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Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Receptionsmenu ud af huset (minimum 10 kuverter)
·	 Sorte oliven i Tapasbarens egen marinade
·	 Catalansk fuet - kryddet landpølse
· 	 Tortilla a la Española - spansk omelet med kartofler og løg
· 	 Canelones af courgetter fyldt med rucolla
	 og friske boquerones

· 	 Haneruller med lomo og persille
· 	 Okseruller med blegselleri, persille og paprika
· 	 2 slags manchego-ost trekanter
· 	 Chokolade/espresso kage

 125 kr,- pr. kuvert
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Stadig flere borgere bakker op om prote-
sterne mod det planlagte byggeri på Bryg-
husgrunden mellem Langebro og Frede-
riksholms Kanal. De utilfredse borgere, 
der har samlet sig i Bryghusgruppen, har 
nu samlet næsten 4000 underskrifter 
mod byggeriet, og det er kun begyndel-
sen, fortæller gruppens talsmand, Jesper 
Egevang.

Omvendt viser Københavneravisens 
rundspørge til fem af landets kendte ar-
kitekter og arkitektdebattører, at der i 
arkitektoniske kredse er opbakning til 
byggeriet.

Bryghusgrunden er ikke det eneste 
sted i Indre By, hvor arkitekturdebatten 
raser netop nu. Det planlagte byggeri 
af hjørnegrunden ved Frederiksgade og 
Store Kongensgade har fået beboere til at 
protestere i stor stil.

Professor i arkitekturhistorie ved 
Kunstakademiets Arkitektskole, Carsten 
Thau, mener, at bevaringsiveren i Kø-
benhavn har taget overhånd, men kalder 
det meget positivt, at arkitekturdebatten 
blomstrer.

”I dag går mange utroligt meget op 
i indretning og boliger. Folk præsente-

rer sig i stadig højere grad gennem deres 
måde at bo på, og det er lidt af den samme 
tendens, der gælder for københavnernes 
opfattelse af de væsentlige bygningsvær-
ker. Man kan sige, at interessen for privat-
boligen smitter af på byen”, siger han.

Bryghusgrunden deler vandene 
side 4-5

Heftig arkitekturdebat 
om Tietgens Ærgrelse

ArkitekturdebAtten 
rAser i indre by
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bebOere PrOtesterer 
OVer ny tAPAsbAr

Der er i øjeblikket en hed debat om det planlagte byggeri på Bryghusgrunden 
mellem Frederikshomskanal og Langebro.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

FLERE P-HUSE, tAk! 
LEDER

Parkering i Indre By. Sætningen giver de fleste bilister associationer til 
dyrt betalte p-pladser og fortvivlelse over at kredse rundt i cirkler og 
lede efter et sted at holde. De færreste er efterhånden i tvivl om, at an-
tallet af parkeringspladser i byen ikke står mål med antallet af biler.

Svaret fra kommunens politikere har været at sætte p-priserne i vej-
ret for på den måde at begrænse antallet af bilister. Det er til en vis 
grad lykkedes, men det store spørgsmål er, om det fortsat skal være 
vejen frem. Eller om vi i stedet vil gøre byen tilgængelig ved at opføre 
flere p-pladser, hvor der er plads til det: Under jorden.

Kommunens teknik- og miljøudvalg står netop nu over for den ende-
lige beslutning om at sende opførelsen af de tre nye p-anlæg i udbud. 
Sandsynligvis behandles sagen på udvalgets møde den 21. juni, og den-
ne gang tyder de politiske udmeldinger på, at der er håb om, at sagen 
ikke ender i ideologisk romantik eller partipolitisk drilleri.

Byen behøver de mange mennesker, der hver dag ankommer i bil. 
Det vil være fint – ja ligefrem fremragende - hvis forbedringer af den 
offentlige transport kan begrænse biltrafikken, men hvis man bliver 
ved med at skære i antallet af p-pladser og sætte prisen op, vil det for 
nogle betyde, at byen vælges fra. At åndsforladte storcentre løber med 
en større del af kagen på bekostning af Indre Bys butiksliv.

Kommunalpolitikerne skal tage stilling til i alt tre centralt beliggen-
de p-huse i Borgergade, under Kvæsthusbroen og under Vesterbrogade 
mellem Rådhuspladsen og Tivoli. I alt 2000 nye parkeringspladser, 
mens et stort antal pladser over jorden skal nedlægges i samme områ-
der. Det er for så vidt helt fint. Lad os få bilerne ned under jorden.

Det afgørende er, at p-pladserne over jorden først nedlægges, når de 
underjordiske p-huse er opført. Indre Bys butiksliv kan ikke leve med 
en overgangsperiode med endnu dårligere p-forhold.

Samtidig bør der oprettes så mange ekstra pladser, at det er muligt 
at opsuge både den nuværende overkapacitet af biler og den forventede 
stigning de kommende år. Hellere for mange underjordiske p-pladser 
end for få. Et omfattende udbud af p-pladser vil formentlig være den 
bedste garanti mod p-priser, der løber løbsk. Hvis der er for få p-plad-
ser, får de private p-udbydere efter alt at dømme mulighed for at skrue 
prisen helt urimeligt i vejret.

Men hvad med den offentlige transport - skal vi ikke bruge kræfter-
ne på at udbygge den i stedet? Svaret er, at vi også skal bruge kræfterne 
på at få en ny metroring og på at få udbygget jernbanenettet omkring 
København. Det er afgørende, at regeringen opprioriterer jernbanenet-
tet og sikrer et loft over priserne for at tage med det offentlige. Men det 
kan ikke stå alene, hvis vi vil bevare og styrke livet i Indre By med dens 
særpræg, dens små butikker og livlige sidegader. Flere underjordiske 
p-pladser er ganske enkelt en nødvendighed.
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NORDISK KORTHANDEL , SCANMAPS.DK
STUDIESTRÆDE 26-30 * 1455  KØBENHAVN K

TLF. 3338 2638 * FAX. 3338 2648 * E-MAIL. POST@SCANMAPS.DK

DIT KORT
På vores hjemmeside kan du nu selv
designe dit eget detaljerede kort over et
område i Danmark.

Du kan f.eks. placere din by midt på
kortet. Samtidig har du mulighed for at
navngive kortet, som du vil - og så tager
det kun to minutter!

Læs mere eller bestil på:
www.scanmaps.dk/ditkort/danmark

Dit eget Danmarkskort 54 x 60 cm
189,- kr. - papir
349,- kr. - lamineret
480,- kr. - indrammet

Gribskov

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

Kontakt VDN for annonceplads på
tlf. 33 45 46 00  eller  mail: annonce@vdn.dk

Hovedstadsregionen er fyldt med grønne områder – nogle mere kendte 
end andre. Nu er en ny bog klar med tip til københavnere og andre, der 
ønsker at opleve interessante grønne områder i og uden for byen. Bogen 
hedder ”Grønne ture i København og omegn” og byder på 36 ture i ho-
vedstadsområdet med forfatteren Jan Møller som guide. Bogen strækker 
sig fra Rungsted i nord til Kongelunden i syd, men beskriver også urbane 
oaser som Christianshavns Vold og Holmen.                                                                                      
                                                                          LHL

KØBENHAVNS GrØnne bÆLte
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Jesper Egevang fra Bryghusgruppen frygter, at de historiske bygninger vil 
”forsvinde” bag et nyt stort byggeri på Bryghusgrunden: Københavnera-
visens rundspørge til fem af landets kendte arkitekter og arkitektdebat-
tører viser imidlertid, at fagfolkene generelt tror, at et byggeri på grunden 
kan løfte området.

Planerne om et byggeri på 
17.000 kvadratmeter på bryg-
husgrunden mellem Langebro 
og Frederiksholms kanal sæt-
ter i den grad sindene i kog. 
bryghusgruppen har nu samlet 
næsten 4000 underskrifter 
mod byggeplanerne, men 
københavneravisens rund-
spørge viser, at arkitekter og 
arkitekturdebattører støtter 
byggeriet.

Af Laurits Harmer Lassen

Der vil rejse sig nye omfatten-
de protester, når den almin-
delige københavner bliver be-
vidst om sagen. Sådan lyder 
forudsigelsen fra Bryghus-
gruppens talsmand, Jesper 
Egevang, der sammen med 
andre medlemmer af grup-
pen nu har samlet næsten 
4000 underskrifter mod det 
planlagte byggeri på Bryghus-
grunden mellem Langebro og 
Frederiksholms Kanal.

Gruppen vil i den kom-
mende tid forsøge at samle 
flere underskrifter mod fon-
den Realdanias planlagte 
byggeri på 17.000 kvadratme-
ter, der fordeles på kontorer, 

boliger og offentlige formål.
”Det nye mastodont-byg-

geri vil komme midt mellem 
24 fredede bygninger ved Fre-
deriksholms Kanal. De gamle 
bygninger i området vil blive 
gemt væk bag byggeriet”, siger 
talsmand for Bryghusgrup-
pen, Jesper Egevang.

Siden Realdania i oktober 
sidste år offentliggjorde deres 
planer om et sammenhæn-
gende byggeri på grunden og 
det omkringliggende areal, 
er protesterne stille, men sik-
kert vokset i omfang. Køben-
havneravisens rundspørge til 
fem af landets toparkitekter 
og arkitektdebattører viser 
imidlertid, at fagfolkene ge-
nerelt bakker op om Realda-
nias planer.

Alle de arkitekter, som 
Københavneravisen har talt 
med, tror, at resultatet kan 
blive godt – hvis der vel at 
mærke tages hensyn til om-
givelserne og bygges med 
respekt for det følsomme om-
råde. Der ligger endnu ikke et 
konkret projekt klar, men al-
ligevel tøver Bjarke Ingels, in-
dehaver af tegnestuen Bjarke 

Ingels Group, ikke med at for-
udsige et flot byggeri, der kan 
løfte København.

”Ved bryghusgrunden har 
vi jo ikke mangel på byrum, 
vi har mangel på byliv. I øje-
blikket består en stor del af 
grunden jo af en parkerings-
plads”, siger han.

Jesper Egevang fra Bryg-
husgruppen frygter dog, at 
København ikke har lært af 
kontorbyggeriet langs Kalve-
bod Brygge, der bestemt ikke 
er et livligt miljø.

”København skal lære af 
fejltagelserne fra kontorbyg-
geriet på Kalvebod Brygge. 
Muren af kontorbyggeri skal 
ikke forlænges over Bryg-
husgrunden. Hvorfor ikke 
beholde pladsen og bruge de 
omkringliggende historiske 
bygninger til formål, der ska-
ber liv?”, spørger han.

Carsten Thau, professor i 
arkitekturhistorie ved Kunst-
akademiets Arkitektskole, er 
dog ikke i tvivl om, at det 
vil være muligt at opføre et 
17.000 kvadratmeter stort 
byggeri, der passer godt til 
omgivelser og vil løfte om-
rådet.

Selv om han er uenig med 
Bryghusgruppen, glæder han 
sig dog over den opblomstre-
de folkelige arkitekturdebat, 
der kendetegner Indre By 
netop nu. Udover den ophe-
dede debat om Bryghusgrun-
den, er beboere i området 
omkring Marmorkirken også 
i oprør over nyt byggeri tæt 

op af kirken. Samtidig har 
debatten om Krøyers Plads 
på Christianshavn fået nyt 
liv, efter at en række nye pro-
jektforslag blev præsenteret i 
slutningen af maj.

”Københavnerne er meget 
glade for deres by, og det bety-
der meget, hvordan byen præ-
senterer sig de steder i Indre 
by, hvor tusindvis af menne-
sker kommer forbi hver dag”, 
siger Carsten Thau, der ikke 
mener, at det er tilfældigt, at 

arkitekturdebatten er blevet 
mere folkelig de seneste år.

”I dag går mange utroligt 
meget op i indretning og boli-
ger. Folk præsenterer sig i sta-
dig højere grad gennem deres 
måde at bo på, og det er lidt af 
den samme tendens, der gæl-
der for københavnernes op-
fattelse af de væsentlige byg-
ningsværker. Man kan sige, 
at interessen for privatboligen 
smitter af på byen”, siger han.

lhl@koebenhavneravisen.dk

Bryghusgruppen, der er imod byggeri på Bryghusgrun-
den, mener, at der er mange attraktive alternativer til 
Realdanias byggeplaner. For at understrege muligheder-
ne har gruppen udsendt en 28-siders langt visionspro-
jekt for grunden med 17 konkrete anbefalinger. Blandt 
de vigtigste anbefalinger er:

- Der skal ikke bygges på Bryghusgrunden, som skal bibeholdes og  
udvikles som et attraktivt frirum og kulturmiljø i København.

- Bryghusgrunden bygges sammen med Søren Kierkegaards Plads. 

- På baggrund af en idékonkurrence indrettes et byrum ved en 
kombination af plads, park og anlæg.

- Christian IV’s bryghus og Fæstningens Materialgaard   
skal anvendes til publikumsorienterede aktiviteter,    
f.eks. et kulturhus.

- Bryghusgrundens legeplads bevares i den nuværende størrelse.
 

- Et underjordisk parkeringshus kan anlægges på Bryghusgrunden. 
P-huset kan evt. kombineres med et underjordisk shoppingcenter 
og udstillingsfaciliteter efter inspiration fra Les Halles i Paris.

Kilde: Bryghusgruppens Visionsprojekt

bryGHusGrunden deLer VAndene

Der er ikke taget politisk stil-
ling til et byggeri på Bryg-
husgrunden, men et flertal 
i Teknik- og Miljøudvalget 
med borgmester Klaus Bon-
dam (R) i spidsen har indtil 
videre stillet sig positive over 
for planerne. 

Klaus Bondam mener, 
at Realdanias byggeplaner 
stemmer godt overens med 
hans planer for byens rum.

”Jeg fremhævede i mit 
valgprogram, at København 

ikke skal være en by, som 
er bange for at bygge nyt og 
anderledes. Jeg tror faktisk, 
at bebyggelsen på Bryghus-
grunden vil kunne tilføre 
nye arkitektoniske værdier, 
der kan komme hele byen til 
gode”, siger han.

Klaus Bondam er ikke 
skræmt af erfaringerne fra 
Kalvebod Brygge, der med de 
store kontorbyggerier langt 
fra har formået at skabe liv i 
området.

”Kalvebod Brygge funge-
rer rigtigt dårligt. Næsten 
ingen københavnere kan lide 
det. Når jeg er positivt stemt 
over for et byggeri på Bryg-

husgrunden, er det fordi jeg 
tror, at det vil kunne skabe 
liv i området. Det er jo me-
ningen, at bygningen skal 
indeholde forskellige aktivi-
teter, der kan trække folk til 
området”, siger han.

Som Klaus Bondam tolker 
det, tegner der sig et sikkert 
politisk flertal, men borg-
mesteren lover mere dialog 
med Bryghusgruppen og 
andre utilfredse borgere. I 
slutningen af maj holdt hans 
forvaltning borgermøde om 
byggeriet, og Klaus Bondam 
lover flere møder efter som-
merferien.

LHL

bOndAM: VI SKAL TURDE 
AT BYGGE ANDERLEDES

bryGHusGruPPens VisiOn

»Ved bryghusgrunden 
har vi jo ikke mangel 

på byrum, vi har man-
gel på byliv. I øjeblik-
ket består en stor del 

af grunden jo af en 
parkeringsplads«



5JUNI 2006 ÅRGANG 1  kbH k

Carsten Thau, professor i 
arkitekturhistorie ved Kunst-
akademiets Arkitektskole:

”Der skal helt sikkert byg-
ges på grunden. Det vil være 
fantastisk med en magnet, 
der trækker folk ned til by-
ens attraktive områder. Et 
arkitektonisk vartegn på 
Bryghusgrunden vil få flere 
turister og københavnere 
til det vidunderlige område 
ved Marmorbroen og Frede-
riksholms Kanal.

I dag er Søren Kierkega-
ards Plads og Bryghusgrun-
den så stor, at den ligger øde 
og slet ikke fungerer. Køben-
havn trænger til nye, spæn-
dende bygninger, og med 
det felt af arkitekter, der 
er i spil, vil byggeriet blive 
omtalt i hele verden. Det er 
vigtigt, at vi tør lave ekspe-
rimentelle ting og være am-
bitiøse.

Jeg mener ikke, at 17.000 
kvadratmeter er for meget. 
De fine gamle bygninger vil 
stadig kunne opleves bag det 
nye byggeri, og der vil kom-
me mere liv i området. Beva-
ringsiveren i København går 
over gevind i denne sag”.

Bjarke Ingels, indehaver 
af tegnestuen Bjarke Ingels 
Group. Tidligere medejer af 
tegnestuen PLOT:

”Som udgangspunkt er jeg til-
hænger af et byggeri på Bryg-
husgrunden. Hvis byggeriet 
indeholder attraktioner, der 
kan få bylivet ned til vandet, 
er det positivt, og det lyder 
umiddelbart godt, at der er 
tale om et byggeri med offent-
lige funktioner som Dansk 
Arkitektur Center.

Min holdning afhænger 
naturligvis af byggeriets kva-
litet, og det er vigtigt, at det 
ikke bare bliver en fortsæt-
telse af muren fra Kalvebod 
Brygge. Men det kan også sag-
tens undgås. Det afhænger af, 
hvordan man laver det, og det 
er sjældent tætheden, der er 
problemet i København. Ved 
bryghusgrunden har vi jo 
ikke mangel på byrum, vi har 
mangel på byliv. I øjeblikket 
består en stor del af grunden 
jo af en parkeringsplads.

Samtidig er der jo nogle 
fremragende tegnestuer i 
spil, og der er mulighed for, at 
byggeriet bliver en fantastisk 
gave til København”.

Jens Thomas Arnfred, ar-
kitekt og medindehaver af 
tegnestuen Vandkunsten. 
Tidligere professor på Kunst-
akademiets Arkitektskole:

”Det er ikke spor underligt, 
at fru Jensen er bange for et 
nyt hus på Bryghusgrunden 
- hun behøver jo bare at kigge 
på Kalvebod brygge, hvor den 
arkitektoniske kvalitet er alt 
andet end i orden. Men tænk, 
hvis bolværket kunne få et 
smukt hus, der kan trække 
flere folk ned til vandet. Det 
ville da være herligt for byen.

Det er ikke nødvendigvis 
størrelsen af byggeriet, der 
er problemet. Det afgørende 
bliver, hvordan de 17.000 
kvadratmeter bliver til kubik-
meter. Det hele afhænger af, 
hvordan de disponeres, og det 
kan blive godt, hvis nybygge-
riet forstår at hilse pænt på 
verdenshavet og udnytte sin 
placering, så byen får adgang 
til havnerummet.

Det er også vigtigt, at ny-
byggeriet integrerer en række 
meningsfulde funktioner, 
f.eks. en legeplads, som skal 
erstatte den eksisterende, der 
skal nedlægges”.

Kirsten Lindberg, dr.phil., 
restaureringsarkitekt og for-
fatter på 11 bøger om arkitek-
tur og Københavns historie:

”Det er i princippet fint nok, 
at der bygges for at få stram-
met op på havnefronten. Jeg 
bryder mig sådan set ikke 
om det nuværende hul i 
rækken af huse. Men det 
lyder til, at det nye byggeri 
bliver meget stort, og jeg 
tror, at det bliver vanskeligt 
at få det til at spille sam-
men med omgivelserne.
Det er meget vigtigt, at de 
gamle, gule bygninger om-
kring grunden ikke ”for-
svinder” i skyggen af et nyt 
stort byggeri, og derfor lyder 
en bygning på 17.000 kva-
dratmeter umiddelbart lige 
i overkanten. Spørgsmålet 
er naturligvis, hvordan kva-
dratmeterne fordeles, men 
det kræver en meget dygtig 
arkitekt, hvis det skal lyk-
kes, så det spiller godt sam-
men med det eksisterende 
miljø. Det kan blive meget 
vanskeligt, men det er ikke 
umuligt”.

bryGHusGrunden deLer VAndene
byGGeriet PÅ bryGHusGrunden

Fonden Realdania offentliggjorde i oktober sidste år planer 
om et byggeri på Bryghusgrunden mellem Langebro og 
Frederiksholms Kanal. Efter planen skal byggeriet være på 
17.000 kvadratmeter over jorden, og der skal opføres et 
underjordisk p-hus. Ambitionen er ifølge Realdania ”at opnå 
det ypperste, både arkitektonisk og i forhold til at skabe 
livskvalitet på havnefronten og langs Frederiksholms Kanal”. 
Kvadratmeterne skal fordeles på 8000 kvadratmeter konto-
rer, herunder til Realdania selv, 4000 kvadratmeter boliger, 
4000 kvadratmeter til Dansk Arkitektur Center samt en café, 
en restaurant og evt. en boghandel. 
Seks arkitektfirmaer, heraf fire udenlandske, er videre i kon-
kurrencen om at bygge på grunden.
Bryghusgrunden dækker formelt set kun over arealet mellem 
Bryghusgade, Frederiksholms Kanal og Vester Voldgade, 
men diskussionen om grunden omfatter arealet helt over til 
Langebro direkte ud til vandet på den anden side af Christi-
ans Brygge. Kulturmiljørådet, der rådgiver Københavns og 
Frederiksberg Kommune om bygningskultur, har frarådet at 
bygge på grunden.

Jens Kvorning, arkitekt og 
professor i byplanlægning 
ved Kunstakademiets arki-
tektskole:

”Det er en kompliceret grund 
at bygge på, men det er be-
stemt muligt uden at øde-
lægge det historiske område. 
Når man taler om at bevare 
historien, skal man huske på, 
at havnefronten har rykket 
sig en del de seneste 200 år 
– fundamentet går ganske en-
kelt længere ud i vandet i dag. 
Det betyder, at der er mere 
plads, og at husene oprinde-
ligt var placeret i forhold til 
en helt anden havn. Og man 
kan ikke bevare en historie, 
der allerede er overhalet.

Derudover dør området 
lidt ud i øjeblikket, og et nyt 
byggeri kan løfte kvarteret, 
selv om det er meget kompli-
ceret. Man skal som arkitekt 
tage stilling til to forskel-
lige situationer, der kræver 
forskellige tilgange. Det er 
én situation på ydersiden af 
Christians Brygge ud mod 
vandet og en anden situation 
på indersiden, hvor man er i 
kontakt med det historiske 
København”.

eksPerterne ViL byGGe
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Tårnfalken

Ungdommen har ret og pligt 
til at rase ud og gøre oprør. 
Hurra for den ny generati-
ons livtag med systemet. 
Rebelskheden ledsages ikke 
sjældent af velfortjente for-
friskninger, og meget kan 
man sige om de unge, tørsten 
fejler ikke noget. Nye under-
søgelser siger, at de drikker 
mindre. De drikker også hef-
tigt. Lukkelovens såkaldte 
liberalisering af salg af alko-
hol betyder, at man døgnet 
rundt kan få, hvad man skal 
bruge, og det lyder jo meget 
frit. Det er også ungdom-
mens ret at råbe og synge og 
pisse. Barokt, at byens styre 

afskaffer toiletter, samtidig 
med at den indre by skal om-
stille sig til en ny rolle som 
koncertscene, og her taler vi 
ikke strygekvartetter.

I denne tid hersker et mu-
sikkens Babylon på torve og 
gader. Intet talent er for lille. 
En dansk mand sidder næ-
sten hver aften i Købmager-
gade og trakterer en mund-
harmonika på et niveau, 
som selv et barn på to år selv 
ville skamme sig over. Man 
tror det ikke muligt, men 
så langt er der til bunden i 
det repertoire, som mangen 
en gademusikant påtvinger 
deres omgivelser. Andre fid-
delifutter har taget harmo-
nikaen med fra Rumænien 
og vil nu vise, at de har gået 
på musikskole i mindst fem 
timer. Måske skulle musik-
politiet rykke ud, men de har 

så travlt i den anden ende af 
postdistrikt København K, 
hvor Fristaden Christiania 
lever i usikker belejringstil-
stand.

Om de østeuropæiske tig-
gere kan man i det mindste 
sige, at de i modsætning til 
den utæmmelige ungdom 
ikke maler graffitti-tags på 
murene og smadrer flasker 
på gaden til uglæde for dyre- 
og menneskepoter samt 
pneumatiske gummidæk til 
cykler og automobiler. Så vil 
de rumænske lykkeriddere 
hellere hæve panten, men de 
får slet ikke lov at spendere 
deres skillinger på dyrt øl. 
Måske får de en lunken då-
sebajer, når bussen med fast 
holdeplads ved Ørstedspar-
ken ruller hjemover igen 
med lomme- og tricktyve, 
Dankortsvindlere og fidus-
musikanter. 

Skal vi da ikke være tole-
rante over for disse gæster 
i vor by? De er dog med til 

at understrege den driftige 
stemning, der gerne skulle 
herske i en metropol. Des-
uden bærer vi vel et medan-
svar for, at også disse – om 
end lidt fjerne – europæiske 
søstre og brødre får del i vo-
res velstand. De mest huma-
nistiske anser den rumænske 
folkevandring for at være en 
slags autonom fordelingspo-
litik, og så er det os andre, 
der er etnocentriske balkano-
fober. Hvis en gammel dame 
ikke kan tåle at miste sin 
taske, så er det nok ikke her, 
hun skal færdes, for nu at 
videreudvikle en bondamsk 
form for argumentation. 

For eksperimentets skyld 
kunne det være interessant, 
hvis et par danske reportere 
forsøgte sig som tiggere på 
Piata Revolutiei i Bukarest, 
Østens Paris. Poliţia Bucureş 
tilbyder sikkert på pizza po-
polare og en varm seng.

TIG-tAG

Indgang direkte til stuen med nyere
integreret køkken. Fra soveværelset er
der adgang til badeværelse i rigtig
god størrelse. Badeværelset er i gang
med at blive total istandsat og kom-
mer til at fremstå i lyse farver og med
separat brus. Bemærk: billige fælles-
udgifter og fordi den er fredet, ingen
ejendomsskatter! Indflytningsklar lej-
lighed med masser af charme og med
en af byens mest centrale og attrak-
tive beliggenheder!

Sag: 105B3729 
Pris: 2.250.000 - Udbet.: 145.000 
Brutto: 13.089 - Netto: 10.874
Bygget: 1797 
Tinglyst areal: 44 kvm - Vær.: 2

Skøn indflytningsklar 
lejlighed i det unikke 

Latinerkvarter

Tæt på alt og med EGEN p-plads! 
Gå-afstand til Rådhuspladsen, Tivoli,
offentlig transport, cafeér, shopping
m.m. Lejligheden: God rummelig
entré med adgang til stort lyst bade-
værelse med separat brus og lyse 
fliser. Lyst, dejligt køkken med gode
hvidevarer Køkkenet er i forbindelse
til den dejlige stue, med den skønne-
ste udsigt over Skt. Jørgens Sø. Fra
stuen er der adgang til soveværelset
der ligeledes har fantastisk udsigt.

Sag: 105B3782 
Pris: 1.800.000 - Udbet.: 115.000 
Brutto: 12.518 - Netto: 10.716
Bygget: 1974 
Tinglyst areal: 39 kvm - Vær.: 2

God indflytningsklar 
lejlighed med fri udsigt

over Skt. Jørgens Sø

Ejendommen ligger i hjertet af Ordrup
med gode indkøbsmuligheder og tæt
ved offentlig transport - og med både
Bernstorffsparken og Dyrehaven inden
for kort afstand. Lejligheden har ud-
sigt til Ordrup Park og er godt udnyttet
med fordelingsentré med indbygget
skab. Stor lys stue med fede planke-
gulve og dejlig altan. Adgang fra
stuen til stort, lyst soveværelse med
dejlig altan. Køkkenet er stort og lyst.
Køkken og badeværelse af ældre dato.

Sag: 105B3778 
Pris: 1.995.000 - Udbet.: 110.000 
Brutto: 12.690 - Netto: 10.939
Bygget: 1934 
Tinglyst areal: 53 kvm - Vær.: 2

Ordrupvej - den efter-
tragtede ejerforening

Lykkens Gave 

Vil du være på den sikre side..?

NOTAR er med hele vejen!
Der er nok at holde styr på, når boligen skal sælges. NOTAR fører dig 
sikkert igennem dit salg, så du kan sove trygt om natten.

Vi har et effektivt salgssystem, som for længst har vist sit værd i
Skandinavien. Og vi har et kompetent team af medarbejdere, som har
mange års erfaring med ejendomsmarkedet i København. 

Du bestemmer selv salæret
Tilfredse kunder er forudsætningen for den succes, NOTAR har skabt. 
Vi ved, at vi leverer topresultater. Faktisk er vi så sikre på, at du bliver 
tilfreds med samarbejdet, at vi godt tør lade 
dig bestemme vores salær… 

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

NOTARKøbenhavn
Store Kongensgade 118
1264 København K
- så er du helt sikker!

Vil du være på 
den sikre side..?

Når din bolig er solgt, bestemmer du
selv, hvor stort et salær vi har gjort os
fortjent til – på en skala mellem 1,00,
1,25, 1,50, 1,75 eller 2,00 procent af
salgssummen*. 
Hvis ikke vi sælger din bolig til en pris,
du vil acceptere, skal du naturligvis ikke
betale en krone. Og vi garanterer, at 
du ikke får ubehagelige overraskelser
undervejs.
*Procentsatsen er ekskl. markedsførings- og dokumentations-
omkostninger samt moms. Tilbuddet gælder for ejerboliger 
sat til salg inden 31/8-2006.

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21
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»Mit kvarter«

      ditte Gråbøl

Profession: Skuespiller

Alder: 46 år

bopæl:Peder Skrams 
Gade gennem de seneste 
10 år.

Lige nu aktuel i filmen 
Lotto, der har premiere 
fredag d. 9 juni. 
Hun er desuden kendt 
for TV-satiren i 90’erne 
Den gode, den onde og 
den virkelig sjove, og hun 
har medvirket i filmene 
Lykkevej, Oh Happy day 
og en masse teater.

:

skuespilleren ditte Gråbøl, 46, 
der lige nu er aktuel i filmen 
Lotto, elsker især de lokale 
steder i indre by, hvor ”der ikke 
er gået nyhavn i den”. Gam-
melholm og Lille strandstræde 
er blandt favoritterne.

Af Adelena V. Schrøder

Hvad er dit favoritsted i Indre 
By?

Der er så mange steder. 
Det kommer meget an på, 
hvad man skal. Men hvis du 
mener det bedste sted at bo, 
så er det helt klart Gammel-
holm, hvor jeg bor nu.

Hvad er det fantastiske 
ved Gammelholm?

Det er perfekt til en fami-
lie. Det er lidt tilbagetrukket, 
og her kommer ikke så man-
ge mennesker som i f.eks. 
Nyhavn, men man befinder 
sig alligevel ret tæt på. Det er 
også rart, at her kun kommer 
mennesker, der bor i kvarte-
ret eller har et ærinde.

Hvad er det værste ved dit 
kvarter?

Der mangler simpelthen 
dagligvarebutikker. Man 
skal helt ind til Illum for at 
finde en Irma.

Hvor er det bedste sted at 
gå i byen?

Når noget skal fejres, så 
elsker jeg at gå på Aporta på 
Kongens Nytorv. Det er sådan 
et smukt sted, hvor man har 
bevaret stedets gamle dejlige 
stemning. Det er virkeligt 
meget stemningsfuldt. 

Hvorfra i Indre By har du 
gode minder?

Jeg har en masse dejlige 
minder fra Gråbrødre Torv, 
hvor jeg boede, da jeg som 
helt ung lige var flyttet fra 
en forstad ind til Køben-
havn. Jeg kan huske, at huset 
havde en helt særlig sødelig 
duft, som gamle huse ofte 
har. Og det der med at vågne 
op og befinde sig midt i Kø-
benhavn, synes jeg var helt 
fantastisk.

Hvad savner du ved Indre 
By?

Jeg kunne godt tænke mig, 
at der var lidt mere mangfol-
dighed. Man kan mærke, at 
København K bliver mere og 
mere affolket. 

Der er nogle af dem, der 
bor i Indre By, der ikke vil 
tillade restauranter at holde 

længe åbent med udendørs-
servering, som jeg synes gi-
ver sådan en god stemning. 
Man skulle satse lidt mindre 
på forretningsfolk og turister 
og skabe nogle steder for de 
mennesker, der bor i byen. 

Hvad er din favoritrestau-
rant?

Det er svært. Det var en-
gang den italienske restau-
rant SPQR, men den er des-
værre lukket. Det er svært at 
finde en restaurant i Indre 
By, hvor det hele ikke er fint 
og fornemt, og hvor man kan 
spise til rimelige penge. Det 
ser lidt sort ud, hvis man 
ikke gider lave mad, fordi 
hverdagsstederne er rykket 
ud i brokvartererne. Men et 
godt alternativ er La Strada 

i Valkendorfsgade. Der kan 
man godt tage hen med hele 
familien, selvom man ikke 
har noget at fejre. Det er en 
sindssyg god stemning, ma-
den smager godt, og der er 
dejligt store portioner. 

Hvad er din yndlingsgade?
Min yndlingsgade er Lille 

Strandstræde. Der ligger så-
dan et smukt hus med en 
flagstang, selvom det er en 
meget smal gade. Ved Frede-
riksholms Kanal er der også 
skønt, da der ikke er gået Ny-
havn i den.

avs@koebenhavneravisen.dk

LÆNGE LEVE LOkALLiVet
Har du et forslag til en god 
sommerdrink?
Jeg fandt ud af, ved et 
tilfælde, at Campari og 
Champagne faktisk smager 
ret godt. Nu er det sikkert 
ikke noget, jeg har opfun-
det, men det kan jeg godt 
anbefale. 

Hvad skal du lave i din 
sommerferie?
Jeg skal først bare være 
hjemme og besøge venner 
rundt omkring i som-
merhuse. Men til august 
skal jeg til Leros, som er 
en dejlig græsk ø, hvor det 
hele stadigt forekommer 
oprindeligt. 

Har du et godt københav-
nertip her i sommertiden?
Det kan være en god idé 
at lege turist for en dag og 
besøge museer og lignende 
rundt omkring i byen. 
Eller f.eks. tage en tur til 
Trekroner.

AVS

TRE HURTIGE...

Ditte Gråbøl efterlyser mere mangfoldighed i Indre By. Samtidig savner 
hun flere hverdagsrestauranter i centrum.

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

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

Kontakt VDN for annonceplads på
tlf. 33 45 46 00  eller  mail: annonce@vdn.dk

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

»Jeg kan huske, at hu-
set havde en helt særlig 
sødelig duft, som gamle 

huse ofte har. Og det 
der med at vågne op og 

befinde sig midt i Køben-
havn synes jeg var helt 

fantastisk.«

Brooklyn_41x60.indd   1 12/06/06   10:21:37
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Arrangørerne af Copenhagen 
Jazzfestival forventer ny pub-
likumsrekord i de ti dage i juli, 
hvor indre by forvandles til et 
mekka af World Jazz, rhytm 
& blues, Post-bop og meget, 
meget mere.

Af Laurits Harmer Lassen

Over 100 spillesteder. Næsten 
900 koncerter. Og en blan-
ding af store amerikanske 
jazzkoryfæer og håbefulde 
talenter på kendte og ukend-
te spillesteder. Copenhagen 
Jazzfestival 2006 er igen i år 
klar med et overvældende 
program, der kan tage pu-
sten fra selv den mest entu-
siastiske jazzelsker.

Fra den 7. juli og ti dage 
frem forvandles København - 
og Indre By i særdeleshed - til 
et mekka af avantgardejazz, 
Rhytm & Blues, verdensmu-
sik og meget, meget mere.

”Vi har været opmærk-
somme på, at der skal være et 
stort udvalg for enhver smag 
på alle festivalens dage. Jazz-
festivalen er for alle, og det 
synes jeg bestemt kan ses på 
programmet, der igen i år er 

meget mangfoldigt”, siger fe-
stivalleder Signe Lopdrup.

250.000 besøgende
Blandt de store navne på årets 
festival er den amerikanske 
pianist Herbie Hancock, der 
blev verdenskendt i de mange 
år, han spillede sammen med 
jazzlegenden Miles Davis. Der-
udover indeholder program-
met navne som pianisten Mi-
chel Camilo og guitaristerne 
John Scofield og Pat Metheny, 
for blot at nævne et lille udvalg 
af de store navne.

Jazzfestivalen har i sine 28 
års levetid stort set vokset sig 
større for hvert år, og i år er 
ingen undtagelse. Ved den se-
neste optælling i 2004 blev det 
samlede publikum opgjort til 
240.000, og i år forventer Signe 
Lopdrup, at endnu flere vil læg-
ge øre til jazzens toner på gader, 
stræder og spillesteder.

”Vi forventer en ny publi-
kumsrekord, hvis vejret bare 
holder nogenlunde. I 2004 
havde vi dårligt vejr, og allige-
vel var publikumstallet på næ-
sten en kvart million, men vi 
har altså ikke ambitioner om, 
at festivalen skal være større. 

Som jazzentusiast kan man jo 
i forvejen langt fra nå det hele”, 
siger hun. 

Guddommelig stemme
Signe Lopdrup står selv i et di-
lemma med, hvilke orkestre, 
der skal fravælges i de ti dage, 
hvor Indre By er præget af pul-
serende beats, fyldte fortovs-
caféer og kolde fadøl i lange 
baner. 

 ”Noget af det, jeg glæder mig 
mest til er Salif Keita, der skal 
spille i operaen. Hans stemme 
er guddommelig, og jeg glæder 
mig til at høre ham i det rum. 
Jeg ser også meget frem til den 
hårde orgeltrio, Trio Beyond, 
i Politikens gamle trykkehal. 
Det er noget, der virkelig ryk-

ker”, siger Signe Lopdrup.
Hun erkender, at det kan 

virke ganske overvældende at 
prioritere i de mange koncerter. 
Der er ganske enkelt så meget 
musik, at der er mulighed for 
at tænke, tale og drømme jazz 
fra morgen til aften. Men hvis 

man har svært ved at finde ud 
af, hvad man skal vælge, kan 
man jo bare gøre som jazzmu-
sikerne: improvisere.

lhl@koebenhavneravisen.dk

Se mere på 
www.jazzfestival.dk

ET OVERFLØDIG-
HEDSHORN AF 

JAzz

kOryFÆerne kOMMer
Copenhagen Jazzfestival har igen i år et rigt udvalg af koncerter i 
enhver tænkelig jazzgenre. Blandt de mest kendte navne på årets 
festival er pianisten Herbie Hancock, sangerinden Diana Reeves, den 
fransk/argentinske elektroniske tango-trio, Gotan Project, Bossa 
Nova-musikeren Sergio Mendes, pianisten Brad Mehldau og guita-
risterne John Scofield, Bill Frisell og Pat Metheny. Derudover lægger 
flere store navne inden for verdensmusikken vejen forbi København, 
herunder den syngende bassist Richard Bona og sangeren Salif Keita.

Jazzbassisten Jens kofod har med sit 
orkester bajazzerne spillet traditionel 
jazz på Copenhagen Jazzfestival hvert 
eneste år i mere end et kvart århund-
rede. københavneravisen har bedt ham 
om en vurdering af årets program.

Hvordan vil du overrodnet karakteri-
sere årets program?
Der er nok til alle de ti dage, hvor det 
går løs. Enhver smag kan blive til-
fredsstillet, hvad enten man er til det 
folkelige eller det mere indviklede. 
Jazzfestivalen har vist en støt, stabil 

kurve år efter år i både popularitet 
og det musikalske.
Hvad savner du ved årets program?
Jeg savner ikke noget. Det er en mu-
sikalsk forkælelse af København, og 
generelt er niveauet højt. Samtidig 
behøver man ikke engang at hive 
penge op af lommen. Der er jo lige-
frem mange gratis steder. 
Hvor vigtig er Copenhagen Jazzfesti-
val for de københavnske jazzmusi-
kere?
Der er enormt mange dygtige musi-
kere, som der normalt ikke er pub-
likum til, der får alle muligheder 
de ti dage. Endelig er det muligt at 
komme ud til folk. Samtidig er det jo 
blevet sådan, at hvis man har en bar 
i byen og vil noget med det, så skal 
man koble sig på og få noget jazz på 
programmet.

LHL

det er ikke kun jazzmusikere og publi-
kum, der ser frem til, at københavn i ti 
dage i juli kommer til at summe af jazz 
og sommerglade mennesker. Også indre 
bys værtshuse jubler over jazzfesti-
valen, der pumper omsætningen op til 
noget ud over det sædvanlige.

Sørens Værtshus ved Vandkunsten er 
et af de steder, der nyder godt af de 
mange folk, der kommer forbi for at 
smage på jazz og fadøl. Karina Jørgen-
sen, der arbejder på værtshuset, hu-
sker tydeligt sidste års hektiske dage 
under jazzfestivalen:

”Det var en sindssyg omsætning! 
Proppet med mennesker - de sidder 
simpelthen på gulvet”, siger hun.

Også hos det 200 år gamle værts-
hus Hvide Lam ved Kultorvet kan 
jazzfestivalen mærkes på omsætnin-
gen. 

”Ja selvfølgelig kan man det. Der 

kommer jo ualmindeligt mange men-
nesker til København i den uge”, siger 
indehaver Birthe Kjøler, der fortæller, 
at kunderne nogle gange kan være 
heldige at opleve noget udover det 
sædvanlige i jazzugen.

”Jazzmusikerne er jo glade, for de 
har travlt. Efter koncerterne kommer 
de herned og jammer. Nogle gange 
kommer der også store navne herned. 
Folk har betalt 200 kr. for en koncert, 
og så kan de komme herned og se dem 
gratis. Det koster kun en øl”, siger Bir-
the Kjøler med et smil. 

Hun skal arbejde under hele fe-
stivalen og får derfor ikke selv store 
muligheder for at nyde den rundt 
omkring i byen. Det gør Karina Jør-
gensen fra Sørens Værtshus derimod. 
Hun glæder sig bl.a. meget til Nulle 
og Verdensorkesteret.

”Sidste år spillede de om søndagen, 
og der var vildt meget gang i den”, si-
ger hun.

nj@koebenhavneravisen.dk

EN MULIGHED FOR 
AT NÅ UD TIL FOLK

GANG I VÆRTSHUSENE UNDER FESTIVALEN
Af Ninna Jørgensen

Copenhagen Jazzfestival er igen i år klar med et mangfoldigt program. Her er det Søren Kærgaard Trio med 
Kasper Tranberg, der spiller ved præsentationen af årets program.
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Wonderful Copenhagen spår 
stor fremgang for turismen 
i københavn denne som-
mer. københavn er rykket op 
i turismens 1. division med 
byer som Milano, Lissabon og 
stockholm.

Af Laurits Harmer Lassen

Indre Bys turistattraktioner 
og butikker kan se frem til 
en turistsæson, der slår alle 
rekorder. En stærk udvikling 
i Hovedstadens turisme i for-
året får turismeorganisatio-
nen Wonderful Copenhagen 
til at spå en markant vækst, 
og København er så småt ved 
at få fodfæste i turismens 
europæiske 1. division.

På baggrund af turismen 
i foråret og udviklingen ge-
nerelt forventer Wonderful 
Copenhagen nu, at 1,4 mio. 
overnattende gæster lægger 
vejen forbi det centrale Kø-
benhavn denne sommer. Det 
er en vækst på fem procent 

i forhold til sidste sommers 
rekord og vil betyde en eks-
tra omsætning på et trecifret 
millionbeløb for byens bu-
tikker.

”Og man skal huske, at vo-
res vækstskøn på fem procent 
sker på toppen af i forvejen 
høje vækstrater i København 
de seneste år. Nu nærmer 
Hovedstaden sig efterhån-
den toppen af første division 
lige under den absolutte su-
perliga med London, Paris 
og Rom, der er en klasse for 
sig selv”, siger salgs- og mar-
ketingdirektør i Wonderful 
Copenhagen, Ole Andersen.

stigende betydning
København har de seneste 
seks år haft en vækst i turis-
men på knap fem procent og 
har overhalet byer som Vene-
dig, Sevilla og Nice. I foråret 
i år er væksten fortsat, og 6 
procent flere turister har 
lagt vejen forbi det centrale 
København i forhold til sid-

ste år. Og det er ikke så lidt, 
det betyder for Indre Bys at-
traktioner og butikker. Won-
derful Copenhagen anslår, at 
turisterne sidste år lagde 28,2 

mia. kr. i hovedstadsregio-
nen, heraf en meget stor del 
i Indre By. Derfor kan selv en 
beskeden vækst mærkes hos 
en del af de forretningsdri-
vende i hjertet af byen.

Cool københavn
Sekretariatschef i Køben-
havns City Center, Jan Mi-
chael Hansen, peger på, at 
mange butikker på især Strø-
get og Købmagergade har 
mærket de seneste års frem-
gang.

”Man skal ikke undervur-
dere betydningen. Turismen 
betyder meget for centrum, 
og turisterne står for en sti-
gende del af omsætningen 
for butikkerne i Indre By. Det 
betyder en hel del, om det er 
en god eller dårlig sæson, 
men heldigvis peger pilen 
kun i én retning i øjeblikket”, 

siger han.
I Wonderful Copenhagen 

mener man, at byens poten-
tiale rækker endnu videre 
end en plads i midten af før-
ste division. Ole Andersen 
fremhæver, at kombinatio-
nen af mange århundreders 
interessant historie og et 
”cool” image giver plus i tu-
risternes karakterbøger. Han 
peger på, at København for 
alvor er ved at blive kendt 
som en by i topklasse, når 
det gælder moderne kunst, 
design og shopping.
”Det rækker langt i kombina-
tion med historiske seværdig-
heder som for eksempel Ro-
senborg Slot, Amalienborg, og 
de mange museer. Turisterne 
elsker kombinationen af ‘cool’ 
København og kongeriget Kø-
benhavn”, siger han.

lhl@koebenhavneravisen.dk

ny turisMerekOrd PÅ VeJ i indre by

København har alle mulighe-
der for at fortsætte de seneste 
års succes og lokke stadig fle-
re turister til byen. Men hvis 
potentialet skal udnyttes, er 
det nødvendigt med investe-
ringer i bedre trafikforhold 
og en ny krydstogsterminal i 
Nordhavnen.

Sådan lyder det fra Won-
derful Copenhagen, der 
hæfter sig ved, at mere end 
390.000 velhavende kryds-
togsturister ventes at lægge 
vejen forbi København i år.

”Den nuværende kryds-
togtsterminal er faktisk ikke 
ordentlig gearet til at tage 
imod så mange, og det er vig-
tigt, at vi sikrer gode forhold, 
så vi kan få del i den frem-
tidige stigning i krydstogts-
turister. De lægger jo rigtigt 
mange penge i Indre By hvert 
år”, siger salgs- og marketing-
direktør i Wonderful Copen-
hagen, Ole Andersen.

Han kalder også udbyg-
ningen af metroen afgø-
rende, hvis København skal 

rykke nærmere turismens 
superliga.

”København er blandt an-
det så attraktiv, fordi den er 
overskuelig, og det er nemt at 
komme rundt. Det er noget 
turisterne værdsætter, og det 
er vigtigt, at trafikforholdene 
er i orden. Her er en udbyg-
ning af metroen meget væ-
sentlig”, siger Ole Andersen.

LHL
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De klassiske turistmål i Indre By som Nyhavn, Amalienborg og Rosenborg Slot er populære blandt det stigende 
antal turister, der også bliver tiltrukket af byens moderne kunst, design og shoppingmuligheder.

KRYDSTOGTSTERMINAL 
KAN HJÆLPE KØBENHAVN

Gl. Jernbanevej 7
Man - fredag: 12-18 • 11-14

Fiolstræde 13, 
Man - fredag: 10-17.30 (1 dag: 10-15

Uldste

Katia gar
Gepard og U

Lækker spansk bo
Garnet er ensfarvet e

Fra 56,00 - 69,75

Se opskrift og model

turisMens 1. diVisiOn - INTERNATIONALE OVERNATNINGER 2004
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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 

Svendlarsens_41x60.indd   1 11/05/06   10:29:17

. De gemte gårdhaver . 

Politikerne overvejer flere 
modeller for at gøre udeserve-
ring billigere for små caféer. en 
mulighed er at fjerne afgifter-
ne for de første tre udendørs 
borde.

Af Laurits Harmer Lassen

Sommer i København. Aldrig 
før har så mange udendørs 
caféer set dagens lys som i år, 
og står det til de københavn-
ske kommunalpolitikere, 
skal mange flere caféer rykke 
ud på byens stræder og plad-
ser næste år.

På tværs af tre forvaltnin-
ger i kommunen arbejdes 
der i øjeblikket på forskellige 
modeller, der skal skal lempe 
afgifterne for udeservering 
med 5 mio. kr. Københav-
neravisen kunne allerede for 
en måned siden berette, at 
overborgmester Ritt Bjerre-
gaard går med planer om at 
gøre udeservering billigere 
for små caféer, og allerede nu 

tegner der sig et bredt poli-
tisk flertal til idéen.

Både Teknik- og Miljø-
borgmester Klaus Bondam 
(R) og kulturborgmester Mar-
tin Geertsen (V) bakker op 
om planerne, og i øjeblikket 
arbejder de tre borgmestres 
forvaltninger sammen om 
et forslag, der sandsynligvis 
kan fremlægges i november i 
år og træde i kraft fra næste 
sæson.

”Der bliver arbejdet med 
forskellige modeller. Man 
kan f.eks. gøre de første uden-
dørs kvadratmeter gratis for 
alle caféer, eller man kan 
fjerne afgifterne for de mind-
ste caféer. Sammen med Vej 
og Park skal vi nu tale med 
restaurationsbranchen, før vi 
lægger os fast på en konkret 
model”, siger kontorchef i 
økonomiforvaltningen, Eskil 
Thuesen.

Planerne om at lette livet 
for caféerne er en del af So-
cialdemokraternes og De Ra-

dikales fælles erhvervsplan, 
Gang i København. Samme 
plan indeholder forslag, der 
vil tillade flere højlydte kon-
certer i byen. På byens mest 
efterspurgte pladser er det 
planen at tillade op til 119 

koncerter årligt mod blot 69 
i dag, og samtidig er der lagt 
op til at lempe reglerne for 
støjniveauet, varigheden og 
de tidspunkter, der må spil-
les på.

I Indre By er det menin-

gen, at der skal mere musik 
på Kultorvet, Nikolaj Plads, 
Gråbrødretorv, Gammeltorv, 
Nytorv, Højbro Plads og i Ny-
havn.

lhl@koebenhaveravisen.dk

biLLiGere udeserVerinG 
FRA NÆSTE SÆSON

Overborgmester Ritt Bjerregaard og Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam kigger i øjeblikket på forskellige 
modeller, der skal gøre udeservering billigere for små caféer.

den LiLLe COrsAr - CHARIVARI INDENFOR VOLDENE
A: - Far, er det Frederiksholms Kanal?
B: - Nej, lille Gysse, det er Kultorvet 
 i regnvejr.

A: - Passer Hendes Velbårenhed selv sine  
 arbejdsheste?
B: - Ork nej, dertil har hun sine rittmestre.

A: - Hvorfor har dagbladet Politiken ude  
 på Rådhuspladsen så svært ved at 
 kende forskel på Nørreport og 
 Nørrebro Station?
B: - Deres journalistpraktikanter er lige  
 kommet ind med 4-toget.

A: - Berlingske Tidende flytter nu til 
 Titangade. Hvorfor?
B: - Chefredaktør Niels Lunde ønsker at  
 være tættere på læserne.
A: - Så burde bladet da bo i Hellerup.
B: - Ikke nu, hvor Tanten iklæder sig 
 tabloidskørter.

A: - Er Klaus på kontoret
B: - Ja, men han er gået.
A: - Hvordan gået?
B: - Han er gået i bandom.

Luxebuxen

Af vor kunstmedarbejder
Katinka Ærtemoos

Det levende, dirrende, flagrende og stimulerende 
kunstliv blomstrer på Graabrødre Torv. Kunstner-
gruppen AA (Anonyme Aktivister) har formået at 
forene to velkendte metalelementer, så de udgør en 
subtil installativ enhed af metasymbolistisk skøn-
hed med et strejf af surrealisme, der tenderer et til-
stræbt brud på tyngdeloven. Med en underfundig 
underforstået humor (skal jernheste aldrig tisse?) 
tilfører AA den vibrerende kulturby et nyt spæn-
dingsfelt, som vil vække opmærksomhed på inter-
nationalt plan.

sPOntAnkunst 
I BYENSom borger i Indre By er man 

vant til synet af cykler, der 
holder hulter til bulter i byens 
handelsstrøg, ved Nørreport og 
mange andre steder. Men det 
skal snart være slut, mener Tek-
nik- og Miljøborgmeser Klaus 
Bondam(R), der vil indføre bø-
der til cyklister, der ikke parke-
rer deres cykler ordentligt.

Borgmesteren er selv en iv-
rig cyklist, men mener bl.a., at 
cyklerne på Nørreport Station, 
der ofte holder i andet og tredje 
led, holder helt uacceptabelt. 
Han mener derfor, at der er be-
hov for en holdningsændring 
blandt cyklisterne, og her kan 
bøder måske være et skridt på 
vejen.

Klaus Bondam forestiller 
sig, at det skal være p-vagter, 
der deler bøder ud ud til cykli-
sterne, men hvor meget det skal 
koste, og hvordan cyklerne, der 
som bekendt ikke har num-
merplader, skal registreres, 
har borgmesteren endnu ikke 
meldt noget ud om.

Dansk Cyklist Forbund 
tager afstand fra forslaget og 
henviser til, at parkeringsfor-
holdene for cyklisterne langt 
fra er i orden.

LHL

P-bØder TIL 
CYKLISTER
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Af Kurt Andersen

NYHAVN: Molebajere og 
medbragte sandwiches, skum-
mende fadøl og perlende vine 

på fortovet samt gastronomi-
ske ridt indenfor i husene. 
Sådan kender vi Nyhavn på 
en sommerlig dag, men der 
gemmer sig også et liv inden-
for murene.

Oprindeligt strakte store 
haver sig bag mange af de 
pittoreske kanalvendte huse 
hen mod Sankt Annæ Plads, 
men et enkelt sted er det byg-
ningshistoriske miljø bevaret 
stort set uforandret, nemlig i 
Nyhavn 9. 

Her kan stedlige restau-
rant byde på en autentisk bin-
dingsværksomkranset gård-
have, med plads til op til 25 
spisende gæster. ”Næsten som 
at kigge ind i Den gamle By i 
Århus”, som værten på stedet 
siden oktober sidste år, Den-
nis Schmidt, bemærker.

Huset har i de nedre etager 
stået omtrent uforandret si-
den opførelsen i 1681; efterføl-
gende er bygget til foroven og 
i sidehusene. Ekspertisen til-
siger imidlertid, at netop det-
te hus så at sige udgør grund-
modellen for hele husrækken 
langs kanalen, selv om den i 
dag fremstår i mange farver 
og udadvendte former.

Huset baserer sig på en 
dyb kælder, som nu om dage 
rummer alskens vine, men 
snart vil fremstå som en nu-
tidigt levende del af det histo-
riske murværks funktioner i 
velbehagets tjeneste, da der 
forestår indretning til såvel 
servering som rygesalon (!) 
under kajhøjde, i øvrigt med 
direkte udsigt til gården.

I gårdhaven ånder fred og 
ro, midt i storbyens trafik-
larm og omgivelsernes bæger-
klang. 
Åben: Fra omkring maj må-
ned til hen mod vinteren, alt 
efter vejrligets udsving. Der er 
sol- & regnsejl  samt mobil op-
varmning i den intime gård, 
hvor blomsterudsmykningen 
må gøre det ud for havedelen.

Restaurant Leonore Christi-
ne, Nyhavn 9, 1051 Kbh. K., 
Tlf.: 33 13 50 40 (reservation 
anbefales).

Redaktionen modtager gerne 
forslag til, hvilken gårdhave 
der skal under lup næste 
gang. Forslag kan sendes til 
kbh@koebenhavneravisen.dk

. De gemte gårdhaver . 

Et åndehul fra 
Nyhavns bægerklang

Det bygningshistoriske miljø er bevaret i Restaurant Leonore Christines gårdhave i Nyhavn 9.

Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10

ROBERT’S COFFEE

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

De findes i alle aldre, og København er fuld af dem. Gårdhaverne er køben-
havnernes kollektive haver, og bag murene i Indre Bys gamle ejendomme 
gemmer der sig en til tider overraskende verden af åbne, grønne åndehuller 
i alle størrelser. Københavneravisen beskriver i dette og kommende numre 
byens gemte grønne huller. 

Københavneravisens læsere inviteres til byvandring i 
det gamle København en gang om måneden. Den første 
lørdag i hver måned kl. 14.00 vil der fremover være by-
vandring, hvor vi tilbyder vore læsere halvanden times 
guidet, historisk bytur i avisens område fra Kastellet til 
Jarmers Plads. Turen koster 50 kroner ved tilmelding 
hos Københavneravisen (normalprisen er 100 kr.). Delta-
gerantallet er max. 30. 

Tilmelding på telefon 33 45 46 00 eller e-mail lhl@ko-
ebenhavneravisen.dk. Beløbet indbetales på konto nr. 
68 64 10 22 352. Husk at skrive navn på indbetalingen, 
så vi kan se, hvem der har betalt. Rundviseren er vor 
faste medarbejder og byhistoriker Jan E. Janssen. Første 
tur hedder: ”Guldalderen i Latinerkvarteret” og foregår 
lørdag, den 1. juli. 
Mødested: Christopher Weyses portrætbuste på Frue 
Plads kl. 14.00.

LÆr din by 
AT KENDE!
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En duftfrisker efter SuperMarios hoved! Den ca. 8 cm høje 
japanske plastikpaddehat placeres frit i et rum, hvorfra 
den spreder frisk duft og god stemning til sine omgivelser. 
Paddehatten kan skilles ad på langs og indeholder et lille 
kar med duftende væske. Fås i syv forskellige varianter, bl.a. 
”Vanille”, ”Coconut”, ”Baby Doll” og ”Eternity”
Hvor:  TKO, Studiestræde 17.
Pris:  60 kr. pr. paddehat.

Garlic Card

Garlic Card er hvidløgets svar på papirklip. 
Det er på størrelse med et kreditkort og er lavet i stort set 

det samme materiale. Et Garlic Card er beregnet til at rive 
hvidløg på og kan herefter blot skylles under hanen. 

Hvor: Marie Skellingsted i Bredgade 36.
Pris: 40 kr. for det lille kort.

Lolita Goth kjole

Sort - hvid kjole i bomuld. Den er meget fremme i Japan, 
hvor den gotiske tøjstil er mere dukket. 
Især populær blandt de 16-25 årige.
Hvor:  Black No. 1, Studiestræde 18.
Pris:  599 kr.

Grøntsagsdamper

Grøntsagerne lægges i damperen, og den placeres 
i en centimeter kogende vand på bunden af en gryde. 
Grøntsagerne dampes hermed i vanddampen fra 
det kogende vand uden at koge.
Hvor:  Notre Dame, Nørregade 7.
Pris:  68 kr.

Ark med sprællemand

Ark med sprællemænd fra 1910. Man klipper selv 
ud og samler arkene, der for 100 år siden – og den 

dag i dag – kan få barnlige og nostalgiske sjæle 
til at trække på smilebåndet.

Hvor: Bøger & Kuriosa, Læderstræde 9.
Pris: 300 kr. for et ark med to sprællemænd.
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Amerikansk Havestol

En unik stol, som både kan bruges ude og inde.
Stolen på billedet er hvidlakeret fyrretræ.
To lag grunder og to lag hvid. Leveringstid 2-4 uger.
Hvor:  CasaShop, Store Regnegade �.
Pris:  3195 kr.

Raimat Rødvin

Abadia er frembragt på druesorterne Cabernet Sauvignon 45 
procent, Merlot 25 procent, Tempranillo 25 procent og Shi-
raz 5 procent. Har lagret 12 måneder på amerikanske ege-

træsfade og seks måneder på franske egetræsfade. Kirsebær-
rød farve og kraftfuld bouquet med antydning af blommer, 

frugtkompot og tobak. Kompleks smag med spor af peber, 
kokos og en lidt ristet nuance i den lange eftersmag.  

Hvor: Kjær & Sommerfeldt, Gammel Mønt 4.
Pris: 49 kr. pr. flaske.

Rivejernet »Nana«

Et sjovt og dekorativt rivejern, der ikke behøves 
at blive gemt væk i skabet. Produceres i Frankrig 
af firmaet Pylones.
Hvor:  Contrast, Hovedvagtsgade 6.
Pris:  169 kr.

Chokolade som oliven

Chokolade som de fleste vil forveksle med oliven. 
Fås med og uden mandler og produceres i Frankrig.

Hvor: Oliver og Co., Regnegade �.
Pris: 150g/49 kr. og �00g/79 kr.
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debatten om kørselsafgifter 
er et hedt politisk emne, der 
har fået ny næring, efter at 
de økonomiske vismænd har 
anbefalet at indføre bompenge 
for at køre ind i københavn. 
københavneravisen har talt 
med sekretariatschef Jan Mi-
chael Hansen fra københavns 
City Center om bompenge, 
parkeringsforhold og den sti-
gende trafik i indre by.

Af Laurits Harmer Lassen

Indre By skal frem for alt 
være tilgængelig. Det er ud-
gangspunktet for interesse-
organisationen Københavns 
City Center, der er alt andet 
end begejstret over de økono-
miske vismænds nyeste an-
befaling om at indføre bom-
penge for at køre ind i byen.

Både overborgmester Ritt 
Bjerregaard og Teknik- og 
Miljøborgmester Klaus Bon-
dam er varme fortalere for 
bompenge, men Københavns 
City Center frygter konse-
kvenserne for Indre Bys bu-
tikker. Hvis man standser 
biltrafikken, standser man 
den økonomiske vækst, ly-
der det fra sekretariatschef 
Jan Michael Hansen, der hå-
ber, at regeringen fortsat vil 

blokere for indførsel af bom-
penge.

”Vi er stærkt kritiske over 
for vismændenes konklusion. 
Vi frygter, at folk vil vælge 
centrene uden for Indre By 
i stedet. For os er det afgø-
rende at bevare livet herinde, 
hvor kultur og erhvervsliv 
følges ad i modsætning til 
centrene, der jo kun handler 
om indkøb”, siger han.

Men gør det indtryk på 
jer, at vismændene anbefaler 
bompenge?

”Institut for Miljøvurde-
ring har også undersøgt, om 
bompenge er en god idé, og 
de nåede frem til den mod-
satte konklusion. Det ligner 
mest af alt en pengemaskine 
for kommunen, og vi ved, at 
det vil betyde færre menne-
sker i byen. Vi mener ikke, 
at man bør løse trafikpro-
blemerne ved at begrænse 
antallet af mennesker i byen, 
og bompenge vil få de min-
dre velstillede til at vælge 
byturen fra”.

Hvad er jeres løsning på 
de kaotiske trafikproblemer i 
Indre By?

”Det er absolut nødven-
digt med flere parkerings-
pladser i byen. Mange af 
trafikproblemerne skyldes 

rent faktisk, at folk kredser 
længere og længere tid rundt 
i bilerne og leder efter et sted 
at holde. Vi er glade for kom-
munens planer om nye un-
derjordiske parkeringshuse i 
Indre By, og vi appellerer til 

at fremskynde processen”.
Kan flere parkeringsplad-

ser alene løse problemet?
”Nej, men det er et meget 

væsentligt element. Derud-
over kan man gøre noget for 
at lede den gennemkørende 

trafik, der ikke gør holdt i 
byen, uden om centrum. 
Derfor er vi også varme støt-
ter af en havnetunnel under 
Indre By, der kan lede bilerne 
effektivt videre”.

lhl@koebenhaveravisen.dk

bOMPenGe er ikke LØsninGen

interesseorganisationen 
københavns City Center vejrer 
morgenluft, efter at overborg-
mester ritt bjerregaard (s) i 
sidste nummer af københav-
neravisen talte varmt for en ny 
belægning på købmagergade.

Organisationen har i lang 
tid kæmpet for en helheds-
løsning for området, der kan 
gøre en ende på Købmagerga-
des hullede flisebelægning. 
Nu tyder meget på, at alle 
de største partier i Borgerre-
præsentationen vil tage fat 
på problemet, men sekreta-
riatschef i Københavns City 
Center, Jan Michael Hansen, 
advarer alligevel mod at tro, 
at en løsning er hjemme.

”Vi er glade for de politi-
ske udmeldinger om Købma-
gergade, men vi skal huske, 
at de også var positive, da 

de nedstemte en ny belæg-
ning på Købmagergade sidste 
gang”, siger han.

De københavnske politi-
kere skal i løbet af august-
september vedtage en in-
vesteringsplan for hele 
kommunen, og Jan Michael 
Hansen sætter sin lid til, at 
der her bliver sat penge af til 
Købmagergade.

”Men vi ved, at det er et 
puslespil, hvor intet er sik-
kert. Men forhåbentlig sker 
der noget denne gang, hvor 
både Ritt Bjerregaard og 
Teknik- og Miljøborgmester 
Klaus Bondam har talt for, 
at der skal ske noget”, siger 
han.

Københavns City Cen-
ter har møde med Klaus Bon-
dam om sagen i august.

LHL

Sekretariatschef Jan Michael Hansen fra Københavns City Center mener, at man bremser den økonomiske 
vækst, hvis man bremser biltrafikken.

AFGØRENDE MED 
NY BELÆGNING 
PÅ KØBMAGERGADE
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Contrast søger:

Butikselev
  

Contrast er City´s mulighed for i 
et stemningsfyldt miljø at opleve 
det bedste indenfor køkkenudstyr, 
table top, design, gaver  og leg.  
Alt er samlet i smukke gamle 
lokaler ved Kongens Nytorv midt 
imellem Cafe Victor og Hotel 
DÀngleterre og byens liv.
Vi forener moderne design og ny viden med gamle stilarter i 
ønsket om en optimal service og kvalitet til et internationalt 
publikum. 

Har du lyst til en professionel detailuddannelse, kan vi tilbyde 
en aktiv hverdag hvor du deltager i forretningens totale drift.

• Salg - kundepleje • Varemodtagelse
• Indkøb • Dekoration
• Leverandørbesøg • Rengøring

Har du lyst til at høre mere om dine muligheder, og vores ønsker, 
så skriv et par ord om dig selv til:

Contrast
Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Tlf: 33 33 04 12
contrast@contrast-is.dk

www.contrast-is.dk
Att: Inge Sunke

Contrast_86x125.indd   1 23/05/06   14:32:57

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: 
Københavns Økologiske Handelshus,
Frederiksborggade 10 – ved Nørreport 

og City Helsekost, 
Vendersgade 6 – ved Israels Plads

Tre nye cremer:
Lindeblomstcreme, 

Camilleblomstcreme, 
Morgenfrueblomstcreme

Untitled-1   1 09/06/06   19:29:01
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sankt Hans aften står for 
døren, men hvem var egentligt 
denne sankt Hans, og hvornår 
stoppede vi med at brænde 
hekse i danmark? københav-
neravisen har set nærmere på 
traditionerne og arrangemen-
terne i indre by.

Af Trine Seidelin Bøgh

Den helgen, som har lagt 
navn til Sankt Hans, er Jo-
hannes Døberen, der er ble-
vet til Hans på dansk. Den 
24. juni er Johannes Døbe-
rens helgendag, og dagen før 
er Sankt Hans aften. 
 
Hvorfor et sankt Hans-bål?
Sankt Hans-bålet et blot en 
af flere blustraditioner, der 
stammer fra bondesamfun-
det. Dengang troede man, at 
hekse og andre troldfolk var 
særligt aktive på magiske 

helligaftener, hvor de for ek-
sempel samlede ingredienser 
til deres trolddomsaktiviteter 
eller rejste til heksemøder. 
Bålet eller ilden skulle 
skræmme heksene og for-
hindre dem i at holde hvil 
der, hvor bålene var tændt. 
Derudover var der også tale 
om en social skik, hvor man 
kunne mødes og feste.

Midsommervisen
Så vidt vides blev kombinati-
onen af Midsommervisen og 
heksen på bålet første gang 
brugt ved en midsommer-
fest, der fandt sted på Jelling 
seminarium omkring 1900. 
Selve visen stammer fra Hol-
ger Drachmanns ”Der var en 
Gang”, som blev opført på det 
Kongelige Teater i 1887.
  
danmarks sidste heks
Den ca. 74-årige bondekone 

Anne Palles fra Tåderup ved 
Nykøbing Falster er den sid-
ste person, som de danske 
myndigheder henrettede for 
trolddom. Hun blev af lokal-
befolkningen anklaget for at 
være bag diverse ulykker og 
sygdomme på egnen, og blev 
først dømt ved Falsters Nør-
re herredsting og derefter 
Højesteret i København til 
at skulle brændes på bålet. 
Senere sørgede kong Chri-
stian den femte for, at Anne 
Palles slap for at blive brændt 
levende, men skulle halshug-
ges først. Den 4. april 1693 
blev hun henrettet, og af 
amtsregnskabet fremgår det, 
at Anne Palles inden henret-
telsen fik en halv potte vin 
til otte skilling at styrke sig 
på.

tsb@koebenhavneravisen.dk

kilde: www.historie-online.dk

MAGISKE AFTENER OG 
HEKSEBRÆNDINGER

Tidligere brændte man bål for at skræmme heksene og forhindre 
dem i at holde hvil. 

sAnkt HAns nÆr indre by 
 
Flakfortet, afgang fra nyhavn 71.
Fredag den 23. juni kl. 16.00 og kl. 18.00 
Se Sankt Hans-bålene fra Øresund. Aftenen kan tilbringes 
på Flakfortet med sejltur, god mad, bål og båltale. 
 
spar shipping, nyhavn 61, københavn k 
Fredag den 23. juni kl. 19.00. 
På Holmen i Operaens skygge spiller Kanal Kabaret og El-
len Songs, mens Lisbeth Barkhuus med gæster underhol-
der. Kabaretmenu nydes inden forestillingen efterfulgt af 
en Sankt Hans aften med heksehyl og bålsange. 

kontiki bar, Phillip de Langes Alle / takkeloftvej, Hol-
men, københavn k (Entré: 120).
Fredag den 23. juni kl. 24.00. 
Club Nordic: Nordic Night med Valravn og Tumult. De to in-
tense orkestre Valravn og Tumult byder på natklub af den 
helt nordiske slags. Der er dømt pulserende beats, gamle 
instrumenter, heftig energi og smukke ballader. 
 
k-i-b, kulturhuset islands brygge, islands brygge 18, 
københavn s (Entré: 50 kr.).
Lørdag den 24. juni kl. 14.00-20.00.  
Legehuset holder ekstraordinært åbent og alt legetøj og 
cykler er til rådighed. Der tændes op på den lille bålplads 
kl. 15.00, og der vil være snobrødsbagning. 

der er ikke taget stilling til 
turbinehallernes fremtid, efter 
at det kongelige teater flytter 
ud den 31. december 2007. 
Men det står klart, at der 
på kort sigt ikke skal spilles 
teater i hallerne.

Af Lotte Høst Hansen

Turbinehallerne i Adelgade 
går en usikker fremtid i 
møde. Det er endnu ikke af-
gjort, hvad der skal ske, når 
Det Kongelige Teater flytter 
ud ved årsskiftet 2007-2008, 
og det bliver under alle om-
stændigheder ikke muligt 
at spille teater i hallerne i 

perioden umiddelbart efter, 
lyder det fra den nye ejer, 
DONG Energy.

”Det er stadig et åbent 
spørgsmål, hvordan fremti-
den kommer til at se ud for 
Turbinehallerne. Vi er nødt 
til at tænke 15-20 år ud i 
fremtiden, og derfor tør vi 
ikke satse på teater lige nu”, 
siger bygningschef Poul Han-
sen fra DONG Energy.

For farligt med et teater
Flere københavnske teatre 
står ellers klar i kulissen, 
men Poul Hansen fortæller, 
at hensynet til de igangvæ-
rende byggeprojekter for-

hindrer, at et 
nyt teater kan 
rykke ind på 
kort sigt. Det 
er ganske en-
kelt for farligt 
midt i bygge-
rodet. Og på 
længere sigt er 
der ikke taget 
stilling til, om 
der overhove-
det skal spilles 

teater i bygningen.
På kort sigt er det bl.a. 

en hindring, at bygningens 
transformerstation skal 
udbygges, og at en del af 
bygningen skal nedrives 
for at gøre plads til et nyt 
parkeringshus ved siden af. 
Derudover er Københavns 
Varmeforsyning i gang med 
et større kontorbyggeri i byg-
ningen.

”Det er en snørklet byg-
ning, og når den bliver til en 
større byggeplads, hvor der 
blandt andet skal graves ud, 
kan det blive farligt at have 
et teater i bygningen. Derud-
over kan et lejemål blokere 
for noget af arbejdet, og det 
vil vi ikke risikere”, siger 
Poul Hansen.

Han understreger, at plan-
lægningen er meget kompli-
ceret. Der er mange hensyn 
at tage, og der er mange, der 
skal høres. Poul Hansen for-
venter derfor, at der kan gå 
flere år, inden det er beslut-
tet, om der skal være teater 
eller ej i Turbinehallerne.

lhh@koebenhavneravisen.dk

usikker FreMtid FOr 
turbineHALLerne

Der er ikke taget stilling til, om der fortsat skal spilles 
teater i Turbinehallerne.

Millionærer og milliardærer 
fra provinsen har et solidt 
greb om ejendomsmarke-
det i Københavns centrum. 
Sådan lyder konklusionen 
i hvert fald i korte træk fra 
Berlingske Nyhedsmagasin, 
der sammen med Dicar Cen-
ter for Analytisk Journali-
stik har kortlagt, hvem der 
ejer København K.

Nyhedsmagasinet har 
inddelt Københavns cen-
trum i seks områder og be-
regnet de store ejendoms-

besidderes værdier med 
udgangspunkt i den offentli-
ge vurdering fra 2005. Resul-
tatet af kortlægningen viser, 
at det i høj grad er besindige 
jyder, opkøbsivrige fynboer 
og ukendte investorer i så-
kaldte 10-mandsselskaber, 
der skummer fløden fra In-
dre Bys høje huslejer og de 
attraktive ejendommes vold-
somme prisstigninger.

LHL

JYDERNE 
eJer 
INDRE BY
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Schønnemann

Stort flot traditionelt 
dansk frokostkort med 
kolde og lune retter.

Masser af atmosfære 
og hygge.

Åbningstider:
Mandag til Lørdag 

kl. 11.30-16.00

Restaurant 
Schønnemann
Hauser Plads 16

1127 København K
Tlf. 33 12 07 85

RestaurentSchon_41x200.indd   1 11/05/06   12:14:04

emalje_86x80.indd   1 10/06/06   20:15:15

Kort, stylet og provokerende. 
Sådan lyder det kommende 
halve års hårmode, som al-
lerede nu vinder frem i Indre 
Bys hotte frisørsaloner.

Vi taler om kollektionen 
Globaal, der ikke bare er et 
look, men også et budskab til 
omverdenen. Stilen er provo-
kerende, og der er ikke kun 
fokus på håret, men på helhe-
den og signalerne man sender. 
Indehaver af frisørsalonen 
Buch i Landemærket, topsty-
listen Jesper Buch, fortæller, 
at Globaal-kollektionen med 
dens provokerende stil er eks-
tremt efterspurgt netop nu.

”Vi har forsøgt at spotte 

noget, der på en gang provo-
kerer og udfordrer de græn-
ser, der er i tidens mode”, 
siger han.

Jesper Buch fortæller, at 
kollektionen er den første 
af sin art i Danmark, men 
lignende ten-
denser kan ses 
andre steder i 
byen, landet og 
i udlandet. Det 
nye look har fået 
positiv respons 
fra kunder, men 
også fra konkur-
renter.

Jesper Buch 
peger på, at det 

er en generel tendens inden-
for frisørfaget, at stylisterne 
er på vej ind.

”Folk gerne vil ligne dem, 
de ser i bladene,” lyder for-
klaringen.

NJ

PROVOKERENDE HÅRMODE 

Kort, stylet og provokerende.

Værtshuset Long 
John, der har ligget 
på købmagergade i 
35 år, lukker den 1. 
august. Lokalerne  
har fået ny ejer, og 
huslejen bliver nu 
sat op til det tre-

dobbelte, fortæller Long Johns 
bestyrer, Lotte Crossa.

Af Laurits Harmer Lassen

De fleste københavnere opfat-
ter værtshuset Long John, som 
en indgroet del af bybil$ledet 

nær Rundetaarn. Men 
den 1. august er det 
slut for det klassiske 
jazz-værtshus, som i 35 
år har haft adresse på  
Købmagergade 48. År-
sag: Ejendommen skal 
bygges om, og husle-
jen ryger dramatisk i 
vejret, som det også er 
sket så mange andre 
steder i Indre By.

”Lokalerne er blevet købt 
op, og der er varslet kæmpe 
huslejestigninger. Lige nu be-
taler vi 60.000 kr. om måne-

den, og huslejen vil altså stige 
til omtrent det tredobbelte. 
Det er vi slet ikke villige til at 
betale, for det kan dårligt løbe 
rundt i forvejen”, siger hun.

Det skal dog med til hi-
storien, at man som lejer 
fremover vil få en overdæk-
ket gård med i købet, og der 
er givet tilladelse til at udvide 
lokalerne. Derfor vil der frem-
over blive en 800 kvadratme-
ter stor forretning, fortæller 
Lotta Crossa.

”Men under alle omstæn-
digheder kan vi ikke betale 
mere. Nu har jeg vænnet mig 
til tanken, men det er da lidt 
vemodigt – også fordi det er et 
af byens sidste steder for tra-
ditionel jazz og blues”, siger 
hun.

Købmagergade bliver dog 
ikke kun et jazzsted fatti-
gere, når Long John lukker 
og slukker. Værtshuset har i 
mange år været stedet, hvor 
forretningsforbindelser - især 

fra kvarterets mange forlag 
– mødtes og forhandlede, når 
de ikke ville ses.

”Vi kommer til at mangle 
et sted. Der er indgået rigtig 
mange aftaler mellem for-
skellige forlag og forfattere 
hernede. Som så mange an-
dre af kvarterets forlag har vi 
brugt stedet meget til diskre-
te forretningsmøder”, siger 
en kvindelig kilde fra forlags-
verdenen, der ønsker at være 
anonym.

”Vi mødes jo netop her, 
når vi ikke vil ses, og det gæl-
der også nu”, forklarer hun fra 
sit bord på Long John.

Værtshuset er opkaldt 
efter fodboldspilleren John 
Hansen, der engang spillede 
for italienske Juventus. Efter 
forboldkarrieren drog han 
hjem og åbnede værtshuset, 
der indtil 1. august stadig bæ-
rer hans navn.

lhl@koebenhavneravisen.dk

Det er ikke en hvilken som 
helst legetøjsbutik, der for 
nylig er åbnet i Peder Hvit-
feldts Stræde. Butikken sæl-
ger udelukkende legetøj med 
det røde øko-mærke. Alt hvad 
der indgår i produktionen er 
økologisk og lavet i ubehand-
lede naturmaterialer. Derfor 
kan alt fra maling til træ og 
plastik puttes i munden af de 
børn, der leger med det.

Legetøjet er fra Tyskland, 
hvor den økologiske garanti 
er styret af fødevaremyndig-
hederne. 

”Børn putter jo legetøjet 
i munden, derfor er det me-
get naturligt, at materialerne 
ikke skal være giftige for 
mennesker. Børns hud er fem 
gange tyndere end voksnes, 
og derfor meget mere mod-
tagelig overfor de farlige stof-
fer”, siger indehaveren af bu-
tikken, Marie Gredsted. Hun 
fremhæver, at farlige stoffer 
i legetøj kan give allergi, ek-
sem og i værste fald skader 
på forplantningsevnen og 
nervesystemet.

NJ

ØKOLEG I PEDER HVIT-
FELDTS STRÆDE

HusLeJeFOrHØJeLse 
tVinGer LOnG JOHn 
i knÆ

Long Johns bestyrer, Lotte Crossa, kalder det vemodigt, at et af byens sidste 
steder for traditionel jazz og blues skal lukke.
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meditation  yoga •	gratis prøvetimer

	 fredage kl. 17
•	kurser dag og aften,
	 weekend og påske
•	morgenyoga
•	yoga for gravide
• meditationskurserne

indre stilhed og
energiens kilde

• sommerkurser
	 i Småland

Købmagergade 65 • 1150 København K • tlf 33 34 35 36

www.yoga.dk

• gratis prøvetimer
onsdage og fredage

• kurser dag og aften,
weekend og ferie

• morgenyoga
• yoga for gravide
• meditationskurserne

indre stilhed og
energiens kilde

• sommerkurser
i Småland

Yoga_86x56.indd   1 08/06/06   13:06:23
RESTAURANT

PHILIPPE
Sommermenu 225,- kr.

Åbent alle dage
11.00 - 24.00

Gråbrødre Torv 2
1154 København K

Tlf. 33 32 92 92
Fax 33 32 92 87

www.philippe.dk

Philippe_41x60.indd   1 09/06/06   16:27:57hvidelam_41x60.indd   1 11/05/06   9:58:15
en ny konceptbutik har fundet 
vej til skindergade 22, hvor 
det australske taskemærke 
Crumpler netop er flyttet ind. 
det er dog først og fremmest 
taskemærkets hjemmeside, 
der springer i øjnene.

Af Camilla Kjær Pedersen

Går man en tur ned gennem 
Skindergade, finder man i 
nummer 22 det australske 
taskemærke Crumplers nye 
danske konceptbutik. Ta-
skerne er street-inspirerede 
med et farverigt look og slid-
stærke materialer, der holder 
til lidt af hvert.

Det er dog ikke kun butik-
ken, der er et besøg værd, men 
i høj grad også hjemmesiden, 
der findes på www.crumpler.
dk. Her bliver man mødt af 
en surrealistisk verden, der 
blander fotografi, tegninger, 
grafik, animationer og skæve 
lydeffekter i en pærevælling, 
der ikke kun har til formål 
at overraske den besøgende, 

men sandelig også at sælge 
Crumplers produkter.

Efter hjemmesidens intro, 
hvor en rygsækbærende gue-
rillasoldat galoperer henover 
skærmen på ryggen af en 
gris, står man ansigt til an-
sigt med Crumpler-huset og 
fire af dets beboere, der ikke 
er mindre opsigtsvækkende. 

skal kunne underholde
Hjemmesider er efterhånden 
blevet en fast bestanddel 
af enhver markedsførings-
strategi, og der bliver gjort 
stadigt mere for at skille sig 
ud fra mængden. Tendensen 
er i dag, at hjemmesiden skal 
kunne mere end bare at in-
formere om et produkt eller 
oplyse om åbningstider: Den 
skal kunne underholde!

Crumplers hjemmeside 
er umiddelbart lidt svær at 
overskue, og det kræver en 
del klikken rundt på sidens 
forskellige underholdende 
elementer, før man har dan-
net sig et overblik over de 

forskellige produkter og ser-
vices. Det ville normalt blive 
opfattet som et irritations-
moment, men ifølge Lisbeth 
Klastrup, adjunkt ved IT-Uni-
versitetet, er vi mere motive-
rede for at bruge tid på en 
hjemmeside, hvis den er sjov, 
spændende eller udfordrende 
at interagere med - også selv-
om den ikke umiddelbart er 
gennemskuelig at bruge, el-
ler at vi måske skal ”arbejde” 
lidt for at finde frem til det, 
vi er på udkig efter. 

På Crumplers hjemme-
side er det ikke til at se, hvor 
man skal klikke henne for 
at få mere information. Hvis 
man til gengæld lader musen 
køre henover skærmbilledet, 
popper der engang imellem 
et skilt op, der indikerer, at 
der gemmer sig et link. Disse 
gemte links giver adgang til 
information om Crumplers 
produkter, kontaktoplysnin-
ger med mere.

ckp@koebenhavneravisen.dk

Har du lyst til at kigge nær-
mere på andre sjove og skæve 
hjemmesider, kan du starte 
her: 

www.dr.dk/skum/contact

www.gorillaz.com

www.habitat.net/uk/main_

uk.htm (tryk på linket ”Inte-

riors”).     

Det Grønlandske Hus’ fæl-
lesfaciliteter i Løvstræde gen-
åbnede den 19. maj efter en 
længerevarende ombygning 
og er klar til at gå sommeren 
i møde med en fint anlagt 
gårdhave og et flot, lyst loka-
le, der nu er blevet tilgænge-
ligt for kørestolsbrugere. 

Ombygningen af Det 
Grønlandske Hus, der har 
Dronning Margrethe som 
protektor, er kommet i stand 
ved donationer fra fonde og 
privatpersoner. Der er nu 
plads til 220 personer i stedet 
for de 150, som fællesfacilite-
terne havde plads til før. 

Udvidelsen vil især kunne 
mærkes ved to store årlige 
arrangementer, Grønlands 
nationaldag den 21. juni 
og Kulturnatten, hvor folk 
strømmer til for bl.a. at ople-
ve grønlandsk trommedans. 

Derudover er der blevet 
oprettet et lille bibliotek 
med grønlandsksproget lit-
teratur, aviser, tv-avis, kaffe 
og kildevand samt mulighed 
for i den nærmeste fremtid at 
kunne gå på internettet.

Det Grønlandske Hus 
fungerer som en slags mini-
ambassade for grønlændere i 
Danmark og bistår med bl.a. 
retshjælp og uddannelses-

vejledning. Det er dog ikke 
husets eneste funktion, fast-
slår forstander Inger Bruun, 
der er meget opmærksom på 
det billede, der eksisterer af 
Grønland i danskernes be-
vidsthed. Derfor er det også 
organisationens opgave at 
brande og informere om den 
grønlandske kultur i Dan-
mark, der er meget andet end 
de grønlændere, vi ser drikke 
øl på byens bænke. En vigtig 
del af arbejdet er bl.a. at for-
midle kontakt til grønland-
ske virksomheder samt at 
sælge grønlandske madvarer, 
musik og kunst.

Det Grønlandske Hus er 
for alle – både dem, der har 
tilknytning til Grønland, og 
dem der ingenting ved, men 
er interesserede i at lære 
mere. Så for to år siden skif-
tede huset navn fra Grønlæn-
dernes Hus til det navn, vi 
kender i dag, for at signalere 
åbenhed og plads til alle.

ckp@koebenhavneravisen.dk

Den ene modetøjsbutik bliver 
skiftet ud med den anden, 
når Paristexas på hjørnet af 
Kronprinsensgade og Pile-
stræde drejer nøglen om den 
29. juni. I stedet gør tøjbutik-
ken Energy, som også har lo-
kaler på Købmagergade, klar 

til at flytte ind.
Paristexas har ligget på 

adressen i omtrent fem år og 
har ikke umiddelbart planer 
om en butik et andet sted i 
byen.

LHL

ET LILLE STYKKE GRØNLAND 
– Midt i kØbenHAVn 

Af Camilla Kjær Pedersen

FAktA
I Danmark bor der ca. 
10.000 grønlændere, mens 
20 procent af befolknin-
gen på Grønland udgøres 
af danskere! 

Dametoiletter er for damer 
- og kun damer. Det fik en 
ung mand at sande, da han 
for nylig valgte at benytte 
dametoilettet på diskotek In 
i Nørregade. Det kom til at 
koste ham godt med skram-
mer i ansigtet efter flere slag 
med en pose med højhælede 
sko og muligvis et bid i kin-
den.

Situationen opstod, da to 
veninder ”lavede pigeting” 
på dametoilettet, som en 
af pigerne udtrykte det. En 
mand kom ind på toilettet 
og låste sig inde, selv om pi-
gerne havde bedt ham om at 
gå, og det provokerede tilsy-
neladende den ene af pigerne 

så meget, at hun senere gik 
efter ham ud af toilettet og 
gav ham ham en ordentlig 
omgang med en pose med 
højhælede sko.

Den nu sigtede unge 
kvinde har fortalt politiet, 
at manden kiggede på hende 
som om, hun var idiot, da 
hun sagde til ham, at det var 
et dametoilet. På selve afte-
nen fortalte hun desuden 
en dørmand, at hun 
”havde givet ham en 
røvfuld, fordi han 
var trængt ind på 
hendes om-
råde.”

Dør ma n-
den fortalte, at 

manden havde en 
del skrammer i an-
sigtet og meldte sa-
gen til politiet. Den 
konsekvente unge 
kvinde er endnu 
ikke stillet for en 
dommer.

LHL

MAnd tÆsket 
Med stiLetHÆLe

PARISTExAS BLIVER TIL ENERGY

NY TASKEBUTIK 
MED VANVITTIG HJEMMESIDE
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Se dansk

Både ligestilling og milli-
meterdemokrati er kastet 
til side, når det turnerende 
gadeteater HMF Brændende 
Kærlighed fra den 25. juni 
opfører stykket Bitter Lemon 
i Kongens Have.

Stykket er en fræk fabel om 
mænds og kvinders uendelige 
kamp og vil blive opført i hele 
landet efter premieren i Kon-
gens Have, hvor stykket fort-

sætter til den 14. juli.
Det hele spilles med hu-

mor og poetik - men uden ord. 
Det handler om to handels-
folk – en mand og en kvinde 
- med iltert temperament, der 
kommer i slagsmål om en sta-
deplads. Som de fleste kampe 
mellem mænd og kvinder en-
der denne strid også uafgjort. 
Da ingen af dem ønsker at 
bide i den bitre citron, sluge 

hesten eller kaste håndklæ-
det i ringen, kaster de sig over 
den næste generation, der nu 
skal magte kønskampen.

Der er gratis adgang for 
alle, og stykket går i luften 
kl. 19.00 tirsdag-fredag og kl. 
16.00 lørdag og søndag.

NJ

Se hele programmet på 
www.braendendekaerlighed.com

Foreningen eVAs Ark i Val-
kendorfsgade har kontakt 
til over 200 nydanske kvin-
der, som ønsker hjælp til at 
deltage aktivt i det danske 
samfund. københavneravi-
sen sad med ved bordet, da 
overborgmester ritt bjer-
regaard (s) for nylig lagde 
vejen forbi.

Af Laurits Harmer Lassen

De kommer fra hele verden. Alde-
ren svinger mellem 20 og 70, og ud-
dannelsesniveauet er vidt forskel-
ligt. Nogle kommer fra forfølgelse i 
diktaturstater, andre fra afslappede 
forhold i USA og Irland. Men én ting 
har alle kvinderne i EVAs ARK i Val-
kendorfsgade til fælles: De ønsker 
støtte til at deltage aktivt i det dan-
ske samfund.

Evas Ark er et interkulturelt kvin-
deforum i Valkendorfsgade lige over 
for Helligåndskirken. Siden 2000 har 
centerleder Vera Eckhardt forsøgt 
at hjælpe kvinder med udenlandsk 
baggrund til at finde fodfæste i Dan-
mark, og efterhånden har hun fået 
kontakt til mere end 200 nydanske 
kvinder, der ønsker sproghjælp, råd-

givning om uddannelse og arbejde 
eller blot generel orientering om livet 
i Danmark.

Kendskabet til foreningen er stil-
le, men sikkert begyndt at sprede sig 
som ringe i vandet og er nået hele ve-
jen til overborgmester Ritt Bjerrega-
ards kontor på Københavns Rådhus. I 
slutningen af maj besøgte Ritt Bjerre-
gaard foreningen sammen med inte-
grationsborgmester Jakob Hougaard 
og et par ansatte i forvaltningen. 

Bevæbnet med notesblokke og 
masser af spørgsmål satte overborg-
mesteren sig til rette, mens Vera Eck-
hardt og en række kvinder fra bl.a. 
Irak, Libanon og USA fortalte om 
erfaringerne med livet i Danmark 
og den hjælp, som de kan få af EVAs 
ARK.

Ifølge Vera Eckhardt er det vidt 
forskelligt, hvad kvinderne efter-
spørger. Nogle skal have hjælp til CV 
og jobansøgninger, mens andre søger 
generel folkeoplysning eller hjælp på 
det personlige plan til at bryde isola-
tion.

Mens Vera Eckhardt fortæller, bli-
ver der noteret flittigt på notesblok-
kene fra både embedsfolk og borgme-
stre. Ritt Bjerregaard hæfter sig især 
ved, at stedet har tid til at behandle 

kvinderne individuelt.
”Erfaringerne fra EVAs ARK un-

derstreger, hvor forskellige nydan-
skernes behov og udfordringer er. For 
nogle handler det f. eks. om hjælp til 
uddannelse eller om sprog, for andre 
om problemer med familien”, siger 
Ritt Bjerregaard inden turen går til-
bage til Rådhuset. 

Tilbage sidder en tilfreds Vera 
Eckhardt, der nåede ud med nogle 
budskaber til forvaltningen. Hun fik 
dog ikke opfyldt sit håb om lovning 
på kommunale støttekroner.

”Jeg havde håbet på nogle kom-
munale midler, og det håber jeg sta-
dig på, for så vil vi få mulighed for at 
nå endnu flere kvinder -  ikke mindst 
mødre til børn i kommunen”, siger 
hun.

Evas Ark bliver finansieret af In-
tegrationsministeriet og forskellige 
fonde. Desuden fik Vera Eckhardts på 
vegne af centret for et par måneder 
siden den nyindstiftede pris Årets 
Ild-sjæl fra Nordea Fonden på 15.000 
kr.

lhl@koebenhavneravisen.dk

tiL kVindekAMP 
i VALkendOrFsGAde

Der blev lagt ud med et to ti-
mers shawarma-party i Fala-
fel House, Købmagergade 23, 
da den Københavnske fest-
kavalkade Distortion løb af 
stablen for ottende gang fra 
onsdag den 31. maj til søndag 
den 4. juni.

Distortion er kendt for sine 
vilde fester og skæve events, 
og der var vanen tro gang i 
den, da 80 feststemte køben-
havnere varmede op i Falafel 
House med øl og shawarmas, 
inden de mætte og i godt hu-

mør bevægede sig videre ud i 
det københavnske natteliv. I 
Distortions navn bød natten 

bl.a. på launch party på The 
Rock, Skindergade 45.

CKP

FRÆK FABEL I KONGENS HAVE

FALAFEL PÅ FESTMENUEN

Der var talstærkt fremmøde til shawarma-fest i Falafel House under den 
københavnske festkavalkade Distortion.

Overborgmester Ritt Bjerregaard og integrationsborgmester Jakob Hougaard var meget 
tilfredse med besøget hos EVAs ARK, men der blev ikke lovet flere penge.
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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
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En stribe er ikke bare en 
stribe, men kan varieres på 
tusinder af forskellige må-
der. I Rundetaarn tager en 
ny udstilling frem til den 6. 
august fat på striben i alle 
dens afskygninger for at fejre 
Stoftrykker- og Væverlaugets 
60 års jubilæum.

Striben kan være klassisk, 
men også moderne og kan 

varieres med farver, udform-
ning og materialer. 15 tekstil-
kunstnere og medlemmer er 
inviteret til at eksperimen-
tere med kombinationer af 
naturmaterialer og synteti-
ske fibre, og der gøres brug af 
alt fra filt til vævede stoffer 
af specialgarn fra Japan.

”Den digitale udvikling 
har gjort det nemt at ekspe-
rimentere med mønsterud-
vikling på computeren, og 

måske er det en reaktion på 
det, at der i en del år også 
er blevet eksperimenteret 
meget med det fysiske mate-
riales muligheder. Det bliver 
spændende at se resultaterne 
af begge dele”, siger tekstil-
kunstner Kirsten Schou-Jør-
gensen, der også er medar-
rangør af udstillingen, der 
går under navnet ”Striber til 
Stol og Krop”.

Stoftrykker- og Væverlau-

gets historie går tilbage til 
april 1946 i en tid, hvor væ-
vestuerne havde svært ved at 
skaffe materialer og derfor 
blev nødt til at samarbejde. 
Lauget, der i øjeblikket har 
420 medlemmer, har lige 
fra begyndelsen arbejdet på 
at udbrede kendskabet til 
det tekstile håndværk i Dan-
mark.

nj@koebenhavneravisen.dk

stor utilfredshed med lukning 
af nørrevold Posthus
Forretninger nær nørrevold 
Posthus kalder det uforstå-
eligt, at Post danmark har 
besluttet at lukke det velbe-
søgte nørrevold Posthus. Post 
danmark henviser til, at antal-
let af kunder er faldet markant 
på landets posthuse.

Af Camilla Kjær Pedersen

Post Danmarks beslutning 
om at lukke Nørrevold Post-
hus bliver langt fra mødt 
med forståelse blandt kvar-
terets forretningsdrivende. 
Servicen er ganske enkelt for 
dårlig, lyder dommen fra fle-
re butikker, der bliver berørt 
af lukningen.

For Peter Olufsen, indeha-
ver af musikbutikken Rille 
Dille og postordrefirmaet 
Classico Klubben med adres-
se i Nørregade 53, er det an-
den gang, at han berøres af 
Post Danmarks nedskærin-
ger. Før lå butikken på Frede-
riksberg, men da det lokale 
posthus lukkede, valgte han 
at rykke ind til centrum. En 
stor del af hans forretning 

foregår per postordre med 
ca. 25.000 forsendelser på 
årsbasis, og ved lukningen 
af Nørrevold Posthus er den 
naturlige livline til vareud-
bringning blevet kappet

”Post Danmark yder en 
dårligere og dårligere service 
til en stadig dyrere pris”, si-
ger Peter Olufsen fra Rille 
Dille.

5-10 procent færre kunder
For brilleforretningen City 
Briller, Nørregade 49, får 
lukningen af posthuset også 
betydning for de daglige for-
retningsrutiner. Optiker Bir-
gitte Juhlin kalder det ufor-
ståeligt, at det netop er det 
altid velbesøgte posthus på 
Nørrevold skal lukke.

”Vi har indtil nu ydet vo-
res kunder den service, at de 
har kunnet ringe og bestille 
kontaktlinser og så have dem 
med posten næste dag. Nu 
kan vi ikke længere smutte 
rundt om hjørnet med vore 
postforsendelser og bliver 
nødt til at samle dem og gå 
på Købmagergades Posthus 
en til to gange om ugen i ste-
det”, siger hun.

I Post Danmark, henviser 
man til, at antallet af be-
talende kunder på landets 
posthuse faldet med 5-10 pro-
cent årligt, siden de digitale 
medier for cirka fem år siden 
for alvor slog igennem. Der-
for har man måttet foretage 
en række valg, der ikke altid 
bliver mødt med forståelse 
fra dem, der rammes af luk-
ninger og nedskæringer. 

I forbindelse med luknin-
gen af Nørrevold Posthus 
er Købmagergade Posthus 

blevet bygget om for bedre 
at kunne imødekomme en 
stigning i antallet af daglige 
kunder. Erhvervskunder hen-
vises til Københavns Post-
center på Bernstorffsgade, 
hvor der på alle hverdage er 
åbent til klokken 19.00.

Nørrevold Posthus drejer 
nøglen om den 16. juni.

ckp@koebenhavneravisen.dk

nÆrinGsdriVende rAser OVer 
LukninG AF nØrreVOLd POstHus

Flere forretninger i området er stærkt utilfredse med, 
at Nørrevold Posthus drejer nøglen om.

STRIBER I ALLE AFSKYGNINGER
Af Ninna Jørgensen

Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21
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Arkitekten bag det plan-
lagte fem etager høje byg-
geri på tietgens Ærgrelse, 
engelske tony Fretton, 
tror, at beboerne med tiden 
vil komme til at holde af 
bygningen. Også selv om 
bygningen bliver anderledes 
end de omkringliggende 
bygninger. Arkitektur skal 
overraske, lyder det fra 
tony Fretton.

Af Adelena Schrøder

Vi skal lade os inspirere af 
den oprindelige arkitektur, 
men ikke efterligne den. 
Sådan lyder det fra den en-
gelske arkitekt Tony Fretton, 
der har tegnet det kommen-
de byggeri på hjørnegrun-
den ved Frederiksgade og 
Store Kongensgade, Tietgens 
Ærgrelse.

Selv om utilfredsheden 
med byggeplanerne er stor 
blandt en del borgere i om-

rådet, føler Tony Fretton sig overbevist 
om, at bygningen nok skal skabe glæde, 
når først den står der.

”Vi skaber et bud på en nutidig be-
byggelse, der vil blive en naturlig del af 
gadebilledet”, siger han. 
Hvordan er det at skulle bygge lige op af 
Marmorkirken?
”Det er umuligt at konkurrere med Mar-
morkirken, og det har heller ikke været 
vores ønske. Den bygning, vi har tegnet, 

udfordrer ikke kirken og skal i stedet be-
tragtes som baggrundsarkitektur”.
Hvad er idéen bag dit forslag?
”Vi bruger dele af den oprindelige arki-
tektur, men ikke som en efterligning. 
Realea ønskede ikke en bygning, der 
skulle være som de omkringliggende 
bygninger, og vores bygning taler derfor 
et andet sprog og passer til en nutidig 
livsstil. Førhen boede tjenestefolkene 
øverst i en ejendom - i dag er det de bed-
ste lejligheder, der ligger i toppen.

Vores firma er specialister i at arbej-
de i historiske omgivelser, men jeg me-
ner også, at nutidig arkitektur samtidig 
skal være en overraskelse for folk. For 
mig handler det dog om evolution frem 
for revolution”.

Hvordan har du det med, at bebo-
erne ikke er så glade for bebyggelsen, 
fordi de synes, at den ikke passer ind i 
omgivelserne?

”De må have tiltro til det, vi laver, 
og jeg kan forsikre, at intet forlader mit 
kontor, førend jeg kan stå inde for det. 
Jeg tror, at folk med tiden vil komme 
til at forstå og holde af bygningen og 
betragte den som en god nabo. Det er 
svært for folk at forestille sig, hvordan 
noget kommer til at se ud - det er det, vi 
arkitekter kan”.
Hvad synes du om København?
”Jeg synes, at det er et dejligt sted, og 
jeg elsker den ro byen har. Jeg har stær-
ke følelser for Danmark, og jeg føler 
mig som en europæisk arkitekt. Alle 
fra kontoret har været meget glade for 
Danmark”.

avs@koebenhavneravisen.dk

Mange beboere er stærkt kritiske over 
for det planlagte byggeri på den tomme 
hjørnegrund ved Marmorkirken. samti-
dig frygter kirkerådet i Marmorkirken, 
at byggeriet kan påvirke grundvands-
standen og dermed skade kirkens 
fundament.

Af Adelena Schrøder

Det nye byggeri passer overhovedet 
ikke til omgivelserne. Sådan lyder 
det fra en række beboere i området 
omkring Marmorkirken, der er util-
fredse med byggeplanerne for hjørne-
grunden ved Frederiksgade og Store 
Kongensgade, Tietgens Ærgrelse.

De er alt andet end tilfredse med 
byggeplanerne for området, og flere 
protester er nu på vej til kommunen 
i form af kritiske høringssvar. Mange 
er utilfredse over at være blevet ind-
draget for sent i processen, herunder 
civilingeniør Helmuth Jensen, der 
bor i Store Kongensgade.

”De, der bygger og finansierer, 
skal jo ikke bo der. Vi ville gerne 
være taget med på råd, for det er jo 
os, der skal leve med bygningen til 
hverdag”, siger han og tilføjer:

”Jeg er vild med nyt design, men 
det skal placeres på de rigtige steder. 
Det skal passe til omgivelserne og jeg 
synes ikke, at den nye bygning hæn-
ger stilmæssigt sammen med de om-
kringliggende omgivelser”.

Elisabeth Wonge, der er pensionist 
og også bor i Store Kongensgade, bry-
der sig heller ikke om arkitekturen.

”Jeg synes, at formen er alt for fir-
kantet. Det kunne hjælpe lidt på det, 
hvis vinduerne i det mindste var bu-
ede”, siger hun.

Frygter skade på kirken
Beboerne bakkes op af formanden 
for Foreningen til Hovedstadens For-
skønnelse, Annesofie Becker, der i et 
debatindlæg i Politiken skriver, at 
”den foreslåede bygning har et både 
koldt, tungt og stift arkitektonisk ud-
tryk”.

Hos kommunen peger man på, at 
man afholdte et borgermøde i begyn-
delsen af maj for at høre beboernes 
holdninger. Samtidig er der i øjeblik-
ket offentlig høring om projektet, 
hvor alle kan gøre indsigelser. 

Heller ikke Marmorkirkens kirke-
råd er begejstret for byggeplanerne. 

Thomas Koch, Kirkeværge i Mar-
morkirken, er først og fremmest be-
kymret for, at byggeriet kan skade 
kirken - ikke mindst når Metrobyg-
geriet, der er en del af helhedsplanen 
for området, går i gang. Han så gerne, 
at de forskellige instanser havde sam-
arbejdet, så de to byggerier kunne 
finde sted samtidigt for at skåne kir-
ken. 

Marmorkirken har bedt deres 
arkitekter om hjælp, og kirken vil 
indgive høringssvar. Ifølge Thomas 
Koch ved ikke man præcist, hvad der 
vil ske med vandstaden, når byggeri-
erne begynder. 

”Det er et følsomt område, og der 
har tidligere været problemer i for-
bindelse med en række andre bygge-
rier og renoveringer, hvor der er op-
stået skader på de omkringliggende 
bygninger”, siger han.

Høringen om byggeriet på Tiet-
gens Ærgrelse slutter den 29. juni.

avs@koebenhavneravisen.dk

tietGens ÆrGreLse

Den 29. juni slutter den offentlige 
høring i forbindelse med bebyg-
gelsen af hjørnegrunden ved 
Frederiksgade og Store Kongens-
gade. Grunden bliver i folkemunde 
kaldt Tietgens Ærgrelse efter 
finansmanden C.F. Tietgen, der til 
sin store ærgrelse aldrig fik byg-
get området færdig for mere end 
100 år siden.

Tietgen forsøgte dengang 
at skabe en helhedsplan for 
området omkring Marmorkirken, 
og ejendomsselskabet Realea 
vil nu færdiggøre arbejdet efter 
finansmanden.

Det planlagte byggeri på 
Tietgens Ærgrelse bliver et ud-
lejningsbyggeri på omkring 1.100 
m2, der skal anvendes til erhverv 
med butik og café i gadeplan 
og kontorer på 1. sal, mens de 
resterende etager skal være 
boliger. Der vil være to lejligheder 
på hver etage på cirka 90 m2 og 
allerøverst en penthouselejlighed 
på omkring 140 m2. Bygningen 
ventes færdig i udgangen af 2007.

AVS

Arkitektur skAL OVerrAske

tOny FrettOn
Realea, der er et datterselskab af fonden 
Realdania og står bag byggeriet, har valgt den 
internationale anerkendte arkitekt, fordi han 
har erfaring i at arbejde i historisk og bymæssigt 
tætte omgivelser. 

Tony Fretton har blandt andet tegnet det 
berømte Lisson Gallery i London og er herhjemme 
kendt for at have tegnet en udvidelse af Stor-
strøms Kunstmuseum på Lolland Falster, der i 
øjeblikket er ved at blive udført.

Fretton er født i 1945 og stiftede i 1982 
arkitektfirmaet ”Tony Fretton Architects”. Han er 
desuden professor ved universitetet i Delft, Hol-
land i ”Architectural Design and Interiors”.

Der er heftig debat om engelske Tony Frettons tegninger til et byggeri på Tietgens Ærgrelse. 

HÅrd kritik AF byGGePLAner Ved MArMOrkirken



Foto: Luftfoto af byggepladserne primo maj 2006. I bunden af KvÞsthusgraven ses det nye regnvandsbassin, hvor 

dÞkstßbningerne i mellemtiden er afsluttet.

SKUESPILHUSET

Spunsen, som ses i havnerummet ßst for bygningen p¬ ovenst¬ende billede, trÞkkes medio

august. I den forbindelse vil grundvandssÞnkningsanlÞgget blive slukket. 

Ultimo august bores pÞle til havnepromenaden ßst for foyeren. I en periode vil der derfor igen 

p¬g¬ arbejder p¬ vand. 

Jordarbejder for det sydlige landfÞste til havnepromenaden er afsluttet. Betonarbejder p¬g¬r.

KobberbeklÞdning p¬ scenet¬rnet er monteret. Tagarbejder forventes afsluttet primo august.

Halvdelen af glasfacaden p¬ 3. sal er monteret. Glasarbejder i foyerfacaden opstartes medio

juni.

Indvendig skalmuring i auditoriet og udvendig skalmuring p¬ facader p¬g¬r. P¬ sydfacaden kan

man nu se skalmuren i fuld hßjde. 

St¬lrammer til podier p¬ stor scene monteres medio juni.

P¬ vÞrksteder i Tyskland, Sverige og Ïstrig p¬g¬r produktion af komponenter til teaterteknisk

udstyr.

Installationsarbejderne fortsÞtter inde i bygningen.

Der arbejder dagligt ca. 120 h¬ndvÞrkere og ca. 30 funktionÞrer p¬ byggepladsen.

KE-AFLÏB, UNDERJORDISK REGNVANDSBASSIN

Regnvandsbassinet er nu helt lukket bortset fra dÞksler, som er under montage.

Totalentreprenßrens arbejder inde i regnvandsbassinet er under afslutning.

Der er diverse montageentreprenßrer, som arbejder i selve regnvandsbassinet og i 

pumpekÞlderen. Disse arbejder fortsÞtter henover sommeren.

Henover sommeren skal der desuden foretages forskellige andre maskin- og el-montagearbejder

i andre mindre bygvÞrker i Sankt AnnÞ Plads. Byggepladshegnet vil derfor blive flyttet i flere 

tempi henover sommeren.

KONTAKT TIL BYGGEPLADSEN

Al henvendelse vedrßrende forhold p¬ byggepladserne bedes rettet til byggeledelsen p¬:

Telefon: 33 93 66 96 

Fax: 33 93 66 98 

Mail: mmm@cowi.dk el. suf@cowi.dk

Telefontid: 9 ï 16. Uden for dette tidspunkt kan der lÞgges besked p¬ tlf. svarer.

Der kan til enhver tid findes mere information p¬ www.skuespilhus.dk og www.ke.dk
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Sammen med promi-
nente bygningsværker 
som Operaen i Sydney og 
Storebæltsbroen er Frede-
riksstaden blevet optaget i 
Kulturministeriets kultur-
kanon for Arkitektur.

Det er arkitekten bag 
Frederiksstaden, Nicolai 
Eigtved (1701 -1754), som 
løber med hæderen, og det 
er de mange rokoko-byg-
ninger, som Eigtved teg-
nede, med Amalienborg 
og Det Kongelige Teater i 
spidsen, som giver Frede-
riksstaden en plads i det 

fine selskab.  

unik arkitektur
Kulturministeriets kanonliste for ar-
kitektur indeholder 12 bygningsvær-
ker. I begrundelsen for valget af Fre-
deriksstaden er der mange rosende 
ord med på vejen fra kanonudvalget. 
Kvarteret fremhæves som et af de 

mest betydningsfulde rokoko-anlæg 
i Nordeuropa.

”I Frederiksstaden udfoldes 
grundlæggende dimensioner i arki-
tekturen til en samlet fortælling”, 
lyder det blandt andet i kanonudval-
gets begrundelse for optagelsen i det 
fine selskab.  

 en@vdn.fk

FrederiksstAden OPtAGet 
i ArkitekturkAnOn
Den smukke arkitektur i Frederiksstaden 
har fået plads i det fine selskab.

Af Esben Norrbom

Amalienborg er en af perlerne i Frederiksstaden. 

KULTURMINISTERIETS 
ArkitekturkAnOn
 
Hover kirke, Ringkøbing 
Glorup Herregård, Svindinge 
Frederiksstaden, København 
Vor Frue kirke, København 
dyrehaven, Jægersborg, København 
Lægeforeningens boliger, København 
Mariebjerg kirkegård, Gentofte 
Aarhus universitet, Århus 
Århus rådhus, Århus 
Fingerplanen, København og omegn 
sydney Opera House, Australien  
Østbroen, Storebælt

Boghandlen Tranquebar har 
slået dørene op i Verdensbutik-
kens gamle lokaler i Borgergade 
14. I Tranquebar kan man finde 
litteratur og musik fra overalt i 
verden, og butikken har også 
en tilhørende økologisk café.

I den nye butik vil det blive 
arrangeret forskellig optræden 
af forfattere, musikere og andre 
med verdenskultur i blodet. 
Boghandlen ledes af et firklø-
ver med tidligere leder af Ver-
densbutikken, Vibeke Hansen, 
i spidsen. Hun og folkene bag 
Tranquebar vil desuden lave en 
internetboghandel, som skal til-
knyttes lokalerne i Borgergade. 
Så kan folk fra både nær og fjern 
få fat i verdenslitteraturen.

ENO

Grønnegårds teatret i bred-
gade fejrer 25 års jubilæum 
med skuespillet natmandens 
datter, der udspiller sig i Fre-
deriksstaden anno 1760 og har 
premiere den 24. juni.

Af Esben Norrbom

Champagnen er sat på køl og 
jubilæumsskuespillet er på 
plads hos Grønnegade Tea-
tret, der denne sommer kan 
fejre et kvart århundrede i 
Frederiksstaden. Jubilæet 
skal naturligvis markeres 
med et stykke, der foregår i 
det kvarter, hvor teatret selv 
har haft til huse i 25 år.

Stykket Natmandens Dat-
ter udspiller sig i Frederiks-
staden i 1760’ernes Køben-
havn og handler om den 
fattige og forældreløse tje-
nestepige Lovise, som må gå 
grueligt meget igennem for 
at klare sig under de trænge 
kår i datidens København. 

Selvom at forestillingen 
først har premiere 24. juni, er 
der allerede stor efterspørgsel 
på billetter. ”Der har været 
stor interesse hos publikum, 
og vi har solgt flere billetter 
i forsalg, end vi plejer”, siger 
Grønnegaards Teatrets Pres-
sekoordinator, Tine Selmer 
Bertelsen. 

Bag forestillingen står In-
struktør Nikoline Wederlin, 
som både har skrevet og in-
strueret Natmandens Datter. 
Hun fortæller, at det langt 
fra er nogen tilfældighed, at 
Frederiksstaden er stykkets 
omdrejningspunkt.

”Jeg har selv boet i Frede-
riksstaden, og synes det er 
den smukkeste del af Køben-
havn, hvor man oftest bliver 
mindet om, hvordan byen 
var engang”, siger Nikoline 
Wederlin.

Autentisk kulisse
Stykket spilles på Grønne-

gårds Teatrets udendørsscene 
og foregår i autentiske omgi-
velser omkring Kunstindu-
strimuseet, hvor de gamle 
rokokobygninger omkranser 
den gamle have. Det giver 
publikum en fornemmelse af 
at være tilbage i oplysningsti-
dens København.

”Når man sidder i teatret 
og ser mågerne flyve henover 
himlen, håber jeg, at man 
tænker, at der fløj mågens 
forfædre måske hen over ho-
vederne på vores forfædre”, 
siger Nikoline Wederlin.  

en@vdn.dk 

ET KVART ÅRHUNDREDE 
i FrederiksstAden   

Stykket Natmandens Datter, der udspiller sig i Kunstindustrimuseets 
gårdhave, fører publikum tilbage til 1700-tallets København.

NY BOGHANDEL
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Den tidligere forsanger i popbandet 
Aqua, René Dif, har kastet sig over re-
staurationsbranchen. Sammen med 
Rida Berri og Peter Bardenfleth-Han-
sen har han åbnet baren og restau-
ranten OIL på Esplanaden 8.

I stilrene lokaler med klar inspira-
tion fra New York, Paris og London 
er målet at skabe et internationalt 
koncept, der mikser bar, restaurant 
og lounge.

OIL lægger op til at være et helaf-
tens-sted, hvor man kommer og spi-
ser en middag, men i stedet for at gå 
et andet sted hen bagefter, kan man 
blive hængende og drikke cocktails 

og lytte til stedets DJ.
OIL satser på et eksklusivt klien-

tel, og den ene af stedets tre lounges 
er tilegnet VIP’s og har egen indgang, 
så man kan komme og gå ubemær-
ket.

Restauranten tager udgangspunkt 
i det traditionelle franske køkken, 
men køkkenchef og medejer Rida 
Berri er libaneser, og det lader han 
skinne igennem i køkkenet.

Priserne ligger i den dyre ende, og 
en fire-retters a la Carte menu koster 
480 kr.

AVS

 

NY JETSET-RESTAURANT Ved kAsteLLet

Jetset-restauranten OIL på Esplanaden satser på et eksklusivt klientel.

På en græsplæne i hjertet 
af byen har kæresteparret 
Nanna Wag og Steen Troens-
gård skabt en ny oase for kø-
benhavnerne. Sommerhuset 
er et uhøjtidelig udendørs 
spisested, der for nylig er 
åbnet i Churchillparken ved 
Frihedsmuseet. 

Stedet ligger med udsigt 
til Kastellet og på de lune 
sommeraftener tændes der 
op i grillen. Som en særlig 
service til gæsterne er der 

mulighed for at 
leje en liggestol 
eller en køleboks 
med champagne 
og et par puder, 
der kan tages 
med på Kastel-
let.

Målet for par-
ret har været at 
skabe et afslappet spisested, 
hvor kvaliteten og gode råva-
rer er i centrum, og hvor der 
er plads til både børn og kæ-

ledyr. I weekenderne vil der 
være DJ’s, hvor blandt andet 
Master Fatman vil spille. 

AVS

der er ofte tætpakket med 
folk ved fotoudstillingen spirit 
of the Wild på kongens nytorv. 
kommunen vil have flere 
udstillinger på kongens nytorv 
og nytorv fremover.

Af Esben Norrbom

Publikum tager indtil videre 
godt imod kommunens pla-
ner om flere udendørs udstil-
linger på centrale pladser i 
byen. I hvert fald strømmer 
folk til fotoudstillingen Spi-
rit of the Wild på Kongens 
Nytorv, hvor der ofte er tæt-
pakket foran de 100 fotoplan-
cher, der i øjeblikket står på 
pladsen.

”Det har været helt fan-
tastisk. Så snart vejret har 
tilladt det, har pladsen sum-
met af mennesker og liv. Vi 
har endnu ikke fået besøgs-
tallene, men vi kan allerede 
nu konstatere, at det er ret 
overvældende”, siger udstil-
lingsarrangør Søren Rud fra 
Galleri Earth Matters i Ny-
brogade, der står bag udstil-
lingen.

De mange billeder, der er 

taget af fotograf Steve Bloom, 
sætter fokus på miljøtrusler 
og de vilde dyrs vilkår, og ud-
stillingen har det passende 
navn Spirit of the Wild.

Mere aktivitet fremover
Det er politisk bestemt i 
Borgerrepræsentationen, at 
Kongens Nytorv og Nytorv 
fremover skal bruges som 
udstillingsområder.

”Der er en tendens til at 
benytte byens rum til denne 
type udstilling, og det er en 
god måde at skabe en ander-
ledes stemning på”, siger Kø-
benhavns Kommunes sags-
behandler for arrangementer 
i Indre By, Anette Jandrup. 

Hun fortæller, at man i 
årene fremover vil kunne se 
flere lignende udstillinger og 
arrangementer.

Kommunen vurderer lø-
bende ansøgninger fra kunst-
nere, der ønsker at få deres 
værker ud på byens pladser, 
men ikke alle kan få lov at 
udstille.

”Det skal være alment 
interessant for befolknin-
gen - ellers har det ikke vo-
res interesse. Men vi er ikke 
smagsdommere”, siger Anet-
te Jandrup.

Spirit of the Wild kan ses 
på Kongens Nytorv frem til 
midten af august.      

en@vdn.dk 

VELBESØGT UDSTILLING 
PÅ KONGENS NYTORV

Publikum er strømmet til udstillingen på Kongens Nytorv.

SOMMERHUSSTEMNING MIDT I KØBENHAVN

Steen, Andreas og Nanna i deres nye oase.

Med italiensk personale og 
napolitansk køkken kommer 
man tæt på Italien på den ny-
åbnede restaurant La Tombola 
a Smorfia i Toldbodgade 55. 

I følge ejeren Jennifer 
Evita Aurora Hummel har 
det været vigtigt at skabe en 
original italiensk restaurant 
med en ægte italiensk stem-
ning.

”Det kan man kun, hvis 
det også er italienere, der 
laver maden og serverer i re-
stauranten” , siger Jennifer 
Evita Aurora Hummel, der 
har hentet alt sit personale i 
Italien og selv er halvt dan-
sker og halvt sicilianer. 

Navnet La tombola er som 
på dansk en beholder med 
tal, der er at finde i ethvert 
napolitansk hjem, mens den 
anden del af navnet, Smorfia, 
henviser til den person, der 
uddeler tallene i en tombola. 
På restauranten går man 
nemlig meget op i tal, der 
også pryder udsmykningen 
på væggene. Som gæst får 

man lov at trække 
et tal i tombolaen, 
og kan man gætte det tal, der 
trækkes, får man middagen 
gratis.  

Maden i restauranten er 
inspireret af Syditalien, især 
det napolitanske køkken, og 
mange af råvarerne importe-
res direkte fra Napoli.

AVS

 

ÆGTE 
ITALIENSK 
TRATTORIA
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Uafhængige statsautoriserede ejendomsmægler MDE
Gothersgade 14  – 1123 København K
Telefon. 33 13 80 02 – Fax. 33 13 80 07

www.muhldorff.dk

Muhldorff_86x60.indd   1 11/05/06   19:38:16

Arbejdet med at give 
kongens Have et nyt ansigt 
er i fuld gang. den gamle 
renæssancestil skal gen-
skabes, og gamle planer fra 
1600-tallet er hevet frem 
af skuffen. københavnera-
visen har taget pulsen på 
det igangværende anlægs-
arbejde i københavns mest 
besøgte park.

Som mange besøgende i 
Kongens Have måske har 
bemærket, arbejdes der 
i øjeblikket flittigt for at 
omdanne den populære 
have. Slots- og Ejendoms-
styrelsen er i øjeblikket i 
fuld gang med at føre dele 
af den 400 år gamle have 
tilbage til sin oprindelige 
renæssanceindretning, og 
flere af de nye områder er 
så småt ved at tage form.

”Selvom meget er æn-
dret i haven, er der stadig 
spor tilbage til Christian 
den fjerdes tid. Det gælder 
bl.a. stisystemet. Vi har 

valgt at styrke renæssancepræget i 
haven, fordi Kongens Have er et af de 
haveanlæg, hvor sporene fra renæs-
sancen er bedst bevaret”, siger Chri-
stine Waage fra Slots- og Ejendoms-
styrelsen. 

Fornemmelse for fortid
Ved Rosenborg Slot er den vestlige 
bastion genetableret, og 11 bede på 
Slotsholmen er genskabt efter en plan 
fra 1600-tallet. I fem bede planter 
gartnerne præcist de blomster, som 
man ifølge gamle plantelister havde 
for 400 år siden. De seks resterende 
bede er tilsået med græs.

Jordvolden, som danner havens 
vestlige bastion, markerer også for-

men på den 
gamle voldgrav 
fra 1600-tallet. 
Volden omkran-
ser slottet, og 
en tur rundt om 
Rosenborg giver 
en fornemmelse 
af, hvordan det 
tidligere har lig-
get på en lille ø 
omgivet af vold-
grave. Inde midt 
i haven er hånd-

værkerne også i gang. Den lyserøde 
Herkules Pavillon bliver renoveret, 
og når arbejdet er færdigt, bliver en 
nyhugget Herkulesfigur sat op.

endnu en indgang
I den anden ende af haven, i hjørnet 
ved Sølvgade og Kronprinsessegade, 
er havens børnehave flyttet, og byg-
ningen er revet ned. Børnehaven er 
rykket til den gule slotsgartner bolig 
ved Østervoldgade, og i hjørnet skal 
der nu etableres en indgang til ha-
ven.

”Jorden står nu klar til anlægsar-
bejdet, som kan følges i den nærme-
ste tid”, fortæller Christine Waage.

I indgangspartiet skal der være en 

port, og indenfor laves en rund plads 
belagt med grus og delvis omkranset 
af en hæk. 

”Vi har valgt den runde form, fordi 
de foretrukne former i renæssancen 
var cirklen og kvadratet. Derfor bli-
ver pladsen cirkelformet, og stisyste-
met, der støder op til, er kvadratisk 
i sin grundform”, forklarer Christine 
Waage.

Ved pladsen skal der være bænke 
og cykelstativer. Porten bliver slået 
op for besøgende først i september.    

Fortid og nutid forenes
Selvom flere områder af Kongens 
Have får et renæssancepræg, for-
sikrer Slots- og Ejendomsstyrelsen 
, at den ikke bliver til en museums-
genstand, der ikke må bruges. Også 
fremover skal haven være en bypark 
med mange funktioner. Boldbanerne 
bliver flittigt brugt, folk går ture og 
løber i haven, staudebedene bliver 
studeret og nydt, og om sommeren er 
der børneteater og restauration.

”Haven har mange funktioner, 
og den skal også i fremtiden danne 
ramme om alle de forskellige funk-
tioner”, lover Christine Waage.    

lhh@vdn.dk

FOrtid bLiVer tiL nutid 
i kOnGens HAVe

Af Lotte Høst Hansen

Efter at have været lukket i 15 måne-
der har sandwichbaren Le Monde på 
hjørnet af Grønnegade og Ny Adel-
gade igen slået dørene op. 

”Det er som at skulle starte forfra 
efter så lang tid, men heldigvis er 
folk fra tidligere vendt tilbage”, siger 
butiksindehaver Dorthe Lippert.

I december 2004 måtte butik-
ken lukke, fordi lofterne faldt ned, 
da overboen brød gulvene op. Nu er 

arbejdet med at få de nye lofter på 
plads langt om længe færdigt.

Arbejdet har trukket ud, fordi reg-
lerne for fredede bygninger vanske-
liggjorde arbejdet, fortæller Dorthe 
Lippert. Samtidig har hun og husets 
ejer været uenige om hvem, der skul-
le sætte de nye lofter op.

LHH

Den eksklusive modeforret-
ning Hermès flytter til nye 
større lokaler i Østergade 3-
5. 

”Interessen for Hermès’ 
varer er stigende. Derfor flyt-
ter vi til den 160 m2 store for-
retning”, forklarer ejer Jens 
Birger Christensen.

Hermès vil nu udvide 
varesortimentet på den nye 
adresse, da der er væsentligt 
mere plads at brede sig på. I 
den nye forretning vil herre- 
og dametøjs-serierne være 
udvidet, hele Hermès serie af 
hesteudstyr vil kunne findes 
i butikken, og som noget nyt 

sælges der også møbler. Den 
populære læderserie med 
tasker, hvor der er op til to 
års ventetid og priser op til 
50.000 kr., vil fortsat være i 
forretningen. Hermès flytter 
den 28. juni.

LHH

Pilestræde bliver midlertidigt en stor 
virksomhed mindre, når Berlingske 
Tidende i slutningen af 2006 flytter til 
Titangade på Nørrebro. Avisen skifter 
adressen ud i 14 måneder, fordi avis-
komplekset skal ombygges.

Flytningen kommer, efter at Berlin-
ske har solgt sine ejendomme – inkl. 
B.T.-bygningen i Kr. Bernikowngade - til 
ejendomsselskabet Norden for 408 mil-
lioner kroner.

Den nye adresse er ikke den eneste 
omvæltning for medarbejderne på Ber-
lingske. Det har længe været kendt, at 
Orkla Media, der ejer avisen, er sat til 
salg, og ifølge Berlingske Business er det 
britiske medieinvesteringsselskab Me-
com Group tæt på et køb. Mecoms ejer, 
mediemogulen David Montgomery, er 
kendt for at være brutal, når det gælder 
effektiviseringer og besparelser.

LHL

berLinGske GØr kLAr 
tiL FLytninG

Håndværkerne er i fuld sving i Kongens Have. 

HERMèS FLYTTER TIL 
STØRRE LOKALER

LE MONDE ÅBNER IGEN



�5JUNI 2006 ÅRGANG 1  

G
r

Ø
n

n
eG

A
d

e
 k

V
A

r
ter

e
t

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11Lindegardiner_86x60.indd   1 11/05/06   10:23:26Zeze_41x60.indd   1 11/05/06   10:25:54

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

dårlig ejendomsadministration og 
konstant stigende husleje er nogle 
af årsagerne til, at søstrene nielsen 
netop er flyttet fra Christian iX´s Gade 
til nyistandsatte lokaler i Møntergade.

Af Trine Seidelin Bøgh

Længere tids utilfredshed har nu fået 
Søstrene Nielsen til at flytte fra loka-
lerne på Christian IX ś Gade 1, hvor 
de har haft til huse i otte år. Butik-
ken, der sælger festtøj til store damer, 
er rykket til Møntergade, hvor både 
huslejen og ejendomsforholdene 
ifølge Søstrene Nielsens ejer, Susanne 
Thomsen, er mere attraktive end i 
den gamle bygning.

Susanne Thomsen mener, at ved-
ligeholdelsen og den daglige drift af 
ejendommen i Christian IX ś Gade er 
under al kritik.

”Alt er i forfald. Når det regner, 
drypper det ned igennem taget, så vi 
havde en hel sø liggende på gulvet i 
opgangen, og der bliver sjældent fejet 

eller gjort rent. Hver mandag morgen 
har kvarterets café-og bargæster fra 
weekenden tit efterladt ølflasker eller 
det, der er værre, ude foran butikken. 
Det bliver aldrig fjernet”, siger Susan-
ne Thomsen. 

 
konstant stigende husleje
En konstant stigende husleje er også 
en af årsagerne til, at Søstrene Niel-
sen nu er flyttet.

”Huslejen er vanvittig høj, den sti-
ger hele tiden. I Christian IX ś Gade 
havde vi samme pris pr. kvadratme-
ter som butikkerne på Strøget, og det 
er der jo ingen pointe i. Så kunne vi 
lige så godt flytte ind i lokaler derne-
de”, siger Susanne Thomsen.

Søstrene Nielsen er nu flyttet til 
totalistandsatte lokaler i Møntergade 
1, hvor huslejen er under en tredjedel 
af, hvad Susanne Thomsen betalte 
for at leje de tilsyneladende ringere 
lokaler i Christian IX’s Gade.

tsb@vdn.dk

selv om københavns Politi i 
disse måneder fører kampagne 
mod ulovlige våben i området 
omkring boltens Gård, blev 
en unge mand stukket ned i 
slutningen af maj. kampagnen 
kan ikke forhindre alt, men den 
virker, mener politiinspektør 
Mogens Lauridsen.

Af Lotte Høst Hansen

Trods en større kampagne 
og en massiv indsats i om-
rådet omkring Boltens Gård 
kunne Københavns Politi 
ikke forhindre et dramatisk 
knivstikkeri i det populære 
gå-i-byen-sted i slutningen af 
maj.

Politiet fører i disse måne-

der en større visitationskam-
pagne mod ulovlige våben 
i området og har sat ekstra 
mandskab af til overvåge 
flere urolige områder i Indre 
By, herunder omkring Bol-
tens Gård. 

Kampagnen skræmte dog 
ikke en yngre gerningsmand, 

der den 19. maj flere gange 
stak en 26-årig mand med en 
kniv på Café Ozak i Boltens 
Gård. Den 26-årige fik punk-
teret sin ene lunge, og politi-
et har nu anholdt en 22-årig 
mand og sigtet ham for vold 
af særlig farlig karakter.

”Under knivstikkeriet var 

vi ikke i Boltens Gård for at 
visitere for våben”, forkla-
rer politiinspektør Mogens 
Lauridsen, der sætter spørgs-
målstegn ved, om kampag-
nen har effekt i en sag som 
denne, hvor de to unge mænd 
kendte hinanden i forvejen, 
og hvor gerningsmanden på 
grund af gammelt nag opsø-
ger offeret.

På trods af knivoverfal-
det i Boltens Gård er Mogens 
Lauridsen ikke i tvivl om, at 
kampagnen virker.

”Vi har visiteret 185 per-
soner uden af finde ulovlige 
våben. I så stor en gruppe vil 
vi almindeligvis finde våben 
på nogle af dem. Når vi ikke 
har gjort det under kampag-

nen, skyldes det 
nok, at de har hørt 
om visitationerne 
og derfor lader 
våbnene blive 
hjemme”, siger han.

Visitationskampagnen er 
indtil videre forlænget til slut-
ningen af juni.

HØJ HusLeJe OG 
dÅrLiG VedLiGeHOLdeLse

Søstrene Nielsen er meget tilfredse med de totalistandsatte 
lokaler i Møntergade.

KAMPAGNE KUNNE IKKE HINDRE KNIVOVERFALD

Politiinspektør Mogens Lauridsen mener, at politiets 
visitationskampagne har en præventiv effekt.
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en ny tapas- og cocktailbar 
i Larsbjørnstræde har skabt 
utilfredshed allerede inden 
den åbnede. baren har fået 
bevilling til at servere alko-
hol til kl. 3.00, og beboerne 
frygter nu flere ukontrol-
lerede branderter i gaden. 
barens ejer mener, at der er 
tale om en misforståelse. 

Af Andreas Stær

Flere støjende, drikkende 
og port-pissende gæster. 
Det er, hvad en række be-

boere i området omkring Larsbjørns-
stræde frygter i kølandet på en ny 
beværtning i kvarteret med åbent til 
kl. 3.00.

Tapasbaren i Larsbjørnsstræde 9 
har sat sindene i kog blandt en række 
beboere i området, som har indsam-
let underskrifter mod kl. 3.00-bevil-
linger i kvarteret.

”Det er vildt ærgerligt, at de har 
fået den bevilling. Problemet er, at 
man ikke kan være i sit eget hjem. 
Med mere larm i gaderne bliver byen 
et område, der tilgodeser besøgende 
og ikke beboende. Det er ærgerligt, 
fordi man kan ende med et kvarter 
uden beboere, som vil være en ren 
spøgelsesby uden for weekenderne”, 
siger Mie Steen Munch fra Lars-
bjørnstræde 7.

En rundspørge blandt kvarterets 
beboere og forretningsdrivende vi-

ser, at utilfredsheden med den nye 
bar er omfattende. Det er dog de fær-
reste, der har lyst til at stå frem til 
citat med kritikken

Thomas Jeppesen, der sammen 
med sin spanske kæreste Arti Bangera 
er indehaver af tapasbaren, stiller sig 
undrende over for kritikken. Han har 
ikke hørt om underskriftindsamlin-
gen og mener, at beboernes bekym-
ring beror på en misforståelse. ”Vores 
koncept er slet ikke til støj, larm og 
gang i gaden”, siger han og opfordrer 

i øvrigt nysgerrige lokale til at kigge 
ind og få en snak om konceptet. 

”Vi kalder det en cocktailbar, men 
man skal nok mere forstå det som 
en vinbar. På vores bar vil der kun 
blive spillet traditionel spansk musik 
og ved dæmpet lydstyrke. Det er en 
del af vores koncept og en helt klar 
aftale, vi har med udlejeren af loka-
lerne”, siger Thomas Jeppesen.

Han fortæller, at der blev søgt en 
bevilling til kl. 3.00, fordi tapasbaren 
vil ramme den autentiske spanske 

stemning og derfor satser på først at 
servere mad fra ca. kl. 22.00. En nor-
mal bevilling, der løber til kl. 24.00, 
ville derfor være for lidt.

Men det er ikke kun med udsigt 
til støjen, at tapasbaren møder mod-
stand. En række beboere er utilfred-
se med den ombygning, der er blevet 
udført på facaden til Larsbjørnstræde 
9. Selvom bygningen ikke er fredet, 
mener de, at det er meget uheldigt, at 
man har valgt at lave så radikalt om 
på den gamle facade.

”Det er med største beklagelse, at 
jeg i den seneste tid har været vidne 
til, at endnu en historisk facade i 
Larsbjørnsstræde er blevet knust 
til fordel historieløse og merkantile 
interesser”, lyder indledningen i en 
klage til kommunen fra journalist 
Allan Mylius Thomsen, Teglgårds-
stræde 13.

Thomas Jeppesen fra tapasbaren 
kan heller ikke genkende billedet af, 
at hans facade skulle passe dårligt 
ind i kvarterets stil.

”Bygningen var ikke blevet vedli-
geholdt i 25 år af den tidligere lejer. 
En ombygning var nødvendig, og vi 
ville gerne væk fra graffitistilen. Men 
jeg mener da egentlig, at vores facade 
passer fint sammen med de øvrige 
butikker. Det er jo i forvejen et kvar-
ter med mange typer, og alsidighe-
den er vel med til at gøre kvarteret til 
det, det er”, siger han.

abs@koebenhavneravisen.dk

bebOere PrOtesterer 
OVer ny tAPAsbAr

Beboere i kvarteret er utilfredse med den nye facade på tapasbaren i Larsbjørnsstræde.

Herretøjsbutikken troelstrups 
lysende reklameskilt i sankt 
Peders stræde vækker harme i 
beboerforeningen. det sender 
iskoldt lys ind i de lavtloftede 
lejligheder over for butikken, 
lyder det i en klage til Plan & 
Arkitektur.

Af Andreas Stær

Utilfredshed med herretøj-
butikken Troelstrups ly-
sende reklameskilt er stor 
i Nørre Kvarters Beboerfor-
ening. Flere af foreningens 
medlemmer mener ikke, at 
det passer ind i Sankt Peders 
Strædes helhed, og de peger 
på, at det især er skiltets kraf-
tige lys, der er problematisk.

I slutningen af marts ind-
gav Vibe Nørgaard fra bebo-
erforeningen en klage, og 

beboerforenin-
gens formand, 
Finn Clausen, 
er fortsat me-
get utilfreds.

”Man kan 
se det helt 
oppe fra Nør-
regade. Det er 
ikke, fordi vi 
har noget imod 
Troelstrup som 
butik, men an-
dre butikker og boligejere 
må vise hensyn til det gamle 
miljø. Det bør gælde for alle, 
især når nu man har brugt 
millioner på at bevare og by-
forny kvarteret”, siger han.

Kommunens svar var, at 
skiltet umiddelbart ikke var 
i modstrid med reglerne, om 
end de ikke havde besigtiget 
det ved nattetide.

Troelstrups indehaver, 
Bjarne Jæger, kan umiddel-
bart ikke forstå beboerfor-
enings holdning.

”Vi har jo ikke sat skiltet 
op for at genere nogen. Men 
vi kan jo ikke gøre andet end 
at holde os til kommunens 
regler”, siger han.

abs@koebenhavneravisen.dk

HArMe OVER REKLAMESKILT

Det er ikke alle, der er lige begejstrerede for det 
lysende reklameskilt i Sankt Peders Stræde.

Rettelse: I sidste nummer af Københavneravisen 
kom vi fejlagtigt til at omtale Engelke Tværmose fra 
Keramikbutikken i Sankt Peders Stræde som ”han” 
– der skulle naturligvis have stået ”hun”. Redaktio-
nen beklager og opfordrer alle, der skulle tvivle til 
selv at slå et smut forbi Sankt Peders Stræde og få 
syn for sagen.
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En ny stor butik, der skal 
sælge kaffe, økologi og tren-
dy genbrugstøj, er klar til at 
rykke ind i kælderetagen i 
Nørregade 15 sidst på som-
meren. Det fortæller sekreta-
riatschef Peter Bo Larsen fra 
Folkekirkens Nødhjælp, der 
står bag ombygningen.

Stueetagen skal være 
hjem for en ny reception for 
Folkekirkens Nødhjælp i Kø-
benhavn, mens der i øjeblik-
ket arbejdes på at gøre kæl-
deretagen klar til den nye 
butik.

I følge sekretariatschef Pe-
ter Bo Larsen skal lokalerne i 

Nørregade 15 sikre, at Folke-
kirkens Nødhjælp nu bliver 
en mere aktiv del af bylivet 
– noget, der længe har været 
organisationens ønske. Man 
håber at have den nye butik 
klar til Pisserendens gadefest 
i august.

ABS

Så er der fastsat en dato for 
årets udgave af den traditi-
onsrige gadefest i Pisseren-
den. Den 26. august går det 
løs, fortæller initiativtager 
Peter Floss fra baren Floss i 
Larsbjørnstræde. I skrivende 
stund er der ikke truffet no-
gen beslutninger om hverken 
underholdning eller scenens 
placering, men der bliver ar-
bejdet på det, forsikrer Peter 
Floss.

ABS

Dessertdragens Kageværksted 
er navnet på et nyt konditori, 
der netop er åbnet i Sankt 
Peders Stræde 26. Navnet er 
hentet fra indehaver Nanna 
Pörtners øgenavn, som hun 
har fået pga. sit talent som 
dessertkok og sit voldsomme 
temperament – hun kan an-
giveligt blive så vred, at hun 
spyr ild.

Selvom Nanna Pörtner er 

ung, har hun allerede arbej-
det i New York, Paris, og på 
flere af de største restauratio-
ner i København. 

I kageværkstedet bages alt 
på bestilling: fra de små petit-
fours til de helt store bryl-
lupskager. Butikken rummer 
også en række dekorative de-
likatesser, der kan købes fra 
gaden uden bestilling.

ABS

DESSERTDRAGENS 
KAGEVÆRKSTED

GAdeFest i AuGust

Peter Floss, her fanget i et travlt øjeblik i Studiestræde, er i gang med 
planlægningen af årets gadefest.

NY ØKOLOGISK BUTIK 
I NØRREGADE

Frisør Otto Pedersen fra salo-
nen i sankt Peders stræde 20 
fandt sig en ganske særlig ni-
che i de glade 60’ere og 70’ere: 
Langhårsklipning til mænd. 
dengang gik han under navnet 
Otto Langhårsklipper.

Af Andreas Stær

I dag holder frisør Otto Pe-
dersen til i Salonen i Sankt 
Peders Stræde 20 og kalder 
sig ved sit fødenavn. Men i 
slutningen af 1960 og gen-
nem 1970’erne svang han 
saksen under navnet Otto 
Langhårsklipper.

Navnet stammer fra sidste 
halvdel af 60’erne, dengang 
ungdomsoprøret spirede og 
mænd i byerne begyndte at 
lade håret gro. Den nyligt 
uddannede damefrisør Otto 
Pedersen arbejdede i en fri-
sørsalon på Nytorv 3. Den 
nye generations kombination 
af mode, musik og politik fa-
scinerede den unge Otto, der 

i sine frokostpauser ofte gik 
ture i latinerkvarteret og su-
gede til sig af hippieånden.

”Moden var jo, at drenge 
også skulle være langhåre-
de. Men der var ikke noget 
sted, at mænd med langt hår 
kunne blive klippet. Så der 
begyndte at ske det, at kvin-
derne der kom i vores salon 
lidt diskret begyndte at spør-
ge mig, om jeg ikke måske 
kunne klippe deres brødre 
eller sønner”, fortæller Otto 
Pedersen.

Herefter begyndte han 
at snige de unge mænd ind 
blandt sine kvindelige kun-
der, men det skabte hurtigt 
kontroverser.

”Mænd måtte jo ikke se 

kvindernes hemmeligheder. 
Mænd måtte ikke vide, at de 
brugte farve og krøl perma-
nent”, siger Otto Pedersen.

Klipningen af de langhå-
rede mænd kunne kun lade 
sig gøre, fordi frisørsaloner-
nes stole den gang var adskilt 
af forhæng, og de kvindelige 
kunder derfor ikke opdage-
de, at der var herrer til stede, 
når de sad med pappilotter i 
hele håret.

Selvom Ottos kompag-
non ikke brød sig særligt om 
det, blev ”langhårsklipning” 
hurtigt populært, og mens 
en fjerdedel af Københavns 
traditionelle herrefrisører 
måtte lukke i slutningen af 
60’erne, fordi de ikke kunne 
tilpasse sig den nye mode, 
kunne man i det hippe hip-
piemagasin ”SuperLove” læse 
annoncer for ”Otto Langhårs-
klippers” nye salon i Sankt 
Peders Stræde. 

abs@koebenhavneravisen.dk

HistOrien OM 
OttO LAnGHÅrskLiPPer

Otto Pedersen opdagede, at der var stor efterspørgsel 
efter langhårsklipning af mænd i 60’erne og 70’erne.

»Mænd måtte jo ikke se 
kvindernes hemmelig-

heder. Mænd måtte ikke 
vide, at de brugte farve 

og krøl permanent«
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Af Jan E. Janssen

Det grundmurede hus, der 
engang udgjorde Den Holm-
ske Gård på Gammel Torv 
14, står i dag med tre etager 
i blanksten med sålbænke, 
kordongesims, bånd under 
vinduer og trekantsfrontoner 
over yderfagenes vinduer. 

En efterhånden sjælden 
konsolbåren plade over det 
forhenværende vaskeri hol-
der regnen væk. Det tre eta-
gers forhus har fem vindues-
fag, mens det første sidehus 
har seks. Det andet sidehus 
er lidt lavere end det første 
og bygget sammen med bag-
huset. Derudover er endnu et 
etfags sidehus bygget sam-
men med baghuset. Den 
nuværende ejendom blev 
bygget i 1798, sidehuset blev 
forhøjet med en etage alle-
rede i 1806, og baghuset fik 
samme forhøjelse i 1882.  

bryggergården 
blev sukkerkogeri
Grunden var i middelalderen 
todelt. En af de første navn-
givne ejere af den ene grund 
var i 1450 en orgelmester ved 
navn Bernt Smachthagen, på 
dansk Sultehaven. Ellers bo-
ede og arbejdede her også en 
bager og en skrædder. 

I 1500-tallet blev ejendom-
men kaldt Salig Oluf Ham-
mers Gård efter rådmand 
Oluf Hammer, og i 1599 blev 
den slået sammen med na-
bomatriklen. Beliggenheden 
ud mod de gamle Saltboder 
for enden af Smedegade (se-
nere Vestergade) var en god 
adresse i middelalderen. Som 
så mange andre større ejen-
domme i Nørre Kvarter var 
det også en bryggergård.

En del ejere var rådmænd 
og medlemmer af middelal-
derens fornemste klub, det 

nuværende Kongelige Skyde-
selskab. I 1625 var det byens 
borgmester, Jacob Mikkelsen, 
der ejede bygningen, i 1640 
var det en byfoged og i 1665 
overformynderen.

I 1704 blev der indrettet 
et sukkerkogeri inde i bryg-
gergården, således at dele af 
bryggeredskaberne kunne 
genbruges. Ejendommen, der 
i 1728 udbrændte totalt, var 
da et grundmuret hus med 
to pakhuse og en stald. 

stiftelse for 
mindre velstillede
Det var nederlænderen Hans 
Peter Pelt og efter ham søn-
nen Abraham, der som de 
første i Danmark forarbej-
dede Vestindiske Compagnis 
rørsukker for egen regning. 
Hans Peter Pelt giftede sig 
med Dorothea Kellinghusen, 
datter til en velhavende ur-
tekræmmer, og fik dermed 
familiens bryggergård på 
Gammel Torv. Han ejede ak-
tier i Det asiatiske Kompagni 
og var en af cheferne for Ku-
rantbanken, som i dag svarer 
til Nationalbanken. Desuden 
var han et fremtrædende 
medlem af Sankt Petri me-
nighed og oprettede i 1779 
med en del af sin formue en 
stadig eksisterende stiftelse 
for 16 mindre velstillede æl-
dre menighedsmedlemmer.

Enkemanden Pelt døde 
i 1783 uden efterkommere, 
fordi han tretten år tidligere 
havde mistet Peter jr., sin 
eneste søn, og sukkerkogeriet 
blev videreført af medinde-
haveren holsteneren Hinrich 
Ladiges (1731-1805).

Det blev Hinrich Ladiges, 
der genopbyggede huset ef-
ter endnu en brand i 1795, 
både forhuset, det dybe side-
hus med soveværelserne og 
køkkenet og baghuset med 

stalden. Sukkerraffinadør 
Ladiges boede oprindelig i 
Snaregade og drev to raffina-
derier, det ene i Naboløs og 
det andet bag Børsen, Pelts & 
Friborgs sukkerkogeri.

På den måde blev han en 
af Danmark-Norges allerrige-
ste. Han friede som 57-årig 
pebersvend til den 17-årige 
Sophie Zinn fra Kvæsthus-
gade, fordi han var hendes 
fars bedste ven. Fabrikanten 
var rig, musikalsk og en op-
lyst mand, kort sagt et godt 
parti, men Sophie gav ham 
efter grundig overvejelse en 
kurv. Det havde han svært 
ved at komme over, og han 
døede ugift. Hans store for-
mue gik i overvejende grad 
til Almindeligt Hospital og 
Fødselsstiftelsen.

Fremtrædende politiker
Velhavende borgere, bl.a. 
justitsråd Simon Aaron Ei-
beschütz, skiftedes til at eje 
nummer 14 i første halvdel af 
1800-tallet. Fra 1808 til 1809 
boede teenageren, den sene-
re liberale politiker og han-
delsmand L.N. Hvidt, i huset. 
Han blev senere modstander 
af enevældet, næstformand 
for stænderforsamlingen i 
Roskilde, og han var en af 
Danmarks mest fremtræden-
de politikere mellem 1830 og 
1850.

Gammel Torv 14 fik sit nu-
værende navn, Den Holmske 
Gård, efter Christian Holm, 
tredje søn af den kendte gros-
serer, fabrikant og skibsreder 
Jacob Holm. Grundlæggeren 
Jacob Holm og L.N. Hvidt 
grundlagde sammen den 
danskejede dampskibsfart.

Fra 1855 til 1925 var tre 
generationer Holm ejere, 
beboere og udlejere af num-
mer 14. Firmaet Jacob Holm 
& Sønner voksede og voksede 

med det såre beskedne ud-
gangspunkt i en lille urtebod 
i Torvegade.

Efter første verdenskrig 
nedlagde firmaet limfabrik-
ken og solgte olieproduktio-
nen fra. I 1950 var kun det 
store garnspinderi og tov-
værksfabrikken i Reberba-
negade tilbage. Den sidste 
Holm på Gammel Torv, Chr. 
Frederik Holm (1867-1939), 
var en kendt konservativ og 
kæmpede med næb og kløer 
mod bygningen af Stærekas-
sen. 

Forsikringsdomicil
J. Holm & Sønner solgte i 1925 
ejendommen til maskinme-
ster H.C. Mogensen, som et 
år senere solgte den videre 
til Dansk Kautionsforsikring 
(grundlagt i 1895) i Nygade. 
Selskabet afhændede den 80 
år senere til Danish Re, lige-
ledes et assuranceselskab.

Før den tid var der stadig 
en række boliger i forhuset. 
Familien Holm boede selv 
til at begynde med på 1. sal 
og derefter på 2. sal. Dansk 
Kautionsforsikring gennem-

restaurerede den nu fredede 
ejendom i 1939 og fik i den 
anledning sat en historisk 
tidstavle op i venstre port-
væg tegnet af Guttorm Pe-
dersen med ejendommens og 
Gammel Torvs historie. Fir-
maet findes i dag i Ballerup 
og efterfølgeren Danish Re, 
et genforsikringsselskab, har 
heller ikke længere sit hoved-
sæde på Gammelt Torv. Den 
nuværende ejer (fra 2004) er 
Jens Kristensen, der investe-
rer i ejendomme.

Den Holmske Gård: 
Fra bryggergård til forsikringsselskab

Historiske huse i Nørre Kvarter uu

LaGallette_41x60.indd   1 27/04/06   10:01:53

Historikeren Jan E. Janssen, der har specialiseret sig i Københavns historie, vil 
fast levere historiske artikler til Københavneravisen om udvalgte huse i Nørre 

Kvarter. Jan E. Janssen har igennem mange år forsket i Nørre Kvarters historie og er 
desuden kendt for sine historiske byvandringer i Københavns centrum. Han har bl.a. 
udgivet bogen ”Nørre Kvarters Krønike” (1997), og han har gennem flere år skrevet 
historiske artikler i Rendestenen.

Den nuværende ejer af Den Holmske Gård er ejendomsinvesteren 
Jens Kristensen.
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selv om danmark ikke er med, sum-
mer mange af strædernes barer af VM 
i fodbold. Fodboldfolket har indtaget 
barerne.

Af Cæcilie R. Skovmand

VM i fodbold er for alvor kommet i 
gang, og det mærkes i Indre By, selv-
om Danmark ikke er blandt de 32 
mandskaber i Tyskland. Gadebilledet 
og barerne summer af energi og for-
ventning, og der er linet op til et par 
festlige fodbolduger i Stræderne.

”Vi sætter en storskærm op i vo-
res nye lokale. Så kan dem, der gider 
råbe og skrige der, mens dem der 
ikke gider, kan slappe af i baren”, 
siger Hanne Trolle, der arbejder på 
Toga Vinstue .

Hun er ikke i tvivl om, hvem man 
holder med på Toga.

”Vi holder med Togo! Det lyder 
bedst”, griner Hanne Trolle.

På den lille intime bar Lord Nel-
son i Hyskensstræde blev VM-åbnin-
gen fejret på en helt særlig måde: De 
bedste julebryg fra sidste år var ble-
vet gemt til begivenheden.

”Der findes en lille skare af jule-
bryg-fans, som dukkede op på VM’s 
første dag, og nyder de sidste to fusta-
ger juleøl fra Herslev og Ølfabrikken”, 
siger Richard Darby fra Lord Nelson.

På én af byens travleste barer, The 
Dubliner på Strøget, tager man VM 
stille og roligt.

”Det er bare endnu en fodboldtur-
nering. Vi viser også rugby samme 
aften” fortæller bartender Martin 
Treanor og trækker på skuldrene.

Han erkender dog, at det har en 
betydning for livet på pubben, at VM 
kører hver aften.

Ingen tvivl om, at det nok skal 
blive et underholdende fodbold-VM i 
Stræderne - også uden Danmark

crs@koebenhavneravisen.dk

tOGA HOLder Med tOGO!

Der er sat stormskærm op i Toga Vinstues nye lokale, så gæsterne kan følge 
Ronaldo, Henry og alle de andre stjerner, mens de er på bar.

Gammel strand var engang 
hjemsted for adskillige antik-
handlere, men i dag er der kun 
én tilbage. Hovedforklaringen 
er stigende husleje.

Af Cæcilie R. Skovmand

Jacob Brock har levet af at 
sælge antikke rammer og 
billeder de sidste 40 år. Men 
den skyhøje husleje gør, at 
han i dag, er den sidste an-
tikvitetshandler på Gammel 
Strand, der tidligere husede 
antikhandlere på stribe. 
”Alle de små butikker og 
antikhandlere lukker. Hus-
lejen stiger hele tiden, og 
vi bliver kvalt”, siger Jacob 
Brock, og kigger rundt i den 
lille butik.

Overalt ligger rammer og 
billeder i forskellige former 
og farver stablet i bunker, 
hvor der gemmer sig små 
skatte og fund fra gamle 
dage. 

”Turisterne elsker denne 
slags butikker, fordi de kan 
få en unik oplevelse og tage 
noget med hjem, som ingen 
andre har”, siger Jacob Brock. 
Gammel Strand er en eks-
klusiv og efterhånden meget 
dyr adresse at drive butik på. 
Jacob Brock fortæller, at hans 
husleje i løbet af det sidste 
år er steget med godt 40.000 
kr., og han overvejer at tage 

sagen med til den lokale 
handelsstandsforening. Der-
udover vil han nu skrive et 
brev til overborgmester Ritt 
Bjerregaard, fortæller han 
med ophidselse i stemmen 
”Ritt siger, at der skal være liv 

i byen og noget at kigge på, 
men efterhånden kan man 
kun sidde og spise og drikke 
her på Gammel Strand, og 
det bliver da lidt kedeligt i 
længden”, siger han.

crs@koebenhavneravisen.dk

Jannie Leth har hver dag i 
fem år været omringet af 
godt 700 forskellige slips i 
alle farver og mønstre. Hun 
er indehaver af den italienske 
herretøjsforretning, Milazzo 
Italian Fashion i Admiralga-
de 9, som denne sommer kan 
fejre fem års jubilæum.

Et besøg hos Jannie Leth 
afslører hurtigt, at det ikke 
tilfældigt, at hun omgiver sig 
med slips i alle udgaver.

”Det er slipset, der gør for-
skellen. De færreste lægger 
mærke til, hvis man har fået 

et nyt gråt jakkesæt, men et 
lækkert slips går ikke sådan 
øjet forbi”, mener Jannie 
Leth.

Af samme årsag får kun-
den et gratis slips, når der 
skal købes jakkesæt til job el-
ler fest. Hos Milazzo opbeva-
res kundens oplysninger om 
størrelser i et kartotek.

”Mænd glemmer jo, hvil-
ken størrelse de bruger, så 
det hjælper vi dem med at 
huske”, siger Jannie Leth.

CRS

den sidste 
AntikVitetsHAndLer 

Antikvitetshandler Jacob Brock er utilfreds med den høje husleje 
på Gammel Strand.

JUBILÆUM HOS 
MILAZZO ITALIAN 
FASHION

emalje_86x80.indd   1 10/06/06   20:15:15
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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

kvarteret om Frederiks-
holms kanal og stormgade 
er dybt påvirket af det bru-
tale knivmord på en 48-årig 
englænder i begyndelsen 
af juni.

Af Cæcilie R. Skovmand

Stemningen er mat uden 
for Café Katz ved Frede-
riksholms Kanal, selvom 

det er én af de første rigtige sommer-
dage. Måske er det fordi, det er tidligt 
på dagen, og caféfolket ikke er kom-
met på gaden endnu. Eller også er det 
fordi Martin McCrory, familiefar fra 
Birmingham, blev brutalt myrdet, et 
stenkast fra caféen, blot nogle dage 
forinden.

Fra caféens stole kan man se ger-
ningsstedet, hvor blomsterbuketter, 
lys og breve dækker den rå cement til 
minde om den dræbte.

Serhat Coskun, medarbejder på 
Café Katz, er chokeret over den me-
ningsløse hændelse. Han var ikke på 
arbejde den nat, hvor forbrydelsen 
skete, og han fik den ubehagelige op-

lysning af rengøringspersonalet, som 
havde undret sig over vrimlen af po-
liti morgenen efter.

”Det plejer ellers at være et meget 
roligt og sikkert kvarter. Når dette, 
totalt meningsløse mord sker netop 
her, så tænker jeg da over, hvad der 
kan ske i fremtiden”, fortæller Serhat 
Coskum.

Han henter hver aften sin bil 
på parkeringspladsen på den an-
den side af kanalen, og han vil 
tænke på mordet, hver gang 
han passerer gerningsstedet. 
Serhat tror ikke, at stemningen på 
caféen, vil ændre sig det helt store 
efter mordet, men han er bekymret 
for, om turisterne vil holde sig væk. 
Sagen har været omtalt i den interna-
tionale presse, og det kan måske have 
en påvirkning på besøgstallet i den 
nærmeste fremtid.

Københavneravisen ville også 
gerne have snakket med flere af de 
andre caféer i området. De ønskede 
ikke at udtale sig, men udtrykte be-
klagelse over situationen.

crs@koebenhavneravisen.dk

CAFéer bekyMrede 
eFter MOrd

Stemningen var tydeligt mærket på Café Katz og andre caféer i området i dagene 
efter det dramatiske mord på en engelsk familiefar.

det var formentlig en psykisk 
syg mand, der stak en 48-årig 
englænder brutalt ned  på 
hjørnet af Frederiksholms ka-
nal og stormgade. Manden er 
dog ukendt af det psykiatriske 
system.

Af Laurits Harmer Lassen

Der var absolut intet motiv, 
da en 48-årig engelsk fami-
liefar blev knivmyrdet af en 
formentlig psykisk syg mand 
på hjørnet af Frederiksholms 
Kanal og Stormgade.

De to mænd havde ikke 
haft foregående kontakt før 
det skæbnesvangre møde, og 
det er meget sjældent, at vi 
ser den slags totalt umotive-
rede mord, fortæller krimi-
nalinspektør Per Leo Jepsen 
fra Station City.

”Det hører virkelig til sjæl-
denhederne, at der i så vold-
somme situationer ikke har 
været en eller anden form for 
kontakt og uoverensstemmel-
se. Ofret og gerningsmanden 
kendte slet ikke hinanden, og 
de havde overhovedet ikke 
haft kontakt tidligere på af-
tenen”, siger Per Leo Jepsen.

Det bestialske mord skete 
natten til den 6. juni, da den 
48-årige far til tre var på vej 
hjem fra et barbesøg i Indre 
By. Han sad på hjørnet af  Fre-
deriksholms Kanal og Storm-
gade og talte med en dansk 
kvinde, da gerningsmanden 
kom forbi og spurgte, om de 
havde en cigaret. Da de sva-
rede nej, gik manden, men 
kom kort efter tilbage og stak 
englænderen ned.

”Han blev stukket igen og 
igen. Både ofret og gernings-
manden var smurt ind i blod, 
og de betjente, der nåede frem 
kort tid efter, var meget ry-
stede over, hvor voldsomt det 
var”, siger Per Leo Jepsen.

Gerningsmanden er for-
mentlig psykisk syg og skal 
nu mentalundersøges.

”Mit gæt er, at det er en 
syg mands værk, men han er 
ikke kendt af det psykiatriske 
system. Han har generelt ikke 
villet sige meget andet end, 
at han ikke havde taget sine 
lykkepiller”, siger Per Leo Jep-
sen.

Den anholdte 32-årige 
mand har ikke taget stilling 
til skyldsspørgsmålet, men 
har erkendt, at han har stuk-
ket med kniven. Samtidig var 
hans hænder, tøj og sko smurt 
ind i blod, da politiet ankom.

lhl@koebenhavneravisen.dk

Af Jan E. Janssen, historiker

Det er ikke til at se, men i et 
lille baghus i Læderstræde 17 
fik Danmark på ny en plads 
på kunstens verdenskort, ef-
ter at Cobra-tiden ebbede ud. 
Det var fluxus-kunstneren 
Addi Köpcke, eller rettere sagt 
hans kone Tut, der i 1958 åb-
nede et lille avantgardegalleri 
i nummer 17, fordi Köpcke 
ikke kunne få arbejdstilladel-
se, da han var tysker. 

Addi Köpckes fantasifulde 
og vilde eksperimenter gav 
inspiration til en hel genera-
tion danske kunstnere. Kort-
film, collager, stempler, hap-
penings, mails: en frodig og 
sjov omgang med kunstbegre-
bet revolutionerede ikke blot 
danskernes, men også mange 
europæeres og amerikaneres 
opfattelse af, hvad kunst kan 
være. Addi Köpcke døde alt 
for tidligt, nemlig i 1977, men 
en dansk kunstpris bærer 
hans navn videre.

Der blev i dagene efter det brutale mord på en 48-årig englænder lagt 
massevis af blomster på gerningsstedet.

sMurt ind i bLOd Et kig i fortiden mm

En plads på 
kunstens verdenskort

Fluxus af den tysk-danske maler 
Addi Köpcke (1928-1977)
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De gamle lygtepæle er en gave fra 
et engelsk firma.

Jesper Schou Hansen, medlem af Bor-
gerrepræsentationen for Venstre, er 
utilfreds med, at et flertal af politiker-
ne kun ønsker at genåbne 10 af de 17 
lukkede gadetoiletter i København.

Venstre har hele tiden været imod 
besparelser på 17 af byens gadetoi-
letter, som blev lukket 1. maj. Derfor 
stemte vi også imod, da et flertal i 
Borgerrepræsentationen besluttede 
ikke at bevilge de 1,5 mio. kr., som 
det ville koste at holde alle toiletter 
åbne i 2006. 

I sidste nummer af Københav-
neravisen siger Johannes Nymark 
(S), at det bare er drilleri, at Venstre 
ville åbne alle toiletter, og at vi som 
oppositionsparti i Borgerrepræsenta-
tionen ikke skal finde pengene.

Det er altså ikke rigtigt, for vi an-
viste fuld finansiering på 1,5 mio. 
kr. I øvrigt fra samme konto, hvorfra 
flertallet af Borgerrepræsentationen 
nu tager 1,0 mio. kr.

Nu har De Radikale og Socialde-
mokraterne besluttet at genåbne 10 
af de lukkede toiletter, men vi ønsker 
at åbne alle toiletterne, og vi har fi-

nansieringen på plads. Det er blevet 
et spørgsmål om, at Socialdemokra-
terne og De Radikale ikke vil åbne 
de resterende syv toiletter. Det er da 
en ærlig sag. Vi er bare uenige og vil 
åbne alle toiletterne.

Jesper Schou Hansen
Medlem af Borgerrepræsentatio-
nen for Venstre

Erik Willumsgaard fra skolebestyrel-
sen i Den Classenske Legatskole kom-
menterer på planerne om et nyt byg-
geri på Bryghusgrunden.

Salget af Bryghusgrunden til Fon-
den Realdania samt deres planer om 
at opføre et kontorhus på stedet har 
skabt megen nervøsitet blandt for-
ældrene til børn i de institutioner, 
der anvender den legeplads, som nu 
ligger på grunden. En frustration og 
nervøsitet, som vil fortsætte, indtil 
der er skabt klarhed over, hvad der 
kan forventes.

Men jeg kan af flere meldinger 
fra Klaus Bondam, seneste på bor-
germødet den 29. maj, forstå, at alle 
vi forældre, som har børn i skoler og 
institutioner i Indre Bys ”børnegade” 
(Vester Voldgade mellem Rådhuset 
og havnen) ikke har spor grund til 
denne nervøsitet og frustration. Og 
det er der da umiddelbart grund til 
at glædes over. Men er det realistisk 
at være så ubekymret?

Størstedelen af Bryghusgrunden 
udgøres som bekendt af den byggele-
geplads, som er eneste udendørsareal 
for de 500-600 børn, som går i skole 

og på institutioner i området. Og bør-
netallet er stærkt stigende. Det kan vi 
bl.a. konstatere i områdets kommu-
neskole, Den Classenske Legatskole, 
som i disse år er ved at sprænge alle 
rammer. Det betyder, at der også bli-
ver behov for endnu mere friareal til 
vores skole og institutionerne i områ-
det.

Men hvis man ser på den udarbej-
dede idéskitse til det nye kontorbyg-
geri på Realdanias hjemmeside, er 
det umiddelbart meget svært at få øje 
på, hvor der skal placeres en legeplads 
med lys og luft på ca. 4.000-5.000 kva-
dratmeter. Flere involverede parter 
har nævnt noget om en legeplads på 
en flåde i havnen. Det lyder interes-
sant, men er det realistisk på sådan en 
ponton? Kommunen burde stille sig 
selv spørgsmålet, om det nu er rime-
ligt, at det er børnene, der skal place-
res på en flåde. 

Et andet væsentligt spørgsmål er, 
hvor børnene skal være i de tre år, 
byggeriet vil stå på? Kan det nye lege-
område etableres som den første etape 
af det nye byggeri? Og hvad med den 
ekstra trafikbelastning, som anlæg af 
800 nye parkeringspladser vil give? 

Men skal nu alle disse hensyn til 
børnene og deres familier, som er 
med til at skabe den attraktive, leven-
de by, stå i vejen for, at København 
endelig også kan få noget arkitektur 
i verdensklasse, som vi alle efterspør-
ger? Nej da! Men København er hel-
digvis velsignet med masser af nye 
byudviklingsområder. Sydhavnen, 
Baneterrænet på Vesterbro, Øresta-
den. For ikke at tale om Refshaleøen, 
hvor vi - på nordspidsen af Amager 
- kan opføre spektakulære byggerier 
og markante skyskrabere uden be-
kymringer for at lægge det halve af 

byen i skygge og gøre 
ubodelig skade på et 
følsomt kulturmiljø.

Hvorfor ikke 
skyde udviklingen 
af disse områder 
i gang med noget 
markant verdensar-
kitektur frem for at presse et kæm-
pe kontorhus ned i en sandkasse? 

Erik Willumsgaard
Medlem af skolebestyrelsen ved 
Den Classenske Legatskole

PenGe nOk tiL ÅbninG 
AF ALLe GAdetOiLetter

De smukke gamle lygtepæle, der ved 
hjælp af gas tidligere gav lys på Ny-
torv, bør flyttes tilbage. Lygtepælene 
er en gave fra det engelske firma, der 
installerede gas i København. De 
stod oprindeligt på Nytorv, men efter 
sigende blev de flyttet, fordi de optog 
pladsen fra parkerede biler. 

Nu er bilerne væk fra Nytorv, og 
lygtepælene bør flyttes tilbage. De 
skal selvfølgelig lyse ved gas, og en 
gasflaske kan graves ned, så man 
undgår at lægge dyre gasrør.

Jeg afleverede i sin tid et brev sti-
let til Søren Pind til vagten på Råd-
huset, men fik aldrig svar. Nu bør der 
snart ske noget.

Richard Keller
Langelandsvej 16

FLyt de GAMLe 
LyGtePÆLe 
tiLbAGe

et kOntOrHus 
i en sAndkAsse?

Erik Willumsgaard fra skolebestyrelsen i Den Classenske Legatskole er bekymret for, om 
der vil være nok plads til institutionerne i området, hvis der bliver opført et stort byggeri 
på Bryghusgrunden.

Beslutningen om at lukke en række gade-
toiletter og pissoirer er blevet debateret 
flittigt.

Debatindlæg kan sendes til 
debat@koebenhavneravisen.dk 
eller Københavneravisen, 
Grønnegade 18, 1107 København K. 
Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indlæggene.




