”, som hun 
siger.

Alligevel er der ikke ud-
sigt til, at bilen bliver fjernet 
foreløbig. En tidligere ejer 

forholdt sig i købskontrak-
ten, at han indtil 2009 har 
ret til at parkere sin bil i går-
den for et beskedent beløb. 
Det mente Marietta Bonnet 
ikke kunne være rimeligt, 
så hun tog sagen til byretten 
og siden til landsretten. Ma-
rietta tabte begge sager, og i 
2002 blev bilen så parkeret i 
gården. Den har ikke været 
fjernet siden.

Formentlig chikane
Rent bortset fra at det ge-
nerer hende at have en bil 
holdende permanent i sin 
gård, undrer det Marietta 
Bonnet, at den tidligere ejer 
overhovedet har valgt at be-
nytte sin parkeringsplads 
sådan. ”Han kunne jo have 
solgt mig pladsen eller le-
jet den ud”, siger hun. Men 
hvorfor har bilens ejermand 
valgt at forpasse en mulig 
økonomisk gevinst for en 
parkeringsplads, han allige-
vel aldrig bruger? Marietta 
er ikke i tvivl:

”Denne her bil er tyde-
ligvis anbragt der for at ge-
nere mig. Som en form for 
chikane mod galleriet”.

Ifølge Marietta Bonnet 
har den tidligere ejer set sig 
sur på hende over det juri-
diske tovtrækkeri og deres 
indbyrdes skænderier. Bi-
len, siger Marietta, er sim-
pelthen hans måde at sige 
‘tak for sidst’.

Nægter at betale
Da Marietta har nægtet at 
betale de 30.000 kr., som bi-
lens ejer kræver for at sælge 
sin parkeringsplads, bliver 
den med al sandsynlighed 
stående indtil 2009, hvor Stu-
diestræde 17’s beboere kan 
få den fjernet med retten på 
deres side. Nu melder spørgs-
målet sig dog, om de over-
hovedet er interesserede i at 
skille sig af med deres gamle 
ven til den tid. ”Den er jo næ-
sten blevet en installation. I 
sommers havde vi japanske 
turister, der kom og tog bille-
der af den”, siger Marietta.

Crazy graffitti?
Flere af de kunstnere, der 
kommer og går i galleriet, 
har da også foreslået, at man 
kunne friske bilen  op på en 
eller anden måde og på den 
måde gøre den til en integre-
ret del af gårdbilledet. ”Det 
passer jo fi nt nok til kvar-
teret at lave noget crazy”, 
som Marietta udtrykker det. 
”Man kunne for eksempel få 
lavet noget graffi ti.” 

Som den står nu er bilens 
eneste udsmykning de potter 
og planter beboerne i Studie-
stræde 17 har overdækket 
den med. Godt nok har den 
stået der i 4 år, men 2 år mere 

er dog lige ved at være mere, 
end Marietta Bonnet kan 
klare.
ao@koebenhavneravisen.dk

GAMMEL FEjDE	RUstER	iKKE	oP

Den	gamle	seat,	hvis	“kørende”	karriere	er	slut,	forsøges	forskønnet	
med	kunsteriske	tiltag.	Dens	naboer	så	den	dog	helst	fjernet...
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langsomt, men sikkert, har 
Helle Jaspersen overtaget 
den økologiske bagerbutik i 
Frederiksborggade. Tidligere 
en skrantende virksomhed, 
drevet af en forening til 
økologiens fremme – og med 
frivillige bag disken...

Af	Jeppe	marsling

Indehaverske Helle Jaspersen 
modtager Københavneravi-
sens udsendte med øko-kaffe 
og smagfulde speltboller 
med frugt i Frederiksborg-
gades Naturbageri, og ser 
tilbage på de otte år der gået, 
siden hun for første gang 
stod bag disken. Dengang 
hed det Sattvabageriet, og 
selvom det hele var velment 
og idealistisk, holdt det ikke 
(kilde)vand rent økonomisk.
”Dem der havde det kunne 
ikke fi nde ud af at drive for-
retning – overhovedet!”

Hvordan?
”For det første brugte de 

fl ere penge end de havde, for 
det andet skal der jo penge 
ind i et sådant bageri. Før-
ste gang jeg kom, stod der 
kun én fl aske på hylderne til 
juice! Alt det vi lever af i dag 
– spelten og de glutenfrie va-
rer -, var der intet af”.

Men fl asken var go?
Helle Jaspersen ler, for det 

var den. Med en nærmest 
overnaturlig iværksætterånd 
kastede Helle sig ud i at red-
de den skrantende bagerbu-
tik: Ikke længe efter at hun 
var blevet ansat i et studie-
job som ekspedient, overtog 
hun - venligt, men bestemt 
- styringen, endda for senere 
at fl ytte ind i selve bageriet. 
Det var hårdt arbejde fra tid-
lig morgen til sen aften. 

Hvordan er investeringen 
forløbet de sidste otte år?”

”Jeg har satset rigtig man-
ge penge på det her. Og selv-
om mange spåede mig, at jeg 
ikke ville få pengene tilbage, 
har jeg fået det hele igen. 
Det har altså kunnet betale 
sig. Af økologiske bagere var 
der på daværende tidspunkt 
i København kun ”Det rene 

brød” nær Trianglen, men 
siden er ”Emmerys” - som er 
mere poppet end økologisk 
- poppet op fl ere steder, og 
er blevet min konkurrent. 
De har skabt sig et image, 
så det er blevet trendy at gå 
i Emmerys uanset, at de har 
nogle priser, som jeg i mange 
tilfælde anser for at være 
urimelige. Jeg bryder mig 
ikke rigtig om den stil”.

Købehavneravisen har sat 
fokus på økologien i Indre By. 
Hvad er dit syn på udviklin-
gen? 

”For to år siden var der tale 
om, at økologien var på tilba-
gegang, - nu går det fremad, 
men jeg tror ikke der på to år 
er sket et større bevidstheds-
skred i befolkningen? Deri-
mod er det p.g.a. opsvinget, 
at folk køber mere økologi. 
Jeg håber opbakningen bag 
økologi holder, når der kom-
mer økonomisk tilbagegang, 
- men jeg er skeptisk.”

I Nansensgade ligger der 
også et andet bageri?

”I forhold til mig er den 
bager jo kæmpestor. Men ef-
ter sigende ikke så god, som 
den engang var. Men allige-
vel står kunderne i kø ud på 
gaden søndag morgen”.

Hvad er det med få ord I 
har gang i de tre Naturbage-
rier, på Frederiksborggade, 

Istedgade og i Rørvig?
 ”Brød, der smager af brød 

og ikke af luft! Grunden til vi 
har så meget spelt er, at det 
er langt mere næringsrigt 
end almindelig hvede, som 
er blevet forædlet mod det 
større og større og billigere 
og billigere udbytte. Folk bli-
ver totalt bøvede af at spise 
alt det hvedemel, det kan jeg 
sagtens sætte mig ind i: Det 
lægger som en klump i ma-
ven”. 

Hvem er det der køber 
økologisk speltbrød?

På trods af at Helle Jas-
persen har været oppe før 
fanden fi k sko på, ler hun da 
hun siger:

”For at sige det rent ud er 
det ”den begavede del af be-
folkningen”, der vender til-
bage, de uddannede, - og ikke 
kun fordi de har fl ere penge. 
Og også københavnere med 
børn, der er begyndt at tæn-
ke sig mere om ”.

henrik	clausen	bag	disken	i	Naturbageriet,	frederiksborggade

FØRSTE ØKO-BAGERI
i	KøbENhAvN	K

helle	Jaspersen,	f.1970
indehaver	af	de	tre	natur-
bagerier:
frederiksborggade,	istedgade	
og	i	Rørvig.
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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 

Udvidelsen af Europaunio-
nen og de åbne grænser til-
trækker iværksættere fra fle-
re østeuropæiske lande, der 
etablerer gadevirksomheder 
i København og velsagtens 
en række andre lande. Nogle 
er rene naturtalenter, mens 
andre har haft glæde af at 
frekventere bl.a. transsyl-
vanske ”universiteter”, hvor 
flere hundrede års tradition 
for discipliner som koder, lå-
setøj, forklædning og tilfæl-

dighedsspil holdes i hævd.
Ildsjælene udvælger kvali-

ficerede medstuderende, som 
mod et beskedent vederlag får 
en udlandsrejse med ret til at 
drive forretning på nærme-
ste fastsatte betingelser. Som 
ambassadører for deres lande 
tilføjer de gadebilledet en med-
menneskelig og kosmopolitisk 
dimension. Dog er de endnu 
lidt forlegne, når man venligt 
begynder at spørge til deres ve 
og vel.

østEURoPæisK
ERhvERvsPRoJEKt
I KØBENHAVN

af Tårnfalken 

UGE 4

MANDAG D. 22 ”Midt Om Nat-
ten”, Det Danske Teaters mu-
sical med musik af Kim Lar-
sen og Gasolin. Sidste dag 17. 
februar. Ons– fre, kl. 19.30, 
lør-søn kl. 16 og 19.30, Folke-
teatret. Nørregade 39.

ONSDAG D. 24 Jørgen Emborg 
Trio. Jørgen Emborg (p), Peter 
Hansen (b), Janus Templeton 
(d), kl. 21, Paradise Jazz, HU-
SET. Rådhusstræde 13.

FREDAG D. 26 Martin Lutz 
Group. Album release, recep-
tion samt mini-koncert med 
Martin Lutz Group. World 
Jazz i topklasse, kl. 17, Jazz 
Kælderen. Skindergade 19.

”Mine sange er flyvende bre-
ve”, en tankefuld rundrejse i 
Benny Andersens sære, skæve 
og skøre verden. Sange, digte, 
vers og prosatekster fra hele 
forfatterskabet. Til 4. feb,
tir-fre kl. 20, lør, kl. 16 og 20, 
søn kl. 16. Arbejdermuseet.
Rømersgade 22. 

lØRDAG D. 27 Indendørs loppe-
marked med antikviteter, tøj, 
porcelæn, CD’er, Lp’er, legetøj, 
bøger m.m. Caféen er åben og 
byder på hjemmebagt kage, 
cacao, kaffe m.m., kl. 10-16, 
Kulturhuset Indre By. Ahle-
feldtsgade 33.

UGE 5

MANDAG D. 29 Peter Nygaard 
Fernisering. Til 30. januar, 
alle dage 8.00-23.30, Indre By 
Kulturhus.

TIRSDAG D. 30 Diamat-ensem-
blet. Kammermusik i en fin 
blanding af blæsere og stry-
gere er DiamantEnsemblets 
varemærke, kl. 20, Det Kon-
gelige Bibliotek/Den Sorte 
Diamant.

ONSDAG D. 31 Absalons Hem-
melighed. 24 klenodier fra 
Absalons tid møder kostu-
mer og rekvisitter fra DR1’s 
juleeventyr. Se guldring og 
bispestav, drabelige sværd og 
stridsøkser, skattefund – alt 
sammen mere end 800 år 
gamle. Tag børnene med, kl. 
10-17. Nationalmuseet.

TORSDAG D. 1. FEB. Niels Ryde 
Special Quartet. Niels Ryde(b), 
Misja Fitzgerald (g), Jesper 

Løvdal (sax), Jochen Rueckert 
(d), kl. 21, HUSET. Rådhus-
stræde 13.

TORSDAG D. 1. FEB. Lohengrin, 
Wagneropera mesterligt isce-
nesat, Det Kgl. Teater kl. 18.30. 
Kgs. Nytorv (Gamle Scene)

FREDAG D. 2 Jazzcup Festival-
trio + 1. Henrik Gunde, Ole 
Skpper Mosgaard & Morten 
Lund +1: Hans Ulrik, kl. 15.30-
18.30, Jazzcup. Gothersgade 
107.

Bollani-Bodilsen-Lund. Den 
dansk/italienske trio har et 
repertoire sammensat af nor-
diske sange, som de via næn-
som bearbejdning gør til de-
res egne, kl. 21.30, JazzHouse.
Niels Hemmingsensgade 10.

lØRDAG D. 3 Matiné. Martin 
Kristiansen, bas, Flemming 
Dreisig, orgel. Mendelssohn, 
Reger, kl.12, Vor Frue Kirke 
(fri entré).

OngoBongoLand. Premiere. 
Musikdramatisk forestilling 
om fordomme og frygt af Si-
mon K. Boberg. ”Absurd og 
humoristisk show med ny-
komponeret livemusik spillet 
af fire af Københavns fedeste 
musikere”. Til D. 3. marts 
2007, man-fre kl. 20, lør kl. 17, 
PLAN-B. Huset, Magstræde 
14.

SØNDAG D. 4 Kulturmøder i 
Kap Farvel, Grønland. Einar 
Lunk Jensen holder det første 
af fire Galathea foredrag. om 
mødet mellem østgrønland-
ske indvandrere, danske han-
delsfolk og tyske missionærer. 
Kl. 14 (Fri entré), Nationalmu-
seet.

UGE 6

TIRSDAG D. 6 Sangaften i Dia-
manten med den japanske so-
pran Akiko Makajima, kl. 20, 
Det Kongelige Bibliotek/Den 
Sorte Diamant.

TIRSDAG D. 8 Vinterferie: Rejs 
med til Uraniborg. Besøg 
Tycho Brahes og hans søster 
Sofies verden i vinterferien 
og lær adelige dyder som at 
fægte, spille og danse, at dæk-
ke et bord korrekt og korrekt 
og meget andet, kl 11-16 (Fri 
Entré), Nationalmuseet.

FREDAG D. 9 Sjællands Symfo-

niorkester, Ballet, Den Konge-
lige Ballet, kl. 20, Det Konge-
lige Teater, Gl. Scene.

Silvana Malta Group. Brasi-
liansk diva, kl. 20.30, Jazz-
House.

lØRDAG D. 10 Matiné. Elisa-
beth Ørsnæs, mezzo-sopran, 
Søren Christian Vestergaard, 
orgel. Bach, Gade m.fl., kl. 12. 
(Fri Entré), Vor Frue Kirke.

”Tårn til Tårn”, 100 kunstnere 
i det vestjyske hus, den nord-
vestjyske sjæl, 10. februar -18. 
marts, mandag- lørdag, kl 
10-17, søndag kl. 12 -17, Run-
detårn.

UGE 7

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 Dag-
mar”. Kejserinde Dagmars tid 
i Rusland, kl. 11-16, Amalien-
borgmuseet, 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.

UGE 8

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.

jm@koebenhavneravisen.dk
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CORSAREN
Gå ikke på perronender kommer en cykel
A: - DSB er begyndt at avertere med, de at helst ikke vil 
have at folk cykler på perronen.
B: - Det var da småborgerligt, tænk at fodtusserne glider 
brokke sig over at skulle flytte sig et par centimeter, Køben-
havn er jo en cyklismemetropol.. Det siger Klaus Bondam 
selv.
A: - Det hedder gider, ikke glider. Hør nu her, man kan da 
ikke bare egojolle på de smalle platforme og skabe panik 
blandt ventende passagerer.
B: - Da må jeg sige med Klaus, at så skal de sure mænd 
og koner måske vælge det et andet trafikmiddel. Tog og 
busser og cykler skal spille sammen, og nu får vi den labre 
velostrada langs søerne.
A: - Ja, beboerne glæder sig rigtignok til at blive cyklet i 
nakken.
B: - Forstå det nu én gang for alle: Så bor de mennesker 
måske ikke det rigtige sted.

Fra det ydre rum
A: - Viden-
skaben 
antager 
nu, at der 
er store 
vandpytter 
på Mars.
B: - Kan de 
monstro 
måle sig 
med dem 
på Kultor-
vet?

Erhvervsnyt
A: - Så flytter TDC fra Nørregade. Kapitalfondene finder 
huslejen for høj.
B: - Og Berlingske er rykket ud i Titangade.
A: - Jamen, Field Marshall Montgomerys avis vender vel 
tilbage?
B: - Ja, De Gamle Stuer i Pilestræde bevares.

Dementi
A: -Er det virkelig sandt, at Charlotte Dyremose engang red 
gennem Nørregade på sin hest ”Mr. Dirty Banana” for at 
besøge sin far på TDC?
B: - Nej, og det er sikkert også en skrøne, at Henning fik 
sørget for, at den kunne græsse inde på Sankt Petri kirke-
gård.
A: -Hvordan opstår den slags meningsløse og ubehagelige 
rygter?
B: - Det er uforståeligt. Se nu bare vandrehistorien med, 
at Henning blev bonusbestukket med 100 millioner for at 
tage pænt imod TDC’s købere. Det måtte han sågar ud og 
dementere.
A: - Ja, det så jeg godt. Det var jo kun 29 millioner efter 
skat. 

James: - Det er 
ellers en gågade, 
Madame.
Madame: - Ja, 
for Dem, James, 
og for de brede 
masser.

DybDerens
er din hud grå og kedelig 

– så få den klaret med en dybderens
super behandling 

til både mænd og kvinder
Decemberpris: kr. 450,- 

HOTsTOne MAssAGe
Forkæl dig selv med en afstressende 

hotstone massage som afhjælper 
muskelspændinger og øger energien.

Januarpris: kr. 850,- for 1½ time.

Amaliegade 12
1256 København K

Tlf: 33 33 74 24

Københavneravisen bragte 
i december to artikler om 
Havnen og Operabroen. Dels et 
interview med arkitekturpro-
fessoren Carsten Thau, under 
overskriften ”Havnen er byens 
uudnyttede bagside”, og dels 
en kommentar af journalist og 
forfatter Peter Olesen, med 
overskriften ”Overborgmeste-
ren er ingen brobygger”. 

Charsten Thau er glad for at 
Havnegade er under omlæg-
ning til en havnepromenade 
der kan gøre gaden attraktiv 
for byens borgere fordi ”hav-
netrafikken er forsvundet i det 
sidste år,” og havnen er blevet 
”byens uudnyttede bagside”. 
Endvidere mener professoren 
at det vil være ”en naturlig løs-
ning” at bygge flere broer til 
cyklister og fodgængere, så by-
ens centrum ikke slutter ved 
Nyhavnsbroen, selv om ”både 
beboere og Borgerrepræsenta-
tion er modvillige”.

Det er rigtigt at havnetra-
fikken er forsvundet, når der 
tænkes på lasttrafikken der 
tidligere brugte kajarealerne, 
og passagerbådene til Sverige 
forsvandt efter indvielsen af 
Øresundsbroen. Men det er 
ikke ensbetydende med at 
skibsfarten er ophørt, og netop 
Havnegades renovering bygger 
på at skibskajen og anløbsplad-
serne skal bevares. I projektop-
lægget skal Havnegade frem-
over være udgangspunktet 
for de hjemmehørende større 
både der sejler med passagerer 
til f.eks. Flakfortet, Middel-
grunden og Ven – eller bare en 
solnedgangstur på Sundet. Det 
er herfra Københavnerne kan 
forlade byen og tage på vandet 
med lokalbådene. Og hvem 
ved – en fast rute til Skåne kan 
måske genopstå. Det frie vand 
kan være en vigtig fremtids 
ressource for byen.. 

Passagerbåde kræver ikke 
kajplads til godshåndtering 
– lasten kan selv gå til og fra 

borde – og derfor er arealet 
som nu renoveres i Havnegade 
frit til en herlig havneprome-
nade i byens centrum, i for-
længelse af Amaliekajen hvor 
de større gæstefartøjer lægger 
til, og længere ude Langelinie, 
der er gæstekaj for krydstogt-
skibe og flådebesøg. Så længe 
der er fri sejlads i Inderhavnen 
vil Havnegade kunne være en 
flot udnyttet forside af byen.

Peter Olesens indlæg priser 
de glade givere og Operabroen 
– som han er for, og bebrejder 
Københavns overborgmester 
for ikke at have den samme 
begejstring, og derfor ikke har 
takket ja med det samme.

”Det ville klæde både over-
borgmesteren og teknikborg-
mesteren at tænke sig om en 
gang til. En gave fra Fonden 
Realdania vil med garanti 
klæde byen. Her i dette fond 
tænker man nemlig altid i 
æstetik og behersker øvelsen. 
…”  skriver Peter Olesen.

Nu handler det grundlæg-
gende ikke om æstetik – Hol-
mens og Operaens trafikpro-
blemer skal løses, men det er 
ikke ensbetydende med at In-
derhavnen skal lægges lige så 
død som Sydhavnen. En gang-
bro – der nok så meget kan 
åbne – vil være ødelæggende 
for skibstrafikken. Og trafik 
er der. Imellem den påtænkte 
gavebro og Knippelsbro er der 
en lang række hjemmehø-
rende sejlbåde, og alene Chri-
stianshavns Kanal modtager 
omkring 8000 gæstefartøjer 
om året. Udenrigsministe-
riet havnebassin, Nyhavn og 
Christianshavns Kanal, er 
hjemhavne for omkring 40 
bevaringsværdige sejlskibe 
– skonnerter, galeaser og jagter 
– der alle sejler, og er afhæn-
gige af fri sejlads. Så nej tak til 
flere broer i Inderhavnen – Ny-
havnsbroen er rigelig.

Her skal lyde en tak til de 
nævnte borgmestre. Først for 
den beslutning der tidligere 

blev truffet, hvor det var van-
det der skulle benyttes til tra-
fikken over havnebassinet, og 
dernæst for Borgerrepræsen-
tationens modvilje mod broer, 
som ifølge Charsten Thau, 
deles af beboerne, hvilket jeg 
finder ret betryggende. 

Problemet med de store 
gaver er at de skal kunne ses, 
hvad enten de er pæne eller ej. 

Som borger, beboer i Hav-
negade, og bruger af Inderhav-
nen, skal jeg opfordre bystyret 
til at afvente en glad giver 
der har format til at donere 
den havnetummel der er den 
optimale løsning, eller spare 
sammen til den selv. I mellem-
tiden kan den besluttede fær-
gefart afprøves – det vil bevare 
og forstærke livet i havnen, og 
give byens borgere en særlig 
københavneroplevelse.

Grav Operabroen ned.

Arne Gotved, Arkitekt	
formand	for	Nyhavnsforeningen

GRAv	oPERAbRoEN NED!

Hårpleje/styling produkter fra Schwarzkopf/Osis, American Crew og Dfi .

Kom ned i butikken med dit brugte mærketøj og få 40 % af prisen 

Snaregade 5,kld, 1205 Kbh K. 
Pelo: 3393 6055 Butik Ertner: 3393 6033

Frisør Pelo 
Hårpleje, negle og make up

Klip 189,- 
Børneklip 159,-

Butik Ertner
Nyt og second hand tøj.   

Kom og sælg dit tøj.
Udsalg på det nye tøj!! 

Spar 30% 
på Hawaleschka og Fia.




