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Din lokale mægler 

på Havnefronten 

Vi har køberen til din bolig!

Islands Brygge 81D - 2300 København S - 3287 3080

Bolig

Husbåde omkring Holmen 
kan få kæmpe ekstra regning

Sagen om Fredens Havn kan nu koste ejere af lovlige husbåde ekstra 50.000 kroner om året. 

Foto: Havnefrontens arkiv.

Af Jesper Schou Hansen

De mangeårige problemer 
med pirat-havnen Fredens 
Havn kan nu betyde, at der 
sendes en kæmpe regning 
til husbådejere i et område 
af Københavns havn, som i 
dag administreres af Kystdi-
rektoratet. Direktoratet op-
kræver nemlig ikke leje for 
at husbådene ligger i hav-
nen, mens bolværksejerne 
dog kan opkræve for at de 
ligger fortøjet.

Hos By & Havn – der står 
til at overtage områderne 
som følge af de mangeåri-
ge problemer med Fredens 
Havn – er proceduren og 
taksterne anderledes. 

Her skal man ud over at 
have en aftale med en bol-
værksejer også betale for at 
have husbåden liggende i 
vandet – og det beløber sig 
for en husbåd på 150 m2 til 
cirka 4.400 kroner om måne-
den svarende til ca. 50.000 
kroner om året.

Netop fordi situationen 
med Fredens Havn har vist, 
at det er uholdbart, at By & 
Havn administrere en del af 
havnen og Kystdirektoratet 
en anden – med to forskelli-
ge lovregler – så planlægger 
politikerne på Christians-
borg at overdrage admini-
strationen af søterritoriet for 
Holmens civile vandarealer 
til By & Havn. Og dermed 

skifter reglerne med en 
kæmpe regning til følge.

By & Havn  
har andre regler
I modsætning til Kystdirek-
toratet har By & Havn ret til 

at udnytte havnens vand-
områder forretningsmæs-
sigt. Det står specifikt i de 
love, som er gældende for 
Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S, som Folketinget 
har vedtaget. Udnytter man 

på en eller anden måde van-
det i havnen, så kan selska-
bet opkræve penge for det.

By & Havn har allerede 
et takstblad – så beløbet er 
kendt.

I Fredens Havn har man 

aldrig betalt. Ikke kun fordi 
man lå i Kystdirektoratets 
område. Men særligt fordi 
man aldrig har søgt tilladel-
se. Derfor har Københavns 
Byret også pålagt ejerne at 
fjerne deres både – og indtil 
det sker, så får ejerne dagbø-
der.

Bøder uden effekt
I et notat som Havnefronten 
har haft lejlighed til at læse, 
så bekræfter Københavns 
Kommune, at ikke en eneste 
af de dømte har fjernet deres 
både efter at bøderne er be-
gyndt at vælte ind. Det bety-
der i sidste ende, at kommu-
nen og staten tvangsfjerner 
bådene. De både, vrag og 
anlæg, som ingen ville ken-
des ved, er allerede fjernet. 
Det var ca 135 større objek-
ter, der vejede 350 tons. Der 
er stadig 50-60 både, vrag og 
anlæg i området, som også 
skal fjernes.

Planerne om at By & Havn skal overtage 

ansvaret for vandet i et område omkring 

Holmen og Quintus Bastion kan koste hus-

bådejere i området 50.000 kroner ekstra om 

året.
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Nyt luftkastel  
om billige boliger

LEDER

En del vil huske, at en af Københavns 
overborgmestre – Ritt Bjerregaard – var 
ude at love billige boliger til 5000 kroner 
og endda fem tusinde af dem på fem år.

Sådan gik det som bekendt ikke - for 
det viste sig urealistisk at kunne bygge til 
5.000 kroner for en familiebolig. Det var 
priserne – og ikke problemer med lokal-
planer – der gjorde projektet umuligt.

Nu forsøger regeringen og socialde-
mokraten Kaare Dybvad, der som mini-
ster har ansvaret, med endnu et luftka-
stel med slagnummeret om nye ”billige 
boliger”. Og der skal sikkert være nogle 
vælgere, der hopper i med begge ben, for 
hukommelsen er kort og lysten til at få en 
billig bolig stor.

Der er gået 15 år, siden Ritt Bjerregaard 
foreslog boliger til 5000 kroner, så det vil 
nok være for tykt at foreslå det samme 
beløb, så Kaare Dybvad har i sit forslag 
hævet huslejen til 8000 kroner. Hvordan 
Regeringen er nået frem til de 8000 kroner 
er lidt uvist. En almen familiebolig i Fsb 
Skyttehusene i Ørestad koster ellers cirka 
12.000 kroner.

For nu at kunne finansiere det, så kom-
mer regeringen med en pose penge på 10 
milliarder kroner. Det lyder voldsomt, 
men på boligmarkedet får de meget hur-
tigt ben at gå på. Med alt det regeringen 
vil støtte for de penge, så kommer den al-
mindelige københavner aldrig til at ople-
ve, at de penge gør en forskel.

Pengene skal blandt andet bruges på at 
gøre det lettere at købe jord til at opføre 
almene boliger på, og så skal man opkøbe 
lejeboliger og konvertere dem til almene 
boliger. Det sidste får man logisk nok nul 
ekstra boliger ud af.

Regeringen har også konstateret, at 
selvom der i København vedtages mas-
ser af projekter om almene boliger, så bli-
ver forholdsvis få af dem bygget. De kan 
nemlig ikke holdes inden for det loft, som 
politikerne har sat for, hvad den slags må 

koste at bygge, for at boligerne stadig er 
nogenlunde i pris.

Regeringen foreslår så et lille uskyldigt 
trick. Kommunen skal nemlig nægte at 
give byggetilladelse til de øvrige private 
boliger i lokalplanen, før de almene er 
bygget. Og så har developerne og entre-
prenørerne kun et valg – nemlig at byg-
ge de almene boliger med tab. Før det er 
gjort, så kan de jo ikke få lov til at bygge 
de boliger, som de rent faktisk kan tjene 
penge på.

Med det forslag, så minder den social-
demokratiske Kaare Dybvad mest af alt 
om en karikatur på en amerikansk-itali-
ensk mafioso, der slynger den fortærske-
de sætning ud: ”I have an offer you can 
not refuse”. 

Og de private developere kan næppe 
undslå sig, for i alle nye lokalplaner er 
der krav om 25% almene boliger – måske 
stigende til 33%. Så må man bare håbe, 
at developerne kan tjene underskuddet 
hjem på de øvrige boliger. Hvis folketin-
gets flertal har anstændigheden i behold, 
så vender de tommelfingeren nedad for 
den del af forslaget.

På landsplan ejer 55% deres egen bolig. 
I København er det kun 22%. Og i øjeblik-
ket skal du op i den pæne del af middel-
klassen, før du har råd til at købe en bolig 
i hovedstaden, hvorimod du kan være i et 
rengøringsjob i det jyske og bo i et parcel-
hus.

De, der har investeret i egen bolig, bli-
ver rigere og rigere. De, som har fået en 
almen bolig eller lejebolig, sakker kort og 
godt bagud målt på formue. Så hvis Dyb-
vad og regeringen vil gøre noget ved den 
højt besungne ulighed, så skulle de se at 
få givet København en mulighed for at 
kræve ejerboliger i kommunens lokalpla-
ner samt bruge de 10 milliarder på ung-
domsboliger i stedet. Det ville give en 
markant bedre afbalanceret by – til gavn 
for alle indkomstgrupper.

Skyhøje boligpriser skubber  
til en velfærdskrise i storbyerne

Af folketingsmedlem  

Halime Oguz (SF) 

Boligordfører

I skrivende stund er det 
noget nær umuligt at købe 
en ejerlejlighed på Ama-
ger – inden for kommune-
grænsen - til mindre end 
1,5 millioner. Over en mil-
lion kroner - og det er for 
en 1v’er på 26 m2, vel at 
mærke. Skal der være flere 
værelser til familien, skal 
man have den helt store 
tegnebog frem. 

Boligprisernes himmel-
flugt gavner de københav-
nere, der har nået at købe 
ejerbolig i tide. Nogle tje-
ner i disse år mere på de-
res bolig, end de gør ved at 
gå på arbejde. Vi har gang 
i en boligfest, der vækker 
mindelser om årene inden 
finanskrisen. 

Men resten af køben-
havnerne – førstegangs-
køberne uden eksorbitante 
lønninger; de enlige mød-
re; alle dem, som ikke har 

forældre med økonomi til 
et forældrekøb – 

De er ikke inviteret med 
til festen. For dem, er de 
stigende boligpriser en 
reel stopklods for drøm-
men om et liv i vores ho-
vedstad. 

Manglende 
sammenhængskraft
Og boligpriserne spænder 
ikke bare ben for de enkel-
te borgere – men for hele 
byens sammenhængs-
kraft.

For hver eneste gang, 
en nyuddannet pædagog 
ikke kan få en lejlighed i 
København og er nødt til 
at flytte ud af byen, mister 
vi en pædagog, der kunne 
have arbejdet i vores bør-
nehaver og vuggestuer. 
Hver gang, en jordemoder 
må flytte ud af hovedsta-
den, er der en jordemoder 
mindre til at få vagtplaner-
ne på fødegangene til at gå 
op. Og hver gang, en SO-
SU-hjælper indser, at hun 

aldrig får råd til et hus i 
HT-området, bliver mang-
len på hænder i vores æld-
repleje større. Som konse-
kvens betyder dette blandt 
andet, at kun 3 ud af over 
30 børneinstitutioner på 
Amager (2300) har ansat 
mindst 2/3 professionelle 
pædagoger. Det vil sige at 
over 90% af amagerkanske 
børneinstitutioner ikke er 
ordentligt bemandet efter 
Københavns Kommunes 
standarder. 

Plads til alle
Det kan vores velfærd 
ikke tåle. Allerede i dag 
mangler vi medarbejde-
re i skoler, børnehaver og 
vuggestuer, på plejehjem, 
sygehuse og fødegange 
– og vi har kun set begyn-
delsen. 

Frem mod 2040 bliver 
vi markant flere ældre 
og flere børn i Danmark. 
Flere får brug for vores 
velfærdssamfund – også i 
byerne. 

Derfor mener vi i SF, for 
det første, at Københavns 
Kommune skal opfordre 
tilflytning af velfærdsfag-
lige arbejdere til områder 
med mangel på disse, ved 
at anvise de velfærdsfag-
lige til boliger i de givne 
områder - og give disse 
prioritet i boligkøen for 
området. Dette er ikke blot 
en nødvendighed for at 
almindelige borgere med 
almindelig løn kan blive 
boende; men også nød-
vendigt for at Københavns 
sammenhængskraft ikke 
går i stå. 
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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, korrekturlæser, 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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Mere hensyn
Mindre støj
Fast og fair håndtering af støj

HEIDI WANG

Parkeringskaos 
må ophøre

Kandidat til Københavns  
Borgerrepræsentation 
Bent Christoffersen (V), 

Ved Volden 10, 1425 Kbh. K

Mange oplever i det cen-
trale København og i 
brokvarterne, at selvom 
de har købt en beboer p-li-
cens af Københavns kom-
mune, kan de ikke finde 
en parkeringsplads. Nog-
le steder mere besværligt 
end andre. Men det kan 
være utroligt irriteren-
de at komme hjem om 
aftenen og bruge tid på 
at køre rundt for at finde 
en plads. Og i øvrigt ikke 
særlige miljøvenligt. 

Årsagen er, at der ikke 
er sammenhæng mellem 
antal p-pladser i bydelen 
og antallet af solgte p-li-
censer. Københavns kom-
mune sælger p-licenser 
uafhængigt af antal plad-
ser.  Ren pengemaskine.

Det må ophøre.  På 
kort sigt må der være 
sammenhæng mellem 
antal solgte p-licenser og 
antal p-pladser. Antal-
let af p-pladser må også 
øges. For nylig har man 
fået skabt 167 pladser på 
Nørrebro og Østerbro 
simpelthen ved at ændre 
parkering fra at skulle ske 
langs fortovet til skråpar-
kering.  Det må undersø-
ges, om det ikke kan ske 
i langt større omfang end 
tilfældet i dag andre ste-
der, bl.a. på Christians-
havn.

På den lange bane er 
det nødvendigt at skabe 
de p-pladser som bor-
gerne efterspørger.  Men 
p-pladser skal flyttes væk 

fra gadeplan og foregå 
i parkeringsanlæg eller 
parkeringskældre.  Og 
med de indtægter, Køben-
havn får fra parkering, 
burde der være midler, 
som kan anvendes til 
parkeringsanlæg – gerne 
fremtidssikret med el-la-
dere, så elbiler kan blive 
tilgodeset.

Vi vil bade uden 
spildevand i havnen

Af borgmester 
Cecilia Lonning-Skovgaard (V) 

og
 medlem af Københavns  
Borgerrepræsentation 
Jens-Kristian Lütken (V)

 

På By og Havns hjemmesi-
de står der, at ”det er unikt 
for København, at vi har en 
havn med vand, der er så 
rent, at man kan bade i det.” 
Det er ganske rigtigt ene-
stående for vores by, og den 
mulighed værner vi om.

Det idylliske, rene og 
unikke billede krakelerer 
dog noget, når det kommer 
frem, at der over sommeren 
er udledt 78 mio. liter spil-
devand i havnen, og havne-
badene flere gange som kon-
sekvens har været lukket for 
badegæster.

Tanken om at svømme 
rundt i kloakvand er meget 
ulækker og grotesk - hvad 
end det er fortyndet med 
regnvand eller ej. Og vi vil 
gerne slå fast, at det som ud-
gangspunkt er helt uaccep-
tabelt, at der udledes spil-
devand i havnen, alt imens 
københavnere bader samme 
sted, og vi bryster os af en 
unik by med rent badevand 
i havnen.

Spildevandet ender i 
havnen, fordi voldsomme 
regnvejr overbelaster klo-
aksystemet, og overløb til 
havnen fungerer som nød-
ventil. HOFOR, der hånd-
terer regn- og spildevand i 
København, tilkendegiver, 
at de bliver nødt til at lukke 
spildevand ud i havnen for 
at reducere oversvømmel-
ser af byen. Vi anerkender, 

at HOFOR bruger denne 
”nødløsning”, men klima-
forandringerne medfører, 
at vi fremadrettet får flere 
voldsomme regnskyl, og 
hvad er så konsekvenserne 
for havnebadene?

Træk på andres 
erfaringer
Vi ønsker grundlæggende, 
at HOFORs nødløsning er-
stattes af andre løsninger for 
at forhindre, at københav-
nerne trækkes med en risiko 
for at bade i kloakvand de 
næste mange år, mens klo-
aksystemet klimatilpasses. 
Og vi efterlyser kreativitet. 
Muligvis kan HOFOR ikke 
selv kan komme i tanke om 
andre løsninger, men har de 
været opsøgende hos andre 
eksperter? Hvad er best pra-
ctice i andre lande? Hvad 
foreslår alle de grønne star-
tups og entreprenører, der 
netop arbejder med clean-
tech løsninger?

Vi synes, det kunne være 
rettidig omhu at invitere 
dem indenfor og sparke lidt 
liv i den “den gamle dame”, 
så vi bevarer sunde bade-
muligheder lige midt i byen.

Årsagen er, at der 
ikke er sammen-
hæng mellem antal 
p-pladser i bydelen 
og antallet af solgte 
p-licenser. Køben-
havns kommune 
sælger p-licenser 
uafhængigt af antal 
pladser.  Ren penge-
maskine.
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El-løbehjul er retur 
– bare ikke på  
Christianshavn og Bryggen

Nyhavnsgruppen frygter 

for trafikkaos ved ny ensretning

El-løbehjulene er tilbage. Denne gang kan de ikke lejes eller parkeres på Bryggen som disse to. Foto: Havnefrontens arkiv.

Af Jesper Schou Hansen

Efter nogle kaotiske år med 
el-løbehjul fra ikke mindre 
end 13 forskellige udbyde-
re, så vender de nu tilbage. 
Men bor du på Christians-
havn eller Bryggen – bortset 
fra den sydligste del, så kan 
du hverken leje et el-løbe-
hjul der – eller afslutte turen 
der. 

Det kan du heller ikke i 
Indre By og på dele af Ve-
sterbro og Østerbro samt 
visse dele af Amager. 

Bor du derimod på Eng-
holmene, Teglholmen eller 
Sluseholmen, så kan du 
godt både leje og aflevere 
el-løbehjul i dedikerede zo-
ner i området – ligesom det 
er muligt flere andre steder 
i byen. Forvirret? Det er der 
nok også andre, der er.

De nye regler er et resul-
tat af den politiske aftale, 
som politikerne indgik efter 
de første kaotiske år med 
el-løbehjul. Foreløbig er  
det kun to selskaber, som 
har fået lov til at sætte el- 
løbehjul på gaden – og yder-
ligere to havde vist interes-
se. 

Ifølge Havnefrontens op-
lysninger kan løbehjulene 
kun parkeres i 240 parke-
ringsområder, når turen af-
sluttes. Man kan altså ikke 
bare afslutte turen, hvor 
man har lyst. Man kan dog 
stadig køre i Indre By, på 
Bryggen og Christianshavn 
– men altså ikke afslutte tu-
ren der. Eller leje el-løbehju-
let der.

Stopper man allige-
vel uden for en af de 240  
parkeringszoner, så fort- 
sætter taxameteret med at 
køre. 

Derfor er det så 
besværligt
”Vi har tidligere oplevet sto-
re problemer med løbehjul, 
som var efterladt på kryds 
og tværs af fortove og cykel-
stier - og gjorde det svært for 
københavnerne at komme 
rundt i byen. De problemer 
skal de nye regler gerne få 
bugt med. Derudover vil vi 
løbende være i dialog med 
udlejningsfirmaerne for at 
håndtere eventuelle udfor-
dringer”, siger enhedschef i 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen Jesper Borch om bag-
grunden for de noget bøvle-
de regler.

For at sikre sig at de nye 
regler bliver overholdt, vil 
kommunens p-vagter fore-
tage regelmæssig kontrol af 
parkerede løbehjul, så snart 
de første udbydere sætter 
løbehjul på gaden – hvilket 
formentlig sker i ugen, der 
kommer. 

Finder de el-løbehjul, der 
står uden for parkerings-
områderne, og som ikke er 
under udlejning, vil løbe-
hjulene blive fjernet, og ud-
byderen får en regning på 
338 kr. pr. el-løbehjul.

Nye regler for 
udlejningscykler
Ud over nye regler for lø-
behjul har politikerne også 
fastsat regler for udlejnings-

cykler, som nu kan opsættes 
efter nærmere aftale med 
kommunen. 

Til forskel fra reglerne for 
el-løbehjul er der ikke et loft 
over antallet af udlejnings-

cykler, og der er heller ikke 
nogen forbudszone. Cykler-
ne er imidlertid henvist til 
parkering i cykelstativer og 
lignende. 

P-vagterne gennemfører 

månedlige stikprøvekon-
troller overfor udlejnings-
cyklerne. Der er endnu  
ingen udlejere af cykler,  
der har lavet aftale med 
kommunen, men kommu-

nen oplyser, at de forhand-
ler med to udbydere om  
at få i alt 3500 cykler på ga-
den.

Af Jesper Schou Hansen

På Københavns Rådhus er 
det vedtaget, at Toldbod- 
gade skal ensrettes, og selv-
om Nyhavnsgruppen, der 
samler aktører i og om- 
kring Nyhavn, er overve-
jende positive, så frygter de 
alligevel, at planerne skaber 
kaos.

Derfor var de i forrige 
uge på vandring i området 
med overborgmester Lars 
Weiss for at bese forholdene. 

Ifølge formand Jens Tom-
merup er der flere forhold, 
som bekymrer den lokale 
forening.

”Ensretningen skal fore-
gå i retningen fra Nyhavns-
bro til Amaliegade - med 
indkørsel fra Nyhavn. Pla-
nen har indtil nu været, som 
i andre storbyer, at ensrette-
de gader går skiftevis hver 
sin vej. Det ville betyde, at 
ensretningen skulle have 
gået fra Amaliegade til Ny-
havnsbroen. Skal man ind 

i den del af Toldbodgade, 
der ligger mellem Nyhavn 
og Sankt Annæ Plads, bliver 
turen virkelig kompliceret”, 
siger Jens Tommerup.

Ophobning af biler
Med den nuværende ind-
retning vil meget få biler, 
der skal svinge ind eller ud, 
hurtigt kunne skabe en stor 
ophobning af trafikken - 
magen til den, som de man-
ge busser skaber, når de skal 
sætte passagerer af, der skal 

overvære Livgardens vagt-
skifte på Amalienborg.

Ifølge Jens Tommerup 
håber Nyhavnsgruppen, 
at Toldbodgade ensrettes 
nordfra. Men uanset løsnin-
gen påpeger foreningen, at 
der med stor sandsynlig-
hed vil ske ophobning af 
trafikken i såvel Bredgade 
som Store Kongensgade på 
grund af de vanskelige til- 
og frakørselsforhold, som 
forvaltningens plan i øje-
blikket opererer med.

KLAUS MYGIND
I BORGERREPRÆSENTATIONEN

BRUG VORES 

DEJLIGE HAVN

VIS HENSYN 

TIL BEBOERNE

INGEN 

SOUNDBOXE
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Gladsaxevej 311, Søborg    Tlf. 3969 9090
Mandag-fredag 10-18 / Lørdag 10-15

www.brdr-friis.dk

Oplev vores store Eilersen udstilling

FRA 38.455 KR.
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CPH Village henter 46 millioner kr. 
hos Vækstfonden til studieboliger

Tre gange top 100-hæder til  
Havnefront-restauranter

Det startede med studieboliger i skibscontainere på Refshaleøen. Nu ekspanderes konceptet med byggeri nummer tre og fire. 
Foto: CPH Village.

Af Jesper Schou Hansen

Det startede på Refshale-
øen i containere. Små billige 
studieboliger med en masse 
delefaciliteter. Det er siden 
udvidet med en træbeklædt 
lille studieby på DSB-grun-
den bag Fisketorvet. Og nu 
har CPH Village hentet 46 
millioner kroner fra Vækst-
fonden til de to næste pro-
jekter på Amagerfælledvej 
og Bispebjerg.

Og der er brug for studie-
boligerne i København. Hele 
8.400 studerende manglede 
bolig i København ved stu-
diestart i 2019 ifølge Dansk 
Byggeri. Og den lange ven-
teliste til CPH Village’s bo-
liger tegner samme billede. 
Her har i alt 9.000 stude-
rende skrevet sig op siden  
2018. 

For et par årtier siden 
havde København 475.000 
indbyggere. I dag har ho-
vedstaden rundet 635.000 
indbyggere, og det kræver 
boliger i alle kategorier. For 
stigningen i indbyggerantal-
let fortsætter.

”Urbanisering forårsager 
mangel på økonomisk over-
kommelige boliger. Med 

fleksible ejendomsløsninger, 
hvor bygninger kan skifte 
funktion og endda place-
ring, kan vi gøre bedre brug 
af byens sparsomme jord 
og være med til at afbøde 
denne udfordring”, siger 
Michael Deichmann Plesner, 
der var med til at stifte CPH 
Village.

Med Vækstfondens pen-
ge, så er CPH Village godt 

på vej med de næste 730 nye 
studieboliger. Men det stop-
per ikke der, for med projekt 
3 og 4 bliver CHP Village 
skarpere og skarpere på 
både at bygge billigst muligt 
og på at skabe de optima- 
le rammer for de studeren-
de.

”Vores langsigtede mis-
sion er at skabe det bedste 
sted at bo for mennesker og 

planeten. Vi har et stort fo-
kus på de studerendes vel-
befindende og deres sam-
menhold, og vi måler derfor 
løbende deres tilfredshed 
med boligforholdene. Sam-
tidig tilbyder vi en række 
services, der skal være med 
til at minimere de studeren-
des aftryk på miljøet f.eks. 
delebiler, fællesspisning og 
møbeludlejning”, fortæller 

Michael Deichmann Plesner.
CPH Village´s byggeri 

med fleksible studieboliger 
i træ, der er træbeklædte 
skure, som også kendes fra 
Københavns midlertidige 
daginstitutioner, er ikke 
permanente boliger. De op-
føres i første omgang som 
10-årige boliger som følge 
af en lovændring til plan-
loven. Men de er bygget så 
fleksible, at de i princippet  
kan flyttes, renoveres og op-
føres igen, når der er gået 10 
år.

Ifølge livscyklusanalyser 
fra Statens Byggeforsknings 
Institut, LCA, mere end hal-
veres CO2-udslippet ved 
den metode sammenlignet 
med traditionelle studie-
boliger. Når CPH Village 
samtidig udnytter pladsen 
mere effektivt, opnår de en 
CO2-reduktion per beboer 
på 70 procent sammenlignet 
med standardbyggeri.

Af Mikkel Bækgaard

Da verdens hundrede bed-
ste restauranter for nylig 
blev udråbt ved en event 
i belgiske Antwerpen var 
hele tre af restauranterne at 
finde i Havnefrontens områ-
de. Noma toppede for fjerde 
gang listen, mens Alchemist 

og Amass ligger henholds-
vis nummer 58 og 89.

Hvis du vil have noget 
af verdens bedste mad, så 
behøves du ikke gå langt. 
Tre af verdens 100 bedste 
restauranter ligger nemlig 
i Havnefrontens område – i 
hvert fald hvis man henvi-
ser til mediet World’s 50 

Best, der for nylig – trods 
navnet – kårede verdens 
hundrede bedste spiseste-
der. 

Noma viste vejen
Mest omtalt blev selvføl-
gelig Noma, der for fjerde 
gang på 11 år var at finde 
som nummer et på listen, 

og derfor kan kalde sig selv 
verdens bedste restaurant. 
Men også Alchemist og 
Amass er at finde på listen 
som henholdsvis nummer 
58 og 89.

Listen bliver normalt 
præsenteret en gang om 
året – men holdt pause i 
2020 på grund af corona-

epidemien – og bliver til på 
baggrund af en lang række 
kokke, journalister og an-
dre madporfessionelle, der 
stemmer på deres yndlings-
restauranter. Og det er vel 
at mærke restauranter, som 
de skal have besøgt inden-
for de seneste år, for at de 
kan stemme på dem.

Og at komme til tops på 
World’s 50 Best-listen kan 
have en stor indflydelse på 
en restaurant. Således ople-
vede Noma fx i 2010, da de 
første gang blev nummer 1, 
at deres bookingsystem gik 
ned på grund af antallet af 
forespørgsler om reservati-
on.

Udover de tre restauran-
ter i Havnefrontens område 
er endnu en københavner-
restaurant at finde på listen 
på en prominent placering. 
Geranium i Parken på 
Østerbro blev nemlig num-
mer to.

LENA HOLM JENSEN LINDSKOG 
Medlem af Borgerrepræsentationen, Venstre

”Din stemme i vandkanten”

SUND FORNUFT - SAMARBEJDE – SAMMENHÆNG

Stem personligt – Nr. 10 på Venstres liste

Mærkesager: 

www.lenaholmjensen.dk    

lena_v-kv21                  lena_v_kv21

Boligselskab for studerende
CPH Village, Danmarks eneste bæredygtige boligselskab 

målrettet studerende, blev stiftet i 2014 og åbnede deres første 

studieby til 168 studerende på Refshaleøen i januar 2018. I 

efteråret 2020 åbnede CPH Village 2 på Vesterbro med plads til 

184 studerende.
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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

Classic Lux
Dansk produceret dyne fra Ringsted dun. Dansk fremstillet 
kvalitets dyne, med moskusdun +11
140 x 200 cm. før 1.999,-  Nu 998,-
140 x 220 cm. før 2.199,-  Nu 1.099,-
200 x 220 cm.før 3.199,-  Nu  1.598,-
220 x 240 cm. før 3.799,- Nu 1.899,-

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
Vælg mellem mange farver kr. 14.790,-
Som vist i Prato blå, Nu 10.298,- 
Hurtig lev. 

Gratis levering. Betalt over op til 30 mdr. rente og gebyrfrit. Prisgaranti
Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 9.30-18.00
Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15)

SPAR OP TIL 44% PÅ 
EN GOD NATTESØVN

Ambassadør kontinental seng
komplet klart til brug. inc. topmadras #3  vælg mellem flere farver 
og 3 hårdheder
180 x 200 cm.  før 40.386,-  Nu 26.250,-
180 x 210 cm.  før 44.415,-  Nu 28.869,-
210 x 210 cm.  før 50.473,-  Nu. 32,807,- 
Prisen er incl. runde stålben, excl. gavl.

Dunlopillo Madras
Måske verdes bedste latex madras. 15 års fabriks garanti.
70/80/85/ x 200 cm. før 9,245,-  Nu. 5.547,-
85 x 190 cm. før 9.245  Nu 5.547,-
90 x 200 cm. før 9,245  Nu 5.175,-
120/140 x 200 cm. før 13.879,- Nu. 8.327,-
160 / 180 x 200 cm. før 18.506 Nu 11.103,-
( 160 og l80 er 2 kerner i et betræk )
180 x 210 cm. før 20.356,- Nu. 12.216,-

Verona sovesofa
Fin lille sovesofa, sovemål 140 x 200 cm. 
fint sengetøjsmagasin. mange farver og stoffer.
5.999,-  Ta´ den Antracit grå. Nu. 3.998,- 
Hurtig lev. 

Tempur Sensation prima
90 x 200 x 19 cm. Før 13.999,- Nu 7798,- ¨

SPAR 

40%

Innovation Sly
Sovesofa med Pocketfjedre, sengetøjsmagasin.
Vælg mellem mange farver kr. 8.365,- 
Vælg Blå #528 Nu. 5.998,- 
Hurtig lev. 

Dunlopillo 
Pure Elevationsseng 
komplet med top og stål ben. 
(excl. gavl).
120 x 200 Før 32,297,-   
Nu 19.297,- 
140 x 200 cm. før 
33.829,- nu 20.297,- 
160/180 x 200 cm. 
Før 42.662,- Nu 25,597,-

Comfort elevationsbund 
70 x 200                 før 2.998,-   Nu. 2.595,-
80/85/90x200 cm.  før 2.998,- Nu 2.398,- 
100 x 2oo 3.698,- 
120 x 200 cm.        før 4.998,- Nu 4.365,- cm. 
140 x 200 cm.        før 5.498,- Nu 4.398,- cm.



8   20. oktober 2021

Tre michelinstjerner og verdens bedste restaurant er ikke nok:

Noma vil være 
den bedste arbejdsplads

Noma-crew her ved en tidligere lejlighed. Foto: Noma.

Noma er er på top-

pen i denne tid, hvor 

restauranten inden-

for en måned endelig 

fik tre Michelinstjer-

ner og efterfølgende 

blev kåret som ver-

dens bedste restau-

rant. Men det er ikke 

nok: Nu skal Noma 

også skal være den 

bedste arbejdsplads, 

sagde René Redzepi 

efterfølgende.

Af Mikkel Bækgaard

Det var en glad René Red-
zepi, der sammen med en 
del af sit team kunne mod-
tage hyldesten som verdens 
bedste restaurant på scenen 

i Antwerpen for et par uger 
siden, og som også modtog 
tre michelinstjener for nylig. 
Men at være verdens bedste 
restaurant er ikke nok, hvis 
man ikke også er verdens 
bedste sted at arbejde.

Det sagde Rene Redzepi 
ifølge madmediet Fine Di-
ning Lovers til den efter-
følgende pressekonference, 
hvor han så frem mod en 
forandring af restaurations-
branchen med bedre forhold 
for de ansatte.

“Hvordan kan vi være 
de bedste? Have den mest 
fantastiske kreativitet, den 
bedste energi, men også 
gøre det muligt at få børn? 
Understøtte alle og få dem 
til at arbejde på måder, som 
giver alle en form for balan-
ce i fremtiden?” spurgte han 
blandt andet.

Hadede sig selv i 
mange år
Kommentaren kom i forlæn-
gelse af en kvindelig No-
ma-ansat på scenen sagde, 
at Noma var det bedste sted 
at arbejde:

“Jeg ved ikke, om Noma 
er den bedste restaurant i 
verden, men det er det bed-
ste at arbejde”, sagde hun.

Det fik René Redzepi til 
at love, at Noma i fremtiden 
skal være en endnu bedre 
arbejdsplads, og at der hele 
tiden er plads til forbedring 
af arbejdsmiljøet:

“Vi er ikke den bedste 
arbejdsplads. Det synes 
hun måske, men det er der 

andre, der ikke gør. Jeg kan 
kun sige, at jeg hver eneste 
dag går på arbejde for at 
gøre det så godt som muligt. 
Jeg har ikke altid været den 
bedste. Jeg har haft perioder 
i mit liv, hvor jeg ikke kun-
ne styre mig selv, jeg havde 
ikke redskaberne til det. Jeg 
kunne gå hjem hver dag og 
være sur på mig selv. I man-
ge år hadede jeg mig selv”, 
sagde den verdensberømte 
Noma-kok.

Hvorfor råbe ad folk?
Her henviste René Redzepi 
blandt andet til en tid, hvor 
han var kendt for at råbe 
af personalet – en tid, der 
blandt andet blev dokumen-
teret i den meget omtalte 
dokumentar Noma på Ko-
gepunktet fra 2008.

Og han er bestemt ikke er 
stolt over den chef, han var 
dengang:

“Jeg følte, jeg skulle være 
en bestemt leder for folk, 
men jeg var bare en skuf-
felse. Jeg havde været i alle 
de her køkkener over hele 
verden, hvor køkkenche-
fen bare råbte og var sådan 
‘kan de ikke indse, at det 
ikke fungerer? Når jeg bli-
ver køkkenchef, så vil jeg 
aldrig være sådan’. Men så 
blev jeg køkkenchef. Det går 
op for dig, at det er noget 
helt andet selv at lede, og jeg 
var meget skuffet over mig 
selv”.

En lang proces
Men de tider er forbi, lovede 

René Redzepi. Der skal være 
respekt og samtidig en bed-
re work life-balance, også 
selvom det tager tid at æn-
dre en så stor og krævende 
organisation som Noma.

“Det er ikke bare en kon-
takt, man lige trykker på. 
Det er en lang proces, som 
kræver kreative ideer og 
løsninger, for man kan ikke 
bare nødvendigvis holde 
mindre åbent.

“Hvis vi skulle lave en 
total transformation af vores 
team i forhold til, hvordan 
vi arbejder, hvis vi skulle 
have færre åbningsdage, 
bruge mere tid på kreativi-
tet, så skulle vi enten hæve 
priserne markant eller lave 
noget helt anderledes. Og vi 
kan ikke bare hæve priser-
ne, for folk vil blive choke-
rede. Så hvordan kan vi lave 
en værdistrøm på en helt ny 
måde”, spurgte René Red-
zepi blandt andet.

Det kunne for eksempel 
ske ved at få folk ind, som 
tænker på en helt ny måde: 
“Folk, der kan komme ude-
fra og se det hele fra et andet 
perspektiv og fortælle os, 
hvad vi gør forkert. Jeg har 
talt med myriader af folk 
det sidste halvandet år om, 
hvad for en disruption, man 
kan komme med i madbran-
chen, som ellers er en del af 
et meget gammeldags og 
temmelig fastlåst system. 
Det er noget, vi skal kigge 
ordentligt på”, sagde René 
Redzepi.

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
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Politikere parate til at hjælpe 
lukningstruet cykelbane på Holmen

Af Lis Hylander

Med et pennestrøg har 
embedsfolk i Københavns 
Kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning smidt en 
bombe under det populæ-
re cykelanlæg Dirt på Hol-
men, som har 300 medlem-
mer blandt børn og unge  
på Christianshavn og Hol-
men.

”Banerne skal lukkes og 
føres tilbage til sit oprinde-
lige udseende”, lyder af-
gørelsen fra forvaltningen.  
Og henviser til at cykelba-
nerne er forstyrrende for 
fortidsmindet Christians-
havns Vold.

Ifølge politikere, som 

Havnefronten har talt med, 
er der dog tale om en ren 
administrativ beslutning. 
Sagen er ikke blevet be-
handlet politisk. Politikerne 
er slet ikke blevet hørt. Og 
det undrer bl.a. socialde-
mokraten Niels E. Bjerrum, 
som for måneder siden bad 
forvaltningen om at finde 
en løsning til at bevare om-
rådet.

Vil se på løsning
Flere medlemmer af Kø-
benhavns Borgerrepræ-
sentation siger til Havne-
fronten, at de er parate til 
at gøre en politisk indsats 
for at bevare stedet.  Bl.a.  
Klaus Mygind fra SF, som 
siger at fredningsbestem-
melser selvfølgelig skal 
overholdes, men at han er 
parat til at se på, om der en 
politisk udvej.

Socialdemokraten Niels 
E. Bjerrum siger, at sagen 
slet ikke er drøftet i udval-
get. 

”Vi skal finde en løsning, 
så foreningen får lov at  
blive”, siger Niels E. Bjer-
rum.

Til gengæld er der ikke 
meget hjælp at hente hos 
kultur- og fritidsborgme-
ster Franciska Rosenkilde 
fra Alternativet medfølel-
sen til trods. Hun siger i et 
skriftligt svar:

”Det er ærgerligt, at en 
velfungerende forening, 
som skaber udfoldelsesmu-
ligheder for børn og voks-
ne, ikke kan blive på en pla-
cering, som de har benyttet 
i mange år”.

Lene Holm Lindskog 
Jensen (V), der sidder i Kul-
tur- og Fritidsudvalget me-
ner, at man skal vende sa-
gen igen. ”Lad os få kigget 
på, om vi ikke kan hjælpe 
dem på den ene eller anden 
måde”.

Lovgivning står i vejen
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen har imidlertid som 

myndighed på området 
vurderet, at brugen af om-
rådet er imod gældende 
lovgivning, og derfor er 
foreningen desværre nødt 
til at fraflytte og reetablere 
arealet.

Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen har hjulpet forenin-
gen med at søge om lovlig-
gørelse, og forvaltningen 
er fortsat i dialog med for-
eningen om alternative pla-
ceringer mv.”

Det er en kendt sag, at 
fredningsmyndighederne 
har stor magt over poli-
tikerne i den slags sager,  
men både restaurant Noma 
og bebyggelsen” Halvtolv 
” er placeret enten tæt på  
eller direkte oven på for-
tidsminder. Cykelbanen 
Dirt, som mest består af 
jordvolde, har eksisteret i 
20 år.

BUTIKKEN BUGNER AF NYE VARERBUTIKKEN BUGNER AF NYE VARER
Det bliver ikke billigereDet bliver ikke billigere

VI BRINGER 
NYE STØV-
SUGERE UD
u/beregning

SPAR
OP TIL 
60%

Holmbladsgade 48 • 2300 København S • Telefon 32 95 07 06 • Mobil 26 16 07 06
ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 10.00-17.30 • LØRDAG OG SØNDAG LUKKET

NILFISK  ELECTROLUX
VI HENTER OG BRINGER UDEN BEREGNINGVI HENTER OG BRINGER UDEN BEREGNINGAmager

år på Amag
er52 HUSK!

At handle 
lokalt

Reparationer af alle støvsugermærker.Vi fører alt i støvsugere og tilbehør. GRATIS prisberegning på reparation.
VI HENTER OG BRINGER UDEN BEREGNING.

NILFISK
ONE
Vejl. Pris 1.699,-

NILFISK SELECT
LGRCO13
5 års garanti + et gratis
serviceeftersyn om
året i garanti-
perioden.
Vejl. Pris 2.495,-

NU KUN

1.799,-
SPAR
700,-

NILFISK ELITE
• 5 års garanti
• Et gratis serviceeftersyn

i garantiperioden

NU KUN

2.699,-
SPAR

1.000,-

NU KUN

999,-
SPAR
700,-

Reparationer af alle
støvsugermærker.

Vi fører alt i støvsugere 
og tilbehør.

GRATIS prisberegning
på reparation

VI HENTER OG
BRINGER UDEN

BEREGNING

HOOVER 
BRAVE
Inkl. alt tilbehør
Vejl. Pris 
1.499,-

NU KUN

899,-
SPAR 
600,-

GÅR STØVSUGEREN AMOK - SÅ RING TIL BROCH

Copenhagen Dirt ligger i fredningszonen til Københavns 

volde og selvom den har ligget der i 20 år, så skal den lukke 

vurdere Teknik- og Miljøforvaltningen.

Cykelbanen Holmen 

Dirt er ulovlig og skal 

fjernes, lyder afgørel-

se fra kommunens 

Teknik- og miljøfor-

valtning.
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Tekst: Mikkel Bækgaard, fotos: 

Mikkel Bækgaard og Krôyers

Hvordan får man et navn 
til at signalere, at man er en 
fransk café med en afslap-
pet dansk stemning, når det 
kommer til indretning og 
atmosfære? Man opkalder 
caféen efter beliggenheden 
på en plads med et meget 
dansk navn og erstatter de 
ærkedanske ‘ø’ med et’ ô’, 
altså et ‘o’ med den ærke-
franske accent circumflex 
over.

Og så har man Krôyers, 
der siden 2018 har budt gæ-
ster indenfor i en hyggelig 
atmosfære, hvor maden og 
ambitionerne er franske, 
mens stemningen er cool 
Christianshavn, som møder 
både Paris og mormors dag-
ligstue.

“Jeg er selv vokset op i 
Frankrig – i Paris og Alsace – 

og her er man vant til, at den 
lokale café er et stamsted. 
Her bliver man genkendt, 
og tjeneren ved, hvad man 
skal have, og man kan sæt-
te sig ned med en kop kaffe, 
en croissant eller noget god, 
hjemmelavet og ærlig mad. 
Og det var netop sådan en 
café, jeg gerne ville åbne, da 
jeg åbnede Krôyers”, siger 
Grace Bikoy, der er indeha-
ver af caféen på Strandgade, 
lige ved Krøyers Plads.

En sådan café fandt Gra-
ce Bikoy nemlig, var en 
mangelvare i København.

“Altså, der findes jo mas-
ser af caféer, men de er bare 
noget helt andet end en café 
i Frankrig. Jeg ville gerne 
lave et sted for stamgæster-
ne, og hvor man virkelig 
kan komme og slappe af, 
og hvor man kan lidt af den 
her helt særlige franske café-
stemning, som jeg savner fra 

mit hjemland”, siger Crace 
Bikoy videre.

Mixer det franske med 

det danske

Selvom ideen med Krôyers 
var at lave en fransk inspi-
reret café, er det ikke fuld-
stændig som at træde ind 
i et stykke af Paris. For nok 
er inspirationen hentet fra 
Frankrig, men indretnin-
gen synes mere dansk end 
fransk. Her er der genbrugs-
sofaer og andre genbrugs-
materialer spredt ud over 
det ellers relativt nybygge-
de lokale, og således møder 
den franske stemning noget 
ærkedansk. Her er det nær-
mest, som om Paris møder 
Mormors stue.

Også på madfronten 
mixer Grace Bikoy det fran-
ske med danske. Her er der 
således fransk bagværk, 
franske tærter og en pariser-

toast på menuen, men der 
er også retter inspireret af 
dansk smørrebrød.

“Vi har avocadomad på 
rugbrød. Sådan et stykke 
smørrebrød, det er jo virke-
lig dansk, og det ved vi, at 
vores stamgæster gerne vil 
have. Det er ikke sådan, at 
vi bare absolut skal lave det 
hele fuldstændigt autentisk 
fransk – hvis jeg også har 
sagt til en fransk kok, vi en-
gang havde ansat”, siger in-
dehaveren, der selv for det 
meste står i køkkenet og la-
ver mad, bager brød og gør 
en dyd ud af at lave sin helt 
særlige udgave af den klas-
siske tarte au citron, altså 
citrontærte med marengs på 
toppen.

Tarte flambée blev for 

stor en succes

Grace Bikoy har rødder i 
afrikanske Cameroun, men 

Christianshavner-cafe byder på st
som Paris og mormors dagligstue
Som navnet lidt antyder, er der en helt særlig fransk-dansk stemning hos caféen Krôyers Café 

på Christianshavn. Her byder franske Grace Bikoy sammen med sin søster Pamela indenfor 

til kaffe, croissanter og Tarte flambée i en atmosfære, hvor danske genbrugsmøbler og hygge 

møder stemningen fra en parisisk café.
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er som nævnt vokset op i 
Frankrig, hvor hun både 
har boet i Paris og Alsa-
ce. Og det er da heller ikke 
kun Paris, der har sat sit 
præg på både Grace Bikoy 
og Krôyers. Det har Alsace 
også, hvor signaturretten på 
Krôyers er den østfranske 
regions udgave af en piz-
za, nemlig Tarte flambée, et 
tyndt stykke brød, bagt i en 
gloende hed ovn og toppet 
med f.eks. cremefraiche og 
bacon.

“Jeg kan ikke særlig godt 
lide pizza, men jeg elsker 
Tarte flambée. Der er ikke så 
meget dej, og den er meget 
mere raffineret end pizza”, 
siger Grace Bikoy.

Oprindeligt var der Tar-
te flambée på menuen hver 
dag på Krôyers, men da 
disse særlige lækkerier blev 
positivt anmeldt i Politiken, 
væltede det ind med folk – 
og så kunne Grace og hen-
des folk ikke følge med.

“Vi har kun én ovn, så der 
kom pludselig meget pres 
på og meget ventetid. Og 
det vil jeg ikke byde mine 
gæster. De skal ikke have 

en dårlig oplevelse. De kan 
ikke være tjent med at skulle 
vente alt for længe og blive 
irriterede. Derfor tog vi den 
beslutning, at det nu kun er 
om fredagen, at vi har Tarte 
flambée på menuen. Men 
her er det også populært”, 
forklarer hun.

Søster kommet  
hertil fra Paris
For generelt vil Grace Bikoy 
det bedste for sine kunder – 
uanset om det er stamkun-
der fra Christianshavn, eller 
om det er folk, der kommer 
her første gang. Man skal 
føle sig hjemme på caféen, 

der ligesom i Paris skal være 
lidt en forlænget dagligstue, 
hvor personalet kan gen-
kende folk og ved, hvad de 
skal have.

Og så handler det om 
hele tiden at være opmærk-
som, forklarer hun:

“Det skal være en god op-
levelse at komme her. Glem-

mer vi nogle – det kan jo ske 
– så er det med at opdage 
det, og sørge for, at de så får 
lidt ekstra. At de lige får en 
kop kaffe eller et ekstra glas 
vin, hvis de har måttet ven-
te. Det er den slags, der gør 
en forskel”.

Derfor handler det om 
for caféejeren at have de 
bedste folk omkring sig – og 
det har hun fået sig, helt fra 
Frankrig, hvor hendes sø-
ster Pamela er flyttet til Kø-
benhavn for også at arbejde 
i caféen.

Og sammen hygger de 
sig med at tage sig af gæster-
ne, lave mad og sørge for, at 
de lokale har et godt fransk-
dansk sted at tage hen, når 
kaffetørsten og trangen til 
Alsace-specialiteter melder 
sig.

cafe byder på stemning 
ors dagligstue

Kôyers
Café på Strandgade på Christianshavn lige ved Krøyers 

Plads, hvor Grace Bikoy driver en kaffe efter fransk 

forbillede, men med masser af dansk inspiration også. 

www.krøyers.com 

Det skal være en god oplevelse at komme her. 

Glemmer vi nogle – det kan jo ske – så er det med 

at opdage det, og sørge for, at de så får lidt eks-

tra. At de lige får en kop kaffe eller et ekstra glas 

vin, hvis de har måttet vente. Det er den slags, der 

gør en forskel

- Grace Bikoy - 
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Politiets indsats mod 
soundbokse hjalp på 
Bryggen – men der er 
fortsat udfordringer
Af Anders Bo Petersen

Efter en sommer med et rent 
soundboks helvede, kom 
der ensartede regler på både 
den offentlige og private del 
af Havneparken på Islands 
Brygge. Men det var i bund 
og grund politiets indsats 
og håndhævelse af den, der 
gjorde forskellen.

Det siger Bettina Hart-
mann, der er med i gruppen 
Nej tak til Soundboks-Støj 
på Islands Brygge og grup-
pens kendte ansigt i debat-
ten.

”De nye regler om mu-
sik forbudt i Havneparken 
fra kl. 20 på hverdage og 22 
fredag/lørdag har betydet, 
at vi fra juli i år endelig har 
kunne have vinduerne åbne 
og kunne lade op i vores bo-
liger, uden at være tvangs-
indlagte til at høre høj musik 
hele aftenen og natten. MEN 
– det har ikke været pga. 
reglerne alene. Vi havde jo 
også forbud mod musik ef-
ter kl. 22 før de nye regler 
kom. Det har derimod været 
pga. politiets håndhævelse”, 
siger Bettina Hartmann til 
Havnefronten.

Hun har været i tæt kon-
takt med politiet i hele peri-
oden.

28 sager på Bryggen 
om støj
”Det har – alene for Nær-

politiet på Amager – kræ-
vet 28 ”tilsyn” på Bryggen 
i juli 2021. Det fortalte de 
på myndighedsmøde den 
7. september 2021. Dertil 
kommer hvad resten af Kø-
benhavns Politi har udført 
af patruljer i området”, for-
tæller Bettina Hartmann.

”Den indsats har de – ef-
ter min opfattelse - priori-
teret, fordi vi beboere og 
lokale politikere har været i 
medierne og gjort opmærk-
somme på problemet. Så de 
har ændret deres fokus til at 
prioritere støj. Og det har de 
kunnet, fordi der ikke var 
en bandekonflikt eller andet 
mere umiddelbart livstru-
ende, politiet var nødt til at 
prioritere her og nu. For som 
de fortæller os igen og igen: 
De er jo altid nødt til at pri-
oritere fare for liv over støj”, 
siger Bettina Hartmann.

I øjeblikket er vejret ikke 
til soundbokse, så derfor er 
der roligt på Bryggen – men 
så snart sommeren kommer 
igen, så kræver det en forny-
et indsats.

Brug for effektivt 
ordenskorps
”Vores frygt som beboere 
er, at de ikke vil kunne bli-
ve ved med at lægge den 
samme indsats på de tids-
punkter, hvor der er brug 
for det. Og så skal vi igen 
have vores søvn forstyrret, 

og vores mulighed for at 
lade op i hjemmet går fløj-
ten. Vi har brug for både 
regler og håndhævelse – 
reglerne kan desværre ikke 
stå alene”, konstaterer Betti-
na Hartmann.

Hun sætter sin lid til det 
kommunale ordenskorps, 
som i sin tid blev foreslået 
af Københavns Politis tidl. 
talsmand Flemming Steen 
Munch mens han var kom-
munalpolitiker på Køben-
havns Rådhus for Venstre. 
Og korpset er på vej – for 
det blev aftalt med det sid-
ste politiforlig.

”Vi venter i spænding på 
Justitsministeriets nye reg-
ler for kommunale ordens-
korps. Vi har været i dialog 
med medlemmer af Folke-
tingets retsudvalg, og det 
kræver præcise og objektive 
kriterier, hvis en kommunalt 
ansat skal håndhæve regler 
og uddele afgifter - i mod-
sætning til en politibetjent, 
der uddeler bøder på bag-
grund af skøn”, siger Betti-
na Hartmann, der også har 
haft fornøjelsen af at gen-
tage det synspunkt, da den 
konservative partiformand 
Søren Pape aflagde Bryggen 
et besøg og hørte om netop 
støjproblemerne.

Afgørende 
forhandlinger
I øjeblikket er politiforligets 

partier ved at forhandle om 
udmøntning af politiforliget 
– herunder hvilke objektive 
kriterier der skal til, for at 
kommunale ordenskorps 
eventuelt kan få lov at ud-
stede bøder. 

Objektive kriterier
”Det bliver spændende at se 
hvilke objektive kriterier, de 
kan blive enige om, og hvor-
vidt det kan gøre en forskel 
for os borgere. Det kræver 
naturligvis også, at Køben-
havns Kommune indfrier 
deres løfte om at finde pen-
gene til et ordenskorps, hvil-
ket der for nuværende ikke 
er afsat beløb til på budget-
tet for 2022”, siger Bettina 
Hartmann. Politikerne har 
dog i budget 2022 afsat, at 
de i forbindelse med den så-
kaldte ”overførselssag” vil 
afsætte pengene. 

Politikerne på rådhuset 
er nemlig nød til at afven-
te, at Justitsministeriet får 
lovgrundlaget på plads – et 
politiforlig er i sig selv kun 
en politisk aftale og ikke 
juridisk bindende. En kom-
mune må nemlig kun bruge 
penge på noget, som der er 
lovgivningsmæssigt belæg 
for. Derfor har politikerne i 
København været nød til at 
afvente justitsministeriet.

Det er alt for svært for 
politiet at stoppe fester i 
det offentlige rum. Derfor 
har en gruppe borgere på 
Bryggen stillet sig i spid-
sen for et borgerforslag.

Borgerforslag nr. FT-
08462 lyder: ”Forstærket 
musik på offentlige area-
ler kun tilladt med kom-
munal tilladelse (dog er 
lyd gennem indbyggede 
højttalere i smart phones 
tilladt).” 

Der står videre i for-

slaget”Man kan dog om 
dagen fra kl. 10-18 spille 
forstærket musik uden til-
ladelse, a) når det drejer 
sig om lyd gennem ind-
byggede højttalere i smart 
phones, eller b) hvis bor-
geren på opfordring kan 
dokumentere, at udstyret 
max. kan spille 55 decibel. 

I begge tilfælde skal 
det foregå mindst 20 me-
ter fra nærmeste beboelse. 
Dokumentation for situa-
tion b foreslås udarbejdet 

som en positivliste, hvor 
producenterne af udstyret 
kan tilmelde sig en mærk-
ningsordning, så politiet 
og andre håndhævere af 
reglerne kan slå modellen 
op, og tjekke, at udstyret 
ikke kan spille højere end 
55 db.

Soundboks-støj
Forslaget kommer afledt 
af støjen fra soundbokse 
på Bryggen. Der findes 
objektive kriterier, hvor 

musik er helt forbudt (de-
klareret ved skiltning jf. 
ordensbekendtgørelsens § 
16). Men lige så snart mu-
sikken spiller i et område 
uden skiltning, eller på 
tidspunkter, hvor der ikke 
er forbud, så er det ordens-
bekendtgørelsens § 8, stk. 
1 om ”musik til væsentlig 
ulempe”, der skal hånd-
hæves. Og det er der ikke 
objektive kriterier for.

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.

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

Finn 
Rudaizky

Stop indvandringen 

Tirsdag kl. 22 på 
Kanal Hovedstaden: 

“WEEKEND-
REDAKTIONEN” 

med Finn Edvard og 
Boris de Freitas.

Se os på YouTube og Facebook

Bryggeboere 

bag borgerforslag
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Teglholm skal have ny badezone

Københavnske politikere  
splittede over at privatejede  
daginstitutioner lukker

Af Anders Bo Petersen

Allerede i efteråret kan 
der stå en helt ny bade-
zone klar på Teglholmen. 
Det skriver Kultur- og Fri-
tidsforvaltningen i det hø-
ringsmateriale, som netop 
nu ligger på kommunens 
”Bliv Hørt” portal.

Her har forvaltningen 
støvet en gammel plan om 
en badezone i den inderste 
del af havnen af. Dengang 
stødte planen på modstand 
og blev skrinlagt igen. Men 
nu støtter både TDC Pen-
sionskasse og den lokale 
grundejerforening projek-
tet.

Dermed ser vejen ud til 
at være banet for forholds-
vis hurtigt at få etableret 
anlægget. Politikerne har 
nemlig i både den såkaldte 
overførselssag og i seneste 
budgetaftale afsat midler 
til nye badezoner og anlæg 

– og det uden at specifice-
re hvor i havnen de skulle 
placeres.

Ideen er at etablere ba-
dezone dels i det indram-
mede bassin, dels langs 
træbryggen. I det eksiste-
rende og indrammede bas-
sin vil der være mulighed 
for at bade i et beskyttet 
område uden der kommer 
både. Det bassin kan even-

tuelt udstyres med en kun-
stig bund, som man kender 
fra i havnebadene. På selve 
bryggen kan der etableres 
udspring og badning for 
gode svømmere, da der er 
dybt vand.

Selvom der ikke officielt 
er badezone på stedet, så 
bruges områdets brygge 
allerede til at bade fra. Men 
etablering af en officiel ba-

dezone, så vil lovlig bad-
ning også være muligt.

Der er allerede ind-
kommet enkelte hørings-
svar. Flere af dem kredser 
om problemerne med støj 
og mangle toiletforhold. 
Langt de fleste høringssvar 
er dog positive.

Forslaget er i høring 
frem til den 8. november.

Af Jesper Schou Hansen

Det skal være slut med at 
daginstitutioner kan ejes af 
private. Det har regeringen 
besluttet. De eksisterende 
skal enten lukkes eller kon-
verteres til at være selveje 
eller lignende. Politiker-
ne på rådhuset er langt fra 
enige i det geniale i det, da 
Havnefronten i weekenden 
spurgte dem hvor de står i 
den sag.

Vi starter hos de positive. 
Hos Enhedslisten er der op-
bakning. 

“I Enhedslisten tvivler vi 
stærkt på, at det vil skabe 
pasningsproblemer i Køben-
havn, hvis de private insti-
tutioner fremover ikke må 
blive drevet med profit for 
øje, men i stedet skal drives 
på samme vilkår som frisko-
ler og privatskoler eller de 
selvejende institutioner. Der 
er stor indflydelse for foræl-
dre og medarbejdere lokalt, 
de har egne pædagogiske 
profiler, alle forældre har 
lige adgang til dem via ven-
telisterne, men samtidig er 
der også et ordentligt pæda-
gogisk tilsyn med dem.”, si-
ger Knud Holt Nielsen, der 
er partiets børneordfører på 
rådhuset.

Det er begrænset opbak-
ning hos Radikale. Her me-
ner Socialborgmester Mia 
Nygaard, at hun har set bed-
re forslag.

”Jeg synes ordningen vir-

ker helt skævt og mener, at 
man burde være endt sam-
me sted som med de private 
tilbud på socialområdet, 
som var kampen tidligere i 
år”, med reference til, at so-
ciale botilbud også er blevet 
ændret.

Vi har også spurgt Alter-
nativet, Frie Grønne, SF, So-
cialdemokratiet og Konser-
vative, men ingen af dem er 
vendt tilbage.

Nej tak
Hos Venstre er gruppefor-
mand Jens-Kristian Lütken 
imod forslaget. Han mener, 
at det vil være oplagt at få 
private på banen, der også 
kan konkurrere på kvalitet.

”Vi har brug for flere dag-
institutionspladser og man-
ge oplever, at deres børn går 
i vuggestue og børnehave i 
en barak. Regeringen er på 
et ideologiske korstog mod 
private institutioner, så det 
kommer desværre først og 
fremmest til at gå udover 
de københavnske forældre, 
som på den måde får færre 
valgmuligheder”, siger han 
og tilføjer, at han mener Re-
geringen forsøge at løse et 
problem som ikke findes.

Heller ikke Finn Rudai-
zky, der er DFs spidskandi-
dat, er glad for forslaget fra 
regeringen og forbud mod 
privatejede børnehaver.

”Der skal selvfølgelig 
også fremover skal være 
plads til private børneha-

ver og vuggestuer. Den 
nuværende Mette Frede-
riksen-regering og hendes 
sikkerhedsnet, SF, Enhedsli-
sten og de radikale, nærmer 
sig mere og mere noget der 
minder om den østtyske 
statskommunisme. De fleste 
private institutioner gør det 
godt, så der er ingen grund 
til at ændre den hidtidige 
praksis, hvor også private 
institutioner, har en natur-
lig plads og mulighed i det 
danske samfund”, siger 
Finn Rudaizky.

Og mere nej tak
Heller ikke hos Ny Borger-
lige er der skyggen af begej-
string. 

”Vi holder fast i, at pen-
gene skal følge barnet, så 
forældre selv kan bestemme 
mellem offentlige og pri-
vate tilbud. Den politiske 
aftale mellem regeringen 
og støttepartierne er socia-
lisme i sin mest enøjede og 
usympatiske form, fordi 
den hverken tjener børn, 
forældre eller institutioner-
ne og deres medarbejdere. 
Det mest absurde er, at selv 
BUPL — Børne- og Ung-
domspædagogernes Lands-
forbund — anerkender, at 
private institutioner ofte er 
mere velfungerende, for-
di de ikke ligger under for 
kommunal detailstyring og 
inkompetence”, siger Niels 
Peder Ravn, spidskandidat 
for NB.

Heller ikke folketings-
medlem for LA, der også er 
spidskandidat i København, 
Ole Birk Olesen, kan få øje 
på nogen fordele ved at for-
byde, at private ejer dagin-
stitutioner.

”Hvis det forbud virke-
lig vedtages, så vil der være 
gode, private daginstitu-
tioner, som lukker, og nye 
idéer om nye institutioner, 
vil aldrig blive til virkelig-
hed. Taberne vil være alle 
de børn og deres forældre, 
som foretrækker de private 
tilbud pga. deres anderledes 
måde at tænke pædagogisk 
og i forhold til, hvordan 
pengene kan bruges bedst 
til gavn for børnene”, siger 
Ole Birk Olesen. Han undrer 
sig såre overfor hvorfor par-
tierne på venstrefløjen står 
bag det forslag.

”Vi taler ofte om, at det er 
ærgerligt, at kvinder sjæld-
nere end mænd stifter virk-
somhed og får succes med 
det, men når vi så har med 
børnepasning at gøre, hvor 
kvinder fylder mest som 
både ansatte og ledere, så 
siger de røde partier, at her 
må man simpelthen ikke 
være iværksætter og udfor-
dre de etablerede instituti-
oner med et konkurrerende 
privat tilbud. Her må man 
kun være offentligt ansat. I 
LA vil vi kæmpe så hårdt, vi 
kan, mod det forbud. Det er 
meget vigtig politik for os”, 
siger Ole Birk Olesen.

Restaurant Chim Chim - Axeltorv 3a, 1609 København 
info@chimchim.dk - Telefon 33323292

THAI RESTAURANT
I KØBENHAVN

Vi glæder os til at byde velkommen i vores  

Thai restaurant på Axel Torv i hjertet af København.

NU OGSÅ SOM

 TAKE-
AWAY

CChim chimhim chim

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

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

Chr. Hansensvej 5 • 
Ved Faurgården 7 • 

Vestervangen 10 • 

Lars Michael

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

CHINA PALACE
Vester Farimagsgade 1 - 3  
1606 København V
Tlf. 3332 8056

www.chinapalace-cph.dk

FROKOST  
TILBUD 

KR. 55,- 

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Vil du VÆRE AVISBUD?
Vil du være avisbud på Havnefronten, 
så kontakt os på:
Manglendeavis@havne-fronten.dk
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Hvem lagde krop til 
Musikkens Genius?
Tekst og foto Jette Ingerslev

Artiklen om Anne Marie 
Carl-Nielsen i sidste num-
mer af Havnefronten gav 
anledning til en fin kom-
mentar fra Torben Mehlsen: 
” Tak for en meget spæn-
dende artikel i Havnefron-
ten nr. 131 om Glyptotekets 
udstilling om Anne Marie 
Carl-Nielsen. Jeg er ved at 
læse Troels Kløvedals bog 
“Den tynde hud” om hans 
opvækst. I denne bog på 
siderne 12 og 13 (foto ved-
lagt) skriver han om, at det 
er hans far, der er brugt som 
model til rytteren på statu-
en, I bringer foto af, og som 
I omtaler i artiklen. Jeg ved 
ikke, om Jette Ingerslev har 
denne viden eller det har 
interesse; men jeg synes, det 
er et godt supplement til ar-
tiklen.”

Denne henvendelse kun-
ne ikke stå uden yderligere 
research: Først blev ud-
stillingen om Anne Marie 
Carl-Nielsen på Glyptoteket 
genbesøgt. Den originale 
gipsmodel blev studeret på 
nærmere hold: Modellen vi-
ser en slank, flot og musku-
løs ung mand - med Carl 
Nielsens ansigtstræk. 

I det tilhørende katalog 
findes ikke fotos eller tekst 
om hvem, der stod model. 
Glyptotekets bibliotekar 
mm kender heller ikke til 
modellens forlæg. 

Den Tynde hud - 
erindringer om en 
barndom og opvækst
I denne selvbiografiske bog 

fra 1994 beskriver Troels 
Kløvedal (1943-2018) en 
barsk opvækst., præget af 
forældrenes skilsmisse og 
deres fire børn, der måtte 
sættes i pleje.

Fra bogen citeres: ” Min 
far, Asbjørn (Beha Erichsen 
/1903-71), tilså hestene i 
De kongelige Stalde og på 
Gardehusarregimentet, der 

dengang lå på Østerbro. 
Han tog embedseksamen 
i 1927 og var derefter tre 
år i Gardehusarregimentet 
med rang af sekondløjtnant 
i Dyrlægekorpset. Han var 
meget interesseret i hestens 
æstetik og samspillet mel-
lem hest og menneske, og 
det er hans hest og ham 
selv som ung dyrlæge, der 

er modellen til den skulp-
tur, der står, hvor Østerport 
Station og Store Kongensga-
de og Grønningen deler sig 
mellem Nyboder. Skulptu-
ren er et minde over kompo-
nisten Carl Nielsen og skabt 
af hans kone, billedhugge-
ren Anne Marie Carl-Niel-
sen.” 

Senere i bogen fortæl-

les om faderen, at han blev 
morfinist og kidnappede 
Troels og storesøster Han-
ne Reintoft, hvilket endte 
i skudkamp med politiet. 
Alle de fire børn måtte sæt-
tes i pleje for at moderen, 
Gurli, kunne få sin uddan-
nelse som børnehaveleder. 
Senere blev familien gen-
forenet med efterfølgende 
gode oplevelser.

Kløvedal
Navnet Kløvedal opstod i et 
kollektiv, der blev grundlagt 
i 1968 som Svanemølle-kol-
lektivet med navneskift i 
1970 navn til Maos Lyst. Her 
tog alle beboerne på et tids-

punkt mellemnavnet ”Klø-
vedal”, efter elvernes høj-
borg i Ringenes Herre.

Troels Kløvedal var 
dansk forfatter, langturs-
sejler og foredragsholder 
med base i Ebeltoft, Han 
var kendt for sine mange 
jordomrejser med stålskibet 
Nordkaperen, som han sam-
men med to venner købte i 
1967. Sønnen Mikkel Beha 
Erichsen (f.1966), tv-vært og 
redaktør, er fulgt i faderens 
sejlerspor.

Troels Kløvedal ligger 
begravet under en markant 
gravsten på Holmens Kirke-
gård – som så mange andre 
”søhelte”.

Ølnørdernes jul i Øksnehallen
En af årets højdepunkter 
for ølentusiaster er Mikkel-
lers årlige Beer Celebration. 
Den finder i år sted i den 
kommende weekend i Øks-
nehallen, hvor gæster fra 
hele verden ser frem til de 
vildeste øl fra en perlerække 
af kvalitetsbryggerier – lige-
ledes fra hele verden.

Drømmer du om at sma-
ge helt specielle, sjældne øl, 
så er Mikkellers årlige Beer 
Celebration stedet at tage 
hen. Her inviterer Mikkel-
ler nemlig af masse af deres 
bryggerikolleger til en fe-
stival, der nemmest kan be-
skrives som juleaften for øl-
nørder. Her køber man billet 
til en bestemt session, og så 
er det bare om at gå rundt 

og smage øl fra ca. 70 for-
skellige kvalitetsbryggerier 
fra hele verden, der alle har 
taget noget helt særligt med 
til de tørstige gæster.

Og det noget af en be-
givenhed, fortæller Kas-
per Mundt-Nielsen, der 
er redaktør for magasinet 
Food&Drink, og som i år 
selv skal besøge festivalen 
for første gang:

“Mikkeller Beer Celebrati-
on er noget helt særligt, fordi 
Mikkeller har fået opbygget 
et netværk af bryggerier fra 
hele verden. Og de bryggeri-
er, der kommer til festivalen, 
er derfor toppen af poppen, 
hvad øl angår. Og vi ølnør-
der, vi er fanatiske menne-
sker, der gerne rejser verden 

rundt for at smage på det 
bedste af det bedste”.

En stor turistattraktion
Mikkeller Beer Celebration 
er derfor ikke bare en stor 
begivenhed for danske øl-
entusiaster – det er også en 
vigtig begivenhed for Kø-
benhavn, da festivalen træk-
ker besøgende til fra hele 
verden, forklarer Kasper 
Mundt-Nielsen:

“Mikkeller Beer Cele-
bration er et kæmpe stort 
trækplaster og er faktisk en 
ret stor turistattraktion for 
København – ligesom andre 
af de store festivaler. Der er 
mange folk, der kommer til 
byen i anledningen af festi-
valen og er her i en hel uge. 

For som optakt til festivalen 
er der masser af ølevents 
rundt om i byen. Så her har 
de rig mulighed for at ople-
ve en masse sammen”.

Næsten udsolgt 
festival
Sidste år var Mikkeller Beer 
Celebration aflyst på grund 
af coronaepidemien, hvor-
efter festivalen blev flyttet 
af flere omgange. Derfor er 
mange solgte billetter fra 
sidste år overført til i år. Det 
betyder også, at langt de 
fleste sessioner er udsolgt, 
bortset fra fredag d. 22. ok-
tober kl 10-14. Her er der 
stadig såkaldte Yellow bil-
letter tilbage.

Og skal du deltage i Mik-

keller Copenhagen Beer Ce-
lebration, så er det en god 
ide at forberede dig og sætte 
dig ind hvilke bryggerier, 
der har helt særlige ølprø-
ver med. For de mest entu-
siastiske gæster ved præ- 
cist, hvad de vil prøve, og  
de mest sjældne og populæ-
re ølfade bliver hurtigt tømt 

– og så er det bare ærger- 
ligt.

“Nogle særlige øl har 
bryggerier måske kun få li-
ter med af. Nogle er så gode 
til at fordele dem på forskel-
lige sessions, så alle – hvis de 
er hurtige nok – kan forsøge 
at få en smagsprøve”, siger 
Kasper Mundt-Nielsen.

Copenhagen Mikkeller Beer 
Celebration
Ølfestival i Øksnehallen 22-23. oktober, hvor ca. 70 mikrobryg-

gerier serverer og præsenterer øl for gæsterne. I skrivende 

stund er der stadig billetter d. 22. oktober kl 10–14. I samme 

weekend afholder Danske Ølentusiaster i øvrigt også deres 

årlige festival i Lokomotivværkstedet. Her er der ledige billetter 

både fredag og lørdag.

Læs mere på www.mikkeller.com/events 
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Fejringen af de døde 
- monstrenes nat  
langs havnefronten

Christianshavns Beboerhus har tradition for under halloween at sende publikum på rejse i det overnaturlige. Billedet er fra et tidligere år. Foto: Privat.

Af Mette Ydebo

Alle kulturer har ritualer 
omkring død og begravel-
se. Nogle har tillige særlige 
mindedage til ære for de-
res afdøde. Såvel sorg og 
skønhed som angst og gru 
er forbundet med vore fore-
stillinger om dødsrige og 
-tilstand.

Igennem de seneste 20 år 
er generationer af danske 
børn og unge vokset op med 
en hyggeligt uhyggelig ud-
klædningsaften på den tid 
af året, hvor mørket sænker 
sig tidligt, og vinden ofte 
hviner dystert om hushjør-
nerne. Skoler, børneinstituti-
oner og private hjem holder 
halloween, og spøgelses-
kulten er såmænd også for 
længst indarbejdet i et kir-
keligt regi.

Men hvad er det hele 
egentlig for noget?

Keltisk baggrund
Oldtidsfolket kelterne, som 
spredte sig over Europa og 
i særlig grad bosatte sig på 
de britiske øer, markerede 
skellet mellem sommer- og 
vinterhalvåret ved festen 
samhain. Her fejrede man 

høsten og klædte sig ud som 
tegn på, at hverdag og norm 
for en stund var sat ud af 
kraft. På vej ind i den mør-
ke årstid mindedes man sine 
døde, men for at holde onde 
sjæle på afstand tændte man 
lys i udskårne roer.

Da briter og irere under 
udvandringsbølgerne drog 
til Amerika, tog de traditio-
nen med sig. I det nye land 
var græskar mere almin-
delige end roer. Samtidigt 
smeltede mexikanernes De 
Dødes Dag, den 2. novem-
ber, ind i festen. Dødninge-
masker og pyntede skelet-

ter stammer formentlig fra 
mexikanernes tro på, at alle 
døde på denne dag vendte 
tilbage på besøg.

Ordet halloween skyl-
des endnu et kulturmøde. 
Katolikkerne havde festda-
ge for en række helgener, 
men endnu flere havde ikke 
nogen egen mindedag. Til 
deres ære opstod Alle Hel-
geners Dag. Aftenen forud 
hed så Alle Helgeners Aften. 
Ifølge folketroen samledes 
mørkets magter på denne 
aften for at håne helgener-
ne. All Hallows’ Eve blev på 
skotsk til Halloween og ind-

gik i den øvrige gyserstem-
ning mellem 31. oktober og 
1. november.

Efter at en del danske me-
dier i 1990’erne havde skre-
vet om den amerikanske 
skrækfest, blev halloween 
i 2000-tallet adopteret her 
til lands i en grad, så Tivoli 
i dag har et af sine største 
besøgstal, når pynten i for-
lystelseshaven består af gru-
somme græskar. Hver fjerde 
dansker siges på en eller an-
den måde at markere dage-
ne omkring 31. oktober, og 
på Københavns havnefront 
er man dækket ind med uro-
vækkende og meget forskel-
ligartede arrangementer.

Masker til de små og 
genfødsel til de voksne
Islands Brygge Bibliotek 
har tradition for at fortælle 
gyserhistorier under hal-
loween. Den 28. oktober er 
der ’Gys på biblioteket’ for 
børn. Her optræder bl.a. 
skuespiller Aske Ebbesen. 
For voksne er der ’Tusmør-
ketime’, hvor der læses højt 
af 1800-tallets store skræk-
forfatter Edgar Allan Poe.

Omme på den anden side 
af Stadsgraven i Christians-

havns Beboerhus bliver nok 
en religion tilført sammen-
suriet af halloween-kultur, 
nemlig buddhismen. For 
tredje år i træk udnyttes 
sæsonen for dødskult til at 
fylde bygningen med inter-
aktiv installationskunst. 28. 
til 30. oktober kan publikum 
deltage i forestillingen ’The 
Void’, ’Tomrummet’, som 
bygger på Den Tibetanske 
Dødebog, angiveligt et skrift 
fra 700-tallet, der belærer 
om, hvordan mennesket kan 
opnå frelse, mens det befin-
der sig mellem død og gen-
fødsel. Publikum til kunst-
værket bevæger sig i hold 
igennem huset på en ca. to 
timers rejse i denne drøm-
mende mellemtilstand.

I Frederiksholm Kirke i 
Sydhavnen venter endnu 
en version af halloween-fej-
ringerne. I forlængelse af en 
familiegudstjeneste den 31. 
oktober kan man lære at lave 
masker og at udskære græs-
kar. Selve gudstjenesten 
er spækket med musik og 
naturligvis uhyggelige hi-
storier. Der er tilmed fælles-
spisning, som ifølge kirkens 
kommunikationsmedarbej-
der er lækker, selvom den 
består af ’blodsuppe, klamt 
rottebrød og edderkoppe-
kage med spindelvæv’. Til 
gengæld er den gratis. Det 
bliver rigtig festligt, hvis 
børn kommer udklædt, men 
alle er velkomne.

Billedtekst – den med græskarlygter:

I Frederiksholm Kirke i Sydhavnen kan man bl.a. lære at 

skære græskarlygter. Foto: Arkivfoto.

Her kan du være med
Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, har 28. oktober voksen-

gys kl. 17.00 og tilsvarende fortællinger for børn kl. 19.00. Der er 

gratis entre til begge dele.

Kunstforestillingen ’The Void’ finder sted i Christianshavns Be-

boerhus, Dronningensgade 34, den 28. og 29. oktober kl. 19.00 

og 19.45 samt den 30. oktober kl. 19.00, 19.45 og 21.30. Billetter a 

160 kr. via palaceofillusions.dk

Frederiksholm Kirke, Louis Pios Gade 8, holder hallow-

een-gudstjeneste med workshop og aftensmad 31. oktober kl. 

16.30. Deltagelse er gratis.
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* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

HUSMESSE I SENGEKOMPAGNIET

SPAR
OP TIL

42%

SPAR 42%

MESSEPRISER

Luca sovesofa

Italiensk sovesofa med tilhørende

pyntepude. Robust bed-inside stel og 

madras i high ressiliant skum. Dess. A.

Udvendige mål: B 203 cm. 

Liggemål: 162 x 197 cm.

Pris. 19.999.-

NU 15.999.- SPAR 4.000.-

Specialbutik med 

unikke design, 

individuel rådgivning & prisgaranti

Cama fl uente sengeramme med gavl i valnød, planbunde og Dunlopillo pure white latex madrasser. 

excl. tilbehør. Str. 160/180 x 200 cm Pris. 51.103.-

Sawana springbox elevationseng med 

TEMPUR Prima madrasser. excl. Gavl & tilbehør. 

Str. 160/180 x 200 cm. Pris. 44.995.-

  NU 37.999.-

  NU 25.999.-

Mød os på 
Mad & Bolig messen

22-24 Oktober
Besøg vores butikker inden

og få en GRATIS billet

SPAR 20%

UNIKKE

MESSE TILBUD

SPAR 25%

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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Atlas bærer Himmelkuglen 
på sine stærke skuldre
Tekst og foto: Jette Ingerslev

På den lille trekantede 
plads mellem Grønningen 
og Store Kongensgade står 
to skulpturer: Den mun-
tre ”Musikkens Genius” af 
Anne Marie Carl-Nielsen 
(1863-1945) - som beskre-
vet i Havnefronten for to 
uger siden - og en kopi af 
den alvorlige ”Atlas” med 
Himmelkuglen på skuldre-
ne, udført af Nicolai Outzen 
Schmidt (1844-1910). 

Ifølge den græske my-
tologi var Atlas en kæmpe, 
søn af Iapetos og havnym-
fen Klymene, bror til Pro-
meteus og far til plejaderne, 
hesperiderne og nymfen 
Kalypso, kendt fra Homers 
Odysseus. Atlas blev regnet 
blandt kongerne i sagnlan-
det Atlantis på vestkanten 
af den flade jord. Han dri-
stede sig til at deltage i en 
krig mod den øverste gud, 
Zeus, og blev derfor dømt 
til at bære himlen på sine 
skuldre.

Siden 500 år f.Kr. har At-
las været et motiv for kunst-
værker verden over fra 
Grækenland, over Italien til 
Den nye Verden. Mange har 
brugt Atlas som firmalogo 
for at signalere styrke og 
driftssikkerhed.

Skulpturen Atlas
Skulpturen i zink og kob-
ber er 3,5 m høj og står på 
en meterhøj rektangulær 
granitbase. Herpå findes en 
messingplade med oplys-
ninger om ejendomskom-
plekset Grønningens 100-
års jubilæum.

Skulpturen - i naturali-
stisk stil - viser en stående, 
midaldrende, nøgen mand. 
Han hviler på det frem-
skudte venstre ben, alt mens 
hænderne støtter ind mod 
flankerne for at understrege 
tyngden fra den skulderbre-
de Himmelkugle. Atlas er 
overmåde muskuløs. Ho-
vedet med det store og bøl-
gende fuldskæg er let for-
overbøjet som følge af den 
tunge byrde. Ansigtet virker 
tillukket og koncentreret. 
Håret er holdt på plads af et 
tykt, snoet pandebånd. 

Det er en skulptur, der 
signalerer kraft og alvor.

Den originale Atlas-sta-
tue af Schmidt blev frem-
stillet i 1899 på bestilling 
fra brygger Carl Jacobsen 
(1842-1914) til Ny Carls-
bergs marketenderi ”Atlan-
ten” i Frihavnen. Da byg-
ningen senere skulle rives 

ned, blev Carlsberg tilbudt 
statuen, og den store sta-
tue blev placeret på taget 
af Maskincentralen i Carls-
berg Byen i 1872. For flere 

år siden blev Atlas sendt til 
restaurering på National-
museet i Brede. Den fik her 
nye fødder og en stærkere 
konstruktion. I 2020 kom 

den 300 kg tunge skulptur 
tilbage. Ikke mindst, da det 
var og er vigtigt for Carls-
berg Byen at integrere den 
nye bydels historie med den 
gamle. Statuen er det sene-
ste eksempel på, hvorledes 
man kan gøre dette. 

I 2011 blev en ny kopi af 
Atlas opstillet på den nu-
værende placering foran M. 
Goldschmidt Holdings ho-
vedkontor på Grønningen 
25.

Firmaets stifter Michael 
Goldschmidt havde som 
barn arbejdet i sin fars fir-
ma i Frihavnen, hvor fade-
ren kendte og brugte Atlas 
som sit firmalogo. Det sam-
me gjorde sønnen, da han 
startede sit eget firma. Han 
var interesseret i at finde 
originalen – og fandt den 
på Carlsberg. For at mar-
kere 100-års jubilæet for 
ejendomskomplekset Grøn-
ningen i 2010 bekostede 
Michael Goldschmidt selv 
skulpturen og renoveringen 
af det område, hvori den 
står.

Billedhuggeren
Schmidt voksede op i Ribe 

og kom derpå i kunstdre-
jerlære i fem år i Varde. 
Herefter blev han i 1868 
optaget på Akademiet og 
fik afgangseksamen som 
modellerer i 1872. Han fik 
den lille guldmedalje i 1874 
for en gipsskulptur af Po-
lyphemos. Herefter stude-
rede han og arbejdede med 
kunst gennem flere år, bl.a. 
til Dresden, Bologna og 
Rom.

Han arbejdede derefter 
i et års tid som modellerer 
ved P. Ibsens Enkes Terra-
kottafabrik, hvorefter han 
var selvstændig terrakotta-
fabrikant til 1884.

Fra 1970 og til sin død 
udstillede han næsten hvert 
år på Charlottenborg.

En af Schmidts mest gen-
givne værker er kyklopen 
Polyphemos. I parken på 

Sophienholm Slot i Lyngby 
står en mandshøj skulptur i 
bronzeret zink. Polyphemos 
er – ligesom Atlas – en nær-
mest overdimensioneret 
muskelmand. Han gengives 
i det øjeblik, hvor han lige er 
ved at kaste et stort klippe-
stykke efter Odysseus’ båd 
i vrede over at være blevet 
blindet på sit eneste øje midt 
i panden og over, at Odys-
seus og hans mænd var 
undsluppet ved at binde sig 
under kyklopens får.

På Torvet i Varde står 
Schmidts mere end mands-
høje skulptur af Frederik 
VII med Grundloven i høj-
re hånd. Den blev opstillet i 
1885.

Schmidt udførte mange 
statuetter og buster, hvoraf 
flere findes på Ribe Kunst-
museum.

Schmidt og nutiden
Der er ikke megen viden om eller kendskab til Nicolai Outzen 

Schmidt nu om dage, heller ikke på museer eller biblioteker, 

men så meget desto mere er der grund til at minde om ham. 

Måske i forbindelse med en kunsttur til ”Den Frie” på Grønnin-

gen eller i Sophienholms park.
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Velkommen i
V I N B A R E N

K O M  O G  S M A G  3 2  I T A L I E N S K E  V I N E  P Å  G L A S

Velkommen i vores vinbar midt i butikken. 

Her kan du hver dag smage hele 32 forskellige 

italienske vine på glas – heraf fire med bobler. 

Du køber ganske enkelt et vinkort, hvorefter 

du frit vælger den eller de vine, du ønsker at 

smage ved at indsætte kortet i en af de geniale 

Enomatic-maskiner og trykke på en dispenser. 

Her kan du gå på opdagelse i det italienske 

vinlandskab fra syd til nord og smage alt fra 

Barolo til Brunello – fra Primitivo til Pinot Nero.

Følg os også på Facebook og se alle vores 

kommende vinarrangementer i Supermarco.                                                                                                              

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

www.supermarco.dksupermarco supermarcodk 
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