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Åbningstider
Søndag - onsdag 10.00 - 24.00

Torsdag 10.00 - 03.00
Fredag - lørdag 10.00 - 05.00

Køkkenet har åbent alle dage 10.00 - 22.30

l Kompagnistræde 18, 1208 København K 
l 33151900 l cafestella.dk

Velkommen til Café Stella!
2 etagers hygge!

Kåret som månedens sted i plusklub 
og lorry i marts og april måned
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MArMorKIrKen 
150	ÅR	UNDERVEJS

FØr I DALLe VALLe, 
nU PÅ DALLe VALLe

ForUroLIgeDe 

TUrIsTer 
FAr og sØn, 
sIDe oM sIDe

IsbAr LAVeT 
AF Is

CHICO´S
Taco buffet
(samt andre frokostretter )
12.00 - 16.00
Mexicansk à La carte
16.00 - 23.00
Vi har længe weekend åbent,
så start din fest i vores cocktailbar.
Åbent til 02.00
(fredag og lørdag)
Ring for reservation af en hytte i
vores jungle-afdeling
Siddepladser: 150
Borgergade 2
tlf: 33114108
www.chicos-cantina.dk

så start din fest i vores cocktailbar.

Fra sommeren 2007 skal Ny-
havn for alvor kunne nydes af 
de ca. 2 mio. gæster og turister, 
der hvert år slår et smut forbi. 
2. maj besluttede Teknik- og 
Miljøudvalget at gennemføre 
en forsøgsperiode, som til-
lader restauranter at servere 
udendørs til kl. 02 i dele af 
Metropolzonen og i Nyhavn. 
Borgmester Klaus Bondam 
udtaler:

”Jeg glæder mig over at 
kunne åbne op for et Nyhavn 
med mere gang i. Nyhavn har 
altid haft en stor betydning 
for bylivet. Det har været et 
fristed for københavnerne, 
hvor der er plads til at være 
sammen med kollegerne, kæ-
resterne og vennerne”.

Inden forsøgsperioden er 
begyndt, har der allerede væ-

ret modstand mod initiativet: 
En borgergruppe i Nyhavn har 
samlet 900 underskrifter imod 
forsøgsordningen, bl.a. fra folk 
på Ærø. Blandt de i alt 214 be-
boere i Nyhavnsområdet har 
65 af beboerne i forsøgsområ-
det skrevet under. Til det ud-
taler Klaus Bondam:

“Jeg mener, at vi skal mane 
til besindighed i den her sag 
- det er jo trods tale om et for-
søg, som kommunen vil evalu-
ere på i efteråret 2008.”

Københavns Kommune 
har bl.a. skævet til de gode er-
faringer med lempede regler 
for udendørsservering i Århus 
indre by og på Århus havn, 
hvor en permanent ordning 
med servering indtil kl. 02 op 
til weekender og skæve hellig-
dage, er trådt i kraft.

nYHAVn senT I seng

Fra	nu	af	er	der	udendørsservering	til	kl.	02.
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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

»SILD ER GODT!«
Kbh. K er Danmarks særeste lokalområde, 
og Københavneravisen er Danmarks særeste 
lokalavis, for ”lokalområdet” vi alle lever, ar-
bejder og ånder i er samtidig nationens hjer-
te. Herfra udgår ingen lokalbedøvelse, herfra 
pumpes dagligt politiske, kulturelle og øko-
nomiske pulsslag ud i landet. Det er netop 
forholdet - og misforholdet! - mellem det lo-
kale og det nationale Københavneravisen er 
forelsket i. Fra græskarrene i Claus frugtbod 
på Kultorvet til programmet i Det Ny Skue-
spilhus, fra solbadende snoge i Botanisk Have 
til hovedstadsbanditterne i skyggen.

For tiden kan det synes den hjertelige 
læser af københavnske blade, at K. har fået 
byudvikling på hjernen. Ligesom det frækt 
er sagt, at man snart ikke kan sparke sig vej 
frem for caféer, skal det siges, at man snart 
ikke kan se frem for sig for bar modeller og 
animationer: Hvis al planlagt byudvikling 
– tårne, teatre, broer, pladser og mulitiarena 
- bliver realiseret, vil København om 25 år 
ligne antikkens Rom! Og hvor materialisme 
og progressivitet er i højsædet, opstår altid 
en modtendens af konservatisme: Sådan gik 
det i Rom, og sådan går det her. Mellem de 
halvnøgne fotomodeller går folk rundt med 
tørklæder på, og i gamle værtshuse sættes 
ikke-ryger skilte op! 

”Vi vil hverken have rygning eller religion 
i det offentlige rum”, lyder det. Hvad er pro-
gressivt og hvad konservativt? Kulturen er til 
revision.

I skyggen af statuen af vor tørklædebæ-
rende fi skekone mellem Borgen og Strøget 
var forbipasserende forleden tilskuere til et 
sælsomt skue: Forhenværende kulturmini-
ster Gerner Nielsen havde fotosession med 
en modekreation om hovedet. Mads Nørga-
ards forårskollektion, ”speak up!”, har nem-
lig ytringsfriheden som tema og inspiration: 
Et kulsort tørklæde med ovennævnte slogan 
på i hvidt. Frihed til tilsløring, tilsløring af 
friheden? Modeskaberen ville ikke med på 
billedet, og takkede nej til pressekorpset. 

Kulturelt set lever vi K.’ere ikke blot i mod-
sætningernes, men i modsigelsernes tid. Og 
i en sådan tid må man holde begge ben på 
jorden og et stoisk smil på læben, og ligesom 
den levende fi skekone uforstyrret fortsætte 
sit arbejde... 

Københavneravisen
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Vanilla
Shop

Økologi
The

Kaffe
Chokolade

Delikatesser
Specialiteter

Natur
Skønhedspleje

Shampoo
Vaskemiddel

&
meget mere

Købmagergade 53
1150 København K

33 93 15 00
www.vanillashop.dk

RENSNING OG REPARATION 
AF PRISMEKRONER

E. A. Fogh Krystalbelysning
Mere end 50 år med prismer

tlf. 33 11 45 00  -  51 23 12 74
mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk
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Kom ind og få et bud på 
bedre investeringer. 

I Forstæderne får du 
noget for pengene

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

City Erhvervs- og Investeringscenter

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

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger

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

frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.

Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K

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

Nu også
siddepladser

fax: 33 12 06 38

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

Tlf.: 70 22 10 44

Absalon Privatklinik

Vi har aftale med amtsrådsforeningen og H:S 
om operation af offentlige patienter på venteliste.

 
Godkendt af alle forsikringsselskaber med 

sundhedsforsikring, samt af sygeforsikringen ”danmark”

Strøget, Frederiksberggade 26

Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Gynækologi

Urologi
Øre-næse-halskirurgi

Mave-tarmkirurgi
Diagnostisk ultralyd

www.absalon-privatklinik.dk

Center for antik, design
og gode lopperier

Hver fredag og lørdag 
kl. 10-17

FRI ENTRÉ

Holbergsgade 8
Hjørnet af Holbergsgade 

og Tordenskjoldsgade
Lige bag Det Kgl. Teater 

www.old-new.dk

Old & New

White & Blue

Det Lichtenbergske Hus
Håndlavede
hjemmes ider

kataloger

pjecer

til fornuftige priser

•

Ring 33 153 830

eller klik 

www.det-lichtenbergske-hus.dk

Annonce til KøbenhavnerAvisen.in1   124-09-2006   12:27:44























Bruger 3 forskellige metoder inden for hairextension.

Airpressure fra Great Length

Hair Tolk og Clipsmetoden

 Priser fra 1850,- for fuld extension

Elsamarria Coiffure
Gl. Mønt 29

1117 København K

Elsamarria Coiffure

- Din kontakt til 
lokal købekraft i Indre By

Københavneravisens mand 
på jorden, Ib Nielsen, gik for-
leden rundt i Botanisk have 
og nød det dejlige forårsvejr: 
”Selvfølgelig kom jeg også ned 
omkring søen derinde. Og på 
kanten af søen i solskinnet lå 
der snoge og nød varmen fra 

solen. Jeg blev faktisk overra-
ket over at der var så mange, 
og at de overhovedet fandtes 
midt inde i storbyen. Jeg fi k 
taget et ret godt billede af 
dem, som gerne vil dele med 
læserne”. 
Godt forår!

FORÅRSSLANGER I K!
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Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Forårs -Menu ud af huset
til minimum 10 kuverter

•	 Marinerede Oliven i Tapasbarens marinade
•	 Hjemmelavede saltede ristede mandler
•	 Okseruller med salt ansjos og salvie
•	 Fennikel og persille svøbt i serrano-skinke
•	 Tortilla med Chorizo-pølse

•	 Haneruller med lomo og persille
•	 Små tostas med gedeost, tomat og oliven
•	 Manchego-ost og Mahon (Nationalost fra Menorca)
•	 Chokolade/espressokage
•	 Hjemmelavet brød 155 kr,- pr. kuvert

Bertel Thorvaldsen blev både 
første og sidste æresborger 
i København. Særligt hen-
vendt til Københavneravisens 
læsere fortæller Thorvaldsens 
museums direktør Stig Miss 
historien.

Af	Jeppe	Marsling,	kulturredaktør

Stig Miss tager i mod på sit 
kontor i den smukke byg-
ning: Foran ham på skrive-
bordet ligger diplomet i dets 
flotte æske. Og et par hvide 
handsker til at handskes det. 
Stig Miss fortæller.

Fra Grønnegade til Rom 
”19. november 1770 han fødes 
i byen, barndomshjemmet lå 
i Grønnegade, og her lever 
han frem til 26. år, til august 
1996, hvor han rejser til Rom. 
Da han over fyrre senere gi-
ver sine samlinger til Kø-
benhavn understreger han, 
at det er til hans ”fødeby”. 
Det lægger han vældig vægt 
på. Afbrudt af et enkelt år i 
Købehavn – 1819-20 - lever 
han godt fyrre år i Rom. Han 
mister aldrig forbindelsen til 
Købehavn, hvor forældrene 
er dybt ulykkelige over at 
han ikke kommer hjem efter 
sin treårige studierejse. At 
han blev dér, kan man ikke 
fortænke ham i: Her er hans 
forbilleder, antikken, og her 
er de fleste købere. Rom er 
det internationale hot-spot 
i Europa på det tidspunkt, i 
klassicismens tid”. 

Hvad var forbindelsen 
mellem museets opførsel og 
Thorvaldsens hjemkomst? 

”Hele hans livsværk var 

omkring ham i kopier hele ti-
den, i hans fem atelier i Rom. 
De færdige marmorarbejder 
var spredt over hele Europa. 
Derfor kunne han skabe den 
tanke at lancere et museum 
i Rom. I Danmark nedsæt-
ter en museumskomité sig 
selv med Jonas Collin, H.C. 
Andersens velgører, i spid-
sen: Komiteen arbejder på at 
få skaffet penge til museet, 
på tegningerne, på den kon-
gelige godkendelse - og på 
at få Thorvaldsen hjem. For 
at skaffe penge til projektet 
laver man en landsindsam-
ling: Dels for at skaffe penge, 
dels for at signalere at hele 
folket skal bidrage. Langt om 
længe kommer Thorvaldsen 
tilbage, på vej mod sit 68. år, 
17. september 1838”.  

Folkets mand - ti år før 
revolutionen 1848. Hjemkom-
sten var en kolossal begiven-
hed?

”I samme øjeblik man 
spotter skibet ved Hel-
singør, sendes ildbud til 
hovedstaden: Det halve 
København styrter ned til 
havnen. I småbåde følger 
man Thorvaldsen på vej ind 
mod kajen, synger og gør 
ved. Selve øjeblikket skibet 
kaster anker, holder reg-
nen op: Da Danmarks store 
søn går i land kommer en 
regnbue frem. Flere – bl.a. 
Eckersberg - har dokumen-
teret det! ”Længe leve Tor-
denskjold!”, forlyder det, at 
nogle skulle have råbt. Hvis 
det er rigtigt, illustrerer det 
i den grad, at Thorvaldsen 
i den brede befolkning 
ikke var så kendt. Men det 

var han i Europa, enormt. 
Thorvaldsen blev kørt til 
Charlottenborg, hvor den 
professorbolig, som Kunst-
akademiet årtier tilbage 
havde skænket ham, lå. Og 
så sker dét, at følget spæn-
der hestene fra og trækker 
”folkets søn” over slotsplad-
sen gennem kongens palads. 

Dét giver panderynken inde 
på slottet”.  

Er æresborgerskabet kom-
munens hjemkomstgave?

”Thorvaldsen har testa-
menteret hele sin samling 
til byen København: En 
enorm samling! 900 egne 
værker - fra små skitser 
til originalmodeller i fuld 

størrelse, både gips -og  en-
kelte marmorværker. Dertil 
en samling af malerier på 
over 400, kunst som Thor-
valdsen har erhvervet sig 
både i Rom og herhjemme, 
store samtidige kunstnere, 
hotte internationale navne. 
Det første museum i Dan-
mark overhovedet bliver 
dermed også et museum for 
samtidskunst. Ved hjem-
komsten bliver Thorvaldsen 
derfor ikke blot hædret, det 
er også en taksigelse: Han 
bliver indbudt til fest på 
Rådhuset. En morgen ind-
finder borgmester Kjærulf 
sig på hans adresse og over-
giver ham nyheden om, at 
han er blevet udnævnt til 
æresborger”. 

- Er æresborgerskabet og 
opførslen af museet ligefrem 
en del af revolutionen?

”Bestræbelserne på at lave 
et museum hænger fuld-
stændigt tæt sammen med 
bestræbelserne på at få en 
grundlov: De to ting hænger 
fantastisk godt sammen. 17. 
september1848 får Køben-
havns kommune overdraget 
museet af museumskommi-
teen. Indtil da har den ene-
vældige konge bestemt alt. 
Ved overrækkelsen siges de 
berømte og betegnende ord: 
”Således tør vi håbe på, at 
den tid er forbi, hvor kunst 
alene må nydes i fyrsternes 
sale”. En markant udtalelse. 
Med beslutningen om at bi-
drage til opførelsen af Thor-
valdsens Museum sker den 
første kulturpolitiske beslut-
ning i København: Byen får 
sit EGET museum”. 

Æresborgeren

”..skal	han	som	sådan	nyde	alle	de	Rettigheder,	friheder	og	benådninger,	
som	ved	staden	under	24.	juni	1661	givne	privilegier	og	øvrige	anordnin-
ger	er	Københavns	borgere	tillagte,	dog	uden	at	der	påhviler	ham	nogen	

som	helst	personel	eller	reel	borgerlig	tyngde,	der	nu	eller	i	fremtiden	må	
påligge	borgerne	her	i	staden”,	-	borgmester	Kjærulf,	21.	november	1838.
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Skønt København langt fra 
er den største hovedstad i 
verden, kan det være sin sag 
at overskue større dele af byen 
på en gang. I Gothersgade 
findes en mand med vidvinkel i 
blikket: Mikkel Hauberg.

Af	Nana	Nørgaard-Clausen

Tag f.eks. en plads som Ama-
gertorv, hvor man på en som-
merlørdag kan føle sig så 
fortabt i menneskemylderet, 
som stod man midt i Bom-
bay - og ikke bare ved Storke-
springvandet. 
Men på fotograf Mikael Hau-
bergs panoramabilleder kan 
man se hele vejen rundt om 
sig selv. Kaster man et blik 
på fotografi et af Amagertorv, 
føles det som snurrede man 
rundt om sig selv med åbne 
øjne, eller som hvis man ta-
ger turen hele vejen rundt 
langs Rundetårns gelænder 
og kigger udover byen - man 
får nemlig det hele med.

I sit arbejde som grafi ker, 
beskæftigede Mikael Hau-
berg sig også med fotografi , 

og en tur op i Marmorkir-
kens kuppel for ca. seks år 
siden inspirerede ham til at 
tage panoramabilleder af 
yndlingsbyen København. 
Hvert billede består af 8-28 
fotografi er taget i forlæn-
gelse af hinanden og disse 
er derefter sat sammen til 
et afl angt billede, lidt af et 
arbejde, for udover at skulle 
kunne føre kameraet eller 
kamerastativet med sikker 
hånd, må lyset ikke ændre 
sig for meget, og skyerne må 
ikke bevæge sig for hurtigt 
henover himmelen under 
skydningen. Fotografen bru-
ger mellem 20-50 timer på at 
samle fotografi erne til ét.

Blandt de mest populære 
motiver er to af Parken set 
indefra, øjeblikket inden en 
fodboldkamp fl øjtes i gang 
– det ene er fra landskam-
pen mellem England og 
Danmark, hvor Danmark 
vandt 4-1, det andet fra kam-
pen, hvor FCK vandt 1-0 over 
Manchester United: 18 bil-
leder, 30 sekunder – Parken 
360grader!

Mange danskere har øn-
sket panorama-fotografi er af 
deres by – århusianere, aal-
borgensere og bornholmere. 
Udlandet trækker ikke rig-
tigt, lige på nær Rom – foto-
grafens yndlingsby næstefter 
København.

Panoramabillederne kan 
købes i galleriet i Gothersga-
de nr.27. Uden ramme koster 
de fra 58-148 kr., postkort ko-
ster 26kr. og et stort indram-
met fotografi  koster 548kr. Et 
meget eftertragtet billede er 
det, fotografen har kaldt Kø-
benhavnergaven – et mindre 
indrammet billede, der er 
oplagt som fi rmagave eller 
til en turist. Sådan ét koster 
278 kr.

Derudover bestiller fi rma-
er ofte panoramabilleder af 
virksomheden eller alle dets 
ansatte. Og fotografen har 
sågar fotograferet en vielse 
i føromtalte Marmorkirke 
– kirken og alle bryllupsgæ-
sterne. Kun fantasien sætter 
grænser.

KØBENHAVN	
360	GRADER

Kristina Eskelund er ikke blot 
en almindelig studerende på 
teologisk institut på Købma-
gergade: Trods skepsis fra 
flere offentlige institutioner, 
har hun som den første blinde 
nogensinde besluttet sig for at 
tage uddannelsen som præst.

Af	David	E.	Nielsen

Tro fl ytter bjerge. Fra purung 
af har Kristina haft et ønske 
om at blive præst, men det 
har ikke været let at komme 
frem til målet. Det tog utal-
lige mange møder, telefonop-
ringninger og breve før det 

endeligt lykkedes at overbe-
vise de nødvendige offentlige 
instanser om virkeligheden 
i det. Kommentarer som “du 
må vælge noget lettere” var 
ikke ualmindelige, men efter 
hård kamp gik ønsket igen-
nem, og Kristina fi k de bevil-
linger hun skulle bruge for 
at kunne komme i gang. En 
præst skal først og fremmest 
kunne se med hjertet, de 
gamle seere i græske tragedi-
er var jo blinde, og i Kristinas 
hjerte var der masser af klar-
syn. “Jeg kræver ikke at blive 
astronaut”, var hendes orakel-
svar til myndighederne. 

Oversættelserne er den 
største udfordring. Et fi rma 
har til opgave at scanne 
skrift – oldgræsk og hebra-
isk - til blindskrift: Et stort 
arbejde! Ofte resulterer det 
i, at de blinde, der skal bruge 
bøgerne, får lidt længere ven-
tetid end normalt.

Gennem næse og ører
At gå fra Nørreport til Teolo-
gisk institut er ikke verdens 
letteste opgave, når man er 
blind. “Jeg føler altid en let-
telse, når jeg kommer 
over vejen til Købma-
gergade. Selvom der er 

bLInD PÅ VeJ 
I	KØBMAGERGADE

▲

Elementerne mødes i Ny 
Dansk Danseteaters store 
satsning på Folketeatret: 
”Passion”. Koreografi  af Tim 
Rushton, Scenografi  af Mi-
chael Kvium og kormusik af 
Arvo Pärt opført af koret Ars 
Nova. I hvor høj grad mødet 
lykkes - passionerne fl yder 
sammen - vil enhver med 

mod på moderne dans, bil-
ledkunst og kormusik kunne 
erfare i Nørregade.

Lørdag d. 12. maj kl. 15 på 
Folketeatret vil Tim Rushton 
og Michael Kvium fortælle 
om arbejdsprocessen. Fore-
stillingen kører fra 18. maj til 
1. juni.

PAssIon	I	FOLKETEATRET
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Åbningstider
Man-Tors:	 9.30 - 17.30
Fredag:	 9.30 - 18.00
Lørdag:	 9.30 - 14.00

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

www.pedalatleten.dk

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

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

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

Sommer-nyt
Fede nye kvaliteter
Aktuelle farver
Nye bøger

»Ezzelino«
Massage 

Prøv en
gratis

rygmassage

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

– GAVEKORT –

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

EzzelinoMassage_41x60.indd   1 07/08/06   9:55:33

”Skal vi gå i Dalle Valle?”, 
spurgte københavnerne hin-
anden, dengang Krystalgade, 
Nørregade og Fiolstræde del-
tes om stormagasinet Daells 
Varehus. Efter næsten ti år 
kan man atter høre spørgsmå-
let stillet.

Nana	Nørgaard-Clausen

”Skal vi gå på Dalle Valle?”. 
I’et er skiftet ud med et på, og 
kører eller går man igennem 
Krystalgade en solskinsdag, 
passerer man med sikkerhed 
en masse kaffedrikkende, 
vinnydende eller frokostfor-
tærende mennesker på den 
nyåbnede café Dalle Valle. 
Og om aftenen er Dalle Valle 
fyldt med spisende gæster el-
ler feststemte folk. 

Olsenbanden
Det er Olsen-teamet, der er 
kendt for at stå bag mange af 
Københavns smarteste ste-
der, bl.a. Grill Bar i Ny Øster-
gade, Cinematekets restau-
rant Sult og Café À Porta på 
Kgs. Nytorv, der er Dalle Val-

les bagmænd. Og som deres 
andre caféer og barer, lugter 
Dalle Valle, udover herreco-
logne og mad anrettet som 
små kunstværker, allerede 
af succes. I det hele taget er 
der sket meget med området 
omkring Krystalgade. Fra 
mest af alt at være kendt for 
Hovedbiblioteket og Synago-
gen, er det nu her, de mode-
interesserede lægger deres 

penge i designbutikkernes 
kasseapparater. Henrik Vibs-
kov, Wood Wood, Paris Texas 
og Tiger of Sweden er blot 
nogle af disse butikker. Lidt 
skægt er det at tænke på, at 
Krystalgade, som vi i dag op-
lever som temmelig eksklu-
siv, indtil år 1818 rent faktisk 
hed Skidenstræde (her stank 
der ikke af succes!), da der 
ligesom i Københavns andre 

gader og stræder fl ød spilde-
vand fra husholdningerne i 
rendestenene. Men som sagt 
blev navnet ændret i 1818 af 
beboerne, der ikke fandt nav-
net på deres adresse specielt 
klædeligt.

Det er der nok ikke man-
ge af Dalle Valles besøgende, 
der skænker en tanke over 
cappuccinoen den dag i dag.

EN TUR PÅ DALLE VALLE

Før	i	Dalle	Valle,	Nu	på	Dalle	Valle

lyskryds for blinde, er 
det ikke særligt rart, 
når man ved, at folk 

tit ikke kører særligt pænt”, 
siger Kristina. “Købmager-
gade er let at følge, da den 
er relativt tæt. Så kan man 
gå og slappe af, høre brud-
stykker af samtaler, lugte til 
friskbagt brød og forårsfriske 
blomster. Tit er der også men-
nesker, der hjælper mig, af og 

til uden at jeg har bedt om 
det. Det er dog betryggende 
at vide, hvor mange men-
nesker, der gerne vil hjælpe, 
hvis man har brug for det.” 
Kristina har taget det første 
skridt i en retning, der lover 
mere selvstændighed og stør-
re valgmuligheder for blinde 
i Danmark. Som det første 
skridt på månen, betyder det 
noget for andre mennesker. 

Fra nu af er det lettere for an-
dre blinde, der gerne vil følge 
i hendes fodspor. Hvis Kristi-
na gennemfører, bliver hun 
den første blinde nogensinde 
til at tage en uddannelse som 
præst, så det er med forhåb-
ning og et stort gå-på-mod, 
at Kristina går fremtiden i 
møde.

▲
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Forbrugerinformation for Voltaren® gel: Voltaren® gel indeholder diclofenac og bruges imod lokale smerter i muskler, sener og led. Voltaren gel er betændelsesnedsættende (anti-infl ammatorisk), smertestillende og kølende. 
Dosering: Voksne og børn over 12 år: 2-4 g gel (svarende til størrelsen fra et kirsebær til en valnød) påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Det anbefales at vaske hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne 
behandles. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Der er ingen alvorlige bivirkninger, men der kan forekomme udslæt. Sjældent ses væske-ophobning eller blæredannelse på huden. Meget sjæl-
dent ses sammentrækning af bronkierne, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, der lider af salicylatprovokeret astma, nældefeber eller snue. Bør ikke anvendes på åbne sår eller 
ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Graviditet og amning: Voltaren® gel bør ikke bruges af gravide og ammende. Læs altid vejledningen i pakningen inden brug. Novartis Consumer Health, 
tlf 39 16 84 00. Januar 2007. Forbrugerinformation for IBUTOP®: Lægemiddelform: Creme. Lægemidlets styrke: 1g IBUTOP® creme indeholder 50 mg ibuprofen (50 mg/g). Registreringsindehaver: Dologiet Arzneimittel, 
Otto-von-Guericke strasse 1, D-53754 St. Augustin, Bonn, Tyskland. Dansk repræsentant: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte. Tlf. 7222 3131. Indikationer: Anvendes mod lokale infl ammatoriske lidel-
ser. Kontraindikationer: IBUTOP® Creme må ikke anvendes af patienter med astma udløst af acetylsalicylsyre eller lignende stoffer. Særlige advarsler: Bør ikke anvendes på meget uren hud, åbne sår eller komme i kontakt 
med slimhinder og øjne. Bør ikke kombineres med andre lægemidler til anvendelse på huden, eller ved allergi overfor ibuprofen og andre indholdsstoffer i cremen. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 
Graviditet og amning: Bør ikke benyttes af gravide de sidste tre måneder inden forventet fødsel. Kan anvendes under amning. Dosering: 4-10 cm IBUTOP® Creme masseres ind i huden på det angrebne område 3-4 gange i døg-
net eller som foreskrevet af læge. Det anbefales, at vaske hænder efter brug. Bivirkninger: Sjældent forekommer overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt på huden, kløe eller andre eksemlignende irritationer. Opbevaring: 
Ved almindelig temperatur. Pakningsstørrelser: IBUTOP® Creme leveres i 50g samt 100g tuber. Læs desuden indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Udlevering: HF. Forbrugerinformation for LIVOSTIN®: LIVOSTIN® 
(levocabastin) anvendes mod allergi i øjne og næse. Dosering: Voksne og børn over 2 år: En dråbe i hvert øje 2 gange daglig eller to pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholds-
stofferne. Må kun anvendes til børn under 2 år efter lægens anvisning. Forbigående let lokal irritation kan forekomme. Bør ikke anvendes til gravide uden lægens anvisning. Kan anvendes af ammende kvinder. Kontaktlinser bør 
ikke anvendes samtidig med behandling med øjendråberne. Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Øjendråber 4 ml: 84,25 kr, Næsespray 100 doser og 150 doser: Ikke apoteksforbeholdt, derfor ingen pris (12. marts 2007). I 
øvrigt henvises til brugerinformation i pakningen. Livostin markedsføres af McNeil, en division af Janssen-Cilag. Yderligere oplysninger fås hos Janssen-Cilag A/S, telefon 45948282

Livostin®

Personlig vejledning på apoteket
Velkommen på apoteket…

Voltaren® gel

Fjerner høfeber lige på stedet
Livostin® virker direkte på høfebersymptomer 
på få minutter.

Ibutop®

Ibutop® - smør smerten
Ibutop® (Ibuprofen) er en lokalvirkende creme med 
direkte smertelindring af ømme muskler og led.

Forår inspirerer til skønt udeliv og frisk aktivitet i både have og 
natur. Desværre følger gener fra bl.a. høfeber i kølvandet på de 
mange udetimer, ligesom muskel- og ledsmerter opstår som følge 
af det uvante aktivitetsniveau ved eksempelvis havearbejde. 

Spørg på apoteket hvad du og din familie kan gøre for at slippe 
for forårets kvaler.

Hjælp til forårets 
udfordringer på apoteket

Her indsættes apotekets navn

Her indsættes adresse og 
telefonnummer

Voltaren® gel 
– smertestillende nu på tube! 
Voltaren gel virker betændelsesnedsættende, 
smertestillende og kølende og anvendes imod 
lokale smerter i muskler, sener og led.

Produktinformation: Zymelin® Ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. Dosering: Zymelin® Ukonserveret næsespray og Zymelin® menthol 
Ukonserveret næsespray: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Næsespray 0,5 mg/ml: 1 pust 
i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Zymelin® næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens 
anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller fl ere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snæver kammervinkel. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden læ-
gens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af næse slimhinden og øget sekretion. Skal anvendes med 
forsigtighed af personer, der er følsomme overfor adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer, 
iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne 
(fæokromocytom). Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, slimproduktion i næsen. 
Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 66 40. Internet:  www.nycomed.dk.

Compeed®

Forkølelsessæsonen er over os med hoste, ondt i halsen, tilstop-
pet næse og sygedage. 3 ud af 4 danskere bliver forkølet op til 
fl ere gange hvert år.
På apoteket hjælper vi hele familien med at lindre generne ved 
forkølelse. For nogle er næsespray og sugetabletter løsningen, 
mens andre har brug for et hostemiddel, som dæmper den tørre 
hoste. Det giver forkølelsesramte danskere ro til at sove om 
natten – og gør livet lidt mere udholdeligt, indtil man igen er 
på højkant. Spørg på dit lokale apotek, hvad du kan gøre for at 
slippe lettere igennem din og familiens forkølelse.

Personlig vejledning på apoteket
Hjælp til vinterens 
forkølelse på dit lokale apotek

Velkommen på apoteket…

Personlig vejledning på apoteket
Zymelin®

Decubal® Face Vital Cream 
– farvel til tør hud
Ekstra nærende og fugtgivende creme til tør hud 
i ansigtet. Med jojoba-olie, ceramider og vitamin 
B3.

DECUBAL® Compeed®

Personlig vejledning på apoteket

Compeed® plaster til forkølelsessår 
Den mest diskrete måde at behandle forkølelses-
sår på I EN FART. Giver omgående lindring ved at 
dæmpe kløe og svie. Forhindrer skorpedannelse, 
hvilket giver en mærkbart hurtigere heling.

Zymelin® næsespray 
– til stoppet næse
Zymelin® næsespray giver luft i næsen, når du 
er forkølet. Kan også bruges ved bihulebetæn-
delse.

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45

1264 København K
Tlf.: 33 14 11 68 

Holbergsgade 26
1057 Kbh. K.
tlf. 33123375

www.damindra.dk

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

180,-
Brorson, Kingo, Grundtvig, 
Ingemann - alle vore store 
salmedigtere pryder pladsen 
foran Frederikskirken - eller 
Marmorkirken,  som den også 
kaldes i folkemunde.

Af	Morten	Kastrup

 
I 1606 blev pladsen, hvorpå 
kirken er opført, blev opkøbt 
af Chr. IV, men først under 
Frederik V blev en stor by-
plan til en ny bydel udarbej-
det, nemlig Frederiksstaden. 
Den ny bydel skulle have sig 
et midtpunkt - selvfølgelig 
en kirke: Arbejdet - som sam-
tidig var tænkt som et monu-
ment over den 300 år gamle 
oldenborgske kongeslægt 
– indledtes. 

Fugtig undergrund
Eigtved tegnede kirken om-
kring 1740, men først i 1749 
- efter længere tids arbejde 
med et gøre den fugtige 
undergrund stabil nok til 
en sådan pompøs bygning 
- kunne man nedlægge de 
første grundsten til funda-
mentet. Ikke helt så storslået 
blev den. Da Eigtved døde i 
1754 forsatte den franske ar-
kitekt Nicolas Henri Jardin 
byggeriet efter at have revi-
deret udkastet. Men arbejdet 
gik langsomt frem pga. af 
de stramme bevillinger, for 
til sidst at blive stoppet af 

Chr. VII ś kabinetsminister 
Struensee i 1770, som på det-
te tidspunkt stort set styrede 
Danmark, da kongen var 
mere eller mindre sindssyg. 
Struensee var ikke interesse-
ret i det religiøse, og da der 
på dette tidspunkt allerede 
var blevet brugt 741,301 rigs-
daler på projektet, har han 
vel tænkt, at det kunne være 
nok. 

Det religiøse
Efter Struense blev fjernet 
i 1772 og i de efterfølgende 
mange år, blev der gjort fl ere 
forsøg på at modifi cere pla-
nerne for kirken med forslag 

som koncertsal, monument 
for grundloven, gasbeholder 
osv. I mellemtiden lå den 
hen som offentligt stenbrud 
og udfl ugtssted. Først da fi -
nansmande C.F. Tietgen køb-
te ruinen, og fuldførte den 
efter at have fået professor 
Meldahl til endnu engang 
at lave et nyt udkast til kir-
ken (den nuværende), kunne 
”Marmorkirke” indvies - i 
1894. 150 år undervejs!

I dag bliver kirken brugt 
til fl ere forskellige ting: Den 
et meget yndet turistmål, 
koncerthus, og selvfølgelig 
sognekirke for Frederiks 
sogn.             

MArMorKIrKen

Fra	stenbrud	til	koncerthus.
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

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

G R I B  C H A N C E N  F O R 
E T  G O D T  G R E B

97 mm i matforniklet messing 
med Ø50 mm kuglelejeroset 

12.4044.74.xxx 799,-
97 mm i poleret messing med 
Ø50 mm kuglelejeroset

12.4042.01.xxx 799,-

111 mm i matforniklet messing 
med Ø50 mm kuglelejeroset

12.4054.74.xxx 999,- 
111 mm i poleret messing med 
Ø50 mm kuglelejeroset

12.4052.01.xxx 999,- 

ARNE JACOBSEN

møller & mammen ApS
Gothersgade 42 • 1123 København K
Tlf.: 33 14 05 40 • Fax.: 33 32 28 64
E-mail: post@moller-mammen.dk
www.moller-mammen.dk

Søren	Holm,	museumsmedarbejderen	med	salmebogen	under	skranken

”Hej Hej Nikolaj, hovedet den 
forkerte vej”, lyder børnesan-
gen, - som passer på kirken af 
samme navn. 

Udenlandske gæster bliver 
hver sommer desorienterede 
over fænomenet - Nikolaj 
Kirke.

Efter Københavns brand i 
1795 blev Nikolaj kirke aldrig 
sig selv igen: Kun tårnet og 
korets ydermure stod tilbage. 
Først i 1917 – efter donationer 
fra blandt andre ”Bryggeren” 
– stod den på ny, men beho-

vet for endnu en kirke i ho-
vedstadens centrum var bor-
te, hvorfor bygningen blev 
overdraget til kommunen. 
Frem til 1957 var her hoved-
bibliotek og Orlogsmuseum, 
men siden Knud Petersen 
etablerede sit kunstbibliotek, 
kom stedet til at spille en væ-
sentlig rolle for samtidskun-
sten. Kunstbiblioteket ligger 
nu i Nikolaj Gade 22, hvor 
det fejrer 50 års jubilæum i 
2007. Siden 1981 har bygnin-
gen været udstillingsrum, 
men den gamle smukke kir-

ke ”spøger” endnu i kulissen. 
Søren Holm, museumsmed-
arbejderen på billedet her, 
fortæller helt uden satire:

”I den varme tid med 
udendørs servering i Café 
Nikolaj, henvender fl ere 
udenlandske gæster sig lidt 
opbragte, lidt desorienterede, 
foruroligede over, at der her 
drikkes - fadøl. Det hænder 
også, at enkelte sjælesørgen-
de mennesker spørger mig 
om et salme- eller bibelsted, 
og det er en særlig situation, 
hvor man ikke gerne skuffer. 

KIrKeLIge rAMMer, 
DeMoKrATIsK InDHoLD

#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 250,- kr.
Lyse eller farvede striber 400,- kr.

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00

Derfor har jeg under disken 
både en salmebog og en bibel, 
hvis nogen skulle spørge”.  

Frem til den 28. maj vi-
ses ”en iscenesat udstilling 
om demokratiets historie”, 
Das Beckwerk. Claus Beck 
Nielsen drog til Irak - med 
en tom kuffert? Se hvad han 
efter fi re år han fi k med sig 
hjem. Det er folkeoplysning, 
der kræver stillingtagen. En-
tré 20 kr. 

jm@koebenhavneravisen.dk

RESTAURANT WILLUMSEN 

STORE REGNEGADE 26

TLF./FAX 33 93 91 92 

MOBIL 26 12 91 92 

www.willumsen.dk

DANSK KØKKEN
når det er bedst
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Mød en sri lankaner, der med 
en portugisers hjælp gør det 
på japansk

Af	Allan	Aistrup

”Globalholm” må man snart 
omdøbe Gammelholm. Hvor 
der bag falmede skilte med 
danske søheltes navne før-
hen lå værtshuse og kaffe-
barer, fl ytter nu den store 
verdens ny renskurede mi-
nimalistiske stil ind under 
uforståelige navne. 

Hvad betyder mon “Da-

mindra”? Måske en japansk 
ret, kan man gætte, for der 
står jo også “japansk restau-
rant” på den ny facade i Hol-
bergsgade 26. Men nej, det 
er såmænd indehaverens 
fornavn. Damindra Tille-
keratne, hedder han. Han 
er fra Sri Lanka, 35 år, og 
professionel hotelmand ud-
dannet i Canada. For ti år 
siden kom han til Danmark. 
Her har han arbejdet med 
både spaghetti og rå fi sk 
på henholdsvis Pasta Basta 
og Stick’s n’Sushi, før han i 

december sidste år tog det 
store spring og åbnede sin 
egen restaurant. På Gam-
melholm. Med en portugi-
ser i køkkenet og en japaner 
til at servere.  
 
Nigiri og gunkan?
Forsøger man som gæst at 
begå sig på dansk, bliver 
man mødt med et venligt 
opgivende smil. Vort hals-
brækkende modersmål har 
Damindra ikke rigtig haft 
tid til at lære, og i øvrigt er 
det ikke til nogen særlig nyt-

te, når man skal tage stilling 
til spisekorts valg mellem 
nigiri, gunkan, futomaki og 
yakitori…Men ret skal være 
ret. Spisekortet indeholder 
oversættelser, så også gam-
meldanskere kan forstå, 
hvad Damindra byder på. 
Og det er ikke småting - om-
end netop små ting; udsøgte 
fi skelækkerier fra det japan-
ske køkken, lækre supper, 
friske grøntsager og grillet 
oksemørbrad. Udvalget er 
omfattende, kvaliteten for-
rygende og den begejstring 

smittende, hvormed maden 
bliver serveret og præsente-
ret.

Til den fjernøstligt inspi-
rerede gastronomi foreslår 
værten at tilsætte europæi-
ske dråber, nemlig husets 
yderst velvalgte tyske Ries-
ling. Kort sagt: et lukullisk 
stykke globalia på Gammel-
holm. Regningen, der skri-
ves i danske kroner, blev på 
1100 kr. for tre personer, der 
fi k en overdådig menu og en 
hel fl aske vin.

PÅ UDebAne PÅ gAMMeLHoLM

Ombygningen af det gamle Ho-
tel Mermaid i Løngangsstræde 
27 er forbi: 19. april åbnede 
”Hotel Twentyseven”: Foruden 
selve hotellet er tilknyttet 
Danmarks første isbar – af is.

Af	Anders	Villumsen

I dørindgangen høres musik 
og man bliver mødt velkom-
men af et billede, der er skudt 
op på væggen af en monitor. 
Senere vil indgangen også 
vække lugtesansen, da der vil 
blive skudt luft ud i rummet. 
Alt dette er med til at skulle 
opfylde deres egne værdisæt. 
På deres hjemmeside hotel27.
dk kan man se 7 sætninger 
og begreber, som skal danne 
levevejen for deres virksom-
hed. Nogle af begreberne 
er ”Living Architecture” og 
”Warmly Welcomed”: Disse 
to kan allerede ses i starten 
af hotellet. Både musikken, 
billedet og duften, når den 
tiltræder, vil ikke være per-
manent. Hele indretningen i 
stueetagen skifter stil i løbet 
af året. Arkitekturen i ho-
tellet er levende. De har en 
aftale med Skandinaviens fø-
rende designerhus R.O.O.M, 
som står for udskiftningen 
af møblerne. I deres cocktail-
bar, Honey Ryder Cocktail 

Lounge, bliver møblerne ud-
skiftet 4 gange om året.

Mere end bare et hotel
Ejerne af hotellet er det 
svenske hotelejendomssel-
skab Pandox AB, som købte 
bygningen i november 2005. 
Fra starten af begyndte de 
planerne med ombygnin-
gen. Selve hotellet har dog 
ikke ligget stille på noget 
tidspunkt i perioden. Hotel-
let har haft åbent for sine 
kunder i etaper eftersom 
værelserne blev bygget om. 
Priserne er dog ikke i den 
billige ende, men til gengæld 
får man meget for pengene. 
”Hotel Twentyseven er meget 
mere end blot et hotel” står 
der i deres pressemeddelelse. 
Sandt! Man bliver forkælet i 
det luksuriøse hotel. Det er 
danmarksmesteren i cock-
tail, der mixer ens drinks 
cocktailbaren, som på sigt 
skal blive ”Danmarks bedste 
cocktailbar”. Ud over øko-
logisk morgenmadsbuffet 
frister også Danmarks første 
Isbar. Af is. 

Isbaren
Absolute Icebar Copenhagen 
er bygget af 40 tons is oppe 
fra Lapland i Sverige og er 
blot den 6. af slagsen i ver-

den. Alt derinde er af is, selv 
glassene. Temperaturen i 
rummet er minus 5°, så der 
er en kold fornøjelse. En tur 
ind i baren koster 150 kr. for 
45 min. På trods af en stor 
anorak med handsker, som 
påføres inden indgang til 
baren, kan man ikke klare at 

opholde sig derinde i længere 
tid. Efter små 30 min. kan 
man mærke kulden krybe 
op i sig. Igen er arkitekturen 
meget levende og de har et 
”Cool Design”, som er et af de 
andre værdibegreber.

Helt generelt kan man 
sige, at det er et fl ot tiltag i 

København - rettet mod in-
ternationale gæster. Hele 
hotellet oser af innovative 
og luksuriøse tiltag, men på 
trods af dette er der plads til 
alle.

HoTeL TWenTYseVen 
MeD IsbAr AF Is

Venligst	udlånt	af	Absolute	Icebar	Copenhagen
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Nordisk Korthandel
scanmaps.dk

Studiestræde 26-30 - 1455 Kbh. K
3338 2638 - post@scanmaps.dk

www.scanmaps.dk

Hos os er der kort & guider til næste ferie

169,- kr. 135,- kr.159,- kr.189,- kr.

Besøg os i butikken eller på nettet

Far	og	søn,	side	om	side.

For de to indehavere af forret-
ningerne i Studiestræde 8 og 10, 
Bog-Børsen og Peter Flensborg 
Mønthandel, er naboforretnin-
gen mere end blot – en nabo! 

Af	Tobias	Mortensen

I 1994 kontaktede faderen, 
Peter Flensborg sønnen Mar-
tin i Amerika. Budskabet fra 
Danmark var klart, en sjælden 
mulighed var blevet til reali-
tet: Efter 50 år var nabobutik-
ken til Peter Flensborg Mønt-
handel, boghandleren, sat til 
salg, og Martin lod ikke den 
oplagte chance passere. 

Duften af viden
Straks når man træder ind i 
Bog-Børsen, fornemmer man 
duften af årtiers akkumuleret 
viden. Den unikke atmosfære 
er intet tilfælde, for Martin 
beholdte den oprindelige bog-
handlers interiør: En særpræ-

get marmorering fra 40’erne 
på boghylder og vægge emmer 
stemning. Martin beretter: 

”Interessen for bøger vidste 
far, jeg havde. Og det med at 
blive selvstændig, lå måske i 
blodet! Jeg tænkte over det en 
tid: I ’95 kom jeg hjem, og bog-
handleren og jeg enedes om en 
pris”.

På spørgsmålet om han har 
”et speciale”, svarer Martin:

”Jeg har haft en del jura 
p.g.a. de mange jurastude-
rende nærved, mest nye bøger. 
Kunst er min egen interesse, 
mest billedkunst”. De mange 
farvestrålende rygge i fl ere 
højder vidner om hjertebar-
net. Desværre er markedet 
ikke, hvad det har været, de 
såkaldte ”samlere” er der fær-
re af, men Martin holder bog-
skinnet på næsen; fl ere gange 
afbrydes interviewet også af 
bogkøbere.

Naturligvis har båndet 

mellem de to indehavere en 
speciel betydning:

”Man snakker da mere 
med hinanden, siger hej om 
morgenen. Kigger ind med 
kaffe eller en müslibolle. Og 
så holder man øje med hin-
andens butikker, hvis den ene 
er på ferie. Så går vore kunder 
ikke forgæves”.

Møntsamlerens paradis
Faren, Peter Flensborg, 68 år, 
indehaver af Peter Flensborg 
Mønthandel, sprang ud i det 
selvstændige erhvervsliv for 34 
år siden. Der skulle ske noget 
nyt, og arbejdspladsen DTU, 
måtte vige. Hobbyen blev le-
vevejen, og Peter Flensborg 
specialiserede sig i mønter, 
medaljer og pengesedler. Ud-
stillingen med eksotiske beta-
lingsmidler som tænder og me-
talkugler afslører hans ildsjæl 
for branchen. Stemningsfyldt 
interiør fra den forrige ejer, 

”MØnT-FADeren & bog-sØnnen”

guldsmedens, tid, gør butikken 
til et ægte ”stykke historie”. Om 
forholdet til sin blodbeslægtede 
nabo fortæller Peter:

”Vi snakker hyggeligt i lø-
bet af dagen. I sommerhalv-
året står vi gerne uden for 
sammen og ser det pulserende 
liv fare forbi. Vore forretninger 
tilhører omtrent samme bran-
che, så jeg har kunnet hjælpe 

med meget af det praktiske: 
Varelager, afskrivning, skatte-
væsen. Det har kørt for mig, så 
hvorfor skulle det ikke køre for 
ham?” Jeg har længe været lidt 
misundelig på frimærkerne, 
men nu er nye møntsamlere 
kommet til: 20-kronerne med 
tårne, skibe og HCA er folk 
hook på”.
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SPAREKASSEN

Kontante
fordele
Økonomisk rådgivning ud
over det sædvanlige.

Østergade 6 - Strøget
1100  København K.

Tlf.: 77 30 15 15
SPAREKASSEN

Vi passer godt på vores kunder

Graffi tti er med urette blevet 
en fællesbetegnelse for mur-
kunst og hærværk. Og der er 
brug for et nyt ord, der skil-
ler skæg og snot, sådan som 
Københavns smukke byg-

ninger er blevet svinet til af 
hensynsløse unge undskyld 
generaliseringen, men vi har 
endnu til gode at se en fol-
kepensionist som hærværks-
maler.

Gaderne grimmes af 
tanketomme tags. De mere 
eller mindre påvirkede 
spraypiloter tværer sig 

frem og nyder at beherske 
byen, mens den hviler. Ri-
sikoen for pågribelse og 
efterfølgende erstatning 
er minimal; skal adrenali-
nen pumpes op i det røde 
felt skal man hærge DSB´s 
driftsmateriel. Det er sejt, 
mand. Og dyrt, hvis man 
pågribes.

Griseriborgmesteren hed-
der Klaus Bondam. Tilsvi-
ning af byen sorterer un-
der ham. Men udviser han 
ihærdighed for at få fjernet 
de sindsforvirrede tags? 
Måske tror han ligefrem, 
at spontankunsten er med 
til at ophøje København til 
en metropol. Et er sikkert: 
forgængeren Søren Pind 
indførte patruljer, der fjer-
nede hæslighederne med 
det samme. Gad vidst, om 
Bondam ikke snart kan se 
nødvendigheden af at fort-
sætte, hvor Pind slap?

af Tårnfalken 

BYENS ØL  

af Jacob Ludvigsen

Bryggeriet Tuborgs førstefød-
te var Rød Tuborg (1875). En 
pietetsløs marketingmand 
afl ivede den i 2002, men på 
Tuborgs fødselsdag den 13. 
maj genopstår lagerøllet med 
den dybe maltsødme og rød-
gyldne farve. Der er lagt an 
til en tilbagevendende tradi-
tion og dermed en forsoning 
mellem Carlsberg og de 7.000 
protestunderskrivere, der 
bad om nåde for Rød Tuborg 
(4,3 %). Oprøret blev anstiftet 
på Palæ Bar, hvor sejren fej-
res hver aften.

HELLERE 
RØD 
END DØD




