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ANSIGTSLØFTNING TIL
BERLINGSKE-KAREEN

Ny RESTAuRANT FØLER
SIG chIKANERET

pISSERENdEN RocKEdE 
TIL åRETS GAdEFEST

KAMpAGNE SKAL hINdRE
TRAFIKKAoS

oMByGNINGEN AF dEN 
GAMLE cITyARKAdE TIL 
dET NyE GALLERI K ER 
SNART FæRdIGT. 25 NyE 
BuTIKKER STåR KLAR.
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MAdKuNSTNERE JuBLER:
Nu KoMMER ToRVEhALLERNE

Om lidt over et år vil kø-
benhavnerne kunne købe 
grøntsager, kød, fisk og ost i 
overdækkede torvehaller på 
Israels Plads. Sådan lyder tids-
planen i hvert fald, efter at en 
privat investor har meldt sig 
på banen, mens de køben-
havnske politikere har gemt 
deres forbehold af vejen. 

Københavneravisen erfa-
rer, at den private investor 
bag torvehallerne efter pla-
nen skal godkendes i Borger-
repræsentationen den 5. ok-
tober. Herefter er der ingen 
forhindringer for projektet, 
der skal rumme alverdens 
kulinariske specialiteter fra 
ind- og udland.

Udsigten til, at det længe 
ventede torvehalsprojekt nu 
vil blive realiseret, får danske 
maddebattører og kokke til 
at juble om kap. København 
har i lang tid manglet folke-
lig torvehandel, og hallerne 
kan være med til at løfte den 
hjemlige madkultur, lyder 
den samstemmende melding.

”Det skal være en sanse-
oplevelse i modsætning til 
supermarkederne, som vi 
kun handler i, fordi det er 
billigt. Politikerne må bare 
få det gennemført. Længere 
er den ikke”, siger den kendte 
madentreprenør og fødevarer-
trendsætter Søren Gericke.

Side 12-13
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Model af torvehallerne, der bliver sammensat af en lysende søjle- og parasolkonstruktion. 

Hallerne får lette svævende tage med cedertræ på undersiden og zink med stående false på oversiden.

ALLE EKSpEdIENTER I 
GAVEBuTIKKEN »VI SES«
I VALKENdoRFSGAdE ER 
SyNShANdIcAppEdE,
MEN dET ER INGEN 
hINdRING.

VERdENS FØRSTE 
KoMMENSNApS BLEV 
LAVET I SNAREGAdE. 
hER STARTEdE ANThoN 
BRØNduM SIN SNApSE-
pRoduKTIoN I 1840.

Ny RESTAuRANT FØLER
SIG chIKANERET

pISSERENdEN RocKEdE 
TIL åRETS GAdEFEST

Rosenborggade 8, 1130 Kbh. K 
Tlf. 33 32 03 23 

Sortedam Dosseringen 101, 2100 Kbh. Ø 
Tlf. 35 43 62 63 

www.zenz.dk – vi tilbyder online tidsbestilling. 

Kom ind i vores pure og organic verden af skønhed, hår og kosmetik. 
Slap af i vores verden af olier, planter og blomster. 
En Zenz uddannet frisør rådgiver dig om dit hår og frisure og 
brugen af naturfarver og økologiske produkter. 

ZENS_221x80.indd   1 10/09/06   16:09:33
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pRIMæRT dæKNINGSoMRådE:

»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

Aviser. Bunkevis af aviser. Det er hverdagen for mange kø-
benhavnere, der undrende kan konstatere, at de åbenbart er 
i målgruppen for én, to eller måske tre nye gratisaviser, der 
hver dag dumper ind af brevsprækken. For nogle er de mange 
gratis nyheder en sand fornøjelse, for andre blot ekstra pa-
piraffald.

Og nu, kære læser, nu sidder De minsandten med endnu 
en gratisavis i hånden. Men – og det er et vigtigt men – Kø-
benhavneravisen kan på ingen måde drages ind i diskussio-
nen om den gratisbølge, der med fuld kraft ruller ind over det 
danske avismarked. Vi er for det første en månedsavis – ikke 
et dagblad. Og vigtigst af alt er vi en lokalavis med stort L.

Vi konkurrerer hverken med gratisaviserne eller beta-
lingsaviserne om udlandsstof, nationale begivenheder eller 
superligaen i fodbold. Det har mastodonterne i dansk presse 
langt bedre muligheder for at dække. Til gengæld finder vi 
de historier fra hjertet af København, som de store dagblade 
ikke ænser. Indre By er Københavneravisens kerneområde, og 
her kan vi bidrage med journalistik og nye vinkler, som ikke 
finder vej til spalterne i de store mediekoncerners aviser.

Vi laver avis ud fra andre motiver end de store mediehuse. 
Københavneravisens journalister betræder dagligt gader og 
stræder over alt i Indre By, og vi brænder for byens små fi-
nurligheder, dens historie og dens aldrig standsende foran-
dring. Vores styrke er lokale historier om mennesker, der sæt-
ter deres præg på byen, om lokalpolitik og byudvikling, om 
byens spirende kulturliv, om de enkelte kvarterers helt eget 
liv og meget, meget mere. Det er lokalstof med lokale vinkler, 
som ingen af de andre gratisaviser hverken kan eller ønsker 
at lave.

Københavneravisen er en fusion af fem mindre bydelsavi-
ser i hjertet af København. Fra 13 års udgivelser af bydelspres-
sen har vi et årelangt kendskab til det lokale liv i Indre Bys 
kvarterer. Det adskiller os fra redaktionerne på de store grati-
saviser, der naturligt nok har et bredere fokus og udkommer i 
spredte oplag i store byer over hele landet.

Fra Københavneravisens side skal vi byde velkommen til 
de nye landsdækkende gratisaviser. Det er for så vidt fint med 
flere nye avisprodukter med hvert deres fokus. Vel at mærke, 
hvis produkterne hver især bidrager med noget nyt. Det føler 
vi os overbevist om, at vi gør på Københavneravisen. 

Københavneravisen

VI ER IKKE 
SoM dE ANdRE...

KUNST DESIGN
BRUGSKUNST &
INDRAMNING

Mundblæste glas m.m.

Smykker

Designlamper

Indramning af billeder

Moderne kunst

Nye/brugte designmøbler

Mads lang
Landemærket 9, 1119 København K

Tlf: 33 142 142/26 20 94 26
mads@madslang.com

+
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Bredgade 14 · 1260 København K
tlf.: 33 15 13 63

www.alida-marstrand.dk

Håndlavede chokolader

Alida_41x40.indd   1 10/05/06   11:28:08
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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

Et simpelt butikstyveri ud-
viklede sig i slutningen af 
august til en voldsom jagt 
med knive og trusler ind-
blandet, da to teenagepiger 
på 14 og 15 år så deres snit til 
at stjæle tøj for 4500 kr. i Ma-
gasin på Kongens Nytorv.

Pigerne tog varerne af 
mærket Miss Sixty fra et bøj-
lestativ sent om aftenen den 
30. august. De slap væk fra 
en vagtmand og en shop-ma-
nager, der satte efter dem i de 
små gader omkring Bremer-

holm, men rent tilfældigt så 
en vagt fra Danske Bank, at 
de unge piger var i færd med 
at fjerne prisskilte fra det 
nye tøj.

Da vagten ville stoppe pi-
gerne, fægtede den 15-årige 
med en kniv mod vagtman-
den, mens hun råbte ”jeg 
stikker dig ned”.

I mellemtiden er shop-ma-
nageren og vagtmanden fra 
Magasin nået frem, og det fik 
den 15-årige hidsigprop til at 
vende sig om og kaste kniven 
efter shop-manageren, der 
blev ramt på låret, dog uden 

skade til følge. På Kongens 
Nytorv blev de to piger ind-
hentet og arresteret. 

Den 14-årige er blevet 
overleveret til den sociale 
døgnvagt, mens den 15-årige 
pige er blevet fremstillet i 
Dommervagten og afventer 
nu sin dom.

”Det er et usædvanligt sce-
narium, der har fundet sted 
her, pigernes alder og adfærd 
taget i betragtning. Desværre 
er der en tendens til, at unge 
piger kopierer den hårde ad-
færd, som vi kender den fra 
pigebander i udlandet”, siger 
politiinspektør Mogens Lau-
ridsen. 

ckp@koebenhavneravisen.dk

En kun 16-årig ekspedient 
kom ud for en skræmmende 
oplevelse, da hun natten til 
søndag 3. september blev ud-
sat for et dramatisk røveri i 
dagligevarekiosken 7-Eleven 
på Kultorvet.

Hun havde netop gjort 
kassen op, da hun gik ud med 
skrald i baggården. Pigen har 
forklaret, at  gerningsman-
den ventede i mørket, hvor 
han tog fat i hende bagfra 
og stak en pistol ind mellem 
hendes skulderblade. Her-
efter tvang han hende ind i 
baglokalet, hvor han fik ud-
leveret dagens omsætning, 
inden hun blev bundet til ge-
lænderet på bagtrappen med 
et stykke ledning. Her fandt 
døgnbutikkens anden ekspe-

dient pigen et stykke tid ef-
ter, og politiet blev tilkaldt. 

Politihundene blev taget 
i brug, men da det regnede, 
mistede de hurtigt færden 
af gerningsmanden, der blev 
beskrevet som 180 – 185 cm 
høj, almindelig af bygning og 
iklædt en sort vindjakke og 
med en sort hue med huller 
til øjnene trukket ned over 
ansigtet. Gerningsmanden 
talte dansk uden accent.

Tidligere på aftenen 
havde en kunde opført sig 
mistænkeligt, og politiet er 
nu i gang med at undersøge 
aftenens videoovervågning 
nærmere.

ckp@koebenhavneravisen.dk

15-åRIG pIGE 
KASTEdE MEd KNIV

Af Camilla Kjær Pedersen

16-ÅRIG EKSPEDIENT 
BAGBUNDET

Af Camilla Kjær Pedersen

Larsbjørnsstræde 17     København K     33 32 66 10

ROBERT’S COFFEE

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

Marie Skellingsted

MarieSkellingsted_86x100.indd   1 07/09/06   16:27:54
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»Mit kvarter«

har du nogen tatoveringer 
eller piercinger?
Jeg har to tatoveringer. 
Den ene er på venstre 
underarm, som forestiller 
nogle fugle, en solopgang 
bag nogle bjerge og noget 
tro, håb og kærlighed 
- lidt af et miskmask af 
sømandssymboler. Den 
anden er en rød stjerne på 
højre overarm, som jeg fik 
lavet da jeg var 20 år. Den 
symboliserer socialisme. 

Bliver du ofte genkendte 
som en kendt person i dit 
lokalkvarter? 
Når man har boet her i 
så mange år, som jeg har, 
bliver man mere en del af 
kvarteret. Det er ikke som 
i f.eks. Kolding hovedgade, 
hvor folk vender sig og kig-
ger efter en, og hvisker, at 
der går Allan Olsen. 

Lider du af nogle fobier?
Jeg har det ikke godt med 
at være lukket inde. Da jeg 
var lille, var jeg lidt af en 
rod der godt kunne tage en 
slåskamp og et knytnæve 
i hovedet, men jeg kunne 
ikke fordrage at blive holdt 
fast. Og jeg hadede, når 
nogen med vilje fik eleva-
toren, hvor vi boede, til at 
gå i stå.

abs

TRE huRTigE...

profession: Skuespiller 
og foredragsholder

Alder: 46 år

Bopæl: Sankt Peders Stræde

Allan Olsen drager i øjeblik-
ket landet rundt med sit 
foredrag om misbrug af 
alkohol, og hans bog ”Et 
andet liv”. Han er kendt 
som skuespiller i film som 
”Mig og Charly”, ”Lille Virgil 
og Orla Frøsnapper” samt 
”Jul på Slottet”.

Allan Olsen bor med sin 
kone og en søn på 7 år. Han 
har desuden en datter på 21, 
som er flyttet hjemmefra.

:

     Allan olsen

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

det var kærlighed fra første 
øjeblik, da skuespiller og fore-
dragsholder Allan olsen i 1987 
bosatte sig i pisserenden.

Af Andreas Birkegaard Stær

Skuespilleren Allan Olsen 
flyttede nærmest til Indre By 
ved en tilfældighed. Der var 
tilfældigvis plads i et bofæl-
lesskab i Pisserenden i slut-
ningen af 80’erne, og Allan 
Olsen flyttede ind sammen 
med sin nuværende kone 
med et skuldertræk. I dag 
kunne han ikke drømme om 
at flytte. Efter kort tid i Sankt 
Peders Stræde fik han smag 
for livet i byen – og i Pisse-

renden.
”Det her er mit hjem. Her går 
min søn i skole og børnehave, 
her er min datter vokset op, 
og jeg har ingen planer om at 
flytte”, siger han.

Hvad er det bedste ved at bo 
i Indre By?
”Det er stemningen herinde: 
Lokallivet med butikkerne 
og caféerne, og så er man 
tæt på Strøget, Ørstedspar-
ken og hele det kulturelle liv. 
Her sker hele tiden nye ting. 
Kvarteret bliver hele tiden 
moderniseret, men stemnin-
gen her er alligevel svær at 
slå i stykker”.

Hvad er det værste ved 
kvarteret?
”Jeg synes kvarteret herinde 
er meget beskidt i weeken-
derne. Jeg kan ikke forstå, 
at f.eks. caféer og pizzeriaer 
ikke lige kigger ud på gaden 
og fejer de værste glasskår 
og pizzabakker op, når de 
lukker. Måske skulle man 
ansætte folk til at feje på ga-
derne - ligesom i Holland”.

Er der noget du savner ved 
kvartet?
Jeg savner den gamle kiosk, 
der lå i Larsbjørnstræde, hvor 
Åse og Helge var. De kunne 
altid en masse gode historier. 
Så savner jeg nogle af de ty-
per, der var her engang – de 
der skæve eksistenser. Men de 
blevet luget ud, som kvarteret 
er blevet saneret, og det hele 

er blevet til ejerlejligheder. 
Til gengæld synes jeg, det er 
positivt med hiphopbutik-
kerne og tatovørerne. De er 
med til at give noget mod-
vægt til alt det pæne.

Hvad er din favorit-restau-
rant?
Vi går faktisk ikke så tit ud, 
men den vi bruger mest, er 
”inderen” oppe i Sankt Peders 
Stræde. Det er dog kun som 
take away. Hvis det skal være 
mere fint, går vi ned på Grå-
brødre Torv og spiser. Jeg kan 

nu godt lide at gå ned i ”Eat 
Me” og tage et stykke pizza, 
og så, når man rigtig brænder 
af chili i munden, gå over på 
Roberts Coffee og få en Latte 
at skylle efter med.

Hvad er din favoritgade?
Sankt Peders Stræde. Det er 
en fantastisk gade. Den er 
virkelig smuk i den måde 
den buer på og med alle dens 
farver, som man virkelig kan 
se, hvis man kigger gennem 
den oppe fra Nørregade.

abs@koebenhavneravisen.dk

SMAG FoR pISSERENdEN

Skuespiller og foredragsholder Allan Olsen elsker Pisserenden for 
kvarterets mangfoldighed og kulturelle liv.
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Gl. Jernbanevej 7
Man - fredag: 12-18 • 11-14

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

Uldste

Katia gar
Gepard og U

Lækker spansk bo
Garnet er ensfarvet e

Fra 56,00 - 69,75

Se opskrift og model

Efter mange års forsømmelse 
er Købmagergades flisebelæg-
ning for alvor kommet på den 
politiske dagsorden. Teknik- 
og miljøborgmester Klaus 
Bondam (R) kalder det nu et 
personligt nederlag, hvis der 
ikke bevilges penge til en ny 
belægning i 2007.

Af Laurits Harmer Lassen

Der skal findes en løsning 
på Købmagergades tarvelige 
flisebelægning. Det mener 
teknik- og miljøborgmester 
Klaus Bondam (R), der nu 
sætter en del af sin politiske 
prestige på spil for at få afsat 
penge til en ansigtsløftning 
af gaden allerede i 2007.

”Det holder simpelthen 
ikke, at byens handelsgade 
nummer to efter Strøget er i 
så miserabel tilstand. Jeg har 
et meget stort håb om, at det 
bliver i år, at der bliver afsat 
penge til at gøre noget ved 
det. Det vil være et person-
ligt nederlag for mig, hvis vi 
ikke kan få det igennem i de 
nuværende budgetforhand-
linger”, siger han.

For blot få år siden var der 
ikke mange politikere, der 
gad at beskæftige sig med 
Købmagergades belægning 
af løse og knækkede fliser. 
Det blev gang på gang ud-
skudt under kommunens 
budgetforhandlinger, og de 
store medier ofrede ikke 
spalteplads på den gamle 
handelsgades udseende. Nu 
er de politiske vinde imid-
lertid vendt på Københavns 
Rådhus.

”Jeg vil gerne kunne sige, 
at vi fik gjort noget ved Køb-
magergade i begyndelsen af 
min første periode som tek-
nik- og miljøborgmester. Det 
vil være rart med delvis pri-
vat finansiering, men under 
alle omstændigheder skal 
der gøres noget ved det nu”, 
siger Klaus Bondam.

åben arkitektkonkurrence
Teknik- og miljøborgmeste-
ren mener, at det vil være på 
plads med en åben arkitekt-
konkurrence om en renove-
ring af gaden, hvis og når 
pengene bliver bevilget.

”Det vigtigste er, at vi 
kommer i gang. Vi skal ikke 
forhaste os med at lægge nye 
fliser, uden at vi har fundet 
den bedste løsning. Vi taler 
jo om noget, der skal ligge 
der de næste måske 50-100 

år”, siger han.
Ud over Købmagergades 

belægning har borgmeste-
ren en lang ønskeliste under 
de igangværende budgetfor-
handlinger. Blandt Bondams 
primære ønsker er flere pen-
ge af til vedligeholdelse af 
veje, flere offentlige toiletter 
og bedre forhold for cykli-
sterne.

lhl@koebenhavneravisen.dk

poLITISK pRESTIGE 
I KØBMAGERGAdE
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Storcentrene uden for Indre By 
kommer for let til omsætnin-
gen om søndagen. Det mener 
de fleste af Indre Bys butik-
ker, der nu er begyndt at holde 
åbent den første søndag i hver 
måned.

Storcentrene har i lang tid 
udnyttet mulighederne for at 
holde søndagsåbent op til flere 
gange om måneden, men hid-
til har det været umuligt at få 
fælles fodslag blandt butik-
kerne i Indre By.

Det er interesseorganisatio-
nen Københavns City Center, 
der har taget initiativ til at 
indføre søndagsåbent, og orga-

nisationens sekretariatschef, 
Jan Michail Hansen, mener 
kun, at det er begyndelsen.

”De politiske udmeldinger 
tyder på en total liberalisering 
af lukkeloven, og så vil der 
bliver åbent hver søndag. Vi 
forventer, at søndag bliver en 
lige så god shoppingdag som 
lørdag”, siger han.

De nye tider blev skudt i 
gang søndag den 3. september, 
hvor flere hundrede butikker, 
caféer og restauranter i Indre 
By holdt åbent.

LHL

UDFORDRING TIL STORCENTRENE 
OM SØNDAGEN

dEN LILLE coRSAR - CHARIVARI
A:  - Jeg tvivler på, at kommunen når at  
 brolægge Købmagergade i 2007.
B:  - Jamen, det går heller ikke. Kraterne  
 er kulisser i et egnsspil om Englands  
 terrorbombardement af København for  
 200 år siden.

Pressekommissæren: - Hvad vil du spørge 
overborgmesteren om?
Skriverkarlen: - Om hendes holdning til 
skyskrabere i København.
Pressekommissæren: - Nuvel, det vil hun 
godt svare på, men husk lige at tiltalefor-
men er Hendes Højhed.

A:  - Måske burde Staten privatisere 
 Rundetaarn.
B:  - Det var dog en firkantet idé!

A:  - Vi tager en liden gættekonkurrence.  
 Du skal fortælle mig, hvor jeg har 
 fundet dette vås: ”I den lille gård på  
 Kalveboderne i det indre København  
 blev programmet for efterårets 
 udgivelser præsenteret”.
B:  - Det må da være Politiken, de kender  
 jo heller ikke forskel på Nørreport og  
 Nørrebro.
A:  - Vrang, min fine ven. Det er et talent  
 ved navn Charlotte Frost Andersen, der  
 udfolder sig i Jyllands-Posten.
B:  - Så var det nok meget godt, at den  
 østjyske næravis fik lukket sit køben- 
 havnertillæg. Tænk at de ikke kan  
 skelne mellem den arkitekthærværks- 
 ramte havnefront og gaden, der er 
 opkaldt efter Sankt Klara, og hvor  
 Gyldendal har domicil.

A:  - Hvornår finder grus- og griseriborg 
 mesterens næste photo opportunity i  
 grunden sted?
B:  - Engang i næste måned vil han til  
 ære  for fotograferne klappe ænder 
 ved en brandam i Brønshøj.

Viewpia, der producerer fald-
skærme, har slået dørene op 
for en ny butik i hjertet af 
København. I Frederiksholms 
Kanal 1 har Viewpia åbnet en 
såkaldt ”Concept Store”, der 
udover at sælge direkte til 
forbrugerne også skal fungere 
som en slags rådgivnings-
center for andre Viewpia-for-
handlere i Danmark.

I den nye butik kan for-
brugerne vælge mellem 10 
forskellige Viewpia-fladskær-
me i priser fra 7.000 til 24.000 
kroner.

”Fælles for produkterne er 
bl.a., at der er tale om LCD-

skærme, der i modsætning 
til plasmaskærme egner sig 
bedre til lyse omgivelser, da 
refleksionerne i overfladen er 
langt mindre”, siger Jan Pe-
dersen, projekt- og salgsleder 
i Viewpia Danmark.

Han kalder Frederiksholms 
Kanal for den ideelle place-
ring, da ”der er en snert af eks-
klusivitet over området, uden 
at det kapper over”.

”Der er en fornemmelse for 
kvalitet i kvarteret i modsæt-
ning til visse steder på Strø-
get. Samtidig er der et godt liv 
i området”, Jan Pedersen.

LHL

FLAdSKæRME I ALLE pRISKLASSER

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam sætter en del af sin politiske 
prestige på spil for at få afsat penge til en ny belægning på Købmagergade.
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Justitsministeriet vil inden 
for den nærmeste fremtid dis-
kutere med bl.a. Københavns 
politi, om der er behov for nye 
initiativer, der skal begrænse 
tiggeri. Københavns politi har 
netop redegjort for problemet.

Af Laurits Harmer Lassen

Det kræver en konstant po-
litimæssig indsats at holde 
problemerne med tiggeri og 
gademusikanter nede. Sådan 
lyder det fra Københavns Po-
liti, der i et brev til Justitsmi-
nisteriet har redegjort for sit 
syn på tiggeri, gademusikan-
ter og professionelle hververe 
fra eksempelvis humanitære 
organisationer.

Københavneravisen har 
fået aktindsigt i brevet til Ju-
stitsministeriet, og det frem-
går, at politiet i øjeblikket 
kører en række sager mod en 
række udenlandske tiggere, 
som myndighederne forsøger 
at få udvist af Danmark.

Brevet til Justitsministeri-
et kommer, efter at rådmænd 
fra landets fire største byer i 
slutningen af juli  anmodede 
om hjælp til at løse de stigen-
de problemer med tiggeri. 

Ministeriet sendte herefter 
rådmændenes henvendelse i 
høring i de store politikred-
se, og det skal nu diskuteres 
nærmere, om der er behov 
for nye initiativer for at be-
grænse problemet.

”Vi ved endnu ikke, om 
problemerne med tiggeri kan 
klares med politiets nuværen-
de ressourcer og de nuværen-
de regler. Det skal vi nu tale 
med dem om”, siger souschef 
i Justitsministeriets politikon-
tor, Mads Christensen.

I Indre By har flere for-
retningsdrivende gennem 
længere tid klaget over både 
tiggere og pågående huma-
nitære indsamlere, der kan 
være til irritation for de 
handlende. Politidirektør 
Hanne Bech Hansen konsta-
terer i sit brev til Justitsmini-
steriet, at en målrettet kam-
pagne tidligere på sommeren 
efter politiets opfattelse har 
dæmpet problemets omfang.

Mens professionelle hver-
vere fra eksempelvis huma-

nitære organisationer ifølge 
politidirektøren ikke giver 
anledning til ”ordensmæs-
sige problemer”, er det ander-
ledes med tiggere og gade-
musikanter, der i højere grad 
forstyrrer ordenen og kræver 
flere ressourcer.

Betleri kan allerede straf-
fes i dag, men det sker rela-
tivt sjældent, og tiggerne skal 
i givet fald først have modta-
get en advarsel.

lhl@koebenhavneravisen.dk

TIGGERI på dAGSoRdENEN
Bør myndighederne skride 
hårdere ind over for tiggeri?

Polina Semenova, 
PæDAGOGSTUDERENDE:

”Jeg synes, at det er gene-
rende med de mange tigge-
re. Vi har et dejligt socialt 
system, så tiggeri bør ikke 
være nødvendigt. Man bør 
ikke give dem penge, for 
det skal ikke kunne betale 
sig at tigge. Det skal ikke 
blive til en industri, og jeg 
mener, at politiet bør gribe 
kraftigere ind”.

Malene Silbo Raft:
”Det er stakkels mennesker, 
der tigger, og de generer 
mig ikke. En gang imellem 
giver jeg dem penge, men 
jeg føler mig ikke presset. 
Jeg mener ikke, at man bør 
fjerne dem ved magt. Hvor 
skal de så gå hen? De skal 
have et alternativ til deres 
tilværelse som tiggeri, og 
det bør myndighederne 
hjælpe dem med”.

Jesper Pedersen, 
FULDMæGTIG I ANKESTYRELSEN:

”De mange tiggere er med 
til at give folk dårlig sam-
vittighed, så det er da ge-
nerende. Der er kommet 
flere tiggere, og jeg giver 
dem sjældent noget. I Dan-
mark bør man kunne kla-
re sig uden at tigge. Det er 
dog vanskeligt at sige, om 
politiet bør fjerne dem. 
Jeg kan egentlig ikke lide 
tanken, og det er der ikke 
noget enkelt svar på”.

Vox PoP
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De største byer i Danmark har oplevet stigende problemer med tiggeri.

omkring 30 politibetjente med 
blanke messinginstrumenter 
og store smil indtog Kultorvet, 
da Københavneravisen i slut-
ningen af august inviterede 
til urpremiere på Københavns 
Avismarch.

Af Laurits Harmer Lassen

Regnen stoppede for en stund 
og nysgerrige folk strømmede 
hurtigt til, da Københavns 
Politiorkester uropførte Kø-
benhavns Avismarch på Kul-
torvet i slutningen af august. 
Omkring 30 politibetjente i 
deres stiveste puds var mødt 
frem for at spille værket, der 
markerede sensommerens 
store forandringer i pressens 
verden.

Avismarchen er kompo-
neret af pianisten Jan Kas-
persen, og det var første 
gang, det blev spillet for of-
fentligheden. På Københav-
neravisen, der arrangerede 
begivenheden, ville vi mar-
kere os på lidt mere festlig 
vis end de store aviser, der i 

disse uger med store armbe-
vægelser bruger millioner på 
reklame. 

Københavneravisens ind-
slag i aviskrigen var en glad 
hilsen til læsere, kolleger og 
annoncører, og det blev også 
hurtigt en vaskeægte køben-
havnerbegivenhed. Politior-
kesteret blæste, truttede og 
trommede for fulde gardiner, 
og mange forbipasserende 
stoppede op og lyttede til 
tonerne af den danske avis-
krig.

”Jo mere man spiller den, 
jo mere vinder den. Det er 
vist første gang i rigtig man-
ge år, at vi har uropført et 
nyt værk, og det var bestemt 
festligt”, siger politiorkeste-
rets formand Per Nørgaard, 
der ikke lod sig påvirke af, 
at en gruppe unge autonome 
generede orkesteret under 
marchen.

”Det fjernede heldigvis 
ikke indtrykket af en festlig 
begivenhed, der var sjov for 
os at opføre. De unge men-
nesker, der ville markere sig, 

var bare lidt krydderi på ar-
rangementet”, siger han.

Beskyttelse fra kolleger
Politiorkesteret måtte have 
beskyttelse fra kolleger i or-
densmagten, der holdt de 
mest pågående unge væk fra 
orkesteret. De unge brugte 
tilsyneladende lejligheden 
til at markere deres utilfreds-
hed med, at Østre Landsret 
har besluttet, at de skal røm-
me Ungdomshuset på Nør-
rebro. Politiet registrerede 
enkelte af de unge uden den 
store dramatik, og avismar-

chen kunne fortsætte uden 
afbrydelse til både Politior-
kesterets og mange tilhøreres 
store tilfredshed.

Efter at have spillet det 
nye værk på Kultorvet mar-
cherede de spillende politi-
folk ned ad Købmagergade 
og endte til sidst på Kongens 
Nytorv, hvor de endnu en 
gang opførte avismarchen.

Københavns Avismarch 
kan høres på Københavnera-
visens hjemmeside, www.ko-
ebenhavneravisen.dk.

lhl@koebenhavneravisen.dk

AVISKRIG, poLITI 
oG TRuTTEN I TRoMpETEN

Københavneravisens senoir editor, Jacob Ludvigsen, præsenterer 
Københavns Politiorkester på Kultorvet.
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Frisør Hans
Herreklip: 160,- kr.

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

Studiestræde 38 · Tlf. 33 14 54 48
Mandag - Fredag kl. 8.00 - 19.00
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den 19. september åbner seks 
økologiske frisører dørene for 
en gratis hårfarvning. Idéen 
med ”farv-håret-gratis-da-
gen” er at sætte fokus på de 
miljørigtige hårfarvningspro-
dukter. 

Af Julie Kragh Hansen

Mellem 1000 og 2000 hårfarv-
ninger giver hvert år håral-
lergi, og det er alt for meget. 
Sådan lyder det fra kemiin-
geniør Johan Galster fra Mil-
jøkontrollen i Københavns 
Kommune, der sammen med 
seks frisørsaloner i Indre By 
er klar med et utraditionelt 
modtræk til allergien.

Han har i samarbejde 
med de seks modefrisører 
arrangeret en stor farv-hå-
ret-gratis-dag, hvor alle en-
hver kan få farvet håret med 
økologiske produkter uden at 
finde pengepungen frem.

”Holdt op imod de i alt 8 
– 10 millioner årlige farvnin-
ger er det ikke nogen større 
epidemi, men et problem, 
som skal tages alvorligt. Tra-
ditionelle hårfarvningspro-
dukter indeholder farvestof-
fer og konserveringsmidler, 
som er giftmærkede, sund-
hedsskadelige eller miljøfar-
lige”, advarer Johan Galster.

Arrangementet har til 
formål at rette opmærksom-

heden mod de mange kemi-
kalier, som kunderne og fri-
sørerne er i kontakt med. De 
allergiske reaktioner viser sig 
i form af kløe, røde pletter, 
sår og hævelser.

Frisørerne Dojo Green 
Wave, Salon Sundform, 2P 
Klip, Frisøsen og to Zenz-
saloner udgør tilsammen 
Frisørinspirationsgruppen, 
som er en del af Københavns 
Miljønetværk. Netværket er 
et frivilligt forum for virk-
somheder og butikker, der 
ønsker at bidrage til miljøfor-
bedringer. 

”Det er vigtigt at sætte 
fokus på de allergiske proble-
mer inden for frisørfaget. Vi 
arbejder aktivt for ændringer 
– særligt for frisørerne, men 
også for kundernes skyld”, 
pointerer Anne-Sophie Vil-
lumsen, som er indehaver af 
Zenz. 

Samtlige frisører i Zenz 
har tidligere haft allergiske 
reaktioner pga. de kemiske 
produkter. 

Alle, der har skrevet sig op 
en uge inden hårfarvnings-
dagen, kan deltage i arrange-
mentet, som løber af stablen 
den 19. september.

 jkh@koebenhavneravisen.dk

Få mere information på 
www.kbhmiljonet.dk.

ØKoFRISØRER INVITERER 
TIL GRATIS håRFARVNING

Der er gang i hårfarvningen hos økofrisøren Zenz i Rosenborggade.
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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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Vi fremstiller på eget værksted

telefon: 33 93 87 33
fax: 33 93 9� 33

Tårnfalken

Frisindets fakkel og organet 
for den højeste oplysning blev 
grundlagt i 1884 i en ejendom 
på hjørnet af datidens Integade, 
i dag Magasins Torv. Stedet er 
markeret med en mindeplade. 
Fra skildringerne af livet i de 
trange værelser, hvor Hørup og 
hans hird skrev Politiken med 
et enkelt ”k” ved vi, at de havde 
bøvl med at få deres natmøbel 
tømt. I hine tider var det vand-
skyllende kloset knap så ud-
bredt, og selv store ånder drives 
af naturlige behov.

Ånden fra Integade kunne 
indsnuses den 11. august i 
det evigt unge tillæg ”I Byen”, 
hvormed Politiken servicerer 
hovedstadens kreative klasse 
og det, bladet konsekvent og 
senest i forbindelse med en 
koncert kaldet ”provinsen”.

I bemeldte sektion bekend-
te skribenten Lars Dahlager 
sine synder. Han havde modta-
get et bødeforlæg for kl. 04:55 
i krydset Valkendorfsgade og 
Niels Hemmingsens Gade, 
1153 København K at have ud-
vist uanstændig opførsel, idet 
han urinerede på gaden, hvil-
ket var egnet til at forstyrre 
den offentlige orden”.

Man kunne nu forledes til 
at forestille sig, at Dahlager 
ville beklage sin opførsel, men 
klummen var en opremsning 
af situationer fra nattelivet, 
hvor han også kunne have 
undværet politiets indblan-
ding. Gadepisning er åbenbart 
en menneskeret, og helt ærligt 
– klokken 5 om morgenen, og 
der var mindst 80 meter hen 
til nærmeste pissoir på Graa-
brødre Torv. På dette løsagtige 
grundlag kan man ræsonnere, 
at pissefriheden står højere 
end pressefriheden, som Poli-

tiken jo betragter med nogen 
reservation. 

At territoriet skal pisses 
af understreger columni-
sten Karen Strandbygaards 
i samme tillæg 25. august. 
Under overskriften ”Indtil 
vi eksploderer” indleder hun 
således: ”Min mor kan ikke 
forstå, hvorfor det skal være 
så besværligt at finde et toilet 
i København”. Vi er helt, helt 
enige i dette såvel som i re-
sten og rystet over beskrivel-
sen af Illums tarvelige dame-
faciliteter og vil blot notere, 
at ”mor lige har været en uge 
i New York og derovre er de 
stolte af deres toiletter”.

Leif Bøving Hendil blev 
ansat på Ekstra Bladet i 1925, 
og fra 1948 og ti år frem var 
han chefredaktør for mid-
dagsavisen med redaktion 
på Rådhuspladsen. Han for-
langte, at hans kone Karen 
førte regnskabsbog over alle 
udgifter, og en dag stoppede 
hans pegefinger ved posten 
”Tisset på Rådhuspladsen 25 
øre”. - Hvad betyder det? spurg-
te han. - Det kan du vel se, sva-
rede Karen. - Javist kan jeg det, 
men det kunne du nu have spa-
ret ved at gå op på bladet.

Man kan af disse køben-
havnske presse-anekdoter 
udlede, at for det indflydel-
sesrige bladhus på byens 
forhenværende halmtorv og 
kreaturmarked er intet men-
neskeligt fremmed. Om kort 
tid udkommer Politiken i 
omskåret form, men samme 
format. Der forhandles om 
redaktionelt samarbejde 
med det færøske Sosialurin, 
hvilket betyder socialdemo-
kraten eller socialisten, og 
det kan ikke udgøre nogen 
barriere for Stormuftien af 
Storfornuften. 

En sidste ting: Nu for-
står man, hvorfor det var så 
magtpåliggende at udgive en 
graTISavis.

PoliTisEn

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

Mere end 300 forskellige 
steder byder på over 700 ar-
rangementer, når der igen er 
kulturnat i København den 
13. oktober. Teaterlofter, mi-
nisterier, gallerier og mange 
flere lukker dørene op kl. 
18.00 til 24.00, og de fleste 
arrangementer kan kun ople-
ves denne ene gang. 

Kunstgruppen Tura Ya 
Moya forvandler Charlotten-
borgs facade med dias, lys og 
musik, Arkitektskolen invi-
terer børn og voksne til mo-
deltegning, og sangerinden 
Veronica gæster Københavns 
Hovedbibliotek.

”Kulturnatten er en af 
Københavns vigtigste kul-
turbegivenheder. Mange 
små alternative steder får 
mulighed for at vise, hvad de 
kan, på linje med de større 
steder. Kulturnattens form 
tager brodden af det finkul-
turelle”, siger projektleder 
Stefanie Bondy.

Salget af kulturpas, der gi-
ver fri adgang til alle arran-
gementer, begynder den 19. 
september. 

Det er 14. år i træk, at der 
bliver afholdt kulturnat i Kø-
benhavn.

LHL

BYEN SLÅR 
DØRENE OP

Plakat af Nina Kirstine Broen

Kom og oplev
byens største
udvalg i kvalitets
brændeovne !

På gensyn i
Hellerup

Rygårds Allé 106, 2900 Hellerup
Tlf. 3313 5045 · www.pejse-centret.dk

Åbningstider: Mandag kl. 10.00 - 17.30 
Tirsdag til fredag kl. 9.00 - 17.30 · lørdag 10 - 13.00

PEJSE·CENTRET ER FLYTTET!
Tuborgvej
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Sømarksvej

Lundegårdsvej

Urbanoutfitting hedder for-
retningen som torsdag den 
7. september slog dørene op 
på Østergade 42. I den store 
butik sælger de 13 ansatte 
dame- og herretøj, accessories 

og ting til hjemmet. Butikken 
er den første Urbanoutfitting 
forretning i Danmark, men 
nummer 100 i rækken af bu-
tikker i USA og Europa.

LHH

NY KæDEBUTIK PÅ STRØGET
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Meget læk
Kidmohair
med silke.

Se dansk

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

hvordan kan man drive for-
retning og betjene kunder, 
hvis man ikke kan se? det ved 
de alt om i gavebutikken ”Vi 
Ses” i Valkendorfsgade, hvor 
alle medarbejdere er synshan-
dicappede. 

Af Katrine Kirch Kirkegaard

Det lyder som lidt af en ud-
fordring at skulle betjene 
kunder og få en butik til at 
fungere, hvis medarbejderne 
intet kan se. Men det lader 
sig gøre. Gavebutikken ”Vi 
ses” i Valkendorfsgade 3 dri-
ves af synshandicappede, der 
ved hjælp af en række hjæl-
pemidler relativt problemfrit 
ekspederer kunder og køber 
og prismærker varer.

Bag butikken står den 
landsdækkende produkti-
onsvirksomhed ”Blindes 
Arbejde”, som kan glæde sig 
over, at ”Vi ses” 1. oktober 
kan fejre 13 års fødselsdag.

Butikken ser ikke meget 
anderledes ud end alle muli-
ge andre butikker bortset fra 

det noget specielle computer-
udstyr og førerhunden, der 
hygger sig på gulvet. Der er 
pænt og velholdt, og produk-
terne udstråler kvalitet.

Elisabeth Andersen, som 
selv er blind og har arbejdet 
i butikken i 11 år, fortæller, 
at der ikke er nogen chef i 
foretagendet, men at de alle 
arbejder kollektivt og på lige 
fod. Der er i alt syv medarbej-
dere i butikken, hvoraf alle er 
synshandicappede – og fire 
helt blinde. Og det hele går 
uden hjælp med undtagelse 
af bogholderiet og dekoratio-
nen af butikken.

Talende computer
Der er naturligvis behov 
for nogle specielle, tekniske 
hjælpemidler i butikken. 
Mest iøjnefaldende – og iøre-
faldende – er den talende 
computer. Computeren gør 
det muligt at læse – eller ret-
tere sagt høre – prismærker 
og sammenlægge priser, men 
selve pengene må de bare 
mærke sig frem på. Men det 

er heller ikke her, at der er 
problemer. 

Til gengæld kan der ske 
ting og sager i ”Vi Ses”, som 
man sjældent ser i andre 
butikker. Elisabeth fortæl-
ler bl.a. om en dag, hvor 
hun og en anden helt blind 
medarbejder havde åbnet 
butikken om morgenen, og 
efter et stykke tid af en ven-
lig forbipasserende blev gjort 
opmærksom på, at de måske 
skulle overveje at tænde lyset 
i butikken. Samme situation 
er forekommet med et gar-
din, der ikke var blevet truk-
ket fra.

Som Elisabeth Andersen 
siger med et smil på læben: 
”Det er ingen ulykke at være 
blind, det er bare forbandet 
upraktisk”.

Hun støder ofte ind i my-
ter om blinde, der er langt 
fra sandheden. Det kan godt 
være, at de blinde har talen-
de computere, men det pas-
ser f.eks. ikke, at blinde kan 
mærke farver, eller at fører-
hunde kan se forskel på rødt 

og grønt i lyskrydset. 
I ”Vi Ses” kan man købe 

forskellige produkter fra 
Blindes Arbejdes egen pro-
duktion, bl.a. håndtrukne 
børster, kurvevarer og koste, 
som alle er fremstillet i na-
turmaterialer. Butikken sæl-
ger også vævede viskestykker, 
kort, oliemalerier, keramik 

og pileflet, som ligeledes er 
lavet af synshandicappede. 
Derudover kan man finde 
brugskunst og legetøj og spil 
i træ, som bliver indkøbt på 
messer. 

kki@koebenhavneravisen.dk

INGEN Ko på ISEN

Elisabeth Andersen med førerhunden Lady i gavebutikken ”Vi ses” i Valkendorfsgade.
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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   10:04:12

Af Laurits Harmer Lassen og 
Camilla Kjær Pedersen

Efter mange års politisk tov-
trækkeri og forhandlinger 
med et utal af investorer ser 
det nu ud til, at København 
langt om længe får sine tor-
vehaller. Københavneravi-
sen erfarer, at den private 
investor bag hallerne efter 
planen skal godkendes i Bor-
gerrepræsentationen den 5. 
oktober.

Hermed kan byggeriet af 
to overdækkede torvehaller, 
der er en slags udvidet føde-
varemarked, skydes i gang 
inden for kort tid. Ifølge den 
foreløbige tidsplan vil kø-
benhavnerne kunne handle 
grøntsager, kød, fisk og me-
get andet i hallerne fra års-
skiftet 2007/08.

Overborgmester Ritt Bjer-
regaard (S) lægger ikke skjul 
på sin begejstring over, at Kø-
benhavn nu langt om længe 
får to store torvehaller og et 
stort antal udendørs stade-
pladser.

”Jeg føler mig overbevist 
om, at et bredt politisk fler-
tal godkender den private 
investor, der skal drive og 
finansiere hallerne. Der er 
grund til at glæde sig. Torve-
hallerne vil betyde et løft for 
fødevareerhvervet og mad-
kulturen”, siger hun.

udvidelse af Indre By
Københavns Borgerrepræsen-
tation vedtog allerede i 2002 
en lokalplan, der banede ve-
jen for hallerne. Siden blev 
projektet forsinket af diskus-
sioner om økonomien bag 
projektet, men denne gang er 
både investoren og den poli-
tiske opbakning efter alt at 
dømme på plads.

”Man kan tale om en ud-
videlse af Indre By, når torve-
hallerne kommer og bringer 
liv til området. Placeringen 
er ideel lige ved metroen, 
og jeg tror, at hallerne vil få 
flere til at stoppe op og tænke 
over maden”, siger Ritt Bjer-
regaard.

Overborgmesteren har væ-

ret fortaler for torvehallerne 
som først miljøkommisær i 
EU i sluthalvfemserne, som 
fødevareminister i 2000/2001 
og nu som byens overborg-
mester. Hun er dog  langt 
fra ene om at begejstres over 
projektet. Maddebattører og 
kokke konkurrerer nærmest 
om at være mest begejstret 
over udsigten til et stort ga-
stronomisk fødevaremarked 
centralt i byen.

”Manglen på kvalificeret 
torvehandel har længe været 
beskæmmende for Køben-
havn. Men timingen er frem-

ragende nu, hvor flere og 
flere danskere er ved at op-
dage kvaliteterne ved at købe 
lokalt producerede fødevarer 
med en klar identitet”, siger 
madentreprenør og tidligere 
TV-kok Claus Meyer.

Arkitekten bag torvehal-
lerne, Hans Peter Hagens, som 
har kæmpet for hallerne som 
bestyrelsesmedlem af Køben-
havns Torvelaug, ønsker ikke 
at udtale sig, før den private 
investor er blevet godkendt i 
Borgerrepræsentationen.

lhl@koebenhavneravisen.dk

ckp@koebenhavneravisen.dk

KØBENhAVN FåR SINE   ToRVEhALLER
De længe ventede torvehaller på Israels Plads bliver sandsynligvis vedtaget i begyndelsen af 
oktober. Kendte danske madkunstnere forventer, at hallerne kan løfte den danske madkultur, 
og overborgmester Ritt Bjerregaard (S) jubler over udsigten til livlig torvehandel i byens centrum.

Torvehalsprojektet er allerede tegnet og planlagt ned i mindste 
detalje. Der bliver tale om to lette bygninger sammensat af en 
lysende søjle- og parasolkonstruktion. 140 små runde lys placeres i 
belægningen på pladsen og skal sørge for hygge i aftentimerne.
Det samlede torveareal bliver på 7.000 kvadratmeter og vil kunne 
rumme maksimalt 156 stadepladser Omkring halvdelen bliver uden-
dørs stader. Hvert stade får personlige særpræg og variationer alt 
efter om der sælges grøntsager, frugt, kød, fisk, ost eller brød.
Torvelaugets liste over interesserede stadeholdere tæller 114 
grønthandlere, fiskehandlere, slagtere og andre madspecialister fra 
alle Danmarks regioner. 
Kilde: www.hallerne.dk

KøbEnhaVns ToRVEhallER

Mens torvehandel i København i årevis er blevet ved snakken, er det 
anderledes i Sydeuropa, hvor de fleste større byer med respekt for sig 

selv har kulinarisk torvehandel. Her et fødevaremarked i Paris.
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RUM|MUR
en sorthumoristisk tragedie 

af Julie Thor Fryd

med Anne Birgitte Lind Feigenberg,
Frank Thiel og Ole Westh-Madsen

instruktion Lars Romann Engell  
scenografi Catia Hauberg

man-fre kl.20, lør kl.17

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

� 4.-30. sep. 2006

hvidelam_41x60.indd   1 11/05/06   9:58:15

KØBENhAVN FåR SINE   ToRVEhALLER

MADKUNSTNERE: KØBENhAVN MANGLER ToRVEhALLER

Jan Friis-Mikkelsen, aktiv 
maddebattør og madskri-
bent. Derudover kok og 
restauratør på Restaurant 
Tinggården i Frederiksværk:

”Det bliver fantastisk med 
torvehaller, hvor man kan få 
mere kontakt med grønthand-
lerne og slagterne. Det er vig-
tigt med rådgivning og dialog 
omkring råvarerne, hvis vi 
skal forbedre madkulturen.

Vi har manglet torvehal-
ler i København, og det hæn-
ger tæt sammen med, at dan-
skerne ikke prioriterer god 
mad så højt som borgerne 
i mange andre europæiske 
lande. 

Jeg mener bestemt, at man 
skal stille kvalitetskrav til 
torvehallerne. Det ville f.eks. 
være fantastisk, hvis vi får va-
rer, der passer til årstiderne.

Det er vigtigt, at politiker-
ne bakker op om projektet, 
som ikke alene kan blive fan-
tastisk for madkulturen – det 
kan jo også skabe mere liv i 
den del af byen”.

Claus Meyer, kendt TV-kok 
og madentreprenør. Er bl.a. 
involveret i den Michelin-
hædrede Restaurant Noma 
på Christianshavn og har 
skrevet 13 bøger om mad og 
gastronomi:

”Manglen på kvalificeret tor-
vehandel har længe været be-
skæmmende for København. 
Men timingen er fremragende 
nu, hvor flere og flere danskere 
er ved at opdage kvaliteterne 
ved at producere og købe lokalt 
producerede fødevarer med en 
klar identitet. 

Torvehallerne bør bruges 
til at forbinde ambitiøse pro-
ducenter med kvalitetsoriente-
rede kunder. Målet må være at 
styrke den danske madkultur 
og det nordiske køkken. Det er 
helt klart vigtigt med et højt 
bundniveau, for det er jo ikke 
fordi, vi mangler mad i bred 
almindelighed i København.

Det er bestemt sandsynligt, 
at jeg vil forsøge mig med en 
bod i de kommende torvehal-
ler”.

Søren Gericke, kendt mad-
debattør og rejsende kok 
hos TV Glad. Modtog i 2004 
den årlige hæderspris fra 
Fonden til Fremme af Dansk 
Gastronomi:

”Vi har ved gud i himlen 
manglet torvehaller i Kø-
benhavn. Det er vigtigt, at vi 
kan tale med ostehandleren, 
slagteren og fiskehandleren 
og samtidig røre og lugte til 
varerne. Det skal være en 
sanseoplevelse i modsætning 
til supermarkederne, som vi 
kun handler i, fordi det er 
billigt.

Det er vigtigt, at der er 
mange forskellige varer. 
Frugten, grøntsagerne og fi-
skene skal alt sammen være 
der. Og man skal ikke kvæle 
stadeholderne i høj husleje. 
Det skal være folkeligt med 
rimelige priser.

Politikerne må bare få det 
gennemført. Længere er den 
ikke. Jeg tror heldigvis, at 
Ritt Bjerregaard får det gen-
nemført med et brag”.

Bo Jacobsen, Restauratør 
og køkkenchef på gourmet-
restauranten Restauratio-
nen, Møntergade 19, samt 
gourmetguide på mad- og 
vinrejser rundt i Europa.

”At det endelig ser ud som 
om, at torvehallerne bliver 
en realitet på Israels plads er 
en positiv ting. Indtil nu har 
grønttorvet samme sted ikke 
været et aktiv for pladsen, og 
når man tænker på, at Dan-
mark er det land i Europa, 
der har den dårligste fødeva-
rekvalitet, så må det være på 
højre tid.

Som restauratør handler 
jeg selvfølgelig engros, men 
som privatperson glæder jeg 
mig og håber at finde de bed-
ste råvarer og specialiteter re-
præsenteret, der kan komme 
københavnerne til gode”. 

Paul Cunningham, 
Restauratør, køkkenchef og 
Michelinstjerne-indehaver 
af gourmetrestauranten The 
Paul i Tivoli:

”Jeg har kun positive ting at 
sige om torvehallerne, som 
jeg håber, vil være med til at 
få fødevarerne væk fra super-
markedet, hvor de sprøjtet 
med gas og andre tilsætnings-
stoffer ligger pakket ind i pla-
stic. Der skal være plads til at 
delikatesser og nicheproduk-
tioner, som for eksempel de 
små mikrobryggerier. Og der 
skal deles smagsprøver ud.

Jeg håber, lokalbefolknin-
gen vil støtte op om projektet 
og jeg drømmer om et stem-
ningsfuldt marked, som vi 
kender det fra Sydfrankrig 
med økologi og gode råvarer. 
Her skal danskerne have lov 
til at kigge, dufte og smage 
på tingene. Gode råvarer gør 
mig til en glad mand og in-
spirerer mig som kok.”
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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

Naturlig hudpleje
til hele din familie

Elizabeth Løvegal 
Brændesmark 

Urtegaard Bornholm

Se sortimentet på 
www.bornholmershoppen.dk

Kontakt:
loevegal@hotmail.com

eller 56 44 33 33

Forhandlere: 
Københavns Økologiske Handelshus,
Frederiksborggade 10 – ved Nørreport 

og City Helsekost, 
Vendersgade 6 – ved Israels Plads

Tre nye cremer:
Lindeblomstcreme, 

Camilleblomstcreme, 
Morgenfrueblomstcreme

Untitled-1   1 09/06/06   19:29:01

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

danmarks største forlag er 
for tiden i gang med en større 
ombygning. Arbejdet med at 
renovere de gamle bygninger 
i Klareboderne og pilestræde 
har nu stået på i et års tid, 
og det forventes afsluttet 
omkring nytår.

Af Katrine Kirch Kirkegaard

Danmarks største forlag skal 
shines op. Håndværkere ar-
bejder i øjeblikket på højtryk 
med at give flere af Gylden-
dals bygninger en ansigts-
løftning, og idéen er designet 
tilbage til det oprindelige fra 
dengang forlaget blev grund-
lagt i 1770.

Tegnestuen Lund-
gaard og Tranberg, 
som bl.a. har teg-
net Tietgenkol-
legiet og Det Kgl. 
Teaters nye skue-
spilhus, står bag 
projektet. I Pile-
stræde 51 skal for-
laget bl.a. have en 
ny gitterport, som 
kommer til at stå 
længere inde i går-
den bag de grønne 
porte, der ligger ud 
til gaden.

I Klareboderne 
betyder ombyg-
ningen, at der som 
noget helt nyt skal 
laves en reception 
til modtagelse af 
folk fra gaden samt 

til telefonomstilling.
Derudover bliver de ne-

derste vinduer i både Pile-
stræde og Klareboderne nu 
indrammet i tombak, som er 
en speciel gylden legering af 
kobber og zink. Det sker dog 
kun i de røde bygninger, da 
de hvide bygninger er fre-
dede. 

Gyldendals udviklings-
chef, Ole Knudsen, fortæller, 
at der i gamle dage var kæl-
derbutikker i forlagets byg-
ninger, hvilket betød, at vin-
duerne sad i gadeplan. Man 
har senere hævet vinduerne, 
men de bliver nu lagt tilbage 
i det oprindelige gadeplan.

”Hele processen er indtil 
videre gået efter planen og 
uden større problemer, og vi 
regner med at kunne afslut-
te arbejdet omkring nytår 
2006/07”, siger en tilfreds Ole 
Knudsen. 

kki@koebenhavneravisen.dk

RENOVERING AF 
GYLDENDALS FORLAG

De findes i bl.a. New York, 
London, Tokyo og Berlin, og 
siden den 11. august findes 
der også en Adidas Originals-
butik i København. Adressen 
er Pilestræde 6-8, og koncep-
tet for butikken er det sam-
me på verdensplan. Designet 
er råt og skulle gerne vække 
associationer til basarer og 
loppemarkeder.

Butikken i Pilestræde er 
100 kvadratmeter og indret-
tet meget enkelt og stilrent. 
Her sælges Adidas modetøj, 
tasker og sko, bl.a. skokollek-
tionen Sleek, Freizeit-kollek-
tionen og den helt nye skikol-
lektion.

KKI

Der bliver liv og glade dage i 
Fiolstræde 7 i løbet af efter-
året. Det er i hvert fald håbet 
fra den islandske musikbutik 
12 Tónar, der siden maj har 
ligget på adressen, og som i 
efterårsmånederne inviterer 
indenfor til en række små in-
timkoncerter med både dan-
ske og islandske navne.

12 Tónar er både en bu-
tik og et hurtigtvoksende is-
landsk pladeselskab, der har 
udgivet 33 plader spændende 
fra lo-fi pop til folky jazzmu-
sik.

De små koncerter finder 
sted med omkring to ugers 
mellemrum.

CKP

AdIdAS 
oRIGINALS 
I pILESTRædE

GRATIS INTIM-
KONCERTER I 
FIOLSTRæDE

Gyldendal er i gang med at shine de gamle 
bygninger op. Her porten ved Klareboderne.

Fo
to

: K
øb

en
ha

vn
er

av
is

en



Foto: Luftfoto af byggepladserne medio august 2006.

SKUESPILHUSET
Arbejder på Skuespilhusets facader pågår, og den endelige ydre fremtoning fremstår nu 
efterhånden meget klart. Opmuring af skalmur på den sidste facade mod Kvæsthusgade er 
opstartet. Opmuring af skalmuren afsluttes medio oktober. Montage af døre og vinduer i de 
murede facader opstartes i den kommende periode.
Medio september trækkes den midlertidige spuns i havnebassinet, og vandet vil omslutte 
bygningen mod havnebassinet. Samtidig opstartes boringen af pæle til promenadedækket i 
havnebassinet. Der vil derfor igen pågå arbejder fra flåde. Selve promenadedækket udføres fra 
primo 2007.
Inde i bygningen pågår installationsarbejder.
Der skal udføres arbejder på afløbssystemet til de underjordiske bygværker til 
regnvandsbassinet. Da disse er placeret under den nuværende indkørsel til byggepladsen for 
Skuespilhuset, vil byggepladshegnet mod Sankt Annæ Plads blive midlertidigt flyttet. 
I løbet af september/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
Etablering af dæksler på underjordiske bygværker udenfor regnvandsbassinet samt resterende
betonarbeder på disse er under udførelse.
Maskinmontage og el-montagearbejder i regnvandsbassinet nærmer sig sin afslutning.
Retablering af asfaltbelægning i kørebanearealet er delvis udført, og vil blive afsluttet i den 
kommende periode.

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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Bølgerne er gået højt den se-
neste tid på Esplanaden. Årsa-
gen er ifølge naboerne, at den 
nyligt åbnede bar og restau-
rant Oil generer nattesøvnen 
i weekenderne i så udpræget 

grad, at den bør have frataget 
sin bevilling efter midnat.

”Vi kræver, at nattelarmen 
hører op. Det her er et bebo-
elsesområde”, siger Marmor-
kirkens sognepræst, Mikkel 
Wold, som bor på Esplanaden.

Foreløbig har han og 95 
andre i kvarteret skrevet under på en 
fælles klage, som er blevet sendt til Mil-
jøkontrollen i Københavns Kommune.

Skal nu søge om ekstra bevilling
Hos Miljøkontrollen har man lagt 
mærke til de markante klager mod 
Restaurant Oil, som udover at være 

restaurant også har en såkaldt lounge, 
hvor gæsterne kan være indtil klok-
ken 3.00 om natten.

”Vi har modtaget klagen fra na-
boerne til restaurationen, og vi er op-
mærksomme på situationen. Men vi be-
handler den ikke anderledes end andre 
klagesager”, siger Kontorchef i Afdeling 
for virksomheder og risiko, Per Møller.

Restaurant Oil, som ejes af Rida 
Berri, Peter Bardenfleth-Hansen og 
den tidligere sanger i popbandet 
Aqua, René Dif, frygter, at de ikke får 
forlænget deres sene bevilling af Be-
villingsnævnet. I så fald skal de frem-
over ansøge fra gang til gang, når de 
ønsker at afholde arrangementer, 
som strækker sig til efter midnat.

Føler sig udstødt af kvarteret
På Restaurant Oil føler man, at der 
er tale om ren chikane fra naboerne, 
som gør alt for at forplumre Oils mu-
lighed for at drive restaurant og bar 

på Esplanaden.
”De har været imod os fra starten. 

Det er rigtigt, at der har været proble-
mer, men nu overholder vi alle krav”, 
siger Oils PR Manager, Mia Lynge 
Andersen. 

Hun mener, at naboerne overdri-
ver deres anklager mod Oil, og hun 
understreger, at de forgæves har for-

søgt at gå i dialog med nærmiljøet for 
at tackle situationen. Det finder Mik-
kel Wold dog ikke relevant.

”Der er ingen grund til at gå i dia-
log om, hvorvidt Oil skal overholde 
reglerne eller ej – selvfølgelig skal de 
det. Vi vil have vores nattesøvn”, si-
ger Mikkel Wold.      

en@vdn.dk

åBEN KoNFLIKT 
på ESpLANAdEN

Restaurant Oils PR Manager, Mia Lynge Andersen, mener, 
at naboernes klager er stærkt overdrevne.

Ejeren af café Le chat Noir i Borgerga-
de, Jaques Fleurance, elsker Frederiks-
staden, men ærgrer sig over de mange 
tomme kontorer.

Af Esben Norrbom

Hvad er dit favoritsted, når du skal 
slappe af i Frederiksstaden?
Det er hjemme i Sankt Pauls Gade, 
hvor jeg bor.  Der er der ikke så man-
ge menensker omkring mig. Der kan 
jeg rigtigt koble af. 

Hvad er dit favoritsted, når du skal 
have noget at spise i Frederikssta-
den? 
Jeg nyder gerne en god bøf på Here-
ford Steakhouse i Store Kongens 
Gade. En bøf er altid god at spise. 

Hvad er dit favoritsted, når du skal 
have en på opleveren i Frederiks-
staden?
Jeg er ikke så meget til fest og farver 
– det var mere før i tiden. Men en lø-

betur på Kastellet er dejligt. Jeg nyder 
at få rørt mig. Det er afstressende.

Er der noget i Frederiksstaden, som 
du synes mindre godt om?
Der er lidt for mange tomme kontorer 
i kvarteret. Det ville være bedre med 
lidt flere arbejdende folk i området. 
Efter at blandt andet Codans hus luk-
kede, og at Cypercity flyttede, kom-
mer der ikke så mange på cafeerne 
som tidligere. Og der er ikke blevet 
fyldt op på grund af de høje husleje-
priser  i kvarteret. Det er ærgerligt 
for Frederiksstaden.

en@vdn.dk

FoR MANGE ToMME 
KoNToRER

Caféejer Jaques Fleurance i Café Le Chat 
Noir, som han har haft siden 1994. 

Naboerne til Restaurant Oil på Esplanaden 
klager over støj og ødelagt nattesøvn. Oil, der 
bl.a. ejes af det tidligere pop-ikon René Dif, 
føler sig derimod chikaneret af naboerne. 

Af Esben Norrbom
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Københavneravisen arrangerer byvan-
dringer med byhistoriker Jan E. Jans-
sen. Næste tur  handler om Bredgade 
og foregår lørdag den 14. oktober.

Københavneravisens byvandring har 
denne gang Danmarks fornemste gade 
som emne. Den gamle Norgesgade el-
ler Dronningens Bredgade mellem 
Kongens Nytorv og Esplanaden kan 
fortælle os om danske eliters liv og le-
vemåde fra baroktiden til i dag: palæer, 
kirker, luksusbutikker men også under-
visningsinstitutioner og fabrikker har 
hver deres spændende historie. 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@koebenhavneravisen.dk se-
nest tre dage før byvandringen. Opgiv 
venligst telefonnummer eller e-mail, så 
vi kan oplyse om eventuelle ændringer 
i programmet. 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: Foran den 
franske ambassade, Kongens Nytorv 
lørdag den 14. oktober kl. 14.00.

Byvandring med 
KøBenhavneravisen
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Chokoladebutikken i Bred-
gade 14 skifter ejer pr. 1.ok-
tober. Gerda Vogeley, der 
har haft forretningen i 10 år, 
fortsætter dog sit arbejde og 
lover, at stedet drives videre 
i samme ånd, hvor hverken 
navn eller produkt ændres. 

JKH

ALIDA MARSTRAND 
FÅR NY EJER

Majgrens Bogbinderi er på 
mange måder en sjældenhed. 
Stedet bærer præg af den 
gamle skole, hvor arbejdet 
ligger i hænderne, og hvor 
det handler om kvalitet og 
præcision helt ned til mindste 
detalje. 

Af Julie Kragh Hansen

Der bliver skåret, målt op og 
limet på livet løs i de store 
gamle lokaler, som er fyldt 
med papir, lærred og skind. 
Vi er hos Majgrens Bogbin-
deri på Esplanaden 34 B. 
Her sværges der til håndind-
bundne bøger, og den ene 
bogbinder-opgave efter den 
anden udføres til perfektion 
med en sjælden stolthed for 
faget.

Majgrens Bogbinderi blev 
etableret af Thorvald Maj-
gren Hansen i 1938. Kun et år 
efter overtog Frederik Ludvig 
Knudsen virksomheden, som 
dengang lå i Bredgade 65. 
Siden da har familien Knud-
sen gennem tre generationer 
videreført bogbinderiet og 
formået at bevare de bedste 
traditioner i det gamle hånd-
værk. I 1973 skiftede bogbin-
deriet adresse til Esplanaden 
34 B, hvor det stadig har 
adresse i dag. 

Selve bogbinderiet er en 
længere proces, hvor den en-
kelte bog er i hænderne op til 
flere hundrede gange, før den 
er ude af forretningen. Der 
benyttes materialer af alle 
former for papir, pap, lærred 
og skind, og til sidst bliver 
bindet håndforgyldt med 
tryk af titler og logoer.

Siger aldrig nej
Bogbinderiet arbejder meget 
med indbinding af tidsskrif-
ter, men også bøger, ringbind, 
menukort og indbydelser lig-
ger i topti over kundernes 
ønsker. 

”Der er ikke dét, vi ikke 
laver”, siger Jørgen Knudsen, 
der overtog bogbinderiet ef-
ter sin far, Frederik Ludvig 
Knudsen.

Majgrens bogbinderi siger 
principielt aldrig nej til en 
opgave. Det resulterer til ti-
der i komplicerede projekter, 
som skal udføres på kort tid, 
og med kun seks ansatte må 

nætter og weekender indi-
mellem tages i brug. 

Tilbage i tiden blev alt ar-
bejde udført alene ved hånd-
kraft.

”Man brugte stangskære-
maskiner og lignede jo et bø-
jet søm, da man kom hjem ef-
ter at have skåret 200 bøger”, 
fortæller Jørgen Knudsen.

I dag bruges mere avance-
rede maskiner, der har gjort 
udskæringer af materialer 
lettere og på den måde af-
lastet medarbejderne. Selve 
kunsten ved bogbinderiet 
ligger stadig i håndarbejdet, 
fortæller Gregers Knudsen, 
som repræsenterer tredje 
Knudsen-generation. I dag 
ejer han bogbinderiet sam-
men med kollegaen og ven-
nen Kim Larsen, der også er 
udlært i bogbinderiet. 

”Den store erfaring bety-
der dog ikke, at man kan læne 
sig tilbage på en sovepude. 
Bogbinderkunsten kræver 
præcision. Man skal arbejde 
koncentreret med tingene, for 
et sekunds uopmærksomhed 
kan koste op til 3000-4000 
kr.”, siger Kim Larsen. 

Branche i modvind
Selvom det går godt for bog-
binderiet, kommer man ikke 
uden om, at bogbinderbran-
chen har det svært.

”Vi har en sund forret-
ning, og det går godt, men 
som jeg plejer at sige, vil jeg 
nødig starte op i dag”, fortæl-
ler Gregers Knudsen.

Eksempelvis udgør cd-ro-
mer en trussel mod de gamle 
håndindbundne opslagsvær-
ker. Kundekredsen består ty-
pisk af advokater, ministerier 
og revisorer. Den ældre gene-
ration har ofte hylderne fyldt 
med gamle håndindbundne 
bøger, men det gamle bog-
binderi kan glæde sig over, 
at det bliver opsøgt af flere 
og flere unge. Det fremtidige 
forretningsgrundlag er med 
andre ord på plads, og går alt 
som Kim Larsen og Gregers 
Knudsen forventer, vil det 
snart 70 år gamle bogbinderi 
stadig indbinde bøger efter 
håndværkets bedste kunst i 
mange årtier ud i fremtiden.

jkh@koebenhavneravisen.dk

håNdVæRKSMæSSIGE TRAdITIoNER 
I EN ModERNE TIdSALdER

Medejer af Majgreens Bogbinderi, Gregers Knudsen (tv), gør klar til indbinding af bøger 
og tidsskrifter sammen med en af sine medarbejder.
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Permanent design

Har du? 
Billeder, brugskunst eller 

klassiske møbler
Kan vi tilbyde salg via
 Netauktion eller butik  

Bredgade 34, 1260 København K
+ (45) 27 64 64 39

dd@gauguin.dk  - www. Gauguin.dk
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den sidste sten er ved at blive 
lagt i ombygningen af den 
gamle cityarkade til det nye 
Galleri K. Når det hele står 
færdigt, vil Galleri K huse 25 
nye butikker og cafeer af høj 
kvalitet.

Af Trine Seidelin Bøgh

At ombygningen af Cityarka-
den har været en udfordren-
de opgave, kan der ikke her-
ske tvivl om. Håndværkerne 
har knoklet i flere år for at 
skabe et mærkevaremekka, 
der kan konkurrere med de 
mest hippe internationale 
handelsområder, og nu kom-
mer belønningen.

Der arbejdes i øjeblik-
ket på at få de absolut sidste 
detaljer på plads, og når det 
hele står færdigt, vil Galleri 
K, som ligger lige ved Strøget 
mellem Østergade og Antoni-
gade, huse 25 nye butikker 
og cafeer. De fleste er alle-
rede åbnet, og ifølge projekt-
chef Allan Plambæk regner 
man med, at alle på nær én 
vil være på plads inden efter-
årsferien. 

udlejning på plads
Forhandlingerne og sammensætnin-
gen af butikkerne i Galleri K, som den 
gamle Cityarkade uofficielt er blevet 
omdøbt til, er blevet foretaget af butiks-
mæglerfirmaet Absalon & Co. Her kan 
butiksudvikler Henrik Lund fortælle, at 
udlejningen af de sidste tomme lokaler 
nu er ved at falde på plads. 

”Vi har udvalgt alle de butikker og cafe-
er, der har lejet sig ind, efter nogle bestem-
te kriterier om design og kvalitet, så de alle 
kunne matche og supplere hinanden. Det 
kan være med til at tiltrække endnu flere 
designer- og mærkevarefirmaer til kvarte-
ret”, siger han.

Også Keops projekt-
chef, Allan Plambæk, 
der i det daglige har stå-
et for at koordinere sel-
ve projektet, er tilfreds 
med resultatet. Han 
fortæller begejstret, at 
projektet er gået over al 
forventning, og at slut-
resultatet er blevet, som 
han drømte om.

”Man kan skabe 
nok så flotte rammer 
til et projekt som Gal-
leri K, men det alene 
sikrer ikke en succes. 
Det er butikkerne og 
de varer, de har på 
hylderne, der tiltræk-
ker kunderne”, siger 
han. 

Store visioner
Visionerne for kvarte-
ret omkring Galleri K 
stopper ikke ved om-
bygningen af Cityar-
kaden.

Absalon & Co. har 
lavet en sammenhæn-
gende plan for om-
rådet fra Cityarkaden over Berlingske 
Tidendes bygning i Pilestræde til det 
gamle Daells Varehus i Fiolstræde. Alle 
steder rykker en række nye, smarte bu-
tikker ind, og butiksmæglerfirmaet for-
venter, at områderne på begge sider af 
Købmagergade bliver byens næste store 
handelsmekka.

I det gamle Daells Varehus overtager 
fem nye mærkevarebutikker og en café 
lejemålene i løbet af efteråret. Da leje-
kontrakterne endnu ikke er underskre-
vet, vil Henrik Lund fra Absalon & Co. 
endnu ikke ud med navnene på de fem 
nye butikker i Daells Varehus. 

tsb@koebenhavneravisen.dk

KØBENhAVNS NyE 
MæRKEVAREMEKKA

Keops projektchef, Allan Plambæk, 
foran Galleri K’s nye iindgang i Pilestræde.

Day, Birger et Mikkelsen, Boome-
rang, Dyrberg/Kern, G-star, By 
Malene Birger, Lloyd, Nespresso, 
Cosmo Menswere, H&M, Urban Out-
fitters, Agent Provocateurs, Helse-
min, Replay Store, Adidas, Originals, 
Designers Remix, Mood, Loft samt 
en ny café ejet af Torben Olsen. 

Yderligere tre butikker, der endnu 
ikke er offentliggjort, vil inden læn-
ge rykke ind i Galleri K.

buTiKKER i gallERi K

”The der gør dig yngre og 
smukkere” står der på skiltet 
ovenfor trappen til kælder-
butikken i Grønnegade 16. 
Den nye Café Santé, som åb-
nede mandag den 28. august, 
satser på sundhed.

”Vores varer er næsten 
alle fedtfattige”, siger Josef 
Mahoney, der ejer butikken 
sammen med Morad Ahab-
bad.

På menukortet er blandt 
andet sandwich med hjem-
melavet brød med dressing, 
grønsagssalater,  frugtsalater 
og kager.

Drikkevarerne er et kapi-
tel for sig. Her er alle former 
for kaffe – byens bedste lover 
Josef - og forskellige typer the 
med navne som ”anti aging” 
og ”destress”.  

Mad og drikke kan spises 
på stedet, men der er også 
mulighed for at få det med.

LHH

Ventetiden på børn er for de 
fleste ni måneder. Intet nyt i 
det, men nu er der også ven-
tetid på børnenes tøj. Den 
kommende børnetøjsforret-
ning i Grønnegade 30 er nu 
først planlagt til at åbne efter 
nytår, fordi det ikke er mu-
ligt at få varer hjem før.

LHH

VENTETID PÅ 
BØRNETØJ

SUNDHED I 
HØJSæDET
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Tirsdag den 12. september åb-
nede frisørsalonen Vice´ i Pistol-
stræde 10A. Ifølge ejer Henrik 
Castenlund blev lokalerne valgt, 
fordi de ligger godt placeret i et 
charmerende område, med mas-
ser af atmosfære og liv. 

Den 15. september kl. 17.00 
bliver der holdt reception, hvor 
alle er velkomne til at kigge 
forbi.

TSB

En af Københavns mest 
folkekære barer skiftede ejer 
den 1. september den nye ejer 
peter Fredholt lover at bevare 
stedets atmosfære og liv.

Af Trine Seidelin Bøgh

Tiden er inde til at der kom-
mer nye inspirerende og 
kreative kræfter til Palæ Bar. 
Sådan lyder det fra den nu 
forrige ejer, Jannick Christen-
sen, der har valgt at sælge sit 
hjertensbarn.

Han har ejet baren siden 
september 1984, men i de sid-
ste par år har han haft andre 
til at bestyre den, mens han 
selv har boet i Sri Lanka med 
sin kone og to sønner.

Jannicks kone er udsta-
tioneret i Sri Lanka som 

brandmanager for Carlsberg, 
og det er opholdet i udlandet, 
som ikke ser ud til at slutte 
foreløbigt, der har ledt Jan-
nicks tanker hen på at sælge 
baren. 

”Når man har ejet en bar 
så længe, som jeg har ejet 
Palæ Bar, kan man ikke blive 
ved med at være lige inspire-
ret og kreativ. Derfor er det 
sundt at der kommer nye 
kræfter til, som måske kan 
genoplive nogle gamle tradi-
tioner eller tilføre stedet no-
get nyt”, siger Jannick. 

Den nye ejer, Peter Fred-
holt, smiler og nikker sam-
tykkende.

”Det er vigtigt for mig, at 
Palæ Bar trods ejerskiftet for-
bliver, som den er nu. Palæ 
Bar er ikke bare en af de 

mange ligegyldige kaffeba-
rer, vi har her i området. Det 
er en bar med atmosfære, liv 
og ånd. Og det skal den blive 
ved med at være,” siger han. 

Faktisk håber Peter Fred-
holt, at kunderne slet ikke 
får ejerskiftet at mærke. Han 
forklarer det faktum, at han 
ikke har nogen planer om 
at ændre stedet med, at der 
ikke er nogen grund til at 
lave om på et godt koncept. 
Derfor forbliver Palæ Bars 
musikprogram og jazzpris 
også uændret. Og Lasse Lun-
derskov kommer stadigt og 
spiller den 1. oktober som 
planlagt. 

 

tsb@koebenhavneravisen.dk

Ny EpoKE FoR pALæ BAR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Den nye ejer af Palæ Bar, Peter Fredholt, og den tidligere 
ejer, Jannick Christensen, der har ejet baren siden 1984.

NY FRISØR I PISTOLSTRæDE

Frisørsalonen Vice’ i Pistolstræde er klar til at lade lokkerne falde. 

DANSK KØKKEN

ØL OG VINBAR

SELSKABER

FAMILIEFESTER

FIRMAARRANGEMENTER

RECEPTIONER

ONSDAGS JAZZ

RESTAURANT WILLUMSEN, STORE REGNEGADE 26
TLF./FAX 33 93 91 92 - MOBIL 26 12 91 92 

www.willumsen.dk
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det ser ikke ud af meget 
endnu, men i slutningen af 
september er omlægningen af 
pilestræde færdig. En del af 
gaden bliver gågade.

Af Trine Seidelin Bøgh

Pilestræde og de omkringlig-
gende gader får sig en geval-
dig ansigtsløftning i denne 
tid. Nye butikker skyder lø-
bende op i både Galleri K og 
senere Berlingske-karéen, og 
allerede i slutningen af sep-
tember bliver en del af Pile-
stræde lavet om til gågade.

Det var ejerne af Galleri 
K, ejensdomsselskabet Ke-
ops, der fik ideen med at lave 
en del af Pilestræde om, og 
derfor rettede de allerede i 
2004 en forespørgsel til Kø-
benhavns Kommune. 

Sektionsleder i Vej og Park, 

Jørgen Poulstrup, fortæller, at 
idéen om omlægningen af ga-
den blev diskuteret med Illum 
og de andre grundejere i Pile-
stræde. Kommunen valgte at 
imødekomme forespørgslen, 
så længe Keops selv betaler 
for omlægningen.

”Omlægningen af Pile-
stræde stemmer godt over-
ens med de københavnske 
politikeres andre ønsker om 
trafikafvikling i den del af 
Indre By, der bliver kaldt 
Middelalderbyen”, siger Jør-
gen Poulstrup.

Han henviser til, at politi-
kerne i Teknik- og Miljøudval-
get allerede i juni besluttede, 
at der skal igangsættes en un-
dersøgelse af muligheden for 
at reducere gadeparkering i 
Middelalderbyen. Formålet 
er at forbedre forholdene for 
de såkaldte ”bløde trafikan-

ter” som cyklister 
og fodgængere

En del af Pile-
stræde forbliver 
dog foreløbig ikke 
lavet til gågade, 
og kommunen har 
også bibeholdt det samme 
antal parkeringspladser som 
tidligere.

Der kan dog inden længe 
være flere ændringer af gade-
billedet i området på vej. Hvis 
der i næste års kommunale 
budget bliver bevilget 200 
mio. kr., som undersøgelsen 
af et fredeligere trafikbillede 
i Middelalderbyen vil koste, 
så er det mere eller mindre 
åbenlyst, at der er trafikale 
forandringer på vej for bebo-
ere, handelsliv og besøgende 
i Indre By.

tsb@koebenhavneravisen.dk

PILESTRæDE BLIVER GÅGADE

Ejensdomsselskabet Keops er i fuld gang med at shine Pilestræde op.
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BYENS BEDSTE HJØRNE

Larsbjørnsstræde 18, 1454 København K
Tlf. 33 14 95 15
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Børnefamilier, hiphoppere og turi-
ster slog sig løs, da pisserendens 
årlige gadefest løb af stablen den 
26. august. Københavneravisen var 
med på sidelinjen.

Af Andreas Stær

Kl. 14.00: Loppemarked og fortovshygge
Gadefesten har været i gang et par timer, og 
gaderne, der er spærret for biltrafik, myldrer 
med mennesker. Fremmødet er lige så alsi-
digt, som man kunne forvente i Pisserenden. 

Allerede ved første øjekast ser man le-
gende børn, hiphoppere i færd med at stille 
pladespillere og gigantiske højtalere op og 
unge goth-kærestepar i sort tøj og piercinger 
fra top til tå. Og så er der turisterne, der uden 
for Sabines Cafeteria  forvirret stirrer på pro-
grammet og på godt jysk konkluderer, at de 
må være ved scenen i Vestergade.

Den normalt så stille Sankt Peders Stræde 
har lagt asfalt til årets store loppemarked, 
og fortovet er fyldt med små borde, hvor fra 
børn og voksne sælger alt, hvad klunserhjer-
tet kan begære: Gammelt legetøj, bøger, viny-
ler, ponchoer og sommerkjoler fra de sidste 
20 års modekollektioner. 

Ved Atlasbar bliver der serveret gryderet 
under hvide havepavilloner, og flere gadeba-
rer lokker med en halv liter Redbull og Vodka 
for 25 kr.

Kl. 17.00: pisserenden Rock city
Rockmusikken brager ud fra en lille scene 
indrettet på ladet af en lastbil parkeret på 
tværs af krydset mellem Larsbjørnstræde 

og Vestergade. På scenen står festens musi-
kalske hovednavn The Sandmen, og men-
neskemængden står tæt pakket gennem hele 
gaden.

Fra vinduerne over gadeniveau krænger 
beboere overkroppen ud for at få et glimt af 
rockheltene. Der bliver sunget med og taget 
billeder med kameramobiler. Over for Café 
Floss står forfatteren Jan Sonnergård i en bod 
under skiltet ”Søde Jan” og deler gratis drinks 
ud til tørstige sjæle. Han forklarer, at han gør 
det for, at folk skal få et bedre billede af ham, 
og da han halvvejs inde i koncerten kan mel-
de udsolgt tyder noget på, at det har virket.

Et veloplagt band og et veloplagt publi-
kum giver hinanden en oplevelse de sent vil 
glemme. Københavneravisens fotograf kon-
staterer, at festens kombination af storby og 
provinsstemning er alt det Christiania gerne 
vil være.

Kl. 21.00: på den anden side af et skybrud
Tilbuddet om halvliters drinks til 25 kr. har 
tydeligvis en positiv effekt på menneskers 
evne til at tage et regnskyl med godt humør. 
I hvert fald er der stadig gæster til festen på 
trods af en times uafbrudt skybrud mellem 
kl. 19.00 til 20.00.

Stemningen er stadig høj blandt de tilbage-
værende, og en lille flok danser foran scenen, 
hvor bandet Vestkraft spiller. Da klokken 
passerer 22.00 må de dog holde inde. Det er 
tid at slukke og sige tak for Gadefesten 2006.

abs@koebenhavneravisen.dk

RocK, 
loPPEmaRKEd 
og dRinKs 
i langE banER

Der var tæt med mennesker, da rockbandet The Sandmen fyrede den af til årets gadefest.

årets gadefest er overstået, 
og de fleste gæster var ovenud 
tilfredse. Men hvad synes 
kvarterets forretningsdri-
vende og arrangørerne?

Af Andreas Birkegaard Stær

Christina Kruse, der deltog 
i gadefesten som handlende 
med butikken Asian Decor: 
”Det var klart bedre end sid-
ste år. Sankt Peders Stræde 
er kommet med, og der var 
blevet annonceret godt for 
arrangementet. Gæsterne var 
glade og tilfredse, uden at 
der bare gik druk i den. Der 
var mange, der var kommet 
for at handle, og folk, der så 
min bod, var gode til at kom-
me ned i butikken.”

Lea Nørtved, medarrangør af 
gadefesten:
”Alt i alt er jeg meget glad. 
Hvis vi bliver lidt flere hæn-
der til næste år, tror jeg vi 
kan lave en nærmest perfekt 
gadefest. Vi havde meget at 
se til - især med oprydning 
efter festen. Vi er opmærk-
somme på, at der var et hul 
i planlægningen, som vi skal 
have lappet næste gang. Hvis 
jeg skulle ønske mig noget til 
næste år er det, at festen bli-
ver lidt mere folkelig, så der 
også er noget for de beboere, 
som har børn og ikke er til øl 
og rock. Måske en hoppeborg. 
Og så lidt mindre regn”.

abs@koebenhavneravisen.dk

STOR TILFREDSHED 
MED GADEFESTEN

Stigende efterspørgsel efter 
rock’n’roll-tøj har nu fået 
piercing- og tatoveringsbutik-
ken Body Extremes til at ud-
vide, så den nu også omfatter 
en decideret tøjforretning.

Den nye del af butikken 
åbnede i slutningen af august 
og er placeret i forlængelse 
af Body Extremes kælderlo-

kaler i Larsbjørnsstræde. In-
dehaver Muffe fortæller, at 
butikkens udvalg henvender 
sig til folk, der gerne vil følge 
”rock-a-billy” og punk stilen, 
og at de allerede har flere ho-
vedstadens hårdslående rock-
musikere på kundelisten.

abs@vdn.dk

BODY EXTREMES UDVIDER
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KURIOSA
Læderstræde 9, kld.
1201 København K

Tlf. 33 15 62 56
www.kuriosa.dk
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ure fra omega, Certina, 
tisson, victorinox

og brugte ure.

madslaier@mail.dk
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Af Cæcilie R. Skovmand
Snaregade nr. 12-14 var for mere 
end 150 år siden centrum for en 
en livlig produktion af bræn-
devine til folket. Her boede og 
arbejdede snapsebrænderen An-
thon Brøndum (1809-73), og 
her blev verdens første kom-
mensnaps lavet. 

Anthon Brøndum star-
tede produktionen af sin 
”Kummenaquavit” i 1840, 
og den blev hurtigt en suc-
ces med sin specielle smags-
kombination af det sprit-
tede og anis, nelliker og 
ikke mindst en bitter finale. 
Snapsen var billig, og den 
varmede godt i kolde tider 
længe før el og fjernvarme. 

Brøndum var entusiast 

til fingerspidserne, når det gjaldt 
brænderiet, og han lagde vægt på 
nydelsen og glæden ved snapsen. 
Brøndums brænderi i Snaregade 
var et livligt sted, og affaldstoffer-
ne fra brændingen blev gladelig 

fortæret af køer, som blev hejst 
op på 2.sal. Intet gik til spilde, 
og mælken fra køerne blev 
brugt til mælkesnaps.

Det var i brændevinens 
storhedstid, og i København 
fandtes der dengang ikke min-
dre end 223 små brænderier. 
I 1893 valgte Anthon Brøn-
dum at sælge sit brænderi 
til De Danske Spritfabrikker, 
der bl.a. er kendt for Aalborg 
Akvavit.

Men Brøndum navnet hang 
ved, og den dag i dag er ”Brøn-

dum-snapsen” fast inventar på man-
ge af landets frokostborde. Det er De 
Danske Spritfabrikkers mest neutrale 
akvavit og egner sig godt til kødretter 
og fisk – ikke mindst lune frikadeller 
og laksemadder.

crs@koebenhavneravisen.dk

Det gamle København i i

De fleste danskere kender Brøndum-snapsen, men de færreste er nok klar over, 
at den blev produceret for første gang i Snaregade.

Da kommensnapsen kom til Snaregade

Erling Jonsson Snares gade

Snaregade er en af få historiske gader i det indre København, som ikke 
brændte fuldstændigt ned ved brænden i 1795. Kun den nordlige hus-
række brændte ned. Sydsiden, dvs. alle de ulige numre, er bevaret fra 
1700-tallet. Gaden har derfor en smal bugtet form med charmerende 
brolægning og bindingsværk, og den har ofte været brugt som kul-
lisse til film med historiske vingesus.

Gadenavnet stammer fra Rådmand Erling Jonsson Snare, som i 
1501 lejede den grund, hvor nummer 14 ligger i dag.

Kilde: ”København før og nu – og aldrig” Bo Bramsen, Palle Fogtdal og Jan Møller, 1987.

plan B Teater griber fat i 
tabuer, når det åbner sæso-
nen den 14. september med 
fortællingen om en muslimsk 
kvindes skæbne som hiv-smit-
tet prostitueret.

Af Cæcilie R. Skovmand

Tabu, isolation og skam er 
nogle af de gennemgribende 
følelser som Fatima oplever 
fra sit sygeleje på Riget. Fa-
tima (spillet af Christine Al-
beck Børge) er arabisk luder. 
Hun findes ikke i statistik-
kerne og er ikke en del af no-
get fællesskab.

Det lyder sort og dystert, 
og det er det også. Men selv 
i de mest skæbnesvangre si-
tuationer er der lyspunkter. 
Lige inden Fatima rammer 
bunden, møder hun nemlig 
sygeplejersken Kim (spillet 
af Claudio Morales), og histo-
rien tager en skarp drejning.

Plan B Teater i Magstræde 
griber fat i tabubelagte pro-
blemstillinger, når temaer 
som prostitution, AIDS og 
Islam belyses i det ekspe-
rimenterende teaterstykke 
”Altid fremmed hvor du går” 

instrueret af Malene 
From.

Fortællingen er 
bygget op omkring 
monologer, og mu-
sikken får en hel 
særlig betydning.

”Musikken vil 
fungere som med-
spiller på lige fod 
med skuespillerne, 
og den vil være kom-
menterende og rea-
gerende i forhold til 
handlingen”, fortæl-
ler Malene From.

Målet med den 
aktive inddragelse 
af musikken er at 
skabe en uventet 
dialog mellem skue-
spillerne og instru-
menterne. 

”Vi vil overraske 
og åbne folks be-
vidsthed for nogle 
globale problemer, 
som vi desværre er 
blevet immune overfor. Sam-
tidig vil vi give en uortodoks 
æstetisk oplevelse”, under-
streger Malene From.

crs@koebenhavneravisen.dk

Fra den 25. til 30. september 
er der trafikpolitik på dags-
ordenen i Strædet. Det er 
nemlig i disse dage, at den 
varslede kampagne, der skal 
kaste lys på gadens trafikfor-
hold, løber af stabelen.

Københavneravisen kun-
ne allerede i august berette, 
at handelsstandsforeningen 
”Stræderne ved Gl. Strand” 
sammen med Vej & Park for-
beredte en kampagne, der 
skal munde ud i løsningsfor-
slag på de til tider kaotiske 
trafikforhold, hvor cykler, 
varevogne og privatbiler 
kæmper om den sparsomme 
plads.

Kampagnen vil bl.a. for-
søge at forene gadens forskel-
lige interesser og afprøve nye 
parkeringsmuligheder.

Lørdag d. 30. september 
afsluttes kampagneugen med 
en markedsdag fra kl. 12.00 
til kl. 17.00, hvor butikkerne 
flyttes ud på gaden, som i da-
gens anledning bliver gjort 
til 100 procent gågade.

CRS

TRAFIK 
TIL 
DEBAT

pLAN B SæTTER SpoT 
på TABuER
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Plan B Teater åbner sæso-
nen med forestillingen 

»Altid fremmed hvor du 
går« den 14. september.
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ALTID FREMMED HVOR DU GÅR på PLAN-B

VERDENSPREMIERE MUSIKDRAMATIK
"Jeg kan ikke gå tilbage, jeg er ikke jomfru mere"

HUSET Magstræde
Billetter: BILLETnet.dk 7015 6565
specialmeal.dk 2647 8026 fra kl. 16

4 unge u 25 = 30 kr. pr stk
14. september - 7. oktober 
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Et lille kontor i Snaregade er 
centrum for arbejdet med at 
udvikle en ny hjemmeside, 
hvor studerende over hele lan-
det kan diskutere kvaliteten af 
lærernes undervisning.

Af Cæcilie R. Skovmand

De unge iværksættere og stu-
derende Matthias F. Hansen 
og Rasmus Viemose knokler 
på livet løs i deres lille kon-
tor i Snaregade 12. Kontoret 
er centrum for deres arbejde 
med hjemmesiden ”www.
kampus.nu”, hvor studerende 
kan kommentere deres lære-
res arbejde og udveksle erfa-
ringer om deres studier.
Allerede nu er hjemmesiden 
kendt af studerende i hele 
landet, og de unge studie-
kammerater er overbevist 
om, at den har et enormt po-
tentiale.

”I dag findes der kun de 
glitrende kataloger, som ud-
dannelsesstederne sender 
ud, og de giver ikke altid et 
reelt billede af, hvad et studie 
i virkeligheden er”, fortæl-
ler Matthias F. Hansen, som 
sammen med studiekam-
meraten Rasmus Viemose er 
hjernerne bag det nye inter-
netforum for studerende.

Inspirationen til projek-
tet kom da Rasmus Viemose 
var på et studieophold i USA. 
Her blev han introduceret 
for nogle netværkssider på 
nettet, hvor studerende bl.a. 
kan give deres professorer 
karakterer.

Denne type internetsider 
har i den senere tid været 
under hård kritik herhjem-
me, fordi en række lærer og 
professorer har følt sig ud-
sat. Men på www.kampus.
dk er det ikke muligt at være 
anonym, og man skal være 
tilknyttet en videregående 
uddannelse for at skrive på 
siden.

”Vi lægger meget vægt på 
en argumenterende og faglig 
dialog på sitet. Kampus skal 
være et forum, hvor man 
som studerende eller studie-
søgende kan søge ærlige og 
konkrete informationer”, for-
tæller Rasmus Viemose.

Et af regeringens varmeste 
uddannelsespolitiske emner 
er de unges ”surfen” rundt 
på de forskellige studier med 
studieforlængelse som konse-
kvens. Rasmus og Matthias 
mener, at dette problem i høj 
grad hænger sammen med, 
at de studerendes forvent-
ninger ikke stemmer overens 

med, hvad de oplever ude på 
de forskellige institutter.

”Med kampus.nu har man 
som studiesøgende en reel 
forudsætning for et indblik i, 
hvad det vil sige at læse f.eks. 
tysk fremfor at springe fra 
fordi studiet ikke levede op 
til forventningerne”, under-
streger Rasmus Viemose.
Man kan følge udviklingen 
af www.kampus.nu på blog.
kampus.nu

crs@koebenhavneravisen.dk

Alfelignende skæbninger og yogamænd, der prø-
ver at gemme sig, er en del af kunstneren Kathri-
ne Ærtebjergs drømmende univers. Nu kan man 
opleve hendes nyeste værker i Kunstforeningen 
Gl Strand.

Kathrine Ærtebjergs er en af samtidens mest 
markante kvindelige kunstnere, og hendes fan-
tasiverden er noget helt for sig selv. Den unge 
kunstner kredser om eventyr, sammensætninger 
af mand/kvinde og menneske/dyr og rykker der-
for hele tiden på vores forestillinger om, hvad der 
er hvad.

Den nye udstilling har titlen ”Se hvor store 
mine blomster er, svarede hun” og kan opleves i 
Kunstforeningen Gl Strand tirsdag – søndag samt 
alle helligdage fra kl. 11.00 til 17.00, onsdag dog 
fra kl. 11.00 til 20.00.

CRS

æRTEBJERGS
DRØMMEUNIVERS I 
GL. STRAND

indRE bys ungE iVæRKsæTTERE

uNGE IVæRKSæTTERE 
I SNAREGAdE

KæMPE-MENUKORT 
MED VOKSEVæRK
Man bliver ikke månedens 
café i TV Lorry to gange i 
træk for ingen ting: Café 
Stella i Kompagnistræde har 
nemlig et af byens største 
menukort, og det har stadig 
vokseværk. Caféen har netop 
tilføjet endnu flere valgmu-
ligheder, og nu kan mere end 
35 retter, der spreder sig over 
mange forskellige temaer og 
nationaliteter, nydes i den 
populære café.

CRS

De unge iværksættere Matthias F. Hansen og Rasmus Viemose har store forventninger til hjemmesiden www.
kampus.dk, hvor man kan diskutere lærernes undervisning.
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Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæggene.

Akupunktur -  Zoneterapi
Rygeafvænning - Barnløshed - Migræne - Stress - Allergi - Sundhed

Jonna Vigh
Registreret Alternativ Behandler

Strøget   /  ak-zo.dk
70 22 10 44

Formanden for Gammelholm 
Beboerforening, Birthe Skou, 
opfordrer de københavnske 
politikere til at sætte skub i 
omlægningen af Havnegade 
til en rekreativ havneprome-
nade.

 
Nogle af de bedste adresser 
i København findes i Gam-
melholmkvarteret bag Det 
Kongelige Teater: store lej-
ligheder tæt ved havnen, be-
liggenhed midt i byen, men 
dog tilpas tilbagetrukket. 
Så kan vi beboere forlange 
mere? Nej, og vi brokker os 
heller ikke specielt meget. Vi 
passer egentlig bare os selv, 
hver især. Der er lidt café-, 
værtshus- og især restaurant-
liv, men oftest mødes vi kun 
flygtigt, f.eks. i Marias kiosk 
og i Ahmeds ”Oasen”.

Så i det daglige mærkes 
ikke det store fællesskab. 
Det er f.eks. 30 år siden, der 
blev holdt den seneste – og 
måske den eneste – gadefest 
i kvarteret. En af årsagerne 
er måske, at der ingen fælles 
opholdsarealer er.

Efter at Bornholmerbåde-
ne blev flyttet fra Havnegade 
over til Kvæsthusbroen og 
perrontagene fjernet, blev de 
store tilkørselsarealer erobret 

af bilisterne til parkering. 
Men i juni 1986 (!) er-

klærede borgmester Gunna 
Starck, at Havnegade skulle 
omdannes fra en stor parke-
ringsplads til et rekreativt 
område. Til en start blev der 
plantet 14 lindetræer i sydlig 
retning fra toldbygningen, 
og området blev indviet ved 
en lille fest. 

Visioner ikke fulgt op
Men visionerne blev ikke 
fulgt op. I seks år var der 
hovedarbejdsplads for me-
trobyggeriet. I 1999 vedtog 
Borgerrepræsentationen, at 
der skulle lægges promena-
der langs havnen, kanalerne 
og kysten. Så håbede vi, der 
ville ske noget.

Siden primo 2002 har Vej 
og Park sammen med en føl-
gegruppe af interessenter ar-
bejdet på projektudviklingen 
af en Havnegade Promenade 
- mere eller mindre intenst alt 
efter økonomien i kommunen. 

April 2004 vedtog Byg-
ge- og Teknikudvalget et 
15 sider langt program for 
den videre projektudvik-
ling af Havnegade og reser-
verede samtidig 5 mio. kr. 
til en første etape i 2005.  
Siden er der ikke sket så meget 

konkret i sagen. Der er plantet 
nogle midlertidige lave træer 
ud for Tordenskjoldsgade og 
medio 2005 er flyvebådster-
minalen revet ned.

Det nyeste dispositions-
forslag, som kan ses på Vej og 
Parks hjemmeside, er et flot 
resultat af dette forårs inten-
se dialog mellem en ny, ener-
gisk projektleder, en erfaren, 
lydhør landskabsarkitekt og 
en retableret følgegruppe på 
10-20 interessenter, heraf 6-7 
personer fra Gammelholm 
Beboerforening. 

Næste år kan Gammel-
holm fejre 130 år med den 
nuværende bebyggelse. Fær-
getrafikken i Havnegade er 
borte. Arealerne ligger tom-
me og forsømte hen.

En passende fødselsdags-
gave ville være anlægsstart 
på promenaden i den sydlige 
ende af Havnegade foråret 
2007. Det ville være til glæde 
for byens og bydelens borgere. 
Vi glæder os til at få en afgø-
relse i sagen, som siden d. 21. 
juni er blevet udsat tre gange 
i Teknik- og Miljøudvalget. 
Vi venter spændt.

Birthe Skou 
formand for Gammelholm 
Beboerforening 

Vi er enige med Bent Bjer-
ring, der i sidste nummer af 
Københavneravisen skrev 
om hæsligheden på Kongens 
Nytorv. De grå søjler, som 
han kalder dem, minder om 
betonklodser, og de har hin-
dret os i at anvende pladsen 
denne sommer. 

Tidligere år har vi siddet 
og nydt udsigten til teatret 
og de øvrige smukke huse 
i aftensolens skær – denne 
fornøjelse har vi måttet und-
være i år, da det ikke er sær-

ligt opløftende at betragte 
Københavns største øjenbæ 
i stedet.

Hvor er det smukke torv, 
vi har fået stillet i udsigt, 
med mange cafeer, liv, luft 
og skønhed? Hvem har dog 
trumfet igennem, at bebo-
erne og byens gæster skal 
hindres i at nyde udsynet på 
denne historiske plads? 

Marianne Evan-Jones
Lille Strandstræde 6

Steen Sauerberg fra Købma-
gergade 13 kommenterer på 
Købmagergades udvikling 
og planerne om at ombygge 
Købmagergade 11.
 
Da jeg for små 30 år siden 
flyttede til Købmagergade 
tæt ved postkontoret, altså 
i den nedre ende mod Strø-
get, var der et levende lokal-
miljø. Der var alle de lokale 
handlende, som deltagende 

spurgte ”.. hvor har du været 
henne?”, hvis jeg ikke havde 
været der en uge. Og der var 
de traditionsrige forretnin-
ger som Vaisenhus Apotek, 
Ostehandler Ole Jensen, Slag-
ter Melhede, Marstrands Ba-
geri (som kan føres tilbage til 
1725) og Bierrings Blomster. 

Inden for de sidste ti år er 
de alle blevet overtaget til en 
pris, de ikke kunne sige nej 
til. De er nu blevet til tøjbu-
tikker. Bierrings Blomster er 
dog blevet til en nipsebutik. 
De eneste, der er tilbage af de 
gode gamle, traditionsrige for-
retninger mellem Rundtaarn 
og Strøget er Arnold Busck og 
Hatteforretningen Petitgas. 
Købmagergade er meget tæt 
på helt at blive en tøjgade, 
som man kan finde hvor som 
helst i vestlige storbyer.

Sidste trin i udviklin-
gen er et forsøg på at ned-
rive Kunsthallens Auk-
tioner i Købmagergade 11. 

Det traditionsrige smukke 
gamle skønvirkehus fra 1910 
er klassificeret som beva-
ringsværdigt ifølge SAVA-re-
gisteret, men Københavns 
Investeringsejendomme Aps 
har indtil videre fået lov til 
at rive det ned. 

Afviste alle indvendinger
Hele ejendommen med to små 
butikker, syv liberale erhverv 
og otte beboelseslejemål, bli-
ver formentlig lavet om til 
én tøjbutik og ét liberalt er-
hvervslejemål. Københavns 
Kommunes tekniske forvalt-
ning sendte i maj/juni sagen 
til nabohøring - og afviste der-
efter alle indvendinger.

Den nye overborgmester, 
gode gamle Ritt Bjerregaard, 
har mange gange udtalt, at 
der er, og forsat skal være, en 
stor forskel på oplevelsen af 
kigge på butikker i det indre 
København og på at shoppe i 
en Mall som de københavn-

ske Fisketorvet og Fields. Man 
skal opleve byen og slentre 
rundt i sivegaderne, som er en 
kæk ordleg med sidegader.

Men ét er de politiske vi-
sioner og noget andet er den 
bypolitiske, konkrete virke-
lighed. Fortsætter vi ad den 
samme kurs vil København 
- mod politikernes udtrykte 
vilje - ende som så mange 
andre vestlige storbyer. De 
bliver ens. Tøjbutikkerne 
overtager i kraft af de unges 
penge, og de bliver ens i kraft 
af deres globaliserede smag. 
Og efter lukketid affolkes 
byerne, på samme måde som 
man kender det i så mange 
amerikanske Downtowns.

Sover politikerne eller er 
der bare som sædvanlig for-
skel på visioner under valg-
kampen og den efterfølgende 
daglige virkelighed? Tilladel-
sen til at internationalisere 
- altså buldoze - Kunsthallens 
Auktionshus, Købmagergade 

11, blev givet 
den 17. august 
2006. Der 
er klagefrist 
over retslige 
spørgsmål til 
den 14. sep-
tember.

Hele nabo-
høringen om 
Købmagergade 11 har indtil 
videre været præget af alt an-
det end god forvaltningsskik. 
Borgerinddragelsen har været 
udført på en måde, som gør 
nar af borgere. Nedrivnings-
og ombygningsprojektet i 
Købmagergade 11 vil være 
endnu et skridt i retning af 
banaliseringen af København. 
Et skridt, som gør nar af den 
historiske arv og den levende 
by.

Steen Sauerberg 
Købmagergade 13

KØBMAGERGAdE BLIVER 
ET BANALT INdKØBScENTER

hAVNEpRoMENAdE på hØJE TId 

HæSLIGHEDEN 
PÅ KONGENS NYTORV

Kunsthallen i Købmagergade 11.
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