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Politikerne vil undersøge  
to broer over havnen

Af Jesper Schou Hansen

Næste skridt på vejen til at 
få hele to nye broer over Kø-
benhavns havn er taget. For 
med indgåelsen af en poli-
tisk aftale i ugen inden påske 
er realiseringen af de to bro-
er rykket et skridt nærmere.

Først om fremmest skal 
der laves en egentlig forana-
lyse for broen til Refshale-
øen.

”Der er penge til en for-
analyse på en helt ny cy-
kelbro mellem Indre By og 
Refshaleøen, som skal bane 
vejen for en grøn cykelrute 
over Refshaleøen mod den 
kommende bydel, Lynette-
holm”, siger overborgme-
ster Lars Weiss. 

Hvor den skal placeres, 
og hvordan den skal finan-

sieres, skal politikerne gen-
nem foranalysen se, om de 
kan finde ud af. I aftaletek-
sten hedder det om place-
ringen, at den ”kan forbinde 
Refshaleøen med området 
ved Nordre Toldbod/Lan-
gelinie”. Uanset den fysiske 
placering er ideen at prio-
ritere cykelforbindelser fra 
start i udviklingen af Øst-
havnen og Lynetteholm, så 
de nye bydele bindes sam-
men med resten af byen.

Bro fra  
Enghave Brygge
Også broen mellem Engha-
ve Brygge og Islands Brygge 
er med i den nye politiske 
aftale. Her har politikerne 
aftalt, ”at der inden åbnin-
gen af Sydhavnsmetroen 
er behov for at se på den 

samlede infrastruktur i om-
rådet nær Enghave Brygge 
station, herunder en stibro-
forbindelse mellem Teglhol-
men og Islands Brygge”.

Det glæder flere politike-
re. Både Venstres politiske 
leder, Cecilia Lonning-Skov-
gaard, og det radikale med-
lem af Teknik- og Miljø-
udvalget, Mette Annelie 
Rasmussen, taler varmt for 
broen.

”Vi var allerede inden 
aftalen ude og markere, at 
vi skal have sat noget mere 
skub i infrastrukturen i vores 
nybyggede områder. Vi har 
en metro, der åbner om nogle 
år, og hvis vi skal have givet 
eksempelvis Islands Brygge 
syd let adgang til metroen, 
så skal vi have etableret den 
bro. Samtidig giver det hele 

området omkring Enghave 
Brygge og videre let adgang 
til hele det grønne område 
på Amager”, siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard.

Også de Radikales Mette 
Annelie Rasmussen mener, 
at det haster med at få broen 
på plads.

”Der er jo stadig ikke 

fundet penge til hverken 
den ene eller anden bro, 
men med aftalen om at un-
dersøge de to broer over 
havnen, så er vi kommet et 
stykke videre. Vi Radikale 
har en ambition om, at det 
skal være så let så muligt at  
passere havneløbet på cy-
kel eller som gående – og  
det her er et skridt på vejen”, 
siger hun til Havnefront- 
en.

Endelig  
finansiering mangler
Selvom de to broforbindel-
ser over havnen er rykket 
nærmere, så skal der fortsat 
findes finansiering til begge 
broer.

På Refshaleøen kunne 
grundejerne – det er overve-
jende pensionskasser – have 
interesse i at bidrage for at 
fremrykke tidspunktet for, 
hvornår der kan bygges. På 
Enghave Brygge og Islands 
brygge Syd er det til gen-
gæld kommunale midler, 
der skal i spil – evt. i kom-
bination med fondsmidler. 
Lille Langebro er således 
betalt af Realdania, Cirkel-
broen af Nordea Fonden og 
Inderhavnsbroen af A. P. 
Møller fonden. 

Både en ny cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands 
Brygge syd samt en ny bro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen. 
Begge dele er nu officiel politik og en del af den senest indgåede poli-
tiske aftale. Pengene til begge broer mangler dog stadig.

Hvor den nye bro ved Teglholmen og Nordre Toldbod skal gå, 
ved ingen. Illustration: Københavns Kommune.



Nej – andre er ikke  
korrupte, fordi du er uenig

LEDER

Ind i mellem går det rigtig hårdt for sig i diskussioner, især på de sociale me-
dier. Da en af udsendelserne i årets X-faktor rullede over skærmen, benyttede 
TV2 sig af anledningen til at sætte fokus på de grove angreb, som deltagerne i 
X-faktor udsættes for fra nogle af seerne.

Der var ikke grænser for, hvilke latrinære udtryk, nedsættende bemærk-
ninger, racistiske kommentarer og andet, som deltagerne blev overdænget 
med – alene fordi de deltog i et tv-program.

De københavnske kommunalpolitikere får ikke en meget blidere medfart. 
Forleden dristede medlem af Borgerrepræsentationen Jonas Bjørn (Soc.) sig 
til at gøre opmærksom på, at nogle af medierne ikke var så superheldige i 
deres billedvalg, når de beskrev sagen omkring byggeri på Amager Fælled på 
den såkaldte campinggrund. 

Flere medier viste nemlig billeder fra de 95 % af Amager Fælled, som der 
slet ikke bliver bygget på. I sig selv en forholdsvis harmløs anledning – altså 
at fastslå noget faktuelt.

Derefter stak diskussionen helt af på den socialdemokratiske politikers 
facebook-profil med grove beskyldninger om kriminelle forhold, korrupti-
on, nepotisme, overtrædelse af diverse regler og bestemmelser. Alt sammen 
uden hold i fakta.

Jonas Bjørn sidder i By & Havns bestyrelse, og hans bedre halvdel er Miljø-
minister Lea Wermelin. Det har fået borgere til – fejlagtigt – at påstå, at han er 
inhabil, tjener ekstra på et bestemt udfald og er korrupt.

Nu sidder den pågældende politiker i bestyrelsen, fordi han er udpeget af 
kommunen til at varetage kommunens interesser. Og miljøministeren sidder 
ikke personligt og sagsbehandler klager eller tilladelser. Så når beskyldnin-
ger om kriminelle forhold flyver over bordet, er det altså ikke rigtigt.

Anklagerne kommer fra borgere, som tydeligvis er helt uenige med beg-
ge politikerne. Det må man også gerne være. Men at beskylde de, som man 
er uenig med, for kriminelle forhold, er ikke en måde at diskutere og vende 
uenigheder på.

Når man ser på, hvem de udokumenterede beskyldninger om kriminelle 
kommer fra, må man ærgre sig. Flere af dem smykker sig med ”Bevar Ama-
ger Fælled” på deres profilbilleder. At det er kommet så vidt, kan måske ikke 
undre, men det er nu alligevel ærgerligt.

Gennem en længere periode har toneangivende personer i Amager Fælled 
Venner skruet op for retorikken med anklager om ulovligheder og overgreb 
på naturen – fulgt op med politianmeldelser og klager til kommune og mil-
jøstyrelse. Imidlertid er alle afgjorte klager og politianmeldelser indtil videre 
endt i det rene ingenting og afvist.  Mon ikke de godt vidste det på forhånd?

Imens bobler facebookgrupperne til støtte for Amager Fælled over i rase-
ri og had mod politikere og myndigheder. I et sådant ekkokammer af raseri 
har fakta meget ringe vilkår. Når Jonas Bjørn således gør opmærksom på, at 
Københavns største koloni af ynglende lærker – som er Danmarks tredjemest 
almindelige fugle – faktisk slet ikke findes på campinggrunden, hvor der skal 
bygges, men på den anden side af vejen, hvor der slet ikke bygges, så stiger 
raseriet.

Og når fakta igen bliver fremhævet – eksempelvis at der kun er 20 par lær-
ker i alt – så koger ekkokammeret atter over. 

Det er helt legalt, at man gerne vil redde 20 lærkepar og synes, at det er 
helt i orden, at det koster eksorbitante 2.000.000.000 kroner. Men det er ikke i 
orden at tilsvine de politikere, som man er uenig med, og med helt og aldeles 
udokumenterede påstande kalde dem kriminelle. Amager Fælled Venner har 
et ansvar for deres Facebook-grupper. Det ansvar forvalter de rigtig dårligt.
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En havne-app kan hjælpe mange
Af Troels Brücker

Medlem af Bådklubben Valby
Oscar Pettifords Vej 13 2. th
2450 Kbh SV

I det seneste nummer af Havne-
fronten anerkender udviklings-
chef Per Schulze fra By & Havn 
behovet for en ‘Havne-app’, der 
kan samle alle informationer om 
havnen. En slags populærudga-
ve af Havnereglementet kunne 
man sige - suppleret med op-
lysninger og praktiske forhold, 
som alle sejlere har brug for. I 
dag er viden om havnen spredt 
og svært tilgængelig.

En moderne, brugervenlig 
og nem adgang til havnen vil 
være til gavn for alle brugere af 
havnen, både for organiserede 
og uorganiserede sejlere, gæ-

stesejlere fra nær og fjern, roe-
re, SUP’ere, badende m.fl., men 
også alle andre, der bare nyder 
havnens herligheder. Tryghed 
og viden er en forudsætning for 
sikkerhed i havnen.

Let adgang til reglerne
Behovet for indhentning af nyt-
tig information om havnen kan 
på denne måde opfyldes via et 
medie, næsten alle bruger, og 
som i akutte situationer vil være 
smart og effektivt. Det være sig 
ifm. slusens åbningstider og 
reglerne dér, havnefogedens 
telefonnummer, en grundstød-
ningssituation, et farligt fiskenet 
i vandet, eller hvis man spotter 
en vanvidssejler (ring 114, ikke 
112!).

Et win-win-instrument for 

alle aktører i og omkring hav-
nen.

Opfordringen er, at By & 
Havn snarest igangsætter og 
finansierer udarbejdelsen af en 
sådan app. Den nødvendige 
IT-ekspertise findes, og mange 
erfarne havnebrugere kan sik-
kert bidrage med input til en 
kravsspecifikation og indhold.

En havne-app er foreslået og 
efterlyst tidligere, men desvær-
re er intet sket. På et offentligt 
møde i 2014 i Bådklubben Val-
by om vanvidssejlads i havnen 
med mange havnebrugere og 
myndigheder til stede var en 
af konklusionerne, at netop en 
havne-app var en af forudsæt-
ningerne for tryghed i havnen.
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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

Alternative facts om 
Christianias byggerier
Af Ole Lykke

Christianit siden 1979 og leder af Christiani-
as Lokalhistoriske Arkiv

I lederen i forrige nummer af 
Havnefronten defineres alterna-
tive facts som: ”påstande uden 
hold i virkeligheden”, og det 
beklages, at der også i dansk 
politik ”findes politikere, som 
opfinder enten problemer eller 
facts, som de derefter bygger vi-
dere på”.                                                                  

På samme side har ”Havne-
fronten” givet plads til et sko-
leeksempel i misinformation. 
Finn Rudaizky (DF) råber vagt i 
gevær, fordi han og ”flere og fle-
re christianshavnere har bemær-
ket, at Christianitterne sniger 
sig til at bygge nye luksushuse 
langs vandet og stjæler et grønt 
åndehul fra københavnerne”.  

Finn Rudaizky har på  
det grundlag bedt Københavns 
kommune ”anvise forslag til, 
hvordan voldarealerne kan  
sikres”, så DF ”efter en hur- 
tig drøftelse med de andre par-

tier kan skabe flertal for et ind-
greb”. 

Gammel hetz
Det er gentagende Christia-
nia-hetz fra Fremskridtspartiets 
storhedstid. Men DF er i krise, 
og er ikke skønsom i valget af 
genbrugspolitik, selv om ver-
den – og Christiania - har for-
andret sig. Det er godt 30 år 
siden, at Christiania selv satte 
stop for nybyggeri i de grønne 
områder. I 1991 blev det en del 
af aftalen mellem Christiania 
og Staten. I 90´erne var det kun 
tilladt at restaurere og tilbygge 
på eksisterende boliger, og en 
god snes boliger blev helt fjer-
net.                   Fra 2002 har der 
været totalt stop også for tilbyg-
ninger i den grønne del af Chri-
stiania, og i 2012 blev seks bebo-
elser ved voldgraven nedlagt, 
og fire erstatningsboliger opført 
på landsiden af Dyssen.

Kun restaureringer
Den byggeaktivitet, som Ruda-

izky har iagttaget, skyldes, at 
Christiania med overgangen 
til fondseje i 2012 har fået mu-
lighed for byggelån, som også 
anvendes til restaurering og 
ombygning i de grønne områ-
der, hvor vi er underlagt Kul-
turarvsstyrelsens krav om ikke 
at øge det samlede bebyggede 
areal med en eneste kvadratme-
ter, hvilket overvåges nidkært af 
Bygningsstyrelsen.
Det er i disse styrelser Rudaizky 
kunne have opdateret sine facts, 
inden han kørte sig selv og DF i 
stilling som de grønne områders 
Robin Hood.  Som det siges i 
slutningen af lederen i Havne-
fronten, ”ville det være befrien-
de, hvis politikere – uanset par-
tifarve – afholdt sig fra at løse 
ikke-eksisterende problemer”.
I øvrigt har vi for tiden meget 
tæt kontakt med Kommunen og 
Christianshavn omkring udvik-
lingen af Refshalevej og storm-
flodssikring, som også kunne 
være mere relevant at debattere 
med avisens målgruppe. 
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BMW 330e Touring aut. Sport Line 184+113 292 471.436 422.000

BMW 530e Sedan aut. Sport Line 184+109 292 521.486 470.000
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BMW 545e Sedan aut. xDrive Sport Line 286+109 394 630.399 570.000

BMW X1 xDrive25e Advantage aut. M-Sport 125+95 220 384.397  350.951

BMW X2 xDrive25e Advantage aut. M-Sport 125+95 220 394.114 360.007
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Man skulle have den store 
tegnebog frem for at få fingre 
i lejligheden på Sankt Annæ 

Plads. Foto: Lützau.

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

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 

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

Havnepatruljering  
langs Islands Brygge  
– og havnen rundt
Af Anders Bo Petersen

Så snart temperaturen kom-
mer lidt i vejret og solen tit-
ter frem, så bliver der liv på 
vandet i Københavns havn 
– særligt i området omkring 
Islands Bygges populære 
havnepark. Erfaringsmæs-
sigt kalder det også på pa-
truljering til søs. Derfor har 
politiet igen skudt årets hav-
neindsats i gang, skriver Kø-
benhavns Politi i en email til 
Lokalavisen Havnefronten 
og vedlægger et citat fra en 
af deres havnebetjente:

”Vi vil i hele sommer-
halvåret være til stede i hav-

nen for at sørge for sikker-
heden, da vi gerne vil have, 
at det er trygt og sikkert for 
alle at færdes i havnen,” si-
ger Mads fra nærpolitiet.  

I pressehenvendelsen fra 
politiet hedder det videre, 
at ”når man opholder sig 
i havnen, er det vigtigt at 
passe på sig selv og andre – 
samt at overholde reglerne i 
havnen”. Dem oplister poli-
tiet således:

Her er reglerne
Du må højst sejle 6 knob i 
hovedløbet og 4 knob i ka-
nalerne. Du må ikke sejle 
på vandscooter, jetski, ki-

tesurfing, windsurfing og 
lignende, da de enten er for 
hurtige eller svære at navi-
gere og kan blive til fare for 
andre i havnen. Du må kun 
afspille forstærket musik i 
dagtimerne fra kl. 07-22, så 
natteroen sikres for dem, 
der bor langs havnen, og 
endelig at det kun er tilladt 
at bade i havnens afmærke-
de badesteder, hvor der er 
skilte med ’badning tilladt’. 
Overtrædes reglerne, kan 
man få en bøde.

Især reglerne omkring 
forstærket musik – typisk 
soundbokse – har været en 
kilde til enorm irritation på 

Islands Brygge. En eksplo-
sion i spontan-fester som-
meren igennem var et hedt 
emne – også i Havnefronten.

Kun badning ved 
badesteder
Det sidste bliver nok lettere 
problematisk for politiet at 
leve op til. Langs hele Kø-
benhavns havn bades flittigt 
uden for badezonerne – af 

såvel børn som voksen, af 
unge som gamle. 

Politiet insisterer dog på, 
at der er gode grunde til, at 
man kun skal bade i de af-
mærkede badesteder.  

”Ved badestederne er 
der ingen trafik, så man er 
i sikkerhed for havnebus-
ser og både. Selvom det er 
nemt for dig, der bader at 
se havnebussen eller kanal-

rundfarten, så er det altså 
svært for dem at se dig i 
vandoverfladen, og det ska-
ber farlige situationer,” siger 
Mads. Desuden bliver vand-
kvaliteten ikke målt uden 
for de afmærkede badeste-
der.  Der er 10 badesteder i 
Københavns Havn, hvor det 
er tilladt at bade. Du kan 
finde dem på Københavns 
Kommunes hjemmeside.

Danmarks dyreste lejlighed ligger på Sankt Annæ Plads
Der skal en tegnebog af en 
helt særlig kaliber til for at 
købe en lejlighed på Sankt 
Annæ Plads. Og nu er Dan-
marks dyreste lejlighed til 
næsten 33 millioner kroner 
så solgt. Efter otte dage.

Om lejligheden hed det: 
Gennemrenoveret og smukt 
istandsat herskabslejlighed 
på 319 m² med elevator be-
liggende på Sankt Annæ 
Plads, som er en af Køben-
havns mest attraktive adres-
ser. Den eksklusive lejlighed 
ligger på 2. sal i en lille fredet 

ejendom oprindelig opført i 
år 1750 tæt på Amalienborg 
Slot, Kongens Nytorv, Ny-
havn, Store Strandstræde og 
Skuespilhuset.

Det københavnske bolig-
marked oplever i øjeblikket 
et enorm pres på priserne 
– ikke mindst hjulpet af-
sted af en kombination af 
et usædvanligt lille udbud 
af boliger kombineret med 
rekordlav rente. Alligevel 
er lejlighedssalget på Sankt 
Annæ Plads noget ud over 
det sædvanlige.

Lejligheden, som lieb-
havermægleren Lützau 
udbød, var kun til salg i en 
god uge. Det var den dyre-
ste i København nogensinde 
og i Danmark nogensinde. 
Og dermed tyder en del på, 
boligmarkedet i København 
fortsætter op ad.

Vi havde læst om lejlighe-
den på Boliga.dk og mægle-
rens Instagram, hvorfra op-
lysningerne også stammer.

Hidtil var den dyreste en 
264 kvadratmeter stor lejlig-
hed i prestigebyggeriet The 

Silo i Københavns Nord-
havn. Den kostede 29 mil-
lioner kroner. Da slog den 
en hidtidige prisrekord fra 
2018 på 28,5 millioner kro-
ner. Dengang var det en 287 
kvadratmeter stor ejerlejlig-
hed på Krøyers Plads, der 
indtog første pladsen.

Jesch

Christianshavn Lokaludvalg vil have  
fremrykket sikring mod oversvømmelser
Efter at metro-nedgangen 
på Christianshavns Torv 
kun var 10 cm fra at blive 
oversvømmet under stor-
men Bodil i 2013, så mener 
Christianshavns Lokalud-
valg, at det går for langsomt 
med at få stormflodssikret.

Københavns Kommune 
har en risikostyringsplan i 
høring frem til 16. juni, som 
skal forebygge truslen for 
oversvømmelser i Køben-
havn. Og det udspil er lokal-
udvalget positivt overfor for 
– bare ikke tidsplanen. Den 

er kort og godt for langtruk-
ken. 

”Under stormen Bodil 
i 2013 i erfarede vi, hvor 
udsat Christianshavn er 
overfor vandstigning. Stor-
men Bodil var årsag til flere 
oversvømmelser, og vi op-

levede her, hvordan presset 
fra Østersøen og Kattegat 
hurtigt får konsekvenser 
for vandstanden i kana-
lerne”, siger udvalget og 
peger på, at der ikke skulle  
mange centimeters yderli-
gere vandstigning til før me-

troen ville blive oversvøm-
met.

”Overordnet set ser vi 
planen, som en nødvendig 
foranstaltning for at fore-
bygge konsekvenserne af 
evt. kommende stormflod i 
Københavns havn, men vi 

understreger at tidshorison-
ten for sikringer mod over-
svømmelse er alt for lang. 
Fra syd 7-12 år og fra nord 
10-15 år. Vi mener kort sagt, 
at oversvømmelsessikring 
af København i form af ydre 
sikringer fra syd (Kalvebo-
derne) og nord (Kongeløbet 
og Lynetteløbet) skal frem-
rykkes mest muligt og skal 
ske samtidigt”, hedder det 
fra udvalget. Abo

Det er forbudt at bade uden for badestederne. I år indskærper politiet, at det giver bøder. Foto: 
Københavns Politi.
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Fantastisk 10 års 
Panama rom
Elegant sødme med klare  
noter af rosiner og  
tung chokolade.
Kom ned og smag den.

Nu kr. 

299,- 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

PM-Kunst
Malerier 
halv pris 

i april
Lørdage 10-14 el. efter aftale

Gunløgsgade 31, kld. tv. 2300
Tlf. 22 31 25 23

Nyt juridisk tovtrækkeri om Fredens Havn
Af Jesper Schou Hansen 

Selvom Fredens Havn i Erd-
kehlgraven stille og roligt 
er ved at blive ryddet for 
de mange ulovlige både og  
anlæg, så er sagen igen  
løbet ind i et juridisk tov-
trækkeri.

Denne gang er det advo-
kat Jonas Christoffersen, der 
gennem ti år var direktør 
for Institut for Menneske-
rettigheder, der er gået ind i 
sagen på vegne af beboerne 
i Fredens Havn. Det skriver 
Berlingske.

Advokaten, der også er 
kendt som en af forsvarer-
ne for Inger Støjberg, mener 
nemlig ikke, at alle beboere 
i Fredens Havn har fået en 
rigtige vejledning i at klage 
over myndighedernes be-
slutning. 

Dermed er fem af de 
dømte efter advokatens 
mening blevet rådgivet 
forkert eller slet ikke vej-
ledt af myndighederne om 
mulighederne for at anke. 
Det skulle ifølge adv. Jonas 
Christoffersen være sket på 
Kystdirektoratets foranled-

ning, da de som myndighed 
har behandlet sagen.

Ikke første gang
I fald sagen vitterligt er gået 
i juridisk hårdknude, er det 
ikke første gang. Kystdirek-
toratets først politianmel-
delse led således skibbrud. 
Anklagemyndigheden men-
te simpelthen ikke, at det 

ville være muligt at få dømt 
samtlige, som Kystdirekto-
ratet havde politianmeldt. 
Og i en sådan situation må 
anklagemyndigheden ikke 
rejse en sag.

Derfor måtte Kystdirek-
toratet på den igen – og i an-
den omkring fik de afsendt 
en lang række individuelle 
politianmeldelser. Og den-

ne gang var der større held. 
Således har Københavns 
Byret afgjort en række sager 
om ulovlige både og anlæg 
– og alle er kendt skyldige. 
Dermed har både og anlæg 
skullet fjernes. 

Ved retsmøderne lød 
dommene på en bøde på 
5.000 kr. og løbende tvangs-
bøder på 1.000 kroner for 

hver måned fra august, på-
buddet fra Kystdirektoratet 
ikke bliver efterkommet. 
Den første dom blev ikke 
anket, og det er her advokat 
Jonas Christoffersen er gået 
ind. 

Den anden række af dom-
me fra Byretten er imidlertid 
anket. Kystdirektoratet fik 
således den 9. september 
2020 oplyst af anklagemyn-
digheden, at fem af sagerne 
er anket.

Anken medfører, at der 
ikke kan opkræves tvangs-
bøder, og så længe der ikke 
kan opkræves tvangsbø-
der, så kan man heller ikke  
sige, at ejerne ikke retter  
sig efter dommen. Dermed 
kan bådene heller ikke fjer-
nes. 

Så indtil dommene er af-
gjort i landsretten, så fjernes 
der ikke flere både. Kystdi-
rektoratet forventer dog, at 
der sker i løbet af 2021.

Ankede aldrig
Selvom Esben Banke, der 
var initiativtager til Fredens 
Havn og blandt de tiltalte i 
sagen, har fortalt til Havne-

fronten, at de overvejede at 
anke de første sager, så skete 
det aldrig. Her er påstanden 
fra advokat Jonas Christof-
fersen, at de dømte aldrig 
fik de nødvendige informa-
tioner – eller forstod dem – 
omkring muligheden for at 
anke.

Dengang sagde Esben 
Banke til Havnefronten, at 
”der har i hvert fald allerede 
været talt om mulighederne 
for at anke”. Noget som så 
ikke skete.

Københavns Kommunes 
Socialforvaltningen har i 
forbindelse med fjernelsen 
af Fredens Havn været inde 
over for at vurdere behovet 
for genhusning af de men-
nesker, som vil blive hjem-
løse. Et behov som kommu-
nen mener at kunne dække  
med de eksisterende res-
sourcer.

Senest har Fredens Havn 
henvendt sig til Teknik- og 
Miljøudvalget i Københavns 
Kommune med ønsket om, 
at kommunen tildeler dem 
fast plads i den nordlige del 
af Erdkehlgraven til deres 
både.

Yderligere  
fredning af Nyholm
En række af de historiske 
bygninger på Nyholm skal 
måske fredes. Det foreslår i 
hvert fald Slots- og Kultur-
styrelsen, som frem til 31. 
august har fredningen i hø-
ring.

Der er forsvarets gamle 
bygninger, som styrelsen 
foreslår fredet. Samtidig 
med fredningen er Lund-
gaard & Tranberg Arkitekter 
og Varmings Tegnestue sat 
til at undersøge yderligere 
anvendelsesmuligheder.

Hos Christianshavns Lo-
kaludvalg ønsker man sig 
– igen – et plejehjem. Igen, 
fordi ikke mange bygning-

er på Christianshavn bliver 
ledige, uden at et eller flere 
medlemmer af Lokaludval-
get foreslår dem anvendt til 
plejehjem.

Denne gang har Lokalud-
valget dog lidt mere at have 
ønsket i, for i forbindelse 
med den seneste økonomi-
ske aftale på Københavns 
Rådhus, så vil partierne bag 
forliget arbejde for at ”pla-
cere et plejehjem i området”.

I den politiske aftale hed-
der det i øvrigt, at ”Parterne 
ser frem til den kommende 
fredningsproces for Nyholm 
og til offentliggørelsen af 
statens planer for områ-

det. Parterne lægger vægt 
på, at den kommende hel-
hedsplanlægning sker med 
inddragelse af borgere, for-
eninger og lokale ildsjæle og 
med respekt for områdets 
særlige karakter, kulturarv 
og arkitektur. Nyholm skal 
åbnes for københavnere 
med rekreative og kulturelle 
formål”.

Jesch

Der er fjernet 350 tons vrag og skibe fra Erdkehlgraven, som staten og kommunen har måttet 
betale. Foto: Vigdis Winther / Havnefronten.

Der er lagt op til yderligere 
fredning på Nyholm.  

Foto: Mikael Togeby /  
Havnefronten.
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Forfatteren Ove Bjørn Petersen 
foran Vagthuset i Torvegade 75, som 
huser Christianshavns Lokalhistori-
ske Forening og Arkiv. 

Christianshavn set 
med digterens øjne

Af Lis Hylander    

Det er med poesien som le-
detråd, at kunsthistorikeren 
og christianshavneren, Ove 
Bjørn Petersen, i de forløbne 
tre år er gået på opdagelse i 
dét han kalder ”det hygge-
lige, det forførende og det 
dramatiske” Christianshavn 
med det mål at formidle 
digternes øjenvidneskildrin-
ger af Christianshavn.

Resultatet af hans rejse 
er blevet til et inspireren- 
de og yderst velskrevet 
værk, ”I digterens spejl  
- en litteraturhistorisk fod-
rejse på Christianshavn”, 
som er udgivet i samarbejde 
med Christianshavns Lo-
kalhistoriske Forening og 
Arkiv. 

De store navne
”Bogen er ikke en historisk 

fortælling om udvalgte ste-
der. Der er tale om littera-
turhistoriske nedslag set 
gennem digterens spejl”, 
skriver forfatteren i sin ind-
ledning.

Ove Bjørn Petersen har 
vandret rundt i Christians-
havns gader og søgt efter 
digte og sange. Og i sin søg-
ning efter digte er han stødt 
ind i store digtere som H.C. 
Andersen, Johan Ludvig 
Heiberg, Halfdan Rasmus-
sen og Søren Kierkegaard, 
for blot at nævne et par 
stykker. Men det er især den 
lokale poesi, der har berørt 
ham.

”Uden at ville det er de 
trådt ind i min verden som 
bærere af den sandhed, som 

de ser i deres hverdag”, skri-
ver forfatteren i bogen. 
” Oh, ved Gud, hvor jeg el-
sker Kanalen

Meditere og ryge på halen
Det gir ny inspiration
Til mig drukne person
Så jeg kan skrive et digt

Om et gudedejligt distrikt.”
Johannes Johnsen, 1989.     

Johannes Johnsen døde 
for flere år siden, men han 
er en af de lokale digtere, 
som optræder flere gange i 
bogen, og som i sine digte 
har formået at beskrive den 
sandhed, som er en del af 
hans hverdag. 

Antologi
Hovedkapitlet ”Digte og 
sange” er ordnet tematisk.  
Eksempelvis kirke, søfart, 
værtshuse, broer og indu-
stri. Det ældste digt er fra 
1640 og det nyeste fra 2020. 
Dermed er det første gang, 
at en hel bydels historie bli-
ver beskrevet i en antologi. 
Og det er i sig selv histo- 
risk. 

Bogen, som er flot illu-
streret af Henrik Schütze 
med malerier og miljøer, 
som læseren møder i bogen, 
koster 150 kr. og kan købes 
i Vagthuset, Torvegade 75, 
hver lørdag fra kl. 13-15. 

Kunsthistorikeren Ove Bjørn Petersen har 
skrevet et litteraturhistorisk værk om havnens 
historie over 400 år. Bogen indeholder 210 
digte og sange skrevet af 113 digtere. Fra H.C. 
Andersen og Kim Larsen og til den lokale 
bums. 

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden: 

“Weekendredaktionen” 
med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Se os på YouTube og FacebookTesTamenTe
• 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

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

Medicinalvirksomhed  
rykker til Kalvebod Brygge
Danske Abacus Medici-
ne rykker ind på Enghave 
Brygge i et af de større kon-
torbygninger, der ligger helt 
ud til havnekajen. Men in-
den skal bygningen, der ejes 
af Dades, renoveres. 

Bygningen, der ligger på 
nr. 35-37, stammer tilbage 
fra 1997 og er blandt de byg-
ninger, som kommunen gav 
tilladelse til for at få sat gang 
i København, der i årene 
inden havde balanceret på 
grænsen til konkurs. Man-
ge borgere har siden ment, 
at den og naboerne da hel-

ler ikke just kandiderede til 
nogen arkitekturpris. Ikke 
desto mindre har bygning-
erne siden opførelsen været 
populære som kontorloka-
ler, ligesom området i takt 
med, at mere og mere bliver 
færdigt, mere og mere ligner 
et noget mere trendy områ-
de i byen. Således er Bjarke 
Ingels’ studieboliger, Kak-
tustårnene, færdige til ind-
flytning næste år, og i 2023 
forventer IKEA at åbne et 
varehus på Kalvebod Bryg-
ge.

Abacus Medicine er fa-

milieejet og i kraftig vækst, 
havde behov for flere kva-
dratmeter. Medicinalfirmaet 
blev grundlagt i København 
i 2004 og har lige siden boet 
på indre Vesterbro. Virk-
somheden har i dag 250 
medarbejdere i København 
og mere end 1.000 globalt. 
De flytter ind til september, 
når renoveringen er færdig. 
Ejendomsselskabet Dades 
ejer desuden bygningerne 
Glaskuben og Krystallen på 
Kalvebod Brygge.

Abo

Ove Bjørn Petersen

I DIGTERENS SPEJL
– en litteraturhistorisk fodrejse  
på Christianshavn

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

210 digte og sange, 113 digtere

Som forfatteren fortæller i bogens indledning: Jeg går rundt
i de snorlige gader i den by, der så hjerteligt har taget mig i
sin favn, og hvor den travle kanal, de gamle huse og det rige
folkeliv fortæller om mænd og kvinder, der omsatte deres
store og små glæder i digte. Mange af dem møder jeg i dag,
andre levede for så mange år siden, men i kraft af deres
digte træder de lyslevende frem. Nogle af dem virkede her,
andre kom på besøg; alle satte de bydelen på det poetiske
landkort. De fortalte deres historie om bydelen lige fra den-
gang, det var her, hvor verden endte og til de tider, hvor det
blomstrer af virkelyst og velstand.
    Så mange som 210 sange og digte præsenteres. Af de 113
digtere kan nævnes H.C. Andersen, Jens Baggesen, Niels
Balling, Vilhelm Bergsøe, Poul Dissing, Holger Drachmann,
Johan Ludvig Heiberg, Johannes Helms, Osvald Helmuth,
H.P. Holst, Ole Hyltoft, Sandra Holm, Katrine Jensenius,
 Johannes Johnsen, Vilhelm Hans Kaalund, Kim Larsen, Cas-
per Lindvad, Tom Lundén, John Mogensen, Tage Morten,
 Johannes Møllehave, Lean Nielsen, Adam Oehlenschläger,
Thøger Olesen, Ursula Andkjær Olsen, Halfdan Rasmussen,
Christian Richardt, Ebbe Kløvedal Reich, Tove Reinau, Klaus
Rifbjerg, Gustav Winckler, Cornelis Vreeswijk.

Ove Bjørn Petersen har siden 1950’erne haft sin
gang på Christianshavn, og det har været en usæd-
vanlig tids- og kulturrejse i et miljø med store om-
skiftelser; nogen vil kalde det ødelæggelser, andre
forbedringer. Forfatteren er cand. mag. i kunsthi-
storie med passion for dansk litteratur, historie, ga-
stronomi og musik. Et utal af foredrag og artikler er
det blevet til foruden en håndfuld bøger, altid med
en personlig vinkling på historien. Seneste bogudgi-
velser er Danskere der blev franske, Og dette solens lys fra
Frankrig, Kunstrebellen og Spisekortets franske fortællinger.
     I Ove Bjørn Petersens verden er der mange for -
fattere, og deres tekster er lange. Digtere er der færre
af, og så er deres skriverier mere fortættede, mere
spænd stige, mere musisk favnende. Men hvem er de,
disse digtere? Alle er vi digtere. Vi digter for andre. Vi
digter for os selv. Vi digter uden at vide det. Vi digter,
når det er nødvendigt. Vi digter til hver dag og til fest.
Vi digter til dåb og til død. Vi digter til krig og fred,
til sejr og nederlag. Vi digter om vores tid, om den
svundne tid. 
     Så dan er det også her
på Christianshavn, og det
er dis se øjeblikke af poesi
gen  nem 400 år, som bo -
gen gi ver os et indblik i.
Bo gens il lu stra tor kunst -
maleren Hen  rik Schütze
lægger dimensioner hertil
med sine 16 livagtige bil-
leder.

Enhver tid har sin poetik

At digte rummer et element af subjektivitet, af
fantasi, af fordrejning, af fiktion og af forvansk-
ning. Men hvad gør det, at digteren i sin spejling
af personer og steder vælger eget fokus og tager
fejl i faktuelle detailler, når den samlede læs-
ning afdækker det oprindelige? Ja, nogle mener
sågar, at der er mere sandhed i poesi end i hi-
storie.
    Digte er ikke kun udtryk for den enkelte dig-
ters opfattelse af verden, men i høj grad også for
den tids- og kulturlomme, de er undfanget i. Fra
at digte er poesi, og litteratur er prosa, undergår
genren så store ændringer, at man i dag må
sige, at digte er de tekster og andre grafiske ud-
tryk, man vælger at læse som digte – termer
som urimede digte, lyddigte, poetisk realisme,
frie vers, prosadigte, rapdigte og vrøvledigte il-
lustrerer det. Det viser forfatteren ved at sætte
en række eksemplariske digte ind i en littera -
turhistorisk kontekst.

Stregkode 
for

Isbn 978-87-971171-4-9

Ove Bjørn Petersen

I D
IG

TER
EN

S SPEJL
– en litteraturhistorisk fodrejse på Christianshavn

Ove Bjørn 
Petersen

Noma håber at åbne på Christianshavn til juni
Der er ikke meget, der er sikkert for landets cafeer og re-
stauranter i den nuværende corona-situation. Men hos re-
staurant Noma håber de alligevel, at de kan slå dørene op 
til en ny sommersæson den 1. juni 2021. I givet fald vil der 

være åbent frem til 11. september herunder til frokost om 
lørdagen, hvor man kører samme menu som til aftener.

Hos Noma forventer man, at afstandskravene bliver 
opretholdt, så derfor har restauranten inddraget loungen, 

så der også her er borde – og som bonus udsigt til egen 
have. Hos Noma beder man gæsterne om at have et gyl-
digt Corona-pas eller en negativ test, der højst er 72 timer 
gammel.  Abo
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Rugbyklubben CSR-Nanok: 

50 år med gentlemen  
og aflange bolde
Tekst og foto:
Mikkel Bækgaard

I over 50 år har rugbyklub-
ben CSR-Nanok budt på 
sammenhold, resultater og 
masser af boldspil. I klub-
huset ved Arsenaløen og på 
banen ved siden af mødes 
rugbyglade mennesker i 
alle aldre til en sport, der er 
kendt som hooligan-sport 
spillet af gentlemen.

På overfladen synes rug-
by måske at være en brutal 
og voldelig sport, som for 
de fleste danskere kan være 
svær at forstå. Men at rug-
by er lig med sammenhold, 
store oplevelser og mas-
ser af glæde, er der ingen 
tvivl om, da Havnefronten 
en solrig formiddag mø-

des med Sebastian Vernon i 
rugbyklubben CSR-Nanoks 
lokaler i den gamle portbyg-
ning ved Værftsbroen mel- 
lem Christianshavn og Hol-
men.

“Man siger, at rugby er 
en hooligansport spillet af 
gentlemen - modsat fod-
bold, der er gentlemansport 
spillet af hooligans. Det er 
en sport, som er voldsomt 
populær i England og man-
ge tidligere britiske kolonier 
- især i New Zealand, hvor 
det er nationalsporten. Og 
selvom det kan se voldsomt 
ud, er det en sport, hvor alle 
passer rigtigt godt på hin-
anden. Man siger også, at 
rugby slet ikke er en kon-
taktsport, for hvis der er 
kontakt, så er du ikke hurtig 

nok”, griner Sebastian Ver-
non.

Stærkt fællesskab
26-årige Sebastian Vernon 
er seniorkaptajn i klubben, 
hvor han står i spidsen for 
seniorholdet, der i løbet af 
sæsonen mødes til kampe 
med de 19 andre rugbyhold 
i Danmark - en sport, der i 
alt har ca. 2000 aktive spil-
lere i landet. Dertil kommer, 
at han er ungdomstræner 
i klubben og fast spiller på 
det danske rugbylandshold.

Anledningen til, at vi 
mødes, er, at rugbyklubben 
CSR-Nanok sidste år fyldte 
50 år, efter at klubberne CSR 
(Christianshavns Skole Ryg-
by) og Nanok fusionerede i 
1970. Det blev starten for en 

klub, der i dag har ca. 150 
medlemmer og byder på et 
tæt fællesskab og masser af 
oplevelser, både på og uden-
for banen.

“Vi har et stærkt fælles-
skab, og vi har det virkelig 
hyggeligt her i klubben. 
Efter stort set hver træning 
tirsdag og torsdag mødes 
vi og spiser sammen her i 
klubhuset, hvor vi tænder 
op for vores store grill, når 
vejret tillader det. Så er det 
bare at tage noget med og 
smide over gløderne. Og 
så holder vi masser af gode 
fester”, siger Sebastian Ver-
non, der selv bruger rigtigt 
mange af sine vågne timer 
i rugbyklubben - både med 
at spille og træne og med at 
passe klubbens faciliteter: 

“Der er altid noget at lave 
og nogen at snakke med 
hernede. Så skal der klip-
pes græs, når solen skinner. 
Og så sidder der nogen her, 
man kan hænge ud med. I 
rugby siger vi også gerne, at 
tredje halvleg er lige så vig-
tig som selve spillet”, fort-
sætter han.

Rugby passer til alle
For Sebastians Vernons ved-
kommende har han i rugby 
fundet en sport, der passer 
til ham - hvilket ellers ikke 
har været nemt.

“Jeg er en stor dreng og 
var bestemt ikke god til 
fodbold. Men i rugby er 
der plads til alle, både til 

de hurtige og til de tunge, 
for det kræver de forskelli-
ge pladser på banen. Og da 
jeg som 13-årig gik på in-
ternational skole i Schweiz, 
prøvede jeg første gang at s 
pille rugby, og så var jeg 
solgt. Siden flyttede jeg 
hjem til Danmark og blev 
aktiv her i klubben”, fortæl-
ler han.

En fantastisk ting ved 
rugby, synes Sebastian Ver-
non, er, at det er et hurtigt 
spil, der - modsat fx ameri-
kansk fodbold - ikke hele ti-
den går i stå. Det skaber en 
intens energi i spillet, hvor 
man samtidig er meget be-
vidste om at passe på hinan-
den.

“Det eneste beskyttel-
sesudstyr, der er påkrævet, 
er tandbeskyttere, men al-
ligevel passer man godt på 
hinanden. De senere år er 
der kommet mere fokus på, 
hvordan man tackler, og at 

fx man ikke slår hovederne. 
Generelt tackler man ikke 
over brystniveau”, forklarer 
Sebastian Vernon.

Forventede ikke 
at skulle skrive 
autografer
I rugby har Sebastian Ver-
non dermed fundet en 
sport, der både giver masser 
af udfordringer på banen og 
skaber et solidt fællesskab 
på tværs af klubberne - må-
ske fordi sporten er så lille, 
at alle kender alle.

Og så kan man også hur-
tigt komme til at spille på ret 
højt niveau og få store, unik-
ke oplevelser.

“Jeg kender én, der kom 
på landsholdet allerede et år 
efter, at han var startet med 
at spille. Og jeg selv ople-
vede et år at være på Ibiza, 
hvor vi var nogle fra vores 
klub, der spillede sammen 
med nogle engelske elite-
spillere. Det var en kæm-
pestor oplevelse at spille 
dernede i solen og tilmed 
på et - godt nok lille - sta-
dion, hvor der var udsolgt. 
Jeg prøvede også engang, 
at en ung knægt kom hen til 
mig for at få min autograf. 
Det havde jeg godt nok al-
drig set for mig, at jeg skul-
le være sådan en, der gav 
autografer ud”, smiler rug-
byspilleren.

CSR-Nanok
Rugbyklub med klubhus i den gamle portbygning ved Værfts-
broen mellem Christianshavn og Holmen og med baner lige 
ved siden af. Klubben blev 50 år i 2020 og har i dag ca. 150 
medlemmer, både børn og voksne.
Det er gratis at prøve træningen af det første kvartal. Der er 
træning hver tirsdag og torsdag; kl. 16.30-18.00 for juniorer og 
kl. 18.00-20.00 for seniorer. 
Klubben spiller også første hjemmekamp mod Aarhus d. 1. maj 
kl. 14, og alle er velkomne til at kigge forbi og se sporten for 
dem selv.
Følg klubben på www.facebook.com/csrnanok.rugby og på 
www.csr-nanok.dk.
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Dunlopillo passion kontinental seng
4 farver, 3 hårdheder, incl. ben og latex topmadras
15 års Fabriksgaranti. pris er ex. gavl.
160/180 x 200 cm. før 40.439,- Nu 22.439,- 
Ca. 4 ugers lev. tid.

Solrød Center 42 
2680 Solrød Strand 

Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 
2300 København S. 

Tlf. 33 32 55 01 

Østerbrogade 95 
2100 København Ø.   

Tlf. 33 32 55 72   
Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

Omtanke, super dyne fra Ringsted
Anbefalet af dyrenes beskyttelse, Svanemærket.
140 x 200 cm. før 3.349,- NU l.890,-
140 x 220 cm. før 3.699,- NU 1.998,- 
På lager, omg. levering.

Classic Lux
Dansk produceret dyne fra Ringsted dun.
140 x 200 cm. før 1.999,- NU 998,-
140 x 220 cm. før 2.199,- Nu 1.098
200 x 220 cm. før 31.99,- Nu 1.598,- 
På lager, omg levering.

Kontinental  SOV BEDRE
Super lækker kontinental seng, med 5 Zonet pocket fjedre,
Tyk 10 cm. topmadras med kerne af 60 m.m. latex.
farve Sort, og hårdhed fast.
komplet med stålben i valgfri benhøjde.
140 x 200 cm.        før 19.633,-  NU. 6.899,-
160/180 x 200 cm. før  22.177,- NU 7.998,- 
På lager.

Hestbæk sovesofa nr. 33 
Fuldpolstret dobbelt sovesofa med ben i børstet rustfrit stål og 
springindlæg. Udv. mål: 208 x 82 x sh 48 cm. Sovemål: 142 x 200 cm
Kampagne pris kun på Prato 600 blå 
Som vist i blå. Vejl. 13.928,- NU 9.998,-
omgående levering, på lager

Se mange flere tilbud på www.delfinsengecenter.dk  

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9.30-18.00

Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15)

Verona sovesofa
Smart lille sovesofa, fås i mange farver,
udv. mål. 168 x 86 x 88 sovemål: 140 x 200
slidstærk stof. med sengetøjsmagasin
På Lager i Antrasit.
før 5.998,- NU 3.998,-

Så er der åbent i butikkerne
KIG IND ELLER BESøG 
VORES HjEmmESIDE

 OG RING GERNE HVIS tVIVL

udSalg

Ambassadør kontinental seng
160/180 x 200 cm. komplet incl. topmadras softline 3, og ben.
vælg mellem 4 farver og 3 hårdheder. Ex. gavl. 
Før 40.418,- NU 24.405,- 
Ca. 4 uger lev. tid. 

tempur Fussion kontinetal seng
Inkl 7 cm topper i Original eller Sensation følelse
Inkl. Runde stål ben. Ekskl. gavl
160/180 x 200 cm før 36.999,- NU 22.199,- 

tempur Sensation Elite
Cooltouch 90 x 200 x 25 cm.
Top produkt fra tempur.
før 16.499,-  NU 12.379,-
på lager, hurtig lev. 
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Tekst: Mikkel Bækgaard,
fotos: PR

I en gammel betonhal på 
Refshaleøen – bag massive 
bronzedøre – gemmer Dan-
marks uden sammenligning 
mest særprægede restau-
rantoplevelse sig. Her ligger 
Restaurant Alchemist, hvor 
den 29-årige mesterkok Ras-
mus Munk inviterer inden-
for til et unikt show, hvor 
eksperimenterende topga-
stronomi, multimedieinstal-
lationer og kunst går hånd i 
hånd. 

Her mødes 50 serverin-
ger af ypperlig velsmag og 
råvarer af absolut højeste 
kvalitet med særligt indret-
tede rum, lys– og lydeffek-
ter og en kæmpestor såkaldt 
dome, hvor maden bliver 
serveret under nordlys, tor-

denvejr og i rasende fart 
gennem en skov.

Oplevelsen er så særpræ-
get og forrygende, at Miche-
linguiden sidste forår send-
te hele to af de eftertragtede 
stjerner efter restauranten, 
efter at den kun havde været 
åben i under et år.

Dermed var succesen to-
tal for restauranten, der dog 
ganske kort efter måtte luk-
ke ned pga. coronarestrikti-
oner – og siden kunne åbne 
igen i sommer, hvorefter 
restauranten atter engang 
måtte lukke ned fra decem-
ber og frem til nu.

“Det har været en rutsje-
banetur af en anden verden. 
Først var vi meget forsinke-
de i vores åbning, som trak 
ud og blevet meget dyrere 
end først antaget. Så kom vi 
i gang, hvor det bare kørte 

derudaf, og vi havde 30.000 
mennesker på venteliste, ef-
ter at vi fik de to stjerner. Og 
så pludselig skulle vi holde 
lukket, og spillereglerne kan 
nu ændre sig fra dag til dag. 
Det er hårdt”, siger Rasmus 
Munk.

Samarbejder med 
kræftlæger og 
rumturisme
Men selvom Alchemist lige 
nu er lukket – og regner med 
at kunne åbne sammen med 
resten af restaurantscenen d. 
6. maj – sidder hverken Ras-
mus Munk eller hans perso-
nale stille.

Rasmus Munk selv har 
blandt andet været invol-
veret i et projekt, der laver 
mad til hjemløse, og på sel-
ve restauranten er der fuld 
gang i det innovative arbej-

de med at gøre oplevelsen 
endnu bedre, når det hele 
genåbner.

“Vores testkøkken er i 
fuld gang med at udvikle 
nye, spændende retter. Vo-
res fem multimediafolk er 
i gang med at skabe nye vi-
suelle oplevelser. Og vores 
forskningsafdeling er i gang 
med at skabe helt ny viden – 
viden som både kan komme 
gæsterne på Alchemist og 
mange andre til gavn”, siger 
Rasmus Munk.

Alchemist er nemlig 
mere end blot en restau-
rant. Forskningsafdelingen 
samarbejder blandt andet 
med børnekræftafdelingen 
på Riget om at skabe mad, 
som patienterne får lyst til at 
spise mere af. Og en anden 
samarbejdspartner er ame-
rikanske MIT og virksom-
heden SpaceX, hvor Ras-
mus Munks folk arbejder på  
at udvikle mad til rumturis-
me.

“Og så er vi i gang med 
at udvikle en ret med  
selvlysende alger. Her kan 
man selvfølgelig spørge, om 

Snart bobler alkymistens  
gryder igen på Refshaleøen
For Restaurant Alchemist har de sidste par år været en rutsjebanetur 
af de større. Først åbnede restauranten efter forsinkelse og budge-
toverskridelser til stor ros og hele to Michelinstjerner. Så kom corona 
og nedlukning. Og nu glæder man sig til atter at slå de massive porte 
op til en restaurantoplevelse af en helt anden verden.
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det egentlig giver mening  
at bruge så mange ressour-
cer på det – men det tror vi 
på, fordi det er viden, som 
både vi og mange andre  
kan bruge i fremtiden og- 
så”, konstaterer Rasmus 
Munk.

Mister en 
million om måneden
Selvom der er fuld gang i 
arbejdet på Alchemist, er det 
dog ingen hemmelighed, at 
det også er hårdt lige nu.

“Vi sætter ca. en million 
kroner til om måneden, fordi 
vi har valgt at beholde vores 
personale og ikke sætte dem 
ned i løn. Og det kan kun 
lade sig gøre, fordi vi har en 
investor i ryggen – den tid-
ligere Saxo Bank-medejer 
Lars Seier Christensen, der 
virkelig brænder for og tror 
på gastronomien. Så det er 
virkelig et stort privilegi-
um for os, for der er mange 
restauranter, der er endnu 
hårdere ramt”.

Samtidig gør det helt 
særlige koncept på Al-
chemist, at de ikke bare  

kan sadle om og fx udvide 
antallet af pladser i restau-
ranten.

“Vi ser jo ud i en virke-
lighed, hvor vi ikke bare 
kan holde åbent syv dage 
om ugen eller åbne et stort 
selskabslokale. Vi kan hel-
ler ikke bare ændre oplevel-
sen, så vi lukker hundrede 
mennesker ind og sætter 
oplevelsen ned til to timer. 
Så er det ikke længere Al-
chemist”, forklarer Rasmus 
Munk.

Handler i sidste  
ende om maden
Selvom tiderne er hårde, 
holder Rasmus Munk og 
hans personale dog modet 
oppe. De har fuld gang i kre-
ativiteten og glæder sig til 
atter at kunne slå de enorme 
bronzedøre op.

“Man kan virkelig for-
vente mange nye retter og 
nye oplevelser. Har man 
ikke været her siden efter-
året, så er der masser af nyt 
at opleve med nye installa-
tioner, ny musik, nye kunst-
nere. Samtidig har vi virke-

lig nørdet meget inden for 
den visuelle side, hvor vi gi-
ver den meget mere gas end 
i starten”.

Således kommer man på 
flyveture og oplever lyd-
landskaber udviklet af Al-
chemists helt egen lydinge-
niør.

“I begyndelsen var vi lidt 
påpasselige med, at alle ind-
trykkene ikke skulle over-
døve selve maden. Men det 
er ikke den oplevelse, folk 
har haft her. Så nu skruer 
vi ekstra op for det hele for 
virkelig at give gæsterne en 
helhedsoplevelse, som vi 
nok godt kan kalde en form 
for kunst”, siger kokken, der 
i dag lige så meget er kunst-

ner og konceptudvikler, som 
han er madhåndværker.

Men selvom der er op-
levelser til alle sanser hos 
Alchemist, så er det stadig 
i sidste ende maden, det 
handler om, slår Rasmus 
Munk fast.

“Det er virkelig en ba-
lancegang. Men det er al-
drig show for showets egen 
skyld og aldrig bare gim-
micks. Førsteprioriteten er 
stadig at lave fantastisk mad 
og servere gode vine til. Men 
vi vil gerne finde ud af, hvor 
vi kan trække gastronomien 
hen – at det ikke ‘bare’ er  
et håndværk, men at det 
handler om langt mere end 
det”.

Snart bobler alkymistens  
gryder igen på Refshaleøen

Alchemist
Gourmetrestaurant på Refshaleøen, der kombinerer ca. 
50 serveringer med lys, lyd og hundredvis af indtryk til 
en totaloplevelse. I 2020 fik Alchemist tildelt to stjerner 
i Michelinguiden, ligesom restauranten er blevet kåret 
til årets restaurant i blandt andet Den Danske Spise-
guide og White Guide. www.alchemist.dk

Men selvom der er  
oplevelser til alle sanser hos 
Alchemist, så er det stadig i 

sidste ende maden,  
det handler om
- Rasmus Munk - 
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Gitte Saaby Kjær, Anders Morgenthaler og Anders Barsøe er bag virksomheden New Loop.

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

Iværksætter fra 
Teglholmen har  
fået erhvervsfolk  
med på nyt 
pant-projekt 
Af Jesper Schou Hansen

Det vrimler med en-
gangsemballage fra de cirka 
22 millioner take away mål-
tider, der i 2020 blev langet 
over disken. 

Det har fået en iværk-
sætter Gitte Saaby Kjær, der 
bor på Teglholmen, til at 
tænke i genbrug. For tænk, 
hvis emballagen havde en 
værdi af f.eks. fem kroner,  
som gjorde, at det blev 
tilbageleveret, vasket og 
genbrugt? Hvor meget en-
gangsplastik kunne vi så 
have undgået, der skulle 
produceres? 

Den pointe kan Letz Sus-

hi direktør Anders Barsøe 
godt få øje på, så han har 
sagt ja til at være bestyrel-
sesformand i den nye virk-
somhed. Med på holdet er 
også filminstruktør Anders 
Morgenthaler, som de fleste 
måske kender fra tegneseri-
en Wullfmorgenthaler, men 
som også brænder for kli-
maet og den grønne omstil-
ling. 

Helt som man kender 
Dansk Retursystem fra 
indsamlingen af dåser og 
flasker med pant, så vil  
Gitte Saaby Kjær lade  
den nye virksomhed  
”New Loop” stå for et  
forenet, cirkulært pantsy-

stem til take away-emballa-
ge.

Staten skubber på
”Det skal være et bæ-
redygtigt alternativ til 
take away-branchens en-
gangsemballage, samt en 
løsning til det forstående 
udvidet producentansvar 
som træder i kraft i 2025, 
hvor afgifterne på visse 
plastemballager forventes 
at stige. Derved inviterer 
vi alle take away leveran-
dør med til at eje deres eget 
emballage samt være med 
tik at nedbringe deres egne 
omkostninger og validerer 
deres emballage CO2 redu-

cerende”, siger Gitte Saaby  
Kjær.

Danmark er verdens-
kendt for en god pantkultur, 
Dansk Retursystem har en 
returprocent på 92% på fla-
sker og dåser. 

”Denne kultur ønsker vi 
at ”stå på skuldrene af”, så 
vi gør det lige så let for for-
brugeren at pante sit take 
away-emballage, som det er 
at pante flasker i dag. Fak-
tisk ønsker vi at gøre det 
endnu nemmere”, siger Git-
te Saaby Kjær. 

New Loop vil ifølge Gitte 
Saaby Kjær stå for etable-
ring og drift af det cirkulæ-
re pantsystem. Forbrugeren 
får sin takeaway-bestilling 
(mad, kaffe etc.) i kopper, 
skåle, beholdere m.m., som 
har en pantværdi. Efter endt 
brug, leveres emballagen 
tilbage til enten restaurant, 
udbringningstjeneste (f.eks. 
Wolt) eller på sigt, opsam-
lingsstandere placeret rundt 
omkring i byrummet. 

Her afhenter New Loop 
emballagen, hvorefter vaske-
partneren, Dansk Mobilop-
vask, vil vaske emballagen, 
så den igen er fødevaregod-
kendt. Efter vask leverer 
New Loop emballagen tilba-
ge til restauranten, hvor em-
ballagen er klar til endnu et 
godt take away-måltid. 

Allieret sig  
med kendte
New Loop udvikler ikke 
det store ambitiøse projekt 
alene. Det sker i et konsorti-
um, som bl.a. består af DTU, 
CBS, Teknologisk Institut, 
Dansk Retursystem, Dansk 
Mobilopvask, Letz sushi, 
Peter Larsen Kaffe, Grød og 
Prolog kaffebar. 

Sammen søger de 18 mil-
lioner kroner hos Innovati-
onsfonden Grand Solution 
samt MUDP i miljøstyrelsen 
om tre millioner kroner til at 
udvikle pantsystemet. 

Netop for at få så man-
ge med på vognen, er New 
Loop organiseret med an-
delshavere. Det er pt. Pro-
log Kaffe bar, Grød og Letz 
sushi. 

Crowdfunding
”Pantsystemet vil ikke være 

bæredygtigt fra starten – og 
det er vi meget åbne om, da 
returprocenten ikke forven-
tes at være høj fra starten. 
Prioriteten er at få returpro-
centen forhøjet løbende og 
derved få emballagen ind 
i loop. Vi står foran et stort 
bjerg, der skal bestiges. Der 
er så mange elemeter, vi lø-
bende kan optimere og der-
ved gøre hele pantsystemet 
CO2-reducerende, men det 
kræver, at vi tager de før-
ste hårde skridt”, siger Git-
te Saaby Kjær, der har fået 
rollen som direktør i New 
Loop.  

Selskabet har netop star-
tet en crowdfunding kam-
pagne med Ingeniørfor-
eningen, IDA, hvor de søger 
midler til at udvikle deres 
digitale platform. 

”Den digitale platform 
skal først og fremmest 
give et overblik over, hvor 

man kan købe take away i 
pant-emballage og endnu 
vigtigere, hvor man kan le-
vere emballagen tilbage og 
inkassere sin pant. Embal-
lagen vil have en QR-kode, 
som man scanner og derved 
får en oversigt over retur-
muligheder”, siger Gitte 
Saaby Kjær.

I anden fase vil selskabet 
udvikle den måde, forbru-
gerne får deres penge tilba-
ge på. I første omgang bliver 
det via en voucher, men på 
sigt sker udbetalingen di-
rekte til forbrugerens konto 
samt giver forbrugeren en 
mulighed for at se, hvor stor 
en CO2-reduktion de bidra-
ger med, når de panter deres 
emballage. 

Det er denne platform, 
New Loop søger penge til at 
udvikle gennem crowdfun-
dingkampagnen sammen 
med IDA. 

Så meget affald producerer 
hver dansker
En dansk forbruger skaber i gennemsnit 777 kg affald om året. 
Skal vi i Danmark nå vores mål om 70 procent reducering af 
CO2 i 2030, er genbrugeligt emballage et godt bidrag til målet. 
Regeringen har i Klimaplanen for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi sat et mål om 60 procent reducering af 
visse take away emballager i 2026 samt efterspurgt et samlet 
sektorsamarbejde, som hjælper restaurationsbranchen med at 
nå i mål med det. 
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Reffens farverige betonsøjler

Werkstatt 167
I en gammel maskinhal fra B&W’s storhedstid åbner sig nu en 
urban legeplads for medskabelse, innovation, mad, kreativitet 
og musik. Hallen rummer borde og liv og masser af kulturak-
tiviteter. Her kan man lytte til musik, læse i en bog eller sidde 
med sin computer og måske nyde mad fra madboderne.  
Werkstatt forventer at åbne igen til maj. www.reffen.dk

I den gamle maskin-
hal Werkstatt ved 
Reffen har der været 
gang i spraydåser, 
malerpensler og 
kunstnerisk finurlig-
hed. Her er hallens 
otte store betonsøjler 
blevet udsmykket af 
forskellige kunstnere, 
så hallen snart er klar 
til genåbning med 
musik, mad og mu-
lighed for innovation 
og kreativitet.

Tekst og foto:
Mikkel Bækgaard

Reffen på Refshaleøen har de 
seneste år været et mekka for 
elskere af streetfood og ur-
bant kulturliv. Sidste år ud-
videde Reffen med den store 
hal Werkstatt 167, hvor der 
skal være plads til en bred 
vifte af kulturelle aktiviteter, 
som fx koncerter, dj’s, hygge 
og madoplevelser, samtidig 
med at man også kan sidde 
med sin computer og fx ar-
bejde eller studere.

Werkstatts åbning ramte 
dog oven i coronanedluk-
ninger, så det blev begræn-
set, hvor meget liv den 
gamle B&W-hal kom til at 

rumme. Men nu er åbnin-
gen atter på vej, hvor – hvis 
alt går vel – Werkstatt igen 
kan slå dørene op til gæster 
i starten af maj.

Og det er med ekstra 
farver på paletten. De otte 
bærende søjler i hallen har 
fået hver sin farvestrålende 
udsmykning, hvor syv for-
skellige kunstnere har ud-
smykket søjlerne. Således 
står de nu klar med hvert sit 
udtryk, hvor linjer, farver og 
sågar spejle gør det til en op-
levelse at betragte søjlerne, 
der nu fremstår meget for-
skellige.

Graffitikunstner tager 
udgangspunkt i ord
En af de midterste søjler er 
blevet udsmykket af graffi-
tikunstneren Mads Sonne, 
der med mørklilla, orange 
og pink nuancer har skabt 
et abstrakt værk, der tager 
udgangspunkt i bogstaver. 
“Graffiti handler jo traditio-
nelt mest om bogstaver, om 
at skrive sit navn og vise, at 
man har været der. Så det 
har jeg på en måde taget ud-
gangspunkt i, selvom man 
nok ikke kan se det. Jeg har 
lavet nogle abstrakte former, 
der tager udgangspunkt i 
“B&W’, som jo er den virk-
somhed, som oprindeligt 
havde maskinhal her.

Således har Mads Son-
ne med spraydåser taget 
graffiti-traditionerne og gi-

vet dem sit eget twist – på 
samme måde, som de an-
dre kunstnere har taget ud-
gangspunkt i deres verden. 
Mads Sonne har nemlig 
siden 1996 været aktiv graf-
fitimaler, selvom han ikke 
står i nattens mulm og mør-
ke og gør klar til at overmale 
en togvogn.

Linjer, spejle og 
organiske former
De syv kunstnere er blevet 
udvalgt, efter at de kontak-
tede folkene bag Werkstatt. 
Werkstatt lavede nemlig et 
facebookopslag, der efter-
lyste kunstnere til at ud-
smykke søjlerne. Det kom 
der mange henvendelser ud 

af, og på baggrund af disse  
blev de syv kunstnere ud-
valgt.

Og det er der kommet 
otte vidt forskellige søjler ud 
af. Én søjle er fx stramt gra-
fisk i sine linjer, mens andre 
er mere organiske og bløde i 
sine farveovergange. Og så 
er en søjle også beklædt med 
spejle, mens en anden er be-
klædt med sære væsener.

“Det har været super-
spændende og sjovt at være 
med til at udsmykke søjler-
ne herude og møde de an-
dre. Vi er gået meget forskel-
ligt til opgaven, og det er 
fedt at se, at resultaterne er 
blevet så forskellige”, siger 
Mads Sonne.

De otte  
søjler
De otte søjler i 
betonhallen er  
udsmykket af  
følgende kunstnere:

Ana Lumack – 2 søjler

Valeria Prada

Mark Snor

Mads Sonne

Ben Slow

Sesse & Ania

Steffan P

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

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
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Persienner, plissé-, 
lamel- og rulle gar diner, 
side læng der, væg -
paneler, bolig   tekstiler, 
markiser og outdoor.

NYE FLOTTE GARDINER?

Se de flotte gardinløsninger i butikken og på botex.dk. 
Book et gratis besøg af en konsulent hjemme hos dig.

BOLIGTEKSTILER    GARDINER    MARKISER 

Hvidovrevej 348, 2650 Hvidovre
Telefon 36 49 69 69, Mail: hvidovre@botex.dk

www.botex.dk
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Maleren Svend Aage Tauscher 
– Minefeltes konge

Mange mennesker kender 
området ved Nikolaj Kir-
ke og nyder at slå et smut 
væk fra havnefronten og 
gå en tur i denne gamle by-
del. Området – med kæle-
navnet Minefeltet – plejer 
at være præget af et livligt 
værtshusmiljø med Hviids 
Vinstue, Skindbuksen, Café 
Nick, Toga og andre listige 
steder. Kreative mennesker 
har haft mødested her i 
mere end hundrede år. 

Nikolaj Kirke – fra 
1200-tallet – blev svært ska-
det ved den store bybrand 
i 1795 og ophørte med at 
fungere som kirke i 1805. 
Slagterboder blev sat op ved 
tårnet og fungerede til 1917. 
Efter genopbygning fik kir-
ken forskellige funktioner 
blandt andet som lager, or-
logsmuseum, hovedbiblio-
tek og nu som Kunsthal un-
der Københavns Kommune.

Kirken er med til at skabe 
et hyggeligt byrum, der ind-
byder til ophold, også for 
børn. Ved kirkens østende 
er der en legeplads. Og her 
i kirkens sydøstlige hjørne 
findes en buste af en glad og 
smilende herre. Ved siden af 

findes et lille messingskilt: 
”Maleren Svend Aage Taus-
cher udført 1987 af Troels 
Lybecker.” De få ord blev en 
udfordring for Havnefron-
ten.

Skulpturen
To meter oppe mellem to 
stræbebuer står en 65 cm høj 
bronzebuste på en tyk rød-
lig granithylde kilet ind i et 
hjørne. Skulpturen af Taus-
cher (1911-82) er udført med 
ret grove, næsten skitseagti-
ge træk. Den viser ham som 
en aldrende herre. Blikket 
er rettet mod Café Nick og 
Minefeltet, hvor han holdt 
til, når han var i København. 
Han virker lidt lurvet og for-
sømt med langt hår, uplejet 
fuldskæg, sjusket påklæd-
ning med skævt slips og lidt 
for stor skjorte. Han har let 
åben mund og synes i færd 
med at fortælle en god hi-
storie, måske citere et digt 
eller synge en sang. Det er 
en glad, munter og ligefrem 
person, der her er gengivet. 

Det indtryk bekræftes 
ved en livlig samtale med 
Claus Ørsted fra ”Cykelbør-
sen” i Randers: ”Tauscher? 

Ja – om jeg kender ham! 
Ham har jeg drukket man-
ge bajere med. Han var et 
fantastisk menneske, som 
man ikke kan glemme, hvis 
man først har truffet ham.” 
Det indtryk kan bekræftes 
ved efterfølgende læsning af 
Bruno Nordam og Claus Ør-
steds bog fra 2020: ”Svend 
Aage Tauscher. Den vaga-
bonderede kunstmaler og 
digter.”

Skulpturen blev afsløret 
af Københavns overborgme-
ster Egon Weidekamp d.14. 
januar 1988.

Hvem var Tauscher
Tauscher blev født i Hor-
sens den 27. december 1911. 
Hans mor var ugift og fade-
ren var ukendt. Allerede i 
januar 1912 besluttede Aar-
hus Stiftsamt, at moderen 
ikke kunne få hjælp fra det 
offentlige. Hun kunne der-
for ikke tage vare på sin lille 
søn, der kom på det missi-
onske børnehjem i Bredballe 
tæt ved Vejle. 

Han voksede op i et re-
ligiøst miljø sammen med 
”sine 75 søskende”. Han fik 
undervisning om formidda-

gen og havde praktisk arbej-
de for børnehjemmet resten 
af dagen. Efter konfirmati-
onen fik han landbrugs- og 
havearbejde på Fyn og Ærø.

Ret hurtigt begyndte han 
at leve efter sin filosofi: ”Jeg 
lader mig føre gennem livet, 
ingen store armbevægelser, 
ingen albuer, ingen fjender. 
Jeg har aldrig villet have fast 
bopæl. Jeg sover, hvor der er 
plads. Jeg går ikke op i tid 
og sted. Det er jo sådan nog-
le underlige størrelser”. Han 
kom overalt i landet, men 
mest opholdt han sig i Mine-
feltet, Vejle eller Randers.

Han var en meget videbe-
gærlig, diskussionslysten og 
kreativ person. Han kunne 
synge, spille orgel og fløj-
te, digte, filosofere, citere 
”latinske” fraser – og male. 
Han havde altid pensel og 
maling med – måske kun én 
tube, hvis det var sparetider. 
Indimellem medbragte han 
også lærreder, men malede 
ellers på forhåndenværende 
materiale. Han malede hur-
tigt, hvor som helst og hvad 
som helst. Gennem årene 
deltog han i flere kunstud-
stillinger. 

Gik på vejen
Han yndede at fremsige 
både egne og andres digte. 
Han fik også udgivet nogle 
af sine digte. 

Han traf en righoldig 
buket af teaterfolk, digtere, 
kunstmalere og akademike-
re. 

Han færdedes overalt i 
den samme beklædning – 

dag som nat. For at holde 
varmen bar han ofte to-tre 
tykke frakker. Han havde 
ikke fast bopæl, men sov, 
hvor det faldt sig for. Han 
fik mad og drikke ved at 
sælge billeder, som han ma-
lede ”her og nu”. 

Tauscher havde mange 
venner, var vellidt og beri-
gede alle, han mødte, gen-
nem sit væsen, sine malerier, 
digte og ofte surrealistiske 
samtaler. Ikke uden grund 

fik han navnet Minefeltets 
konge.

Hans popularitet blev 
understreget ved bisættel-
sen 22. februar 1982 i Hel-
ligåndskirken. Mere end 800 
personer fra alle sociale lag 
var mødt op. Mange kun-
ne ikke få plads i kirken og 
gik dermed glip af den me-
get personlige prædiken af 
præst og missionær Gurli 
Vibe Jensen (1924-2016). 
Hun læste over Bjergpræ-
diken, som Tauscher hav-
de kunnet udenad. Sam-
me dag skrev musikeren 
Hugh Steinmetz ”Requiem 
for Svend Aage Tauscher”. 
Tauschers urne blev ned-
sat på Bredballe Kirkegård. 
Odd Fellow Logen i Vejle 
havde indsamlet beløb til 
gravsted og sten.

Efter Tauschers død er 
der blevet afholdt mindst 
18 udstillinger af hans kunst 
rundt om i landet, senest i 
2020 i ”Cykelbørsen” i Ran-
ders. 

Når værtshusene atter 
åbner efter covid-pandemi-
en kan man på ny se Troels 
Lybeckers vidunderlige teg-
ning af Tauscher i Hviids 
Vinstue og andre tegninger 
i Skindbuksen og Café Nick.

Tauscher bør ikke glem-
mes. Skulpturen skal minde 
os om et usædvanligt men-
neske, der havde livsglæde 
og stor skabertrang på trods 
af sin vagabonderende livs-
stil.

Billedhuggeren
Troels Lybecker (1931-2020) er manden bag busten af Tauscher. 
Han blev uddannet hos Johs. Bjerg og Mogens Bøggild på 
Kunstakademiets Billedhuggerskole. Her afsluttede han i 1958 
med guldmedalje for et kalkstensrelief af en operationsscene, 
som stadigt kan ses på Bispebjerg Hospital. Han malede sidelø-
bende med olie og akryl eller benyttede blyant og fedtstift. I 
slutningen af 60’erne arbejdede Lybecker med møbeldesign. 
Han eksperimenterede med skumpolyether i formgivning af 
møbler.
Han arbejdede mere og mere med portrætter af kendte po-
litikere i en analyserende, nyrealistisk stil, men portrætterede 
også muser, subsistensløse, kunstnere, professorer og andet 
godtfolk, der gæstede Minefeltets mange værtshuse. Busten af 
Tauscher giver en rammende karaktertegning af den specielle 
personlighed, som han var. 
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Den lille kæde med de STORE kompetencer

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

AMBASSADØR – BOXMADRAS
Inkl. softline III Latex Topmadras. excl. Gavl & tilbehør.

Str. 160/180x200 cm     Pris 30.766.-    Nu 19.998.- Nu 15.249.-
120/140x200 cm - Pris 23.460.-

SPAR 35%

SPAR 27%TEMPUR – ORGANIC
Organic Sengeramme Eg sæbe. Tempur Prima Cool Touch  
Madras & Planbund. Vælg mellem Cloud, Sensation eller Original
Str. 160/180x200 cm    Pris 37.294.- Nu 26.999.- SPAR 27% Nu 22.999.-

Str. 140x200 cm - Pris 31.895.-

Største udvalg • bedste pris

ESSENTIAL – CRESTO
Sengeramme med 511 planbunde og Cresto madrasser.
Vælg mellem Warm grey eller Night blue. excl. Gavl & tilbehør Nu 26.995.-

Str. 160/180x200 cm - Pris 29.995.-

PARMA BED-INSIDE
Bed-inside fuldpolstret  
sovesofa. Liggemål: 140x200cm.  
Pris. 16.999.-

Nu 12.999.-

HURTIG LEVERING
Vi har byens største udvalg  

i senge og sovesofaer

ASLAK
Soft spring med indbygget 
topmadras, sengetøjspose. 

Pris: 8.905.-

Nu 6.999.-

HESTBÆK 145
Sovesofa m. 2 hynder.  

Liggemål: 140x200 cm. 
Bøg sæbe / 100% Uld 

Kira 21. Pris: 10.320,-

Nu 7.999.-

HESTBÆK 53
Smart kompakt sovesofa 
Eg sæbe / 100% Uld. Dess. 
Kira 19. Liggemål: 140x200 
Pris: 14.299.-

Nu 11.999.-

Dansk håndværk gennem 80år

Mandag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 
Lørdag kl. 10.00 - 16.00
Søndag kl. 11.00 - 16.00
Hillerød: Lørdag og Søndag kl. 10.00 - 16.00

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V Tlf. 33 32 55 21
Gladsaxevej 356 2860 Søborg Tlf. 33 32 55 26
Sigrunsvej 18 3400 Hillerød Tlf. 33 32 55 29
Hovedvejen 135 2600 Glostrup Tlf. 33 32 55 28
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Nick Cave udstillingen bliver lige lidt længere i Den Sorte Diamant. Foto: Ben Smith.

Nej, denne historie handler 
ikke om fodbold. Ganske 
vist sidder jeg i skriven-
de stund med det ene øje 
på pokalkampen mellem 
Sønderjyske og Fremad 
Amager (Fremad taber den 
dyst), og ganske vist op-
træder ordet fodbold nogle 
gange i det videre, men nej: 
Historien handler ikke om 
fodbold.

Den handler om forhol-
det mellem mennesker – og 
om hvordan det skabes.

Jeg kommer i tanke om 
det, fordi jeg forleden, i 
længselsfuld venten på at 
komme udenlands, igen 
sad og gloede på nogle bil-
leder fra den store verden. 
Jeg optrådte selv på nogle 
af dem, mit arbejde har ført 

mig rundt til forskellige 
steder på kloden – og nog-
le af de steder er nu blevet 
så attraktive for mig, at jeg 
virkelig savner dem.

Savnet udlandet
Det gælder især for Eng-
land og Portugal. Pudsigt 
nok har der altid været en 
særlig forbindelse mellem 
netop disse to lande, for-
bundet af fælles, historisk 
front mod fælles fjender: 
Især Spanien, og for Eng-
lands vedkommende også 
Frankrig.

Den første politiske alli-

ance i verdenshistorien blev 
indgået mellem England og 
Portugal i 1300-tallet. Og 
i vor tid var sangeren Cliff 
Richards køb af en vingård 
i 60’erne på den portugi-
siske Algarve-kyst nok til, 
at millioner af englændere 
fulgte i hans fodspor – og 
Portugal er stadig et hit 
som rejsemål for engelske 
turister.

Fodbold er en anden fæl-
lesnævner for de to lande. 
England er hjemland for 
verdens første fodboldklub, 
Sheffield FC – og i Portugal 
er fodbold en national be-

sættelse. Stort set alle, med 
stort A som i Alle, unge og 
ældre, piger og drenge, 
har et favorithold. Og det 
er som oftest den nationa-
le stolthed, Sport Lisboa e 
Benfica. Og den største avis 
i Portugal er en – fodbolda-
vis.

Forelsket
Jeg er forelsket i begge 
lande – ikke på grund af 
fodbold – men af så meget 
andet. I England er det hele 
den engelske atmosfære, 
tea-rooms, litteratur, histo-
rie, Cathedrals og naturlig-
vis det særlige ved at ind-
finde sig på en engelsk pub 
og bestille a pint of beer. 
Det er ikke en halv liter – 
men tæt på. Briterne har 
det lidt svært ved at bru- 
ge samme enheder som an-
dre.

Det har jeg haft glæden 
ved at gøre nogle gange, og 
hvis man gerne vil i snak 

med nogle af de tilstedevæ-
rende, så er den nemmeste 
måde at begynde at tale om 
fodbold.

“Kan nogen huske Geoff 
Hursts to mål i VM-finalen i 
1966″, kan man begynde.

Det kan alle, både mænd 
og kvinder.

De ved naturligvis også, 
at han spillede for West 
Ham og senere kom til 
Stoke City, men nu skal jeg 
passe på, for jeg lovede jo, 
at artiklen ikke skulle hand-
le om fodbold.

De nye engelske be-
kendte bliver dog først for 
alvor interesseret, når man 
spørger om Englands, og 
dermed verdens, ældste 
fodboldklub, førnævnte 
Sheffield FC. Den nød er 
svær at knække, selv for 
engelske fodboldfans, og 
der bliver sendt anderken-
dende blikke, i visse tilfæl-
de endog en ekstra pint, til 
spørgeren fra Danmark, ef-

ter det spørgsmål er blevet 
opklaret.

Jeg er – stadig - 
forelsket
På samme måde i Portugal. 
Sidder man f.eks. i Lissabon 
på en af de skønne Fado-re-
stauranter med et godt glas 
portvin -  et godt valg her, så 
er det nemt at komme i kon-
takt med andre. Man skal 
blot spørge om de holder 
med Benfica eller Sporting.

Ingen synes, det er et un-
derligt spørgsmål, svaret 
falder prompte. “Benfica!”.

Udfaldet kan natuligvis 
også være Sporting. Det 
bryder jeg mig ikke om, jeg 
holder med Benfica.

“Hvem holder du med”, 
lyder ofte modspørgsmålet.

“Fremad Amager”, siger 
jeg.

Så bliver man ikke uven-
ner med nogen. I hvert fald 
ikke i Portugal.

God weekend.

- med Finn Edvard
GOD WEEKEND

Den Sorte Diamant  
forlænger Nick Cave 
udstilling 
Af Jesper Schou Hansen

Det var måske alligevel 
for begrænset, hvad pub-
likum nåede at opleve af 
den australske multikunst-
ner Nick Cave udstilling på 
Den Sorte Diamant. Derfor 
forlænger museet udstil-
lingen, der åbnede i marts, 
men som følge af corona si-
tuationen har måttet lukkes 
ned. Endnu ved museet ikke 
præcist, hvornår udstillin-
gen åbner, men det bliver, så 
snart regeringen giver tilla-
delse.

Udstillingen er blevet 
kaldt en ”musik, storytel-
ling og poesi”-udstilling og 
har titlen ”Stranger Than 
Kindness: The Nick Cave 
Exhibition”.

Udstillingen er et kig ind i 
Nick Caves kreative univers 
gennem store totalinstallati-
oner, helt nye atmosfæriske 
lydlandskaber og over 300 
genstande udvalgt fra Ca-
ves private samling, fra Nick 
Cave-arkivet i Arts Center 
Melbourne, Det Kgl. Biblio-
teks egne samlinger samt en 
række private udlånere. 

Sidder du stadig og tyg-
ger på, hvem ham der Nick 
Cave nu er, så er der måske 
lidt hjælp at få fra et af hans 
hits ”Where The Wild Ro-
ses Grow”, som Nick Cave 
& The Bad Seeds indspille-
de sammen med ligeledes 
australske Kylie Minogue.

Og når vi nu er ved anek-
doterne, så har Kylie Mino-
gue senere fået lavet musik 
af nogle af de sangskrive-
re, der fortsat har studier i 
Njalsgade på Islands Bryg-
ge.

Galleri Wärme ved  
Glyptoteket åbner igen dørene
Af Jesper Schou Hansen

Selvom der er corona, har 
Galleri Wärme i Edvard 
Falcksgade bag Glyptote-
ket alligevel holdt åbent. 
I hvert fald gennem on-
line-platformen www.artsy.
net, hvor man kan se vær-
ker fra den aktuelle udstil-
ling ”Death of a Hipster” 
med New Yorker-kunstne-
ren Rafael Fuchs.

”Galleri Wärme har ind-
ledt samarbejdet med Art-
sy blandt andet pga. Coro-
na-nedlukningen, hvor 
galleriet lige som næsten 
alle andre har været låst,  
og selv om der nu åbnes 
med fredag til søndag,  
så er det nødvendigt at 
booke tid for at kunne  
sørge for ordentlig af-
stand”, fortæller Bo Otter-
strøm, der sammen med 

Marie Wärme driver galle-
riet.

Galleri Wärme har lig-
get i området i cirka tre år. 
Det er et lille galleri med en 
udvalgt skare af professio-
nelle kunstnere som galle-
risterne.

Musik som del af 
kunsten
Marie Wärme og Bo Ot-
terstrøm er også musike-

re og har brugt musikken 
og kunsten i på kryds og 
tværs, hvor billedkunstne-
re, dansere, musikere m.fl. 
har optrådt sammen.

Den kommende udstil-
ling – i april – bliver med 
den lokale fotokunstner 
Henrik Pyndt Sørensen, 
som første gang gæstede 
Galleri Wärme i febru-
ar 2019 med udstillingen 
”The Present Future”. Hen-

rik Pyndt Sørensen viser 
nu værkerne ”Let the Trees 
grow Old (and die)”, der 
har taget sit afsæt i den ak-
tuelle klima- og biodiversi-
tetskrise og dens foreslåe-
de løsninger: plantning af 
træer, bevarelse af gammel 
skov og udlægning af kom-
mercielle skove til såkaldt 
”urørt skov”.

Som Henrik Pyndt Sø-
rensen udtaler: ”Oprinde-

ligt var projektet et forsøg 
på at dokumentere vær-
dierne i den urørte skov 
med fokus på de gamle, 
de syge, de døende og de 
døde træer. Med andre ord 
den sidste del af træernes 
naturlige livscyklus, som 
jo stort set ikke findes i de 
kommercielle skove, hvor 
træerne fældes, før de bli-
ver gamle.”



197. april 2021

Galleri Wärme ved  
Glyptoteket åbner igen dørene
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SUPERMARCO | STØBEGODSVEJ 1, 2450 KØBENHAVN SV | MAN-FRE 8.30 - 19.00  LØR 8.30 - 17.00

www.supermarco.dksupermarco supermarcodk 

Gelato

Gelato
  Speciale

TRIO AL CAFFÉ

FRESCHEZZA
AL MIRTO

FRESCHEZZA
AL LIMONE

TIL BÅDE
STORE OG SMÅ

GELATO
AFFOGATO

35K R

1 KUGLE

15K R

Familien betyder meget for os i Supermarco. 
Ligesom i Italien. Og hvis der er noget, der kan 
samle alle generationer, så er det is – eller gelato. 
Hvis du spørger os, så er der ingen, der kommer i 
nærheden af italienerne, når det gælder den ædle 
kunst at fremstille fantastisk is. I Supermarco 
tilbyder vi gelato fra familieejede Erika Eis, der 
har hjemme i Alto Adige i Trentino, Norditalien. 

Her fremstiller man noget af det ypperste is, 
vi er stødt på, og foruden en helt utrolig smag, 
der vil gøre både børn og voksne glade, så er 
alle produkterne helt uden tilsætningsstoffer og 
kunstige aromaer. Naturligvis, fristes man til at 
sige. Du kan enten smage Erika Eis i vores café 
eller købe den med hjem fra butikken. Vi ses i 
Supermarco – en bid af Italien.   

S M A G E  D E R  F O R E N E R  F A M I L I E N

GELATO
TIL VOKSNE

55K R

0,75 LTR.
1,00 LTR.
79
99

K R

K R

med likør

med likør

med likør
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