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Klager skal stoppe  
Amager Fælled byggeri
Et af byens store 
slagsmål – byggeriet 
på Amager Fælled – 
er vedtaget. Men  
nye klager er på vej, 
for modstanderne  
lover at kæmpe  
videre og håber,  
at de kan stoppe  
byggeriet.

Af Jesper Schou Hansen

Politikerne har sat det sid-
ste punktum. Sidste etape 
af Ørestaden skal bygges 
på den såkaldte Camping-
grund, og dermed er det 
sidste kvarter – der skifter 
navn fra Vejlands Kvarter til 
Fælledbyen – en realitet cir-
ka 30 år efter, de første pla-
ner blev vedtaget.

Som det har været tilfæl-
det med resten af byggeriet 
af Ørestaden i øvrigt, så var 
politikerne så absolut ikke 
enige, men et stort flertal  
på 38 ud af 55 medlemmer  
– fra SF til DF – endte  
med at vedtage projektet – 
noget de også aftalte tilbage 
i 2017.

Og dermed er den ende-
lige lokalplan nu klar, og By 
& Havn – der står for salg 
af grundene – kan komme 
videre med projektet, der 
blandt andet byder på al-
mene boliger og plejehjem. 
Men det skal stoppes, me-
ner flere grønne organisati-
oner – og foreningen Ama-
ger Fælled Venner er derfor  

klar med en klagesag, som 
de håber, vil stoppe bygge-
riet.

Vedtaget ved lov
At Ørestaden bygges på 
Amager Fælled er vedta-
get i Folketinget ved lov og 
hænger sammen med finan-
siering af de to første linjer 
af metroen. Populært sagt 

betales de to første linjer 
fra Vanløse til henholdsvis 
Vestamager og Lufthavnen 
med jordsalg fra fælleden. 
Det er således betaling af 
gamle regninger, som nu ef-
fektueres.

Undervejs har mod-
standerne i Enhedslisten 
og Alternativet afvist pro-
jektet. Men et levedygtigt 

alternativ har de to partier 
ikke leveret. Undervejs er 
det blevet til flere forslag, 
der dog aldrig har vist sig 
at kunne realiseres. Senest 
har Alternativet foreslået,  
at man tager pengene fra 
kommunens kasse, hvil-
ket dog ikke er muligt på  
grund af det anlægsloft, 
som kommunerne og sta-

ten aftaler hvert år. Den af- 
tale fastsætter et max beløb, 
som kommunerne må bru-
ge.

Klagesag 
Ifølge Amager Fælled Ven-
ner – der har brugt vinteren 
på at organisere sig som en 
forening med medlemmer 
– skal der nu klages over 
lokalplanen. Blandt andet 
mener man, at der ikke er 
taget hensyn til, at på cam-
pinggrunden lever arten 
stor vandsalamander. Det er 
en såkaldt bilag IV art, der 
skal beskyttes jf. lovgivning,  
og det mener man ikke, at 
man gør ved at bygge på 
stedet.

Ifølge By & Havn tager 
man imidlertid de miljøhen-
syn, man skal tage – herun-
der ved at flytte eventuelle 
truede arter. 

Senest har Amager Fæl-
led Venner også startet en 
underskriftsindsamling 
for at få en vejledende fol-
keafstemning mod byg-
geriet. Med den vedtagne 
lokalplan i hånden kan By  
& Havn imidlertid gå i  
gang med projektet desu- 
agtet protesterne og klager-
ne.

Lokalplanen er vedtaget. Men Amager Fælled Venner står klar med en klagesag. Illustration By & Havn.
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Derfor bygger  
de på fælleden

LEDER

I sidste uge vedtog Borgerrepræsentationen lokalplanen for campinggrunden, 
som dermed sælges for at betale af på metrogælden. For dem der måtte have 
glemt det, så ligger Ørestad på en del af, hvad der engang var Amager Fælled, 
og finansierer bygningen af metroen.

Boligerne i Vejlands Kvarteret – som By & Havn nu vil omdøbe til Fælledby-
en – kommer således ikke primært, fordi der var brug for flere boliger i Køben-
havn – det er der nu også. Men de kommer, fordi der skal betales af på metro-
ens gæld. Mere præcist på de to første linjer, der går fra Vanløse til henholdsvis 
lufthavnen og Vestamager.

Når den nye Fælledbyen er bygget, så består 95% af Amager Fælled. Det er 
også værd at huske, at en massiv del af byggeriet kommer der, hvor der ligger 
vandrehjem i dag med tilhørende parkeringsplads. Det er jo alt andet lige ikke 
noget natur, som vi pludselig går glip af.

Kunne man så virkelig ikke finde andre løsninger end at tage fem procent af 
fælleden til afbetaling på den gamle gæld? Det korte svar er: nej.

Flere politikere – overvejende fra Alternativet og Enhedslisten – har godt 
nok i forskellige versioner gentaget igen og igen, at man ”bare” kan tage pen-
gene i kommunekassen, for den bugner af penge. Men sådan fungerer kom-
munal økonomi ikke – og partierne er desværre omrejsende i en fortælling om 
noget, der ikke er rigtigt. Det er ærgerligt, for det er ikke at gøre demokratiet 
nogen tjeneste. Desværre er der masser af mennesker, der tror på disse usand-
heder.

Selvom det er rigtigt, at der i disse år ligger milliarder i kommunekassen, så 
aftaler kommunerne og staten hvert år hvor meget, der må bruges på ”anlæg” 
og på ”drift”. Der er kort og godt loft over, hvor mange penge man må bruge 
på de to områder. De indgår i budgettet.

Hvert eneste år når kommunen ikke at bruge budgettet helt op. Derfor gen-
nemfører politikerne hvert år en såkaldt ”overførselssag”, hvor pengene fra 
budgettet omdisponeres til nye formål. Så der er ingen ”ledige” penge.

Kommunen har overskud på sit regnskab. Det er rigtigt. Typisk fordi kom-
munen får flere penge ind, end den regner med. De penge hævder nogle poli-
tikere også, at man kan bruge. Det er – igen – ikke rigtig. Så længe der ikke er 
plads under anlægs- og driftsloftet, så ryger pengene i kommunekassen. 

Så har nogle politikere hævdet, at man kan tage penge fra kommunekassen 
og indbetale dem til By & Havn som egenkapital, og at By & Havn så ikke 
behøver at sælge hverken Campinggrunden eller Stejlepladsen, men bare lade 
grundene ligge. Det er – igen igen – forkert. For nok kan du øge egenkapitalen 
i By & Havn, men tager du Campinggrunden på Amager Fælled ud og gør til 
natur, så mister den sin værdi som byggegrund. Dermed har du reelt købt et 
aktiv, som du gør værdiløst – og det kan du jo ikke pga. anlægsloftet.

Kan man ikke sælge andre grunde? Nej – det har politikerne brugt et år 
på at kulegrave. Der er ikke nogen kommunale grunde til rådighed – og nej, 
det duer ikke at sælge private menneskers grunde. Det får kommunen ingen 
penge af.

Kan man virkelig ikke bruge nogle af kommunens penge på fælleden? Jo – 
sagtens. Men så skal du tage dem fra vuggestuer, daginstitutioner, skoler, ple-
jehjem, boliger til socialt udsatte og det en kommune i øvrigt bruger penge på.  
Det vil ingen af politikerne. Heller ikke dem fra Enhedslisten og Alternativet.

Så der er 0 kommunale løsninger. Eneste mulighed er, at Folketinget hand-
ler. Kommunalpolitikerne har udtømt mulighederne. Og folketinget handler 
næppe. Derfor bliver der nu bygget på ca. 5% af Amager Fælled.
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Ingen advokatafklaring om  
udledning af spildevand i  
Øresund – det kan ske igen

Af Finn Rudaizky,
spidskandidat for Dansk Folkeparti og 
medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Skandalen med at udlede 
byens spildevand i Øresund 
og dermed forurene det hav-
vand, vi har brugt milliarder 
på at rense, er langt fra op-
klaret. Vi har netop fået en 
rapport fra et hold advokater, 
hvor der står, at der sådan set 
er handlet lovligt.

Men det laver jo ikke om 
på, at det er fuldstændig for-
rykt af lede tonsvis af urenset 
spildevand direkte ud i Øre-
sund. Det er jo miljøsvineri 

af dimensioner, og det er helt 
ubegribeligt, at vi gør det.

Det har vi  
aldrig godkendt
Jeg har været medlem af 
Teknik- og Miljøudvalget for 
Dansk Folkeparti i flere år, og 
jeg kan ikke huske, at vi no-
gensinde har haft en sag, der 
hed noget i retning af ”God-
kendelse til at udlede 290.000 
kubikmeter spildevand i 
Øresund”.

Det her er noget, som er 
blev holdt væk fra mig som 
politiker, og det har borgme-
ster Nina Hedeager Olsen fra 
Enhedslisten ansvaret for. 
Det er jo katastrofalt, at En-
hedslisten sidder på denne 
post.

Vi skal have noget dyg-
tig ledelse ind i den her for-
valtning, og vi har brug for 
noget mere ekspertise, så vi 
ikke havner i denne situati-
on. Systemet er sådan, at det 

er borgmesteren, som har det 
endelige ansvar. Det er ikke 
nødvendigvis borgmesteren, 
som skal have forstand på al 
ting. Men det er borgmeste-
ren, som skal gennemgå og 
se de papirer, som sendes til 
politikerne, og kontrollerer 
oplysningerne.

Bedre oprensning
Det kan ikke være rimeligt, 
at vi politikere, som jo ikke 
skal have et specifikt kend-
skab til teknikken, mangler 
oplysninger. Da sagen kørte, 
viste det sig jo, at der var ad-
skillige virksomheder, der til 
medierne bekræftede, at de 
godt kunne hjælpe med op-
rensning af spildevand, så vi 
ikke – rent ud sagt – ledte lort 
ud i Øresund.

Nu skal vi have ryddet 
helt op. Der her kan teoretisk 
ske igen, og det skal vi have 
forhindret.
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Spildevand lukket ud i Øresund kan glide ind i Københavns havn og ødelægge vandkvaliteten. 
Foto: Vigdis Winther / Havnefronten.

Vil du give  
en hånd med?
På Havnefronten bestræber vi os på at blive  
en læseværdig lokalavis, der kommer rundt i  
hjørnerne i vores lokalområde – og fra tid til 
anden også gerne bag facaden, så vores læsere 
kan blive lidt klogere.

Det kræver en hel lille hær af frivillige til at få det til at 
hænge sammen. Så har du lyst til at give en hånd som 
fotograf, skribent, sælge annoncer eller distributør 
af avisbundter til butikker og cafeer m.m., så hører vi 
rigtig gerne fra dig.

Har du kun begrænset tid, så hører vi gerne fra dig 
alligevel, for selv om du kun har en time her eller der, 
så er der altid plads til en til, der har lyst til at give en 
hånd med.

Er det noget for dig, så send os en e-mail  
på adm@havne-fronten.dk
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Byggeri på Stejlepladsen godkendt

Lagkagehuset har ekspanderet kraftigt – og så koster coronaen. Foto: Ghita Katz-Olsen / 
Havnefronten.

Af Jesper Schou Hansen

Et nyt boligkvarter ved Fi-
skerhavnen i Københavns 
Sydhavn er på vej, efter at 
Københavns Borgerrepræ-
sentation har godkendt om-
rådets nye lokalplan.

Det betyder, at de gamle 
træskure, fiskekuttere og 
fiskenet, der hænger til tør-
ring, får selskab af nybygge-
ri i den bæredygtige ende.

For samtidig med lokal-
planen vedtog politikerne, 
at der skal lægges vægt på 
at integrere genbrugsmate-
rialer og andre bæredygtige 
materialer i byggeriet som 
fx træ.

Forskelligartede boliger 
og skure nær vandet har 
gennem tiden givet arealer-
ne rundt om Stejlepladsen 
et selvgroet og ’spraglet’ 
udtryk, og Stejlepladsens 
kommende beboere kom-
mer derfor heller ikke til at 
bo i den klassiske køben-
havnerkarré, men i et blan-
det og farverigt byggeri af 

medbygrækkehuse og klyn-
gebebyggelser, der spiller 
sammen med det eksisteren-
de miljø.

Stejlepladsen ofret
Når der i det hele taget skal 
bygges på Stejlepladsen, 

skyldes det aftalen om at 
droppe en af byggegrunde-
ne på Amager Fælled, der 
i folkemunde blev kaldt 
Strandengen. Her skul-
le By & Havn oprindelig 
have bygget sidste etape 
af Ørestad. Men folkelige 

protester fik politikerne til 
at flytte byggeriet til et min-
dre naturfølsomt område, 
nemlig campinggrunden på 
Vejlands Alle. Her udgøres 
byggefeltet af en eksiste-
rende parkeringsplads, det 
gamle vandrehjem og et om-

råde foran, som frem til 1974 
har været aktiv losseplads.

Men værdien af den 
grund var ikke så høj, at den 
1:1 kunne erstattet den tidli-
gere grund, og derfor måtte 
også Stejlepladsen bebyg-
ges, så der var penge nok til 

at betale afdrag på metroen. 
Derfor fik folkelige protester 
presset et ellers ikke plan-
lagt bygge igennem på Stej-
lepladsen.

Bo til leje
Drømmer du om at købe en 
lækker luksuslejlighed i om-
rådet ved Stejlepladsen, så 
bliver du skuffet. Alle om-
rådets boliger bliver lejebo-
liger. De private lejeboliger 
bliver overvejende mindre 
boliger i form af lejligheder 
og ungdomsboliger, men 
der ventes også at komme 
private rækkehuse til leje og 
boliger i to etager.

Modsat de private bo-
liger bliver de almene for-
trinsvis større boliger. Der 
kommer blandt andet cirka 
22 almene medbygrække-
huse, hvor kommende lejere 
vil kunne blive involveret i 
byggeprocessen. Disse unik-
ke rækkehuse kommer til at 
ligge i første parket til van-
det med direkte udsigt til 
Fiskerhavnen.

Møllers Hjemmebag også til engholmerne
Han blev først kendt på 
Teglholmen. Så flyttede han 
og kæresten til Bryggen. Nu 
kender alle – eller næsten 
alle – dem også dér. Og nu 
bliver det så beboerne på 
Engholms tur til at stifte be-
kendtskab med det rullende 

bageri, der har iværksætter 
Niels Møller som anker-
mand.

På sin brødcykel besø-
ger Niels Møller nu Eng-
holm fast hver søndag med  
morgenbrød, friskbagt rug-
brød, sprøde småkager og 

andre hjemmelavede læk-
kerier.

Hemmeligheden ved 
brødet er simpel. Det er 
fuldt af kærlighed, for det 
har været i gang hele natten, 
inden det pakkes kl. 07:00, 
og han selv derefter cykler 

afsted for at møde op på de 
faste steder med det bestilte 
brød.

I dag er Møllers Hjemme-
bag en succes, og Niels har 
fået ekstra hjælp til peda-
lerne for at nå alle stop på 
sådan en søndag. Og det er 

stadig glæden, der driver 
det hele.

Niels og hans forlovede 
Pernille er sprunget ud som 
selvstændige. Og drømmen 
om at skabe noget, der gi-
ver både glæde og fælles-
skab, har fra starten været 

den bærende drivkraft. Du 
kan læse hele historien på 
Møllers Hjemmebags hjem-
meside, hvor du også kan 
se mere om, hvordan du får 
fingrene i det gennemført 
hjemmebagte brød.

Jesch

Ny kapital til Lagkagehuset
Lagkagehuset, der har sine 
rødder på Christianshavn, 
har ekspanderet kraftigt, og 
samtidig har coronaen ramt. 
Begge dele koster penge. Så 
nu har ejerne Nordic Capital 
og L Catterton måttet ind-
skyde 200 millioner kroner 
ekstra i aktiekapital.

Pengene skal bruges til 
fortsat at åbne nye butik-
ker – ikke kun i Danmark, 
men også i England og USA. 
Ifølge Jason Cotta, admini-

strerende direktør i Lagka-
gehuset, går det godt både 
for bagerier i lokale byom-
råder og drive-in-bagerier, 
og online tilstedeværelse er 
styrket både i Danmark og 
internationalt.

”Kombineret med en 
snarlig tilbagevenden til 
noget, vi kan kalde en form 
for normal, tror vi, at vi kan 
sikre yderligere fodfæste på 
de markeder, vi opererer i”, 
siger Jason Cotta.

Nordic Capital og L Cat-
terton købte i 2017 Lagka-
gehuset. Siden har de to 
ejere skudt over en milliard 
kroner ind i kæden, der i 
dag beskæftiger mere end 
3000 medarbejdere. Lagka-
gehuset har 103 butikker i 
Danmark. Derudover dri-
ver bagerkæden 13 bagerier 
i London og tre i New York.

Jesch
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Bryggebro mangler lys måneden ud

Sidste etape af kontorbyggeri ved Fisketorvet klar til efteråret
Af Anders Bo Petersen
Det er gået rigtig godt med 
at udleje Skanska-kontor-
byggeriet ”CPH Highline” 
ved siden af Fisketorvet. 
Der er nu kun ét ledigt le-
jemål i bygningen på 1.280 
m2 med plads til ca. 80 
medarbejdere beliggende 
på de øverste etager med 
udsigt over København – 
og det bliver klar til indflyt-
ning i 3. kvartal 2021. Alt 
andet er lejet ud.

Det glæder man sig na-
turligvis over hos Skanska, 

der havde grunden stående 
i en årrække, før det blev 
gunstigt at bygge på stedet.

Seneste lejer er børsnote-
rede Nordnet, der til som-
mer vil flytte ind i deres nye 
hovedkontor, hvor de også 
får plads til at vokse.  

”CPH Highline byder 
på nogle attraktive ram-
mer, som er vigtige for vo-
res medarbejdere. Der er et 
smukt, maritimt nærmiljø 
og en meget unik tagterras-
se. Rammerne og miljøet 
kan noget helt særligt og er 

med til at underbygge de 
værdier, vi står for i Nord-
net”, siger Anne Buchard, 
der er landechef i Nordnet 
og flytter ind i juni 2021.

Attraktiv placering
CPH Highline er opført 
som en flerbrugerkontore-
jendom – det vil sige med 
plads til ikke kun en, men 
flere virksomheder. Med 
placeringen ved siden af 
Fisketorvet er man midt i 
et – hvad en ejendomsmæg-
ler ville kalde – eksklusivt 

erhvervs- og boligområde. 
Der er på Havneholmen 
snart egen metrostation – 
den kommer på hjørnet af 
Fisketorvet ud mod netop 
CPH Highline. Der er også 
let adgang til lufthavn og 
motorvejsnettet – og så lig-
ger Dybbølsbro S-togs stati-
on skråt overfor.

Skanska har fra starten 
forsøgt at gøre lidt ekstra 
ud af lejeforholdene, der 
blandt andet byder på en 
fælles økologisk kantine og 
med mulighed for blandt 

andet at dyrke yoga, uden-
dørstræning, kajakroning, 
havnebadning m.m.

CPH Highline er tegnet 
af Holscher Nordberg Ar-
kitekter og er inspireret af 
New Yorks populære High 
Line, der bugter sig mellem 
Manhattens skyskrabere 
med bygningens tagter-
rasse som det sociale sam-
lingspunkt og mødested.

CPH Highline huser al-
lerede lejerne GlobalCon-
nect og SAS Institute, som 
flyttede ind i december 

2020. Herudover har Pand-
ora, Handelsbanken, BDO 
og L’Oréal valgt at placere 
deres hovedsæde på Hav-
neholmen.

Skanska forventer, at 
anden og sidste fase af byg-
geriet på Havneholmen – 
”CPH Pulse” igangsættes 
medio i 2021. Det bliver en 
bæredygtig erhvervsejen-
dom på 15.500 kvadratme-
ter med masser af fælles fa-
ciliteter og services og egne 
tagterrasser til de enkelte 
lejemål. 

Renoveringsarbejde på 
Bryggebroen gør, at halv-
delen af broen pt er uden 
belysning. Der skal nemlig 
trækkes nye kabler, som 
skal give broen et opdateret 

lys, og imens er det gamle 
lys nedtaget.

Mens der ved den type 
arbejder ofte opsættes mid-
lertidig belysning, så har 
forvaltningen fravalgt at 

lave en midlertidig belys-
ning. Og det selvom ar-
bejdet foregår i de absolut 
mørkeste måneder.

Ifølge forvaltningen er 
forklaringen simpel: Der 

er ikke afsat penge til mid-
lertidig belysning. Til gen-
gæld har forvaltningen 
opsat skilte om, at der er 
arbejde i gang.

Brugerne af broen har 

dermed et ekstra stykke at 
passere i rent mørke. Den 
aftalte belysning på områ-
det mellem Cykelslangen og 
Bryggebroen er heller ikke 
kommet op endnu. Men 

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen oplyser, at det hele er 
bestilt, og at arbejdet snart 
påbegyndes. Så er der må-
ske lys for enden alligevel.
 Jesch

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage.
Aftaler træffes
også gerne
i jeres hjem.

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk Islands Brygge 25.  Tlf: 32 54 07 05

Fantastisk 10 års 
Panama rom
Elegant sødme med klare  
noter af rosiner og  
tung chokolade.
Kom ned og smag den.

Nu kr. 

299,-

PROFESSIONELT 
RENGØRINGSFIRMA 

T: 52 300 300  •   www.servicecity.dk

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring 
Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk servicefradrag i 2021 er 
kr. 25.000 pr. person

Sejlerne ved Lynetten frygter  
fortsat at blive spærret inde

Forslaget er at bygge en aukvædukt - eksempel fra Holland – 
så sejlerne ikke er spærret inde. Foto: Lynetten.

Af Lis Hylander
Hvis det netop udsendte 
udkast til anlægsloven for 
Lynetteholmen bliver rea-
liseret, frygter sejlerne i en 
af Danmarks største lystbå-
dehavne, Margretheholms 
Havn, at havnen bliver 
kvalt. Trafikministeren læg-
ger op til at ca. 3,4 millioner 
tons jord i en 25-årig periode 
skal køres over en dæmning, 
som vil spærre for adgang 
til havnen i dagtimerne. Sej-
lerne vil ganske enkelt blive 
spærret inde.

Ifølge forslaget skal en 
klapbro midt i dæmningen 

sikre adgang til havnen om 
natten og i weekenden, men 
det vil betyde en stærk for-
ringelse af havnen, mener 
Sejlklubben Lynetten, som 
nu kommer med en alterna-
tiv løsning.

Under vandet
Sejlklubben Lynetten har 
i tæt samarbejde med bl.a. 
Torsten Mølgaard, tidl. che-
fingeniør på Metrobyggeriet 
og mangeårig medarbejder 
i rådgivningsfirmaet COWI 
udarbejdet et forslag til en 
akvædukt som alternativ til 
klapbroen. Inspirationen er 

hentet fra et lignende pro-
jekt i Holland. 

Torsten Mølgaard har til 
TV2 Lorry udtalt, at akvæ-
dukten er mere simpel end 
en klapbro og nemmere 
at udføre. Desuden er den 
billigere end dæmning og 
klapbro. 

Havnebygmester i By & 
Havn, Hans Vasehus skriver 
i en e-mail til Havnefronten, 
at forslaget fra Sejlklubben 
Lynetten ser rigtig inte-
ressant ud, og at det nu er 
sendt videre til vores råd-
givere. ”Der er ikke truffet 
nogen endelig beslutning 

for en løsning endnu, men 
det vil der komme over de 
næste uger, og vi vil løben-
de være i tæt dialog med 
sejlklubberne, ligesom vi er 
i dag”, skriver Hans Vase- 
hus. 

Anlægsloven for selve 
udførelsen af Lynettehol-
men skal førstebehandles 
i Folketinget i starten af 
marts.

Havnen bliver kvalt
Hvis man vælger løsningen 
med en klapbro til transport 
af de kolossale mængder 
jord, vil det få alvorlige kon-
sekvenser for Margrethe-
holm Havns 700 bådejere.  

Formanden for Sejlklub-
ben Lynetten Airo Bjarking 
frygter, at det vil kvæle en af 

Danmarks største lystbåde-
havne. 

Hvis sejlerne kun har ad-
gang til havnen i aftentimer-
ne, vil havnen langsomt bli-
ve kvalt. Vi har brug for en 
havn med fri ind- og udsej-
ling, hvis vi skal bevare det 
unikke liv og den store akti-
vitet, der er omkring vores 
havn, siger Airo Bjarking. 

Desuden vil en delvis 
lukning af havnen i 25 år få 
konsekvenser for undervis-
ning, gæstesejlads, søred-
ning m.m.  

Sejlklubben Lynetten har 
flere end et tusinde medlem-
mer. Havnen er selvbygget 
og vedligeholdt af medlem-
merne siden 1974.

Prestigeprojektet Lynetteholmen kan koste livet for en af Danmarks 
største lystbådehavne, når 3,4 millioner tons jord i løbet af  
de næste 25 -30 år skal fragtes ud til Refshaleøen på lastbiler.
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Frugthave på Bryggen venter på tilladelser

Flere unge anholdt for handel  
med stoffer på Christianshavn

Nu skal du aflevere peberspray

Af Jesper Schou Hansen

Selvom en ny, stor frugtha-
ve på Bryggen skulle have 
været plantet, så lader den 
alligevel vente på sig. Det 
går nemlig ikke helt så hur-
tigt med sagsbehandlingen 
i Kommunen, at spaden al-
lerede er sat i jorden. Imens 
hygger træerne sig hos plan-
teskolen – men initiativta-
gerne er optimistiske og tror 
på, at haven nok skal kom-
me i gang i denne sæson.

”Vi har kun mødt positi-
vitet og imødekommenhed. 
Men vi mangler stadig de 
sidste tilladelser. Som for-
ventet viste jordprøverne 
(som Kommunen pludselig 
krævede i december, red.), 
at jorden ikke indeholdt an-
det, end hvad der er almin-
deligt i København, nemlig 
såkaldt let forurenet jord”, 
fortæller Erik Jørgensen 
fra Sønderbro Frugtpresse-
gruppe, som skal stå for den 
nye frugthave, der kommer 

til at ligge på den sydlige del 
af Islands Brygge på et areal, 
som haveforeningen Søn-
derbro råder over.

Ud over Københavns 
Kommune så skal Naturan-
kenævnet også nikke til 
frugthaven, da området er 
fredet. Men da det netop 
handler om at plante træer, 
så forventer ingen, at det vil 
give anledning til problemer.

Kæmpe potentiale
I første omgang er planen at 

plante en frugthave, men på 
sigt har projektet langt stør-
re potentiale, mener Erik 
Jørgensen.

”Man kan forestille sig, 
at frugthaven vokser og bli-
ver et udflugtsmål og måske 
bliver brugt af skolebørn i 
undervisningen. Om haven 
skal vokse sig større ved at 
vokse ned mod havnen, er 
måske en mulighed. Eller at 
noget af blomsterengen på 
Selinevej bliver til frugtha-
ve. Der er mange mulighe-

der”, mener Erik Jørgensen.
I øjeblikket har folkene 

bag Sønderbro Frugtpres-
segruppe en ny ansøgning 
liggende hos Amager Vest 
Lokaludvalg, hvorfra den 
første bevilling kom.

”Vi vil jo allerede gerne 
udvide projektet, og vi kan 
se, at en indhegning i første 
omgang nok også er en god 
ide, så eksempelvis råvildtet 
ikke spiser de nyplantede 
træer. En indhegning giver 
træerne bedre chance for at 

overleve”, siger Erik Jørgen-
sen.

I alt bliver der plantet 
cirka 100 træer og cirka 200 
frugtbuske. Både træer og 
buske forventes allerede at 
give de første fælles frugter 
til sommer, under forudsæt-
ning af at der i løbet af kort 
tid gives tilladelse.

Af Jesper Schou Hansen

Det er særligt på Christians-
havn, at Københavns Politi 
i denne tid anholder helt 
unge for handel med stof-
fer. Ifølge politiet skyldes 
det det opholdsforbud, der 
er i Pusher Street og Green 
Light District som følge af 
corona-situationen.

Det har flyttet en del af 
det ulovlige hashsalg andre 
steder hen, bl.a. i nærområ-
derne omkring Christiania. 
Og det er her, at politiet har 
anholdt en del unge.

”I anden halvdel af janu-
ar har vi sigtet over 200 for 
salg af euforiserende stof-
fer – primært i områderne 
omkring Christiania. Vi har 
i samme periode anholdt 
over 130 personer og kon-

fiskeret over 350.000 kr.”, 
siger Tommy Laursen fra 
Københavns Politi.

Opsøgende arbejde
Og netop mængden af unge 
opfatter politiet som stærkt 
bekymrende.

”Vi ser desværre, at man-
ge af dem, som forsøger at 
tjene hurtige penge i områ-
det, er meget unge. 

I forbindelse med vo-
res øgede tilstedeværelse i 
områderne har vi de sene-
ste uger sigtet flere. Vi har 
desuden holdt flere bekym-
ringssamtaler med unge 
og deres forældre, og nu 
supplerer vi indsatsen ved 
at indsætte socialfaglige 
forebyggere”, siger Tommy 
Laursen.

Forebyggernes rolle er at 

opsøge børn og unge, som 
flakker rundt i gaderne om-
kring Christiania og tage en 
snak om, hvilke risici man 
udsætter sig selv for ved at 
indtage, købe eller sælge 
ulovlige stoffer.

Man kan også kontakte 
sin lokale betjent over te-
lefonen, hvis man har en 
bekymring, man gerne vil 
vende med politiet. Man 
finder nummeret på www.
dinbetjent.dk.

Det har været fuldt lov-
ligt at have en peberspray 
i hjemmet til selvforsvar. 
Men det er det ikke længe-
re. For siden 1. februar har 
peberspray været forbudt, 
så derfor skal man aflevere 

den, hvis man har en – med-
mindre man har en polititil-
ladelse til den. 

Og hvordan gør man så 
det? Jo, man afleverer den til 
politiet, og det kan man gøre 
helt frem til 31. marts 2021. 

Tag den med i tasken eller 
lommen hen til nærmeste 
politistation.

Du skal dog være op-
mærksom på, at du skal tage 
den direkte vej til politistati-
onen. Du kan hverken besø-

ge Moster Else eller handle i 
supermarkedet på vejen.

”Vi opfordrer til, at man 
hurtigst muligt, og inden 
den 31. marts, får skilt sig 
af med sin peberspray, hvis 
man ejer en. Det kan man fx 

gøre ved at aflevere den til 
os i ekspeditionen på Ho-
vedbanegården”, siger leder 
af Center for Borgerservice, 
vicepolitiinspektør Paw 
Kaltoft.

Ekspeditionen på Hoved-

banegården har åbent man-
dag til fredag kl. 08.00-21.00 
og i weekender og på hellig-
dage fra kl. 10.00-17.00.

Abo

København Christianshavns Apotek
Torvegade 47 · 1400 København K
Tlf. 3257 6880

Vi udvider åbningstiderne 
på Christianshavns Apotek 

Fra 1. februar er de:

Alle hverdage 8.00-18.00
og lørdage 9.30-14.00

Vi glæder os til at se dig.

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00
www.dr-vvs.dk

dr-vvs@dr-vvs.dk

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

Christiania har lukket for 
handel med stoffer. Desværre 
får det unge til at forsøge sig 
som sælgere – og dem snup-

per politiet ret ofte.  
Foto: Christianias  

pressegruppe.
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Vestjyde er flyttet til Engholmen:

Her mødes storbypuls og  
følelsen af naturens vidder

Tekst og foto:
Mikkel Bækgaard
Kan man både have højt til 
himlen, udsyn til vandet, 
være tæt på vild natur og 
samtidig på kort tid kunne 
cykle på arbejde i indre by 
og nyde godt af storbyens 
mange tilbud? Og kan man 
virkelig skifte livet i det 
vestligste Vestjylland ud 
med en dagligdag i vores 
hektiske hovedstad?

Ja, er svaret hos Jacob 
Hedegaard Christensen, der 
arbejder som filialdirektør i 
Ringkjøbing Landbobanks 
afdeling i København. Han 
rykkede sammen med sin 
kone og to børn for seks år 
siden teltpælene op fra et liv 
ved Ringkøbing Fjord for i 
stedet at bo i København.

Og det var – modsat de 
fleste, som rykker på tværs 
af landet – ikke jobbet, der 
fik Jacob og hans familie til 
at skifte landlivet ud med 
storbyen. Det var derimod 
lysten til at bo i hovedstaden 
med alle dens tilbud, facet-
ter og særheder.

Tiltrukket af storbyen
“Vi havde det sådan set rig-
tigt godt i Ringkøbing og 
Vestjylland, hvor jeg og min 
kone stammer fra. Men vi 
havde en følelse af, at der 
var højere til loftet i Køben-
havn og en større diversi-
tet af mennesker. Vi kunne 
godt tænke os det her med, 
at man kan gå en tur uden 

nødvendigvis at møde folk, 
man kender. Og ville gerne 
vise vores børn en verden, 
hvor folk er meget forskel-
lige og lever på meget for-
skellige måder – og det må 
man sige, at vi fandt på Ve-
sterbro, hvor vi først slog 
os ned”, fortæller Jacob He-
degaard Christensen, der 
først efter beslutningen om 
flytningen var taget, fik sig 
et job i Arbejdernes Lands-
bank – et job, der siden er 
skiftet ud med en stilling 
som filialdirektør i køben-
havnerafdelingen af Ring-
kjøbing Landbobank.

I første omgang var det 
på Vesterbro, at Jacob Hede-
gaard Christensen og hans 
familie slog sig ned. Men i 
efteråret flyttede de ind i en 
lejlighed i første række til 
vandet på det nybyggede 
Engholmen bag Fisketorvet 
- et område, han virkelig har 
taget til sig.

Noget særligt  
over vand
“Der er noget helt særligt 
over at være ved vandet. 
Vandet er jo meditation i sig 
selv, og vi bruger vandet rig-
tigt meget – både om som-
meren og om vinteren. Jeg 
er fx med i en vinterbade-
klub. Det er skønt, selvom vi 
mangler en sauna herude”, 
griner han.

Samtidig holder han af, 
at man her både har fornem-
melsen af at bo i storbyen  

og samtidig er tæt på natu-
ren.

“Herude – og fx også på 
Sluseholmen, hvor vi boede 
en kort overgang – kan vi få 
det bedste fra to verdener. 
Vi er tæt på byen, og det er 
nemt at hoppe på cyklen 
og cykle til arbejde og det 
hele, og vi er samtidig tæt 
på naturen, himlen og van-
det. Det er nemt at komme 
ned til Sydhavnstippen og 

Fælleden”, fortæller Jacob 
Hedegaard Christensen, der 

elsker sit liv i København og 
ikke forestiller sig at skulle 

flytte tilbage til Vestjylland 
igen lige foreløbig.

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

TesTamenTe
• Hvem vil du sikre?
•  Ægtefæller/samlevende/enlige 

- de fleste har behov for testamente
• Book eller aftal gratis uforpligtende møde 

Chr. Hansensvej 5 • Svinninge
Ved Faurgården 7 • Holbæk

Vestervangen 10 • Asnæs

Lars Michael
Randskov

lmr@cityadvokat.dk
Tlf. 26 12 53 81

Testamente
Hvem vil du sikre?

Ægtefæller, samlevende og 
enlige – de fleste har behov for 
testamente. 

Gratis uforpligtende møde på 
mit kontor eller hos dig. 

Advokat og specialist i arv, 
testamente, dødsbobehandling, 
fremtidsfuldmagter og 
ægtepagter.Lars Michael 

Randskov
lmr@cityadvokat.dk

Tlf. 26 12 53 81
Lyngby Hovedgade 62, 2. th.
2800 Kgs. Lyngby

Gothersgade 137, 5. tv.
1123 København

NYHED!!
Hos Wami har vi lavet to nye menuer  

til vores kære gæster.
Menuerne er hver især beregnet til 1 person  

og består af 16 stk. frisklavet sushi. 
 

Den ene menu er designet til lakseelskeren  
og den anden menu er lavet til dem der ikke  

kan få nok af crispy ebi.

Pris pr. menu kr.138,-
 

Vi ses hos Wami sushi

Islands Brygge 81B - 2300 København S
Tel.: 43 71 00 00 - www.wami.dk 

I København er der diversitet, masser af liv og 
højere til loftet. Derfor skiftede Jacob Hede-
gaard Christensen og hans familie for seks 
år siden livet i vestjyske Ringkøbing ud med 
stenbro og hovedstad. Og på Engholmen har 
de nu fundet deres helt rette hylde, tæt på 
både byliv og udsyn til natur, vidder og vand.

Som filialdirektør i en bank, der primært 
beskæftiger sig med boligfinansiering føl-
ger Jacob Hedegaard med interesse bolig-
priserne på de nybyggede områder langs 
havnen, hvor han selv bor. 

“Det er virkelig et område i stor for-
andring og opbygning”, siger Jacob He-
degaard Christensen, der er filialdirektør 
i den københavnske afdeling af Ringkø-
bing Landbobank, en bank, der specialise-
rer sig i at finansiere boligkøb for private.

Han er selv rykket fra Vestjylland til 
København, hvor han for nylig er flyttet 
til det nybyggede Engholmen. Og langs 
med vandet oplever han et boligmarked, 
der trods corona og økonomisk krisestem-
ning bliver ved med at stige i værdi.

“Det er virkelig et område i udvikling. 
Snart kommer der Metro og Havnebus og 
alt sådan noget og hele området er jo sam-

men med Teglholmen og Sluseholmen 
Københavns Venedig. Og stik imod coro-
na, så stiger boligpriserne jo generelt lige 
nu – også herude. Der er jo lave renter, og 
der er rekord få boliger til salg. Det øger 
priserne, så folk lige nu har svært ved at 
nå at tænke sig om, før en relevant bolig 
er solgt.

På sigt er Jacob Hedegaard Christensen 
sikker på, at man vil se en opbremsning. 
Men hvor meget det rammer de nybygge-
de områder ved vandet, ved han ikke.

“Der er jo en knaphedsfaktor her. Snart 
kan der ikke bygges mere her ved vandet. 
Det ser vi også på den anden side ovre på 
Islands Brygge. Og folk vil jo gerne bo ved 
vandet, så de her boliger skal der nok fort-
sat være rift om”, siger filialdirektøren, 
der selv nyder nærheden til både vand og 
storbyens puls helt tæt på.

Filialdirektør:

Snart er det hele bebygget

Vi er tæt på byen, og 
det er nemt at hoppe 
på cyklen og cykle til 
arbejde og det hele, 
og vi er samtidig tæt 
på naturen, himlen og 
vandet. 
- Jacob Hedegaard 
 Christensen - 
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*Privatleasing via Nissan Finans. Nissan Juke Acenta Comfort Pack 1,0 Dig-T 1117HK. Leasingperiode 36 mdr. og 15.000 km pr. år; 1. bet. 9.995 kr. Fast leasingydelse pr. mdr. 2.795 kr.  Saml. Bet. i 
perioden 110.615 kr. Prisen er inkl. Service og lev. omk;  ekskl.  obl. forsikring. Betaling via BS. Tilbuddet gælder udvalgte farver til 31.03.2021.

Privatleasing tilbud
Fra 2.795 KR./MD.*
Udbetaling: 9.995 KR.

Nissan Juke

Du kan opgradere til automatgear for kun 400 kr./pr. mnd.

Rovsingsgade 78
2200 København N

Tlf. 8877 5566
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Teglholm, tegninger 
og badetøj til børn

Tekst: Mikkel Bækgaard,  
fotos: PR
Lokalmiljø og iværksætteri 
kan snildt gå hånd i hånd. 
Det er 33-årige Charity Tem-
bo Mikkelsen fra Teglhol-
men et godt eksempel på. 
Hun er nemlig ved at lan-
cere sin helt egen kollektion 
af badetøj til børn, som er 
stærkt påvirket af det lokal-
miljø, hun bor og færdes i. 
Tøjet er nemlig udsmykket 
med tegninger lavet af børn 
fra lokalområdet, og under-
vejs i processen med at ud-
vikle sin idé har Charity ak-
tivt brugt sit lokalmiljø.

“Ideen med min kollek-
tion af badetøj er, at det er 
udsmykket med farveri-
ge motiver, tegnet af børn. 
Alt for ofte oplever man, at 
søde motiver på børnetøj er 
tegnet af en eller anden de-
signer, men her har vi rent 
faktisk tøj til børn, hvor det 
er børn selv, der har lavet 
tegningerne”, fortæller Cha-
rity, der selv har designet 
selve tøjet, der er blevet ud-
smykket med de farverige 
illustrationer og mønstre.

Badetøj fra havet, 
inspireret af 
havnebadet
Det var ellers ikke fordi det 
oprindeligt stod i kortene, 
at Charity Tembo Mikkel-
sen skulle springe ud som 
designer. Hun er uddannet 
cand.soc. i Global Refugee 
Studies fra Aalborg Uni-
versitet og har arbejdet i 
forskellige NGO’er og i Kø-
benhavns Kommune. Men 
da hun selv fik tvillinger for 

et par år siden, sprang hun 
i første omgang ud som pri-
vat børnepasser, hvilket in-
spirerede hende til fortsat at 
arbejde med børn og samti-
dig finde en ny, mere kreativ 
vej i livet.

“Da vi flyttede herud på 
Teglholmen, var det ikke til 
at få en institutionsplads. 
Så først passede jeg mine 
egne børn, og siden valg-
te jeg at passe andres børn. 
Rigtigt mange har - ligesom 
vi havde det - svært ved at 
finde en plads til børnene. 
Og jeg fandt ud af, at jeg 
virkelig godt kunne lide at 
være sammen med børn, og 
undervejs fik jeg lyst til at 
arbejde med børnetøj. Også 
fordi jeg som mor til tvillin-
ger selv har haft fingrene i 
virkelig meget børnetøj”, 
fortæller den børneglade 
iværksætter.

At det netop blev badetøj, 
som Charity har kastet sig 
over, skyldes i høj grad lo-
kalmiljøet, fortæller hun:

“Jeg elsker at komme 
nede ved havnebadet, og 
det er herfra, jeg har fået 
ideen til, at det er badetøj, 
jeg gerne vil lancere. Sam-
tidig faldt jeg over det her 
fantastiske materiale, lavet 
ud fra plastic, man har fisket 
op fra havet - fx gamle fiske-
net. Det er perfekt at lave 
badetøj af - og så kan man 
sige, at man tager noget fra 
havet og giver noget igen i 
form af badetøj.”

Tegninger  
fra lokale børn
Undervejs i processen med 

at udvikle ideen med ba-
detøjet til børn har Charity 
fået uvurderlig hjælp fra det 
aktive lokalmiljø på Tegl-
holmen og Sluseholmen. 
Hun har blandt andet aktivt 
brugt lokale facebook-grup-
per til at afdække ønsker og 
behov til tøjet.

“Jeg har lavet flere sur-
veys, som jeg har delt i de 
lokale facebook-grupper. 
Jeg har spurgt ind til, hvad 
folk gerne vil have. Og da 
jeg havde lavet mine første 
udkast til designs, har jeg 
spurgt til folks reaktioner 
på det. Det har virkelig væ-
ret en stor hjælp”, fortæller 
hun.

Også de lokale  
børn har bidraget  
og hjulpet til
“Hvis det ikke var for coro-
na, så ville jeg gerne lave 
nogle workshops, hvor børn 
kunne møde op og være 
med til at lave tegninger 
og lignende, som så kunne 
ende på tøjet i kollektionen. 

Det kunne ikke rigtigt lade 
sig gøre, så i stedet efter-
søgte jeg tegninger på Face-
book. Her har de lokale børn 
været søde til hjælpe til”, si-
ger Charity, der lover at lave 
fysiske workshops for de 
lokale børn, så snart situati-
onen tillader det.

Til salg fra marts  
via Kickstarter
Lige nu glæder Charitysig 
til for alvor at lancere sit 
nye badetøjsbrand. I første 
omgang sker det fra starten 
af marts med en Kickstar-
ter-kampagne. Her kan in-
teresserede støtte projektet 
og forudbestille badetøjet. 
Og når så der er nok bestil-
linger, kan produktionen 
af første kollektion sættes i 
gang i Portugal, hvor bade-
tøjet bliver produceret.

“Vi skal minimum have 
forudbestilt 200 sæt badetøj, 
før det kan lade sig gøre. Så 
det håber jeg rigtigt meget 
på, vil lykkes. I første om-
gang er min plan at sælge 

tøjet via Kickstarter-kam-
pagnen og egen webshop, 
og så må vi på længere sigt 
se, hvad der sker. Jeg vil da 
ikke udelukke, at tøjet også 
bliver sat til salg på andre 
webshops også, men det lig-
ger ikke fast endnu”, forkla-
rer hun.

Og indtil da glæder Cha-
rity sig over den flotte mod-
tagelse, hendes projekt har 
fået i lokalmiljøet.

“Jeg er overvældet over 
den støtte, jeg har fået af lo-
kalområdet her på Teglhol-
men og Sluseholmen. Alle 
hepper på hinanden herude 
og ønsker det bedste for en. 
Det synes jeg er meget unikt 
for dette område. Mere end 
100 personer har givet mig 
feedback og dermed givet 
mig den bedst mulige start 
på projektet”, slutter hun.

Teglholmen og beboerne i området har spillet en stor rolle for Charity Tembo Mikkelsen, der er ved at lancere sin egen kollektion af badetøj til 
børn. Tegningerne på tøjet er tegnet af børn fra området, og lokale Facebook-grupper har været en uvurderlig hjælp i udviklingen af ideen.

Ana Opanga 
- nyt badetøjsbrand til børn
Ana Opanga er et nyt badetøjsbrand til børn, designet og ud-
viklet af Charity Tembo Mikkelsen fra Teglholmen. Tegningerne 
på tøjet er ægte børnetegninger, i første omgang lavet af børn 
i lokalmiljøet. ‘Ana Opanga’ betyder ‘kreative børn’ på zambisk - 
hvilket netop er det, som er missionen for projektet: at inspirere 
børn til at være aktive og kreative. Badetøjet bliver sat til salg i 
marts via en Kickstarter-kampagne. 
Læs mere på www.anaopanga.com 
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Politiet afviser problemer  
med egne biler i tomgang  
på Christianshavn
Af Jesper Schou Hansen

Biler må ikke være i tom-
gang i over et minut. Så skal 
motoren slukkes. Det har de 
også læst på Christiania, og 
derfor har pressegruppen 
henvendt sig både til Kø-
benhavns Kommune og Po-
litiet for at klage over biler, 
der holder i tomgang – fra 
politiet.

”Der holder konstant 
mindst to politivogne lige 
foran vuggestuen og børne-
haven Krudthusets indgang 
ud mod Refshalevej og bag-
indgangen til Christianias 
Grå Hal”, fortæller Fleur 
Frilund, medlem af Christi-
anias Pressegruppe.

Ifølge hende holder bi-
lerne i tomgang 90 procent 

af tiden med gener til følge 
for dem med vinduer, alta-
ner og haver ud til starten 
af Refshalevej, ligesom det 
er til gene for Krudthusets 
børn, forældre og ansatte.

Ja det gør vi
Hos Københavns Politi be-
kræfter man, at man holder 
i tomgang – men fastholder, 
at det er der gode grunde til.

”Vi har en løbende dialog 
og et tæt samarbejde med 
bl.a. Københavns Kommu-
ne og de forskellige aktører 
i området, herunder Chri-
stiania, for at sikre, at vores 
tilstedeværelse er til mindst 
mulig gene for borgerne i 
området. Så det er noget, vi 
har stor fokus på. Der kan 
dog være situationer, hvor 

vores køretøjer af sikker-
hedsmæssige og tekniske 
årsager er nødt til at holde 
i tomgang,” siger politiin-
spektør og leder af Center 
for borgertryghed hos Kø-
benhavns Politi, Tommy 

Laursen i en kommentar til 
Havnefronten.

Københavns Politi har 
været og er fortsat konti-
nuerligt til stede i området 
omkring Christiania blandt 
andet med henblik på at op-

retholde opholdsforbuddet 
(som blev etableret i Pusher 
Street og Green Light Di-
strict den 7. januar 2021 og 
siden er blevet forlænget 
flere gange) og undgå smit-
tespredning.

Fleur Frilund har fuld 
forståelse for politiet arbej-
de, men opfordrer til, at der 
indkøbes el- eller hybridbi-
ler og vogne så forureningen 
mindskes.

Ring direkte
og aftal et  

uforpligtende
møde

Hos Ringkjøbing Landbobank København får du kompetence, handlekraft og 
ordentlighed. Sådan har det været siden 1886.  
Hvad mere har du brug for?

Ringkjøbing Landbobank København
Frederiksborggade 1, 1.th · 1360 København K 
Tlf. 96 33 52 40
landbobanken.dk/kbh

Får din økonomi den 
opmærksomhed,  
du fortjener?

Heine  
Frederiksen
9633 5255

Louise  
Kjærulff
9633 5245

Lene 
Hoff
9633 5252

Merete 
Rosenbeck
9633 5242

Patrick Joost 
Vergo
9633 5251

Jacob H. 
Christensen
9633 5257

Mark 
Lorentzen
9633 5253

Mette 
Bindesbøl
9633 5244

Christian 
Holdt
9633 5247

Tine Amlund 
Henriksen
9633 5256

Jakob  
Høst
9633 5246

Jan 
Rysholt
9633 5254

Linde 
Bonde
9633 5243

Vil du VÆRE

AVISBUD?
Vi mangler bude 

til ruten på 

Sluseholmen 
Ruten giver 248 kroner pr. gang 

og vi udkommer hver 14 dg.

Interesseret, 
så kontakt os på:

Manglendeavis@havne-fronten.dk
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Tekst og foto:
Mikkel Bækgaard

Anne Køster elsker mad 
og vin. Faktisk elsker den 
41-årige levekvinde det så 
meget, at hun har dedike-
ret sit liv til gastronomien, 
hvor hun som selvstændig 
kommunikationsrådgiver i 
sin virksomhed Haps Kom-
munikation hjælper diverse 
restauranter, fødevarevirk-
somheder og vinfirmaer 
med at komme ud over ram-
pen.

Men også når hun ikke 
er på arbejde, fylder maden 
og drikkevarerne meget for 
Anne Køster, der bor med 
sin mand og tre sammen-
bragte børn i en lejlighed 
øverst oppe på Teglholmen. 
Normalt spiser hun gerne 
ude flere gange om ugen - 
også med børnene - hvor  
lokale stamsteder som Re-
staurant Vandvid, Super-
marco og Riccos trækker 

med velsmag og masser af 
hygge. 

“Normalt er et sted som 
Supermarco vores faste fre-
dagssted. Her kan børnene 
hygge sig med en is, mens 
vi voksne nyder god vin og 
måske nogle af deres pasta-
retter”, siger Anne Køster, 
da Havnefronten mødes 
med hende til en snefyldt 
gåtur rundt i en coronaluk-
ket Sydhavn.

For hvad gør hun så som 
madelsker i en tid, hvor det 
meste er lukket, og hun der-
for må nøjes med take-away 
og spiseoplevelser hjemme i 
privaten? Hvordan får hun 
sit lokale mad- og vinfix, når 
coronaen stadig forhindrer, 
at man hænger ud og hyg-
ger sig, som man plejer?

Landhandel hos 
Vandvid
“Supermarco bruger vi 
trods nedlukningen stadig 
rigtigt meget. Vi kan ikke 

sidde derhenne, men de har 
åbent, så man kan købe alle 
deres lækre råvarer. De har 
sådan nogle gode, færdig-
lavede kits med pastaretter 
og lasagne. Og generelt har 
de virkelig oppet sig på ta-
ke-away de senere år, blandt 
andet med en superlækker 
ragu bolognese”, siger den 
altid sultne madkommuni-
katør.

Ellers anbefaler hun også 
et andet af sine stamsteder, 
nemlig Restaurant Vandvid, 
som Havnefronten også tog 
en snak med for et par uger 
siden. Her elsker hun nor-
malt at hænge ud og nyde 
den hyggelige lokale stem-
ning, men det giver coro-
nasituationen jo desværre 
ikke mulighed for lige nu. 
Heldigvis har Vandvid åb-
net en lille landhandel, som 
Anne Køster nyder at købe 
ind hos.

“Her sælger de blandt 
andet grøntsager, kaffe, bag-

værk, og flere af de dejlige 
vine, som jeg ellers savner 
fra vinbaren Ved Stranden 
10’s sortiment (hvor de dag-
lige ledere Maurice og Lulu 
arbejdede før, red.). Så det 
er et sted, vi bruger meget - 
også her under lockdown”, 
siger hun.

Cykel med bagerbrød
De lokale bagere i området 
er Anne Køster ikke videre 
begejstret for, men heldigvis 
leverer Møllers Hjemmebag 
hver søndag nybagt mor-
genbrød, som man kan sam-
le op ved Engholmene.

“Møllers Hjemmebag er 
sådan en ladcykel med ba-
gerbrød. Og man kan forud-
bestille fx fastelavnsboller 
og andet sæsonaktuelt bag-
værk”, siger Anne Køster.

En anden service, der sik-
rer råvarer af høj kvalitet til 
hjemmekøkkenet, er natur-
skånsomme fiskekasser fra 
Fiskerikajen. Dem kan man 

Haps en coronavenlig  
bid af Sydhavnen
Hvad gør man som inkarneret mad- og vinøre, når ens lokale restauranter er lukket ned? 
Hvor får man i disse coronatider sit lokale mad- og vinfix, når man bor på Teglholmen?  
Havnefronten tog med madkommunikatør og levekvinde Anne Køster på en coronavenlig 
rundtur i hendes gastronomiske lokalområde.
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bestille og så hente ovre 
ved Corza Pizza på Islands 
Brygge hver fredag.

“Det er altså et godt lil-
le life-hack at bestille deres 
Fisk til Folket - og så kan 
man få sig en god gå- eller 
cykeltur over broen for at 
hente det”, griner hun.

Ny naturvinsbutik
God vin er også vigtig i en 
ellers kedelig coronaned-
lukning, mener Anne Kø-
ster. Og heldigvis kan hun 
anbefale flere gode steder at 
få sit vinfix. For selvom man  
ikke kan sætte sig ned og 
nyde et glas vin på stedet, 
kan man købe gode flasker 
med hjem flere steder i lo-
kalområdet.

Udover førnævnte Vand-

vid anbefaler Anne Køster 
også Roots Vinbutik på Tegl-
holmen.

“Det er en ny naturvins-
butik, som den spansk-me-
xicanske sommelier Felix 
Chamorro står bag. Han er 
virkelig dygtig til at finde 
små, spændende naturvins-
producenter, der laver flotte, 
rene vine. Egentlig troede 
jeg bare, at der var tale om 
en pop-up-butik, der havde 
åbent hver weekend de næ-
ste par måneder. Men det 
har heldigvis vist sig, at fra 
første april bliver det en helt 
ægte, fast butik”.

Vin-Lars’ vinbar 
med fremragende 
charcuterie
Er man samtidig sulten, an-

befaler Anne Køster også 
den nye vinbar i den gamle 
del af Sydhavnen med det 
forståelige navn Sydhav-
nens Vinbar. Her serverer 
Lars Nielsen - også kendt 
som Vin-Lars - lækkert 
charcuterie som take-away. 
Således kan man her købe 
både lækre flasker og vid-
underligt velsmagende læk-
kerier lavet af kvæg fra Ba-
skerlandet med hjem.

“Chacuteriet fra Origreen 
er virkelig fremragende. Og 
Vin-Lars er noget af en le-
gende i den danske vinver-
den. Så her vil jeg virkelig 

anbefale, at man tager hen 
- også for at støtte den nye 
vinbar, der ellers åbnede opi 
midten af december, kun få 
dage før det hele blev luk-
ket ned. Så det var jo ikke 
verdens bedste timing”, si-
ger Anne Køster, der, da vi 
kigger indenfor i vinbarens 
vinudsalg, benytter lejlighe-
den til at købe lidt champag-
ne med hjem.

“Jeg har lovet mig selv, 
at jeg altid lige skal have 
en flaske champagne med 
hjem. Det skal man aldrig 
gå ned på”, siger hun med et 
skævt smil.

Haps en coronavenlig  
bid af Sydhavnen

Hvem er Anne Køster så?
41-årig, selvstændig kommunikationsrådgiver, der 
hjælper restauranter og andre aktører i mad- og vin-
branchen. Skriver også om mad og vin i onlinemagasi-
net Prêt à Partir. Anne Køster bor til daglig i Sydhavnen, 
hvor hun nyder godt af lokalområdets mange ga-
stronomiske og vinøse tilbud. Ingen af de anbefalede 
steder i artiklen er blandt Anne Køsters egne kunder.

Vidste du… om Sluseholmen og Teglholmen
-  At Sluseholmen, før området blev fyldt med moderne 

lejligheder, var et industriområde?
-  At gaderne i den ældste del af Sluseholmen er opkaldt 

efter internationale jazzmusikere, der havde en  
relation til København: blandt andet Ben Webster, 
Kenny Drew og Richard Boones?

-  At der på Teglholmen i 1871 lå et teglværk, der  
forsynede blandt andet Vesterbro med tegl  
– deraf områdets navn?

-  At Skolen i Sydhavnen har særligt fokus på de  
maritime og naturvidenskabelige fag? 

 Emma Thorsen
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De tre nye stoppesteder  
for havnebussen  
klar til sommer

Gode råd fra  
Teglholmen  
om ledelse  
i en coronatid

Af Anders Bo Petersen

Der kommer tre nye stop-
pesteder for havnebussen 
ved Nordhavn, Islands 
Brygge Syd og Enghave 
Brygge. Og de bliver klar 
til brug i juli måned. Det 
fremgår af et notat fra 
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen.

Det er Venstre, Radi-
kale, Socialdemokratiet, 
SF, Enhedslisten og Al-
ternativet, der er blevet 
enige om at bruge knap 
10 millioner kroner på 
sagen, som lader sig reali-
sere, fordi kommunen har 
investeret i flere nye el-
drevne havnebusser. Der-
med kan man opretholde 
en fornuftig tidsplan for 
havnebusserne, der med 
stoppestedet især i Nord-
havn får en betragteligt 
længere rute.

At havnebussernes nye 
stoppesteder er på vej, 
glæder naturligvis politi-
kerne.

”Vi glæder os over, at 
de bliver klar til sommer. 
Med indførelsen af de 
nye el-havnebusser har 
københavnerne fået et 
grønt alternativt, og det er 
vigtigt, at vi får koblet de 
nye bydele ud til vandet 
på havnebusnettet”, siger 
Cecilia Lonning- Skov-
gaard, der er beskæfti-
gelses- og integrations-
borgmester for Venstre, 
som var eneste borgerlige 
parti, der var med til at 
bevilge pengene. Ifølge 
hende passer det med, at 
byen og livet åbner igen: 
”Det er lige, hvad der er 
brug for”.

Ekspropriering
I december var forvaltnin-
gen i gang med at ekspro-
priere de områder, som 
skulle bruges til anlægs-
broerne, og derefter er det 
Bygge- og Boligstyrelsen, 
som skal give tilladelse til 
opførelsen af de nye hav-
nebusstoppesteder.

Da havnebusdriften 
siden foråret sidste år har 
virket 100 procent på el, 
så skal der også etableres 
opladningsmulighed ved 
havnebusstoppestedet 
i Nordhavn (Orientkaj), 
som bliver ny endesta-
tion. Det bliver dermed 
også det første af de nye 
stoppesteder, der tages i 
brug. Kommunen forven-
ter, at stoppestedet over-
drages til Arriva ultimo 
juni 2021, hvorefter Arri-
va kan påbegynde test af 
udstyret til genopladning 
af havnebusserne.

Havnebusstoppeste-
derne ved Islands Brygge 
Syd og Enghave Brygge 
vil efterfølgende blive 
overdraget til havnebus-
drift til Arriva – forvente-
ligt ultimo juli 2021 – som 
derefter kan begynde at 
tage alle tre nye stoppe-
steder i brug.

Af Anders Bo Petersen

Inden coronaen kom, hav-
de rigtig mange virksom-
heder fokus på god ledelse 
og på, hvordan medarbej-
derne kunne trives godt på 
arbejdspladsen. Men med 
hjemsendte medarbejdere, 
der er tvunget til at arbejde 
hjemmefra, så er det noget 
sværere at have fokus på 
trivsel og god ledelse. Men 
ikke umuligt.

Nu har Anita Palmgren, 
som privat bor på Teglhol-
men, skrevet en håndbog 
om ledelse i en coronatid. 
Og selvom virksomheder-
ne har omstillet sig på im-
ponerende vis i forhold til 
praktikken, så er tiden inde 
til ”et servicetjek af ledelses-
kompetencer og -metoder” 
for fortsat at kunne sikre 

resultater og trivsel, mener 
Anita Palmgren.

”Min bog er både til le-
dere og medarbejdere, der 
er interesseret i at tilegne 
sig nogle brugbare redska-
ber for at få et samarbejde 
til at fungere, både hvad 
angår trivsel og resultater. 
Bogen har en holistisk ind-
gangsvinkel til ledelse, og 
jeg giver nogle helt konkre-
te værktøjer videre, som jeg 
selv har erhvervet som leder 
og Master Coach”, fortæller 
Anita Palmgren.

Vi kan alle lære
Allerede da Danmark luk-
kede i marts 2020, opstod 
ideen til bogen.

”Vores arbejdssituation 
blev med et fingerknips helt 
anderledes, end den plejede 
at være. Tal fra Danmarks 

Statistik viser, at op mod 40 
% af arbejdsstyrken pludse-
lig blev tvunget til at arbej-
de hjemmefra, og det tal er 
formentlig endnu højere nu. 
Hjemmearbejdet sætter os 
i en ny situation i forhold 
til f.eks. det kollegiale, det 
sociale, motivationen, 
samarbejdet og målsæt-
ningerne. Og jeg tror, 
at vi er ved at indse, 
at forskellene og ud-
fordringerne er større, 
end vi måske troede, da 
det begyndte. Jeg opda-
gede f.eks. personligt, 
at flere og flere i mit 
netværk begyndte 
at miste motiva-
tionen for de-
res arbejde. 
De følte sig 
”afkoblede”. 
Det blev jeg 

nysgerrig på – hvorfor var 
deres motivation dalende 
under corona?”, siger Anita.

Hun begyndte derfor at 
spørge mere og mere om 
oplevelserne i sit netværk. 
Senere gik hun mere syste-
matisk til værks med en di-
gital undersøgelse samt 14 
dybdegående interviews. 
Og det er det arbejde, som 
bogen udspringer af.

Ledelse på dybt vand
”Jeg gerne vil dele de er-
faringer, som jeg har gjort 
mig i forbindelse med min 
undersøgelse og mine in-
terviews. Det giver nem-
lig et værdifuldt indblik i, 
hvordan det er at arbejde 
under en pandemi for både 
medarbejdere og ledere. 
F.eks. er det kommet meget 
bag på mig, hvor lidt fokus 

man har haft på det sociale 
aspekt. Lederne er blevet 
kastet ud på dybt vand – 
uden at vide om de egentlig 
kunne svømme. Faktum er, 
at det er meget anderledes 
at lede på fysisk afstand”, 
siger Anita.

Hun håber, at folk kan få 
brugbare tips og konkrete 
værktøjer til, hvordan man 
kan komme igennem coro-
natiden, og synes, at både 
ledere og medarbejdere med 
fordel kan læse bogen.

Træt af skæve 
tænder?

Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling 
med en enkel og hurtig tandregulering. 

En skæv tand, for store  
mellemrum mellem  
tænderne eller en  
uregelmæssig tandstil- 
ling. Der kan være mange  
årsager til, at du ikke er 
helt tilfreds med dit smil.

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder  
for at give dig et smukt smil. Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop  
dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor om- 
fattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

tandlægen.dk Islands Brygge  tandlægen.dk Islands Brygge  
Kigkurren 8 G, 1. Kbh S Kigkurren 8 G, 1. Kbh S 
tel: 32 57 75 44 tel: 32 57 75 44 
islandsbrygge@tandlaegen.dkislandsbrygge@tandlaegen.dk

Om forfatteren
Anita Palmgren har mere end 25 års erfaring med HR og ledel-
se, blandt andet fra Mega Records, DR og Sky Radio.  Anita har 
gennem tiden ansat mere end 300 mennesker, hvilket betyder, 
at hun har læst rigtig mange ansøgninger, har afholdt rigtig 
mange jobsamtaler og mødt et hav af kandidater. Derudover 
er Anita både DiSC-certificeret samt certificeret Master og 
Team Coach. Bogen hedder Ledelse i en coronatid.
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TEMPUR – SAWANA
Kontinental med opbevaring

PURE – SAWANA
Spring Box Elevation. Excl. Gavl & tilbehør 
Str. 140/160/180x200 cm Pris 32.596,-  Nu 19.999,-

AUPING – ESSENTIAL
Sengeramme med Vivo madras og planbund. 
Warmgrey eller Nightblue. excl. Tilbehør
Str. 140x200 cm Pris 30.495,- Nu 21.999.- Nu 29.999,-

TEMPUR PRIMA 19
Cool Touch madras. 
Vælg mellem Original,  
Sensation eller Cloud

140 x 200 cm  
Pris. 25.998.- SPAR 34%

Nu 16.999,-
160/180 x 200 cm Pris. 39.996.- 

Nu 19.999,-

NU 599.-

SPAR 50%

SPAR 27%

SPAR 30%

HOVDEN PUF
Mange farver
Pris. 1.295.- 
Nu 599.-

TEMPUR - OMBRACIO PUDE
Giver støtte om du ligger på  
siden, ryg eller maven Pris. 1.399.-  Nu 999.-

PREMIUM MOSKUS DYNE
Str. 140x200 cm Pris 2.799,- Nu 999,- 
Str. 140x220 cm Pris 2.899,- Nu 1.099,-

SPAR 28%
SPAR 64%

Den lille kæde med de STORE kompetencer

SPAR 25% PÅ ALLE
TEMPUR PUDER

VI KAN LEVERE HURTIGT

Str. 160/180x200 cm - Pris 40.995,-

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

www.sengekompagniet.dk
kontakt@sengekompagniet.dk

Tlf. 33 32 55 26
Click & Collect - Rosenørns Allé 18, 1634 Kbh V
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Lille Langebro har fået ny alternativ belysning.

En dårlig samvittighed sniger 
sig langsomt ind på mig. Over-
alt hører jeg om mennesker, der 
får ryddet op og muget ud – og 
får foretaget ting i deres hjem, 
der i årevis er blevet udskudt på 
grund af hverdagens travlhed. 
I denne tid, hvor de tilbringer 
de fleste af døgnets timer i deres 
hjem. Nu kan de rigtigt få tid til 
at tage fat:

“Hvor er det skønt, at man rig-
tigt kan få ryddet op fra kælder til 
kvist, nu, hvor man alligevel skal 
gå hjemme og ikke kan komme 
nogen steder”, siger de og nikker: 
“Ikke sandt?”

Jo, skynder jeg mig at sige 
– og tænker inderst inde,  
at nu skal jeg også se at komme 
i gang. Hvad tænker jeg dog 
på?

For samtidig med at jeg efter-
hånden er noget træt af at tilbrin-
ge de fleste timer alene hjemme 
i selskab med lidt musik og min 
computer, så har jeg nemlig ikke 
fået ryddet op i mine bøger, ikke 
fået ryddet op på loftet - og ikke 
fået ordnet mine cykler, så de er 
klar til brug, når solen bryder 
frem. Jeg har heller ikke fået sor-
teret mit tøj og kørt det til gen-
brug – eller fået ryddet op i mine 

papirer, der ligger og flyder rundt 
omkring.

Overspringshandlinger
Hver eneste aften, når jeg sætter 
mig til rette for at se nyheder el-
ler et andet program i tv, så fejer 
mit blik hen over bunker af bø-
ger, aviser, papirer og forskelligt 
andet, som jeg skal se at få ryddet 
op i.

Nu har der været næsten et 

helt år til at få det gjort, men intet 
er sket.

Der står også et stort og truen-
de skab i mit soveværelse og ven-
ter: Indeni skabet er der proppet 
med bukser, skjorter, trøjer, jakker 
og anden form for beklædning. 
Allerede i midten af marts – forri-
ge år – besluttede jeg mig til at få 
ryddet op i det skab, men hvis De 
kan holde på en hemmelighed: 
Det er ikke sket endnu, tværti-
mod: Mere er blevet proppet ind.

Men nu begynder den dårlige 
samvittighed for alvor at melde 
sig. Jeg aner, at vi så småt nærmer 
os den dag, hvor butikker, restau-
ranter og kontorer åbner igen. 

Det bliver altså senere
Alting bliver normalt. Altså som 

før. Så skal jeg høre, hvordan ven-
ner og bekendte smilende og ind-
forstået vil sige:

“Der kom da noget godt ud af 
de nedlukkede dage. Jeg har al-
drig haft det så ryddeligt som nu, 
skønt at få tid til rigtigt at komme 
til bunds i rodet derhjemme…”

Så vil man se mig sidde med et 
falsk og påtaget smil og supplere:

“Ja, det var godt at få noget 
fra hånden og komme til bunds i 
bunkerne…”

Jeg må hellere se at komme i 
gang, der er vist lige et par week-
ender tilbage.

Må De i øvrigt have en god een 
af slagsen…

 

GOD WEEKEND- med Finn Edvard

Rørføring under Glyptoteket giver rynker i panden
Af Anders Bo Petersen

I disse år er København ved 
at udfase damp som var-
mekilde, og det betyder, at 
en række ældre ejendomme 
er i gang med at skifte rør, 
heriblandt Glyptoteket. Det 
skriver Dagens Byggeri.

Og hvor det normalt er 
lige ud ad landevejen, så er 
opgaven under Glyptoteket 
en helt anden historie. Mu-

seets varmecentral ligger 
midt inde i bygningerne, 
og hertil skal fire rør føres 
frem. To til fjernvarmerør og 
to kølerør. Men bygningen 
tåler ikke vibrationer. Den 
er fra 1888, fredet, og midt 
inde i Glyptoteket er der en 
glasgang, der forbinder byg-
ningerne. Den tåler heller 
ikke vibrationer. For at kom-
plicerer det yderligere, så 
rummer den en meget speci-

al glasskulptur, og rørførin-
gen skal gå lige under den. 
Og hvis det så ikke var nok, 
så er gulvet i gangen udført 
i en særlig type granit, som 
ikke kan erstattes. Det er 
derfor ikke muligt at grave 
igennem gangen.

10 måneders 
planlægning
Alene planlægningsarbej-
det har taget ti måneders 

forberedelse. Her er frem-
føringsveje, metoder og 
værktøj blevet vejet og vur-
deret. Regler, forsikrings-
spørgsmål og coronaen har 
ikke gjort opgaven mere 
enkel. At museet er lukket 
på grund af corona har dog 
gjort opgaven lettere. 

Løsningen er blevet, at 
man har skåret en 30 cm 
tyk belægning ud i små tern 
med en diamantsav. Deref-

ter har man brugt en hånd-
holdt elhammer og endelig 
klippet belægningen op 
med en hydraulisk saks på 
en elektrisk specialmaskine.

Man er netop færdig med 
at presse et rør ind med tal-
jer og donkrafte. Fordi jor-
den er så hård nedenunder, 
er man nødt til at bruge et 
bor inde i røre, for at bore 
jorden foran ud, mens man 
trykker røret længere ind. 

Nu skal man i gang med at 
fjerne 70 meter betonkanal 
og lægge nye rør, og når 
man når maj, er arbejdet 
overstået.

Og gæsterne – de vil al-
drig opdage, hvilket kæmpe 
bøvl det har været at skifte 
varmerør i Glyptoteket. 

Lysfestival i gang langs  
Københavns havn
Af Jesper Schou Hansen

Der er masser af lys i vinter-
mørket under Copenhagen 
Light Festival, hvad enten 
du er på gåben, løbetur eller 
cykel. Det er både danske 
og internationale kunstnere, 
som frem til den 27. februar 
viser lysværker hver aften 
langs havnen.

På grund af corona kan 
der ikke afholdes guide-
de ture, talks og pop-up-
events. I stedet er der blevet 
videreudviklet på et inter-
aktivt kort, så du kan finde 
ruter langs værkerne. Om 
hvert værk er der tekst, spe-
ak og video med kunstner-
ne.

Kortet finder du enten 
via app’en “Indenfor10Mi-
nutter – Copenhagen Light 
Festival” eller www.copen-
hagenlightfestival.org, hvor 
du også kan printe kort og 
ruter ud, hvis du foretræk-
ker den analoge verden.

I år løber festivalens var-
tegn, Green Beam, endnu 
engang gennem byen. Når 
du ser den grønne laserstrå-
le over himlen, ved du, at 
værkerne står tændt – vær-
ker som 10 store fugle over 

Højbro Plads, lystegninger 
på Nationalmuseet og et kli-
mapolitisk værk på Uden-
rigsministeriets gamle ho-
vedkvarter på Kgs. Nytorv 
samt andre lysværker med 
en større mening, der ifølge 
arrangørerne ”giver nyt lys 
og inspiration til københav-
nerarkitekturen og alle i Kø-
benhavn”.

Selvom Green Beam er 
en gentagelse, så er den 4. 
version en ny rute, som i år 
er 3,67 km og går fra Tivoli 

til Christiansborgs tårn og 
videre ud til B&W Hallen. 
Green Beam er blevet festi-
valens signal til, at man er i 
gang.

Satser på city og 
havnen
“Vi har i år bestræbt os på, 
at de fleste værker skal op i 
Indre By og tæt på vandet, 
så man kan gå, løbe eller 
cykle samt selv stoppe op 
og høre om lysværkerne via 
mobilen uden at samles. Det 

har vi lært meget af også 
for fremtiden”, siger Jesper 
Kongshaug, lysdesigner og 
formand for Copenhagen 
Light Festival.

Lysfestivalen er ikke kun 
flot belysning. Der er også 
budskaber imellem. På det 
gamle udenrigsministerium 
i Harsdorffs Hus på Kgs. 
Nytorv har man således 
skabt et klimapolitisk værk: 
”The Ice Is Melting at the 
Pøules” af Båll&Brand. En 
titel, der er hentet efter da-

værende udenrigsminister 
SF’eren Villy Søvndals tale 
på et ret ubehjælpsomt en-
gelsk. Værket sætter fokus 
på de store mængder smel-
tevand fra Indlandsisen og 
indeholder blandt andet 
selv samme.

Lyset skinner gennem 
smeltevand fra den grøn-
landske indlandsis, blå 
kornblomst og blå anemo-
ne samt råolie. Det skaber, 
hvad kunstnerne selv kal-
der ”et organisk lysværk” 

på facaden af den historiske 
bygning, som engang huse-
de det danske udenrigsmi-
nisterium.

Og mens vi er ved det 
udenlandske. Der er inter-
nationale kunstnere med. 
Men de har måttet alliere 
sig med lokale for at få de-
res kunstværker op, for 
coronasituationen har sat en 
stopper for deres deltagelse. 
Men der er i år internationa-
le værker fra England, Spa-
nien, Sverige og USA.
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Mogens Bøggilds Ko  
er ved at rejse sig i protest 
ved Christianshavns volde

Tekst og foto: Jette Ingerslev

Mange mennesker har be-
nyttet de gode solskinsti-
mer til at være ude for at få 
motion rundt om i byens 
gader og parker, langs hav-
nen og kanalerne. En fin tur 
kan lægges mange steder 
ved Christianshavns Vold, 
Stadsgraven, Elveloppevej 
og i Enveloppeparken. 

Interesserer man sig for 
kunst, er der mange skulp-
turer at se på sådan en tur. 
Adskillelige er tidligere 
blevet beskrevet i Havne-
fronten, blandt andet Ei-
nar Utzon-Franks ”Minde 
om faldne flyvere” (1938) 
og Modstandsbevægel-
sens minde over 76 faldne 
mænd fra Amager under 
Anden Verdenskrig, udført 
af Morten Nielsen (1949). I 
det sydvestlige hjørne af En-
veloppeparken, tæt på den 
travle Amager Boulevard, er 
der endnu en markant bron-
zeskulptur. Det er Mogens 
Bøggilds ”Ko, der er i færd 
med at rejse sig”. Skulptu-
ren kan ses som et symbol 
på de mennesker, der er ved 
at rejse sig i protest mod de 
nuværende ugunstige tider 
med de mange restriktioner. 
Nu må der ske noget andet!

Skulpturen
Det kan give anledning til 
en vis undren, at der ligger 
en naturalisk bronzeskulp-
tur af en ko i naturlig stør-
relse så tæt på hovedåren i 
en stor by: Travlt og tæt tra-
fik, store byggerier og man-
ge mennesker. 

Skulpturen var udtænkt 
og planlagt som en del af en 
gruppe husdyr, der skulle 
hugges ud i granit til op-
stilling i 1938 ved Bellahøj, 
hvor der afholdtes dyrsku-
er fra 1938-1967. Skulptur-
gruppen blev aldrig gjort 
færdig, sandsynligvis pgra. 
Anden Verdenskrig. I 1956 
blev der taget en kopi i ce-
ment af Bøggilds ko og op-
stillet på dens nuværende 
plads. 

Skulpturen består af en 
tyk bronzeplade, hvorfra 
en fuldvoksen og velnæret 
ko er i færd med at rejse sig. 
Bagkroppen er hævet halvt 
op, mens forkroppen hviler 
tungt på forbenene. Hove-

det med de imponerende 
horn er strakt frem som en 
vægtstang, der om et øjeblik 
vil kaste hovedet opad og 
bagud, så forkroppen kan 
komme fri af jorden. Alle 
muskler på krop, ben, hals 
og hoved er i samspil for at 
få den tunge krop op at stå. 
Bøggild har fanget koen i 
det splitsekund, hvor den 
samler al sin energi for at 
overvinde tyngdekraften. 
Hele processen afspejler en 
virkelighed, som mange by-
boere måske aldring har set, 
men som her indfanges så 
fornemt i dette kunstværk.

Skulpturen er placeret på 
en cementbase, der bærer en 
lille bronzeplade med oplys-
ninger om kunstner og titel 
samt tilhørsforhold. Den er 
anbragt på græsplænen og 
ligger parallelt med vand-
kanten. Den har hovedet 
vendt mod spiret på Vor 
Frelsers Kirke på Christians-
havn.

Kunstneren
Bøggild var meget optaget 
af studier i naturen, særligt 
af dyr og deres bevægelse. 

Han mente, at opfattelsen 
og iagttagelsen af naturen 
var det eneste sikre ud-
gangspunkt for kunstnerisk 
skaben. Øjeblikket – ofte 
som et dramatisk øjeblik – 
kom til at spille en stor rolle 
i hans værker. Bøggild men-
te, at ”kunst er at omsætte 
følelser i et billedsprog”. 

Han blev professor ved 
Akademiet fra 1955-1971. 
Som lærer var han meget 
konservativ. Han kunne på 
den ene side arbejde særde-
les hurtigt, ikke mindst med 
ler, og på den anden side 
være langsom til at få gjort 
sine opgaver færdige. Flere 
store projektet blev således 
aldrig afsluttet, blandt andet 
et stort mosaikgulv til Råd-
huset i Århus.

Gennem årene udførte 
Bøggild talrige værker og 
deltog i mange udstillinger. 
Til de store regnes ”Bjør-
nebrønden” i Nykøbing 
F. (1925), ”Grisebrønden”, 
også kaldet ”Ceresbrønden” 
i Århus (1950) og ”Hjort 
og ørne”, monumentet for 
Danmarks Befrielse, bestilt 
i 1946 af Hillerød Kommune 

og afsløret foran Frederiks-
borg Slot i 1960. Den store 
”Radiofonifigurgruppen” 
foran Radiohuset viser en 
kvinde, der sætter sit barn 
på ryggen af en svane, der 
er ved at miste fodfæste på 
den høje sokkel (1950). Af 
andre værker skal nævnes 
”Den fangne ørn”, en brønd 
til slotsgården i Sønderborg 
(1982) og ”Tito, den stejlen-
de hingst” foran Hillerød 
Rådhus (1982). 

Holdning med 
konsekvenser
I en årrække var Bøggild 
medlem af bestyrelsen for 
Thorvaldsens Museum, til 
bestyrelsen gik ind for at 
vise en monumental instal-
lation af billedkunstnerne 
Henrik Have og Susanne 
Ussing med titlen ”Sansning 
og sammenhæng”. Gamle, 
rustne cykler fundet i kana-
len, en udstoppet kat med 
uglehoved og en ugle med 
kattehoved var bygget op 
som en trone. Det var for 
provokerende. Han trak sig 
derfor fra bestyrelsen i 1979, 
idet han mente, at Thor-

valdsens Museum var 
skabt til en anden form 
for kunst.

Om kunstneren
Mogens Bøggild (1901-1987) er født og opvokset i Hillerød, hvor 
han som ung fik undervisning af maleren Karl Jensen. Fra 1919 
– 24 blev han uddannet som billedhugger ved Kunstakademiet 
i København. 
Igennem sin karriere opnåede Bøggild en række hædersbevi-
ser, heriblandt Eckersbergs Medalje i 1930 og Thorvaldsenme-
daljen i 1940.



Historiens  
vingesus i  
landets ældste 
atelier ved 
Frederiksholms 
Kanal

Af Jette Ingerslev

I efteråret fortalte multikunst-
neren Per Arnoldi med glæde i 
stemmen, at han havde fået til-
delt et stipendium med to må-
neders ophold i landets ældste 
atelier - Store Atelier - i Mate-
rielgården på Frederiksholms 
Kanal. 

Per Arnoldi, der bor i om-
rådet ved Frederiksholms 
Kanal, glæder sig nu over 
dette ophold i et stort, lyst og 
varmt atelier med tilhørende 
fin snedkerkælder, et velud-
styret køkken og en eksotisk 
have. Glæden forstærkes af 
stedets historiske ånd, hvor 
kunstprofessorerne boede og 
færdedes sammen med elever 
fra Akademiet i en lang årræk-
ke. Mange kunstværker har set 
dagens lys på dette sted.

Fæstningens 
Materielgård med Store 
Atelier
Den meget smukke, gule Fæst-
ningens Materielgård mel-
lem Vester Voldgade, Blox og 
Frederiksholms Kanal består 
af mange bygningskomplek-
ser med bl.a. det senbarokke 
palæ Materialforvalterboligen 
(1740), Bindingsværksbyg-
ningen (1748) og Magasinbyg-
ningen (1768). Ind imellem 
bygningerne er der hyggelige 
gårde og haver, hvor mag-
nolia, figner og druer trives så 
frodigt. Realdania By & Byg 
erhvervede ejendommen i 
2007 og har gradvist renoveret 
området. 

Fra januar 2020 har Statens 
Værksteder for Kunst – med 
støtte fra Carlsbergfondet – 
overtaget det historiske Store 
Atelier, som er blevet omdøbt 
til Frederiksholm Atelier. 

Kunstnere kan søge Statens 
Værksteder om gratis at få 
stedet til disposition i op til et 
halvt år for at arbejde med et 
specifikt projekt. Udefra kom-
mende kunstnere kan få tildelt 

en lejlighed i Materielgården, 
mens de arbejder i Frederiks-
holm Atelier.

Ifølge Arnoldi fungerer det 
hele perfekt som inspirerende 
arbejdssted. ”Sådant burde 
alle kunstnere kunne arbejde: 
Varmt og gratis!” 

Billedhuggere på 
Frederiksholms Kanal 
Siden 1786 har det smukke bil-
ledhuggeratelier på Frederiks-
holms Kanal 28 været brugt 
af nogle landets væsentligste 
billedhuggere: Johannes Wie-
dewelt (1731-1802), H.V. Bis-
sen (1798-1868), sønnen V. Bis-
sen (1836-1913) og Anne Marie 
Carl Nielsen (1863-1945). Da 
Billedhugger Johannes Bjerg 
(1886-1955) blev udnævnt til 
professor i 1945, overgav han 
sit atelier til Akademiet. Her-
efter fungerede stedet som 
Billedhuggerskolen Frederiks-
holms Kanal indtil 2011. I en 
fireårig periode lejede billed-
hugger Bjørn Nørgaard (1947-) 
dette atelier for bla. at fremstil-
le dronnings sarkofag til Ros-
kilde Domkirke. 

Per Arnoldis aktivitet før
Per Arnoldi (1941-) er autodi-
dakt, modernistisk kunstner, 
der især er kendt for at benytte 
grundfarverne (rød, gul, blå) i 
sine værker. I en længere peri-
ode boede han i Amsterdam, 
hvor han havde tæt og kon-
struktivt samarbejde med Ste-
delijk Museum. 

Han synes dog, at museets 
indkøb af værket med en ka-
gedåse fra Irma, ikke ydede 
ham tilstrækkelig kunstnerisk 
retfærdighed. ”Kunne de ikke 
have valgt noget andet end Ir-
ma-dåsen?” ”Nej, den dåse er 
Din – og kun Din!”

Arnoldis plakater til DSB 
i 1975 hører til det ypperste 
inden for plakatkunst. De er 
tidstypiske og nærmest at be-
tragte som ikoner for plakat-
kunst. Arnoldi regnes for en 

af Danmarks vigtigste plakat-
kunstnere. 

Han har tillige en vidtspæn-
dende produktion af malerier, 
keramik, skulpturer samt ud-
smykninger, bl.a. i Operaen 
på Holmen. Dertil kommer 
Tv-produktioner og undervis-
ning. 

Arnoldi har ofte fungeret 
som kunstnerisk rådgiver. 
Meget markant i forbindelse 
med opførelsen af Operaen 
(2011), hvor han bl.a. stod for 
farvevalg, design af logo og 
scenetæppe.

Han har arbejdet og løst 
opgaver i 28 forskellige lande, 
bl.a. i samarbejde med nogle 
af verdens største arkitekter 
som Norman Foster, London. 
Kunstværker er repræsenteret 
på adskillige store museer ver-
den over.

Arnoldi kan lide at blande 
sig i aktuelle debatter. Han 
er altid velforberedt og vel-
formuleret med vid og slag-
færdighed. Ikke uden grund 
modtog han i 2011 Moders-
måls-prisen.

Aktivitet nu
Sommerens store og flotte ud-
stilling på Børglum Kloster i 
Vendsyssel er lige blevet af-
sluttet, men den fik ikke helt 
det planlagte forløb pgra. Co-
vid-pandemien.

Under besøget i Frederiks-
holm Atelier fik Havnefron-
ten et hurtigt kik på de fem 
forskellige plakater, der netop 
er gjort færdige som udsmyk-
ning af primært 120 værelser 
til kemobehandlede børn og 
deres pårørende på Cleveland 
Clinic, Ohio, USA. Arnoldi  
er – forståeligt nok – spændt 
på, hvor langt omkring  
plakaterne vil nå i denne kæm-
pe organisation med 11 til-
knyttede hospitaler og mange 
klinikker i adskillige lande. 
- Og om honoraret snart vil 
finde frem trods Covid-forhin-
dringer. 

Arnoldi står, går og sidder i 
Frederiksholm Atelier. Han ar-
bejder meget disciplineret med 
den nye udfordring i 2021, 
nemlig en stor skulptur, bestå-
ende af mange, op til fire meter 
høje, lodrette stænger i forskel-
lige størrelser og farvenuancer. 
En væsentlig forhindring har 
vist sig på vejen, nemlig mang-
lende respons på en ansøgning 
om 150.000 kr. til materialer 
og medhjælpere. Omfanget af 
skulpturen har derfor måttet 
indskrænkes i højde og om-
fang. Det er naturligvis dybt 
skuffende, ikke mindst, da den 
tildelte tid i dette ”velfærds-
statens paradis” hurtigt kan gå 
eller rettere stryge afsted. 

Hele rummet bærer præg 
af engageret aktivitet. Rundt 
om står forskellige små og sto-
re skulpturer, bla. ses en lille 
båd på en granitplade: Det er 
modellen til den 3 m store båd 
i indisk diabas på en 3 x 3 m 
”svævende flise” med titlen 
”Oktober 43” skulptur. Den er 
ved at blive støbt og skal afslø-
res d. 5. maj for at markere, at 
det lykkedes mange jøder at 
undslippe nazisterne i okto-
ber 1943 med danske fiskeres 
hjælp. Dronning Margrethe II 
skulle gerne afsløre skulptu-
ren. 

Rundt om hænger flere små 
malerier og et stort foto af Pi-
casso. Han overvåger Arnoldis 
arbejde. På et staffeli arbejdes 
med et stort, værk på 2 x 2 me-

ter med koboltblå baggrund 
og et sort rektangel centralt 
placeret.

Tankevækkende er der to 
modeller til gravsten, den ene 
er prydet med et spejl op mod 
himlen og den anden består af 
en udhugget grav med en sti-
ge ned til det uvisse - eller op 
igen. ”Desværre vandt jeg ikke 
konkurrencen!”

Tiden er knap og efter fem 
kvarters besøg fra Havnefron-
ten kalder arbejdet atter på Ar-
noldi.

Tiden iler
I maj måned fylder Arnoldi 80 
år. Det mærkes dog ikke. Han 
er stadigt fuld af energi og hå-
ber på at få endnu et ophold i 
det dejlige atelier. Næste gang 
gerne med økonomisk støtte, 
så den planlagte skulptur kan 
blive fuldført. Et bogværk Solo 
II om egne værker er i støbe-
skeen.

De tre ting, som Arnoldi 
kan fremhæve som sine bed-
ste, og som han med glæde 
vedgår sig, er DSB-plakater-
ne,” Irma-dåsen”, udvalgt af 
Stedelijk Museum og skulptu-
ren ”Sortladne hav”, opstillet 
i Mindelunden i 2017 for ”De 
danske krigssejlere, der miste-
de livet 1939-1945”.

Afsløringen af ”Oktober 
43” skulptur kan ses som en 
ekstra flot markering af Ar-
noldis runde fødselsdag: Til 
lykke!
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Frederiksholms Kanal                                                                                               
Slotsøen er omgivet af en kanal, der fra Stormbroen og ud mod 
havnen benævnes Frederiksholms Kanal. Resten af kanalen via 
Højbro og videre ud til havnen betegnes som Slotsholmskanalen. 
Christiansborg Slot-siden ligger Den kongelige Ridebane, Stald-
mestergården med flere ministerier og Christian IV’s Bryghus og 
på landsiden Nationalmuseet med Prinsens Palæ, nogle smukke 
ejendomme med Ubbe Vin, Kammeradvokatens kontor, National-
museets klunkelejlighed i nr. 1, og derpå Borups Højskole i Philip de 
Langes Barchmanns Palæ (1741), Fæstningens Materialgård og til 
slut Blox med bla. Dansk Arkitektur Center.
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Den 11-årige rapper Karla er på programmet til festivalen. 
Foto: PR foto.

 

 

Hent kreapose fra Amager Børnemusikfestival 
i Kulturhuset Islands Brygge
Af Anders Bo Petersen

Årets børnemusikfestival er 
gået online, for som med så 
mange andre ting kan man 
ikke tilbyde fysiske aktivite-
ter på grund af corona. Men 
alligevel bliver der plads til 
et lille fysisk ”indslag”. Som 
noget nyt i år kan man hente 
en kreapose fyldt med gode 
sager til at lave klippekli-
stre-kreationer derhjemme.

Poserne kan bl.a. afhen-
tes uden for Børnekultur-
hus Amar, Ørestad Bibli-
otek, Kulturhuset Islands 
Brygge og Kvarterhuset. 
Poserne kan kun afhentes i 
et bestemt tidsrum, og det 
foregår efter først-til-møl-
le-princippet.

Dag og tidspunkt for, 
hvornår poserne kan afhen-
tes, bliver delt på bibliote-
kets og festivalens facebook-
sider i løbet uge 6. Kunstner 
Maria Lau Krogh hjælper 
alle i gang med korte klip-
peklistre-videoer på festiva-
lens facebookside, hvor hun 
giver tips og gode ideer til, 
hvad man kan lave med kre-
aposen.

Ellers er der budt op 

til dans og syng-med-fest 
hjemme i din stue i vinterfe-
rien. For festivalen er online. 
I år disker den op med kon-
certer, musikalske krea-ak-
tiviteter og seje dansetrin i 
alle hverdage i uge 7 – den, 
der ligger fra den 15. februar 
til 19. februar.

Festival på Facebook
Selvom Amager Børnemu-
sikfestival ikke kan afhol-
des, som den plejer med 
masser af familier samlet 
til fællessang og svingom-
mer, kan byens børn stadig 
få et ordentligt skud mu-
sikvitamin i vinterferien. 
Festivalen, som de sidste 
mange år har fyldt uge syv 
med et væld af live-musik 
på Amagers kulturhuse og 
biblioteker, vil i år streame 
koncerter live via Facebook 
og byde på en række kre-
ative hjemmeløjer for hele 
familien.

”Vi kan jo ikke rigtig for-
udse, hvor længe nedluk-
ningen varer ved, så i stedet 
for at aflyse har vi besluttet 
at flytte musikken og kre-
ativiteten over i et digitalt 
festivalunivers, hvor alle 

kan være med”, fortæller 
projektleder Anne Bøgh fra 
Børnekulturhus Amar, der 
sammen med Ørestad Bibli-
otek, Kvarterhuset, Solvang 

Bibliotek, Kulturhuset Is-
lands Brygge og Teater Zebu 
hvert år arrangerer Amager 
Børnemusikfestival.

”Fra mandag til fredag 

live-sender vi koncerter om 
formiddagen og eftermid-
dagen med nogle af landets 
bedste musikere og bands 
for både de små og lidt 
større børn. Og så kommer 
der videoer med krea-akti-
viteter, som man kan lave 
sammen derhjemme i løbet 
af hele ugen, skabt af billed-
kunstner Maria Lau Krogh, 
fortæller Anne Bøgh, der 
også anbefaler, at man går 
en tur forbi Børnekulturhus 
Amar.

”Efter en tur på legeplad-
sen kan man gå på vindue-
skiggeri uden for Børnekul-
turhus Amar. Der vil nemlig 
være udstilling af lyskunst 
med dybhavstema af Kunst-
nerkollektivet Vertigo!”, si-
ger Anne.

11-årig rap stjerne
Onlinefestivalprogram-
met byder på koncerter alle 
hverdage i vinterferien. Et af 
de helt store lokale topnavne 
er den 11-årige rapper Karla. 
Karla går i 6. klasse og bor 
med sin familie på Amager, 
laver videoer til onlineplat-
formen TikTok med venin-
derne og går til hiphop-dans 

i fritiden. Og så er hun en 
usædvanligt dygtig rapper 
– så god, at hun har fået en 
pladekontrakt med Sony 
Music. Karla udgav sin før-
ste single i december, som 
på under en måned blev set 
og streamet over 100.000 
gange på Youtube og Spoti-
fy. Nummeret hedder “Fan 
Af Mig Selv” og er fuld af at-
titude og fede flows. Det er 
vaskeægte girl power med 
en stil, der leder tankerne 
hen på kvindelige rappe-
re, som: Saweetie, Cardi B,  
Megan Thee Stallion og 
selvfølgelig også danske 
Tessa.

De allermindste kan 
glæde sig til koncert med 
Sille og Palle, der hygger 
med rasleæg og tørklæder. 
Duoen Hipsomhap leverer 
tonsvis af fed energi med 
dansevenlige rytmer og rim, 
der får alle til at grine, og 
er der stemning for en hyg-
gelig musikalsk fortælling, 
er der både Viva, som med 
verdensmusik deler histo-
rien om Emilio og Pumaen, 
og Det lille turneteater, der 
fortæller om Odysseus på 
kontrabas.



1910. februar 2021



20 10. februar 2021

SUPERMARCO | STØBEGODSVEJ 1, 2450 KØBENHAVN SV | MAN-FRE 8.30 - 19.00  LØR 8.30 - 17.00

supermarco supermarcodk 

G Å  A L D R I G  PÅ  K O M P R O M I S  M E D  D I N  PA S S I O N

Passione
L A  N O S T R A

Pasta er ikke bare pasta. Pasta er passion. Og hvis 
du spørger os, må man aldrig gå på kompromis med 
sin passion. Det er nemlig den, der driver os. 
Pasta må aldrig betragtes som et tilfældigt tilbehør. 
Pasta er nemlig stjernen på din tallerken. Og den 
lyser klarest, hvis den bliver forkælet med de bedste 
råvarer og … ja, du har gættet det. Passion. 
Og den går hele vejen gennem processen 

– fra den rette kornsort i det rette klima, til 
dyrkningsprocessen og forarbejdningen i møllen, før 
pastaen bliver formet og nænsomt tørret og til sidst 
ender i din gryde. 
Italienerne ved, at passionen er i detaljen, og at det 
enkle ofte er det bedste. Lad os hjælpe dig med at 
finde den helt rigtige pasta i Supermarco. 
Danmarks største udvalg af kvalitetspasta.

PA S TA

DOLCE & 
GABBANA

PASTA
PIRRO

PASTA
RUMMO
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