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Nye fliser på Købmagergade, 
flere cykelstativer i Indre By 
og lettere adgang til udeser-
vering for små caféer. Det 
er, hvad vi kan forvente i 
denne valgperiode, hvis Kø-
benhavns overborgmester, 
Ritt Bjerregaard (S), kommer 
igennem med sine idéer. 

Et livligt centrum med de 
bedst mulige rammer for In-
dre Bys butikker og caféer er 
nemlig altafgørende for Kø-
benhavn, lyder det fra Ritt 
Bjerregaard. 

Hermed rækker overborg-
mesteren hånden ud til Indre 
Bys forretningsdrivende, der 

i årevis har efterlyst en ny 
belægning på Købmagergade 
og bedre trafikforhold.

Læs interviewet med 
Ritt Bjerregaard på s. 6-7

RITT vIL SHINE 
Købmagergade op

Efter flere års stilstand sker 
der nu noget med de sidste 
tomme lokaler i den gamle 
Daells-bygning mellem Fiol-
stræde og Nørregade. Ifølge 
butiksmægleren Absalon & 
Co., der har købt lokalerne, er 
fire mellemstore butikker, en 
café og kæmpestor restaurant 
på vej til lokalerne, der indtil 
for nylig har huset udstilling- 
en ”Jorden fra himmelen”.

Direktør i Absalon & Co., 
Stig Birk Dørler, mener, at de 
nye butikker vil løfte hele 
Fiolstræde, og visionerne 
stopper ikke ved den gamle 
Daells-bygning. Absalon & 
Co. vil sammen med deres 
samarbejdspartnere overveje 
at skyde flere penge i gaden. 
Det handler om at sætte gang 
i en selvforstærkende effekt, 
der både kan skabe en mere 
livlig gade og blive en god 
forretning.

Side 16

NyE TIDER 
I daells-
bygningen

ARvEN EfTER Crazy daisy

Vinbarens Kamp
vinbarens ejere forsøger 
nu at få kunderne tilbage 
efter det tragiske mord på 
den tidligere mesterbokser 
Tue Bjørn Thomsen. Ejerne 
tror på fremtiden.elVis INDTAGER ByEN elVis INDTAGER ByEN 

Fra hippie til hiphop
Latinerkvarteret virker 
som en magnet på street-
butikker og selvbevidste 
hiphoppere. Inkarnerede 
Pisserenden-borgere hilser 
udviklingen velkommen.

ansigtsløFtning Før 
turistsæsonen
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INDHOLDSFORTEGNELSE

ByDRONNINGEN 
summer

LEDER

Hvis man skal tro Ritt Bjerregaards ord som overborgmester 
– og der er ikke for nærværende grund til andet - banker hen-
des hjerte for København K. Hun vil blandt meget andet sikre, 
at hovedstadens ældgamle hovedvej, Købmagergade, bliver 
forskønnet.

Det er utilstedeligt, at byens brugere risikerer knækkede 
stilethæle og brækkede ankler. De klatlappede knækfliser 
frembyder et usselt syn, der leder tankerne hen på bombede 
bulgarske betonbyer.
Ritt Bjerregaards forgænger evnede ikke at løfte opgaven. As-
faltborgmester Søren Pind slog opgivende ud med hænderne: 
Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke har flertal?

Det er mere end antydet, at de gamle magthavere, der nu 
er ude i mørket, drillede Pind ved at sløjfe en arkitektkon-
kurrence for Købmagergades belægning, efter at den var of-
fentliggjort. Ritt Bjerregaards opsigtsvækkende udtalelser i 
Københavneravisen giver håb om, at hun ikke vil finde sig 
i den slags politisk plat og pjat, der kun er til gene for bor-
gerne. Samtidig får optimismen ekstra grobund, efter at Kø-
benhavns nye asfaltborgmester, Klaus Bondam, for nylig har 
gjort sig til talsmand for, at renoveringen skal ind i det kom-
mende budgetforlig til efteråret.

Vi skal have en smuk gågade, der strækker sig fra Nørreport 
til Amagertorv, hvor den kan smelte sammen med det gade-
kunstværk, som Nørgaard & Nørgaard har beriget brolæg-
ningskunsten med. Frederiksborggade og Kultorvet må ikke 
glemmes.

I mellemtiden har vi fået den bugnende pengetank Realda-
nia, som klart vil kunne se nødvendigheden af at yde et bi-
drag. Men grundlæggende skal denne grundlæggende form 
for infrastruktur betales over skatten.

At det bliver en prøvelse for alle, når arbejdet går i gang, er 
uundgåeligt. Overborgmesteren er lige som os andre sur over 
gentagne gadeopbrækninger og vil vide at pålægge sine med-
arbejdere, at udførelsen er til mindst mulig gene.

Bydelsavisen Rundetaarn Avis måtte længe kæmpe alene for 
denne sag, der nu også optager Orkla-Pressen i Pilestræde og 
Idrætsparken på Østerbro (City Avisens lokaler). At Købma-
gergade nu bliver positiv politik er mere, end vi havde turdet 
håbe.

Bydronningen summer. Nu venter vi på honning.

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

Henrik Cavling, dagbladet Politikens 
chefredaktør 1905-1927
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Af lotte høst hansen

Det er blevet mere og mere 
almindeligt, at de unge i Kø-
benhavns natteliv bærer vå-
ben. Det har ikke blot ført til 
mere vold - den er også ble-
vet grovere. Derfor sætter Kø-
benhavns Politi nu ind med 
en større visitationskam-
pagne fra 1. maj til 3. juni i 

de hårdest ramte områder af 
centrum.

I den periode vil personer, 
som opfører sig mistænke-
ligt, blive visiteret for våben. 
Alene Station City, der dæk-
ker det meste af Københavns 
hjerte, har sat syv ekstra 
betjente af til kampagnen i 
weekenderne, mens Politi-
gården også hjælper til med 

et ukendt antal betjente.
Især køerne udenfor di-

skotekerne og deres nærom-
råder er i politiets søgelys, 
fordi urolighederne ofte 
opstår der, når de unge har 
uoverensstemmelser med 
hinanden og dørmændene.

De indblandede i balla-
den er ofte helt almindelige 
unge, som på grund af stof-

fer og alkohol reagerer mere 
spontant og voldsomt, end de 
ellers ville gøre. Derudover 
har politiet problemer med 
grupper af decideret utilpas-
sede unge, der kommer for at 
skabe uro.

en farlig cocktail
Politiinspektør Mogens Lau-
ridsen understreger, at det er 
meget vigtigt, at der i de til-
spidsede situationer ikke er 
våben ved hånden. 

”Narkotika er blevet en 
naturlig del af det at gå i 
byen, og det kan blive meget 
farligt for omgivelserne, hvis 
påvirkede personer har vå-
ben, fordi de reagerer meget 
voldsomt”, siger han.

Politiet vil være på gaden 
for at visitere torsdag, fredag 
og lørdag, hvor der er me-
get gang i nattelivet. De vil 
blandt andet være med eks-
tra mandskab i områderne 
ved Boltens Gård, ved enden 
af Gothersgade, og ved områ-
det omkring Gammel Torv 
og Vestergade.   

lhh@vdn.dk

Politiet til kamp imod ulovlige våben
Grov vold og drab i nattelivet fører nu til, at Københavns Politi sætter ind 
med en større kampagne imod ulovlige våben i Indre By.
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Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 
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Af Jacob Ludvigsen - Senior editor

Kære læser, denne avis er noget særligt. 
Den betegner en ny udviklingsfase i nærpres-
sens historie. Tillad mig at fortælle den korte 
version. I 1993 foreslog jeg Freja, vores datter 
på 19 år, at udgive lokalavisen Rendestenen i 
De Fem Stræder, hvor vi havde domicil. Hun 
gik til arbejdet med krum hals og sørgede for 
nyheder og annoncer på fire eller flere gule 
A4-sider. De første ti numre fik hun lov til 
selv at trykke på et skrummel af en fotoko-
pieringsmaskine, hvorefter de 800 eksempla-
rer skulle håndfalses, men hun afleverede 
altid til tiden til Postvæsenet. Efter 25 numre 
gik hun videre i verden som journalist. Hvil-
ken lykke for en fader at lære sin profession 
fra sig på denne måde.

Bydelsavisen var blevet en model og et 
samtaleemne i det hippe latinerkvarter. Freja 
var knippel god til at påkalde sig den øvrige 
presses opmærksomhed; det var kuriøst og al-
deles ufarligt med Københavns mindste avis, 
og så er hun lige så smuk som sin mor.  

I Grønnegade blev chefredaktør Allan Ai-
strup grebet af den brændende flamme, og 
han etablerede sammen med sin søn Casper 
bladet Grønnegade Kvarteret med grønne 
bogstaver og billeder. Siden opstod Frederiks-
Staden, Rundetaarn Avis, Kartoflen, Strand-
vejens Avis, Nansensgade Avis og mange 
flere. En kreds af unge redaktører skød frem, 
ganske mange af dem tog en journalistud-
dannelse, og det er gået dem godt. 

Hver bydelsavis har sit særpræg formet af 
kvarteret og dets væsen. Derfor kan det virke 
brutalt at slutte fire aviser sammen, men 
chefredaktør Laurits Harmer Lassen er den 

bedst tænkelige garant for, at de enkelte di-
strikters egenart afspejler sig i avisen. Laurits 
er tidligere redaktør af Rundetaarn Avis og 
påtager sig nu på professionelle vilkår at løfte 
bydelsaviserne op i en samlet udgave, Køben-
havneravisen. 

Fordelene er indlysende for alle. Forlaget 
VDN i Grønnegade råder over den profes-
sionelle stab, der kommercielt, redaktionelt, 
grafisk, administrativt og ledelsesmæssigt 
kan sikre udgivelsen i stort rotationstrykt op-
lag og distribueret med Post Danmark. Her-
med er der grundlagt en avis for København 
K – og kun K. Annoncørerne når hele vejen 
rundt, og læserne får meget mere læsestof. På 
moderne dansk: Win-win.

Naturligvis er vi opmærksomme på, at der 
udkommer en industrielt fremstillet ugeavis 
i området, men den computer-redigeres fra 
lokaler i Parken på Østerbro og drives ud fra 
nogle andre motiver. Vi elsker byen og dens 
væsen og vil gerne finde finurlighederne så-
vel som alvoren. Københavneravisen er et 
kamporgan for et bedre byrum, for Torvehal-
lerne, for flere beboere inden for voldene og 
andet, der skaber liv, lys og lykke. Og vi er 
utålmodige, når det gælder indlysende byfor-
bedringer.

Fra Nordatlanten truer en efterårsorkan, 
der kan blæse betalingsbladene bort. Men 
selv de islandske specialister i gratisaviser vil 
aldrig være i stand til at dække Københavns 
hjerte så varmt og tæt som vores nye avis. Kø-
benhavneravisen vil være byens puls og skil-
dre små og store forandringer. Annoncører 
og læsere bør bakke Københavneravisen op. 
Både for underholdningens og vores fælles 
indflydelses skyld. Vi, der betræder hoved-
stadens ældgamle gader og gyder, vil gerne 
bevare og forskønne, fordi det giver en daglig 
glæde at færdes i et venligt byrum.

Velkommen til den nye epoke i den kø-
benhavnske bydelspresses 13-årige historie. 
Velkommen til Byens Blad. 

fRA ByDELSAvISERNE
til KøbenhaVneraVisen

to flanører på strøget
 
A:  - Det var da sjovt, at Ritt selv fandt på  
 at købe velkomstmåtter. 
B: - Ja, 300.000 er jo ingen herregård. 
 
opsnappet på højbro plads
 
A:  - Ham borgmester Bondam, får han  
 egentlig udrettet noget?
B:  - Han øver sig virkelig på rollen.
 
gammel torv, tirsdag kl. 14,33
 
A:  - Hvis man er humanist, må man 
 acceptere en moské her på pladsen.
B:  - Nej, det er et historisk sted. Her stod  
 gabestokken for 300 år siden.

hørt i magstræde:
 
A:  - Hvad mener du om, at kommunen 
 lukker de offentlige toiletter?
B:  - Det virker helt urineligt!
 
Foran porten til Kasernen i gothersgade
 
A:  - Klokken er over halv tolv, er 
 vagtparaden blevet forkølet?
B:  - Nej, men det er Hendes Majestæt på  
 Fredensborg.
A:  - Det er da at snyde turister og 
 børnehavebørn.
B:  - Ja, men sådan er det, når Margrethe  
 snyder næsen.
                                                                      

Luxebuxen
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Caféer og restauranter fra 
pisserenden til Købmager-
gade er stærkt utilfredse 
med planerne om at flytte 
Københavns universitet 
ud af indre by. 

Af Laurits Harmer Lassen

Et hårdt slag, der vil ramme 
caféer og frokostrestauranter 
i universitetskvarteret i In-
dre By. Sådan lyder den sam-
stemmende vurdering fra en 
række caféer og restauranter, 
der er alt andet end begej-
strede over Københavns Uni-
versitets planer om at rykke 
alle studieaktiviteter uden 
for Voldene.

I dag nyder mange caféer 
mellem Købmagergade og 
Studiestræde godt af de stu-
derende på økonomi, jura og 
teologi, der er hyppige gæster 
i middags- og eftermiddagsti-
merne.

Nu frygter de, hvad der vil 
ske, når universitetet efter 
planen vil skille sig af med 
de historiske adresser i In-
dre By og samle det hele i tre 
store universitetsområder på 
Kommunehospitalet, Ama-
ger og Universitetsparken på 
Østerbro.

”Det er lidt af en katastro-
fe for alle os, der får en stor 
del af vores indtjening fra 
studerende. Vi er ikke en del 
af den store turistindustri, og 
det vil ramme os hårdt, hvis 
universitetet flytter”, siger 
ejeren af Robert’s Coffee på 
Studiestræde, Frank Zadi.

Han mener, at hele Indre 
By vil ændre sig markant, 

hvis universitetets planer 
bliver til virkelighed. Og det 
er der noget, der tyder på, 
at det gør. Flere ministerier 
har været inde over univer-
sitetets plan og allerede nik-
ket godkendende til den. Nu 
mangler Finansudvalget blot 
at blåstemple økonomien i 
projektet. 

I Middelhavsrestauranten 
Riz Raz på Store Kannike-
stræde frygter man ligesom 
Robert ś Coffee, at der vil 
blive mere tomt i Indre By. 
Restauranten har med stu-
dentervenlige priser i årevis 
været et populært frokost-
sted blandt de studerende, og 
overtjener Hecham Arrakha 
er ikke i tvivl om, at universi-
tetets plan vil koste kunder.

”Vi vil stadig have mange 
stamgæster og loyale kunder, 
men der er ingen tvivl om, at 
vi vil miste kunder mellem 
kl. 12.00 og 16.00, hvor vi og 
mange andre i Indre By får 
besøg af rigtigt mange stude-
rende”, siger han.

Kollegier kan skabe liv
Rektor Ralf Hemmingsen har 
flere gange siden offentlig-
gørelsen af udflytningspla-
nerne henvist til den direkte 
metro fra Amager til centrum 
og den korte afstand til Indre 
By fra universitetsområdet 
på indre Østerbro.

Ingen af caféerne tror dog, 
at de studerende vil komme i 
bare tilnærmelsesvis samme 
mængder som i dag, hvor de 
har deres daglige gang i In-
dre By. Selv hvis der bliver 
lavet boliger i universitetets 

nuværende lokaler, vil det 
ikke kunne opveje tabet ved, 
at de studerende rykker ud, 
lyder meldingen.

”Hvis andre institutioner 
eller kollegier tager over, er 
det absolut mindre katastro-
falt. Men boliger vil ikke 
kunne skabe lige så meget 
liv, som de mange tusinde 
studerende, der virkelig ska-
ber energi i Indre By”, siger 

indehaver af Café Cox, Jens 
Hoppe, der dog på sin vis 
godt kan se det rationelle i at 
samle universitetet.

”Men man bliver altså 
nødt til at tænke på en livlig 
bykerne. Hvis planen bliver 
ført ud i livet, må man i den 
videre udvikling af lokalerne 
tænke på livet i Indre By”, si-
ger han.

lhl@vdn.dk

CAfÉER UROLIGE OvER 
uniVersitets-udFlytning

Det er endnu uklart, hvad 
der skal ske med de mange 
frigjorte kvadratmeter, hvis 
Københavns Universitet for-
lader Indre By. 

Universitetet vil rømme 
100.000 kvadratmeter, men 
før den endelige politiske 
godkendelse er i hus, vil Uni-
versitets- og Bygningsstyrel-
sen, der har ansvaret for lo-
kalernes videre skæbne, ikke 
løfte sløret for nogen planer.

”Når der er truffet politisk 
beslutning om en udflytning, 
vil vi hurtigst muligt lave en 

plan for udviklingen af ejen-
dommene. Lige nu kan jeg 
desværre ikke fortælle mere”, 
siger udlejningschef i Univer-
sitets- og Bygningsstyrelsen, 
Ulrik Abil.

Overborgmester Ritt Bjer-
regaard har allerede opfor-
dret regeringen til at benytte 
de frigjorte kvadratmeter i 
centrum til kollegieværelser 
og billige boliger.

LHL

hvad synes du om 
planerne om at 
rykke universite-
tet ud af indre by?

Tine G. Petersen, 
2. semester på teologi:

Det er noget 
lort. Der er 
jo mange 
hundrede 
års universi-
tetshistorie i 
Indre By, og der er desuden 
lige brugt penge på at 
renovere vores bygninger 
på Købmagergade. Hvorfor 
først bruge penge på at 
renovere bygningerne og 
derefter flytte os? Det er 
uforståeligt.

Jeg ville absolut komme 
mindre i centrum, hvis jeg 
skulle studere på Amager. 
Der ville blive færre café-
besøg, hvis jeg ikke kom i 
Indre By dagligt.

Thea Rahbek-
Clemmensen, 
2. semester på Jura: 

Alt i alt 
mener jeg, 
at det er en 
god idé. Jeg 
overvejede 
selv at læse 
i Aarhus, fordi universite-
tet er samlet. Det betyder 
meget rent socialt. Det er 
omvendt enormt hyggeligt 
i Indre By, hvor man virke-
lig kan mærke, at man er i 
København. 

De studerende vil 
absolut komme mindre i 
centrum, hvis de ikke læser 
her til daglig. Man tager jo 
ikke herind bagefter bare 
for at drikke en kop kaffe.

Michael Ulardjichvili, 
6. semester på Jura:

Jeg er positiv 
over for en 
flytning, der 
vil gøre det 
hele mindre 
spredt. Det 
betyder meget at være 
sammen med andre stude-
rende. Jeg tror, at det vil 
virke motiverende. 

Det ville ikke påvirke 
min brug af Indre By. Så 
langt er der heller ikke 
herind.

uniVersitetet samler aKtiViteterne 

Københavns Universitet vil efter 525 år i middelalderbyen rykke 
væk fra de historiske adresser i Indre By. I stedet vil man samle 
det hele i tre store samlede universitetsområder på Amager, 
Universitetsparken på Østerbro og Kommunehospitalet lige 
uden for voldene.
Universitetets håb er at sikre et mere tidssvarende studiemiljø 
og et bedre samarbejde på tværs af fagene. Derudover vil en 
flytning betyde, at universitetet sparer 100 mio. kr. årligt i 
husleje og dermed får flere penge til uddannelse og forskning.
På de historiske adresser i centrum beholder man kun ‘Univer-
sitetsfirkanten’ på vor frue Plads, hvor fællesadministrationen 
fortsat vil have adresse. Det er planen, at de fleste flytninger 
og rokader gennemføres i perioden 2008-2012. Der er ikke ta-
get stilling til, hvornår hver enkelt enhed skal flytte.

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

UvISHED OM 
uniVersitets loKaler

Uviljen mod at rykke væk fra hjertet af København er stor blandt de teo-
logistuderende, hvor man skal lede længe efter en tilhænger af planerne. 

VOXPOP
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overborgmester ritt bjer-
regaard (s) vil arbejde for en 
løsning på Købmagergades 
hullede belægning og flere 
underjordiske parkeringshuse i 
denne valgperiode. de forret-
ningsdrivende i indre by skal 
have bedst mulige vilkår, lyder 
forklaringen.

Af Laurits Harmer Lassen

Trafikforholdene i Indre by 
skal forbedres, og Købmager-
gade skal have en belægning, 
der er en af byens største 
shoppinggader værdig. Sådan 
lyder det fra Københavns 
overborgmester Ritt Bjer-
regaard, der hermed rækker 
hånden ud til Indre Bys for-
retningsdrivende.

Overborgmesteren kalder 
det afgørende, at rammerne 
for et blomstrende butiks- 
og caféliv i Indre By er opti-
male. Det indebærer bl.a., at 
centrum tager sig godt ud, og 
her har Købmagergades hul-
lede belægning længe været 
en torn i øjnene på bebo-
ere, forretningsdrivende og 
handlende.

”Det er noget, der skal la-

ves. Jeg vil arbejde for, at vi 
finder en løsning på Købma-
gergades belægning i denne 
valgperiode. Vi kan jo alle 
se, hvor pænt der er blevet på 
Højbro Plads”, siger Ritt Bjer-
regaard.

Hun mener generelt, at de 
forretningsdrivendes vilkår i 
Indre By er tilfredsstillende, 
men peger på de til tider 
kaotiske trafikforhold som et 
område, hvor der skal sættes 
ind. 

I den nuværende valgperi-
ode kan vi bl.a. forvente flere 
underjordiske parkeringshu-
se på grænsen til Indre By.

”Jeg er tilhænger af, at 
man kan komme ind i byen i 
bil, men omvendt skal vi ikke 
have flere biler i gadebilledet. 
København skal have flere 
underjordiske parkerings-

kældre, og her forestiller jeg 
mig, at en del skal ligge lige 
uden for centrum”, siger Ritt 
Bjerregaard.

Overborgmesteren er en 
varm fortaler for Miljø- og 
Teknikudvalgets plan om at 
oprette 4000 underjordiske 
parkeringspladser i Køben-
havn. Og ved at lægge flere 
parkeringshuse på grænsen 
til Indre By kan vi samtidig 
være med til at sikre liv i cen-
trum, hvor der ikke er plads 
til de mange biler, lyder Ritt 
Bjerregaards rationale.

Flere cykelstativer
Samtidig skal kampen tages 
op mod det velkendte cykel-
kaos i mange af Indre Bys 
smalle gader, mener over-
borgmesteren.

”Ved mange af de trendy 
caféer står cyklerne hulter til 
bulter uden for, og ved Nør-
report Station ser det forfær-
deligt ud for blot at nævne et 
par enkelte tilfælde. Vi bliver 
nødt til at have væsentligt 
flere cykelstativer i Indre By, 
og her kommer der til at ske 
noget i denne valgperiode”, 
siger Ritt Bjerregaard, der 

ikke vil præcisere, hvor man-
ge nye cykelstativer i cen-
trum, københavnerne kan 
forvente.

Med meldingerne om 
nye cykelstativer, flere par-
keringshuse på grænsen til 
Indre By og en ny belæg-
ning på Købmagergade byg-
ger Ritt Bjerregaard videre 
på flere af teknik- og miljø-
borgmester Klaus Bondams 
(R) idéer. Bondam har bl.a. 
kaldt fliserne i Købmagerga-
de ”skandaløse”, og han har 
gjort sig til fortaler for parke-
ringsprojektet med 4000 nye 
underjordiske p-pladser.

lhl@vdn.dk
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NyE fLISER OG bedre   parKeringsForhold

Af Laurits Harmer Lassen

Tætheden, de livlige små 
sidegader og blandingen af 
restauranter, caféer og små 
butikker, der kommer og går. 
Det er groft skåret det, der 
gør Indre By så fantastisk. 
Det mener i hvert fald over-
borgmester Ritt Bjerregaard, 
der har flere forskellige favo-
ritsteder i hjertet af Køben-
havn.

”Jeg har i min ungdom 
boet nogle år i Studiestræde, 
og jeg kan stadig vældigt godt 
lide området. Jeg nyder f.eks. 
at gå i området omkring Lars 
Bjørnsstræde og betragte de 
mange små butikker, der 
kommer og går”, siger hun.

Et andet af Ritt Bjerrega-
ards yndlingssteder i byen er 
Kongens Have.

”Det er opmuntrende at 
se, hvor godt den bliver holdt. 
De tidlige japanske kirsebær-
træer er begyndt at blomstre, 

og det er en stor fornøjelse 
at se, hvor meget den bliver 
brugt. Og så er der lige Ro-
senborg Slot til at give lidt 
særlig stemning”, siger hun.

Overborgmesteren frem-
hæver også pladsen ved Ni-
colai Kirke, som en af favo-
ritterne. Det er spændende 
med de løbende udstillinger 
i kirken, og det er en lidt sær-
lig plads, lyder det fra Ritt 
Bjerregaard.

”Der er en udmærket re-
staurant ved pladsen, men 
der er også en sandkasse og 
lejeplads for børn. Jeg kan 
godt lide blandingen”, siger 
hun.

Ritt Bjerregaard mener 
overordnet, at Indre By har 
udviklet sig positivt de sene-
ste ti år, men der er også ug-
ler i mosen.

”Jeg er lidt ked af, at næ-
sten alle fødevarebutikkerne 
forsvinder, fordi huslejen bli-
ver for dyr. Jeg synes, at det 

er trist, hvis det ender med, 
at der udelukkende er tøjbu-
tikker”, siger hun.

Ritt Bjerregaard glæder 
sig til gengæld over udviklin-

gen med flere små caféer og 
restauranter og flere livlige 
sivegader forbeholdt gående 
og cyklister.

lhl@vdn.dk

fAvORITTER I INDRE By

»København skal 
have flere under-
jordiske parker-

ingskældre, og her 
forestiller jeg mig, at 
en del skal ligge lige 
uden for centrum«
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NyE fLISER OG bedre   parKeringsForhold

Københavneravisen kan være 
med til at skabe mere sam-
menhængskraft i Indre By. 
Det mener overborgmester 
Ritt Bjerregaard, der kalder 
det en god idé med en ny avis 
helt tæt på borgerne.

”Jeg glæder mig meget til 
at se, hvordan avisen tager sig 
ud. Det er interessant, hvis I 
kommer ud til folk og perso-
nerne bag de små butikker. 
Det kan bestemt skabe mere 
sammenhængskraft i Indre 
By”, siger hun.

LHL

ritt: God idé 
med avis tæt 
på borgerne

ritts politisKe liV

1941: født den 19. maj i København.

1971: valgt til folketinget i Otterupkredsen.

1973: Bliver undervisningsminister. En post, som hun forla-
der samme år og igen sætter sig på mellem 1975 og 1978.

1979: Bliver socialminister.

1981: Bliver for første gang formand for Den Socialdemokra-
tiske folketingsgruppe.

1991: forlader posten som gruppeformand i Socialdemokra-
tiet pga. ”ledighedssagen”, hvor hun både havde folkeregi-
steradresse på fyn og en stor lejlighed på vesterbro.

1995: Bliver miljøkommisær i EU.

2000: Bliver fødevareminister.

2005: Bliver overborgmester i København.

Ritt Bjerregaard kalder det afgørende, at Indre By har et blomstrende butiks- og caféliv. Meget er op til 
butikkerne selv, men hun vil sikre gode rammer ved bl.a. at oprette nye underjordiske parkeringspladser på 
grænsen til Indre By. Samtidig er forvaltningen sat i gang med at undersøge mulighederne for at gøre det bil-
ligere for små caféer at få bevilling til udeservering.

Flere udendørs caféborde kan 
inden længe være på vej til 
København. Overborgmester 
Ritt Bjerregaard går nemlig 
med planer om at gøre det 
billigere for små caféer at få 
bevilling til udendørs serve-
ring.

”Det er noget, som jeg 
har sat forvaltningen i gang 
med at se nærmere på. Hvis 
man på den måde kan skabe 
endnu mere liv i byen og 
samtidig fremme iværksæt-
teri, kan det jo være en stor 

fordel”, siger hun.
Reglerne vil kun komme 

til at gælde for caféer under 
en bestemt størrelse, men 
Ritt Bjerregaard er endnu 
ikke klar med de præcise vil-
kår for, hvem der skal have 
rabat, og hvem der ikke skal.

”Men umiddelbart er det 
tiltænkt mindre caféer, der 
måske bare skal have to-tre 
borde og nogle stole uden-
dørs”, siger hun.

LHL

billigere UDESERvERING 
fOR SMÅ CAfÉER
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SOLEN seJrer

Foråret har forbarmet sig 
over Københavns hjerte efter 
et alt for langt efterår med 
snefald. Grøn er parkens 
hæk, kåben kastes væk, og 
havemøblerne stilles frem på 
torve og pladser. Ud, vil vi, 
ud! Ørstedsparken, Botanisk 
Have og Rosenborg er uvur-
derlige oaser for en storby. 
Her dyrkes de gratis glæder 
af et blomsterflor af pur-
unge kvinder. I modsætning 
til omegnens parcelhusejere 
har metropolens mennesker 
intet ansvar for, at græsset 
bliver slået og bedene luget. 
To stykker af det gamle vold-
terræn plus kongens køkken-
have og prydpark står til fol-
kets rådighed, og det kan vi i 
det mindste kvittere for ved 
at lade være med at cykle på 
gange og plæner. 

For værtshusejerne har 
det sene forår været et trist 
syn. De skal betale kommu-
nen leje af pladserne, uanset 
om solen skinner eller ej. At 
det er alt for koldt at sidde 
ude er aldeles uvedkommen-
de for gebyrgribbene på Råd-
huset. Nå, nu skal vi glæde os 
over de mange dage, hvor det 
er muligt at læske sig med et 
glas velskænket fadøl. Brug 
dette ord ved bestillingen og 
sig nej til fladt fluidum uden 
skum. Enhver ansvarlig kro-
far eller mutter instruerer 
sit personale i at tappe øllet 
rigtigt, også selv om det tager 
lidt mere tid.

Ofte vil man være bedre 
tjent med en flaske øl. For-
lang at se ølkortet, og hvis 
der ikke sælges spændende 
øl, så find et mere velassor-
teret etablissement. Drik 
hellere mindre, men bedre. 
Heldigvis breder ølbølgen sig 
med stor styrke. Selv inden 
for voldene, hvor huslejen jo 
er ekstra pebret, har vi fået 

bryggeriet Brewpub i Vester-
gade 29. I år etableres tæt 
imod 30 nye bryghuse i det 
ganske land.

Der er noget forsonende 
ved sådan en solskinsdag 
i byen. Folk bliver venli-
gere mod hinanden, og man 
glemmer næsten alle de 
grimheder og urimeligheder 
som byrummet skæmmes af. 
København og Solen blænder 
op for virkelighedens total-
teater. Vi er alle aktører. I 
rollen som Pissemyrer ses et 
bredt udvalg af de politikere, 
der har lukket 17 ubemande-
de toiletter og tror, at butik-
ker og caféer vil stille kum-
mer til rådighed. Måtte den 
udenlandske presse håne 
dette turist-uvenlige initiativ. 
Borgmester Bondam og hans 
forlystelsesglade venner vil 
da selv savne de offentlige 
urinaler, når byen skal ma-
les lilla.

Tårnfalken

EFTER 20 ÅR MED EGEN BUTIK I SANKT PEDERS STRÆDE HAR
VI VALGT AT KONCENTRERE OS OM VORES ENGROSSALG

DEN 30. JUNI LUKKER VI BUTIKKEN, DERFOR GIVER VI:

25% RABAT PÅ ALLE VARER
50-75% RABAT PÅ TUSINDVIS AF UDVALGTE SØLVSMYKKER

SPECIALTILBUD HVER UGE - KOM OG KIG

HUSK FREMOVER AT SPØRGE EFTER CREOL SMYKKER HOS DIN GULDSMED
OG HOLD ØJE MED VORES  NYHEDER PÅ WWW.CREOL.DK

BUTIK CREOL LUKKER

TAK FOR 20 GODE ÅR

BUTIK CREOL
SANKT PEDERS STRÆDE 33

KØBENHAVN K

Creol_221x153.indd   1 11/05/06   11:05:40

Københavns Kommune slip-
per for at skulle betale moms 
af de mange parkeringsmil-
lioner, som kommunen hvert 
år skraber sammen fra Indre 
By og brokvartererne.

Det står klart, efter at 
Landsskatteretten har af-
gjort, at skattemyndigheder-
ne uretmæssigt har opkrævet 
moms af parkeringsindtæg-
terne. Afgørelsen betyder, at 
københavnerne får lov til at 
beholde 50 millioner kroner 
årligt, som skattefar oprinde-
ligt har opkrævet.

Teknik- og Miljø borgme-
ster Klaus Bondam vil nu 
indkalde til drøftelser om, 

hvordan kommunen bedst 
kan anvende alle de ekstra 
millioner.

”Jeg forestiller mig, at vi 
kan anvende dem på at lappe 
vejene og til at forbedre for-
holdene for cyklisterne”, siger 
han. 

 Københavns Kommune 
har i kølvandet på afgørelsen, 
der faldt den 10. maj, rejst 
krav om tilbagebetaling af 
et trecifret millionbeløb, sva-
rende til den af uretsmæssigt 
opkrævede momsindbeta-
ling. Sidste år tjente kommu-
nen omkring 130 mio. kr. på 
parkeringsområdet.

LHL

KØBENHAvN BEHOLDER 
parKeringsmillioner
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Foråret er over os, og det kan 
mærkes hos indre bys blom-
sterhandlere. Københav- 
neravisen har taget pulsen på 
moden i altankassen.

af Ninna Jørgensen

Foråret har for alvor ramt 
København, og det har fået 
smilet frem hos Indre Bys 
mange blomsterhandlere, 
der kan måle forårets første 
solstråler i kroner og øre.

En af dem er Bering 
Blomster i Landemærket, der 
fremhæver, at både salget af 
gamle haveroser og kendte 
sæsonbestemte forårsblom-
ster har taget et hop opad i 
takt med, at solen ramte Kø-
benhavn.

Ifølge indehaver Bjarne 
Als er det bl.a. forårsblom-
ster som Den sarte julerose, 

den lyseblå forglem-mig-ej 
og de mangefarvede franske 
anemoner, der er mest popu-
lære netop nu.

Derudover peger han på, 
at roser har fået deres store 
renæssance. Gamle havero-
ser er meget efterspurgte, og 
den overordnede tendens er, 
at de gamle sorter igen er på 
vej frem. Ikke kun roser, men 
også planter som Svigermors 
Skarpe Tunge med de karak-
teristiske grønne blade med 
hvid kant er på vej tilbage i 
de danske stuer. 

”For år tilbage kunne 
man ikke lide den, men nu 
synes folk, at den er enkel 
og stilfuld”, siger Bjarne Als. 
I Fiol Blomster på Fiolstræde 
peger man på, at Rosengera-
nien – også kaldet duftgera-
nie – er den bedst sælgende 
blomst netop nu. Rosengera-

nien er også en gammel sort, 
og Fiol Blomster kan nikke 
genkendende til tesen om de 
ældre sorters renæssance.

Derudover er også appel- 
sintræer og oliventræer me-
get populære, lyder meldin-
gen fra Fiol Blomster.

nj@vdn.dk
 

fORÅR I fULD Flor

moden er i år:
 
1. Roser. 
2. Rosengeranie 
 (duftgeranie). 
3.  Appelsintræer og  
 oliventræer. 

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.
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– Sol, øl og bare maver
Så skete det langt om længe. Efter mere end fem 
måneder med kulde og nattefrost kom foråret 
– nogle vil endda gå så vidt at kalde det sommeren 
– til København. Det fik vanen tro københavnerne 
til at strømme ud i byens oaser.
De hvide maver blev luftet i Kongens Have og Ør-
sted Parken, og der blev drukket kolde og lunkne 
øl i Nyhavn og Indre Bys mange parker og pladser. 
Københavneravisen tog på billedjagt i byen på den 
første rigtige forårsdag i begyndelsen af maj.

LHL

DA SOMMEREN RAMTE    KøbenhaVn

Der blev langet kolde fadøl i lange baner over 
Klaptræets bar på Kultorvet. Da solen ramte 
København, ramte tørsten københavnerne! 

Café Zeze på hjørnet af Grønnegade og Ny Østergade er populært 
sted at nyde et glas køligt hvidvin blandt selvbevidste unge.

Københavnere, turister og folk fra forstæderne – alle 
flokkes de i Nyhavn, når vejret tillader det. vanen tro 

blev barer og restauranter fyldt op på årets første 
forårsdag, hvor der også blev drukket tæt af lunkne 

flaskeøl på Bolværket ud mod havnen.
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DA SOMMEREN RAMTE    KøbenhaVn

Dagen suppe
Varme retter
Kolde retter

Kolde/ varme Sandwich
Mere en 20 forskellige salater

Kaffe og kage

Café Oasen
Bredgade 22 - tlf.: 3314 0421 -  cafe@cafeoasen.dk

Sammensæt din egen menu
De ringer vi bringer indtil klokken ca 14.00

Også til frokostordninger

Café Oasen
præsenterer

Oasen_41x60_3.indd   1 11/05/06   19:16:09

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

Af Trine Seidelin Bøgh 

Metrosammenbruddet i slut-
ningen af april har fået me-
troens partnere til at kigge 
procedurerne efter i søm-
mene. En evaluering af for-
løbet er nu på vej, således at 
Ørestadsselskabet kan finde 
ud af, hvad der skal gøres 
anderledes, hvis en lignende 
situation opstår. 

Det seneste sammen-
brud skete tidlig torsdag 
morgen den 27. april, da 
hele metroen pga. tekni-
ske problemer endnu en 
gang holdt op med at køre. 
”Det er simpelthen løgn”, 
”ikke igen” og ”hvilken bus 
kører derhen?”, var de mest 
almindelige kommentarer 
blandt de mange morgen-
stressede passagerer på Nør-
report Station, der på grund 
af metroens nedbrud, var 
strandet og overladt til at 
kæmpe om en plads i en af 

de allerede overfyldte HT-
busser.

Det var en fejl i forbindel-
se med vedligeholdelse, der 
betød, at metroens centrale 
computersystem pludselig 
var uden strøm. Det fik sik-
kerhedssystemet til at stoppe 
alle togene og genstarte sy-
stemet.

Da driften blev genopta-
get, viste det sig, at der var 
opstået en fejl i computeren 
som følge af strømudfaldet, 

og derfor begyndte det hele 
forfra igen. Driften blev ikke 
normal før kl. 17.40, og me-
troens vagthavende drifts-
chef, Thomas Eiersted, be-
klager nedbruddet.

”Jeg ved ikke præcis hvor 
mange mennesker der er ble-
vet berørt af dagens hændel-
ser, men jeg kan dog sige, at 
vi til hverdag i gennemsnit 
transporterer 113.000 men-
nesker”, siger han.

tsb@vdn.dk

eValuering Af METROEN PÅ vEJ

Mills_86x114.indd   1 13/05/06   23:43:03

Knap havde de første solstråler nået byen, før de første gæster søgte mod det kongelige åndehul. Christian 
Iv’s gamle have er som altid en af københavnernes favoritter. Haven, hvis rigtige navn er Rosenborg Have, 
bliver årligt besøgt af over 2,5 mio. mennesker og er hermed den mest besøgte park i København. Siden foråret 
ramte København, har byens ældste åndehul været fuld af eksamenslæsende studenter, grupper af unge med 
lunkne håndbajere og hyggelige picnic-sammenkomster.
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restauranter og barer 
raser over, at Københavns 
Kommune har lukket 
ubemandede toiletter og 
pissoirer af sparehensyn. 
i nyhavn frygter restau-
ranter et stormløb mod 
deres toiletter.

Af Laurits H. Lassen 

Fulderikker, der tisser direk-
te i havnen, og et stormløb 
mod restauranternes toilet-
ter. Det er det scenarie, som 
restauranterne i Nyhavn 
frygter, efter at Københavns 
Kommune den 1. maj luk-
kede 17 gadetoiletter og syv 
pissoirer.

Borgerrepræsentationen 
vedtog sidste år at spare 
driften af toiletterne væk i 
budgettet for 2006, og den 1. 
maj blev besparelsen på 1,5 
mio. kr. ført ud i livet. Det 
er en beslutning, der langt 
fra falder i god jord blandt 
Nyhavns restauratører her 
umiddelbart før turismens 
højsæson.

tisser i havnen
”Vi har i forvejen et pro-

blem med, at folk kommer 
ind direkte fra gaden og 
benytter vores toiletter. Nu 
bliver det markant værre. 
Når turistsæsonen for alvor 
begynder, tror jeg samtidig, 
at vi vil se, at mange mænd 
i stedet begynder at tisse di-
rekte i havnen”, siger Sisse 
Petersen, inspektør i Ved 
Kajen i den ”nederste” del af 
Nyhavn nær Toldbodgade.

Der findes stadig fire be-
mandede offentlige toiletter 

i byen, herunder på hjørnet 
mellem Nyhavn og Kongens 
Nytorv. Alligevel er det gam-
le sømandskvarter blevet 
hårdt ramt af lukningerne. 
To pissoirer i selve Nyhavn er 
lukket, mens pissoiret i Lille 
Strandgade, der grænser op 
til Nyhavn, også har drejet 
nøglen om.

I Mc Joy’s Pub i det syd-
lige Nyhavn kalder man det 
absurd, at der skæres ned 
midt i det københavnske tu-
ristcentrum

”I forvejen pisser folk 
uden for pissoiret, når der 
er optaget, og det bliver jo 
kun værre med lukningen 
af pissoirerne”, siger austral-
ske Daniel O’ Brien, der er 
assisterende manager på Mc 
Joy’s.

Han kæmper i forvejen 

en umulig kamp for at holde 
folk fra gaden fra restauran-
tens toilet.

”Vi betaler for rengøring, 
toiletpapir og sæbe på vores 
toilet. Derfor er det forbe-
holdt vores kunder. I stedet 
for at lukke pissoirerne, bør 
man bemande dem”, siger 
Daniel O’ Brien.

Restauratørerne kan dog 
vejre morgenluft fra 2007, 
hvor der – måske – er udsigt 
til en forbedring af de offent-
lige toiletforhold.

ny handlingsplan for 2007
Kommunens embedsmænd 
har nemlig lavet en ny toilet-
handlingsplan for 2007-2010, 
hvor der lægges op til en 
markant forbedring af for-
holdene. På et udvalgsmøde i 
april tog politikerne positivt 

mod toiletplanen, der bl.a. 
vil erstatte de netop nedlagte 
ubemandede toiletter med 
20 nye tidssvarende toileten-
heder med handicap- og pus-
lefaciliteter. 

”Toilethandlingsplanen 
vil kræve, at man afsætter 
3,6 mio. kr. ekstra til drift 
om året og yderligere 24 mio. 
kr. fordelt over de næste fire 
år til etablering af nye toilet-
ter. Til gengæld vil borgerne 
få en ordentlig service, og 
byen vil ikke lugte så grimt”, 
siger Poul Wendel Jessen, vi-
cedriftschef i Vej & Park, der 
hører under  Teknik- og Mil-
jøforvaltningen.

Borgerrepræsentationen 
skal tage endelig stilling til 
toiletplanen under budget-
forhandlingerne i august.

lhl@vdn.dk

CAfÉER RASER OvER LUKNING 
aF gadetoiletter

i år må københavnerne få 
gang i knibeøvelserne, men 
der skal findes penge til bedre 
offentlige toiletforhold fra 
2007, lyder det fra social-
demokraternes Johannes 
nymark, der stemte for be-
sparelserne på toiletterne.

Det skal være muligt at finde 
flere penge til byens offent-
lige toiletter. København kan 
ganske enkelt ikke være sine 
toiletforhold anno maj 2006 
bekendt, lyder det fra Social-
demokraternes Johannes Ny-
mark, der er med i kommu-
nens Teknik- og Miljøudvalg. 

Besparelserne på de of-
fentlige toiletter skyldes, at 
Borgerrepræsentationen ikke 
afsatte tiltrækkeligt med 
penge til driften i budgettet 
for 2006. Siden har forvalt-
ningen bedt politikerne om 
at finde en redningscheck på 
1,5 mio. kr., men her stemte 
Johannes Nymark sammen 
andre socialdemokrater og 
De Radikale imod. Nu mel-
der han sig klar til at sikre 
bedre forhold fra næste år.

”Jeg er ikke stolt af bespa-
relserne, men faktum var, 
at der ikke var nogen penge 
i kommunekassen. Som po-
litikere blev vi fanget på det 
gale ben. Ikke desto mindre 
mener jeg ikke, at vi kan 
være de nuværende toiletfor-
hold bekendt, så det må vi se 
på”, siger han.

Men flere medlemmer af 
Venstre og Dansk Folkeparti 
har jo kritiseret besparelser-
ne på toiletforholdene. Er So-
cialdemokraterne ikke lige så 
optaget af gode toiletforhold 
som oppositionen?

”Det er jo rent drilleri. Det 
er jo ikke Venstre og Dansk 
Folkeparti, som skulle finde 
pengene, og det er altid lette-
re bare at kritisere, hvis man 
ikke behøver at sikre en sam-
menhængende økonomi”.

Kan du garantere, at man 
kan finde pengene i budgettet 
for næste år?

”Jeg sætter min lid til, at 
borgmesteren finder penge-
ne i budgetforhandlingerne 
i august. Vi bliver nødt til at 
rette op på det, og jeg mener, 
at bedre toiletforhold må ind 
i forhandlingerne”.

LHL

Den radikale teknik- og mil-
jøborgmester, Klaus Bondam, 
har vendt 180 grader og er nu 
parat til at genåbne en række 
af de lukkede gadetoiletter. 

Klaus Bondam har tidli-
gere sammen med Socialde-
mokraterne og resten af De 
Radikale stemt nej til at fin-
de en pose penge, der skulle 
holde toiletterne åbne i re-
sten af 2006. Men på et møde 
i teknik- og miljøudvalget 
den 10. maj sadlede Bondam 

om og meldte sig parat til at 
åbne 10 af de 17 gadetoiletter, 
der lukkede den 1. maj.

Der var ved redaktionens 
deadline endnu ikke taget 
nogen endelig beslutning om 
genåbning af de lukkede toi-
letter.

LHL

BEDRE 
toilet-
Forhold 
fRA 2007

BONDAM vENDER 
på en tallerKen

Til stor frustration for barer og restauranter er der blevet længere mellem de ubemandede toiletter i byen. Nu øjner 
kritikerne en åbning, efter at Klaus Bondam har lavet en kovending og støtter en genåbning af en del af toiletterne.

SLIP FOR TOPSKATTEN!
Suppler i stedet din pensionsopsparing!

Pensionskredit til fast rente
2,25%

FÅ MERE INFORMATION
PÅ WWW.KBH–ANDELSKASSE.DK

ELLER RING PÅ 3543 3424

KBH_andelskasse_86x75.indd   1 10/05/06   12:32:17
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billedkunstneren og skuespil- 
leren leif sylvester elsker 
indre by, men kan godt savne 
mere mangfoldighed. Køben-
havneravisen har taget en 
snak med kunstneren om hans 
liv København.

Af Esben Norrbom 

Skuespilleren Leif Sylvester, 
66, har altid boet i Køben-
havn. Han er født på Amager, 
bor i Store Kongensgade og har 
sit Galleri, Galleri Python, i 
Borgergade.

At Leif Sylvester er køben-
havner med stort K mærker 
man hurtigt. Han svarer 
uden betænkningstid på alle 
spørgsmål om byen, og det er 
tydeligt, at han har klare hold-
ninger til alt fra trafikpolitik 
til renovering af gamle husfa-
cader.

”Jeg har lige været i Am-
sterdam. Dernede prøver man 
at bevare de gode ting i byen. 
Samtidig med at man har mo-
derniseret byen, har man ladet 
de gamle facader stå. Man har 
altså bevaret det, der er godt 
for øjet. Ligesom der findes 
almindelig forurening, findes 
der også øjenforurening”, siger 
Leif Sylvester, der bl.a. er kendt 
fra TV-serien Taxa og Erik 
Clausens film ”De frigjorte”.

Leif Sylvester nyder at be-
væge sig rundt i byen. Han 
føler sig hjemme i Indre Bys 
gader. 

”Specielt i området om-
kring Borgergade, hvor mit 
galleri ligger. Krydset mellem 
Fredericiagade og Borgergade 
er mit favoritsted. Der sker 

noget. Biler kører forbi, og folk 
kommer og går. Men jeg har 
mange steder, jeg godt kan 
lide – jeg er ikke lokalpatriot”, 
siger han. 

Som kunstner i København 
kan Leif Sylvester ikke undgå 
at lade sig inspirere af byen, 
men den er ikke et tema.

”Jeg bruger da byen (i min 
kunst red.), når jeg går rundt. 
Men jeg bruger den ikke di-
rekte. Byen er en del af sum-
men af det, jeg ser og oplever”.

savner mangfoldighed
Når det kommer til kritik af 
byen, savner Leif Sylvester den 
mangfoldighed, som tidligere 
var i København. Dengang 
der var liv og bevægelse i alle 

gader. 
”Der burde være forret-

ningslokaler i alle huse lige-
som tidligere. Dem savner 
jeg. Det ville gøre det mere 
mangfoldigt og give liv. Man 
skal kunne gå ind direkte fra 
gaden og ikke bare møde en 
kedelig facade”, siger han.

Hvad kunne ellers være 
bedre i København?

”Det er klart, at man bliver 
nødt til at gøre noget ved bi-
lerne og forureningen. Det har 
klart hjulpet med metroen, 
hvilket er godt. Men jeg vil gå 
ind for en bompengeordning, 
ligesom man har i Stockholm”, 
siger Leif Sylvester. 

en@vdn.dk

Mit kvarter

ByEN SOM EN SUM Af opleVelser
Køber du nogen sinde 
hjemløseavisen ”hus 
Forbi”? 
Nej, det gør jeg ikke. Jeg 
har indtryk af, at det nær-
mest er blevet et erhverv at 
sælge den avis. Jeg støtter 
hellere på andre måder 
igennem mine projekter og 
mit arbejde. Blandt andet 
har jeg støttet op omkring 
kræftramte børn. 

spiser du økologisk? 
Jo det gør jeg. Det er et 
bevidst valg. Jeg har to 
små børn på ni og tolv 
år, og de og jeg skal leve 
sundt. Jeg vil gerne støtte 
op omkring økologi. Jeg 
har blandt andet lavet en 
plakatkampagne under 
sloganet ”Danmark som 
verdens første økologiske 
land” for at sætte fokus på 
økologien. 

hvem vil du spise frokost 
med: ritt bjerregård, 
maersk mcKinney møller 
eller rapperen Jokeren? 
Jokeren. Han er en sam-
fundsrevser, og det kan 
jeg godt lide. Så vi kunne 
nok få en hyggelig snak 
sammen. 

lider du af nogle fobier? 
Jeg er egentligt ikke 
bange for noget. Jeg lider 
hverken af højde- eller 
lavdeskræk. Men jeg har 
parkeringsvagtfobi. De kan 
hidse mig op.

ENO

      leif sylvester

bopæl: 
Store Kongensgade

stamcafé: 
Café Le Chat Noir

yndlingsrestaurant: 
Sushi på Umami 
(Store kongensgade)  
Kinesisk på Royal Garden 
(Borgergade)

I øjeblikket udstiller Leif 
Sylvester sin kunst på 
Galleri Moderne i Silke-
borg, varde Museum og i 
Amsterdam. 

:
Leif Sylvester i sit atelier på Amager

FIRE HURTIGE...

Frokosttilbud
· Sushi 45,- kr.
· Curry & rice 50,- kr. 
· Rarmennudler 75,- kr.

Grønnegade 28
1107 Kbh K

tlf.: 33 11 88 99
fax: 33 11 88 97 

Sushitime_86x60.indd   1 10/05/06   12:54:36

Nu behøver boligejere ikke 
længere at tage turen forbi 
det lokale dommerkontor, 
når boligen skal ombygges. 
Fremover kan man nemlig 
få fat i den såkaldte ting-
bogsattest på hjemmesiden 
www.ois.dk, hvor der nu 
ligger oplysninger om bl.a. 
ejendomsvurderinger, kon-
struktionsforhold og lokal-
planer.

I Indre By er tingbogsat-
testen bl.a. relevant for bo-

ligforeninger, der overvejer 
at inddrage loftrum til tag-
lejligheder. Der kan være 
tinglyst særlige regler på 
ejendommen, f.eks. hvilke 
lokalplaner, der er gældende 
for bygningen. Derudover 
indeholder tingbogen op-
lysninger om ejerforhold, 
pantsætning i ejendommen, 
matrikelskel og oplysninger 
om ejendommens areal.

Hvis man skal have et ud-
print af tingbogsoplysnin-

gerne, må man dog til lom-
merne som hidtil og betale 
den gældende retsafgift. Til 
gengæld sparer man turen 
til dommerkontoret, og det 
er  gratis at se tingbogsoplys-
ningerne på nettet, hvis man 
er ejer af ejendommen. 

AVS  

TAG STILLING TIL OMByGNING hJemmeFra
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GOURMET MENU
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1�MAJ 2006 ÅRGANG NR. 1  Kbh K

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

de Forurenede legepladser

Københavns Kommunes Miljøkontrol har siden 1996 undersøgt samt-
lige 860 børneinstitutioner samt de offentlige legepladser i kommu-
nen for jordforurening. 
På ca. 180 daginstitutioner var jorden ren. På godt 230 steder var 
jorden så forurenet, at den blev skiftet ud, og på ca. 450 institutio-
ner blev jordforureningen kategoriseret som »lettere forurenet«. Det 
betyder, at forureningen er på et så lavt niveau, at man kan tage vare 
på børnene ved at følge enkelte råd:

• Vask hænderne hver gang i har været ude at lege   
 og inden et måltid.
• tør skoene af for jord og sand.
• skift sko, når i går inden for.
• dyrk i ren jord, hvis i dyrker grøntsager med børnene.

der er fejl i Københavns Kom-
munes opgørelse over niveauet 
af forurening i kommunens 
legepladser. børnehaveleder 
kritiserer kommunen for 
manglende information.

Af Trine Seidelin Bøgh

Der er fejl i Københavns Kom-
munes lister over forurenede 
legepladser. I institutionen 
Adelgården i Adelgade har 
man aldrig modtaget fyldest-
gørende informationsmate-
riale, selv om institutionens le-
geplads er blevet opgjort som 
”lettere forurenet”.

Alle lettere forurenede le-
gepladser skulle ellers have 
modtaget materiale, der skal 
gøre forældre og pædagoger 
opmærksomme på, hvordan 
børn undgår gener af den 
forurenede jord. Informati-
onsmaterialet er ifølge kom-
munen selv afgørende, da de 
lettere forurenede legepladser 
kun er fundet forsvarlige un-
der forudsætning af, at bør-
nene følger en række råd om 
f.eks. at vaske hænder, efter de 
har leget.

Efter at Københavneravi-
sen har henvendt sig, har kom-
munen undersøgt sagen, og 
det viser sig, at der var opstået 
en fejl i kommunens registre-
ringer af, hvilke legepladser 
der var lettere forurenede. 
Adelgården var nemlig slet 
ikke blevet undersøgt, fordi 
deres legeplads lå på 1. sal.

Men fejlen var desværre 
ikke enkeltstående, for kom-
munen fandt efter Københav-
neravisens henvendelse endnu 
en institution, der var blevet 
registreret forkert.

”Det er jo selvfølgelig be-
klageligt, at der er sket en fejl, 
men vi vurderer på nuværen-
de tidspunkt, at der er tale om 
to enkeltstående tilfælde, men 
kan selvfølgelig ikke garan-
tere, at der ikke er sket yderli-
gere fejl”, siger miljøteknikker 
i Københavns kommune, Tina 
Møller.

skyder forbi målet
I Adelgården henviser man 
imidlertid til, at fejlen ikke 
forklarer, hvorfor man ikke 
har modtaget alt informati-

onsmaterialet. Da legepladsen 
var kategoriseret som lettere 
forurenet, skulle man jo un-
der alle omstændigheder have 
modtaget kommunens bro-
churer, selv om kategoriserin-
gen var en fejl.

”Vi har kun modtaget nog-
le klistermærker, en malebog 
og et brev om, hvordan man 
kan undgå at børn bliver på-
virkede af jordforurening, så 
vi troede, at det var en generel 
information og ikke noget, der 
var møntet præcist på os,” for-
tæller Dorthe Bristow , der er 
børnehaveleder i Adelgården.

Denne fortolkning af ma-
terialet, er hun desværre ikke 
ene om.

”Jeg var slet ikke klar over, 
at pjecen handlede om jord-

forurening og om, at jorden 
skulle være lettere forurenet 
på mit barns institution. Jeg 
troede, at den var udsendt som 
led i en hygiejnekampagne, så 
den skyder altså fuldstændigt 
forbi målet,” siger Alice Preis-
ler, der er mor til Oscar, som 
går på Adelgården.

I Københavns Teknik- og 
Miljøudvalg er de kede af, at 
materialet kan misforstås, og 
at informationerne ikke er 
kommet ordentligt ud.

”Det er en beklagelig pro-
blematik, som vi vil arbejde 
videre med. Vi er i gang med 
at foretage en evaluering af 
kampagnen, og vi kontakter i 
den forbindelse omkring 400 
forældre for at høre, hvad de 
synes om den”, siger Tina Møl-
ler.

I Adelgården er der ingen 
tvivl om, hvad de synes om 
kampagnen.

”Den informerer ikke or-
dentligt, så kommunen burde 
have haft sparet pengene, så 
de i stedet kunne give dem i 
tilskud til de institutioner, der 
selv står med udgifterne til 
oprydningen i de forurenede 
legepladser,” siger Dorthe Bri-
stow.

Københavns kommunes 
evalueringsrapport udkom-
mer i midten af juni måned.

tsb@vdn.dk

et flertal af de københavnske 
kommunalpolitikere har fundet 
det forsvarligt at lade køben-
havnske børn lege på kommu- 
nens ”lettere forurenede” 
legepladser. Københavner-
avisen har spurgt embedslæge 
anne Fabricius, der er sund-
hedsfaglig rådgiver for Køben-
havns Kommune, hvorfor det 
er forsvarligt at lade børnene 
lege på lettere forurenet jord.

Af Laurits Harmer Lassen

På 450 legepladser i kommu-
nen er jorden karakteriseret 
som lettere forurenet. Hvor 
farligt er lettere forurenet 
jord, Anne Fabricius?

”Man kan sammenligne 
det lidt med et lyskryds. Hvis 
der er rødt, holder man. Hvis 
der er grønt, kører man, og 
hvis det pludselig skifter til 
gult, så er vi i et mellemom-
råde, hvor der ikke sker no-
get, hvis vi passer på. Hvis 
man tager sine forholdsreg-
ler, og børnene f.eks. vasker 
hænder, efter at de har leget i 
jorden, så er det ufarligt”.

Men kan du forstå, hvis 
forældre til børn på de lettere 
forurenede legepladser er be-
kymrede?

”Ja, det kan jeg godt forstå. 
Problematikken er ganske 
indviklet, og grænseværdi-
erne er lige blevet flyttet. Det 
er svært at danne sig et fuldt 
overblik, men forældrene 
kan føle sig sikre, hvis de får 
børnene til at vaske hænder, 
og hvis man sørger for, at helt 
små børn, der ikke nødven-
digvis forstår instrukserne, 
ikke leger i jorden”.

Mener du, at det ud fra et 
sundhedsfagligt synspunkt 
ville være bedre at fjerne eller 
dække den lettere forurenede 
jord til?

”Det er et politisk valg. Ud 
fra et fagligt synspunkt er 
der opstillet retningslinjer, 
der gør det sikkert at lege i 
den lettere forurenede jord. 
Desuden har Københavns 
Kommune gennem de senere 
år gjort en stor indsats med 
at fjerne den kraftigt forure-
nede jord”.

lhl@vdn.dk

fEJLAGTIG OPGØRELSE OvER 
Forurenede legepladser

INGEN 
KO PÅ 
isen

450 af kommunens legepladser er katerogiseret som ”lettere forurenede”, men der er fejl i listerne.
Samtidig modtager kommunen kritik for informationsmaterialet om legepladserne.
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Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10

ROBERT’S COFFEE
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Restaurant 
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

Af Laurits Harmer Lassen

Fire mellemstore mærkeva-
rebutikker, en hip café og en 
kæmpestor restaurant. Det er 
fremtiden for de sidste tom-

me lokaler i det gamle Daells, der efter 
flere års stilstand nu skal gennemgå en 
gennemgribende ansigtsløftning.

Det er butiksmægleren, Absalon & 
Co., der har købt de 4000 kvadratme-
ter store lokaler i stue- og kælderplan, 
og ifølge direktør Stig Birk Dørler står 
der lejere parat, der kan løfte hele Fiol-
stræde.

”Det kan ikke være rigtigt, at gaden 
skal være et suttet gammelt bolche i 
forhold til Købmagergade og Strøget. Vi 
vil selv overveje at skyde flere penge i 
gaden, for der er ingen uoverensstem-
melser mellem gode varer og en god for-
retning”, siger han.

de rigtige lejere
Lokalerne skal nu have nye facader, og 
Stig Birk Dørler forventer, at butikkerne 
kan åbne omkring 1. august. Han øn-
sker endnu ikke at løfte sløret for nav-
net på de nye lejere i den gamle Daells-
bygning.

”Men vi har fokuseret på at tiltrække 
lejere, der kan trække resten af Fiolstræ-
de med op. Vi har ikke spurgt, hvem der 
kunne tænke sig at leje lokalerne. Vi har 
udvalgt butikker og restauratører, som 
vi mener har den rette profil, og spurgt 
dem, hvilken type lokaler, de gerne vil 
have”, siger han.

Absalon og Co. har fået forhåndstil-
sagn fra fire butikker og en café, der 
tilsammen får 2500 kvadratmeter, samt 
en restaurant, der får 1000 kvadratme-
ter at boltre sig på. Derudover vil 500 
kvadratmeter blive brugt som lager.

Stig Birk Dørler mener, at den videre 
udvikling af gaden skal tage udgangs-
punkt i det universitetsmiljø, der gen-
nem århundreder har præget området 
– også selv om de studerende nu er på 
vej ud af Indre By.

”Bygningerne og stemningen i gaden 
lægger op til en intellektuel tilgang. 
Det vil vi tage udgangspunkt i, når vi 
går videre med udviklingsplanerne. Det 
skal være et sted, hvor boghandlere og 
intellektuelt cafémiljø blander sig med 
de tøjmærker, der er på vej frem”, siger 
han.

lhl@vdn.dk

store planer 
fOR fIOLSTRÆDE
DE SIDSTE TOMME LOKALER I DET GAMLE DAELLS vAREHUS BLIvER fORMENTLIGT 
fyLDT UD DEN 1. AUGUST. BUTIKSMÆGLEREN ABSALON & CO., DER HAR KØBT LOKA-
LERNE, DRØMMER OM AT SKABE EN Ny PROfIL fOR fIOLSTRÆDE.

Siden det gamle Daells varehus langs Nør-
regade, Krystalgade og fiolstræde lukkede i 
1999, har det været underlagt en gennemgri-
bende ansigtsløftning. Efter en større om-
bygning satte det fem-stjernede luksushotel 
Skt. Petri med 270 værelser sig i 2003 på en 
stor del af Daells-bygningen. Samme år ryk-
kede den svenske møbelkoncern R.O.O.M. ind 
i den historiske bygning langs Nørregade og 
fiolstræde.

Det lykkedes dog ikke at finde en køber til et 
større areal langs fiolstræde og Krystalgade, 
der skiftevis har stået tomt og fungeret som 
udstillingslokaler siden lukningen af Daells. I 
begyndelsen af 2006 blev de tomme lokaler 
overtaget af butiksmægleren Absalon & Co., 
som nu kan fortælle, at fire butikker, en café 
og en større restaurant er på vej til lokalerne. 
De ventes at åbne omkring 1. august.

daells-bygningen siden 1999
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Der bliver langet oksekød 
over disken som aldrig før 
hos Slagteren på Kultorvet i 
disse uger. De sidste måne-
ders store kødskandaler har 
fået danskerne til at vende 
ryggen til supermarkedernes 
kølediske, og det har skabt 
gyldne tider for Kultorvets 
økologiske slagter.

”Det er almindeligt, at vo-
res salg stiger, når medierne 
skriver om gammelt kød, 
men denne gang har effekten 

været større og virkningen 
længere end normalt”, siger 
indehaver og slagtermester 
af Slagteren på Kultorvet, 
Jens Slagter.

I perioder har der lige-
frem været lange køer hos 
Slagteren på Kultorvet, og 
det er især det dyre oksekød, 
som kunderne går efter.

”Folk vil gerne betale lidt 
mere for at være sikre på kva-
liteten i øjeblikket. Vores salg 
af det dyre oksekød som ok-

semørbrad er de seneste må-
neder steget med 50 procent 
i forhold til samme periode 
sidste år. Vores leverandør 
kan knapt følge med”, siger 
Jens Slagter.

Totalt set har Slagteren på 
Kultorvet oplevet en stigning 
i salget på 30 procent i de må-
neder, hvor kødskandalerne 
har rullet.

LHL

bogcaféer, hvor man studerer 
bøgerne over en kop kaffe, 
bliver mere og mere populære 
i København. sidste skud på 
stammen er arnold busck på 
Købmagergade, der i april bød 
velkommen til kaffekæden 
baresso.

Af Louise N. Johansen

Læseheste, kaffeentusiaster 
og almindelige interesserede 
kan nu nyde både bøger og 
kvalitetskaffe på førstesalen 
i Arnold Buscks flagskibsbu-
tik på Købmagergade.

I april åbnede kaffekæden 
Baresso på førstesalen hos 
den kendte boghandler, og 
noget tyder på, at bøger og 
kaffe går fint hånd i hånd. I 
hvert fald er der de seneste 
år åbnet en lang række bog-
caféer i København, og om-

rådet omkring Fiolstræde ser 
ud til at blive bogcaféernes 
centrum.

I Odense introducerede 
Arnold Busck første gang de-
res samarbejde med den dan-
ske kaffekæde Baresso ved 
åbningen af bogcafé i august 
sidste år. Idéen er, at man kan 
tage bøgerne med ovenpå og 
overveje et køb over en kop 
varm kaffe. Samtidig finder 
man en masse læseeksem-
plarer i bogcaféen, som man 
kan nyde, hvis man trænger 

til en kaffepause.
”Man skal kunne opleve 

bøgerne og give kunderne et 
frikvarter med en bog”, siger 
direktør for Arnold Busck, 
Asger Flygare.

Arnold Busck og Baresso 
vil byde alle interesserede 
velkommen på førstesalen 
til en masse arrangementer, 
hvor der bl.a. allerede har 
været rejsefordrag ved Troels 
Kløvedal og bogsignering ved 
Leif Davidsen.

lnj@vdn.dk

Der er kommet en ny sand-
wichbar på Kultorvet. På en 
skinnende solskinsdag i maj 
slog Sub Sandwich på Kul-
torvet 11 dørene op for første 
gang. 

På menukortet er bl.a. 
”dagens special” af friskla-
vede sandwich og salater til 
de kunder, der måtte komme 
forbi. 

”Og dem er der rigtig 
mange af”, siger indehaver 
Laila Jørgensen, der hentyder 
til den strøm af mennesker, 
der dagligt passerer igennem 
Købmagergade og Kultorvet 
fra Nørreport. 

Sub Sandwich satser des-
uden på frokostordninger til 
de omkringliggende virksom-

heder, men det er ikke kun 
de erhvervsdrivende og for-
bipasserende fra Nørreport 
Station, som Laila Jørgensen 
vil servicere. Studerende kan 
nemlig få fat i sandwich og 
salat med studierabat, som 
ifølge Laila  Jørgensen ”sig-
nalerer, at vi også er klar til 
at servicere dem, der ikke tje-
ner så mange penge”. 

Sub Sandwich rummer 
i det hele 76 siddepladser i 
fine, lyse lokaler. Skal sand-
wichen nydes i solen, gøres 
det bedst ude ved en af de 
24 siddepladser på Kultorvet, 
som stedet råder over.

LNJ

Af Thomas Jørgensen

Der er lagt i ovnen til en 
fejring af de helt store, når 
350 års-jubilæet for Trinita-
tis Kirke kulminerer den 10. 
og 11. juni. Jubilæet vil bl.a. 
blive fejret med et historisk 
optog gennem byen og en 
fest på kirkepladsen med un-
derholdning og god mad og 
drikke. 

Derudover vil kirken op 
til jubilæet afholde en del 
forskellige arrangementer: I 
ugerne op til jubilæet vil der 
forekomme en række rund-
visninger og sognevandrin-
ger samt koncert med Trini-
tatis Kantori.

På selve dagen, lørdag den 

10. juni, vil der være mulig-
hed for at deltage i en histo-
risk gudstjeneste i Trinitatis 
Kirke, hvor det er muligt at 
opleve en kombination af ele-
menter fra tidligere tiders li-
turgi og gudstjenestepraksis. 

Fra først på eftermiddagen 
den 10. juni vil der være fest 
på kirkepladsen med mad, 
drikke, optræden og boder. 
Slagtere i bowlerhatte fra 
slagteren ved Kultorvet vil 
stege hele lam og gris på kir-
kepladsen, mens tørsten kan 
slukkes med jubilæumsøl fra 
Bryggeriet Refsvindinge.

TRINITATIS KIRKE GØR 
KLAR til JubilæumsFest

vARM KAffE OG masseVis aF bøger

bogCaFéer i indre by
Arnold Busck/Baresso, Købmagergade 49, 1150 København K.
Bibliotekscaféen, Krystalgade 15, 1171 København K.
Chester’s Bogcafé, Strandgade 26, kld., 1401 København K.
Den franske Bogcafé, fiolstræde 16, st., 1171 København K.
Paludan Bog & Café, fiolstræde 10-12, 1171 København K.

KødsKandale SKABER KØ HOS JENS SLAGTER

SOL OG SANDWICH 
på KultorVet
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AfspændingYoga
gratis introduktioner

intensive kurser
dag og aftenhold

morgenyoga
gravidyoga

butik

www.yoga.dk
Prg. 33 14 11 40
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Fra
somm

Meget læk
Kidmohair
med silke.

Se dansk

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

Musikbutikken og 
galleriet A Touch 
of Elvis er åbnet på 
første sal på hjør-
net mellem Peder 
Hvidfelts Stræde 
og Rosengården. 
I butikken finder 
man al den musik 
med Elvis, man 
ikke finder i Fona 
– og al den merc-
handise, man kun 
finder i specialfor-
retninger eller El-
vis-klubber. 

Det er bl.a. her, at man 
skal lede efter musiksamlin-
gen ”Follow that dream”, der 
består af frasorterede numre 
fra produktionsprocessen. 
Eksempelvis blev sangen 
Hound Dog lavet i 28 versio-

ner, hvoraf kun én kan købes 
i almindelige musikbutik-
ker. 

Udover musik, bøger og 
plakater med Elvis kan man 
også få et certificeret kære-
stebrev skrevet af The King 
himself til en værdi af 30.000 
kr. Det er også muligt at er-
hverve sig Elvis’ hjemsted 
– Graceland - i miniformat.

Indehaver J. Elvis Lar-
sen er selv musiker og kører 
rundt i det ganske land for at 
opføre oprigtige Elvis shows. 
Han har beklædningen, bak-
kenbarterne og bevægelser-
ne, der kan sige: ”You ain’t 
nothing but a Hound Dog…”

NJ

Italienske delikatesser og 
vine i alle prisklasser. Det er 
den korte beskrivelse af, hvad 
der venter i den nyåbnede 
italienske vinbar og café, Il 
Senso, på hjørnet af Gothers-
gade og Landemærket.

Il Senso åbnede midt i maj 
efter at have overtaget loka-
lerne fra den traditionsrige 
danske frokostrestaurant 
Kongens Kælder. Direktør 
Christian Madsen understre-
ger da også hurtigt, at det 
stadig er muligt at få en god 
frokost på stedet.

”Vi satser på den delikate 
frokost med et stort udvalg 
af gode italienske pølser, 
luksusoste og meget mere. 
Derudover er det ingen hem-
melighed, at vi går meget op i 

god italiensk vin”, siger Chri-
stian Madsen.

Il Senso har et stort udvalg 
af italienske vine, der starter 
i et rimeligt prisleje på 160 kr. 
pr. flaske og derefter bevæger 
sig opad. I den anden ende af 
skalaen indeholder vinkortet 
absolutte luksusvine til 2000 
kr. flasken.

LHL

De tidligere AF-lokaler på 
Kultorvet 17 er efter længere 
tids lukning igen klar til at 
blive taget i brug. Håndvær-
kerne er så småt ved at være 
færdige, men det er dog ikke 
for at give plads til en ny bu-
tik. Derimod skal nabobutik-
ken Tiger flytte ind i de lidt 
større lokaler. 

Tiger er en butikskæde, 
der hovedsageligt handler 

med ti- og tyve kroners ting. 
Nu skal butikkens begrænse-
de 50- og 100-kroners marked 
udvides, og butikschef Jens 
Rantzau glæder sig til at få 
mere plads.

”Så kan varerne præsen-
tere sig bedre. Vi glæder os, 
selvom det er dyrt”, siger 
han.

NJ

Den danske smykkedesigner 
Julie Sandlau, der står bag 
en ny smykkebutik i Niels 
Hemmingsens gade 4, henter 
bl.a. sin inspiration fra rejser. 
Denne sommers kollektion i 
den nye butik, Julie Sandlau 
Concept Store, er inspireret af 
eksotiske fugle, og de centra-
le farver er rød (Onyx, koral), 
blå (Abalone, Agate) og grøn 
(Peridot, Jade, Chrysoprase).

Julie Sandlaus filosofi er 
som udgangspunkt ret sim-
pel: ”Når jeg designer smyk-
ker, kan jeg godt lide at føle, 
at det er et smykke, man ville 
kunne finde i sin bedstemors 
smykkeskrin på et smukt 
gammelt loft - de smykker 
der engang var elsket”.

Ifølge Bitten Martinussen, 
der sidder med marketing og 
PR, er smykkerne ”roman-
tiske, multikulturelle og så 

med en god portion dansk 
minimalistisk stil”.

Hollywood-kendiser som 
Gwyneth Paltrow, Kiera 
Knightly og Jessica Simpson 
er spottet med de karakte-
ristiske sigøjnerøreringe og 
halskæder med Julie Sand-
laus logo – en kvist med bla-
de formet i guld.

NJ

Sitio er en nyligt åbnet re-
staurant i Kultorvets nord-
lige hjørne - Hausergade 36. 
Tidligere lå den spanske re-
staurant El Gustazo på adres-
sen, men nu er stilen skiftet 
ud sammen med inspiratio-
nen til menuen, der nu ikke 
længere begrænser sig til 
Spanien.

Den nye restaurant har et 
åbent køkken, hvor indeha-
ver Scott Dawson kokkererer 
hjemmelavede spiseligheder 
fra hele verden. Inspiratio-
nen til Sitio Sausage & Mash, 
hvor selv pølserne er hjem-
melavede, er eksempelvis 
hentet fra England. 

Når alle retter laves hjem-
me, sikres kvaliteten lige 
fra råvarer og det endelige 
produkt, understreger Ditte 
Dawson, der ejer den nye 
restaurant sammen med sin 
mand. For at få gavn af fri-
ske råvarer hele året ændrer 
Scott og Ditte Dawson deres 
menu efter årstiderne.

”Vi prøver at få plads til 
alle specielle ønsker gæster-
ne måtte have ved ikke at 
sige nej til noget – i hvert fald 
ikke før Scott har sagt nej”, si-
ger Ditte Dawson. 

Når vejret tillader det, 
kan man sidde ved borde på 
Kultorvet og nyde foråret og 
Sitios specialiteter. 

NJ

ELvIS ER KOMMET 
til byen

tiger PÅ SPRING

fRA TRADITIONSRESTAURANT 
TIL italiensK Vinbar

MAD fRA HELE 
vERDEN PÅ 
KultorVet

SMyKKER SOM I 
BEDSTEMORS smyKKesKrin
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Der er åbnet et tempel i indre 
by. Ét af den slags hvor der 
serveres forfriskende te og 
urteblandinger i afslappende 
omgivelser. 

Tetemplet ligger på Købma-
gergade 26 E, tilbagetrukket i 
baggården på 3. sal, og her er 
hjælpen nær til selv den mest 
fortravlede shopaholic, der 
stresser rundt på Strøget.

Det nye tempel byder på 
svalende lokaler med puder på 
gulvet og piger i indiske sarier, 
der åbner dørene til en afslap-
pet atmosfære og ikke mindst 
uanede mængder af te. Klien-

tellet er varierende 
ifølge Stine Ander-
sen, der arbejder 
i Tetemplet. Hun 
fremhæver, at det 
er den afrodisiske 
te og kærligheds-
teen, der har størst 
succes hos de te-el-
skende.

Udover te-salg 
vil der i i frem-
tiden være ma-
vedans, indisk 
dansk og foredrag 
i Tetemplet. 

LNJ

Et par trin ned af trappen i 
Skindergades nye tapasbar, 
Nena, og man står midt i alle 
tænkelige spanske delikates-
ser.

Indehaver Yolanda  Garcia 
importerer selv lækkerierne 
og ved alt om, hvordan de 
bruges. 

Sortimentet består bl.a. af 
forskellige slags tørret skinke 
– herunder serrano-skinker-
nes konge, Jamon Iberico, der 
er er fra grisene med sorte 
tæer, som har gryntet rundt i 
naturen og fundet deres ynd-
lingsfrugt – bellota. Skinken 
smager af mere og er fastere 
i kødet end almindelig serra-

no-skinke. Yolanda har også 
chorizo-pølser, både dem til 
brød og dem til grill. 

Baren, der har adresse i 
Skindergade 22, er ikke en 
restaurant, men et sted man 
kan nyde sine tapas, tage 
maden med hjem eller hente 
ingredienserne og selv sam-
mensætte sine tapas. Køber 
man ingredienserne med 
hjem, gives der 10 procents 
rabat. Kan tapas ikke gøre 
det, er det muligt at købe en 
spansk sandwich, en såkaldt 
bocadillo. Den fås med bl.a. 
serrano-skinke, salchichon 
eller tun-omelet.

NJ

Designshoppen Wood Wood i 
Krystalgade er med designet 
af deres egen såkaldte Adico-
lor-sko kommet i et fornemt 
selskab. Butikken har nemlig 
som den eneste i Danmark 
fået lov til at designe deres 
egen Adicolor-model, som 
den tyske skogigant Adidas 
står bag.

Med designet af Adicolor 
kommer Wood Wood i sel-
skab med førende designere 
og kunstnere som tegnese-
rieskaberen Dark Horse og 
designeren Emilio Pucci, der 
også har givet deres bud på 

en Adicolor-sko. Wood Woods 
nye udgave af Adicolor førte 
i begyndelsen af april til et 
sandt sneakerhysteri, hvor en 
kødrand af mennesker stod i 
kø for at sikre sig et eksem-
plar af skoen, der bliver pro-
duceret i et meget begrænset 
antal. I de store amerikanske 
byer er tendensen langt mere 
udbredt, og her er der eksem-
pler på folk, der ligger i kø 
i dagevis op til, at udvalgte 
designbutikker frigiver deres 
nydesignede Adidas- eller Ni-
kesko.

LNJ

rundetaarn oplever voksende 
interesse for koncerter og 
udstillinger. tårnet er klar til 
markante ombygninger i 2006 
for at sikre bedre faciliteter.

Af Ninna Jørgensen

Rundetaarn er ikke blot en 
af byens helt store turistat-
traktioner. Det er også et 
populært udstillings- og kon-
certsted, og interessen for ak-
tiviteter i det gamle tårn er 
markant stigende. Derfor har 
Rundetårns ledelse beslut-
tet, at 2006 skal stå i ombyg-
ningens tegn og munde ud i 
bedre faciliteter til tårnets 
mange gæster.

De akustiske forhold i Bib-
liotekssalen skal f.eks. for-
bedres, da de til tider er mere 
besværlige end gavnlige for 

musikere. Desuden skal mu-
sikerne tilbydes bedre toi-
let- og garderobefaciliteter i 
fremtiden.

Faldende besøgstal
Trods den voksende interesse 
for udstillinger og andre kul-
turbegivenheder i tårnet, er 
det samlede besøgstal dog 
faldet en smule fra 2004 til 
2005. I 2005 lagde knap 970 
gæster om dagen deres vej 
forbi tårnet, og det er et fald 
på omkring 7 procent i for-
hold til 2005, hvor 1040 gæ-
ster besøgte tårnet dagligt.
Overvejelserne om årets 
kommende ombygning kom-
bineret med det let faldende 
besøgstal har gjort det nød-
vendigt at rette blikket mod 
billetprisen. Rundetårn har 
samtidig måttet erkende, at 

indtægterne fra møntkik-
kerten ikke kan fungere som 
lønningsgrundlag på læn-
gere sigt. Det har tilsammen 
resulteret i en forøgelse af 
billetprisen på 5 kr. 

21 tekstilkunstnere
For tiden kigger mange be-
søgende forbi tårnets ud-
stilling, der frem til 5. juni 
byder på international teks-
tilkunst. 21 kunstnere fra 
Danmark, Norge, Spanien og 
USA udstiller helt nye vær-
ker, der alle tager udgangs-
punkt i den samme tekst 
fra Det Gamle Testamente: 
”Prædikeren lærer, at alting i 
Verden har sin tid, som Gud 
forordner og styrer” (Prædi-
kernes Bog kapitel 3).

nj@vdn.dk

OMByGNINGENS ÅR i rundetaarn

Wood Wood I fORNEMT SELSKAB et tempel 
I INDRE By

Ny TAPASBAR 
i sKindergade
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de danske auktionshuse har 
det godt, og det mærker man 
i Frederiksstaden, danmarks 
centrum for auktionshuse. et 
nyt auktionshus i bredgade 
er klar til at tage konkurren-
cen op på moderne kunst og 
design.

Af Esben Norrbom 

Det er populært som aldrig 
før at gå på auktion i Dan-
mark. I Bredgade, Danmarks 
førende auktionsgade, har 
auktionshusene svært ved at 
få armene ned, og nu melder 
et nyt auktionshus sig på ba-
nen.

Copenart Auctions er åb-
net i Bredgade 65, og det er 
ikke uden grund, at aukti-
onshusets bagmand, Thomas 
C. Thulstrup, har valgt at pla-
cere sig i den kendte gade. 

”Vi har lagt os herinde i Bredgade, 
fordi det er kunstgaden i København. 
Her ligger de bedste auktionshuse, og 
dem vil vi gerne udfordre”, siger han. 

Derfor satser det nye hus anderledes 
og sigter mod et yngre og bredere publi-
kum. For eksempel har Copenart  Auc-
tions til efteråret en temaauktion under 
titlen ”Hammer og segl”. Her ryger auk-
tionsgenstande fra sovjettiden under 

hammeren. Blandt andet kan man her 
byde på en Rolls Royce, som har tilhørt 
Mikhail Gorbatjov. 

bredgade er kvalitet
Hos auktionshuset Bruun Rasmussen 
mærker man også den stigende interesse 
for auktioner. Og selvom auktionshuset 
også har fået andre adresser rundt om i 
landet, har adressen i Bredgade fortsat 
meget stor værdi. 

”Bredgade er en beliggenhed, som 
signalerer kvalitet. Siden Bruun Ras-
mussen blev grundlagt i 1948, har det 
netop været kvaliteten, som har haft hø-
jeste prioritet. Det vil vi blive ved med 
at leve op til”, siger kommunikationsdi-

rektør Sebastian Hauge Lerche.
Selv om Bruun Rasmussen i stigende 

grad vil benytte sig af online-auktioner 
og herigennem opnå større geografisk 
spredning på deres aktiviteter, vil auk-
tionshuset fortsat være markant synligt 
i Frederiksstaden.

Hos Copenart Auctions er man ikke i 
tvivl om, hvilken vej udviklingen peger 
for de danske auktionshuse. 

”Der er helt klart en stigende inte-
resse. Auktionen giver en helt speciel 
stemning, hvor man byder mod andre, 
og der er et spil i det,” siger Thomas C. 
Thulstrup.   

en@vdn.dk 

GyLDNE TIDER fOR 
bredgades auKtionshuse

StigHaunso_41x60.indd   1 11/05/06   19:35:27

Rosendahl Radio i Dronnin-
gens Tværgade 21 er blevet 
skiftet ud med  møbelforret-
ningen Designers Republic. 
Den nye butik forhandler 
danske second-hand designer-
møbler, og det er også muligt 
at få ompolstret og renoveret 
gamle møbler i forretningen.
Derudover har butikken et 
udvalg af ukendte kunstnere, 
der løbende bliver udskiftet.
Butikken har åbent hver dag 
fra kl. 10.30 til 18.00 og lør-
dag til kl. 15.00. Ejeren af 
butikken er René Holm, men 
butikken ledes dagligt af 
butikschef Mette Holst Chri-
stensen. 

AVS

Designers Republic sælger gamle 
designklassikere.

salget af de eksklusive 
philippe starck-lejligheder i 
adelgade er gået i gang. men 
det er ikke alle og enhver, der 
får lov at byde ind på lejlig- 
hederne.   

Af Adelena Schrøder

Salget af de eksklusive Phi-
lippe Starck-lejligheder i 
Adelgade er skudt i gang på 
en højst usædvanlig måde. 
Boligdesignfirmaet YOO 
Danmark, der står bag salget 
af lejlighederne, ønsker nem-
lig kun designinteresserede 
købere, og alle interesserede 
købere skal gennem flere 
møder med firmaet, før de 
overhovedet får lov at se lej-
lighederne.

På den måde ønsker YOO 
Danmark at sikre sig, at kø-
berne ikke bare er nysgerrige, 
men har en oprigtig interesse 
i at erhverve sig en af lejlighe-
derne.

Lejlighederne i Adelgade 

er personligt designet af den 
verdenskendte designer og 
medejer af YOO, Philippe 
Starck, og interessen har da 
også været enorm. Allerede 
før salgsprocessen gik i gang 
stod knap 500 på venteliste.

Salget af lejlighederne gik i 
gang i april måned, men trods 
stor interesse for lejlighederne 
er der hidtil kun solgt 10 af de 

i alt 60 lejligheder. Ifølge kom-
munikationschef Christian 
Bogh skyldes det lave antal 
solgte lejligheder YOO Dan-
marks specielle salgsproces.

Lejlighederne ventes ind-
flytningsklare sommeren 
2007 og kan erhverves til en 
kvadratmeterpris på omkring 
75.000 kroner. Det betyder, at 
en 70 m2 stor lejlighed vil ko-

ste omkring 5 millioner kro-
ner, og så er det den skrabede 
udgave uden møbler. 

Det er muligt at købe lej-
lighederne fuldt møblerede, 
og hvad denne pris løber op 
i afhænger af de udvalgte 
møbler, der blandt omfatter 
en messingstol til 100.000 
kroner.

avs@vdn.dk

Ny DESIGNBUTIK 
I dronningens 
tVærgade

Direktør Thomas C. Thulstrup i Copenarts lokaler i Bredgade 65

STOR INTERESSE fOR starCK-leJligheder

Der er lang venteliste på de nye Philippe Starck-lejligheder i Adelgade.



Foto: Luftfoto af byggepladserne medio april 2006. I bunden af Kvæsthusgraven ses det nye regnvandsbassin, hvor 
dækstøbningerne er næsten afsluttet. På den østlige side af scenetårnet i Skuespilhuset ses kobberbeklædningen. 

SKUESPILHUSET
Der pågår facadearbejder på alle facader. Der monteres glasfacader, vinduer, foyerfacade og 
kobberbeklædning på scenetårn.
Indvendig skalmuring i auditoriet og udvendig skalmuring pågår.
Inde i bygningen pågår installationsarbejderne på højtryk.
Montagen af teaterteknisk udstyr er opstartet.
Der arbejder i øjeblikket ca. 120 håndværkere i bygningen hver dag, og antallet vil stige i løbet af 
de kommende måneder.
Skuespilhusets hjemmeside www.skuespilhus.dk er i øjeblikket under revision.

KE-AFLØB, UNDERJORDISK REGNVANDSBASSIN
Den sidste sektion af dækket i den vestlige ende af regnvandsbassinet blev støbt medio maj. 
Jordopfyldning omkring regnvandsbassinets ydervægge er udført.
Lænsning af grundvand er ophørt. 
Montage af rør og maskinelle dele er igangsat planmæssigt fra primo maj. 

KONTAKT TIL BYGGEPLADSEN
Al henvendelse vedrørende forhold på byggepladserne bedes rettet til byggeledelsen på:

Telefon: 33 93 66 96 
Fax: 33 93 66 98 
Mail: mmm@cowi.dk el. suf@cowi.dk
Telefontid: 9 – 16. Uden for dette tidspunkt kan der lægges besked på tlf. svarer.

Der kan til enhver tid findes mere information på www.skuespilhus.dk og www.ke.dk
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Af Adelena 
Schrøder

Vinbaren i Dron-
ningens Tværgade 
er så småt ved at 
vende tilbage til 
hverdagen, efter 
det tragiske mord 
på den tidligere 
p r o f e s s i o n e l l e 
bokser Tue Bjørn 
Thomsen i slut-
ningen af april.

Efter den tra-
giske hændelse, 
hvor Tue Bjørn 
Thomsen blev 
stukket ned i for-
bindelse med et 

masseslagsmål på Vinbaren, 
kontaktede ejerne, Jess An-
dersen og Claus Mikkelsen, 
en kommunikationsekspert 
for at få råd og hjælp til hånd-
teringen af situationen.

I samråd med eksperten 
kom de frem til, at det ville 
være etisk forsvarligt at gen-
åbne baren efter Tue Bjørn 
Thomsens begravelse. Vinba-
ren genåbnede den 29. april. 

Jess Andersen og Claus 
Mikkelsen har drevet Vin-
baren i 14 måneder og var i 
første omgang nervøse for, 
at den succes de havde opar-
bejdet pludselig var truet. De 
havde aldrig i deres vildeste 
fantasi forestillet sig, at et 
drab kunne finde sted lige 
uden for deres bar. 

”Hvis det kunne ske her, 
kan det jo ske alle steder”, 
siger Jess Andersen. Claus 
Mikkelsen supplerer: ”Man 
er jo i chok, og det at vaske 
blod af fortovet er absolut 
ikke noget, jeg har lyst til at 
prøve igen”.

Siden drabet har de mod-
taget stor støtte og opbak-
ning fra venner og gæster, og 
det har genskabt troen på, at 
Vinbaren kan fortsætte sin 
succes.  

Tue Bjørn Thomsen blev 
stukket i brystet med en kniv 
uden for Vinbaren i forbin-
delse med et masseslagsmål, 
der startede inde på baren og 
hurtigt kom ud af kontrol. 
Ifølge kriminalinspektør 
Ove Dahl fra Københavns 

Politi var der flere årsager til 
slagsmålet, bl.a. var det med 
til at oppiske en i forvejen ag-
gressiv stemning, at en ung 
kvinde blev chikaneret på 
dansegulvet.

Det er uklart, hvor meget 
bokseren Tue Bjørn Thomsen 
deltog i slagsmålet, men på 
et tidspunkt kom han ud på 
gaden, hvor et knivstik ramte 
ham i brystet.

Efter episoden er begge 
ejere begyndt at se folk mere 
an og er generelt blevet mere 
overvågne. Desuden er sik-
kerheden på Vinbaren øget 
i kraft af et overvågningska-
mera, og personalet har fået 
rådgivning i, hvordan man 
fremover kan håndtere lig-
nende situationer.

avs@vdn.dk

Vinbarens SvÆRE vEJ TILBAGE
DE TO EJERE Af vINBAREN ER DyBT RySTEDE OvER DRABET PÅ EKSBOKSEREN TUE BJØRN THOMSEN. 
MEN DE ER OPTIMISTISKE, NÅR DET GÆLDER fREMTIDEN fOR vINBAREN. 

Københavns Politi arbejder 
i øjeblikket på højtryk for 
at overbevise en række nøg-
levidner til mordet på Tue 
Bjørn Thomsen om, at de skal 
vidne i retten. Flere vidner er 
nemlig alvorligt bekymrede 
for, hvad der vil ske, hvis de 
vidner, og det kan i sidste 
ende få sagen til at smuldre.
”Der er altid en risiko for at 
tabe sagen, og det er proble-
matisk med de bekymrede 
vidner. Men sagen udvikler 
sig hele tiden, og vi arbejder 
optimistisk videre”, siger kri-
minalinspektør Ove Dahl fra 
Københavns Politi. 

Politiet har sigtet og va-
retægtsfængslet en 29-årig 

mand, der er kendt af politiet 
for flere former for krimina-
litet. Manden var en del af 
en gruppe med indvandrer-
baggrund, der var involve-
ret i et masseslagsmål den 
skæbnesvangre aften på Vin-
baren i Dronningens Tvær-
gade. Slagsmålet fortsatte 
ude på gaden, hvor Tue Bjørn 
Thomsen blev stukket ned. 
Selv om en stor gruppe men-
nesker stod i kø i nærheden, 
har politiet stadig vanskeligt 
ved at få nok nøglevidner på 
banen.

”Men der er heldigvis nog-
le, der godt vil vidne. Der-
udover kan man tale om to 
grupper: Der er nogle vitale 

vidner, der er bekymrede 
over at skulle vidne, og der er 
personer, der tydeligvis ved, 
hvad der skete, men ikke øn-
sker at give os oplysninger-
ne”, siger Ove Dahl.

Den 29-årige mand fik 
den 9. maj forlænget sin vare-
tægtsfængsling i fire uger.

LHL

MANGEL PÅ vIDNER 
ET stort problem

w
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det er aldrig for sent at udleve 
drømmen. det er fotograf og 
billedkunstner Frederikke 
Friderichsen et levende bevis 
på. hendes billeder kan netop 
nu opleves på galleri Christof-
fer egelund i bredgade.

Af Adelena Schrøder

Frederikke Friderichsen op-
gav en sikker karriere som 
producer på Danmarks Ra-
dio til fordel for billedkun-
sten, som hun i dag er meget 
tæt på at kunne leve af. 

Den 40-årige billedkunst-
ner og fotograf opfatter kun-
sten som et frirum, hvor hun 
kan koble af fra hverdagen. 
En hverdag, som hun mener 

er fyldt med stress og alt for 
mange pligter.

Frederikke Friderichsen 
kan endnu ikke udelukken-
de leve af sin kunst. Derfor 
arbejder hun fortsat i TV-
branchen som freelance foto-
graf og klipper på TV2 Nyhe-
derne. 

Arbejdet med nyheder er 
ifølge Frederikke Friderich-
sen med til at styrke hendes 
kunst, da hun via sit arbejde 
får adgang til en lang række 
spændende miljøer, der er 
med til at udvikle og inspi-
rere hende som kunstner.

Mange af hendes billeder 
opstår, når hun går på op-
dagelse i byrum forskellige 
steder i verden. Hun arbejder 

meget intuitivt med moti-
verne til sine billeder, men 
den efterfølgende bearbejd-
ning og billedernes perfek-
tionisme bærer tydelig præg 
af hendes professionelle bag-
grund som fotograf. 

Frem til den 10. juni kan 
man opleve Frederikke Fri-
derichsens billeder på ud-
stillingen URBAN FLUX på 
Galleri Christoffer Egelund i 
Bredgade 75.

avs@vdn.dk

et Frirum fRA HvERDAGEN

Fra den 4. juni vil der hver lørdag være marked på Kon-
gens Nytorv, hvor man kan finde alt fra musselmalet 
porcelæn til rodekasser med bøger. Markedet er åbent 
fra klokken 10.00 til 17.00 og fortsætter frem til den 15. 
oktober. 

AVS

handelsforeningen i store kongensgade har 
taget initiativ til en ny internetportal for 
gaden. målet er i sidste ende at gøre gaden til 
Københavns svar på oxford street i london.

Af Esben Norrbom 
 
Der skal gøres noget for at trække flere folk til 
Store Kongensgade. Det er udgangspunktet 
for gadens handelsforening, der nu går nye 
veje for at gøre opmærksom på gadens kvali-
teter og muligheder.

Handelsforeningen har taget initiativ til, 
at Store Kongensgade får sin egen internet-
portal, hvor man kan få information om de 
forskellige butikker, restauranter og cafeer, 
der findes i gaden.    

Formålet med siden er at få københavnere 
og turister til at vælge Store Kongensgade som 
deres foretrukne sted at handle. 

stigende konkurrence
Næstformanden i Store Kongensgades Han-
delsforening, Henrik Hammer, ser den nye 
internetportal som første skridt på vejen til 
for alvor at ruste gaden til den stigende kon-
kurrence fra storcentre som Fields og Fiske-
torvet.

”Vi har kvaliteterne til at blive Køben-
havns Oxford Street, men vi skal gøre noget 
for at trække folk til”, siger han.

Henrik Hammer peger på, at gaden har li-
geså mange muligheder som et storcenter og 
en langt hyggeligere atmosfære. 

”Vi har her i gaden et fantastisk udbud 
af butikker, som dækker alt, hvad man kan 
ønske sig. Vi ligger i toppen når det gælder 
forretninger, restauranter, kunst, kultur og 
stemning”, lyder det fra Henrik Hammer.

Selvom portalen har været undervejs 

et stykke tid, er det ikke alle forretninger i 
Store Kongensgade, der har valgt at støtte op 
om projektet. Handelsforeninggen har været 
rundt i alle butikker og fortælle om den nye 
portal, men det går trægt med at få alle med. 

”Vi har været rundt i alle butikker, og vi 
har sendt breve ud, men det virker som om, 
at de handlende enten er bange for at prøve 
noget nyt, eller også har de nok i deres eget,” 
siger Henrik Hammer. 
     
Internetportalen findes på 
www.storekongensgade.dk  

en@vdn.dk

KØBENHAvNS SvAR 
PÅ oxFord street

Store Kongensgade vil være 
københavnernes fortrukne handelsgade.

MARKEDSDAGE PÅ 
Kongens nytorV
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Lotte Høst Hansen

Den 1. juni slår det nye club-
Zoda i Boltens Gård dørene 
op for det helt unge publi-
kum på 18 år og opefter.  
”Programmet for aftenen 
er ikke helt på plads endnu, 
men vi knokler for at få det 
sidste på plads”, forsikrer 
medejer Michael Thiberg og 
lover, at der vil være forskel-
lige overraskelser i løbet af 
aftenen.
Klubben kommer til at dele 
lokaler med club-Venue i 
diskoteket Crazy Daisys tid-
ligere lokaler. Hver torsdag 
vil der være club-Zoda, og 
fredag-lørdag bliver lokaler-
ne overtaget af Club-Venue, 
som åbnede 17. marts i år.
”Torsdagene er blevet tileg-
nede de unge, fordi de har 
tid og mulighed for at gå i 

byen om torsdagen. Det har 
de ældre ikke”, forklarer Mi-
chael Thiberg.

mainstream hele vejen
Club-Venue er også main-
stream hele vejen igennem, 
men for det lidt ældre pub-
likum.
”Fredag er for dem på 20 år 
og opefter, og lørdag er til-
tænkt de 23 årige og opef-
ter”, siger Michael Thiberg.
Selvom club-Zoda og club-
Venue har både fælles lo-
kaler og samme ejere, lover 
Michael Thiberg, at der vil 
være stor forskel på de to 
klubber og nævner club-Zo-
das lavere barpriser som en 
af forskellene.   

lhh@vdn.dk

nyt disKoteK fOR DE HELT UNGE

mange af gadenavnene i grøn-
negade Kvarteret har hun-
dredevis af år på bagen. som 
led i en længere artikelserie 
er grønnegade Kvarteret gået 
på jagt efter gadenavnenes 
oprindelse. denne gang har vi 
sat Chr. ix gade, hovedvagts-
gade og grønnegade under lup.

Af Kåre Bjerglund

Chr. ix gade
Dette gadenavns oprindelse 
taler tydeligt nok for sig 
selv. Christian IX blev født i 
1818 og kronet i 1863. I hans 
samtid var han ikke populær 

hos den brede befolkning, 
hvilket ikke mindst var fordi 
han modsatte sig folkestyret 
frem til 1901. Kongen døde 
i 1906, og i dette sidste rege-
ringsår skete der samtidig 
en storstilet sanering af et af 
byens usleste fattigkvarterer. 
Det muliggjorde, at man kort 
efter kongens død, kunne 
opkalde en lille gade mellem 
Gl. Mønt og Gothersgade ef-
ter ham.

hovedvagtsgade
Kongens Nytorv blev anlagt 
i 1680 som mønstringsplads 
for Københavns Garnison. 

Københavns Hovedvagt blev 
opført i 1724 under Frederik 
den 4. og nedrevet igen i 1875. 
Hovedvagten lå lige til højre 
for Hotel d’Angleterre og fra 
1830 omme bagved ’den mør-
ke arrest’. De arrestede måtte 
som en ekstra påmindelse 
om det, der blev taget fra 
dem, lægge ører til det store 
urværk, der dengang hang på 
hovedvagtens forside. Uret 
blev af de frie folk på gaden 
brugt til at synkronisere de-
res egne lommeure.

grønnegade
Helt tilbage i år 1377 nævnes 
gaden i de historiske kilder, 
og navnet peger logisk nok i 
retning af naturen. Dengang 
lå der også marker i området, 
men gadenavnet fik mere 
end én betydning. I området 
boede der nemlig jævne folk 
af alle slags, og de talte intet 
mindre end ”grønnegadsk”. 
Det var dog ikke kun posi-
tivt – at få Grønnegade hældt 
over hovedet betød nemlig at 
få en skideballe.

men hVorFor HEDDER DE DET?

Zeze_41x60.indd   1 11/05/06   10:25:54

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

www.muhldorff.dk
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Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72
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Den 1. juni åbner diskoteket club-Zoda i Boltens Gård. 
Det overtager Crazy Daisys gamle lokaler og gør plads til et yngre publikum.
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urmager sing nguyen er skuffet over 
den behandling, han modtog i forbin- 
delse med tvangsflytningen fra det 
gamle Cityarkaden. Københavneravisen 
har opsøgt urmageren, der har fået ny 
butik et stenkast fra den gamle.

Af Trine Seidelin Bøgh

Ærgrelse og skuffelse. Det er de fø-
lelser, der den dag i dag går igennem 
urmager Sing Nguyen, når han tænker 
tilbage på sin kamp for kompensation 
for at skulle flytte fra det daværende 
Cityarkaden.

Som tidligere beskrevet i Grønne-
gade Kvarteret har Sing Nguyen kæm-
pet en lang, sej kamp mod ejendoms-
selskabet Keops, der ville tvangsflytte 
den lille urmager, da ombygningen af 
Cityarkaden gik i gang. Sing Nguyen 
kæmpede for enten at blive i bygnin-
gen eller få en i hans øjne retfærdig 
kompensation.

Keops mener derimod at have ta-
get meget hensyn til butikkerne i 
forbindelse med ombygningen, og 
Sing Nguyen erkender, at butikkerne 

i Cityarkaden fik tilbudt nye lokaler 
i kompensation for de gamle. Her var 
huslejen dog en ganske anden.

”Huslejen var flere gange dyrere 
end den husleje, vi havde i Cityarka-
den, så det kunne slet ikke betale sig 
for os”, siger Sing Nguyen.

I dag er urmageren og hans forret-
ning, Ure-Guld-Sølv, flyttet ud af Ci-
tyarkaden, men han er stadigt skuffet 
over den behandling han og nogle af 
de andre forretninger fik af Keops.

”Det er trist at man bare kan gøre, 
som man vil, fordi man er et stort 
amerikansk firma med en masse ka-
pital. Det kan man som butiksejer jo 
ikke stille noget op imod”, siger Sing 
Nguyen.

Han besluttede sig derfor for, at få 
prøvet sagen ved retten, men inden 
det kom dertil, blev der indgået et 
forlig med Keops. Den 1. november 
sidste år flyttede Ure-Guld-Sølv derfor 
ud af kvarteret, men Sing Nguyen kan 
stadigt findes i nærheden, nemlig på 
Nygade 7, hvor hans butik nu har lo-
kaler.

tsb@vdn.dk

urmageren MÅTTE 
fLyTTE TIL SIDST 

I Kronprinsensgade 4 åbnede 
tøjbutikken MONO i begyn-
delsen af maj. Her hænger 
eksklusivt tøj fra blandt 
andre Dolce & Gabbana, Er-
manno Scervino og Celyn B 
på stativerne i de lyse og tjek-
kede rum.

Tidligere blev der solgt 

antikt marokkansk interiør 
i forretningen, men da det 
hele brændte i december sid-
ste år, besluttede ejer Said 
Elmaataoui, at det efter 14 år 
med antikviteter var tid til at 
få andre varer i butikken.

LHH

Fra antiKViteter 
TIL DOLCE & GABBANA

Café Victor i ny østergade er 
klar med de måske største om-
væltninger i caféens 25-årige 
levetid.

Først og fremmest er der ble-
vet slået hul i loftet op til 1. 
sal, hvor der er lavet selskabs-
lokaler og importeret en zink-
bar fra Frankrig. Derudover 
er udeserveringen kraftigt 
udvidet, så caféen efterhån-

den matcher de franske for-
tovscaféer, som den ynder at 
sammenligne sig med.

”Tidligere havde vi kun 
en lille række borde uden-
dørs, men nu ligner det for al-
vor noget. Efter 25 års levetid 
er Café Victor endelig blevet 
rigtig fransk”, siger barchef 
Noel Johansen.

LHL

NyE SELSKABSLOKALER OG FransK zinKbar

Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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Af Andreas Stær

Med hele syv for-
retninger, der har 
specialiseret sig 
i varer med til-
knytning til hip-
hop-kulturen, er 
Pisserenden ved 
at være stedet, 
man kommer i 
København, hvis 
man har hang til 
hængerøvsbukser, 
guldkæder og om-
vendte kasketter.

I 70’erne var Latinerkvar-
teret ofte først med det hip-
peste nye hippie-kluns, og i 
2006 er Pisserenden stadig 
stedet, hvor det nye sker. Bare 
inden for hiphop-kulturen, 
og det er kun godt, hvis det 
kan trække de unge til kvar-
teret, mener Jørgen Røssell 
fra Lædersmeden, der har 
haft adresse i Pisserenden i 
over et kvart århundrede.

”Det har altid været et 
sted for de unge, og hvis de 
kan lide hiphop, skal de have 
det sådan. Kvarteret beholder 
sin charme og sit særkende 
på den måde”, siger han.

super love og bit of soul
For Jørgen Røssell er det un-
derordnet om det er hippier 
eller hiphoppere, der befol-
ker Pisserenden. Så længe 
kvarteret er hipt og tiltræk-
ker de unge, er alt godt, ly-
der det fra Jørgen Røssell.

”Dengang vi åbnede i 1977 
var det her, alt det, der var 
hipt, lå. Der var ¨’Super Love’ 
og ’Bit of Soul’, der solgte læ-

dervarer, som var moderne. 
Det var også derfor, at alle 
stjernerne som Led Zeppelin 
og Clapton kom herned og 
handlede, når de var i Køben-
havn”, siger han.

En af dem, der i den grad 
har oplevet forretninger 
komme og gå i kvarteret, er 
Engelke Tvermoes, der i 43 
år har haft Keramikbutikken 
i Skt. Pederstræde. Han er 
ligesom Jørgen Røssell glad 
for, at der kommer nye butik-
ker til kvarteret.

Det vigtigste er at trække 
flere folk til kvarteret – også 
selv om Engelke Tvermoes 
ikke er så  interesseret i de 
nye butikkers varesortiment.

”Tidligere var det nok det 
mere hippieagtige, der var 
moderne. Der lå nogle butik-
ker her som solgte mikro-ma-
kro-grønsager. Det var sådan 
noget med at plante radiser 
i måneskin, du ved. Yin og 
Yang”, siger han.

Charlotte Gaardboe fra 
tøjbutikken Tracks mener 

ikke, at der er noget bemær-
kelsesværdigt i, at det netop 
er hiphop-butikkerne, der 
dukker op nu.

”I de 12 år vi har ligget 
her, har vi set butikker kom-
me og gå med modebølgerne. 
Lige nu er det så hiphoppen, 
der igen er det helt store. Det 
bølger op og ned. Men kvar-
teret er unikt på den måde, 
at der stadigvæk er en grup-
pe af voksne bohemer, som 
bor her”, siger hun.

Fanden i voldsk
Hun mener, at Pisserenden 
er en god blanding af noget 
provinsielt og noget af helt 
moderne.

”Det er på en gang jord-
nært og fanden i voldsk. De 
mange nye butikker er med 
til at skabe og vedligeholde 
dynamikken i interaktion 
mellem det gamle og det 
nye”, siger hun.

De nye butiksejere føler 
sig da også velkomne, og 
Thomas Herodt fra Copenha-
gen Streetwear, der åbnede i 
Larsbjørnstræde i 2004, var 
aldrig i tvivl om, at Pisseren-
den var et godt sted at placere 
butikken.

”Det handler om, at kvar-
teret altid har været kendt 
for mode. Folk hernede er 
indstillet på at få trukket de 
unge herned og ikke ud i et 
eller andet storcenter”, siger 
han.

abs@vdn.dk

SÅ LÆNGE DET ER hipt...
De fleste af Pisserendens inkarnerede butiksejere er tilfredse med, at kvarteret er ved at blive centrum for selvbevid-
ste danske hiphoppere. Det er kun godt, at Pisserenden stadig er kvarteret, hvor tingene sker, lyder meldingen.

#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 160,- kr.

Damer vask, klip og føn 210,- kr.
Lyse eller farvede striber 300,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00
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»Tidligere var det 
nok det mere hip-
pieagtige, der var 
moderne. Der lå 

nogle butikker her 
som solgte mikro-
makro-grønsager. 

Det var sådan noget 
med at plante radi-
ser i måneskin, du 
ved. Yin og Yang«

- Din kontakt til lokal købekraft i Indre By

Kontakt VDN for annonceplads på
tlf. �� 4� 4� 00  eller  mail: annonce@vdn.dk

De mange nye hiphop-butikker sætter deres præg på kvarteret, og 
såkaldte street art-arrangementer er ikke længere et særsyn. De ældre 
Pisserenden-borgere hilser udvikligen velkommen, for det er vigtigt, at 
kvarteret hele tiden er i forandring.
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i anledning af sin nye graffitikunstbog var 
den amerikanske graffitilegende, t-kid, på 
besøg i larsbjørnsstræde i slutningen af 
april. her demonstrerede han i ca. en time 
sine evner med spraydåsen.

Af Andreas Stær 

På en stor grøn træplade lod graffitima-
leren T-kid alias Julius Cavera alle forbi-
passerende og interesserede kigge med 
på, hvordan det foregår, når han laver et 
piece (slang for værk eller maleri). 
Med et par lynhurtige, men bestemte 
bevægelser med spraydåsen blev den 
grønne plade ved hjælp af sorte streger 
og farvestrålende flader forvandlet fra 
et almindeligt stykke finér til ægte new 
yorker-kultkunst.

”Hvis man ikke ved, hvem han er, 
interesserer man sig ikke for graffiti”, 
lyder det fra den hætteklædte teenager, 
Hans-Christian Bach, fra sin siddeplads-

på toppen af en parkeringsbilletauto-
mat. 

Og der kunne være noget om det. I 
hvert fald var fremmødet foran Copen-
hagen Streetwear i Larsbjørnsstræde 
den 25. april så stort, at to cyklister 
kørte sammen, da de forsøgte at passere 
samtidig. Flere billister måtte ”dytte” 
sig igennem mængden til kunstnerens 
og alle tilskueres tydelige irritation.   

T-kid er en af graffitiens gamle dren-
ge og har været med siden starten. Han 
har nu, ligesom mere konventionelle 
kunstnere så ofte gør det, udgivet en 
bog, der illustrerer hans værker og sam-
tidig er en biografi over hans liv. I øv-
rigt er han for nylig blevet foreviget som 
en af karaktererne i Playstationspillet 
”Getting Up”.

abs@vdn.dk

graFFitiens mester PÅ BESØG I PISSERENDEN

Af Andreas Stær
abs@vdn.dk

Café pachá – spanske tapas
Larsbjørnsstræde 9 kommer i nærmeste 
fremtid til at lægge lokaler til en helt ny 
cocktailbar med speciale i catalonske 
tapas. Ejer er Thomas Jeppesen, som 
planlægger at åbne caféen 1. juni.

tKo – Japansk kitsch
Alt på hylderne er fra Japan i butik-
ken TKO i Studiestræde 17, der slog dø-
rene op i slutningen af april. TKO for-
handler en farvestrålende blanding af 
japanske varer, der placerer sig et sted 
mellem kunst og kitsch. Blandt andet 
legetøj, brugskunst, tasker, skralde-
spande, penalhuse og plastikpadde-
hatte med duft. 

Vero italiano – italiensk frokost
I kælderen til Larsbjørnsstræde 23 åb-
nede 1.  maj en ny frokostrestaurant ved 
navn Vero Italiano. Vero Italiano er ita-
liensk ejet og er specialister i italienske 
sandwich og salater. Udvalget af drik-
kevarer består naturligvis af italiensk 
juice og øl. Vero Italiano er søsterrestau-
rant til Vero Italiano på Gammel Torv.

nø – upgraded and exclusive trash
I midten af april åbnede Lea Nørtved 
butikken NØ i Larsbjørnsstræde 22. 
Butikken forhandler et stort sortiment 
af både nyt og gammelt grej. Under eti-
ketten ”Upgraded and exclusive trash 
og nye varer” er alt nøje udvalgt og no-
get for sig.

JapansK KitsCh 
OG GAMMELT GREJ
Catalonske tapas, japansk brugskunst og italienske 
sandwich er blot nogle af de ting, som kvarterets 
nyåbnede butikker byder på. 
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HvIS DU KAN CHILLE, Kan du Chille!

birthe græsborg
DESIGN

Studiestræde 40 - 1455 Kbh. K
Tlf. 33 93 61 12

Birthe_41x40.indd   1 11/05/06   18:22:11

En ny hiphop-orienteret tøj-
butik kom på plads i Lati-
nerkvarteret, da tøjbutikken 
ALIS i april åbnede i Studie-
stræde 24. Tøjmærket ALIS 
har eksisteret siden 1998 og 
har siden været solgt i Hip 
Hop- og streetorienterede 
tøjbutikker. Nu er den før-
ste butik med udelukkende 
ALIS-tøj så åbnet. 

Tøjet er ifølge indehaver 
Albert Hatchwell ikke skabt 
efter et bestemt koncept el-
ler til en bestemt målgruppe. 
Det er lavet ud fra princippet 
om, at hvis man tager sit pro-
dukt seriøst og lægger sjæl og 
energi i det, vil det skinne 
igennem og appellere til alle, 
der kan føle det. Eller som 
Albert selv udtrykker det: 

”Hvis du kan chille, kan du 
chille!”.

Navnet ALIS er en sam-
mentrækning af Albert og 
Isabelle, butikkens og tøj-
mærkets ophavsmænd.

ABS

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

Af Andreas Stær 

Den 1. juli lukker et af 
Pisserendens klenodier. 
Fra hjørnet af Skt. Peder-
stræde og Larsbjørnstræ-
de har smykkebutikken 
Creol siden 1986 solgt asi-
atisk inspirerede smykker 
til hele København, men 
nu lakker det mod enden.

Indehaver Lars Ber-
tram vil i stedet fokusere 
på engroshandel med de 

smykker, som han får designet og 
sælger til guldsmede i hele Skandi-
navien.

”Efter 20 Lille Juleaftener bag di-
sken er det på tide, at der sker noget 
nyt”, siger Lars Bertram. 

Selvom han har haft butikken i en 
yngre menneskealder, er det hverken 
nostalgi eller vemod, der præger den 
snart tidligere butiksindehaver. Pis-
serenden har nemlig i Lars Betrams 
øjne altid været kendetegnet ved at 
være et kvarter i forandring. 

”Når noget nyt bliver moderne og 
kommer til København, kommer det 
her. I 70’erne og starten af 80’erne var 
det Østen, der var moderne. Derfor lå 

Det indiske hus, Janus og Creol her. 
Nu er det skateboards og hiphop, der 
er moderne, og det er ikke tilfældigt 
butikkerne dukker op her”, siger 
han. 

Selvom Creol lukker, er det dog 
ikke slut med smykkerne i Lars-
bjørnstræde. I Creols lokaler åbner 

Thomas Keller, der i sin tid var med 
til at starte Creol op, en ny smykkebu-
tik under et nyt navn. Den skal efter 
planen åbne den 1. august.

abs@vdn.dk

ET KLENODIE luKKer
EfTER 20 ÅR I CENTRUM Af KvARTERET LUKKER SMyKKEBUTIKKEN 
CREOL. IKKE fORDI DET HAR vÆRET SMÅT MED KUNDER, MEN fORDI 
DET ER PÅ TIDE, AT DER SKER NOGET NyT. 

lars bertram kan fortælle 
mange historier fra sine år i 
Creol. i dagene efter jul over-
værede han en noget pudsig 
episode, da to kvinder skulle 
bytte deres julegaver.

Vi befinder os i de store byt-
tedage umiddelbart efter jul. 
To kvindelige kunder i smyk-
kebutikken Creol i snak, og 
det viser sig, at de begge er 
der for at bytte deres jule-
gave fra kæresten. Da de to 
gaver lidt ligner hinanden, 
begynder de at tale om deres 
kæresters smag, fortæller in-

dehaver Lars Bertram. 
De to kvinder bliver hur-

tigt enige om, at det da er 
morsomt, at de begge har 
en kæreste, der kan lide den 
samme type smykker, og 
som snakken går finder de 
flere og flere lighedspunkter 
mellem de to kæresters smag 
og juleønsker. 

Mindre morsomt bliver 
det, da det går op for de to 
kvinder, at de faktisk begge 
er kæreste med den samme 
fyr – og sikkert ikke ville 
have fundet ud af det, hvis 
ikke han havde været så let-

sindig at købe julegaver til 
dem det samme sted!

De to kvinder blev dog 
ikke synderligt vrede på 
hinanden, fortæller Lars Ber-
tram.

”Men jeg tror, at der var en 
fyr et sted, der måtte finde de 
gode undskyldninger frem”, 
lyder det fra butiksejeren, 
der den 1. juli lukker efter 20 
år i kvarteret.

ABS

EN letsindig KÆRESTE
Salgsmedarbejdere!

Tracks søger salgsmedarbejdere
fuldtids – deltids – ferieafløser.
Start 1. juni, samt 1. sep. 2006.

Tracks er en special forretning
- især kendt for tøj og støvler

fra australien.

Du er voksen, ansvarsbevidst,
udadvendt, kan lide kundepleje

og andre butiks aktiviteter.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 Kontakt venligst,
Charlotte Gaardboe Gandrup

skriftligt eller pr. telefon
Tel: 33338383

E-Mail: tracks@tracks.dk

Gaardboe Trading
Larsbjørnsstræde 26
1454 København K.

www.Tracks.dk

41x100_Tracks.indd   1 10/05/06   9:11:24



��MAJ 2006 ÅRGANG NR. 1  

Af Jan E. Janssen

Den første navngivne ejer i Nørregade 
15 var skomager Peter Lindo i 1377. 
Efter en brand i 1386 blev grunden 
kommunal og lejet ud, bl.a. lejede en 
af Nørregades mange bryggere byg-
ningen fra 1609 til 1620.

Siden overtog en tysk boghandler 
og bogtrykker huset, hvorefter det 
overgik til den stadskendte vinhand-
ler Frederik Knudsen Gamborg med 
hans vinstue ”Godtkøb”, et navn, der 
drillede konkurrenten ”Dyrkøb” syd 
for Fruekirken. Vinstuen var et yndet 
tilholdssted for teologistuderende 
– dem var der mange af - og deres 
lærere.

Hofmaler van Manders maleri af 
den lille familie Gamborg findes i 
stadsstuen på første sal. Ringen, som 
ses på hustruens hånd, findes stadig 
i efterkommernes eje. En samtidig 
skrev, at det var ”et Traktérhus paa 
Nørregade, hvor man fik saa delikat 
Mad”.

Kirken tager over
Frederik Knudsen Gamborgs søn, 
Anders Gamborg, solgte i 1701 vin-
huset til Sankt Petri menighed. Den 
voksende menighed havde brug for 
en tredje præstegård så tæt på kirken 
som muligt. Kirken tilkøbte den syd-
lige nedbrændte nabogrund af bager 
Cort Legan og lagde den sammen med 
sin. Bagermesteren fik til gengæld en 
begravelse på den tyske kirkegård. 
Hans gravsten findes endnu.

I 1730 købte kirken endnu en na-
bogrund, et stykke af nuværende 
gadenummer 13. De tre grunde til-
sammen udgjorde så den tredje tysk-
lutherske præstebolig. Her stod to to-
etageshuse med gavlkvist og kælder.

Den første præst i huset flyttede 
ind i 1711, men døde allerede samme 
år af pesten. En anden præst, Friede-
rich Gabriel Resewitz, måtte flytte 

hjem til Tyskland i 1774, fordi han 
skabte problemer for kirken med 
antidanske udtalelser. 

de lærdes gade
I 1800-tallet var Nørregade de lærdes 
gade, således også for nr. 15-17 ved-
kommende. Her boede i en årrække 
Christian Molbech, den indflydelses-
rige litterære kritiker og kgl. bibliote-
kar, og Rasmus Nyerup, litteraturhi-
storiker og bibliotekar. Dobbelthuset 
var indtil de slesvigske krige for det 
meste beboet af tyske præster og de-
res enker - indtil menigheden ikke 
længere havde råd. 

I 1800-tallet blev husene forhøjet 
med en etage. Dengang var der boli-
ger i kældrene. Beboerne var hånd-
værkere og medlemmer af det pæ-
nere borgerskab, specielt enker efter 
embedsmænd.

Efter 1860 var ejeren af Nørregade 
15 den embedsmand, der uden held 
havde forsøgt at redanisere provin-
sen Slesvig, departementschef Theo-
dor Regenburg. Den høje stue i hjør-
nehuset var i mange årtier Pedersens 
møbelforretning. Og den tilsvarende 
i nummer 15 var fra 1920’erne en 
spejderudrustningsbutik.

revet ned i 1933
Spejderbutikken blev købt af fru Tove 
Lembcke sammen med Cay Lembcke. 
Denne var en pensioneret kavalleri-
officer og kendt nazistsympatisant. 
Han administrerede fra 1930’erne 
Camping-Clubben fra husets 1. sal.

Spejderforretningen fortsatte til 
langt efter besættelsestiden til 1956. 
Dobbeltejendommen 15-17’s ejer fru 
Tove Lembcke fra Charlottenlund 
og hendes familie fik den revet ned 
i 1933, og året efter byggede man 
den nuværende forretningsejendom 
på stedet, Nørregades første funktio-

nalistiske ejendom. Den blev blandt 
andre lejet ud til brændsels- og olie-
firmaet 4K i stue og kælder (det sås 
og lugtedes, da den nuværende ejer 
Aage Bruun & Søn flyttede ind og 
skulle pumpe en masse olierester op) 
og en damekonfektionsfabrik over 
tre etager. 

Fra 1969 møder vi så trævarefor-
retningen Aage Bruun & Søn i stue-
etagen. Den var blevet grundlagt i 
Sankt Peders Stræde 10 i året 1910. 
Den store butik var indtil 2005 ejet 
af Jens Bay. Han købte huset af Tove 

Lembckes børn og lejede de tre øver-
ste etager ud til universitetets juri-
diske forskningsafdeling. Jens Bay 
solgte sin ejendom til naboen Folke-
kirkens Nødhjælp forrige sommer, 
og den 24. september lukkede Nør-
regades træudsalg. Nu foregår her en 
gennemgående ombygning af hele 
huset.

Nørregade 15: 
Fra vinstue til Folkekirken

Historiske huse i Nørre Kvarter uu

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 hi-
storiske 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.

Nørregade 15 har været under ombygning, siden folkekirkens Nødhjælp overtog bygnin-
gen. Den tidligere bygning på adressen har en historie tilbage til 1300-tallet, hvor ejeren 
var skomager Peter Lindo. Siden har har der bl.a. været vinstue, præstegård, spejderbutik 
og trævarebutik på adressen.
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Af Cæcilie R. Skovmand
 
Thorvaldsens Museum 
bliver i disse uger pakket 
stille og roligt ind i stillad-
ser. Den gamle bygning 
bærer nemlig præg af 
forurening og ælde og får 

derfor en tiltrængt ansigtsløftning. 
I øjeblikket er konservatorer i fuld 

gang med at lave forundersøgelser og 
rense snavs fra bygningerne. Det er 
et arbejde, der tager tid, men det er 
også nødvendigt, hvis farverne skal 
fremstå klart, fortæller PR-ansvarlig 
på Thorvaldsen, Betinna Weiland. 
”Forundersøgelser er meget vigtige 
ved en gammel bygning som Thor-
valdsens Museum. Vi kan ikke bare 
gå i gang med at male nu og her. Vi vil 
gerne tilbage til nogle af de originale 
farver, bl.a. bliver de store karakte-
ristiske døre malet i deres oprinde-
lige brune farve. Helhedsindtrykket 
bliver noget anderledes, fordi far-
verne vil fremstå meget klarere, når 
al snavset er renset væk”, siger hun. 
Facaderne på museet er udsmykket 

af billedhuggeren Hermann Ernst 
Freud, hvis relieffer forestiller helios 
og solens opstigning. Men farverne 
er så småt ved at falme og flyder ef-
terhånden i ét med sort snavs, som er 
opstået efter mange års forurening af 
luften.

Konservatorerne er nu gået i gang 
med at afsalte bygningen med nogle 
kemikalier, som minder om bagepul-
ver. Mange års syreregn har ødelagt 
gipsen, og det skaber mørke skjolder, 
som skal renses væk. Derfor bliver 
der nu lavet en slags muddermaske 
på bygningens facade, som trækker 
urenhederne ud.
 
respekten for det gamle
Thorvaldsens museum er tegnet af 
Michael Gottlieb Bindesbøll og blev 
indviet i 1848. Meningen med restau-
reringsarbejdet er ikke, at museet 
skal fremstå som splinternyt, men at 
det skal have et mere homogent ud-
seende - uden sorte skjolder og skyg-
ger. 

I første omgang er der kun bevilli-
get penge til den frontale facade på mu-

seet.  Resten af bygningen bliver fik-
set løbende inden for de næste par år. 
Ifølge Bettina Weiland holder tids-
planen indtil videre, og museet skul-

le meget gerne stå klar til turistsæso-
nen for alvor starter i midten af juli 
måned.

crs@vdn.dk

RENSENDE MASKE 
TIL thorValdsen 
Der bliver hakket, skrabet og malet på det gamle museum, og konservatorer 
er i disse uger i fuld gang med at rense smuds og snavs af de smukke facader. 

Café Sirup blev til Wanna-B 
Det gamle café Sirup i Kom-
pagnistræde 4 har fået 
en ansigtsløftning og har 
skiftet navn. Stedet satser 
på hygge og venlige tjenere, 
der har tid til mere end bare 
at kaste kaffe over disken.

CRS

 

Kartoteket-CPH er Køben-
havns nye castingbureau. 
Det nye bureau har adresse 
på Højbro Plads og er blevet 
en realitet, efter at talent-
spejderne Tanja Grunwald, 
Pernille Lempke og Saskia 
Skeel Fahlsten har slået deres 
aktiviteter sammen.

Nu har de samlet deres 
kartoteker af skuespillere, 

modeller og andre folk, som 
kan noget foran et kamera.

Bureauet caster menne-
sker til alt fra spillefilm til 
reklamer og modelopgaver, 
og de lægger vægt på, at de 
caster alle typer mennesker, 
som har noget at byde på 
foran et kamera.

CRS

 

 
Mandag d. 1. maj åbnede 
Miss Rose i Skoubogade 
2. Butikken er en feminin 
sanseoplevelse af nips, tøj, 
bælter og brugskunst. Efter 
at have arbejdet 25 år i café-
branchen besluttede ejeren 
Jytte Nystrup at sadle helt 
om og udleve sin drøm om 
en butik.

CRS

Tøjbutikken med det fi-
nurlige navn Creme de la 
creme á la Edgar på Kom-
pagnistræde 8 har fået en 
lillesøster. En skobutik med 
et stort set identisk navn, 
Creme de la creme á la Edgar 
- goes Miau!, har nemlig slået 
dørene op i kælderetagen i 
samme bygning.

Indehaverne Helle Høgs-
bro og Kristine Haarup sæl-

ger nu alt fra nostalgiske bør-
nefilm som Bennys Badekar 
og Busters verden til sko.

I ”Goes miau” finder man 
bl.a. børnesko helt op til stør-
relse 41, hvilket skyldes, at 
det ifølge Kristine Haarup 
bliver mere og mere normalt, 
at børn har store fødder.

CRS
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BØRNESKO I størrelse 41!

CASTINGBUREAU SAMLER 
aKtiViteter i Centrum

NyE NIPS I 
sKoubogade

CaFé sirup 
BLEv TIL WANNA-B

Der bliver arbejdet på højtryk for at gøre Thorvaldsens Museum klar til turistsæsonen. 
før bygningen kan få en tiltrængt ansigtsløftning, skal den renses grundigt for snavs.
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Charlotte østergaard designer selv det meste 
af tøjet til hendes nye modebutik på nikolaj 
plads. inspirationen kommer fra gadebilledet og 
mennesker omkring hende.

Af Cæcilie R. Skovmand 

Udenfor skinner de første morgenstråler på 
Nikolaj Kirke, og Charlotte Østergaard smi-
ler og kigger ud på kirkepladsen, mens hun 
retter lidt på kjolerne i vinduet. Den 6. april 
slog hun dørene op for sin første modebu-
tik, som bærer samme navn som hende selv. 
”Det har længe været en drøm for mig at åbne 
en butik her på Nikolaj Plads. Jeg har altid 
nydt at komme her. Det er ganske enkelt et 
dejligt kvarter”, siger Charlotte Østergaard, 
der oprindeligt kommer fra Århus og er ud-
dannet fra Designskolen i Kolding.

Hun har bl.a. en baggrund som kostu-
medesigner for danseteatre. Derudover 
er hun også tekstilkunstner og skaber 
værker ud fra sine plisseringer og snit, 
som hun udstiller jævnligt rundt om-
kring på gallerier - lige nu i Rundetaarn. 

”Jeg sidder ikke og kigger alle 
modebladene igennem for at 
sikre, at jeg følger én eller anden 
trend. Jeg tager udgangspunkt i 
gadebilledet og de mennesker jeg 
ser og gennem de mere kunstne-
riske ting, jeg laver”, siger hun. 
For Charlotte Østergaard er noget 
af det bedste ved at arbejde med 
design, at man møder så mange 
forskellige mennesker.

”Det er den lille sjove histo-
rie og dialogen, der gør, at jeg 
nyder mit arbejde”, siger hun. 
Mennesker og forskelligheder er lige-
ledes i centrum, når Charlotte Øster-
gaard skaber tøj, og hendes kreatio-
ner bliver tilpasset den enkelte kunde. 
”De færreste mennesker er en størrelse 36, og 
det er da for ærgerligt, hvis man lige har fun-
det kjolen, og så er den et par centimeter for 
kort eller stram. Jeg designer til mennesker 
- ikke standardmodeller”.

crs@vdn.dk

INSPIRATIONEN KOMMER 
Fra gadebilledet

Café retro i Knabrostræde 
er en 100 procent non-profit 
café, som laver meget mere 
end kaffe. Frivillige, entusi-
astiske personer, der brænder 
for kunst, kultur og musik, 
driver til daglig det lille kul-
turhus.

Af Cæcilie R. Skovmand
  

Stearinlys, bløde sofaer, lop-
pefund, designertøj og duf-
ten af frisklavet kaffe: Café 
Retro  i Knabrostræde er 
mere end bare en café. Den 
er et større kulturelt fælles-
skab, som både arrangerer 
temaaftener, koncerter og 

debataftener. I alt bliver det 
til fire-fem events om ugen. 
”Vi holder både foredrag med 
f.eks. filosoffer og sociologer. 
Derudover bruger vi vores 
penge på et rehabiliterings-
projekt i Delhi, Indien, som 
går ud på at redde menne-
sker ud af slummen og give 
dem lægehjælp og tag over 
hovedet”, fortæller Christina 
Højland Thomasen, som er 
en af de godt 70 frivillige, 
der til dagligt driver caféen. 
De mange frivillige kom-
mer fra vidt forskellige 
baggrunde: Kunstnere, 
studerende, designere osv. 
”I starten var vi bare en lille 

gruppe, og vi var 
spændte på, om vi 
kunne få stedet op 
at køre. Men der 
viste sig at være 
en enorm interesse 
for stedet, og rigtig 
mange mennesker 
ville gerne være 
med i projektet. Nu 
fungerer vi strå-
lende og samarbej-
der i teams”, siger 
Christina Højland 
Thomasen.

Hun ser Café Retro som et 
sted, hvor folk kan slappe af 
og glemme det hektiske liv 
uden for.

”Man behøver ikke tænke 
på, hvordan man er klædt, 
sådan som det er på mange 
andre københavner-Caféer. 
Retro er et sted, hvor man 

rent faktisk kan trække stik-
ket ud og slappe af for en 
stund. Vi har oven i købet et 
meditationsrum”, siger hun.

crs@vdn.dk

mere END BLOT EN CAfÉ

Kontor søges
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