Fra: Frank Rosenkilde <belairtattoo@live.dk>
Emne: VS: indlæg til retsagen nyhavn 17/tattoo-Ole
Dato: 1. oktober 2017 kl. 15.00.04 CEST
Til: Majbritt Petersen <b_majbritt@hotmail.com>

HER FRA DANNY, FINT SKRIVERI FRA HAM. DET MÅ DA VÆRE EN AF
DE BEDRE DA HAN HAR OPLEVET DET HELE PÅ FØRSTE HÅND.
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Rosenkilde Emne: VS: indlæg til retsagen nyhavn 17/tattoo-Ole

Fra: Danny Hansen Sendt: 15. september 2017 11:11 Til:
frankrosenkilde@60gmail.com Emne: indlæg til retsagen nyhavn
17/tattoo-Ole

Det er med stor undren og bestyrtelse at jeg for måneder tilbage
modtager budskabet om at verdens ældste tatoverings forretning skal
opsiges,da lokalerne skal bruges til restaurations køkken!
Jeg startede i 1973 som tatovør i Nyhavn,dengang en gade med liv og
charme,med plads til både turister fra hele verden,søfolk og
originaler.Efter et par år hos Tattoo-Jack i Nyhavn 37, kom jeg til
Tattoo -Ole i Nyhavn 17, enhver tatovørs drøm at arbejde sammen
med datidens ukronede konge af Europæisk tatovering i de historiske
lokaler som den lille kælderforretning var og stadig er kendt over hele
verden som omdrejningspunkt for Europæisk tatovering. Det blev til
17 år i denne lille forretning og der er igennem årene blevet udvekslet
mange slag,mellem tatovørerne og ejerfamilien af bygningen,huslejen
blev drevet opad uden pause og der blev udstedt en stadig strøm af
trusler om opsigelse,men tattoo forretningen blev altid reddet af gong
gongen,hvilket altid var en yderlig forhøjelse af huslejen for et lokale
på 21kvm. uden toilet.Da jeg personligt i 1987 stod for en renovering

af lokalerne pga. en rotteplage,som ejerne dengang ikke tog sig
af,men derimod ofte var modstandere af at gøre noget ved,kan det
undre at man idag vil lave køkken i samme lille lokale ? Man har fra
ejer side gerne villet af med tatovør forretningen, da man mente at det
trak bygningens værdi ned, men havde dog udlejet de tilstødende
kælderlokaler ud til en internationalt eftersøgt gangster som drev
pornoforretning med massagepige og senere grillbar.( navnet udeladt
da,manden i mange år har levet et respektabelt liv )
Jeg håber inderligt at man formår at bevare Tattoo-Ole som
tatoverings forretning for nye generationer, så mennesker fra hele
verden stadig kan opleve et lille stykke af den historie som har gjort
Nyhavn verdensberømt, gennem turister, søfolk, film etc. etc. hvis ikke
vil hele Nyhavn fremstå som en stor turistfælde med plastikskilte
slasket hurtigmad, tyndt fadøl til priser som ikke overgås af Tivoli
,garneret med et par smukke sejlskibe.
Bevar Tattoo - Ole som den sidste bastion mod dansen om
guldkalven, lad den ligge som et vartegn fra en svunden tid og en
hilsen til fremtidige gerationer af besøgende i København,som vil
huske Nyhavn som et unikt sted,hvor der i en moderne verden,stadig
er plads til det originale.
venlig hilsen Tattoo-Danny
Danny Allan Hansen
Skansevej 9
4880 Nysted

