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HALLGRENS SKO 

SMADRET! 
LOTTERIBØRSEN 

LUKKER! 
I STRID OM 

BARDUNER...  
▲

fortsætter på  side 2

EN STOR MAND 
I BADSTUESTRÆDE... 

»CUT« I SANKT 
PEDERSSTRÆDE 

Buch_41x60.indd   1 10/05/06   15:00:34O T H M A R

St. Kongensgade 5, 1264 København K, Telefon3332.3305
www.othmar.dk    ·   othmar@mail.dk

CHICO´S CANTINA

Taco buffet (samt andre frokostretter)
12.00 - 16.00

Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00

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

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

Borgergade 2 · 1300 Kbh K
tlf: 33114108

www.chicos-cantina.dk

Husk, vi har mad ud af huset...

Sachi Sushi
Restaurant & Take away

Vi har lige åbnet en helt ny afdeling 
i Borgergade 16

De er velkommen

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

FÆRRE FORBRYDELSER 
I INDRE BY I ÅR 2008?
En sammenligning af begåede forbrydelser i 2006 kontra 2007 viser en generelt 
stigning i vold, mens antallet af røverier er faldet. Det får politiinspektør Mogens 
Lauridsen, med ansvar for Indre by, til at løfte sløret for hvordan Københavns Politi 
vil bekæmpe kriminaliteten i år 2008.

Hvor vigtigt det er at låse sin 
dør om natten, hvis man har 
bopæl i Indre by, slås fast ef-
ter et interview med Køben-
havns politiinspektør Mo-
gens Lauridsen. Der skitseres 
her en årsopgørelse over ind-
brud, vold og røverier inden-

for Københavneravisens ud-
givelsesområde.

Antallet af alle begåede 
indbrud i indre by er steget 
fra 469 indbrud i 2006 til 547 
i 2007. Her lægges specielt 
vægt på stigningen af ind-
brud i private hjem, som er 
steget en del. Dog ser billedet 
anderledes ud, hvis det dæk-

ker hele København – her 
tegnes en positiv udvikling 
med et markant fald i sager 
om indbrud.

Chat med politiet
Mogens Lauridsen gør i 
den forbindelse opmærk-

Af Sofie Stokholm Jakobsen

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



2 KBH K JANUAR 2008 ÅRGANG 3JANUAR 2008 ÅRGANG 3

ANSV. CHEFREDAKTØR:
Casper Aistrup
cha@vdn.dk

SENIOR EDITOR:
Jacob Ludvigsen
jalu@jacob-ludvigsen.dk

ART DIRECTOR:
Robert Haren
rh@vdn.dk

REDAKTION:
Sofi e Stokholm Jakobsen
ssj@vdn.dk

Tobias Mortensen 
tm@vdn.dk

Jeppe Marsling 
jma@vdn.dk

Malene Hansen 
mh@vdn.dk

Caroline Aistrup
ca@vdn.dk

Rasmus Sørensen
rs@vdn.dk

Rikke Westergaard Jensen
rwj@vdn.dk

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

UDGIVER:
VDN Aps
Grønnegade 18

DK-1107 København K

ISSN: 1901-7073

TRYK:
TRYKKERIET 
NORDVESTSJÆLLAND
Microvej 4, 4300 Holbæk 

ANNNONCER:
Kristoffer Baagøe 
kb@vdn.dk
Tlf: 33 45 46 00

OPLAG: 10.000 eksemplarer

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

Henrik Cavling, 
dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

KOLOFON

▲ fortsat fra forsiden

Knivdrabet på Kongens Nytorv er den yderste konsekvens af den kede-
lige udvikling, som stigningen af vold i Indre By kan medføre.

Københavns Politi har lagt en strategi for år 2008, 
for at dæmme op for vold og indbrud.

er faldet siden 2006. Der gø-
res her opmærksom på, at det 
ofte er de samme grupper, 
der begår røverier i indre by. 
Og så længe disse gernings-
mænd sidder bag lås og slå 
ses en klar forbedring.
Det er bemærkelsesværdigt, 
at Københavns politi i 2007 
netop har gjort brug af en 
ny teknik i forbindelse med 
røverier. Metoden virker til-
syneladende, eftersom antal-
let af røverier er faldet siden 
2006. For ikke at risikere, at 
effekten går tabt, undlader 
Mogens Lauridsen dog at 
afsløre noget om denne nye 
opskrift.

Voldelige stigninger
Desværre fi ndes en stigning i 
voldssager i indre by fra 2006 
til 2007. Grove voldssager, 
der dækker over voldshand-
linger med skade på krop 
og helbred, har gennemgået 
en markant stigning fra 35 
i 2006 til 58 i 2007. Rettes 
fokus derimod igen på Kø-
benhavn totalt set bemærkes 
dog et fald, hvad angår volds-
sager. Godt nok er tallene fra 
2006 og 2007 identiske, men 
da politiets indsatsområde 
i indre by blev forøget med 
start i 2007, betragter politiet 
ligheden mellem antallet af 
voldssager som et fald.

Heste virker mod vold...
Mogens Lauridsen lægger 
ikke skjul på, at det er svært at 
nedtrappe volden i indre by, 
da det er her al fest og balla-
de foregår. Området omkring 
Boltens Gård, der bl.a. er et 
af politiets nye indsatsområ-
der, har uden tvivl en rolle at 
spille i den henseende. Poli-
tiets indsats i julemåneden 

som på, at Københavns 
politi har iværksat en ny 
fremgangsmåde, hvad angår 
indbrudssager. Den foruret-
tede modtager nu et brev 
fra politiet efter hændelsen, 
der bl.a. indeholder kontak-
toplysninger til politiet – in-
klusive politiets mailadresse. 
Et lignende brev sendes des-
uden til offerets naboer for 

at oplyse om hændel-
sen. Politiet håber, at 

udleveringen af en mai-
ladresse vil medføre fl ere 

henvendelser fra befolknin-
gen. Metoden gør det nemt 
at skabe en dialog begge veje, 
og politiet satser dermed på 
at forøge opmærksomheden 
om indbrud hos befolknin-
gen samt at komme i besid-
delse af fl ere relevante oplys-
ninger. Idéen er amerikansk 
og har givet positive resulta-
ter i udlandet. Mogens Lau-
ridsen fortæller afsluttende, 
at Københavns politi først 
påbegyndte den nye metode 
i sommer og derfor ikke har 
oplevet mærkbare resultater 
endnu. En positiv indstilling 
til metodens fremtidige re-
sultater kan dog nemt spores 
hos Mogens Lauridsen. 

Folk og røvere i indre by
Glædeligvis ses et fald inden-
for røverier - 69 røverier fandt 
sted i 2006, mens 55 forekom 
i 2007. Mogens Lauridsen på-
peger særligt fremgangen in-
denfor gaderøverier, der også 

på hesteryg 
så dog ud til at 
have den ønskede po-
sitive effekt på omgivelserne, 
som politiet havde forudset. 
Mogens Lauridsen fortæller, 
at hestene havde en skræm-
mende effekt på de begyn-
dende optøjer – for hvem 
ønsker dog at blive trådt over 
tæerne af en hest? 

ssj@vdn.dk

Københavns Politi har lagt en strategi for år 2008, Københavns Politi har lagt en strategi for år 2008, 
for at dæmme op for vold og indbrud.

Robert Haren
rh@vdn.dk

Malene Hansen
mh@vdn.dk

Caroline Aistrup
ca@vdn.dk

Rasmus Sørensen
rs@vdn.dk

Rikke Westergaard Jensen
rwj@vdn.dk
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Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 

I Forstæderne får du 
noget for pengene

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

City Erhvervs- og Investeringscenter

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

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også
siddepladser

fax: 33 12 06 38

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

hvidelam_41x60.indd   1 11/05/06   9:58:15Rosengårdens_41x60.indd   1 11/05/06   10:04:12

Åbningstider
Man-Tors: 9.30 - 17.30
Fredag: 9.30 - 18.00
Lørdag: 9.30 - 14.00

Adresse
Gråbrødre Torv 16
1154 København K
Tlf.: 33 11 28 65
Mail: atleta@pedalatleten.dk

www.pedalatleten.dk

Pedalatleten_41x100.indd   1 29/05/06   15:24:36

Intet A-skilt mere, men derimod 
en montre. Det er en konsekvens 
af det københavnske skiltforbud.

✂

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

195,-

Ved årskriftet trådte et 
skilteforbud i kraft på Køb-
magergade og Strøget. Flere 
forretningsdrivende er stærkt 
utilfredse med de nye regler.

Af Rikke Westergaard Jensen

Thomas Demidoff, teamle-
der for Team City under Kø-
benhavns Kommunes Vej- og 
Parkafdeling, der udstikker 
tilladelser til alle udendørs 
begivenheder i København, 
forklare baggrunden til skilt-
forbudet med at Bygge- og 
Teknikborgmester ”Klaus 
Bondam og de andre politi-
kere gerne vil have ryddet op 
i byen, og skiltene optager for 
meget plads i bybilledet.”  

Demidoff og hans kolleger 
har benyttet de seneste par 
uger til at føre tilsyn med 
gadernes butiksdrivende. 
En procedure, der består af 
tre trin: ”Først går vi rundt 
og konstaterer hvilke forret-
ninger, der bryder reglerne, 
og informerer dem om, at 

skiltene skal fjernes. Anden 
gang er det et påbud, altså 
at vi sender dem et brev. Til 
sidst fjerner vi ganske enkelt 
skiltene.”

Utilfredse butiksejere
På trods af, at forbudet blot 
har fungeret i tre uger, har 
Team City kun konfi skeret to 
skilte:

”Jeg kan vel godt afsløre, 
hvem det drejer sig om. Det 
er en skobutik, der hedder 
Scoop i Østergade og så Mu-
seum Erotica”, røber Thomas 
Demidoff.

 Demidoff fortæller også 
at han har modtaget klager 
over de nye regler, og der 
er forretningsdrivende der 
netop har startet en under-
skriftsindsamling mod det 
skiltforbud, som de fi nder 
er hæmmende for deres for-
retning.  Demidoff mener 
da heller ikke, at forbudet er 
helt fair, da det kommer vis-
se handlende mere til skade 
end andre: ”Der er nogen, der 

Nytårsnat blev skobutikken 
Hallgren på Købmagergade 
udsat for et sælsomt indbrud.

Visse udstillingsvinduer fri-
ster. Men hvad der frister 
hvem, kan der ikke laves reg-
ler om. Det måtte skobutik-
ken Hallgrens personale er-
kende da de mødte på arbejde 
efter nytårsaften. Et enormt 
vindue i facaden var smadret 
og det eneste, der manglede i 
udstillingen var – en elefant. 

Elefanten in question – en 
farverig Bobles stol til børn 
til 875,- - blev bortført ud på 
de lyse timer, og er ikke set 
siden. Direktør Jacob Engel-
bredt er ærgerlig over hæn-
delsen, hvor op imod 20.000 
kr. glas, danske andefødder 
og boblemøbler blev ødelagt, 
men kan ikke undgå at more 
sig over personalets kriminal-
psykologiske teorier. ”Hvem 
tog elefanten?”, spørger Anne 
Grethe Frandsen (på billedet): 

”Personen må have været 
godt pløret. Men var det a) 
en nyligt fraskilt far, der ville 
have en ting med hjem til 
børneværelset eller b) var det 
en ung dame, der fordi hun 
ingen kæreste fi k til nytårs-
festen, besluttede sig for i det 
mindste – eller største – at få 
en elefant med hjem?”.

Det løjerlige tyveri er fort-
sat uopklaret og elefanten er 
stadig efterlyst.  

Jm@vdn.dk 

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

 Verden  
 som  
LandskabLandskab
Nordisk landskabsmaleri
1840-1910

VeVeV rden

Politiken 
Berlingske 
Børsen 
Jyllands-Posten 

Sidste chance 24. februar!

ELEFANT BORTFØRT

vil blive ramt hårdere end 
andre, men alt andet er umu-
ligt at administrere.” Han 
forudser, at skilteforbudet vil 
resultere i fl ere vareudstil-
linger. En problematik, som 
politikerne først til den tid 
vil tage stilling til: ”Foreløbig 
ser vi tiden an. Essensen er, 
at det nogle gange svært at se 
forskel på Strøget og et tilfæl-
digt butikscenter i provinsen. 
Politikerne vil have at Køben-
havn skal være noget særligt. 
Æstetisk om man vil.”

rwj@vdn.dk

SKILTEFORBUD PÅ STRØGET
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Gammel Strand slår den 
8. februar dørene op til en 
udstilling om de kunstnere 
fra Norden, der gik på Hen-
ri Matisses kunstskole fra 
1908-1910. 

Udstillingen har både væ-
ret vist i Norge og Sverige. På 
Gammel Strand vil den blive 
udbygget, så der sættes mere 
fokus på København og by-
ens betydning i begyndel-
sen af det 20. århundrede. 
Blandt Matisses danske ele-
ver kan nævnes Astrid Holm 
og Carl Forup. 

Udstillingen vil belyse 
kunstens frontkæmper, 
der efter 1910 flyttede fra 
Frankrig længere nord på 
og gjorde København til et 
frodigt samlingspunkt for 
datidens kunstnere. De nor-
diske kunstnere bidrog i høj 
grad til at gøre København 
til en mere farverig by, bl.a. 
med tango. 

Ønsket med denne ud-
stilling er at kaste lys over 
en betydningsfuld og dy-
namisk periode, som der 
den dag i dag er stor inte-

resse for blandt det danske 
kunstpublikum. 

Med udstillingen følger 
et gennemillustreret kata-
log, som omhandler en kri-
tisk undersøgelse af Matis-
se skolen og Pariserscenen i 
årerne før 1 verdenskrig. 

ca 

En moderne designversion af klassisk 
damask designet af guldsmed Charlotte 
Lynggaard. Vi byder på nostalgisk luksus 
til dit hjem eller til at lægge under juletræet: 
Dækketøj, sengelinned i den blødeste bomuld 
og frotté. Kig ind og lad dig inspirere.

www.damask.dk
Ny Østergade 19 · 1101 København K · Tlf. 33 12 26 00

Vinter

H
vad du ønsker, skal du få

H
vad du ønsker, skal du få

”Hellere en stor mand i Bad-
stuestræde end en lille mand 
på Strøget”, siger Paul Skovbo 
om farvehandlens beliggenhed. 
Linoliens forkæmper smører 
ikke tykt på. 

Af Rasmus Sørensen, kulturredaktør

Den tidligere ejer Paul Skov-
bo fortalte Københavneravi-
sen den farverige historie om 
en af Københavns mest eks-
klusive og traditionsbundne 
butikker. ”I 1909 etableredes 
Frederiksberg Farvehandel 
af min farfar – her begyndte 
dynastiet, om du vil”, kluk-
ker Skovbo gennem skægget.

Fra otte til ni
”I 1930 fl yttede butikken til 
Badstuestræde nummer 8. 
På den tid havde vi Stilling 
på Nytorv. Det var STEDET, 
hvor kunstnerne kom, var og 
handlede. Der var noget spe-
cielt over Stillings Farvehan-
del”. Noget må Skovbos farfar 
også have haft i malerbøtten, 
for Skovbo blev og Stilling 
blev café: ”Han havde et godt 
slogan dengang  - jeg husker 
det som knægt – ”Hellere en 
stor mand i Badstuestræde 
end en lille mand på Strø-
get…”. Vi er ikke nogen stor 
mand, vi er en lille mand! 
Men vi har altså en nichefor-
retning, og den er blevet kørt 
videre i det samme regi som 
før.” 

I 1956 overtog Pauls far 
butikken, Paul selv kørte vi-
dere for omtrent 30 år siden 
og har lige overdraget den til 

Lars Foldal. Men udlejeren 
af nr. 8 blev langsomt senil, 
og  Skovboerne frygtede, at 
”en kong smart” skulle kom-
me til med højere husleje 
”og slå forretningen ihjel”; 
derfor skiftede farvehand-
len lokaler fra nr. 8 - til nr. 
9. Kunstnerklientellet ville 
ikke med over gaden, hvis 
ikke det oprindelige interiør 
fl yttede med, hvad det så 
blev. Patinaen strømmer én i 
møde, når man i dag træder 
indenfor: Skabe, skuffer og 
penselmontrer bringer sidste 
århundredes mandfolkema-
lere i hu.

Kun for kunstnere!
”Basen for forretningen er det, 
som de andre farvehandlere 
IKKE har. Det har vi. Men det 
de har, det har vi ikke!” 

Hvad har I? 
”Det, som de andre farve-

handlere ikke har!”, ler Paul 
Skovbo: ”Vores base det er 
kunstnerartikler. Simpelt-
hen. Kunstnerartikler til 
fi ne art-kunstnere, d.v.s. til 
professionelle, men alle der 
har lyst, har ret til at være 
her. Vi har både olie, akryl 
og akvarelfarver og alt hvad 
der fi ndes af tilbehør: pens-
ler, lærreder – you name it. 
Dertil kommer alt, hvad far-
vehandlen altid har haft; det 
er råvarer. Olier, pigmenter 
og forskellige opløsningsmid-
ler”.

Skovbo er fortaler for den 
gamle skole; ikke for mange 
tilsætningsstoffer, der giver 
allergi og som der ikke kan 

åndes igennem – ikke for 
ingenting kalder Skovbo pla-
stikmaling for plastikpose-
maling. Derfor blev Skovbo 
glad for linoliemalingens 
genkomst for 15 år siden; 
de ny  malingstyper rådner 
udendørs træværk.

”Vi kører slet og ret med 
alt det gamle, som er godt”, 
konkluderer fagmanden, der 
dog slutter af med at råde 
kunstmalere, der gennem 
et helt liv har brugt terpen-
tin og benzin, til at lytte til 
kroppen: ”Huden kommer 
til at hænge i laser, og man 
bliver tosset i hovedet!”. Af 
samme grund bliver form-
ningslærere og børn venligt 
afvist, for terpentin er farlig 
at sluge. ”Kunstnerartikler 
er lavet til kunstnere, ikke 
børn: Der skal ikke stå Kø-
benhavns Farvehandel på et 
barn, der ligger og roder på 
gulvet”, som Skovbo malende 
slår det fast.

rs@vdn.dk

MATISSE-SKOLEN PÅ GL. STRAND

FERNISERING: 8. FEBRUAR 

Udstillingen er åben for publi-
kum fra 9. februar til 4. maj.

Paul med pensel lavet af svi-
nebørster: Svinets skulderhår 
kurver indad, hvorfor penslen 

beholder sin form livet igennem. 

KUNSTNERNES 
FARVEHANDEL
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»Ezzelino« & »Svensk« 
Massage 

– GAVEKORT –

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

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

Prøv en
gratis

rygmassage

Skift dine blomster 
til en frisk buket 
fra sparekassen   
i København

SPAREKASSEN

Tid til at skifte..?

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

Vi passer godt på vores kunder

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

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

FROKOST

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

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

RESTAURANT WILLUMSEN 
STORE REGNEGADE 26
TLF./FAX 33 93 91 92 
MOBIL 26 12 91 92 
www.willumsen.dk

JAZZ 
HVER ONSDAG & TORSDAG

MENU HVER ONSDAG
STEGT FLÆSK M. PERSILLE SOVS

DANSK KØKKEN
når det er bedst

Vinstuen Bernikow

Efter at have haft til huse på 
adressen Gl. Mønt 33 siden 
1911 må Lotteribørsen se sig 
slået af den moderne udvik-
ling, der har overhalet det lille 
charmerende sted indenom. 

Af Malene Hansen

Når kalenderbladet inden 
længe viser den 29. februar, 
betyder det sidste dag i Lotte-
ribørsens lange historie. Lot-
teribørsen har siden 1911 væ-
ret stedet, hvor kunder i Det 
Kgl. Klasselotteri har kunnet 
få passet og fornyet deres lod-
sedler, og hvor der er blevet 
holdt øje med gevinster og 
givet besked til eventuelle 
vindere. 

Overflødiggjort af udviklingen
Årsagen bag lukningen er 
ifølge de ansatte på Lotteri-
børsen, at den manuelle del 
af arbejdet med lodsedlerne, 

LOTTERIBØRSEN LUKKER
der ellers har fundet sted 
derinde, er blevet overfl ødig-
gjort i takt med den moderne 
udvikling. Denne begrundel-
se underbygges i høj grad af 
det visuelle indtryk af Lot-
teribørsen. Stedets udseende 
har ikke forandret sig gen-
nem tiden, og det lader til, at 
udviklingen helt har forbigå-
et Gl. Mønt 33. Omgivelserne 
har ændret sig, butikker er 
lukket og nye er kommet til, 
men inde på Lotteribørsen 
er det som om, at tiden har 
stået stille.

Vemodig afsked
Fru Thiessen, der har været 
ansat på Lotteribørsen siden 
1963 og står for den daglig 
gang på stedet, siger farvel 

med blandede følelser. Hun 
er både glad for at stoppe, 
men samtidig synes hun, at 
det er vemodigt. Hun kom-
mer til at savne kontakten 
med kunderne, der har væ-
ret glade for at komme forbi, 
både af praktiske årsager 
men også for at få sig en hyg-
gesnak, og denne del af Lot-
teribørsens funktion er én, 
der ikke kan erstattes af mo-
derne fremskridt. 

For dem der ønsker et gen-
syn med Lotteribørsen, kan 
en udstilling derfra midler-
tidig opleves på Københavns 
Bymuseum.

mh@vdn.dk

”Bell Håndværk” på hjørnet 
af Gothersgade og Grønne-
gade, er netop genåbnet efter 
en brand i juni,  der i bogsta-
veligste forstand lagde forret-
ningen i ”askens ruiner”. Det 
var formentlig en maskine, 
der var skyld i branden.

Genopbygningen af sko-
magerbutikken har taget 
sin tid, da man efter sigende 
havde nogle problemer med 

at blive enig med forsikrin-
gen. Nu er butikken åbnet 
igen og, lige som før, klar til 
at lave nøgler, sko, m.m.

ca

SKOMAGER GENÅBNET
EFTER STORBRAND

Lotteribørsens klassiske facade, der snart er en saga blot...
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Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.
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Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00
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www.krm-indretning.dk

KvKK alitetsmøbler
-- se dem i vores showrwroom

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

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

Marie Skellingsted
SlutSpurt

Fra den 3. december åbnede 
Tina Ragone og Tina Olsen, 
de nye ejere af My-T Sharp i 
Sankt Peders Stræde 31, døre-
ne for københavnerne, med 
et koncept der er anderledes 
i forhold til den traditionelle 
klipning. Kundens personli-
ge stil og hovedform er ligeså 
vigtige elementer som kun-
dens egne ønsker.

Plads til forandring
Tina Ragone, der i branchen 
kaldes Turner, fortæller om 
de typiske danske frisurer: 
”Der er langt mellem de gode 
frisurer. Går man en tur 
igennem byen er det snarere 
folks påklædning end deres 
frisurer, der efterlader et ind-
tryk. Det er pudsigt at tænke 
på, at lige så meget dansker-
ne i dag går op i mode, mær-
kevarer og stil, lige så lidt er 
de opmærksom på om de får 
en frisure, der matcher deres 
udseende og stil.”

Endnu en frisør!
Indehaverne af den nye fri-
sør i Sankt Peders Stræde 31, 
ser dog ikke den talrige sam-
ling af frisører i Sankt Peders 
Stræde som nogen forret-
ningsmæssig trussel: ”Vi op-
fatter ikke de andre frisører 
på Sankt Peders Stræde som 
konkurrenter – men sna-
rer som en del af kvarterets 

unikke trendy atmosfære. De 
mange frisørsaloner skaber 
en oplagt baggrund for en 
frisørsalon som My-T Sharp.”  

En højere enhed…
At My-T Sharp har øje for hel-
heden og ikke bare frisuren, 
kan mærkes når man træder 
ind i frisørsalonen. Som Tina 
Ragone understreger ”Får 
man ikke et ærligt og fagligt 
begrundet modspil fra sin 
frisør, kan man lige så godt 
lade sig klippe i en automat 

eller vælge det billigste alter-
nativ.” Det må siges, at Sankt 
Peders Stræde ikke bare har 
fået en ny frisørsalon, men 
snarer en trendy bastion der 
lader personlig stil, mode, 
attitude og frisure, være vig-
tige ingredienser for den en-
kelte kundes behov. Fulgt af 
kompetent vejledning og fag-
ligt modspil, er denne trendy 
kombination, nyskabende og 
kan ikke andet end at gå op i 
en højere enhed.

tm@vdn.dk

SKARPE »CUT« 
I SANKT PEDERS STRÆDE
My-T Sharp er den seneste frisørsalon der kan tilslutte 
sig det allerede trendy frisørmiljø i Rendestenskvarteret. 
Konceptet er ligeså skarpt som frisørsaksen – danskernes 
frisurer er for kedelige.

De to indehavere: Tina Ragone, også kaldet ”Turner”, 
og Tina Olsen kaldet ”Liva”.

Af Tobias Mortensen
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Formand af Nyhavnsforenin-
gen og skibsejer i Nyhavn, 
Arne Gotved, kritiserer jule-
markedet i Nyhavn for at ud-
gøre en sikkerhedsrisiko for 
skibsejere og turister. 

I sidste måned afholdt for-
manden for Nyhavnsforenin-
gen og selv ejer af et træskib, 
der ligger ved kaj i Nyhavn, 
Arne Gotved, og Herdis Szy-
manski, der er fuldmægtig 
i Københavns Kommunes 
Erhvervssektion, et møde 
vedrørende Julemarkedet i 
Nyhavn.       

Gotved kritiserer julemar-
kedet for at blokere udsynet 
til hans og resten af Nyhavns 
Skipperlaugs veteranskibe. 
Skibene ligger på Nyhavnssi-
den umiddelbart i forlængel-
se af bolværk og juleboder.   

Formanden for Nyhavns 
Erhvervsforening, der er ar-
rangør af julemarkedet i Ny-
havn, kritiserer modsat Arne 
Gotved, for ikke at udvise 
åbenhed og samarbejdsvilje. 
Senest da Gotved og Szy-
manski ikke ville fortælle 
hvad deres møde i sidste må-
ned gik ud på. 

Arne Gotved fra Ny-
havnsforeningen mener nu 
at tiden er inde til at afmy-
stifi cere omstændighederne 
og emnet for mødet mellem 
ham og Szymanski: ”Jeg viste 
Herdis Szymanski, hvordan 
julemarkedet udgør en sik-
kerhedsrisiko for os skibseje-
re. Restaurationerne forbin-
der wirer fra vores barduner 
ved bolværket med pæle med 
lyskæder, som man ikke kan 
se i mørket, så man kan jo 

falde over dem. Og det er 
ikke kun os. Turisterne kan 
jo også snuble, når de går ud 
til kanten for at fotografere 
skibene. Szymanski var ikke 
glad for det, hun så.”

Hvis bolværk?
Nyhavns Erhvervsforenings 
formand, Ole Arboe, forhol-
der sig skeptisk til Gotveds 
fremstilling af bolværkspro-
blematikken: ”Det kan jo 
ikke være deres bolværk, det 
er kommunens. Jeg synes, det 
er urimeligt, Arne forlanger 
et bolværk for sig selv, som 
han kun betaler en krone for 
om året.”

 Arboe henviser til, at 
Nyhavns Skipperlaug ikke 
betaler leje til kommunen 
for den plads, deres skibe 
optager i havnen. Ydermere 
påpeger han, at Nyhavns Er-
hvervsforening har skibene 
på deres budget, de får hvert 
år et pengebeløb for at stille 
op til et mindre antal arran-
gementer.

Gotved afviser da heller 
ikke, at han nyder godt af 
at have sit skib et stenkast 
fra sit hjem i et af de mest 
attraktive områder i Køben-
havn. Han påpeger dog, at 
der er store omkostninger 
forbundet med at vedligehol-
de de gamle skibe. ”Skibene 
er til glæde for os alle, så vi 
støtter jo både kommunen 
og Erhvervsforeningen ved 
at holde dem ved lige.”

Oplyste wirer eller slet ingen?
Arboe mener, at han gen-
tagnede gange har forsøgt 
at komme Gotved i møde. 
Senest har han foreslået at 

oplyse wirerne: ”I forhold 
til wirerne har vi tilbudt at 
sætte lys på dem, men det 
vil han jo heller ikke have. 
Det hele er i bund og grund 
således, at han ikke vil have 
julemarkedet dér, ja, han vil 
jo heller ikke have restau-
ranterne.”

Gotved afviser en sådan 
tolkning:”Vi vil bestemt 
gerne dele Nyhavn med tu-
risterne og da også de forret-
ningsdrivende.” Han hæfter 
sig dog ved, at Nyhavns Er-
hvervsforening vedblivende 
forsøger at udvide eksem-
pelvis restaurationernes åb-
ningstid og antallet af boder 
på julemarkedet. Han fort-
sætter: ”Jeg kender det miljø 
[red.: restaurationsbran-
chen], og jeg ved, de har en 
fantastisk omsætning, men 
mere vil have mere. Det er jo 

ris til egen røv – hvornår er 
nok nok?”

 Arboe kaster selv samme 
spørgsmål tilbage til Gotved 
og henviser til Gotveds ”gra-
tis sommerhus ved Kongens 
Nytorv” og at ”skibsejerne 
står som udgift på vores 
budget”.

Kommune blåstempler 
sikkerheden
Herdis Szymanski, der deltog 
i mødet med Gotved har et 
andet syn på deres drøftelse 
at sikkerhedsrisiciene:”Vi 
godkendte julemarkedet, så 
der var ikke mere i det. Vi 
bandt nogle rød-hvide bånd 
om wirerne, så de er mærket. 
Der er ingen problemer, og vi 
har ikke fået klager fra andre 
end Gotved.”
 På den måde stiller Szy-
manski sig uforstående over 

Torsdag den 20. december 
2007 lukkede dørene til Gal-
lerie Birthe Lauersen i Bred-
gade for sidste gang. Beslut-
ningen om at lukke galleriet 
kommer efter fi re gode år, 
hvor Galleriet har præsente-
ret dansk nutidskunst af både 
anerkendte og nye kunstnere 
inden for fotografi , skulptur, 
maleri og grafi k.

Ifølge Birthe Lauersen er år-
sagen til lukningen, at hun 
ønsker at tage en time out 
for at undgå, at det er tiden, 
der kommer til at bestem-
me over hende. Hvor længe 
denne time out vil komme 
til at vare, ved hun endnu 
ikke, men hun ved, at den 
nyfundne fritid skal bruges 
til rejser og til at lede efter 

nye og spændende fremti-
dige aktiviteter. Helt uden 
arbejdsopgaver kommer Bir-
the Lauersen dog ikke til at 
være det næste stykke tid, da 
hun stadig vil udføre blandt 
andet udsmykningsopgaver 
som førhen.
Birthe Lauersen understre-
ger, at lukningen af galleriet 
ikke er en sørgelig begiven-

hed, men at hun vægter at 
fejre de gode ting, der er kom-
met derfra siden åbningen i 
2003 og de nye ting, der kom-
mer i fremtiden. Dermed er 
det ikke et farvel men et på 
gensyn til Birthe Lauersen. 

mh

TIME OUT TIL BIRTHE LAUERSEN

SKIBSEJER I NYHAVN KRITISERER 
SIKKERHED VED JULEMARKED
Af Rikke Westergaard Jensen

for Gotveds fortsatte fokus 
på wirerne. Hun fortænker 
således heller ikke Nyhavns 
Erhvervsforening i at benyt-
te bolværket til at fastspænde 
wirerne, og hun understreger, 
at sikkerheden er i orden.

rwj@vdn.dk

Bolværket i Nyhavn skal helst kun bruges til at lægge sit træskib til kajs, og ikke til fastgøring af wirer og barduner... 

Wenneberg & Juel 
Lille Strand Stræde 15 

1254 København K 
tlf. 3311 7938

Wenneberg & Juel Wenneberg & Juel 
Lille Strand Stræde 15Lille Strand Stræde 15

1254 København K 1254 København K 
tlf. 3311 7938tlf. 3311 7938

Mode 
til 

kvinder 
- i skønne naturlige materialer
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Apoteket ønsker godt nytår!

Hvis nytårsforsættet er en sundere livsstil, så start det nye år 
på apoteket, hvor du kan få personlig rådgivning om sunde 
vaner og et godt helbred.

Produktinformation: Mucolysin®/acetylcystein 200 mg. Anvendelse: Slimløsende hostemiddel mod hoste med sejt slim. Dosering: Voksne: 200 mg opløst i vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 200 mg opløst i vand 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 5 år. Brusetabletterne  opløses i ½ glas vand. Graviditet og amning: Graviditet: 
Bør kun anvendes med forsigtighed hos gravide. Amning: Erfaring savnes. Der er ingen information om udskillelse af  acetylcystein i modermælk. Bivirkninger:  Op til 30 % af de behandlede kan forvente mave tarm gener. Særlige advarsler: Bør ikke anvendes ved tidligere el. nuværende blodigt opspyt. Bør anvendes med forsigtighed til astmapatien-
ter og patienter med mavesår. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger pr. 8.10.2007: 200 mg brusetabletter 25 stk., 50 stk. og 100 stk. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledning i pakningen grundigt før brug. Sandoz A/S, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Produktinformation for NICOTINELL NICOTIN: 
Indikation: Nicotinell Mint® sugetabletter og Nicotinell® nikotinplaster anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning, og Nicotinell Lakrids® tyggegummi, Nicotinell Classic® tyggegummi, Nicotinell Mint® tyggegummi og Nicotinell Fruit® tyggegummi anvendes som hjælpemiddel i forbindelse med tobaksafvænning og rygereduktion. 
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for nikotin eller andre af lægemidlernes indholdsstoffer, patienter med akut myocardiel infarkt, ustabil eller forværret angina pectoris, Prinzmetal angina, svære hjertearytmier og ved nylig cerebrovaskulær hændelse. Forsigtighed tilrådes hos: Patienter med ukontrolleret hypertension, stabil angina pectoris, ce-
rebrovaskulær sygdom, okklusiv perifer arteriel sygdom, hjertesvigt, diabetes, mellitus, hyperthyreoidisme eller fæocromocytom, alvorlig svækket nyre- og/eller leverfunktion samt phenylketonuri. Sunket nikotin kan forværre symptomerne for patienter med aktiv oesophagitis, oral eller pharyngeal infl ammation, gastritis eller mavesår. Gravide og ammen-
de bør ikke anvende Nicotinell produkterne. Bivirkninger: Svimmelhed og utilpashed, kvalme, hovedpine. Sugetabletter: Der kan forekomme let irritation i halsen, øget spytsekretion, mundsår, hikke samt let dyspepsi og halsbrand hos disponerede. Plastre: Kontaktdermatit, exanthem, søvnforstyrrelser. Tyggegummi: Ved for hurtig tygning kan der fore-
komme irritation i halsen, hikke, fl atulens, gastrointestinale gener. Dosering: Vejledende behandling for rygere, der er stærkt nikotinafhængige: 1 Nicotinell Mint sugetablet, 2 mg suges ved rygetrang, dog maksimalt 15 sugetabletter dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget til Nicotinell Mint sugetabletter, 1 mg. Vejledende behandling for rygere, der 
ikke er stærkt nikotinafhængige: 1 Nicotinell Mint Sugetablet, 1 mg suges ved rygetrang, dog maksimalt 30 sugetabletter dagligt. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 6 måneder anbefales ikke. Bør ikke anbefales til børn og unge under 18 år. Plaster: Påsættes ren, tør, hårfri og ubeskadiget hud. Ved et cigaretforbrug på mindst 20 cigaretter 
dagligt: 1 plaster á 21 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger og endelig 1 plaster á 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger. Ved et cigaretforbrug på mindre end 20 cigaretter dagligt: 1 plaster á 14 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger, derefter 1 plaster á 7 mg/24 timer dagligt i 3-4 uger. Hvis ønsket kan plastret tages af 
ved sengetid. 24 timers anvendelse anbefales dog for optimal effekt på morgentrangen til at ryge. Maksimal behandlingstid 3 måneder. Bør ikke anvendes af børn under 15 år. Tyggegummi: 1 stk. tyggegummi ved rygetrang dog højst 25 stk. dagligt. Ved dagligt tobaksforbrug svarende til 20 cigaretter eller derover anvendes 4 mg. Ved lavere cigaretforbrug 
anvendes 2 mg. Efter 3 måneder nedsættes forbruget. Brug ud over 1 år anbefales ikke. Bør ikke anvendes af børn under 15 år. Pakningsstørrelser (november 2007): Nicotinell Mint sugetabletter, 1 og 2 mg: 36 stk., 96 stk. og 204 stk. Nicotinell plaster: 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer: 7 stk. og 21 stk. Nicotinell tyggegummi, Mint og 
Fruit: 2 mg og 4 mg: 12 stk., 24 stk., 96 stk. og 204 stk. Nicotinell tyggegummi, Lakrids og Classic: 2 mg og 4 mg: 24 stk., 96 stk. og 204 stk. Udlv.: HF.  Læs altid vejledningen i pakningen eller på emballagen. Forkortet produktinformation - det fuldstændige produktresumé kan rekvireres hos Novartis Healthcare A/S. November 2007. Novartis Consumer 
Health - tlf. 39 16 84 00 - www.nicotinell-support.dk Produktinformation: Strepsils, sugetabletter Strepsils (deklorbenzylalkohol, amylmetakresol) anvendes ved irritation i mund og hals. Dosering: Voksne 1 sugetablet hver 2.-3. time. Strepsils må ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofferne. Graviditet og amning: Kan anven-
des. Bivirkninger og særlige advarsler: Bivirkninger ses sjældent ved brug af Strepsils sugetabletter; dog ses i sjældne tilfælde  slimhindeirritation ved længere tids brug. Inden brug af produktet, bør vejledningen på pakningen læses grundigt. November 2007. Novartis Consumer Health – Lyngbyvej 172 – 2100 København Ø – Tlf. 39 16 84 00.

Kongelig Hof-Apotek

Hvis 
på a
vane

NICOTINELL fordobler dine 
chancer for et succesfuldt rygestop Strepsils® lindrer og smører...Mucolysin® - hjælp til hoste med slim

www.apotekeren.dk

COTINELL fordobler dine
ncer for et succesfuldt rygestop

Apoteket giver en god start på det nye år

Store Kongensgade 45
1264 København K
Tlf.: 33 14 11 68

Apoteket ønsker godt nytår! www.apotekeren.dk

Da Københavneravisen kom-
mer på besøg står hun midt 
i det hele – en dansk plet i 
et marokkansk landskab af 
puder, kander, lamper, tæp-
per – og ser ikke spor lost 
ud. Marleen Hvidtfeldt er 
på hjemmebane: ”Jeg opfat-
ter lidt det her som et hjem. 
Altså, jeg bor ikke sådan her 
derhjemme, så tror jeg, at jeg 
ville få spat. Men et eller an-
det sted så hænger mine ting 
sammen med mig, for jeg har 
været marokkansk gift de 
sidste 25 år ”, fortæller Mar-
leen. 

Marokkansk under huden
For Marleen og Nour-eddine 
er kulturmødet både person-
ligt og arbejdsmæssigt, det 
marokkanske ikke blot nogle 
ting for Marleen, men noget 
hun har fået under huden: 
”Jeg tror ikke det kan skilles 
ad; det er ikke bare ting for 
mig, det er også rejser, kon-
takt med de mennesker, der 
arbejder med de ting, som 
jeg sælger, og hele den ver-
den dernede, der hører med. 
Når jeg nu står her med mine 
ting, så har de en historie, 
som jeg selv har fulgt”.

Er her et bredt udvalg el-
ler forsøger du at ramme 
nogle danske behov?

”Jeg prøver at matche den 
nordiske kultur eller den 

nordiske enkelthed. Selvføl-
gelig er der mange farver og 
indtryk, hvorfor jeg laver de 
der små tableauer, som jeg 
forsøger på ikke at gøre for 
overvældende. Det er ikke 
alle mennesker, der kan fore-
stille sig, hvordan det vil se 
ud hjemme hos dem selv, så 
det prøver jeg at hjælpe lidt 
med. Og jeg hjælper også ger-
ne, når folk kommer her for 
at spørge om råd, når de skal 
rejse til Marokko. Så jeg føler 
mig da lidt som en ambassa-
dør for Marokko”.

Rabat er en hovedstad
Marleen udpeger de mest 
karakteristiske former: ”Den 
forsølvede Thekande, marok-

kopuden og bakken dér, det 
er det mest autentisk ma-
rokkanske, der fi ndes”. Men 
ikke alle ting i Kif Kif indret-
ter marokkanerne sig med. 
Marleen fortæller, at det na-
turligvis fl yder med marok-
kanske kulturgenstande der-
nede, men at de har et andet 
forhold til deres hjem end vi 
har: ”Altså, vi har måske mere 
sådan nogle etniske bølger; 
så skal det være balinesisk, 
så japansk, så marokkansk, 
og nogle gange så blander vi 
lidt. Så er der sådan et strejf i 
ens indretning”.

Stort set alle slags menne-
sker er kunder i Kif Kif: Fra 
ældre mennesker, der gerne 
vil have en fl ot marokkopude 

I år 2007 var besøgstallet 
på ca. 420.000 mennesker, 
og det er en fremgang i for-
hold til året før. Indførelsen 
af den gratis entré ser ud til 
at have virket. Der skal dog 
stadig betales ved kassen til 
enkelte af de store særudstil-
linger. 

Museet har netop for-
længet udstillingen Ver-

den som landskab. Nordisk 
landskabsmaleri 1840-1910 
frem til 24. februar. Af andre 
aktuelle udstillinger vises 
bl.a. Jørgen Haugen Søren-
sen :” Mens vi venter”, Søren 
Martinsen:”Country song”, 
Nederlandske landskabsteg-
ninger samt  Cronhammar 
på danske kunstmuseer.   

  rs
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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 49 år i Fiolstræde

HVIDTFELDT + IDRISSI = KIF KIF
Kompagnistræde synes at være gaden, hvor det marokkanske gror. I nr. 30 har ægteparret Marleen Hvidt-
feldt og Nour-eddine Idrissi netop åbnet Kif Kif med interiør og design. Marleen åbnede sit marokkanske 
hjertekammer for læserne. 

at lægge fødderne op på, el-
ler ”pæne mennesker”, der 
er tiltrukket af formsproget, 
samt backpackertyper. Mar-
leen er glad for mangfoldig-
heden. Men Marleen gør 
opmærksom på, at hun ikke 
opfatter sin nye butik som 
en marokkansk bazar. Det er 
ikke et sted, hvor man prut-
ter om prisen, for som det 
står skrevet på et kort på di-

sken: ”Rabat er hovedstaden 
i Marokko”. Men når Mar-
leens marokkanske mand 
snart tager til Rabat, får han 
før-afrejse-ondt i maven af 
at tænke på, hvor meget der 
skal handles i bazaren for at 
fylde en container med til 
Kif Kif.

jm@vdn.dk

Af Jeppe Marsling

Marleen i centrum af sit marokkanske univers i nr. 30


