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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

STELLA_86x125.indd   1 29/09/06   14:53:30

RENGØRING
Ønsker du kvalitet i rengøring på dit kontor?

Tjørnskov Service v/Bette og Tom Tjørnskov
Mobil: 2068 4488 E-mail: th2000@c.dk

Er du interesseret, er vi et ægtepar, der selv kommer.
Vi har 19 års erfaring og tilbyder rengøring på

kontorer i Storkøbenhavn. Max 500 kvm.

Vi kommer gerne og giver et tilbud!
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Marie Skellingsted
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Frederiksstaden er 
spækket med utradi-
tionelle tilbud til børn 
under kulturnatten.

københavns nye kult-
teater, pleX i kron-
prinsensgade, har 
åbnet dørene.

den kontroversielle læge 
søren ventegodt er vendt 
tilbage til hverdagen i sin 
klinik i teglgårdsstræde.

de Fashionable mode-
butikker har For alvor 
overtaget grønnegade-
kvarteret.

Den bogaktuelle forfatter Ib 
Michael har oplevet lidt af 
hvert i sin ungdom i 60’ernes 
København. Københavnera-
visen har talt med den an-
melderroste forfatter om en 
tid, hvor verden åbnede sig 
for ungdommen, og Indre By 
forandrede sig for altid. 

Side 4

Københavns budgetaftale for 
2007 drysser godt med penge 
ud over Indre By. I løbet af 
tre år kan vi forvente en ny 
belægning på Købmagerga-
de, renere strøggader og en 
forstærket kamp mod byens 
cykelkaos.

Samtidig bliver der for-
mentlig afsat penge i 2008 
til at udvikle den såkaldte 
metropolzone, der dækker 
over området mellem Jar-
mers Plads, Rådhuspladsen 
og havnefronten.

Teknik- og miljøborgme-
ster Klaus Bondam (R) glæ-
der sig bl.a. over, at der er 
afsat penge til en ny flisebe-
lægning på Købmagergade.

”Det er en velfortjent gave 
til Indre By. Budgetaftalen gi-
ver i det hele taget et løft til 
byrummet”, siger han.

Side 6-7

GavereGn over Indre By

vilde minder 
Fra indre by

Overborgmester Ritt Bjerregaard (S) fremlægger budgettet for Københavns Kommune 
for 2007. Der blev bl.a. flere penge til integration, folkeskolen og byrummet i Indre By.

Festen vokser på dakota. 
den populære natklub 
på nikolaj plads udvider 
arealet med 250 m2.
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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

tiden er med 
københavn
Flere penge til skolerne, flere penge til integration og flere penge 
til forbedringer af byrummet. Københavns budgetaftale for 
2007 har det hele, og der er grund til at glæde sig over kommu-
nens uhørt gode økonomi, der holder sparekniven væk.

Københavnerne kan nu høste frugterne af mange års hårdt 
arbejde for at sikre den tidligere så skrantende økonomi, og 
selv om der er skønhedspletter, er der grund til at rose bud-
getaftalen.

Først og fremmest er der blevet penge til at rette op på den 
forsømte folkeskole, til integration og til en række sociale tiltag, 
der vil løfte hele byen. Og i Indre By er der, som omtalt i dette 
nummer af Københavneravisen, blevet plads til flere tiltrængte 
forbedringer af byrummet.

Der er efter mange års kamp afsat penge til at udskifte Køb-
magergades tarvelige knækfliser, der er udsigt til et stort antal 
nye cykelstativer i centrum, og der afsættes 20 mio. kr. ekstra om 
året til en forstærket og tiltrængt indsats for renere Strøggader.

Samtidig kan man glæde sig over, at torvehallerne på Israels 
Plads – som beskrevet i sidste nummer af Københavneravisen 
– nu langt om længe er på vej. Vindene blæser i den rigtige ret-
ning for København og for Indre By.

Men intet budget uden uafklarede spørgsmål. Hvis vi skal 
koncentrere os specifikt om Indre By, ved vi ikke, om det er mu-
ligt at finde en investor, der vil skyde penge i Købmagergade, og 
vi har kun et par overordnede kommentarer at holde os til, når 
det gælder de forbedrede cykelforhold i centrum. Vi må vente til 
kommunen kommer med sin cykelhandlingsplan til november 
for at se, om der vitterlig bliver gjort op med det kaos af tilfældigt 
parkede cykler, man finder overalt i centrum. 

En anden påfaldende skønhedsplet er, at et nyt hovedbiblio-
tek end ikke var oppe at vende under budgetforhandlingerne. 
Biblioteket i Krystalgade lider under seriøs pladsmangel, og det 
er allerede vedtaget, at der på et tidspunkt bør bygges et nyt.

Man kan naturligvis ikke tage de 550 mio. kr., et nyt hoved-
bibliotek vil koste, ud af budgettet for 2007, men man kan fordele 
udgifterne over mange år og under alle omstændigheder komme 
med nogle strømpile, som hovedbibliotekets ansatte og brugere 
kunne forholde sig til. Hvis man end ikke diskuterer det nu, hvor 
økonomien er i top, hvornår så?

De uafklarede spørgsmål ændrer dog ikke ved et forlig, der 
viser, at tiden er med København. Der er grund til at glæde sig.

Københavneravisen

Lynhurtig Frokosttallerken
serveres over 3 gange:

3 slags laks og skaldyrsalat…,
foie gras, parmaskinke, 

varm ret m.m…., ost og dessert….. 
kr. 228,00

Efteråret er vildtsaison, 
men også fiskene er i topform.

Se spisekortet på www.alsace.dk

Køkkenet er åbent fra kl. 11,30 til 23,00
Bordbestilling 3314 5743

Ny Østergade 9, Kbh K

Alsaca_41x90.indd   1 28/09/06   12:16:00
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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

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

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

Skønhedskonkurrencer i Ti-
voli, verdens længste morgen-
bord på Strøget og 1920’ernes 
trafikkaos. Det er noget af 
det, som man får et billede 
af i den nye historiske DVD 
”Oplevelser fra Indre By”.

Den nye DVD er seneste 
skud på stammen i serien 
”Danskernes egen Historie”, 
og den er spækket med film-
klip fra hovedstadens hjerte 
gennem det seneste århund-
rede. Optagelser stammer 
både fra Københavns Bymu-
seums arkiv og fra københav-
nerne selv, der i stort omfang 
har indsendt optagelser fra 
hverdagslivet fra dengang 
bedstefar var knægt.

”Udgivelsen er vores al-

lesammens hjertebarn og 
har været længe undervejs, 
da vi har vendt hver en sten 
for at finde det helt rigtige 
filmmateriale fra Indre By 
i gamle dage”, lyder det fra 
Troels Rasmussen, den ene 
af to stiftere af produktions-
selskabet Substanz, som står 
bag udgivelsen.

”Oplevelser fra Indre By” 
kommer for første gang på 
gaden under kulturnatten 
den 13. oktober, hvor man 
kan få et smugkig på filmen 
i Arnold Busck Boghandel kl. 
21.00. Her vil der også være 
foredrag om Indre By i gamle 
dage.

LHL

indre by i en svunden tid

I 1920 hersker der kaos i den københavnske trafik. Der er fodgæn-
gere på kørebanen, og alt foregår uorganiseret med biler, cykler og 

sporvogne. I løbet af 1920’erne forandrer trafikken København.

Still fra film
en ”G

adefæ
rdsel i K

øbenhavn” 1920: 
Copyright D

FI - D
et D

anske Film
institut.

SUPER CUT

- Fortsætter succes’en med åbning 
af butik nr. 10 i  Løngangsstræde 19

Med eller uden tidsbestilling!

Tlf. 33 33 76 20

Åbningstilbud: 20 % rabat på alle behandlinger undtagen på klipning.

Supercut_86x125.indd   1 28/09/06   11:36:15

En ny musikfestival, hvor 
klassisk musik møder pop, 
rock og jazz, er parat til at 
erobre København. Festiva-
len, der har fået navnet Wun-
dergrund, løber af stablen 
fra den 25. oktober til den 12. 
november, og ifølge arrangø-
rerne vil Københavns rytmi-
ske og klassiske spillesteder 
bugne af koncerter med nye 
musikensembler.

”Festivalen bryder med 

de musiske grænser, og det er 
meningen, at musikerne skal 
netværke, så der kan opstå 
nye spændende relationer”, 
siger projektleder Jan Lip-
pert.

I Indre By bliver der bl.a. 
koncerter i Rundetaarn, Kø-
benhavns Musikteater PLEX, 
Huset i Magstræde og Copen-
hagen JazzHouse.

LHL

Se mere på www.wundergrund.dk

NY MUSIKFESTIVAL INDTAGER BYEN

Nyhavn Copenhagen er nav-
net på en ny og udvidet udga-
ve af den kendte byhistoriker 
Allan Mylius Thomsens store 
bog om Nyhavn. Bogen ind-
drager nu også fortællinger 
om Kongens Nytorv og bliver 
udgivet på to sprog, dansk og 
engelsk.

Udgiveren, Nyhavn Er-
hvervsforening, fejrede den nye 

bog den 2. oktober med et ar-
rangement på Hviids Vinstue, 
hvor kulturborgmester Martin 
Geertsen (V) bl.a. holdt tale.

Herefter guidede Allan 
Mylius Thomsen forsamlin-
gen gennem Nyhavn eller 
Gyldenløves Kanal, som var 
”den nye havns” officielle 
navn i 1600-tallet.

LHL

NY UDGAVE AF bogen om nyhavn
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Tapasrestaurant, vinbar og catering

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

Ud af huset menu (minimum 10 kuverter)
·	 Sorte oliven i Tapasbarens egen marinade
·	 Spanske pølsespecialiteter - catalansk fuet, chorizo-pølse og lomo 	 	
	 (marineret og lufttørret svinekam)
· 	 Tortilla a la Española - spansk omelet med kartofler og løg
· 	 Canelones af courgetter fyldt med rucolla og friske boquerones
· 	 Haneruller med lomo og persille

· 	 Marinerede piquillo peberfrugter med hvidløg, saltede ansjoser 	 	
	 og persille - kan bestilles uden ansjoserne
·			 Små spanske frikadeller
·	 Salat med æg, bønner og tomater
· 	 2 slags manchego ost
·	 Hjemmebagt brød 195 kr,- pr. kuvert

Tapasbaren_221x80_september.indd1   1 05/09/06   10:44:53

minderne fra de gyldne tider 
foldede sig ud da indre by-
borgeren og forfatteren ib 
michael tog københavneravi-
sen under armen på en rundtur 
i indre by. det blev først og 
fremmest til en vild bytur i 
erindringen om ungdommen i 
1960’ernes københavn.

Af Jeppe Marsling

Solen sender et gyldent skær 
ned gennem Købmagergade. 
Forfatteren Ib Michael og 
Københavneravisens ud-
sendte vandrer ned af det 
gamle handelsstrøg. Her 
færdes Ib Michael dagligt, 
og her har han haft oplevel-
ser ud over det sædvanlige i 
sin ungdom i 1960’erne. Den 
anmelderroste og bogaktu-
elle forfatter begynder at 
genopleve og genoplive:

”Strøget åbnede som gå-
gade i 1963-64, det var jo 
et helt nyt koncept. Og var 
man skæv, var det som et 
rullefortov: Man behøvede 
bare løfte fødderne, så kom 
verden én i møde og åbnede 
sig”.

Ib Michael lever sig hur-
tigt tilbage til en tid, hvor 
verden og København for 

første gang synes åben og 
uudforsket.

”For første gang var ver-
den i farver, lidenskaben var 
tilladt, vi skulle ikke ”føre 
det ud i livet”, vi levede det. 
Vi kaldte det candy-tiden, og 
ruten her ad Købmagergade 
og Strøget til Rådhusplad-
sen kaldte vi for Candy-ru-
ten. Var man på syre, var 
en slikbutik jo Aladins hule 
- ved synet af nogle forvand-
lingskugler faldt man jo om 
af grin. Vi gik også gerne i 
Alexandra-biografen, og al-
lerede ved de fjollede vaske-
pulverreklamer lå vi nede 
på gulvet”, siger han.

alt forandrede sig
I Ib Michaels nye roman 
”Blå Bror” er hovedpersonen 
den første, der trykker på 
et Stones-nummer på juke-
boxen, hvorpå ekstasen fejer 
hen over hele dansegulvet. 
I romanen hedder baren 
Amerikanerbaren, men i 
virkelighedens verden var 
det Willys Place og noget se-
nere Huset i Magstræde med 
rock på tre etager.

Musikken har spillet en 
stor rolle i 60’erne: Hvordan 
brød det hele løs herinde i 

Københavns centrum den-
gang?

”Ungdomsoprøret be-
gyndte med jazz, i Monmar-
tre f.eks. Men Jazzen kunne 
ikke give os kroppen: Vi 
drømte os allesammen op 
dér med saxofonen, men 
det var altså rocken, der gav 
os dansen og de svedende 
kroppe. Alt forandrede sig: 
En klassisk musiker kunne 
på fem år ende som rock-
konge”.

Bedsteforældre som du 
selv, Mick Jagger og Bob 
Dylan bliver ved? Får det in-
gen ende?

”Rolling Stones insisterer 
på ungdom, det er dybest 
set noget teenageævl, men 
Dylan, der er en større dig-
ter end dem alle tilsammen, 
sang på Time out my Mind: 
”Jeg ville bytte på stedet 
med alle de unge smukke 
mænd og kvinder, hvis bare 
jeg kunne...” Det er alderens 
selvindsigt. Opgøret må - for 
at holde vand - ende i et selv-
opgør”.

Ib Michael og Københav-
neravisen er nået til Krasna-
polsky, hvor erindringer og 
ekstase går over i erkendelse 
og fornuft.

”Vi kan se i dag, at of-
rene var på familiefron-
ten, ofrene var skilmisse-
børnene, ofrene var den 
forsmåede familiefar, der 
ikke kunne leve op til den 
sexuelle frigjorthed. Hvis 
bare man havde fået ad-
varslen ind i sit liv i tide, 
kunne man måske være 
sluppet bedre fra det. Vi 

strintede babyer ud med 
badevandet”.

Ude på Strøget nær-
mer Rådhuspladsen 
sig, da Ib Michael 
pludselig stopper op. 
Mens han skygger for 
solen, siger han i lige 
dele angst og alvor:

”Vorherre – hvem fan-
den hun nu end er – prøver 
forgæves at forklare os en-
kelte mennesker, at 
vi blot er et enkelt 
blad på træet, alle 
skal vi blive gule 
og falde af. Tidens 
mindste enhed er 
ikke et minut el-
ler en time, men 
et liv”. 

Alle store ture 
ender ved vejs 
ende, både i livet 
og på candy-ru-
ten. Da digteren 
går hjem mod 
Frederiksborgga-
de, står Køben-
havneravisens 
udsendte alene 
tilbage med 
hans nye ro-
man. Blå Bror 
er en stor, men 
enkel hyldest til 
tvetydigheden, en 
både humoristisk og 
human generationsro-
man fra generationen, 
der indtil videre mest 
har efterladt sig genera-
tionslp’er og generations-
film.

jm@koebenhavneravisen.dk

da lIdenskaBen 
kom tIl køBenhavn

Født 1945.
bor i Frederiksborggade.
tidligere kåret som danskernes yndlingsforfatter og har 
bl.a. modtaget det danske akademis store pris, søren 
gyldendal-prisen og kritikerprisen.
aktuel med romanen »blå bror«. 

:

     ib michael rasmussen

Ib Michael genoplivede ungdommen i In-
dre By på sin rundtur med Københavnera-
visen. ”For første gang var verden i farver, 

lidenskaben var tilladt”, siger Ib Michael.
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Ikke som de andre
I NOTAR gør vi tingene anderledes end andre ejendoms-
mæglere. Det fornemmer du straks, når du kommer ind 
i en af vores butikker og møder vores medarbejdere. 

Her ligger sagerne ikke og samler støv
Vi kender markedet og giver dig altid en realistisk salgs-
pris for din bolig. Så slipper du for at starte forfra efter
½ år, fordi udbudsprisen var sat for højt.

Få den rigtige salærpris fra start
Der er ingen grund til at spilde hinandens tid med lange
forhandlinger om salærets størrelse. Vi giver dig en kon-
kurrencedygtig pris for vores arbejde fra start. 

Ingen ubehagelige overraskelser
Hos os står ingenting med småt. Du kender samtlige
omkostninger fra start og får en overskuelig oversigt
over, hvad du får ud af salget af din bolig.

Prøv NotarMægleren
Vi strækker os længere!

Ole Sundenæs
Statsaut. ejendoms-
mægler & valuar MDE

Kaj Kristiansen, HD
Statsaut. ejd.mægler
& valuar MDE

Ole Fromberg, HD
Salg/vurdering

Camilla Lagstrøm
Salg/vurdering

Morten Hovmand
Salg/vurdering

Ulla Nielsen
Faglig leder

Konkret salgsplan – så du ved, hvad du får
Vi betragter ethvert salg som en unik proces. Derfor
skræddersyr vi fra start en salgsplan for din bolig, så
du ved, hvordan salget præcist kommer til at forløbe. 

Vær med hele vejen
Vi mener det seriøst, når vi siger, at vi strækker os
længere. I NOTAR har vi et effektivt salgssystem, som
bygger på løbende evaluering af vores indsats og et
højt informationsniveau til vores kunder. 
Hver uge får du en status over, hvilken respons, der
har været på din bolig, så du hele tiden ved, hvor tæt
vi er på at sælge.

NOTAR fører dig sikkert igennem dit salg, så du kan
sove trygt om natten.

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

NOTAR er Skan dinaviens
største uafhængige ejen-
domsmæglerkæde med 
342 mæglere fordelt i Norge,
Sverige, Spanien, Italien,
Grækenland, Tyrkiet og
Brasilien. 

Vores uafhængighed betyder,
at vi ikke har et forma liseret
samarbejde med realkredit -
institutter, banker eller
forsik rings selskaber. 
Det er din garanti for  uvildig
rådgivning.

NOTARKøbenhavn
Store Kongensgade 118
1264 København K
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det historisk brede budget-
forlig for københavn i 2007 
drysser godt med penge ud 
over indre by. samtidig er der 
lagt op til, at der i 2008 skal 
afstættes penge til at udvikle 
området mellem jarmers plads 
og havnefronten, den såkaldte 
metropolzone.

Af Laurits Harmer Lassen

En ny belægning på Købma-
gergade, renere strøggader 
og en forstærket kamp mod 
Indre Bys cykelkaos. Det 
er nogle af de væsentligste 
forbedringer af byrummet 
i centrum, som den køben-
havnske budgetaftale for 
2007 lægger op til.

Et af de væsentlige spørgs-
mål for de forretningsdri-
vende i byens hjerte var, om 
det langt om længe ville lyk-
kes at få afsat kommunale 
kroner til en ny flisebelæg-
ning på Købmagergade. Ef-
ter mange års tovtrækkeri 
er kommunalpolitikerne nu 
blevet enige om at afsætte i 
alt 40 mio. kr. fordelt på tre 
år til at restaurere det popu-
lære handelsstrøg. 

”Vi skal have i omegnen 
af samme beløb fra private 
investorer for, at det kan 

blive rigtig godt. Jeg tror 
heldigvis ikke, at det bliver 
et problem at finde investo-
rer, og for 80 mio. kr. kan vi 
komme rigtig langt”, siger 
teknik- og miljøborgmester 
Klaus Bondam (R).

Der venter nu en længere 
planlægningsfase, og Klaus 
Bondam håber på en åben 
arkitektkonkurrence om be-
lægningen af  Købmagergade, 
Kultorvet og Hauser Plads. 
Under alle omstændigheder 
er de fleste af kommunens 
penge til formålet først afsat 
i 2008 og 2009.

60 mio. til renere strøggader
Indre By kommer ligeledes 
til at kunne mærke, at der 
er afsat en pæn pose penge 
til at holde byen ren. Ud af 
de 90 mio. ekstra kroner, der 
over tre år er sat af til at ren-
holde København, vil 60 mio. 
kr. gå til en ekstra indsats på 
de centrale strøggader.

Samtidig kan både cyk-
lister og handlende se frem 
til, at kampen mod det vel-
kendte cykelkaos i Indre By 
bliver taget op. Kommunen 
har afsat i alt 75 mio. kr. mel-
lem 2007 og 2009 til forbed-
rede forhold for cyklisterne, 
herunder væsentlig flere cy-

kelstativer i Indre By.
”Mange af de nye cykel-

stativer vil komme i Indre 
By, hvor der er store proble-
mer flere steder. Det gælder 
jo bl.a. Højbro Plads, Nørre-
port St. og Kongens Nytorv, 
hvor cyklerne står over alt”, 
siger Klaus Bondam.

Budgetforliget sætter 
desuden en tyk streg under, 
at overborgmester Ritt Bjer-
regaards (S) storstilede plan 
om en udvikling af området 
mellem Jarmers Plads, hav-
nefronten, Rådhuspladsen 
og Hovedbanegården, den 
såkaldte metropolzone, skal 
føres ud i livet.

Det er meningen, at en 
helhedsplan skal udvikle 
metropolzonen til et mere 
sammenhængende område, 
der åbner sig mod vandet. 
Eventuelle offentlige investe-
ringer skal indgå i forhand-
lingerne for budgettet i 2008, 
og både Ritt Bjerregaard og 
Klaus Bondam har allerede 
signaleret villighed til at 
åbne for pengepungen.

Alle partier i Københavns 
Borgerrepræsentation skrev 
under på budgetforliget.

lhl@koebenhavneravisen.dk

rundhåndet uddelInG   tIl Indre By

Overborgmester Ritt Bjer-
regaard (S):
”Det vigtigste i forliget er, 
at folkeskolen har fået et or-
dentligt løft, hvor vi også har 
medtænkt integrationen. Jeg 
har fået alle mine ønsker til 
forliget opfyldt og kan ikke 
finde på noget at være ked 
af.”

Overborgmesteren fik lavet 
en bred budgetaftale med 
underskrifter fra samtlige 
partier i Borgerrepræsenta-
tionen. Det er ikke sket siden 
1960’erne.
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Kultur- og fritidsborgme-
ster Martin Geertsen (V):
”Med kulturkasketten på er 
det vigtigste, at vi for alvor kan 
få rettet op på byens nedslidte 
idrætsanlæg. Samtidig er der er 
afsat flere penge til at tiltrække 
store sports- og musikbegiven-
heder til København. Jeg ærg-
rer mig over, at der ikke blev 
flere penge til de små teatre”.

Der er afsat afsat 100 mio. kr. 
om  året til at rette op på by-
ens nedslidte idrætsanlæg og 
10 mio. kr. ekstra om året til 
at tiltrække store sports- og 
musikbegivenheder til Kø-
benhavn.

Teknik- og miljøborgme-
ster Klaus Bondam (R): 
”Jeg er meget tilfreds med, at 
der kommer flere penge til at 
holde byen ren. Det har også 
været vigtigt for mig, at der 
er afsat penge til at renovere 
Købmagergade, til øget tilgæn-
gelighed i byrummet og til 
bedre offentlige toiletforhold”.

Der er afsat 166 mio. kr. mel-
lem 2007 og 2009 til en renere 
by, flere bemandede toiletter 
og en restaurering af Købma-
gergade. Derudover er der i 
alt afsat 462 mio. kr. til bedre 
trafikale forhold.

Børne- og 
ungdomsborgmester 
Bo Asmus Kjeldgaard (SF):
”Jeg er i det store og hele 
meget tilfreds. Der kommer 
bl.a. ekstra idrætstimer, flere 
konfliktmæglere på skolerne 
og mere efteruddannelse af 
lærere. Der blev dog ikke råd 
til gratis økologisk mad på 
skoler og daginstitutioner”.

Der er afsat 733 mio. kr. til 
forbedringer af folkeskolen 
over de næste tre år. Heraf går 
omkring 300 mio. kr. til sko-
lernes drift, mens resten går 
til renovering af skolerne.

masser aF penge og 
brede borgmestersmil
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Overborgmester Ritt Bjerregaard (S) kunne glæde sig over en bred budgetaftale, hvor det 
for første gang siden 1960’erne lykkedes at få samtlige partiers underskrift.

Københavns syv borgmestre havde smilebåndene på, da kommunens budget for 2007 faldt 
på plads. Det går godt i København, og alle forvaltninger fik deres bid af kagen.
Mens mange andre kommuner landet over må skære voldsomt ned, havde de københavnske 
politikere ekstra penge at rutte med. Kommunen vil i alt bruge 500 mio. kr. til serviceforbed-
ringer i 2007 og 482 mio. kr. i 2008 og 2009. Desuden bruges der knap 1,6 mia. kr. til anlægs-
udgifter i perioden 2007-2009.

Sundheds- og omsorgsborg-
mester Mogens Lønborg (K):
”Jeg er glad for den ældrepak-
ke, jeg er kommet igennem 
med i budgetaftalen for 2007. 
Ældrepakken omfatter en sy-
stematisk videreuddannelse 
af medarbejderne i byens 
ældrepleje – og så intensive-
rer vi moderniseringen af de 
utidssvarende plejeboliger”.

Budgetaftalen afsætter i alt 
385 mio. kr. mellem 2007 og 
2009 til bl.a. bedre uddan-
nelse af kommunens ansatte, 
mere moderne plejeboliger 
og flere boliger til psykisk 
syge og handicappede.

Beskæftigelses- og 
integrationsborgmester 
Jacob Hougaard (S):
”Jeg vil især fremhæve to vig-
tige ting: For det første bliver 
indvandrerne bedre fordelt på 
skolerne, som samtidig bliver 
bedre rustet til integrationsind-
satsen. For det andet stopper vi 
med at anvise de arbejdsløse til 
ghettoområderne. Det eneste 
jeg savner, er flere integrations-
initiativer på kultur- og fritids-
området”.

Der er afsat omkring 255 
mio. kr. ekstra til nye inte-
grationsinitiativer over de 
næste tre år. 

Socialborgmester 
Mikkel Warming (EL):
”Det er en aftale vi kan leve 
med. Vi har reddet daghøjsko-
lerne og en lang række være-
steder fra lukning. Desuden 
har vi fået sat gang i moder-
niseringen og nybyggeriet af 
bosteder for psykisk syge og 
handicappede”.

Budgetaftalen sikrer i alt 65 
mio. kr. til væresteder, bofælles-
skaber og byens daghøjskoler i 
2007-2009. Desuden er der afsat 
i alt 77 mio. kr. til at nedsætte 
ventetiden på botilbud for han-
dicappede og psykisk syge.

Larrys Julebuffeter.
Så er vi klar med vores bud på årets julefrokost. 

Vi har sammensat to julebuffeter

LARRYS SANDWICHBAR  |  LANDEMÆRKET 23  |  3966 2121
LARRYS KØKKEN  |  FREDERIKSBORGVEJ 186  |  3966 7273

Den Klassiske

Marineret sild med løg, 
capers og dild. 

Graved laks med 
dild og rævedressing.

Leverpostej med champignon og bacon. 
Sylte med sennep, rødbeder

og bladpersille.
Hønsesalat med asparges,

 cornichons og bacon.
Ovnstegt Flæskesteg med rødkål.
Brie og emmentaler med druer.

Ris a la mande med
 kirsebærsauce.  

Kr. 168,- pr kuvert.

Den moderne

Stegt sild med sennep og persille i
laurbær-kanellage.

Kryddersild i karrymayonnaise med æbler 
dertil løg og kapers.

Jule røget laks med enebær dertil
krydret spinatcreme.

Terrin af andebryst med persille,
honningsyltede tranebær og danske æbler.

Mørbradbøffer med bløde løg og 
kanel-anis syltede agurker.

Kartoffel -jordskokke gratin med 
 timian og muskat.

Skinkesteg med solbær-eddike 
glaserede rødkål. 

To slags danske oste med rødvinskogte 
svesker og appelsiner.

Bagt chokolade toppe med hvidt støv
dertil blommekompot.

ELLER
Ris a la mande med kirsebærsauce    

Kr. 235,- pr kuvert.

Jeg vil i øvrigt foreslå at I tager et kig 
på vor hjemmeside: LARRYS.dk
Værsgo & velbekomme.

LARRYS_86X125.indd   2 06/09/06   16:39:24
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Det er snart slut med knibeøvelser for trængende kø-
benhavnere. Med budgetaftalen for 2007 blev der over 
en treårig periode afsat 28 mio. kr. til at genåbne de 
offentlige toiletter, som kommunen lukkede 1. maj, i 
forbedret stand.

Teknik- og miljønorgmester Klaus Bondam (R) 
stemte tidligere på året sammen med Socialdemo-
kraterne nej til en redningscheck for toiletterne, men 
allerede i maj meldte borgmesteren sig alligevel klar 
til at finde pengene. Det er nu lykkes med det brede 
budgetforlig.

”Vi oplevede forårets reaktioner, og vi må sige, at 
vi tog fejl, da der ikke kom penge til toiletterne. Jeg 
husker tydeligt ordene fra en kinesisk borgmester, der 
sagde til mig, at enhver civilisation skal måles på sine 
toiletforhold”, siger Klaus Bondam (R).

LHL

slut med knibeøvelser
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Tårnfalken

Vagtparaden er en del af Kø-
benhavns bankende hjerte. 
For byens brugere og bosid-
dende er den daglige march 
med afgang fra Livgardens 
kaserne kl. 11.30 et festligt 
syn, og motivet gengives i al 
turistpropaganda. Men hvad 
får turister og børnehave-
børn? En lang næse, for det 
meste. Garden trækker nem-
lig ikke op, når majestæten 
ikke residerer på Amalien-
borg. De musikalske elite-
tropper består af værneplig-
tige med mord som hovedfag 
og musik som bifag (jamen, 
de lærer da forhåbentlig at 
slå ihjel, hvad skal Dronnin-
gen ellers med dem?). Det 
kan højst koste lidt ekstra 
slid på sålerne, og krudtkam-
meraterne bliver bedre musi-
kere af praksis.

Vi savner det bjørneskind-
hueklædte blæserorkester i 
gadebilledet, for vores skyld 
måtte de også gerne tage en 

tur kl. 16.30, om end det ville 
skabe lidt ekstra trængsel. 
Det vil være sundere end en 
eftermiddagslur. Stuen ret!

På denne baggrund føltes 
det forfriskende, da Køben-
havns Politiorkester den 30. 
august uropførte Køben-
havns Avismarch kompo-
neret af Jan Kaspersen. De 
festuniformerede betjente 
havde virkelig arbejdet med 
det nye værk og dets frække 
tonespring. Muntert gjalde-
de det på  Kultorvet som en 
kunstnerisk kommentar til 
aviskrigen mellem to sam-
arbejdende bladhuse og et 
islandsk spøgelse.

4. generations bZ’ere
Desværre var de revolu-
tionære ude fra Ungeren på 
Nørrebro godt sure over, at 
Østre Landsret dagen før 
havde stadfæstet, at de skal 
forlade deres borg. Nørre-
bros Frontkæmpere ser rødt, 
når de får øje på panserne, 
herunder de velspillende be-
tjente. Ærlig talt virkede pro-
vokationen smålig, også 4. 
generations BZ’ere skal vælge 
deres kampe med omhu. Til-

kaldt hjælpepersonel sikrede 
kollegerne mod overlast, og 
orkesteret rykkede frem til 
Kongens Nytorv og gav Avis-
marchen en gang til.

Hvad var nu historien i 
pressen dagen efter? Ikke at 
en ny, stor københavnsk avis 
vinder fremgang over hele 
linien og har overskud til 
at gennemføre en morsom 
”happening” af kulturel be-
tydning. I fortidens Køben-
havn var lejlighedsmarcher 
ikke ualmindelige. Men det 
var ikke vinklen. Det interes-
sante for dagspressen var, at 
der havde været ”uro”. Hvis 
det skal kaldes uro, at nogle 
betjente spæner efter en ga-
dedreng, der søger tilflugt i 
et kemisk renseri og lader sig 
anholde der, så er det i grun-
den ganske let at komme i 
avisen. Redaktions-zombi-
erne på dagbladsfabrikkerne 
retter sig efter Den Lille Ta-
bel Vers. 1,0 Light.

Københavneravisen har 
udviklet en helt ny type ho-
vedstadsblad i et helt nyt si-
deformat med bred dækning 
og stort oplag med artikler af 
høj karat, netop fordi de ikke 
spidsvinkles for enhver pris. 
Fladpressen, hvortil også de 
nye datoaviser kan henreg-
nes, foretrækker konflikt 
fremfor københavnerkultur. 
Heri ligger den hellige so 
begravet, men en stigende 
gruppe læsere forlanger fast 
føde fremfor flydende fast-
food. Til os har dedikerede 
bladfolk med flid og frem-
tidsforståelse skabt Køben-
havneravisen.

nB: Besøg www.koebenhav-
neravisen.dk og klik på Køben-
havns Avismarch.

Fladpressens 
nyhedstaBel

Det var en vaskeægte københavnerbegivenhed, da Københavns Poli-
tiorkester uropførte Københavns Avismarch for Københavneravisen.

der er lagt op til et brag af en 
fest, når kulturnatten den 13. 
oktober indtager københavns 
gader. nye lys- og lydarrange-
menter præger årets program.

Af Julie Kragh Hansen 

Der bliver tætpakket med 
mennsker på jagt efter nye 
kulturelle oplevelser, når In-
dre By åbner dørene til kul-
turnatten den 13. oktober. Ar-
rangørerne forventer mellem 
60.000 og 70.000 besøgende, og 
mere end 700 arrangementer, 

der breder sig fra finkulturelle 
oplevelser til eksperimente-
rende undergrundskultur, vil 
i år kæmpe om publikums op-
mærksomhed.

”Der er noget for voksne, 
børn og dem midt imellem”, 
lyder det fra projektleder Ste-
fanie Bondy. 

Det er især karakteristisk 
for Kulturnatten 2006, at man-
ge lys- og lydarrangementer 
præger programmet, herun-
der på Slotsholmen, Kongens 
Nytorv og Gråbrødre Torv. 

Programmet byder blandt 

andet på 50’er bal, fortælle-
maraton, danseworkshops og 
et hav af koncerter. Mange 
steder kan man selv få lov til 
at afprøve sine kunstneriske 
evner og være med til at lave 
radio, film, billeder og meget 
mere.

Stefanie Bondy fortæller, 
”at det er hensigten at vise 
kulturinstitutionerne i byen 
frem i et andet lys for at give 
borgerne en god oplevelse og 
hermed skærpe den kulturel-
le interesse”.

Kulturnatten kunne for før-

ste gang opleves i København 
i 1993. Ideen var at skabe et 
kickoff til skolernes efterårsfe-
rie. Dengang bestod program-
met af 45 deltagere. Siden har 
begivenheden udviklet sig, og 
i 2005 var der over 300 delta-
gende institutioner og mere 
end 60.000 solgte kulturpas. 
Til sammenligning har Ros-
kilde Festivalen ca. 80.000 be-
søgende.

”Størrelsen taget i betragt-
ning er Kulturnatten i Køben-
havn den første af sin art”, 
vurderer Stefanie Bondy.

Kulturnat-konceptet har 
bredt sig ud over Europa til 
flere større byer. De danske 
arrangører har haft kontakt 
med andre lande, der har ta-
get ved lære og er blevet in-
spireret af københavnernes 
kulturnat.

jkh@koebenhavneravisen.dk

Læs mere om kulturnatten på 
www.kulturnatten.dk.

NEDTæLLING TIL KULTURNATTEN

Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10
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krop&velvære
lisbeth führing

Fysiurgisk massør & slankekonsulent

nyåbnet klinik
20% rabat på alle behandlinger

i oktober

tidsbestilling 26 22 53 34

eMóte wellness

rådhusstræde 4h / 1466 københavn k
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BRYGHUSGRUNDEN 
På havnefronten mellem Langebro og 
Frederiksholms Kanal

Invitation til borgerdialog 
om byrum og legeplads
Realdania ønsker at inddrage byens borgere i udformning af 
byrummene og den nye legeplads. Resultatet for møderne skal 
indgå i Realdanias byggeprogram for det nye byggeri på Bryg-
husgrunden. Byggeprogrammet vil være et oplæg til Købe-
havns Kommunes kommende lokalplan for Bryghusgrunden.

Derfor holder Kuben Byfornyelse Danmark på vegne af Real-
dania 2 borgerarbejdsmøder: 

1. møde: Borgernes bud på en god plads
mandag den 9. oktober 2006

2. møde: Borgernes oplæg til byggeprogram  
onsdag den 1. november 2006

Begge møder holdes kl. 19 – 21 i Salon K i Huset i 
Magstræde, Rådhusstræde 13. 

3. møde: Opsamlende dialog om byggeprogram for 
byrum og legeplads
torsdag den 14. november 2006 kl. 19 – 21 
på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24. Her deltager 
repræsentanter fra Realdania og Københavns Kommune.

Mere information om møderne kan fås hos Kuben Byfornyelse 
Danmark, Blegdamsvej 104b, Telefon: 33 76 60 00. 

Realdania har købt Bryghusgrunden gennem sit datterselskab 
Realea A/S. 

Realdania ønsker at indrette offentlige byrum til både børn/
unge og voksne i forbindelse med opførelse af en ny bygning 
på Bryghusgrunden. 

Selve bygningen vil indeholde Dansk Arkitektur Center, 
boliger og kontorer, offentlige udstillingslokaler, restauranter 
og cafeer. Derudover skal der indrettes en offentlig parke-
ringskælder.

Den hollandske arkitekt Rem Koolhaas skal tegne projektet.

Realdania_86x289.indd   1 30/09/06   13:28:52

Slank og sund
Ny genvej til fantastiske kurver.

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

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

Specialtilbud

Oktober

Prøvebehandling 250,-

10 behandlinger 3500,-

Slankogsund_86x140.indd   1 22/09/06   12:58:22

Antallet af tasketyverier i 
Indre By har samme niveau 
i år som sidste år.

”I år har der indtil nu 
været 1095 tasketyverier, 
og i samme periode sidste 
år var antallet 1073.” oply-
ser vicepolitiinspektør Lars 
Haugaard.

Tyvenes foretrukne 
arbejdssteder er 

fortsat Købmager-
gade og Strøget, 
især den smalle 
ende ved Råd-
huspladsen.

lhh

Forsat mange 
tasketyverier

TEATER FÅR30� i Toldbodgade stiller to teaterbilletter på højkant 
til stykket ”Dueslag”, der har premiere den 6. november. 
For at deltage i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål og 
sende det til kbh@koebenhavneravisen.dk. Københavneravisen træk-
ker lod mellem de rigtige svar. 

I 1967 fejrede København et stort jubilæum for byens grundlæggelse, 
men hvilket jubilæum var der tale om?
a) 400-års jubilæum
b) 600-års jubilæum
C) 800-års jubilæum

Dueslag er en komedie om to knudemænd, der er brødre og elsker 
den samme kvinde - en trekant uden udveje og flugtmuligheder. Det 
er en historie om druk og vilde fester, forbudt kærlighed og et barn 
med eller uden fædre.  læs mere på www.faar302.dk

vInd teaterBIlletter 
MED KØBENHAVNERAVISEN

Tanja H. Løhndorf
Fysioterapeut/kost- 
og livsstilscoach
Har du ondt i nakke, ryg ect.?

Har du hovedpine?
Mangler du energi og overskud?

Har du sunde madvaner?
Får du søvn nok?

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

ÅBNINGSTILBUD
På fysioterapi og kost- 
og livsstilscoaching:

Ex. 5 x ½ times fys.behandling
995,- kr. (normalt 1250,- kr.)

Ingen venteliste!!

tanja@correction.dk
Tlf.: 51928071

TanjaH_FYS_41x100.indd   1 29/09/06   9:24:00



SuperBrugsen i Borgergade får en ansigtsløftning.
Vi bygger om og holder derfor lukket 
FRA OG MED DEN 13. OKTOBER.

Kom og tøm butikken!
9. oktober: 20 % rabat 
10. oktober: 30 % rabat 
11. oktober: 40 % rabat   
12. oktober: 50 % rabat      

PÅ ALLE VARER* (ekskl. tobak, spiritus, aviser, blade og klippekort)

Hvor længe tør du vente?!
På glædeligt gensyn i din lokale     til november.

Borgergade 28, 1300 København K, 
tlf. 33 36 49 50

* Begrænset varesortiment op til lukningen

SuperBrugsen_230x315.indd   1 27/09/06   11:37:03
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Sandwich
Kylling & karry m. Larrys syltede agurker & bacon

Chorizo m. oliven tappenade & tomat
Røget laks m. kold grov svampecreme 

Skinke & ost m. sennep & tomat
Parmaskinke m. krydret tomat kompot 
Pastrami m. syltet agurkemos & tomat

Tun m. Basilikumsmayonaise
Oksebeef m. Grov pickless

Alle sandwich 40,-

Diverse Pizza brød 18,-
Dagens salat m. brød 30,-

Dagens HOVSA !!
Kage

LARRYS SANDWICHBAR  |  LANDEMÆRKET 23  |  3966 2121
LARRYS KØKKEN  |  FREDERIKSBORGVEJ 186  |  3966 7273

DØD OVER
STJERNESKUD
Byen ś bedste Sandwich

LARRYS_86X125.indd   1 07/09/06   9:42:38

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

den anden opera i kronprin-
sensgade 7 er blevet til kø-
benhavns musikteater pleX. 
i september åbnede teatret 
med et kultstykke ud over det 
sædvanlige.

Af kulturredaktør Jeppe Marsling

Med en stor satsning, perfor-
mance-installationen Seven 
Tales of Misery, åbnede Kø-
benhavns Musikteater PLEX 
for første gang sine store 
porte i Kronprinsensgade for 
offentligheden.

60 skuespillere fra hele 
verden deltog i en kult i tre 
etager (!), hvis formål det var 
at udfri menneskehedens 
lidelse og genskabe den for 
længst tabte balance i ver-
den. Publikum blev indviede 
i kulten og fik håndbibler og 
kutter på.

Med stor kunst er det som 
med magnetismen, nemlig 
tvetydigt; det er lige dele til-
trækkende og frastødende, 
både angstprovokerende og 
drømmeagtigt. I PLEX’ åb-

ningsforestilling blev kunst, 
religion og galskab forenet 
med storm. Skellet mellem 
publikum og medie er for 
længst blevet ophævet på TV 
– med publikumsmagneter 
som Robinson, Big Brother 
og Stjerne for en aften – og  
nu er det også sket i byens 
hjerte, så selve nationalsce-
nen Det Kgl. Teater har fået 
en teater-kunstnerisk udfor-
drer.

Det pudsige ved den an-
melderroste åb-
ningsforestilling 
er, at den del-
vist tog afsæt i 
husets virkelig-
hed og historie. 
Dramatiker og 
instruktør Signa 
Sørensens for-
tæller:

”Sanne Bjerg 
(den nye direk-
tør, red.) spurgte, 
om jeg ikke ville 
bruge historien 
i huset. Bygnin-
gen  blev opført 

for og af frimurerlogen og er 
akustisk meget speciel. Man 
siger, at der et spøgelse der-
inde, fordi ånden kan flyve 
frit mellem etagerne gennem 
de store huller i stukens stjer-
ner”.

I oktober fortsætter rama-
sjanget med ”Kunst at vælge 
den rette melodi” - med en 
blanding af kampsange, fæl-
lessang, krigsschlagere, sym-
fonisk musik og skønssang.

jm@koebenhavneravisen.dk

LIGE I SOLAR pleXUS

I PLEX’ åbningsforestilling blev kunst, religion og 
galskab forenet. Her et billede fra forestillingen.

”Det var en gammel drøm, 
der lige pludselig ikke længe-
re var en drøm. Stedet havde 
den helt rigtige sjæl”. Sådan 
lyder den samstemmende 
kommentar fra Marie Mos-
lund og Julie Bjerg, der har 
åbnet den nye café Flotten-
heimer i Skindergade 20. Og 
ja, navnet er jysk ironi.

”Man har råd til at være 
en flottenheimer på Flotten-
heimer. Den dyreste hovedret 
koster 119 kr., så studerende 
har også råd til at tage kære-
sten med ud at spise”, siger 
Marie Moslund og tilføjer, at 
de gerne vil være et stamsted.

Hvad er jeres koncept for-
talt i én sætning?

”Konceptet her er…at det 
er os selv”, siger Marie Mos-
lund og ser spørgende på Ju-
lie Bjerg.

”Og at det godt kan være 

lækkert uden at skulle være 
fint”, svarer Julie Bjerg straks.  

På hverdage er der mor-
genkaffe fra kl. 9.00 og i 
weekenden er baren åben til 
kl. 02.00.

JM

drøm gået i opFyldelse 
i skindergade

Marie Moslund og Julie Bjerg i 
deres nye café i Skindergade.
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Et dokumentarisk drama om at vælge at skifte tro
Med Pauline Rehné
Instruktion Ditte Maria Bjerg
Scenografi: Søren Glad

SE MIG I ØJNENE

� 12.oktober - 18.november

Skindergade 3, Kbh K. – Billetter: 3312 5814 og Billetnet  
www.cafeteatret.dk



1� OKTOBER 2006 ÅRGANG 1 

RESTAURANT

PHILIPPE

Åbent alle dage
11.00 - 24.00

Gråbrødre Torv 2
1154 København K

Tlf. 33 32 92 92
Fax 33 32 92 87

www.philippe.dk

Philippe_41x60.indd   1 11/05/06   19:23:38

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

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
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ThaiKitchen_41x100_ny2.pdf   30/09/06   13:59:33

herrehatte-butikken petitgas 
har siden 1857 haft adresse 
på købmagergade 5. gennem 
årene har butikken tiltrukket 
hatteinteresserede fra ind- og 
udland, og den kan prale af at 
have haft besøg af to konger 
på én gang.

Af Camilla Kjær Pedersen

På Købmagergade 5, lige 
overfor stormagasinet Illum, 
ligger et vaskeægte stykke 
Københavnerhistorie. Siden 
franskmanden François Pe-
titgas i 1857 åbnede en hat-
tebutik på adressen, har bu-
tikken budt på et udvalg af 
herrehatte udover det sæd-
vanlige, og man finder sta-
dig klassiske modeller fra en 
svunden tid.

Konger og statsmænd har 
flere gange besøgt butikken, 
der har taget navn efter Pe-
titgas, og det er langt fra til-
fældigt, at man har formået 
at tiltrække fornemme gæ-
ster. Butikken byder bl.a. på 
en model fra 1872, hvor det 
indvendige stempel er trykt 
med 24 karats bladguld, og 
man kan få høje hatte i ma-
terialer, der strækker sig fra 
silke til det fineste muldvar-
peskind.  

”Når de fine københavner-
herrer skulle i teateret eller 
i loge, så blev de høje hatte 
indleveret i butikken, for at 
blive shinet op. Her pudsede 

butikkens lærling så hattene, 
med spyt og knofedt, til de 
skinnede, som var de nye”, 
fortæller butikkens nuvæ-
rende ejer Kurt P. Jensen.

Butikken blev efter 
François Petitgas’ død ført vi-
dere af hans kone og datter, 
indtil den i 1923 blev solgt. 
Petitgas, der er blevet erklæ-
ret for bevaringsværdig, har 
beholdt den gamle facade og 
det oprindelige inventar.

to konger i butikken  
Petitgas har både kunder, 
der nysgerrigt dropper ind 
fra gaden for første gang og 
stamkunder, der kommer 
fra både ind- og udland for 
at besøge den klassiske hat-
tebutik. 

Butikken kan også prale af 
at have haft besøg af to kon-
ger på én gang. Det var Kong 
Frederik den 
9. og Kong 
Olav den 5. af 
Norge. Sidst-
nævnte købte 
en hat af mo-
dellen Hom-
burger, en 
amerikansk 
senator-hat. 
Og netop den-
ne type hat 
har en særlig 
plads i Kurt 
P. Jensens be-
vidsthed.

”Ikke alle 

og enhver får lov til at købe 
den. Det er den flotteste hat 
man kan få, og den kræver 
position og pondus. Faktisk 
er HC Hansen (dansk stats-
minister 1955-60 red.) den 
sidste statsmand, der har 
båret den, så den kom til sin 
ret”, siger han.

en livsstil
Kurt P. Jensen startede som bu-
tiksbestyrer i 1992 inden han i 
2000 overtog Petitgas. Han gør 
en dyd ud af, at kunderne får 
tid til at mærke på hattene, 
prøve dem på, bestemme og 
ombestemme sig.

”For mig er det ikke bare et 
job, men en livsstil”, siger han 
og beklager samtidig, at det er 
en indstilling, som mange af 
de unge i butikkerne mangler 
i dag.

ckp@koebenhavneravisen.dk

herrehatte som livsstil

Herrehatte-butikken Petitgas’ ejer, Kurt P. Jensen, 
er vant til at få besøg af fornemme kunder. Det var 
dog før hans tid, at Petitgas fik besøg af to konger.

Flere vegetarretter, flere øl 
og en helt ny indretning. 
Det er blot nogle af de æn-
dringer, der er fulgt med en 
ny bestyrer af den engelske 
købmand Abigals i Peder 
Hvitfeldts Stræde.

”Jeg ved, at mange kun-
der har efterspurgt mere 
vegetarmad. Da jeg tiltrådte 
var noget af det første, jeg 

gjorde, derfor at skifte grun-
digt ud i sortimentet. Samti-
dig er der nu blevet plads til 
nogle store frysere, og der er 
i det hele taget vendt op og 
ned på butikken”, siger den 
nye bestyrer Brian Moore, 
der også lover store fornyel-
ser op til jul.

LHL

NYE TIDER I ABIGALS
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Der bliver igen skænket fadøl 
og hørt jazz på værtshuset 
Long John på Købmagergade. 
Værtshuset lukkede ellers den 
1. august efter 35 år i gaden, 
men kun en måned efter kun-
ne et par nye bestyrere åbne 
dørene op igen. Glæden er dog 
kun midlertidig for Long Johns 
stamgæster, da værtshuset 
lukker den 25. december for at 
gøre plads til en tøjbutik. 

”Vi havde desværre ikke 

mulighed for at overtage 
værtshuset i længere tid. Men 
nu har vi nogle måneder, hvor 
vi viderefører Long John i den 
gamle ånd, og der er livejazz 
den første søndag i hver må-
ned”, siger den ene af de to 
mænd bag genåbnigen, Char-
lie, der ”helst vil undgå at få sit 
efternavn i avisen, men i ste-
det bare kaldes Charlie”.

Sammen med vennen Mark 
ejer han i forvejen Southern 

Cross Pub i Løngangsstræde.
Long John lukkede, fordi 

lokalerne har fået ny ejer, og 
ejendommen skal bygges om. 
Herefter er der varslet en dra-
matisk huslejestigning, som 
det også er sket mange andre 
steder i Indre By.

LHL

long john midlertidigt genåbnet
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Jørgenholst_41x100.indd   1 11/05/06   10:36:21

Ny spændende butik med brugskunst, 
tøj, sko, tasker, smykker, bælter m.m.

Flotte gavekurve til værtinden, den du holder af samt julekurven.
Tøj fra Bandolera, Container, Momentum, On Stage, In Town m.m.

Kik ind og få en lille gave sammen med dit køb.

Skoubogade 2 (overfor La Glace)
Tlf. 33 91 90 20

MISSROSE_86x125.indd   1 07/09/06   12:04:32

Strikkeboden_86x40.indd   1 11/05/06   10:06:17

Indre Bys unGe Iværksættere

travlheden i det moderne stor-
byliv har for længst fået sit 
eget navn, nemlig stress, og 
de fleste af os har for længst 
fået det som mellemnavn. en 
ny iværksætter i købmager-
gade vil behandle ondet.

Af Jeppe Marsling

Nye professioner har udviklet 
sig for at afvikle indviklingerne 
- afspænding, yoga, dietisme, 
fysioterapi, kranie-sakralterapi 
– og det er med udgangspunkt 
i disse, at iværksætteren, fy-
sioterapeuten og kost- og livs-
stilseksperten Tanja Løhndorf 
har oprettet din egen klinik i 
Købmagergade 26 B.

Ved at kombinere sine 
to uddannelser er det Tanja 
Løhndorfs mål at nå bag om de 
mange kropslige lidelser, som 
en dårlig livsstil kan udmun-
de i. Dårlige arbejdsstillinger, 
uhensigtsmæssige madvaner, 
inaktivitet og stress kan skabe 
en forarmet krop, der igen for-
værrer arbejdssituationen og 
giver stress.  

”Et godt motto lyder: Den 

bedste arbejdsstilling er 
– den næste”, forklarer Tanja 
Løhndorf. 
Hvordan det? 
”Jo, variationen er virkelig vig-
tig, når folk sidder på kontor 
eller står i butik en hel dag 
som herinde”. 

Det er netop til folk med 
”belastende arbejde”, at Tanja 
Løhndorf vil henvende sig med 
brochurer, både privatperso-
ner og ansatte i bykernen.

”Af de seks største faktorer 
der har indvirkning på sund-
heden – ernæring, væske, 
ro, vejrtrækning, træning og 
tænkning – viser undersøgel-
ser, at tankerne har helt op til 
90 procents indflydelse. Folks 
forventninger – til dem selv og 
andre - spiller en nærmest alt-
afgørende rolle. De færreste le-
ver i nuet, de er altid foran og 
skal videre, videre”, siger Tanja 
Løhndorf.

Ved at søge et samarbejde 
med Indre Bys læger håber 
Tanja Løhndorf at kunne nå så 
langt ud som muligt med sit 
sundhedstjek.

jm@koebenhavneravisen.dk

tid til sundhed

Frem til 22. oktober kan 
gæster i Rundetaarn opleve 
eksperimenterende smykke-
kunst. Det er smykkeværk-
stedet Au-ART, der fejrer sit 
10 års jubilæum ved at lade 
19 af værkstedets tidligere el-
ler nuværende smykkekunst-
nere udstille deres smykker i 
Rundetaarn.

Udstillingen eksperimen-
terer med form og materialer, 
og smykkerne er ikke kun til 
hals eller finger, men også til 
skulderen, knæet, låret eller 
kanten af bukselommen.

KKI/CKP

smykkeudstIllInG 
I rundetaarn

Strikning er populært, men 
ikke kun hos pigerne. Garn-
forretningen Uldstedet, Fiol-
stræde 13, har ikke mindre 
end to unge mænd ansat til 
at betjene de fingernemme 
kunder, der fordeler sig på 
begge køn – dog stadig med 
en overvægt af kvinder.

Mads Linnet er 24 år og 
har arbejdet hos Uldstedet på 
deltid i to år. Han har strik-
ket i mange år og har en af 
sine egne slipovers på, da Kø-
benhavneravisen fanger ham 
i butikken en travl lørdag for-
middag. Ved siden af jobbet 
i garnbutikken læser Mads 
Linnet på Danmarks Design-
skole - ikke overraskende på 
beklædningslinjen.

CKP

STRIKKETØJ 
– ikke kun for piger

”Et smykke er ikke blot en død ting, men et levende 
objekt, der kan fortælle en historie, 

værdi eller intention”.
Smykkekunstner Peggy Kortenbach

”Smykker kan meget mere end bare at være 
smukke, de kan fortælle historier”.

Smykkekunstner Kirsten Blom Ellemose

På en kasse i Claus’ Frugtbod 
på Kultorvet står et kæmpe 
græskar og svulmer i orange, 
en ”globus” på over tyve kilo! 
Københavneravisens nye 
kulturredaktør, Jeppe Mars-
ling, og Claus ”skærer ansig-
ter” for børn til Halloween, 
lørdag den 31. oktober fra 
kl.1�.00, på Kultorvet.

Der vil være en palle græs-
kar til rådighed. Mød op og 
vær med - slå et smut forbi 
det djævleske fjæs med det 
levende lys i.

JM

HALLOWEEN:
SKæR ANSIGTER 
MED KØBENHAV-
NERAVISEN
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en Børnenes kulturnat

BørneredaktIonen anBeFaler: 

Kulturnatten fredag den 13. oktober er startskuddet for børnenes efterårsferie. Så børn, 
tag de voksne i hænderne, og hiv dem med til nogle af Frederiksstadens mange aktiviteter. 

Af Esben Norrbom

Popikonet René Dif har for-
ladt ledelsen i Resaturant 
Oil på Esplanaden, som han 
etablerede sammen med 
Peter Bardenfleth-Hansen 
og  Rida Berri. Det tidligere 
medlem af popbandet Aqua 
har meldt at hans hjerte ban-
ker mere for musik og enter-
tainment end  for restuarati-
onsbranchen. 

”Mit fokus er – og har al-
tid været – entertainment, så 
jeg ønsker OIL alt det bedste 
i fremtiden og glæder mig til 
at komme her som gæst,” si-
ger René Dif. 

René Difs udtrædelse af 
trekløveret bag Restaurant 
Oil kommer efter en turbu-
lent tid på Esplanaden, hvor 
knap 100 beboere har klaget 
over støj og ødelagt natte-
søvn i weekenderne. Klager 
som Oils ledelse har afvist 
som stærkt overdrevne.

en@koebenhavneravisen.dk

RENé DIF 
FORLADER 
OMBLæST 
RESTAURANT

KULTURNATTEN FREDAG D. 13. OKTOBER 
I DET GRØNLANDSKE HUS

18:00 – 23:45 Grønlandske foreningers info-bod.
18:00 – 23:45 Udstilling med Nuka Godtfredsen.
18:15 – 20:00 Film: ”Den Sidste Åndemaner”.
18:30 – 19:00 Kor: Kajumissuts. Erinars. Koret fra den 

vestgrønlandske by Aasiaat synger    
efterårssange.

19:30 – 20:00 Børne- og voksenmodeshow.
20:00 – 20:45 Litterært indslag fra Grønland. Foredrag om   

Hans Lynges liv v/Einar Lund Jensen. 
20:15 – 20:45 Skuespilleren Axel Raahauge underholder 

med fortællinger.
21:00 – 22:45 Film: ”Den Sidste Åndemaner”
22:00 – 23:00 Koncert med Angu.
23:15 – 23:45 Den Østgrønlandske maskedans,    

Uaajeerneq, ved Vivi Nielsen 

Løvstræde 6, København K
www.sumut.dk

GRØNLANDSKEHUS_86x125.indd   1 29/09/06   10:42:07

Frederiksstadens yngste gal-
lerist, Christoffer egelund, 
fra galleriet af samme navn i 
bredgade  mener, at kvarteret 
mangler de sidste ti procent 
for at blande sig med kulturens 
internationale top. men forud-
sætningerne er tilstede.

Af Esben Norrbom

Hvad er dit favoritsted, når 
du skal slappe af i Frederiks-
staden?
”Det bedste sted er klart By-
ens Kro på Gammel Mønt. 
Der er en afslappet atmosfæ-
re, og der kommer folk fra 
alle brancher. Den afslappe-
de stemning gør, at alle taler 
med alle”.

Hvad er dit favoritsted, når 
du skal have noget godt at 
spise i Frederiksstaden?
”Der er mange fede restau-
ranter i Frederiksstaden, og 
der er kommet mange til. 
Skal jeg vælge et favoritsted 
i kvarteret, er det Omami. 
Her er en lækker atmosfære, 

og de har nogle super kokke, 
som hele tiden fornyer me-
nuen”.

Hvad er dit favoritsted, når 
du skal have en på opleveren 
i Frederiksstaden?
”Hvis man skal i byen, kan 
jeg anbefale Culture Box. 
Det er digital musik for fein-
schmeckere. Også ”Extra we” 
er et fedt sted, her giver alle 
den mega gas, men man skal 
dog være på gæstelisten for 
at komme ind”.

Er der noget i Frederikssta-
den, som du synes mindre 
godt om? 
”Det gode ved Frederiks-
staden er, at der er så meget 
kunst, kultur og design. Det 
er vi kendt for verden over. 
Men vi mangler lige de sid-
ste ti procent for at komme 
helt op og ringe. Noget mere 
synergi mellem de erhvervs-
drivende, og mere synlighed 
i kvarteret – f.eks. skulpturer 
og kunst i gaderne – ville 
være godt. Frederiksstaden 

har alle forudsætninger for 
at blive et enestående kul-
turkvarter”.

en@koebenhavneravisen.dk

 

Christoffer Egelund (f. 1978) i sit 
galleri i Bredgade 75.

kunstens kvarter

Af Esben Norrbom & Julie Kragh Hansen
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liv i mørket 
Oplev besættelsestidens intense stemning. I ly af mørket kan børn og voksne lave deres egne illegale blade, aflytte hemmelige koder og sætte sprængstof på en jernbane. 

Frihedsmuseet, Churhillparken 7Kl. 18.00 – 00.00 
(husk lommelygte) 

lav din egen Computerkunst 

Tag med en tur ud i cyperspace. Alle 

cyperbørn kan få lov til at lave den 

fedste kunst på computer. Galleri ArtShare, Amaliegade 4

Kl. 18.00 - 00.00

dyredesign

Har du en designer gemt i 

maven. Kom ind i Designstu-

diet og vær med til at skabe en 

slangestol eller en sommerfug-

leæske.

Kunstindustrimuseet, 

Bredgade 68

Kl. 18.00 - 23.00

kreativt værksted 

- lav din egen aFstøbning 

Skab din egen græske gud eller 

lav en farlig kentauer.  

Den Kgl. Afstøbningssamling, 

Toldbodgade 40

Kl. 18.00 - 00.00

bamsehospitalet 
Er din bamse eller dukke blevet syg? 
Så kan en sygeplejerske hjælpe den 
med at blive rask igen. Prøv at være 
sygeplejerske for en aften.

Kvæsthuset, Dansk Sygeplejeråd & 
Jordemoderforeningen, 
Sankt Annæ Plads 30
Kl. 18.00 – 21.00

tegnekonkurrenCe Er du en kommende kunstner eller 
er du bare vild med at tegne, kan 
du være med i konkurrencen. 
 

Galleri Asbæk, Bredgade 20 
Kl. 18.00 – 21.00



Foto: Luftfoto af byggepladserne primo september 2006. 

SKUESPILHUSET
Opmuring af skalmur på den sidste facade mod Kvæsthusgade pågår. Opmuring af skalmuren
afsluttes medio oktober. Montage af døre og vinduer i de murede facader pågår.
Boringen af pæle til promenadedækket i havnebassinet er opstartet ultimo september, og vil vare 
ca. 2 måneder. Der vil derfor igen pågå arbejder fra flåde. Selve promenadedækket udføres fra 
primo 2007.
Primo oktober trækkes spunsjernene i havnebassinet, og vandet vil igen omslutte bygningen.
Inde i bygningen pågår installationsarbejder.
Inde i bygningen pågår installation af teaterteknisk udstyr.
I løbet af oktober skal hoved-elforsyningen til Skuespilhuset lægges. Københavns Energi udfører
derfor gravearbejder ned gennem Sankt Annæ Plads til Skuespilhuset.
Der arbejder dagligt ca. 130 håndværkere og ca. 30 funktionærer på byggepladsen.

KE-AFLØB, UNDERJORDISK REGNVANDSBASSIN
Regnvandsbassinet blev indviet fredag d. 22. september, og er nu taget i brug. 
Byggepladshegnet flyttes ind til grænsen mellem det asfalterede areal og det grusbelagte areal
over regnvandsbassinet. Det grusbelagte areal bibeholdes indhegnet. Den resterende del af 
Sankt Annæ Plads vil fra oktober igen være åben for offentlig færdsel. 

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. jest@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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Nytibo_41x40.indd   1 08/06/06   14:20:34
VITAMINHUSET

Speciale:
Bachs Blomstermedicin

Friskt brød fra Aurion
hver onsdag

Stort udvalg i økologisk mel

St. Kongensgade 54
1264 København K

tlf. 32 84 44 82

v/Heilpraktiker
Mette von der Lippe Hofverberg

Vitaminhuset_41x60_ny.indd   1 05/09/06   13:04:40

RENSNING OG REPERATION 
AF PRISMEKRONER

E.A.Fogh Krystalbelysning
Mere 50 år med prismer

tlf. 46185036
mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk

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

Benny Holst
Martin Andersen og Jacob Rathje

Restaurant 
»KÆLDER 12«

Søndag 8/10 - kl 13.00 - incl. Buffet

Billetter tlf.: 33 12 84 47
eller »KÆLDER 12«

Dronningens Tværgade 12 kld

Restaurant_kaelder12_86x60.indd   1 27/09/06   12:12:59

op til 72 parke-
ringspladser bliver 
inddraget for at 
gøre mere plads til 
busserne i store 
kongensgade.

Af Esben Norrbom

Frem til starten af 
november vil Store 
Kongensgade være 
plaget af ombyg-
ning og vejarbejde, 
der skal skabe mere 
plads til busserne. 
Projektet er en del 
af kommunens 
”Busstrategi 2003 
– bussens vej gen-
nem byen”, som 
har til formål at få 
bustrafikken til at 
glide bedre og give 

passagerne en fordel ved at 
tage bussen og lade bilen 
stå.

I Store Kongensgade får 
bussen fordel ved en såkaldt 

signalprioritering, som bety-
der, at den får lov til at køre 
først, når signalet skifter til 
grønt. Desuden vil der blive 
lavet et kombineret cykel- og 
højresvingsspor for at gøre 
plads til busserne.

Færre p-pladser
Etableringen af bedre frem-
kommelighed til busserne be-

tyder samtidig en inddragelse 
af parkeringspladser i Store 
Kongensgade i hverdagene. 
Helt konkret vil der fra klok-
ken ni om morgenen til klok-
ken tre om eftermiddagen 
på hverdage være 72 færre p-
pladser i gaden. I weekenden 
bliver der dog samme antal 
p-pladser som tidligere.

en@koebenhavneravisen.dk

Færre p-pladser 
I STORE KONGENSGADE

Handlende i Brugsen i Bor-
gergade kan se frem til en 
mere lys og mindre proppet 
butik. I oktober og november 
omlægges butikken nemlig 
totalt, og der vil som noget 
nyt komme bageri med frisk 
brød hver dag.

Alt skal flyttes om, faca-
der og vægge skal males i ly-
sere farver, der kommer nyt 
gulv, ny delikatesseafdeling, 
ny frugt- og grøntafdeling, 
og der bliver mere plads mel-
lem varerne. Kort sagt bliver 

der vendt op og ned på hele 
butikken, men inden da må 
kunderne finde sig i både 
håndværkere og en midlerti-
dig lukning af Brugsen.

”Vi holder lukket fra den 
13. til slutningen af oktober, 
og frem til midten af novem-
ber vil der stadig være hånd-
værkere i butikken. Men 
den 16. november regner vi 
med at være totalt klar med 
en stor åbningsfest for vores 
kunder”, siger uddeler Niels 
H. Jensen, der erkender, at 
den nuværende butik ikke er 
helt tidssvarende.

”Der er smalle gange, og 
der er mørkt i dele af butik-
ken i dag. Det bliver der to-
talt lavet om på, og det bliver 
en helt ny Brugsen, kunder-
ne vil møde. Jeg forventer 
mig bl.a. meget af vores nye 
bageriudsalg”, siger uddeler 
Niels H. Jensen.

Frem til lukningen den 
13. oktober skal der tømmes 
ud af varer. Derfor er Brug-
sen klar med nogle store til-
bud i de sidste åbningsdage, 
mens udvalget til gengæld 
bliver gradvist mindre.

lhl@koebenhavneravisen.dk

helt ny superBruGsen 
I BorGerGade 

Af Laurits Harmer Lassen

Bussen skal frem i Store Kongensgade.
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købmanden, skomageren 
og smørrebrødsbutikken er 
skiftet ud med caféer og hippe 
modebutikker. københavnera-
visen har taget temperaturen 
på grønnegade-kvarteret og 
talt med nogle af de inkarne-
rede forretningsdrivende.

Af Katrine Kirkegaard og Lotte Hansen

Fashionable modebutikker, 
lækre restauranter og trendy 
caféer. De gamle smørre-
brødsbutikker er blevet skif-
tet ud med årene, og Grønne-
gade-kvarteret er i dag blevet 
blandt byens hippeste.

Blandt kvarterets inkar-
nerede forretningsdrivende 
er der blandede holdninger 
til udviklingen, men én ting 
er de enige om: Det hele er 
blevet mere mondænt og mo-
derigtigt.

”De små, lokale butikker 
er med tiden blevet skiftet 
ud. Tidligere kom der flere i 
gaden, fordi der boede flere 
her, og der var huse i bag-
gårdene med beboelse. I dag 
bruger folk gaden til gen-
nemgang, når de skal ned på 
Strøget og se på butikker”, 
fortæller Bent Bilevits, som 
har haft frisørsalon i Grøn-
negade i 41 år.

Bent Bilevits er en af 
dem, der i det store og hele 
synes bedre om Grønnegade 
i 60’erne, hvor ”det var en 
almindelig gade med almin-
delige forretninger såsom en 
købmand, en viktualieforret-
ning, som også solgte smørre-
brød, en bager, en cigarhand-
ler og en skomager”.

Elly Bork, der i 1994 åb-
nede børneskoforretningen 
POM D’API i Ny Østergade, 
mener i modsætning til Bi-
levits, at kvarteret har været 
igennem en meget positiv 
udvikling.

”Igennem de 12 år, jeg har 
haft forretning her, er det 
blevet bedre og bedre. Her 

kommer flere folk, og butik-
kerne og kvarteret er blevet 
pænere”, siger hun.

Elly Bork mener, at der i 
dag dukker færre døgnfluer 
op end tidligere, og at det i 
det hele taget er mere profes-
sionelle butiksindehavere, 
der åbner forretninger i kvar-
teret nu om dage. 

I Restaurant Alsace på 
hjørnet af Ny Østergade 
og Pistolstræde kan Dorte 
Stockhammer, som sam-
men med sin mand, Franz 
Stockhammer, i 1978 åbnede 
restauranten, også tale med 
om udviklingen i Grønnega-
dekvarteret.

”Kvarteret har ændret sig, 
men det er stadig et dejligt og 
levende sted, hvor der sker en 
masse,” siger hun.

mere mondænt
Franz Stockhammer nikker 
og fortæller, at der i en perio-
de var en del tomme huse på 
grund af huslejestigninger, 
men at det blot har været et 
led i udviklingen af kvarte-
ret til det mere mondæne.

Dorte og Franz Stockham-

mer holder stadig lige så 
meget af kvarteret som tidli-
gere, og de mener, at det nye 
Galleri K i den gamle cityar-
kade kan løfte hele området 
yderligere.

I frisørsalonen ærgrer 
Bent Bilevits sig over, at der 
ikke længere er det samme 
lokale sammenhold.

”Jeg ved ikke, om her er 
et lokalmiljø, men hvis der 
er, har jeg ikke opdaget det. 
Jeg ved ikke engang, hvem 
der har forretningerne over-
for. Tidligere kendte man 
dem, der boede her, og folk 
stak hovedet ind for at høre, 
hvordan det gik. I dag hilser 
man ikke på hinanden”, siger 
han.

Elly Bork fra POM D’API 
er enig i, at man ikke kan tale 
om et decideret lokalmiljø i 
kvarteret, men understreger, 
at der er en del kunder, som 
har deres faste gang i gaden.

”Der er en positiv ånd og 
et godt kollegaskab mellem 
butikkerne i Ny Østergade,” 
siger hun. 

kki@koebenhavneravisen.dk 

lhh@koebenhavneravisen.dk          

Fra smørrebrød 
til Fashion

bent bilevits har været ude for lidt af hvert i sine 41 år med 
frisørsalon i grønnegade.

En dag kom en mand af den lidt tørstige type ind i Bent 
Bilevits frisørsalon i Grønnegade. Han var samfundsrev-
ser og utilfreds med regeringen, og det skulle også kunne 
ses på frisuren, fortæller Bent Bilevits. 

”Han sagde til mig, at jeg bare skulle tage det halve 
af håret og det halve af skægget, for regeringen tager al-
ligevel det halve”, siger Bent Bilevits og understreger, at 
alt på den berusede mand var halvt: Han havde kun ét 
bukseben, ét ærme og altså også kun det halve af håret 
og skægget.

”Bagefter gik han i sin brandert ud på gaden og råbte 
og skreg sin protest imod regeringen”, fortæller Bent Bi-
levits med et grin.

LHH

væk med halvdelen 
aF håret

Bent Bilevits, som har haft frisør i Grønnegade i 
41 år, mener, at der var mere lokalt sammenhold i 

kvarteret i 60’erne, end der er i dag.

Kronprinsensgade er en af 
Københavns hippeste bu-
tiksgader. Sådan lyder det 
fra folkene bag tøjbutikken 
Energie og Killah, der netop 
har åbnet en ny flagskibsbu-
tik i Kronprinsensgade 35.

Butikken har fokus på 
intim stemning, og in-
spirationen stammer fra 
1950’erne og en rå udgave 
af Alice i Eventyrland. 
Valget af Kronprinsensgade 
skyldes bl.a., at gaden har 

mange andre nyskabende 
modebutikker. 

”Vi bestemte os for hjør-
nebutikken i Kronprin-
sensgade pga. den suveræ-
ne location, ligesom de nye 
lokaler gav os muligheden 

for at forny designet af 
butikken, så tøj og indret-
ning nu matcher hinanden 
og følger med tiden,” siger 
Nicholas Hüttemeier, der 
er administrerende direk-
tør for Sixty Skandinavien, 

som blandt andet står for 
Energie, Killah og Miss 
Sixty.

TSB

Fo
to

: K
øb

en
ha

vn
er

av
is

en

ENERGIE OG KILLAH SLÅR DØRENE OP
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com
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Grønnegade 6
Telefon 33 32 76 72

Museumskopi_41x80.indd   1 11/05/06   19:31:50

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

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

Arbejdet med at omdanne Pi-
lestræde til en gågade er afslut-
tet, og gaden hænger nu mere 
direkte sammen med Strøget.

I forrige udgave af Køben-
havneravisen kunne vi for-
tælle, at en del af Pilestræde 
skulle omlægges, så den fra 
slutningen af september blev 
gågade. Dette er netop sket, 
og Pilestrædes status som 
gågade gælder fra selve Strø-

get frem til krydset mellem 
Antonigade, Pilestræde og 
Silkegade. 

Gadens nye status gør det 
dermed muligt for fodgæn-
gere at gå om til bagsiden af 
det nye shoppingmekka, Gal-
leri K, uden at blive generet 
af biler og cykellister.

TSB

68-generationen er på spil igen. kvinde-
huset i gothersgade 37 holder fernise-
ring i det nye galleri trash lørdag den 4. 
november. 

Af Julie Kragh Hansen 

Leopardbetrukne møbler, murstenskuf-
ferter og graffitijakker er nogle af de an-
derledes kunstværker, som Kvindehuset 
i Gothersgade sætter til salg i husets nye 
Galleri Trash, der sammen med Cafe 
Trash åbner den 4. november.

Ideen med projektet er først og frem-
mest at skabe et nyt værested for kvin-
der. Derudover er formålet at lave kunst 
på en ny og anderledes måde, hvor kun 
fantasien sætter grænser, fortæller pro-
jektmager Lin Van Roe.

Der er tale om skrot-kunst, som går 
under navnet ”klud-kitsch”. Alle mate-
rialer er genbrug, og kunsten er kreeret 
i Kvindehusets kunstværksted, hvor 
kvinder i alle aldre har fået lov til at ud-
folde deres kunstneriske evner.

”Projektet skal være tilgængeligt for 
alle kvinder, der har talent – ung eller 
gammel”, siger Lin Van Roe.

Projektet sender et signal til ”forbru-
gergenerationen” om ikke bare at smide 
ting ud. Med lidt kreativitet kan skrot-
tet hurtigt få en helt ny betydning.

Kvindehuset, der har eksisteret i godt 
30 år, er kun for kvinder, mens mænd 
må nøjes med at betragte kunsten gen-
nem vinduet.

”Kvinderne skal have et sted for sig 
selv, alt andet er for mænd”, siger Lin 
Van Roe, der gennem 20 år har arbejdet 
som frivillig i kvindernes hus.

Oprindeligt skulle galleriet hedde 
”Skrot up”, men misfortolkninger førte 
til et smadret vindue. Galleriet har i 
stedet for fået navnet Trash, netop fordi 
kunsten bliver lavet af skrot.

jkh@koebenhavneravisen.dk

SIDSTE STEN ER LAGT 
I PILESTRæDE

Som noget nyt kan besøgen-
de i Kongens Have nu kom-
me ind i haven fra hjørnet 
af Sølvgade og Kronprinses-
segade. Porten består af to 
låger, en på hver side af den 
gamle pavillon. 

Den blev indviet torsdag 
den 28. september.

LHH

NY PORT TIL 
KONGENS HAVE

næste byvandring handler om det gamle københavns indvandrere 
og foregår lørdag den 4. november.

Københavneravisens byvandring har denne gang indvandrere i det 
gamle København som emne. Det historiske København har i over 800 
år tiltrukket fremmede i stort omfang. Det glemmer vi tit, når vi de-
batterer den store aktuelle indvandring til Danmark. Dog var det helt 
andre folk, der kom for at bo og arbejde sammen med vore forfædre. 
På vor rundgang i Københavns centrum vil vi opsøge et antal adresser, 
som kan fortælle os noget om udlændingenes historie fra Hansetiden 
til første verdenskrig.
Guiden til halvanden times historisk rundtur er vor faste medarbejder 
og byhistoriker Jan E. Janssen. Turen koster 50 kroner ved tilmelding 
hos Københavneravisen (normalprisen er 100 kr.).
Tilmelding på telefon 33 45 46 00 eller e-mail lhl@koebenhavneravi-
sen.dk senest tre dage før byvandringen. Opgiv venligst telefonnum-
mer eller e-mail, så vi kan oplyse om eventuelle ændringer i program-
met. De 50 kr. kan overføres til reg. nr. 6864 og konto nr. 10 22 352. 
Husk at skrive navn på indbetalingen. Mødested ved næste tur: 
Nørretorv overfor Nørreport Station lørdag den 4. november kl. 14.00.

nyt skrotkunst-
galleri For kvinder

Iført graffitifrakke viser projektmager Lin Van 
Roe skrotkunsten frem. I hånden holder hun 

kunstværket ”Glad i Låget”.
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BYENS BEDSTE HJØRNE

Larsbjørnsstræde 18, 1454 København K
Tlf. 33 14 95 15

Flyvefisken_86x60.indd   1 08/08/06   14:15:15

Tracks_86x60.indd   1 10/08/06   10:50:55

danmarks vel nok mest omtalte 
læge, søren ventegodt, er efter 
flere forsider på ekstra bladet, 
en suspendering af sin læge-
autorisation og en politiefter-
forskning, der ikke fandt noget 
strafbart, tilbage i sin klinik i 
teglgårdsstræde.

Af Andreas Birkegaard Stær

Hverdagen er igen ved at ind-
finde sig i den gule ejendom 
ved den lille plads ud for Tegl-
gårdsstræde 4–8. Vi befinder 
os ved klinikken hos den kon-
troversielle læge Søren Vente-
godt, og det er en optimistisk 
og glad Ventegodt, der tager 
imod.

”Tingene er ved at være 
normaliseret igen”, siger han 
og kigger rundt i sin klinik, 
hvorfra han atter behand-
ler mennesker med kroniske 
sygdomme, der vil forsøge sig 
med hans alternative behand-
lingsmetoder.

Ventegodt har igen fået 
gang i forretningen, efter at 
hans klinik i november 2005 
røg ud i en mediestorm af 
omfattende dimensioner. 
Ventegodt kom på avisernes 
forsider, da en række tidligere 
patienter klagede over hans 
alternative behandlingsmeto-
der, og Ekstra Bladet gav ham 
øgenavnet ”Dr. Klam”.

Siden har den kontrover-

sielle læge haft et turbulent år, 
men efter en politiefterforsk-
ning, som ikke fandt noget 
strafbart at udsætte på ham, 
er han tilbage ved behand-
lingsbriksen i Teglgårdsstræ-
de. Og ifølge Ventegodt har 
mediernes omtale rent faktisk 
hjulpet klinikken i Teglgårds-
stræde, hvor han siden 1994 
har haft lokaler.

”Vi er blevet mere kendte. 
Helt klart. Det er svært at 
tælle, om vi har fået flere pa-
tienter, men vi har lige fået 
seks nye elever til vores kurser 
i holistisk behandling. På den 
måde er det godt for forretnin-
gen”, siger han.

Frataget lægeautorisation
I perioden fra december 2005 
til marts 2006 måtte han mid-
lertidigt stoppe som behand-
ler, fordi han var under efter-
forskning af politiet. Han kan 
stadig ikke kalde sig læge, ef-
ter at han fik frataget sin læge-
autorisation, men han håber, 
at en afgørelse fra Sundheds-
styrelsen inden længe vil gøre 
ham i stand til at sætte et nyt 
lægeskilt på døren.

“Jeg blev jo anklaget for at 
være voldelig og krænkende. 
Men politiets konklusioner 
var, at jeg end ikke har været i 
nærheden af at have overtrådt 
loven. Ingen af patienterne, de 
havde talt med, var blevet dår-

ligt behandlet, og nogle af dem 
var blevet raske”, siger han.

Søren Ventegodt og hans 
medarbejdere behandler pa-
tienter med fysiske og psyki-
ske, eksistentielle og seksu-
elle lidelser. Ifølge Ventegodt 
forbedres patienternes livs-
kvalitet ved, at de gennem 
samtaleterapi, kropsterapi og 
livsfilosofi støttes til at finde 
og bruge deres skjulte ressour-
cer og talenter.

vaginal akupressur
Hovedpunktet i anklagen 
mod Søren Ventegodt gik på 
hans brug af behandlingstek-
nikken ”vaginal akupressur” 
på kvindelige patienter. Søren 
Ventegodt fastholder, at hans 
behandlingsformer ikke har 
ændret sig som følge af sagen.

Men hvordan er det egent-
lig at se sig selv hængt ud på 
forsiden af Ekstra Bladet? 

“Det vakte først en undren 
over, hvordan sagen kunne 
være en forside værdig. Og så 
bestyrtelse og vrede over, at 
min lægegerning blev forvan-
sket til ukendelighed. Altså, 
hvordan kan Ekstra Bladet til-
lade sig at skrive “sexgal plat-
ugle” og den slags”.

Når du kigger tilbage på 
sagen, er der så noget, du ville 
have gjort anderledes?

“Hvis jeg går langt tilbage, 
skulle jeg ikke være blevet 

uvenner med psykiaterne på 
Rigshospitalet, som jo er dem, 
der nu angriber mig”, siger 
Ventegodt.

Han mener, at en gammel 
uenighed om noget forsk-
ningsmateriale er en af forkla-
ringerne på, at han er kommet 
i modvind.

“I begyndelsen af 90’erne 
ledede jeg et stort forsknings-

projekt på Rigshospitalet, hvor 
professor Zachau-Christiansen 
testamenterede mig sit forsk-
ningsmateriale, selv om psy-
kiaterne også gerne ville have 
fat i det. Jeg tror det er denne 
gamle strid, som er årsagen til, 
at psykiaterne på Rigshospita-
let nu er så interesserede i at få 
lukket min klinik”.

abs@vdn.dk

venteGodt tIlBaGe 
I teGlGårdsstræde

Efter en turbulent periode på sidelinien er Søren Ventegodt 
tilbage ved behandlingsbriksen i Teglgårdsstræde.

Modetøj, der egner sig til både 
en bytur og en klatretur. Det 
er det særegne koncept, som 
den nye butik i Sankt Peders 
Stræde 41, Humberdings Dar-
lings, har specialiseret sig i. 

Butikken ejes af de tre unge 
designere Kathrina Hacke, 
Sara Byrgesen og Sine Berg, og 

den forhandler primært deres 
egne mærker ”MannazOthi-
la” og ”Niels og Klaus”. Niels 
og Klaus er i øvrigt opkaldt 
efter et fiktivt bøssepar, fordi 
mærket med ejernes egne ord 
kan karakteriseres som ”dren-
get” tøj til piger.

ABS

MODETØJ TIL BY- OG KLATRETURE

#
Se lige her kære kunde!

Frisør Hans
Herreklip: 180,- kr.

Damer vask, klip og føn 230,- kr.
Lyse eller farvede striber fra 300,- kr.

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

FrisørHans_86x60.indd   1 28/09/06   15:01:42

HusmannsVinstue_41x60.indd   1 06/09/06   12:09:38
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Historiske huse i Nørre Kvarter uu

Haironfire_41x60.indd   1 06/09/06   12:22:23

Kulturnat
i Nordisk Korthandel

Fredag den 13. oktober. 
Kl. 18:00 - 24:00

Inviterer Nordisk Korthandel til Kulturnatsarrangement i Studiestræde 26-30.
Temaet er Thailand

- Vi serverer Thaisuppe, til 25,-
- Vi holder foredrag om Thailand kl. 20:00
- Vi har et supertilbud på Lonely Planets bog om Thailand
- Vi spiller thailandsk musik under hele Kulturnatten

Nordisk Korthandel, scanmaps.dk
Studiestræde 26-30, 1455 København K

Tlf.: 3338   2638, Fax: 3338 2648
post@scanmaps.dk

 Lonely Planet; Thailand

 Før 209,-

 På Kulturnatten kun 149,-

Af Jan E. Janssen

Det nuværende 
Nørre Voldgade 
30 er oprindelig 
en del af en større 
matrikel på Nørre 
Vold og blev det 
igen i 1997, hvor de 
samme grunde fra 
den oprindelige op-
deling i 1600-tallet 

blev genforenet.
Nørre Voldgade eller Klok-

kerhøjen, som den smalle sti 
under byvolden hed for 300 år 
siden, var kun delvis bebygget. 
Den havde store haver og del-
vist ikke indhegnede marker 
bag randbebyggelsen.

I senmiddelalderen indtil 
1660-tallet var det teologer, 
der ejede nummer 26-32, dog 

boede de her ikke. Siden blev 
huset købt af en pensioneret 
garder fra hestegarden, som 
igen lejede huset ud til en uor-
ganiseret slagter og diverse 
militærfolk med deres koner 
samt en lerpottesælgerske og 
hendes mand.

præg af tvangsarbejde
Efter at Københavns Kommu-
ne i 1781 overtog Fattigvæse-
net skulle hvert af byens otte 
sogne have et arbejdshus. Det 
første blev Vor Frues sogns, 
som blev indrettet i lejede lo-
kaler i 1786, og allerede året ef-
ter blev Vor Frues Arbejdshus 
bygget i Nørre Voldgade 30.

De fattige skulle kontrolle-
res, og arbejdshuset skulle bi-
drage til betleriets afskaffelse.

Det var oprindelig frivilligt 

at komme her, men da man 
gik over til at koble arbejde til 
naturalieforplejning i stedet 
for penge, fik arbejdshuset 
præg af tvangsarbejde. Fat-
tige fik kun understøttelse 
efter 12 timers arbejdsindsats 
dagligt, om sommeren fra kl. 
7.00, om vinteren fra kl. 8.00, 
med udgangstilladelse mel-
lem kl. 11.00 og 12.00. Fravær 
blev indført i en arbejdsbog og 
straffet.

stor arbejdsgiverforening
Københavns kommune solgte 
sit nedslidte fattighus i 1902 til 
”Foreningen af Fabrikanter i 
Jernindustrien i Kjøbenhavn”, 
som længe havde ledt efter en 
præsentabel grund til et ho-
vedkontor.

Det stærkt forfaldne, men 
stadig smukke hus kunne man 
nu nedrive, og datidens førende 
arkitekter Fritz Koch og Got-
fred Tvede byggede i rekordtid 
”Jernets” nye hovedsæde. 

Med fire pilastre og fi-

gurprydet trekantfronton 
foran et tag med høj rejsning 
lignede huset et lille klassici-
stisk bypalæ. I 1904 rykkede 
jernfabrikanterne ind, og i de 
nærmeste to årtier opslugte 
foreningen stort set hele lan-
dets jern- og metalindustri.

En række danske industri-
sammenslutninger samledes i 
huset den 10. september 1906 
og stiftede samarbejdsorgani-
sationen ”Industrifagene”, der 
med det samme blev den alt 
dominerende medlemsorga-
nisation i Dansk Arbejdsgiver-
forening.

I 1910 blev her også indgået 
en aftale om at danne Dansk 
Industriråd, der senere skulle 
blive forenet med den gamle 
Industriforening på Vesterbro 
Passage og siden 1992 har hed-
det Dansk Industri. Industrirå-
det flerdoblede sit areal ved at 
bebygge Nørre Voldgade helt 
ud til Larslejsstræde lige før 
anden verdenskrig.

I et antal år fastholdt Dansk 

Industri sine to adresser, hvil-
ket på længere sigt var for 
upraktisk. Siden dukkede en 
køber op, nemlig Niels Brocks 
Skole, der var i gang med en 
kæmpe ekspansion inklusive 
navneskift til Copenhagen 
Business College. Den 31. de-
cember 1997 lukkede industri-
en på Nørre Vold og samlede 
det hele på Rådhuspladsen.

Nørre Voldgade 30: Fra arbejdshus til arbejdsgiverhus

Historikeren Jan E. Janssen, der har specia-
liseret sig i Københavns historie, leverer 

fast historiske artikler til Københavneravisen 
om udvalgte huse i Nørre Kvarter. 
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besøgende til havnens dag 
på gammel strand kunne se 
og røre ved 30 forskellige 
fiskearter og høre massevis af 
historier om områdets fortid 
som hele byens fiskemarked.

Af Stine Louise Laursen

Få en naturoplevelse midt 
i storbyen. Sådan lød bud-
skabet fra arrangørerne af 
Havnens Dag, der i år blev 
holdt på Gammel Strand 
den 17. september. Her kun-
ne enhver høre om Gammel 
Strands traditioner som fi-
skemarked i selskab med 
rødspætter, rejer, torsk og 
mange andre havdyr.

Fiskehandlere, zoologer, 
miljøbiologer og naturvejle-
dere stod tæt opstillet langt 
kanalen og fortalte om fi-
sketorvets historie, og de 
mange forbipasserende fik 
rig mulighed for at røre ved 
de mange forskellige fisk og 
krabber i opstillede akvari-
er. Børnene kunne bl.a. lave 
et personligt postkort af al-
ger eller få lov at dissekere 
en fisk.

Havnens Dag er en til-
bagevendende tradition på 
Gammel Strand, der skal 
bringe naturen tættere på og 
vise, at der er liv i havnen. 
Arrangørerne, Vej & Park, 
Miljøkontrollen og Zoolo-
gisk Museum, fremhæver, at 
det var her, at fiskekonerne 

i mange år solgte fiskernes 
fangst til københavnerne.

bedre vandkvalitet
I år kunne arrangørerne og 
de besøgende fejre, at det si-
den april er blevet tilladt at 
fiske tre steder i Københavns 
Havn. Det drejer sig om Slusen 
i Sydhavnen, ved Lynetten på 
Refshaleøen og fiskerihavnen 
i Nordhavnen. 

Her er vandkvaliteten i 
de senere år blevet så god, at 
Fødevarestyrelsen har tilladt 
at fange hornfisk og torsk til 
brug som menneskeføde. Kø-
benhavns Kommune har nem-
lig sørget for at lukke mange af 
kloakudløbene til havnen, så 
der ikke løber fortyndet spild-
vand ud i havnen.

”Med tiden bliver der for-
håbentlig mulighed for at 

åbne for mere fiskeri, men 
grænseværdien af tungme-
taller skal selvfølgelig først 
være i orden”, siger Susanne 
Henriksen, naturvejleder fra 
Vej og Park.

Hun henviser til, at der 
desværre stadig findes en 
del tungmetaller på bunden 
af havnen, og især indholdet 
af kviksølv er årsag til, at der 
endnu ikke må fanges f.eks. 
sild, skrubber og ål i havnen.

sll@koebenhavneravisen.dk

rødspætter, torsk 
og gamle Fortællinger

Michael på 6 år var med til 
at dissekere en fisk.

den legendariske natklub 
dakota bliver en af indre bys 
største natklubber, når det 
populære dansested udvider 
arealerne med 250 m2.

Af Cæcilie R. Skovmand

Dakota-succesen vokser bog-
stavelig talt. Natklubben har 
nemlig overtaget hele øverste 
etage i bygningen på Nikolaj 
plads 25, så der fremover bli-
ver endnu mere dansegulv at 
boltre sig på.

”Dakota er gået hen og 
blevet lidt af en institution, 
og når resten af byen er tom 
i de tidlige morgentimer, 
er der som regel fuld gang i 
dansegulvet her”, fortæller 
Kim Schoermann, som har 

drevet stedet de sidste 10 år.
Dakota vil bevare stilen 

med bred appellerende dan-
semusik, men vil udnytte 
de nye arealer til VIP-klub, 
temafester og udlejningsmu-
lighed.

”Der skal være plads til 
det hele – fra punkfester og  
reggae til bryllupper”, siger 
Kim Schoermann.

Derudover vil Dakota sat-
se på at skabe et nytænkende 
natklubmiljø med spirende 
kunstnere som Søren Thilo 
Funder og Andreas Von Cotta 
som wall-artists.

Dakota slår dørene op for 
de nye lokaler i starten af no-
vember måned.

kbh@koebenhavneravisen.dk

Festen vokser 
på dakota

Dakota har en lang historie på bagen. Stedet har været brugt til alt fra hestestald til frokost-
restaurant. I begyndelsen af 1980´erne udgjorde stedet rammerne for Vingården, som var lidt 
af et jazzmekka i 1980´erne. I begyndelsen af 90´erne, da jazzen havde svært ved at trække 
fulde huse, fik stedet navnet Dakota, som i starten var en rigtig amerikanerbar. De sidste 10 
år har stedet satset på et bredt publikum og popmusik med kant.

saGaen om dakota: 

Af Jan E. Janssen, historiker

På hjørnet af Vandkunsten og 
Frederiksholms Kanal kan vi 
efter 200 år stadig læse tek-
sterne på to sandstenstavler:  
WAND KONSTEN  og  FRI-
DERICHS HOLMS, CANAL. 

De københavnske gade-
navne var oprindelig nær-
mest tilfældige, givet af by-
ens borgere selv. Da byens 
foged og skattemyndigheder 
ville have bedre styr på folk, 
fik hver gade sit faste offi-
cielle navn, og fra og med 
1771 skulle gadenavne være 
malet med sorte bogstaver 
på gadehjørnerne lidt over 
voksne personers øjenhøjde. 
De ældre skilte fik dog lov at 
blive siddende. 

Gloserne og stavemåden 

WAND KONSTEN  og  FRI-
DERICHS HOLMS, CANAL 
er også historiske. Det tyske 
”w” er for længst blevet er-
stattet af ”v”. Man udtalte 
det ”konst” dengang ligesom 
på svensk og en vandkunst 
var et hestedrevet mekanisk 
pumpeværk.

Canal var et fint ingeni-
ørinspireret italiensk frem-
medord for grav eller grøft. 
Kongens navn blev dengang 
altid skrevet på tysk, fordi Ol-
denborg-slægten var kommet 
fra Tyskland, og Frederik III, 
der navngav gaden, var ganske 
vist monark i Danmark-Norge, 
men plejede i høj grad fami-
liens tyske arv. Som bekendt 
er også Christian, det andet 
kongenavn, den tyske form for 
Kresten eller Karsten.

Et kig i fortiden mm

Gamle gadeskilte

Dakota er en populær natklub for det brede, unge publikum. 
Nu udvider dansestedet arealet med 250 m2.
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den lille Corsar - CHARIVARI
A:  -Er det ikke påfaldende længe siden, at  
 vi har hørt noget til fhv. minister og EU- 
 kommissær Henning Christophersen, der  
 så vidt vides fortsat er bestyrelsesfor- 
 mand i underskudsmetroen?
B:  Han befinder sig bedst under jordens  
 overflade.

A: - Hvor skal storfyrstinde B. af 
 København til sin tid – det ske sent!  
 – have sit mausolæum?  
B: - I Colosseum.
A:  - Jamen, det ligger da i Rom.
B:  - Fint, så er det på tide at få bygget et  
 her i byen!

A:  - Har Politiken også en avismarch?
B:  - Talrige af intelligensdagbladets frem 
 meste medarbejdere har i tidens løb fået  
 en marchordre.

A:  - Lord Montgomery of Pilestraede…er  
 det noget familie?
B:  - Måske en grandonkel, hvad ved vi?
A:  - Så er det da jolly good, at den ene  
 befrier Danmark i 1945, mens den an- 
 den besætter Berlingske 61 år senere.
B:  - Sig Jolly til din coma.

A:  - For 100 år siden spadserede de   
 fremmeste industriherrer ned ad Strøget  
 og hilste på folk. Den skik er gået af  
 mode, synes jeg.
B:  - Tror du, at Henning Dyremose ville  
 bryde sig om at flanere med en rose i  
 munden ligesom brygger Jacobsen?
A:  - Nej, han kunne risikere at møde en  
 TDC-abonnenent, der vil spørge til top 
 skatten. Men hvad så med datteren  
 Charlotte Hyp-Hyp? Eller hedder hun  
 Henriette? Hende fra folketinget med  
 flere penge til ridehestene? Det ville da  
 klæde hende med en rød rose.
B:  - Vorherre bevares, ingen skal da tro hun  
 er socialdemokrat.

A:  - Klaus Breddam vil forvandle 
 København til en stor cykelfest.
B:  - Du mener velsagtens cykelpest. 
 Jernligene flyder over alt.

A:  - Lyveprås! Det kan ikke være sandt, at  
 hver bycykel koster 1725 kr. om året i tab  
 og vedligeholdelse.
B:  - Nej, det kan godt være at beløbet er et  
 andet, men jeg kan garantere dig, at det  
 er så dyrt, at det er løgn.

Købmagergade 56
1014 København K

Tlf. 33 12 34 18

BRILLER
0,- i rente

0,- i gebyr

0,- i oprettelse

Nytsyn_41x100.indd   1 27/09/06   14:49:43
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Efter tre år med adresse i 
Kompagnistræde 2 drejer 
MCR-kiosken nøglen om. Bu-
tiksindehaver Shahbaz Kha-
lil venter nu kun på de sidste 
formaliteter fra kommunen, 
før han kan overdrage butik-
ken til nye ejere.

Ifølge Shahbaz Khalil er 

der allerede mange interesse-
rede købere til den populære 
adresse. Der har bl.a. været 
henvendelser fra en sand-
wich bar og fra Paradis Is, 
der også findes andre steder 
i byen.

SLL

Frisørkæden Super Cut, som 
har flere saloner forskellige 
steder i København, har nu 
åbnet deres 10. frisørsalon. 
Det er sket i Løngangsstræde 
19 lige overfor Vandkunsten.

Konceptet er amerikansk 
og ganske enkelt. Det er 
nemlig ikke nødvendigt med 

tidsbestilling. Indehaveren 
satser på, at de mange er-
hvervsdrivende og ansatte 
i området vil benytte sig af 
muligheden og kigge forbi til 
en klipning på vej til eller fra 
arbejde eller i en pause.

SLL

Indtil videre må så-
vel cyklister, som 
bilister, gående og 
varevogne affinde 
sig med den trænge 
plads i Stræderne. 
Kampagnen mod tra-
fikkaos i kvarteret er 
nemlig foreløbig ud-
skudt.

Formålet med 
kampagnen er at for-
ene Strædernes man-
ge forskellige interes-

ser og få afprøvet forskellige 
løsninger bl.a. i forhold til de 
dårlige parkeringsforhold.

Formanden for handels-
standsforeningen ”Stræ-
derne ved Gammel Strand”, 
Asger Uhd Jepsen, som sam-
men med Vej & Park er ho-
vedkraften bag kampagnen, 
fortæller, at samarbejdet 
med både Københavns Kom-
mune, Københavns politi og 
Københavns Parkering har 
trukket ud.

De forskellige løsningsmo-
deller har krævet en grundig 
research, da alle parter skal 
inddrages, og der ligger der-
for endnu ikke nogle konkre-
te forslag på bordet.

”Men kampagnen er ikke 

aflyst, den er blot udskudt, 
da der stadig skal findes en 
løsning”, fortæller Asger Uhd 
Jepsen.

Markedsdagen den 30. 
september, som skulle mar-
kere afslutningen på kam-
pagnen, er ligeledes udskudt, 
indtil der er fremlagt konkre-
te løsningsforslag på Stræder-
nes trafikkaos.

sll@koebenhavneravisen.dk

strædernes traFIk-
kampaGne udskudt

MCR-KIOSKEN LUKKER 
OG SLUKKER

Stimulering af kredsløbet, 
udrensning af affaldsstoffer 
og afspænding af musklerne. 
Det er nogle af de ting, som 
en ny krop- og velværeklinik 
i Rådhusstræde 4H tilbyder 
sine kunder. 

 ”Krop & Velvære” lå tid-
ligere på Jernbane Alle i 
Vanløse, men den 1. oktober 
flyttede indehaver Lisbeth 
Führing til velværecenteret 
Emóte Wellness i Rådhus-
stræde 4H, der i forvejen 
huser en frisør, en zoneteara-
peut, og en kosmetolog m.m.

”Det tiltaler mig at starte 
egen klinik et sted, hvor der 
dagligt er mulighed for at op-
leve gensidig inspiration i et 
frugtbart miljø omkring den 
personlige pleje”, siger inde-
haveren af den nye klinik, 
Lisbeth Führing, der har fået 
lokaler på 1. sal.

LHL

NY VELVæREKLINIK 
I RÅDHUSSTRæDE

Af Stine Louise Laursen

NY FRISØR I LØNGANGSSTRæDE
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Akupunktur -  Zoneterapi
Rygeafvænning - Barnløshed - Migræne - Stress - Allergi - Sundhed

Jonna Vigh
Registreret Alternativ Behandler

Strøget   /  ak-zo.dk
70 22 10 44

Stine Norden fra Galleri 
EarthMatters International, 
der har arrangeret somme-
rens fotoudstilling på Kon-
gens Nytorv, kommenterer på 
de sidste måneders kritiske 
indlæg i Københavneravisen.

Som arrangører af udstillingen 
Spirit of the Wild på Kongens 
Nytorv er vi kede af, hvis nogle 
af vores naboer ikke kan lide, 
at vi er der - som udtrykt i to 
læserbreve i tidligere numre af 
Københavneravisen.

Vi er til gengæld glade for, 
at andre naboer er meget be-
gejstrede for de mange dyrefo-
tografier - og for, at flere af dem 
næsten dagligt besøger udstil-
lingen.

Vi er glade for den helt over-

vældende positive respons, som 
vi har mødt fra københavnere 
generelt og ikke mindst fra by-
ens mange turister.

Vi har en stak store prop-
fyldte gæstebøger med masser 
af ros. Her har folk udtrykt 
beundring for fotografen Steve 
Blooms arbejde og for vores 
opsætning og design af udstil-
lingen. For eksempel skriver en 
indisk familie, at for dem var 
Spirit of the Wild det absolutte 
højdepunkt på deres besøg i 
København.

Vi er både glade og stolte 
over, at mere end 1 million 
mennesker sommeren igennem 
har besøgt udstillingen og haft 
mulighed for at orientere sig om 
de miljømæssige problemer og 
farer Jorden står over for.

Med udgangspunkt i de 
vilde dyr (som bliver de første 
ofre for klimaforandringer) 
forsøger vi - i samarbejde med 
EUs Miljøagentur og Verdens-
naturfonden - at fortælle nogle 
vigtige ting om fremtidsudsig-
terne for vores fælles planet. 
Oplysninger som ikke mindst 
de mange tusinde besøgende 
skoleelever har været meget in-
teresserede i.  

Vi har været glade for at se 
byens smukkeste plads lægge 
brosten til en stor kulturel be-
givenhed som har til formål 
både at glæde, inspirere og 
mane til eftertanke.

Stine Norden
EarthMatters International
Nybrogade 18
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Vibe Nørgaard fra Sankt Pe-
ders Stræde 26 kommenterer 
på fotoudstillingen på Kon-
gens Nytorv.

Det nyrenoverede Kongens 
Nytorv er i dag en af byens 
smukkeste pladser. I modsæt-
ning til Rådhuspladsen, som 
er en decideret rodebutik, er 
Kongens Nytorv en fantastisk 
ramme omkring de aktivite-
ter, der altid har fundet sted 
på pladser i alverdens byer. 

På Kongens Nytorv er der 
hver vinter en helt særlig stem-
ning omkring skøjtebanen. Og 
om sommeren i år og for fem 
år siden skabte fotoudstillin-
ger af international karat en 
speciel stemning.

To forkølede caféer og en 
pølsevogn er ikke det, der gør 
Kongens Nytorv til en plads 
af verdensformat. Det gør til 
gengæld udstillingerne, dels 
af Jorden set fra Himmelen 
for fem år siden, dels den nu-
værende om vilde dyr fra hele 
verden.

I de seneste numre af Kø-
benhavneravisen har flere 
læsere kritiseret sommerens 
udstilling, som er blevet kaldt 
hæslig. Jeg er meget uenig.

Folk flokkes omkring bille-
derne på alle tider af døgnet, 
pladsen summer af liv. Men 

på en stille og rolig måde – her 
er ingen larm eller høj musik, 
blot folk, der kigger på bille-
der.

Placeringen af de ”plakat-
søjler”, som billederne hænger 
på, er for mig at se udført med 
stor omtanke og forståelse for 
pladsens anatomi. Søjlerne er 
grå, diskrete, vil ikke noget i 
sig selv, men er blot baggrund 
for de fantastiske fotos. Og om 
lidt er de borte. Men folk fra 
hele verden vil huske Kongens 
Nytorv, ikke blot for Krinsen 
og Det kongelige Teater, men 
også for de vilde dyr, de så lige 
ind i sjælen på, da de gik over 
pladsen.

Byens smalle gader skal 
have deres lokale islæt, defi-
neret af dem, der bor og lever 
deres daglige liv der. Det er 
også det, der gør dem hyg-
gelige at slentre igennem for 
gæsten. Men at være en af 
byens mest betydningsfulde 
pladser forpligter. Kongens 
Nytorv skal kunne andet end 
at blive kigget på af de om-
kringboende. København er 
hovedstad, storby omend i 
miniformat, og den førende 
plads er hele byens plads.

Vibe Nørgaard
Sankt Peders Stræde 26
1453 København K

Susanne Ravn fra ”Lingeri 
og Badetøj” i Købmagergade 
57 opfordrer politikerne til at 
fremskynde renoveringen af 
Købmagergade.

Købmagergade har hver dag 
20.000 modebevidste gående, 
og gaden er et af de vigtigste 
indkøbsstrøg i byen. Men de 
mange besøgende, heraf en 
del i stilethæle, harmone-
rer ganske enkelt ikke med 
de store revner mellem de 
mange knækkede fliser, som 
gaden desværre er fyldt af.

Vi har haft fornøjelsen 
at sælge modetøj i vores lin-
geributik i Købmagergade 
57 siden 2002. Da vi kom til 
Købmagergade lød rygtet, 
at vi nok snart måtte tåle en 
større renovering i gaden, når 
Kommunen gik i gang med at 
lægge ny flisebelægning.

Men i stedet har vi måttet 
se revnerne mellem fliserne 
blive større og større, hvis de 

da ikke lappes med asfalt. Ud 
for vores butik er der 33 mm. 
mellem fliserne to steder, og 
der er flere knækkede fliser, 
som bevæger sig, når man 
træder på dem.

Det seneste budgetforlig 
peger tilsyneladende i den 
rigtige retning. Vi drøm-
mer om, at Købmagergade i 
endnu højere grad bliver et 
dejligt indkøbsstrøg, og der 
er brug for, at Københavns 
Kommune hurtigt flytter 
nogle af midlerne, der p.t. 
bruges på lapper, til et godt 

og sikkert ga-
dedesign!

For nylig 
måtte jeg gribe en dame, der 
var ved at falde ind i vores 
rude på grund af den ujævne 
belægning. Jeg vil derfor ind-
trængende foreslå, at planen 
for renovering af Købmager-
gade bliver gennemført sna-
rere nu end senere.

Susanne Ravn
Lingeri og Badetøj
Købmagergade 57

RENOVERING AF KØBMAGERGADE 
PÅ HØJE TID

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

FotoudstIllInG 
en GevInst For 
konGens nytorv

KONGENS NYTORV  - EN LEVENDE PLADS

»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
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