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Massivt hærværk mod politiske plakater

Her på Langebro er det gået ud over SF plakater. Foto: SF.

Af Jesper Schou Hansen

I nogle uger op til valgene 
har de politiske partier mu-
lighed for at hænge plakater 
op efter nærmere fastsatte 
regler. Og eftersom det er en 
uhyggelig effektiv og pris-
billig måde at slå sit navn 
fast på, så er det også popu-
lært hos kandidaterne.

Hos enkelte borgere er 
den demokratiske forståel-
se dog knap så stor, for Lo-
kalavisen Havnefronten har 
været i kontakt med en ræk-
ke partier og budskabet er 
praktisk talt det samme. Pla-
katerne rammes af massivt 
hærværk – som til gengæld 
rammer både borgerlige og 
socialister.

På Langebro er det gået 
ud over en SF-politiker.

”Rasmus Steenbergers 
plakater er ødelagt bl.a. på 

Langebro. De andre SF’ere 
der hænger på broen er ikke 
blevet ødelagt”, fortæller 
Klaus Mygind, gruppefor-
mand for SF.

Tilsvarende beretnin-
ger kommer fra DFs Ceci-
lie Winther Kristensen, der  
er blandt de yngre kandida-
ter - og stiller op for første 
gang.

”Jeg har plakater, der er 
revet i stykker. Nogle er der 
tegnet et kryds over - og an-
dre igen har fået et hagekors 
på”, fortælle hun til Lokala-
visen Havnefronten. DFs 
spidskandidat Finn Ruda-
izky er til gengæld i denne 
omgang sluppet forholdsvis 
helskinnet igennem. Ind-
til videre i hvert fald. Ved 
forrige valg til Europa-Par-
lamentet var det hans pla-
kat, der have fået påført et 
”nazi”. Rudaizky har jødi-

ske rødder og flygtede i 1943 
fra nazisterne til Sverige.

Overmalinger  
og forsvinden
Hos Venstre fortæller en 
lang række kandidater ens-

lydende historier om hær-
værk. Jakob Tørring fortæl-
ler om plakater med horn 
og skæg - mens andre igen 
helt er forsvundet. Venstre 
Louise Theilade Thomsen 
har fået ødelagt plakater 

ved bl.a. Knippelsbro, mens 
det samme er overgået for 
Cille Hald Egholm andre 
steder i byen. Rene (V) også 
berette om både Hitler over-
skæg og andre overmalin-
ger. Førstegangskandidat 

Daniel Askbo (V) har fået 
et ”kunstnerisk” RØV hen 
over plakaten, mens et ”pik” 
er påført en af de kvindelige 
kandidater.

Politiet:  
Vi tager det seriøst
Hos Københavns Politi 
oplyser man, at man ta-
ger sagerne seriøst. ”Hær-
værk mod valgplakater er 
desværre noget, vi oplever 
under de fleste valgkampe. 
Den slags er helt uaccepta-
belt, og det er sager, vi ef-
terforsker som hærværk ud 
fra straffelovens bestemmel-
ser”, siger ledende politiin-
spektør Peter Dahl.

Københavns Politi vil 
stærkt opfordre til, at man 
nøjes med at kigge på plaka-
terne. Udøves der hærværk 
mod dem, kan det straffes 
med bøde eller i grove til-
fælde med fængsel.

En 23-årig mand, som 
var i gang med at spraymale 
fire valgplakater er således 
sigtet for det hærværk, som 
fandt sted på Christians-
havns Torv.

De politiske kandidater og partiers plakater 
udsættes for massivt hærværk. Ikke mange 
kan melde hus forbi – og hos Københavns 
Politi er man klar med bødeblokken overfor 
hærværket



Holder ikke
hvad de lover

LEDER

Kommunalvalget er på vej ind i den sidste fase, og derfor har en meningsmåling 
i Altinget vakt opsigt. Den gør nemlig Enhedslisten til største parti i København 
og giver i øvrigt SF et ualmindeligt godt valg.

Og SF kan godt forestille sig, at byen får en overborgmester fra Enhedslisten. 
Det kan man formentlig også godt hos Alternativet, der ser ud til at få et enkelt 
mandat. Men så er det også slut med opbakningen til Line Barfod, der er spids-
kandidat hos Enhedslisten. Hun trådte sine barnesko hos Kommunistiske Stu-
denter, der som forening flittigt havde været i selskab med voldsromantikere, 
der prædikede voldelige revolution og efterlyste mere ”kamperfaring” hos stu-
denterne. Og dermed stopper drømmene om et København, der skal styres af 
arvtagerne for kommunisterne også.

For alle borgerlige partier afviser, at de vil støtte Enhedslisten for at komme af 
med en Socialdemokrat. Både Venstre og Liberal Alliance siger lige ud, at det bli-
ver Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet, der bliver overborgmester. 
Og det er ud fra en helt enkel logik om, hvordan mandaterne falder. Og socialde-
mokraterne støtter selvfølgelig sig selv.

De borgerlige partier i København er nemlig ikke i nærheden af at kunne stille 
med et flertal. Med lidt held erobrer de yderligere en borgmesterpost og går fra 
en til to borgmesterposter – ud af syv. Men det kræver, at de får alle deres vælgere 
hen at stemme den 16. november - eller at brevstemme inden.

Enhedslistens popularitet bygger overvejende på gyldne løfter. Det er der til 
gengæld rigtig mange af. Men som med så mange gyldne løfter er der sjældent 
bund i dem.

Eksempelvis vil Enhedslisten levere ”billige boliger” og ”stoppe byggerier af 
dyre lejligheder”. Altså underforstået, at nu bygger man i stedet nogle billige lej-
ligheder. Selvom man skulle tro, at borgerne i København efterhånden var pænt 
vaccineret mod politikere, der uden skyggen af dokumentation lover billige boli-
ger, så er det ikke desto mindre, hvad Enhedslisten gør.

Line Barfods løfte om billige boliger er fuldstændig helt og aldeles uden hold 
i virkeligheden. Der er ikke engang skyggen af en model, der skal bare sandsyn-
liggøre, at det kan lade sig gøre.

Det gælder også hendes krav om, at der skal bygges 75 % almene boliger, så 
alle åbenbart mere eller mindre skal bo i en kollektiv boform. Må vi godt få lov at 
beholde vores egen tandbørste? I øjeblikket bøvler Enhedslistens egen teknik- og 
miljøborgmester med en lang række møgsager. Ikke bare bliver der – bogstavelig 
talt – lukket lort ud i havnen, men der bliver heller ikke leveret på de almene bo-
liger, som politikerne ellers HAR vedtager, der skal bygges.

Det skyldes i korte træk, at boligerne skal bygges under et vist beløb – det 
siger loven. Men med de gældende grundpriser, håndværkerlønninger og priser 
på materialer, så er det ekstrem svært at få regnestykket til at hænge samme. Så 
der bliver bygget en brøkdel af det aftalte. Så Enhedslisten leverer ikke engang 
på det lovede. Så det kommer heller ikke til at ske, hvis man går fra 25 % til 75 % 
almene boliger.

For nu virkelig at understrege, at Enhedslisten slet ikke gør, hvad de siger, 
de vil, så er Enhedslisten også det parti, der stemmer imod allerflest lokalplaner 
med almene boliger. Præcis de boliger, som de påstår, at der skal bygges mange 
flere af.

Det kolliderer nemlig med andre dele af partiets politik. Så er det for højt. Så er 
det ikke grønt nok. Så er farven forkert. Så bliver skyggerne for store. Der er me-
get i vejen. Men slutresultatet er det samme. Enhedslisten siger én ting – og ender 
med at stikke vælgerne blår i øjnene, når de ikke levere på deres egne løfter.

Hvem skal du så stemme på? Ja, det må du selv finde ud af – du har til den 16. 
november.
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Hvor er du bro?
Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), 

Beskæftigelses- og integrationsborg-
mester, Københavns Kommune 

 
Sådan lød Bros store hit fra 
2016 - og sådan kan beboerne 
på Enghave Brygge og Islands 
Brygge desværre fortsat nyn-
ne… 

Sydhavnsmetroen og den 
kommende Metrostation ved 
Enghave Brygge forventes at 
åbne i 2024. På Islands Brygge 
og nærmere bestemt Artilleri-
vej Syd-området ligger et stort 
boligområde, der med en bro 
over havnen vil gøres betyde-
lig mere stationsnært, end det 
i dag er tilfældet med Metro-
stationen DR Byen som nær-
meste station.

Derfor har Venstre længe 
kæmpet for en cykel- og gang-
bro over havnen mellem Eng-
have Brygge og Islands Bryg-
ge. En cykel- og gangbro her 

vil skabe et større opland til 
Metrostation Enghave Brygge 

og medføre en markant for-
bedring af metrobetjeningen 
af den sydlige del af Islands 
Brygge. 

 Nu prøver vi igen - nemlig 
med et forslag om, at Økono-
miforvaltningen går i gang 
med de indledende analyser 
og inddrager Metroselskabet 
heri i forhold til passagertal, 
trafikmønstre, mv. Vi håber, 
at det kan sparke liv i sagen, 
så beboerne ikke længere skal 
spejde forgæves efter deres 
“bro”.
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Der kæmpes en utrættelig kamp for at få vedtaget den bro, som 
kommunen har tegnet ind på hele to kommuneplaner. Illustrati-
on: Københavns Kommune.

Dansk Arkitektur Centers  
uheldige spor i Kulturkvarteret
Af Jette Ingerslev

Dantes Plads
København V

Dansk Arkitektur Center sat-
te i 2019 publikumsrekord 
med 200.000 gæster, hvilket 
er meget prisværdigt. Co-

vid-pandemien har sat sine 
spor i besøgsantallet i 2020 
og 2021. Der er heldigvis sta-
digt mange besøgende. Det 
kan aflæses overalt i form 
af DAC ’s billetter med røde 
bogstaver på en tyk og svært 
nedbrydelig plast på lygte-
pæle, forskellige standere, 

på gaden, på fortovet og i 
havnen.
Hermed skal opfordres til, at 
DAC tager klima og forure-
ning alvorligt og hurtigt får 
designet en klimavenlig bil-
lettering!

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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Forskning viser, at jo mindre
skolegård, desto mere mobning.  

I Amager Vest Lokaludvalgs  
kampagne ’Plads til børneliv’ op-
fordrer vi politikerne i København 
til at finde mere plads til vores 
børn, når byens skoler skal udvi-
des eller etableres. Se vores film 
’Plads til børneliv’ via QR-koden og 
skriv til os om din oplevelse af vo-
res børns skoler på  
pladstilliv@kk.dk — så  
formidler vi videre til 
politikerne på rådhuset 

AMAGERVESTLOKALUDVALG.KK.DK /PLADSTILLIV@KK.DK
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Martin
Geertsen

Vores sundhedsvæsen:

Region Hovedstaden

Husk Regionsvalget

Hurtig behandling • Høj kvalitet • Mere forebyggelse

Kandidater til 
Borgerrepræsentationen

Lasse Vogel Andersen
Nr. 8 på liste C

Hjælp til socialt udsatte
En grøn hovedstad

København med plads til at leve

Andreas Petersen
Nr. 9 på liste C 

Stop for kloakvand i havnen  
Ambitiøs klimapolitik
En værdig ældrepleje 

Medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg

Stem personligt i hele København
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Lukningen af Holmen Dirt 
skal behandles politisk

Online-shop får  
fysisk butik på Bryggen

Børn og unge bruger flittigt anlægget, der har ligger det i 20 år. Foto: Holmen Dirt.

Janice Thorsen, der selv privat bor på Bryggen, åbner i Gun-
løgsgade med By Janice. Foto: PR foto.

De radikale på Kø-
benhavns Rådhus 
stiller spørgsmål i 
forsøget på at red-
de cykelanlæg på 
Holmen.

Af Lis Hylander

Radikale Venstre i Køben-
havns Borgerrepræsenta-
tion vil nu have politisk 
opbakning til at pålægge 
Teknik og Miljøforvaltnin-
gen at komme med en klar 
redegørelse for, hvilke mu-
ligheder udvalget har for 
at bevare cykelanlægget 
Holmen Dirt på Christians-
havn. 

Det sker i et såkaldt 
medlemsforslag, som sik-
rer, at sagen bliver drøftet 
politisk. For et par uger 
siden meddelte Teknik 
og Miljøforvaltningen i et 
skriftligt svar uden forud-
gående politisk drøftelse, 
at cykelbanen skal lukkes, 
fordi den generer oldtids-
mindet, Christianshavns 
Vold.  Efter 20 års brug af 
det grønne område skal 
omkring 300 børn og unge 
altså ud at finde et andet 
sted at udfolde sig. Og det 
har fået flere politikere til at 
kræve et politiske indgreb. 

Bl.a. Radikale Venstre, 
som i sin begrundelse skri-
ver: København har brug 
for områder, hvor køben-
havnere og især børn og 

unge kan udfolde sig frit 
og dyrke sport i et forplig-
tende fællesskab. Radikale 
Venstre mener derfor, at 
det er særdeles trist, at for-
valtningen har vurderet, at 
Holmen Dirt efter 20 år på 
samme sted ikke længere 
må benytte grunden, og at 
banerne lukkes, fordi de 
forstyrrer et fortidsmin-
de.”. De radikale ønsker, 
at sagen behandles politisk 
for at finde en løsning, der 
kan bevare området, som 
det er i dag, hedder det i 
forslaget.

Nabo bakker op
En af begrundelserne for 
at lukke cykelbanen er, at 
der er kommet klager fra 
naboerne i andelsbolig-
foreningen Halvtolv. En 
af beboerne her, arkitekt 

Anders V. Sonnichsen, kan 
ikke genkende beklagelsen 
over støj.  

”Igennem alle årene har 
de unge på Holmen Dirt 
opført sig eksemplarisk og 
været et mønstereksempel 
på, hvorledes man forval-
ter den tillid, kommunen 
har vist dem. De sviner 
ikke, men holder stedet 
pænt, og alle er velkomne 
til at cykle på banen. Derfor 
spørger jeg mig selv, hvor-
dan de minder, de tager 
med sig, er mindre vigtige 
end et fortidsminde, der er 
skjult mellem træerne, og 
som kun de hjemløse ken-
der”, siger Anders V. Son-
nichsen.

”Vi skal anerkende den-
ne oase af vovemod og cy-
kelentusiasme og glædes 
over, at den er opstået af 

egen kraft. Holmen Dirt 
har på kreativ vis omfor-
tolket disse volde fra slum 
til cykelbane, og hvis dette 
ikke passer ind i vores selv-
forståelse af indbyggere i 
en by med Voldanlæg, så er 
det måske selvforståelsen, 
der er noget galt med”, un-
derstreger Anders V. Son-
nichsen. 

Foreningen Holmen 
Dirt, som står bag cykelan-
lægget, inviterer borgere 
til en høring om idræt og 
cyklisme. Det foregår nu 
på lørdag d. 6. november 
på Holmen Dirt, hvor flere 
lokalpolitikere og kandida-
ter til kommunalvalget vil 
give deres bud på, hvordan 
man kan fremme idrættens 
og cyklismens vilkår i Kø-
benhavn. 

Af Jesper Schou Hansen

Under coronaen havde Ja-
nice Thorsen alt for meget 
tid. Derfor blev det til en 
hjemmeside på nettet, hvor 
der skulle være gode råd til 
kvinder. Sådan stedet, hvor 
de bedste råd fra eksempel-
vis stylister, makeup-artister 
og mange andre, der ved, 
hvad de taler om, kunne 
samles og inspirere. Og så 
skulle man kunne købe pro-
dukterne. 

Med en baggrund som 
model, hvorfra interessen 
for mode, make-up og hud-
pleje stammer, var det nær-
liggende at sælge nogle fa-
voritmærker online. 

Og så gik det hurtigt. Nu 
er der både produkter til hår, 
hudpleje og make-up – samt 
tøj og brugskunst. Og det gik 

endnu hurtigere, for hurtigt 
var onlinetilstedeværelsen 
ikke nok. Nu kommer en fy-
sisk butik i Gunløgsgade.

Bryggebo siden 
90’erne
”By Janice er blevet en butik 
til kvinder, der hele tiden 
udvider. Vi har produkter 
til kvinder - tøj, hudpleje, 
make-up og lækre ting til 
hjemmet m.m. Derudover 
vil jeg holde events, hvor 
man kan få gode råd - kunne 
være om styling, make-up 
eller lign. Jeg har tidligere 
danset professionelt bl.a. i 
Cirkusrevyen og lavet musi-
cals – bl.a. Grease”, fortæller 
Janice Thorsen, der siden 
1998 har boet på Bryggen og 
i dag betragter sig som en 
stolt bryggeboer, der elsker 
Bryggen.

Du finder indtil videre 
By Janice online, og hvis du 
holder øje med hendes Fa-
cebook, så kan du finde den 
præcise dag for åbningsre-
ceptionen. Foreløbig hedder 

det den 20. november. Op-
rindelig havde Janice Thor-
sen håbet, at det kunne være 
14 dage tidligere, men det 
kunne håndværkerne altså 
ikke nå.

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

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

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

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

Chr. Hansensvej 5 • Svinninge
Ved Faurgården 7 • Holbæk

Vestervangen 10 • Asnæs

Lars Michael
Randskov

lmr@cityadvokat.dk
Tlf. 26 12 53 81

Testamente
Hvem vil du sikre?

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

Gratis uforpligtende møde på 
mit kontor eller hos dig. 

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

Randskov
lmr@cityadvokat.dk

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

Gothersgade 137, 5. tv.
1123 København

Hvem taler 
du med,
når det skal gå stærkt?

Ring til os
9633 5240

Få direkte adgang til en 
handlekraftig rådgiver

Book et møde
landbobanken.dk
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Boligbyggeri på 
Refshaleøen rykker 
nærmere
Hvis København skal 
have plads til de næ-
ste generationer, så 
skal planlægningen 
af boligbyggeri - og 
hvad der hører til af 
infrastruktur på Refs-
haleøen og videre 
mod Lynetteholmen 
- snart i gang. Det 
siger Jonas Bjørn Jen-
sen, Socialdemokra-
tiets politiske ordfører 
til Havnefronten.

Af Jesper Schou Hansen

”De næste 12 år skal vi iføl-
ge kommuneplanen have 
bygget 60.000 boliger. Det 
er nogenlunde hvad, vi har 
grunde til. Men derefter - så 
er der ikke plads til mere. 
Vi kommer til at tage hul på 
Kløverparken, Refshaleøen 
og Lynetteholmen. Ellers er 
der ingen stedet at bygge 
boliger - og så bliver byen 
for de rigeste”, siger Jonas 
Bjørn.

Alle tre områder kræver 
imidlertid, at der også bliver 
taget hul på at få skabt frem-
tidens infrastruktur.

”Vi kan ikke bygge på 
Kløverparken (ikke at for-
veksle med Kløvermarken, 
Red) uden vi sikre os, at der 
er infrastruktur med cykel-
stier, veje etc. Der er i dag 
hverken kollektiv trafikbe-
tjening eller cykeladgangs-
veje. Socialdemokratiet 
mener, at det skal metrobe-
tjenes – og det ligger i den 
plan, som vi har for frem-
tidig metro”, siger Jonas 
Bjørn med henvisning til 
den plan, der allerede lig-

ger for en ny metrolinje, der 
også – på sigt – skal betjene 
Lynetteholmen.

Hvor pengene skal kom-
me fra, har Jonas Bjørn også 
et bud på.

”Det bliver helt klart med 
bidrag fra grundejerne i den 
ene eller andet form. Det 
gælder både for metro, men 
det gælder også for om-
fartsvej”, siger Jonas Bjørn.

Refshaleøen starter 
planlægningen nu
Han forestiller sig, at både 
arbejdet med Kløverparken 

og Refshaleøen starter sam-
tidig – og før end de fleste 
måske forestiller sig det.

”Det er inden for de næ-
ste fem år, at planlægningen 
skal igennem. Så i den kom-
mende valgperiode skal der 
både være politiske diskus-
sioner og borgerinddragel-
se”, siger Jonas Bjørn der 
kalder både den kommende 
infrastruktur og boligbyg-
gerierne for ”bundne op-
gaver”, hvis byen ikke skal 
sande til i trafik og priser-
ne på boliger skal ryge helt 
gennem loftet.

“På Refshaleøen og i 
Kløverparken kan der være 
omkring 15.000 boliger. Så 
det er klart, der skal være 
en plan for infrastruktur, 
inden vi går i gang”, siger 
Jonas Bjørn, der også har en 
advarsel til den yderste ven-
strefløj.

”Nogle partier siger jo 
åbent (Enhedslisten, Red.) at 
folk må bo et andet sted end 
i København. Men hvem 
skal så flytte? Vi ser en eks-
plosion i antallet af hjemme-
boende børn. Det er gået fra 
20 til 30.000 på ti år. Det gi-
ver en enorm efterspørgsel 
på alle slags boliger. Bygger 
vi ikke, så kommer vi til at 
sige til københavnerne, at 
de ikke kan blive boende i 
København. Og så bliver det 
de rige, der vinder”, siger 
Jonas Bjørn.

Advarer mod 
romantisering
Han advarer mod romanti-
seringen og påstande om, 
at man bare kan lade være 
med at ”bygge boliger” og 
der skal være ”natur alle ste-
der”.

”Den yderste venstre-
fløj har reelt ikke et bud på 
hvor københavnerne skal 
bo. Bortset fra at de vil smi-
de dem ud af byen. Til Rød-
ovre. Men børnefamilier vil 
fortsat gerne bo i Køben-
havn. Dem, der flytter ud, 
er de der har svært ved at 
få økonomien til at hænge 
sammen i København. Det 
skal vi da ændre på. Det er 
derfor Socialdemokratiet er 
kommet med en plan for at 
bygge flere almene boliger”, 
siger Jonas Bjørn.

Der er kommunalvalg 
den 16. november.

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

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

Vil du VÆRE AVISBUD?
Vil du være avisbud på Havnefronten, 
så kontakt os på:
Manglendeavis@havne-fronten.dk
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Valgsted på Bryggen er flyttet
På grund af ombygning på Skolen 
på Islands Brygge bliver valgstedet 
flyttet til den nye Skolen på Islands 
Brygge, når krydset skal sættes den 
16. november.

Vælgere, der sædvanligvis sætter 
deres kryds på valgstedet Skolen på 
Islands Brygge skal være opmærk-
somme på, at deres valgsted er flyt-
tet en lille kilometer, når vi om lidt 

skal til kommunal- og regionalvalg 
den 16. november 2021.

På grund af ombygning flytter 
valgstedet nemlig til den nye Skolen 
på Islands Brygge, hvor udskolin-
gen har til huse.

Konkret betyder det, at de, der 
normalt har stemt på Artillerivej 57 
på Islands Brygge, i stedet skal til 
den nye skole på Artillerivej 130. Det 

er altså længere nede ad samme vej i 
den nybyggede del af Islands Bryg-
ge.

På valgkortene, som vælgerne 
modtager i postkassen senest den 
11. november 2021, vil det korrekte 
valgsted fremgå for dem, der bliver 
berørt at flytningen.

Abo

Jonas Bjørn er som mange andre kommunalpolitikere i valg-
kamp. Her med valgplakaten. Foto: PR foto.
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Skolebørn på Bryggen 
hjælper anbragte børn

Operaen inviterer 
unge inden for

Lokalt 
julelotteri i 
Sydhavnen

Af Anders Bo Petersen

Det er ikke alle børn og 
unge, der har det lige let. 
Så nu har 5T fra Skolen på 
Islands Brygge besluttet at 
give nogle af dem en hånd 
ved at støtte Børnehjælps-
dagen, der er en landsdæk-
kende hjælpeorganisation, 
der arbejder for at styrke og 

støtte anbragte børn og ud-
satte unge. 

”5.T fra skolen på Islands 
brygge er med i et projekt 
om at samle penge ind til 
anbragte børn. For at samle 
penge ind, går vi rundt og 
sælger muleposer, samler 
pant ind og så skal vi holde 
en markedsdag. Det er fre-
dag d. 12/11. kl. 14-17, hvor 

vi forhåbentlig får indsamlet 
en masse penge til Børne-
hjælpsdagen”, skriver klas-
sen, der fortæller, at de har 
deres lærere med i projektet. 

”Børnehjælpsdagen er 
nogen der samler penge 
ind til at give børnene gode 
oplevelser”, skriver klassen 
videre. 

Og det er ganske rig-

tigt. I øjeblikket kører Bør-
nehjælpsdagen nemlig et 
skoleprojekt til støtte for 
anbragte børn og udsatte 
unge i Danmark under nav-
net ”Ungdomsværn”. Det er  
for elever i 5.- 10. klasse og 
skal hjælpe med at sætte  
social ansvarlighed på sko-
leskemaet – kombineret 
med en god portion iværk-
sætteri. 

Engagerer eleverne
Hver deltagende klasse skal 
lave en kampagne til fordel 
for anbragte børn og udsatte 
unge i Danmark. Kampag-

nen tager afsæt i en velgø-
rende event, som eleverne 
tilrettelægger og fører ud 
livet.

Eleverne samarbejder om 
deres kampagne i tre grup-
per – ”event”, ”indsamling” 
og ”reklame”.

Målet er, at eleverne får 
en masse viden om anbragte 
børn og unge i Danmark – 
og at de formidler denne vi-
den gennem deres kampag-
ne, der altså også omfatter 
en velgørende indsamling. 

Samtidig får eleverne ud-
viklet deres færdigheder in-
den for projektledelse, fun-

draising, kommunikation 
samt iværksætteri

Alle de penge, der bliver 
indsamlet via kampagnear-
bejdet, går til Børnehjælps-
dagens arbejde. Dermed 
er eleverne direkte med til 
at støtte de mange tusinde 
børn og unge, der bor uden 
for hjemmet i Danmark. De 
deltagende klasser dyster 
mod hinanden om at lave 
den bedste kampagne – og 
der er en flot kontant præ-
mie på 5000 kroner til vinde-
ren oplyser man hos Børne-
hjælpsdagen.

Af Anders Bo Petersen

Der skrues op for højskole- 
og festivalstemningen, når 
Operaen danner ramme om 
Røst Festival den 13. novem-
ber. Værterne Emma Holten 
og Moussa Mchangama le-
der publikum sikkert gen-
nem aftenens tre akter, der 
rummer alt fra stærke taler, 
operasang, ballet, storslå-
et musik, højskolesang og 
spændende interviews. Man 
kan blandt andre opleve 
EU-kommissær Margrethe 

Vestager, skuespiller Sicilia 
Gadborg Høegh, musiker 
Ida Wenøe og teaterchef 
Kasper Holten. 

Røst Festival er en del af 
Det Kongelige Teater arbej-
det på at øge indsatsen over-
for børn og unge, der igen er 
kommet i stand som følge 
af den samarbejdsaftale om 
økonomisk støtte, som tea-
teret har med Københavns 
Kommune.

”Det er utroligt vigtigt 
for Det Kongelige Teater at 
komme i dialog med ung-

dommen, som tegner både 
vores kulturelle og demo-
kratiske fremtid. Derfor 
prøver vi at være der, hvor 
ungdommen er – som for 
eksempel til Ungdommens 
Folkemøde – og at samar-
bejde med aktører som Røst 
om at skabe indhold, der er 
dedikeret til de unge. Derfor 
glæder vi os enormt meget 
til at lave Røst i Operaen”, 
fortæller Peter Grønborg, 
faglig leder for Åbne Huse 
og Ofelia Plads på Det Kon-
gelige Teater.

Arrangementet er gratis 
og åbent for alle og kræ- 
ver blot, at der bookes 

en billet på forhånd på  
kglteater.dk.

Med Sluseholmen, Teglhol-
men og de øvrige nye byde-
le som omdrejningspunkter 
har Sydhavnens erhvervs-
fremme forening i samarbej-
de med Lions Club lanceret 
et julelotteri med 50.000 lod-
sedler og cirka 600 gevinster 
til en værdi af 200.000 kr. 

Det fortæller Jannich 
Nissen fra Sydhavnens Er-
hvervsfremme Forening, 
som selv til dagligt driver 
Specialkøbmanden på Slu-
seholmen, der har alt i kage-
artikler.

Det er lokale erhvervsdri-
vende, der har doneret de 
mange præmier og lotteriet 
løber måneden ud. Vinde-
re kan ses på hjemmesiden 
2450-sv.dk/julelotteri2021, 
fra 1. december 2021 til 31. 
januar 2022.

Derefter er der mulig-
hed for at hente eventuelle 
gevinster hos de forskellige 
butikker eller hos Spar Køb-
manden inden 31. januar 
2022. Det er lokale Summ 
revision, der har til huset 
ved Sjællandsbroen, der står 
for at være notar og revidere 
regnskabet.

Overskuddet – ja det går 
til Lions Clubs arbejde. Li-
ons Danmark donerer årligt 
omkring 25-30 millioner 
kroner til humanitære for-
mål.

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    

lenaholmjensenlindskog                  lena_v_kv21

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

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

dr-vvs@dr-vvs.dk

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

STOP 
beton-

byggeriet 
på

Amager 
Fælled Finn

Rudaizky

FINN
RUDAIZKY

Fi
nn

 R
ud

ai
zk

y 
- 1

41
4 

K
øb

en
ha

vn
 K

 - 
M

ob
il:

 6
0 

10
 1

0 
34

FinnRudaizky59x79-plakat+.indd   1FinnRudaizky59x79-plakat+.indd   1 02/07/2020   11.5402/07/2020   11.54

1

Valget er DIT den 16. november 2021

Operahuset gør en ekstra indsats for at trække unge til. Foto: 
Thomas Nørdam Andersen / Det Kongelige Teater.
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 New Limited Edition
 PH 2/2 The Question Mark
  
1. oktober - 31. december 2021
 By Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 9.995

Mellemvangen 30, Brønshøj   Tlf. 3880 0005
Gladsaxevej 311, Søborg    Tlf. 3969 9090
Mandag - fredag 10-18 / Lørdag 10-15
www.brdr-friis.dk
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Dantes Plads 
stråler som 
en diamant
Af Jette Ingerslev

For tredje fredag i træk har 
bygningskomplekset Holck-
enhus været totalt oplyst. 
Et fantastisk syn! Pludseligt 
er det, som om man er er 
midt i Paris, når dette Haus-
mann-lignende byggeri fra 

1892 står frem i mørket og 
med ny kraft viser sine arki-
tektoniske kvaliteter.

Holckenhus blev opført 
af bygmester Nikolai Albert 
Schioldan og arkitekt Philip 
Schmidt (1855-1938) på det 
sted, hvor Holcks Bastion lå 
ved Voldsystemet.

Den kunstinteressere-
de Schioldan sørgede for, 
at bygningen blev indret-
tet med 11 kunstneratelie-
rer i tagetagen. Siden 1892 
har huset haft mere end 
74 kunstnere boende, her-
iblandt kunstnere som P.S. 
og Marie Krøyer, Kristian 
Zahrtmann, (Zahrtmanns 
malerskole havde til huse 
her frem til 1907), Agnes og 
Harald Slott-Møller, Emil 
Nolde, Bertha Wegmann 
med flere. Holckenhus har 
således i 128 år huset kunst-
nere, og gør det stadigt. 
Blandt andet bor der nu bil-
ledhugger Peter Bonnén og 
kunstmaler Maria Wandel.

Holckenhus er Dan-
marks næststørste sam-
menslutning af atelierer 
– efter Kunstakademiets Bil-
ledkunstskoler.

Efter mange års research 
udgav Kjeld Villadsen i 2019 
bogværket ”Billedkunstne-
re i Holckenhus”. Han har i 
bogen skrevet om de mange 

kunstnere og gengivet vær-
ker af dem.

Holckenhus anno 2021
Bygningen Holckenhus un-
derstreger, at Dantes Plads 
er et smukt og enestående 
byrum beliggende midt 
mellem Glyptoteket, Nati-
onalmuseet og Videnska-
bernes Selskabs Bygning. 
For få år siden blev pladsen 
renoveret og fredeliggjort 
sammen med Vester Voldga-

de for 54 mill. kr. til gavn for 
’de bløde trafikanter’ – ikke 
mindst de mange børn fra 
områdets mange børneinsti-
tutioner og Den Classenske 
Legatskole.

Der er nu dannet netop 
det byrum, som brygger 
Carl Jacobsen ønskede sig 
som forplads for Glyptote-
ket

Dantes Plads er i høj grad 
en aktiv del af Kulturkvar-
teret – ikke mindst efter 

opstilling af Jens Galschi-
øts skulptur ”Fuck Q-Parks 
p-kælder. Dante går i dialog 
med det 21. århundrede”. 
Med tilhørende informati-
onstavler. Den fem meter 
høje skulptur har netop fået 
tilladelse fra Københavns 
Kommune til at blive stå-
ende indtil 28. februar. For 
tiden synes det at være den 
mest fotograferede skulptur 
i København.

ANE STORM
Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Frit valg af daginstitution,  
skole, ældrepleje og plejehjem

Ekstra havnebro fra Islands Brygge 
til Enghave Brygge

Trygge og grønne byrum  
– uden støj fra soundbokse og  
stadig med parkeringsmuligheder

Brevstem allerede nu
 
Se mere på anestorm.dk
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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.
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Tekst og fotos:  
Mikkel Bækgaard

Der er ikke langt til vandet 
på det nyåbnede Spiseriet 
Teglholmen, der ligger i den 
ene ende af Teglholmens Be-
boerhus. Ja, faktisk sidder 
man bogstaveligt talt oven 
på vandet, og fra de store 
vinduer er der kun få meter 
ned til overfladen af Tegl-
værkshavnen. Dermed er 
man nærmest overvældet af 
vandudsigt på det nye spi-
sested, der slog dørene op 
første gang for ca. tre uger 
siden.

“Vi har gæster, der spe-
cifikt beder om at få et bord 
med vandudsigt, når de boo-
ker. Men altså, vi har jo stort 

set ikke andet”, siger daglig 
leder Mikkel Borgstrøm, da 
Havnefronten kigger forbi 
til en vandrig udsigt og en 
bid frokost.

Her kan man nemlig uan-
set bord nyde nærværet til 
både vand og det kvarter, 
der i disse år for alvor våg-
ner op som mere end et be-
boelseskvarter. Her åbner 
der nu i stor stil forretninger, 
cafeer og spisesteder, og det 
er i dette nye kvarter, som 
Spiseriet Teglholmen håber 
på at blive et samlingspunkt 
for.

“Vi vil rigtigt gerne være 
sådan et sted, hvor de loka-
le gerne kommer forbi på en 
hverdagsaften til lidt god 
mad og et glas vin – uden 

at de bliver ruineret. Vi vil 
hellere have, at man har råd 
til at komme en gang om 
ugen, end at man skal spare 
op til et besøg”, siger Mikkel 
Borgstrøm.

Tavleretter med  
godt fra sæsonen
Hos Spiseriet Teglholmen er 
priserne da bestemt heller 
ikke høje. Her frister man 
med en række lækre a la 
carte retter, hvor en hoved-
ret koster fra 175 kroner, og 
hvor man kan få en dagens 
tavleret fra 125 kroner, af-
hængigt af hvad den mere 
specifikt lyder på.

“En tavleret er en hygge-
lig ret, der passer til sæso-
nen. Lige nu, her i efteråret, 
kan det f.eks. være simre-
retter som coq au vin, bouef 
bourguignon eller ossobuco. 
Og når vi kommer til foråret, 
så kan det være noget med 
asparges for eksempel”, for-
klarer Mikkel Borgstrøm, 
der samtidig kan friste med 
en god liste af bistroklassi-
kere på kortet.

Det kan f.eks. være et ud-
valg af charcuteri, rørt tatar 
med grovfritter eller en god 
bøf med bearnaise.

Men selvom udvalget 
ved første øjekast kan sy-
nes fransk og bistroagtigt 
har man hos Spiseriet Tegl-
holmen ingen dogmer eller 
nationalitet, slår den daglige 
leder fast.

“Vi har retter fra hele ver-
den på kortet. Vi har også 
italiensk burrata, spanske 
tapas og mere nordiske ser-
veringer. Det skal bare være 
retter, der smager godt, og 
som de lokale holder af at 
spise”, siger han videre.

God Bordeaux  
med lidt alder
Fordelen ved en lokal restau-
rant er blandt andet, at man 
sjældent behøver at skul-
le køre hjem. Og Spiseriet 
Teglholmen frister da også 
med gode vine til fornuftige 
priser. Således byder Mikkel 
Borgstrøm, der selv er ud-
dannet sommelier, på et lille, 
men solidt udvalg af vine fra 

Spiseriet Teglholmen:

Lokalt samlingssted med hyggelig 
mad og 180 graders vandudsigt
Der er både forrygende udsigt og hyggelig 
mad til både hverdagsaftener og mere fest-
lige stunder hos Spiseriet Teglholmen. Her 
håber man på at blive et samlingspunkt for 
Teglholmen med attraktive priser og en både 
moderne og hyggelig atmosfære.
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især Frankrig og USA – og 
enkelte fra andre lande.

Og der kan da bestemt 
komme gode dråber i glas-
sene, også i mindre mæng-
der, hvor f.eks. et glas 2014 
Bordeaux til 105 kroner ikke 
sprænger pengepungen, 
selvom vinen har lidt alder.

“Det er en god vin, synes 
jeg selv. Det kan være svært 
at komme i nærheden af god 
Bordeaux med lidt alder, 
men det kan man med den 
her. 2014 er måske ikke den 
største årgang i Bordeaux, 
men stadig et godt glas”, 
mener Mikkel Borgstrøm – 
et udsagn, som Havnefron-
tens udsendte må erklære 
sig enig i, for her er der tale 
om en vin, hvor alderen ty-
deligt smages i vinens dyb-
de, og hvor de kradse tan-
niner fra yngre vine her er 
stort set væk.

Og til stedets bøf med 
fritter og bearnaise er der 
tale om et godt køb, der 
matcher bøffen rigtigt fint 
– også selvom den ønskede 
medium-rare bøf synes min-

dre rød, end hvad man kun-
ne ønske sig.

Vinklub og feedback 
fra de lokale
Det er ikke kun maden, den 
gode udsigt og en terras-
se, der i sommermåneder 
kommer til at være et sandt 
tilløbsstykke, som skal gøre 
Spiseriet Teglholmen til et 
lokalt samlingssted. Man 
satser også på at trække de 
lokale til gennem en række 
arrangementer – både i re-
stauranten og i det tilhøren-
de beboerhus, som Spiseriet 
har lov til at bruge.

“Vi regner med blandt 
andet at holde vinsmagnin-
ger og mange andre sjove, 
hyggelige arrangementer. Vi 
satser også på at lave en de-
cideret vinklub, ligesom vi 
i weekenden vil invitere til 
sparkling tea-brunch”, siger 
Mikkel Borgstrøm og hen-
viser til den særlige mous-
serende te, som sommelier 
Jacob Kocemba har udviklet 
som et alkohol-reduceret al-
ternativ til Champagne.

Og allerede nu glæder 
Mikkel Borgstrøm sig over, 
hvor godt de lokale på Tegl-
holmen har taget imod den 
nye restaurant.

“Vi får masser af god fe-
edback fra de lokale, der 
også gerne kommer med 
ideer til os. Vi havde for 

eksempel ikke tænkt på at 
have en fast vegetarret på 
kortet, men det har vi fået 
efter ønske fra de lokale. 
Så vi vil rigtigt gerne have 
kommentarer, feedback og 
ideer. Vi er her jo for de loka-
les skyld”, siger han.

Spiseriet Teglholmen:

Lokalt samlingssted med hyggelig 
mad og 180 graders vandudsigt

Spiseriet Teglholmen
Nyåbnet lokal restaurant på Teglholmsgade 10F. 
Restauranten satser på god mad fra hele verden til 
fornuftige priser. Restauranten ligger i det nyåbnede 
Teglholmens Beboerhus med udsigt til Teglværkshav-
nen. Restauranten har endnu ingen hjemmeside, men 
find Spiseriet på Facebook og Instagram.

Vi regner med blandt andet at holde vinsmag-
ninger og mange andre sjove, hyggelige arran-
gementer. Vi satser også på at lave en decideret 
vinklub, ligesom vi i weekenden vil invitere til 
sparkling tea-brunch
- Mikkel Borgstrøm - 
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Sønderbro  
Frugthave er åbnet

Forfatterforedrag på Christianshavn  
med Christian Jungersen

Nyt bageri i trælade hos Banegaarden

De første 100 træer og buske er  
kommet i jorden i Sønderbro Frugt-
have på Islands Brygge. Det er en  
lille del af de 400 træer og buske,  
som efter planen er i jorden inden 
jul.

Dermed er haven blevet en reali-
tet efter er par års arbejde med pro- 
jektet, som har fået opbakning fra 
blandt andet Amager Vest Lokalud-
valg.

Haven skulle egentlig have været 
i gang tidligere, men kommunale til-
ladelser trak ud, og så blev det først 
i det sene efterår, at det hele faldt på 

plads, og de første træer kunne blive 
sat i jorden.

Alle er velkomne
Hele meningen med frugthaven er at 
den skal kunne komme alle til gode. 
Ikke kun de, der er umiddelbare na-
boer, men alle de, der har lyst til at 
lade vejen falde forbi og lade sig op-
sluge af den frugthave, som forhå-
bentlig ad åre vokser frem på stedet.

Ifølge initiativtagerne, så skulle 
der allerede fra næste år være mulig-
hed for høst – om end en beskeden en 
til at starte med. 

På den lidt længere bane, er det 
meningen at frugthaven også skal 
danne basis for et pædagogisk arbej-
de, der giver børn og unge adgang til 
at opleve både naturen, frugthøsten 
og hvad man kan gøre ved frugten. 
Samtidig giver en variation af træer 
og buske også bedre vilkår til biodi-
versitet i lokalområdet – særlig målt 
op i forhold til den græsplæne, der 
før var på arealet.

Jesch

De første træer er sat og næste år er de 
første frugter klar. Foto: Privat.

Af Anders Bo Petersen 

Christianshavns Biblio-
tek har inviteret forfatter 
Christian Jungersen til at 
fortælle om sin nye, store 
samtidsroman ”Du kan alt”. 
Måske har du allerede hørt 
om Christian Jungersen, 
der er tilbage med et nerve-
pirrende kærlighedsdrama 
og en thriller om livet efter 
midtvejskrisen.

Da Pers søn flytter hjem-
mefra, og hans kone vil 
skilles efter 22 års ægteskab 
, siger han sit job op for  
at blive selvstændig. Han  
vil opbygge en virksomhed 
inden for terapi og coaching, 
og han vil vise os vejen til  
et mere lykkeligt liv, men 
både han og hans virk- 
somhed kæmper mod ver-
dens uforudsigelighed. 
Livet overfalder ham med 
uopklarede mord og sjæle-
mord.

”Du kan alt” er en af den 

slags romaner, der stiller 
spørgsmålene: Kan vi ska-
be os et nyt liv, den dag det 
bliver nødvendigt? Og kan 
vi gøre det igen næste gang, 
det bliver nødvendigt? Vel-
kommen til en kolonihave-
forening på Amager, baren 
på taget af et femstjernet 
hotel i Rio de Janeiro og en 
udslusningspension for 
ungdomskriminelle. For 
ikke at tale om et fængsel i 
Iran for politiske modstan-
dere og Assistens Kirkegård 
om natten.

Om processen bag
Når Christian Jungersen 
besøger Christianshavns 
Bibliotek, vil han fortælle 
om skriveprocessen og den 
omhyggelige research bag 
romanen. Her kommer man 
også omkring nogle af hans 
tidligere romaner.

Christian Jungersen er en 
erfaren foredragsholder, der 
holder af samspillet med 

publikum, så der bliver rig 
lejlighed til at stille spørgs-
mål.

Foredraget er mandag 
aften på Christianshavns 
Bibliotek, og pris og billetter 

kan man finde mere om på 
billetto.dk

Af Mikkel Bækgaard

Banegaarden, det nye ga-
stronomiske mekka på DSBs 
gamle baneterræn, bliver 
nu også et tilløbsstykke for 
brødglade københavnere. 
I denne uge åbner nemlig 
Perron, et nyt bageri i en af 
de gamle trælader med fo-
kus på surdejsbrød og smør-
bagt wienerbrød.

Elsker du lækkert sur-
dejsbrød frisk fra stenov-
nen, nybagte croissanter 

eller en god espresso lavet 
med italiensk temperament, 
så er Perron måske det op-
lagte sted at tage hen. Bane-
gaarden er navnet på DSBs 
gamle trælader mellem Ve-
sterbro og Sydhavnen, og 
som for alvor slog dørene op 
i foråret.

Italiensk chefbager
Bag bageriet Perron står den 
italienske chefbager Kevin 
Sciascia, der med sin passi-
on for gode råvarer vil friste 

kunderne med brød og wie-
nerbrød fra øverste hylde, 
som de selv udtrykker det. 
Det gør han sammen med 
Jesper Gøtz, der tidligere 
har arbejdet på det roste Lit-
tle Bakery på Refshaleøen.

Bageriet har til huse i en 
200 kvadratmeter stor og 
over 100 år gammel trælade, 
som er blevet renoveret af 
Banegaardens håndværke-
re, der hylder gamle hånd-
værkstraditioner og bruger 
bæredygtige materialer og 

teknikker. Derfor er Perron 
indrettet med håndlavede 
løsninger og byder blandt 
andet på en 10 meter lang 
terazzobar.

Perron åbner onsdag den 
3. november, hvor der fra 
klokken 8 bliver uddelt 100 
friskbagte croissanter til de 
første kunder.

Byen får nyt bageri - hvor 
kvaliteten skal være noget 

særligt. Foto: PR foto.

Christian Jungersen debuterede i 1999. Netop nu er han aktuel med ”Du kan alt”.  
Foto: Petra Kleis / PR foto.

Christian 
Jungersen
Christian Jungersen, f. 
1962, debuterede som 
forfatter i 1999 med 
romanen ”Krat”, som 
han fik Bogforums De-
butantpris for, ligesom 
den var nomineret til 
Weekendavisens Litte-
raturpris. I 2004 fulgte 
den psykologiske 
spændingsroman om 
venskab og mobning 
på arbejdspladsen, 
”Undtagelsen”, der lå 
på de danske bestsel-
lerlister halvandet år i 
træk. Christian Junger-
sens tredje roman, æg-
teskabsthrilleren om 
sygdom og normalitet 
”Du forsvinder”, udkom 
i 2012 og blev tildelt 
Læsernes Bogpris. 
Christian Jungersens 
bøger udgives på 
forlag i hele verden.
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HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre  
– unge, studerende, voksne og ældre*.

Jobbet som omdeler er meget fleksibelt,  
og du har mulighed for at få enten én  
eller flere ruter.

Vi leverer de pakkede reklamer og  
aviser på din adresse – klar til  
omdeling. Du kan låne en  
cykeltrailer af os.

Vi har omdeling onsdag og torsdag 

Bestem selv, hvornår på dagen, du vil arbejde, 
indenfor vores deadline

Som voksen får du udover din løn skattefri   
kørselsgodtgørelse på landruter

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig  
– klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores gaveshop,  
hvis du er fast omdeler under 18 år

VI                     OMDELERESØGER  

→

→

→

→

→
→

LÆS MERE
blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

*Du skal være fyldt 13 år for at søge jobbet

TLF. 70 10 40 00
ELLER RING TIL OS PÅ

Gl. Kongevej 179 • Frederiksberg
Tlf. 33 23 30 10 . Email info@remaniusvision.dk .  www.remaniusvision.dk

Øjenoperationer kan hjælpe de � este
Det er billigere og nemmere end 
� dligere at få lavet en øjenope-
ra� on. Teknologien har udviklet 
sig meget. I løbet af kun få minut-
ter kan man nu få  korrigeret sit 
syn med NoCut® øjenlaser eller 
en lin seski� e-opera� on.

Op� ker-forretningen Vision på Frederiksberg 
har slået sig sammen med den svenske øjen -
læge Dr. Hans Remanius. Og de � lbyder nu for-
undersøgelser og faglig rådgivning i forbindelse 
med øjenopera� oner – � l priser langt under de 
danske.

Hver femte dansker under 50 år går med 
briller eller kontaktlinser. Er man over 50 år, er 
der næsten 100 pct. sandsynlighed for, at man 
allerede har - eller snart får brug for – hjælp � l 
at se godt.

Heldigvis fi ndes der gode muligheder, hvis 
man gerne vil slippe helt fri for at gå med briller 
eller kontaktlinser. Måske er du den sporty type, 
der er meget udendørs og ikke ønsker regnvejr 
på brillerne? Eller rejser du meget? Og befi nder 
du dig pludselig i en situa� on, hvor det er svært 
at få fat i briller eller kontaktlinser? 

Der er mange forskellige grunde � l ønske om 
permanent synskorrek� on.

Faglig vurdering af specialister
Vision på Frederiksberg, som nu hedder 
Remanius Vision, har siden 1995 været kendt 

for at give god faglig rådgivning og sælge lækre 
kvalitetsbriller fra Lindberg, Ørgreen og Tom 
Ford i op� ker-forretningen, som ligger lige over 
for Frederiksberg Rådhus.

I 2020 udvidedes forretningens service med 
fagligt specialiserede vurderinger af, om en 
øjenopera� on er en god ide for dig og sam� dig 
� lbydes fantas� sk gode priser.

Udvidelsen sker på baggrund af et nyt samar-
bejde med den svenske øjenlæge og specialist 
i øjenopera� oner, Dr. Hans Remanius, der har 
grundlagt Vårda Ögonklinik med fem øjenklinik-
ker i Sverige. Klinikkerne har � lsammen udført 
omkring 75.000 øjenopera� oner.

Det nye samarbejde betyder, at Vision nu har 
ski� et navn � l Remanius Vision. Udover at der 
� lbydes fl ere løsninger � l dine synsproblemer 
� lbyder forretningen sam� dig en personlig og 
professionel service, som kun er mulig i en fami-
lieejet virksomhed.

Laser � erner synsfejl på et øjeblik
Øjenlæge Dr. Hans Remanius fortæller, at de 
fl este brille- og kontaktlinsebrugere mellem 
20-40 år, kan have glæde af en NoCut® laser-
opera� on.

“Hvis du er mellem 20 og 40 år er det sandsyn-
ligt, at du kan have rig� g god glæde af en laser-
behandling, som � erner synsfejlen helt uden at 
skære i dit øje. Here� er vil du ikke længere have 
brug for briller eller kontaktlinser” siger han.

Ny linse giver ungdommens 
skarpsyn � lbage
Hvis du er over 40 år og er begyndt at opleve 
udfordringer med at fokusere på mobilen, avis-

en, dankort-tastaturet og lignende, er løsningen 
en anden.

“Aldersbe� nget langsynethed kan løses ved 
at ski� e din oprindelige linse ud med en kuns� g 
linse, der er hur� gere � l at oms� lle sig mellem 
forskellige afstande,” fortæller øjelæge Dr. Hans 
Remanius.

“De linser, vi bruger i dag, kan � lpasses den 
enkelte, og så tager selve opera� onen kun ca. 
10-15 minu� er. Allerede dagen e� er opera-
� onen vil du opleve en forskel,” fortæller Dr. 
Remanius.

Halv pris på opera� on i Malmø
Det nye samarbejde betyder, at du kan spare op 
mod 50 % af udgi� en � l øjenopera� onen.

”Fordi vi foretager selve øjenopera� onen på 
Vårda Ögonklinik i Malmø, kan vi � lbyde opera-
� oner � l svenske priser, der ligger markant under 
de danske,” fortæller Optometrist MPH. Michelle 
Odberg v/Remanius Vision på Frede riksberg.

”Inden opera� onen udfører vores højt spe -
cialiserede optometrister de nødvendige for-
undersøgelser her på Frederiksberg. På den 
måde slipper du for fl ere ture over Øresund 
for at få foretaget undersøgelser og målinger,” 
fortæller Michelle.

Strenge krav � l opera� on
Det er dog ikke alle, der er egnede � l laser- eller 
linseski� e-opera� on.

“Vi har nogle af markedets strengeste krite-
rier for, hvem vi godkender � l en øjenopera� on. 
Vi vil kun anbefale øjenopera� on, hvis vi er helt 
sikre på at pa� enten bliver godt � lfreds med 
resultatet,” siger Øjenlæge Dr. Hans Remanius.

“Alle er velkomne hos Remanius Vision, for 
at få undersøgt om øjne og syn er egnede � l en 
NoCut® øjenlaser eller en linseski� e-opera� on,” 
afslu� er Optometrist MPH. Michelle Odberg.

Forundersøgelse � l øjenopera� on koster 99,-

Heldigvis 
fi ndes der gode 
muligheder, hvis 

man gerne vil slippe 
helt for at gå 

med briller eller 
kontaktlinser. 

Mere hensyn
Mindre støj
Fast og fair håndtering af støj

HEIDI WANG
www.havne-fronten.dk    •    red@havne-fronten.dk
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Sluseholmens 
flyvende fotograf
Tekst: Mikkel Bækgaard. 
Fotos: Mads Guldager og 
Mikkel Bækgaard

Selvom man har et fuldtids-
job som purser (kabinechef) 
hos SAS og flyver verden 
rundt flere gange om ugen, 
kan man godt være en meget 
dygtig fotograf. Det er 56-åri-
ge Mads Guldager fra Sluse-
holmen et godt eksempel på. 
Han er nemlig så dygtig og 
flittig med sit kamera, at han 
har lavet flere udstillinger, 
solgt fine artprints af sine bil-
leder og nu er på vej med en 
over 300 sider lang fotobog.

“Jeg har altid fotograferet 
og arbejdet med det kunst-
neriske – helt siden, jeg var 
barn. Jeg har altid mit kame-
ra med mig, og det er en stor 
fornøjelse for mig at tage 
billeder og se, hvad der kan 
komme ud af det. Jeg har 
ofte en ide til et foto, når jeg 
går ud, men det er sjældent 
det, jeg kommer hjem med. 
Der sker altid noget uventet. 
Det er nok det, jeg virkelig 
elsker”, siger Mads Gul-
dager, da Havnefronten kig-
ger forbi til en snak i hans 
lejlighed på Sluseholmen.

Her er han lidt groggy, 

for han har fløjet hele natten 
og har nu fri.

“Jeg ankom til New York 
i forgårs, sov på et hotel og 
fløj så hjem igen, hvor vi 
landede her til morgen. Så-
dan er det at arbejde som 
kabinepersonale på et fly. 
Jeg når ikke at få jetlag, fordi 
kroppen ikke når at omstille 
sig til den nye tid. Men der-
for kan man godt være træt 
efter en lang flyvetur med to 
serveringer”, forklarer han.

Besøgt New York 
måske 100 gange
Selvom opholdet denne 

gang var kort i New York, 
nåede Mads Guldager at 
dyrke sin store passion, 
nemlig fotografi.

“Jeg nåede en tur til 
Brooklyn for at tage billeder. 
Der har jeg været mange 
gange, så jeg kender byen. 
Det er en fordel ved mit ar-
bejde, at jeg altid kommer 
tilbage. Jeg har måske været 
i New York 100 gange, så jeg 
ved, hvor de gode steder 
er. Det er noget andet, end 
hvis man er journalist eller 
lignende, som skal nå at fo-
tografere det hele på meget 
kort tid. Jeg har ikke travlt 

– og det 
er jo også 
bare min 
hobby”, 
siger den 
flyvende 
fotograf, 
der allige-
vel tager 
billeder 
på et me-

Mads Guldager
Autodidakt fotograf, der fotograferer landskaber, byer og 
mennesker over hele verden. Han arbejder som såkaldt purser 
hos SAS og kommer derfor verden rundt. Den 19. november 
udgiver han fotobogen IMPRESSIONS | EXPRESSIONS med 
sine fotos. Han sælger også prints af sine fotos. Læs mere og se 
fotos på www.madsguldager.com. 

Som kabinechef hos SAS har Mads Guldager hele verden som sin arbejdsplads. Det udnytter 
han, når han med sit kamera i hånden fotograferer løs – både i fjerne egne og lige rundt om hjør-
net fra sin lejlighed på Sluseholmen. Nu udgiver han en storstilet fotobog med sine bedste fotos.



get højt niveau, som virkelig 
imponerer Havnefrontens 
– ligeledes fotograferende – 
udsendte.

Faktisk er niveauet så højt, 
at Mads Guldalder løbende 
sælger prints til interessere-
de og har haft flere udstillin-
ger med sine billeder.

“Men fotografi er ikke 
mit arbejde. Jeg elsker mit 
arbejde hos SAS: At flyve og 
rejse og servicere mennesker 
om bord på flyet. Det har jeg 
gjort i over 30 år og er stadig 
ikke træt af det. Men jeg el-
sker også at tage billeder, og 
det er måske netop, fordi det 
ikke er mit arbejde. At jeg 
her selv bestemmer, har fri-
hed, og ingen kræver noget. 
Jeg kan fotografere lige det, 
jeg har lyst til”, forklarer 
Mads Guldager.

Sluseholmen
fylder meget
Der er taget billeder overalt 
i verden med Mads Gul-
dagers kamera. Men trods 
mange eksotiske motiver 
og destinationer ligger et af 

hans yndlingssteder at foto-
grafere lige uden for døren. 
For Sluseholmen har en sær-

lig plads i hans hjerte – både 
personligt og fotografisk:

“Sluseholmen er et fanta-
stisk sted. Her er der nogle 
kontraster, hvor ting støder 
sammen. Det nye møder det 
gamle, og for mig er det et 
af de smukkeste steder i Kø-
benhavn. Her er så mange 
motiver, mønstre og kontra-
ster. Alle turister i Køben-
havn burde tage herud for 
at nyde lyset, kanalerne og 
bygningerne”.

Og derfor fylder Sluse-
holmen også meget i den 
bog, som Mads Guldager 
om få uger udgiver med fo-
tos.

“Det er en bog på over 
300 sider med fotos – og 
stort set kun fotos. Der er 
ikke så mange ord, bortset 
fra et par forord – blandt an-
det fra mit store idol, krigs-
fotografen Jan Grarup. Og 
den her bog, den er virkelig 
mit hjertebarn, som jeg glæ-
der mig så meget til at vise 
verden”, siger Mads Gul-
dager.

153. november 2021

Mogens Dahl  
kammerkor er  
tilbage med 
julekoncert
Af Anders Bo Petersen

Efter at Mogens Dahl 
Koncertsal på Bryggen 
har rejst sig af graven 
efter en konkurs under 
coronaen, er det blevet tid 
til igen at invitere til kon-
certer.

Mogens Dahl Kam-
merkor har netop over-
stået deres Allehelgens-
koncert i Holmens Kirke 
og er nu klar med Mogens 
Dahls version af dansker-
nes foretrukne julemusik.

Händels ’Messias’ for-
tæller historien om Det 
Gamle Testamentes profe-
tier om en frelser for hele 
menneskeheden. Charles 

Jennens samlede tekster-
ne, der mesterligt iklæd-
tes musik af Händel, så 
de bibelske beretninger 
appellerer til de dybeste 
menneskelige følelser.

Mogens Dahl Kam-
merkor er – som de lokale 
måske ved - et unikt inter-
nationalt korprojekt, som 
både kunstnerisk og orga-
nisatorisk bryder med det 
vante. Og når koret igen 
kaster sig ud i en fortolk-
ning af Händels udødeli-
ge oratorium ’Messias’, er 
det med ambitionen om at 
skabe en unik koncert.

London-ensemblet 
Orchestra of the Age of 
Enlightenment har været 

en medspiller i det inter-
nationale projekt, som har 
tilbudt det københavnske 
publikum en på én gang 
moderne og Händel-tro 
version af oratoriet, som 
for så mange er den ulti-
mative julemusik.

I 2021 er det 13. gang, 
Mogens Dahl dirigerer 
et sprødt barokorkester, 
internationale stjernesoli-
ster og sit eget toptrimme-
de, professionelle kam-
merkor.

Händels ’Messias’ spil-
les to gange i december i 
Holmens Kirke. Der er 
billetter til salg via billet-
lugen.dk

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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Fejringen af de døde 
– andagten på Christianshavn
Tekst og foto: Mette Ydebo

Kort efter børnenes gyser-
gilde halloween, hvor byen 
hjemsøges af slikhungren-
de gespenster, draculaer og 
dødningehoveder, når vi 
den stilfærdige version af 
den religiøse periode, der 
beskæftiger sig med døden 
og vore egne afdøde, alle-
helgens søndag.

Allehelgensdag faldt ind-
til 1770 på den 1. november, 
men efter en helligdagsre-
form markeres dagen som 
led i gudstjenesterne på den 
efterfølgende søndag. I år 
fejrer folkekirkerne altså al-
lehelgen den 7. november, 
næsten en uge efter den op-
rindelige allehelgensdag.

Helt almindelige døde
Helgener har man ikke i 
protestantismen. Det var 
den romersk-katolske kir-
ke, som grundlagde et par 
mindedage hen over må-
nedsskiftet oktober-novem-
ber, der siden hen har fået 
ændret indhold og er blevet 
flyttet.

Katolikkerne mindes på 
den 1. november de kristne, 
som døde i kampen for de-

res tro. I 600-tallet fastsattes 
dagen som festdag for de 
helgener, der ikke havde en 
selvstændig mindedag.

Dagen derpå, 2. novem-
ber, beder katolikkerne på 
allesjælesdag for alle andre 
døde. Forestillingen er, at 
mennesket tilbringer en lu-
tringstid i skærsilden efter 
døden, men inden paradi-
set. Man går derfor i forbøn 
for sine døde, for at deres 
mellemtilstand ikke skal 
vare for længe.

For vore dages protestan-
tiske kirke, som den danske 
folkekirke er en del af, er 
navnet allehelgensdag be-
varet, men det er de helt al-
mindelige afdøde, man blot 
mindes og tænder lys for. I 
mange kirker oplæses nav-
nene på de sognebørn, som 
er gået bort i løbet af året, og 
nogle steder er der tradition 
for at følges ad til kirkegår-
den, hvor man anbringer 
lys eller lamper på gravene. 
Den meget stemningsfulde 
ceremoni er slået sammen 
med en eller flere gudstjene-
ster eller andagter på sønda-
gen efter 1. november. ’An-
dagt’ betyder ’eftertanke’, 
og når kirkesøndag og sør-

gekult forenes, får man en 
fejring af opstandelsestroen. 
Der er tale om en trøstefest, 
og præstens messehagel er 
hvid, som er kirkens festfar-
ve.

Levende lys
Vore svenske naboer har si-
den 1800-tallet haft tradition 
for gravlys til allehelgen. 
Hos os er det kun inden for 
de seneste 15-20 år, at oply-
ste kirkegårde er blevet et 
alment skue.

I middelalderens folke-
tro tændte man lys for at 
skræmme ånderne bort. I 
dag gør vi det for at kalde 
vore døde frem i erindrin-
gen. Handlingen er en mo-
derne form for andagt. Ved 
at standse den stressende 
hverdag og for et øjeblik 
give døden lidt eftertanke 
minder vi samtidig os selv 
om, hvor værdifuldt livet er.

Kom tro med solskin til 
min kælder / kom håb med 
regn til mine celler / kom 
kærlighed og tag mig med / 
vær lys i min samvittighed.

Verselinjerne er forfattet 
af den danske digter Ingrid 
Mejer Jensen, og de indgår 
i et musikalsk værk, der til-

hører det på én gang sorg-
tunge og løfterige univers, 
som udgør allehelgen.

Rekviem  
i Vor Frelsers Kirke
Mens krigene i eks-Jugosla-
vien hærgede på det over-
ordnede plan i slutningen af 
1990’erne, mistede to dan-
ske kunstnere uafhængigt 
af hinanden et nærtstående 
familiemedlem. Lyrikeren 
Ingrid Mejer Jensens svoger 
tog sit liv. Komponisten Lars 
Sømods mand døde af aids. 
Al denne samlede lidelse 
resulterede i værket ’Requi-
em – en sang om tab og tro’, 
som uropførtes i Silkeborg 
Kirke i år 2000.

Værket har siden været 
spillet et antal gange i andre 
sammenhænge, og på alle-
helgens søndag opføres det 
i en nyskabt version i Vor 
Frelsers Kirke på Christians-
havn.

Det er altså stærkt per-
sonlig musik, som i sine 
ord bygger på de ni satser 
i den katolske sjælemesse 
for de døde. Imidlertid er fx 
dommedag udskiftet med 
nutidsmenneskets følelser 
under gru og svigt i verden, 

og den oprindelige latin-
ske tekst er blevet til dansk 
digtekunst, som helt nede 
på jorden henvender sig til 
afdødes efterladte. Det har 
været kunstnernes intenti-
on at forvandle den private 
fortvivlelse til trøst for an-

dre sørgende. Sorgen er et 
menneskeligt vilkår, men 
det er også mennesket, som 
kan udføre Guds arbejde på 
kloden. Vi har en stemme. 
Den skal vi bruge. Vi er hin-
andens hjælp og omsorg.

Her kan du være med
På søndag, den 7. november, er der allehelgensgudstjeneste kl. 
10.30 i Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29.
Kl. 15.00 opføres Ingrid Mejer Jensen og Lars Sømods ’Requiem 
– en sang om tab og tro’ med kantori, organist og sangsolister 
og under ledelse af komponisten selv. Der er gratis entre.

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
er

år på AmAmA
agaga

egeg
r52 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
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Sovesofaer med 

æstetik & kvalitet 

 i højsædet

STØRST UDVALG – BEDSTE PRIS

100% RECYCLE TEKSTIL
Ramone Wood 
Sovesofa med springindlæg. 
Dess. 573 Vivus Dusty Blue 
Udvendige mål: D 95 cm B 151 cm.  
Liggemål: 145 x 200 cm. 
Pris. 10.175.-

NU 8.999.- SPAR 1.176.- 

Auping Essential 

er den første seng  
i verden, som kan  
genanvendes 100%

EFTERÅRS 
SALG
Specialbutik 

med unikke design,  

individuel rådgivning 

& prisgaranti

Tryksag
1234 5678

SVANEMÆRKET

SPAR 40%

Tryksag
1234 5678

SVANEMÆRKET

Finansier dit køb med

 0 . -
i renter & gebyr

Den lille kæde med de STORE kompetencer

 SPAR 35%
På alle nyhederne

IT’S NOT JUST A BED
IT’S A JENSEN

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

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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Symbolet på moderkærlighed 
står ved Københavns Museum
Tekst og foto Jette Ingerslev

Københavns Museum er 
efter genåbningen blevet 
noget af et tilløbsstykke. De 
mange gæster studerer ud-
stillinger og selve bygnings-
værket, men også den lille 
intime plads ved indgangen. 
Her står bronzeskulpturen 
Moderkærlighed fra 1857 
af billedhugger Otto Evens 
(1826-1895). 

Den fulde titel på skulp-
turen er ”Moderkærlighed. 
Siddende ung kvinde, der 
trækker strømpen på sit 
barn, som hun har på skø-
det”. 

Bronzeskulpturen er 90 
cm høj og står på en 85 cm 
høj granitbase. Der er tale 
om et naturalistisk kunst-
værk af en ung mor, der 
sidder med sin vel 2-årige 
søn på skødet. Hendes an-
sigt er mildt og venligt. Hele 
skulpturen ånder fred, tål-
modighed og omsorg. Den 
har renæssancens madon-
na-fremstilling som forbil-
lede, men med tilførsel af 
hverdagsagtige træk. 

Med et lille smil er mo-
deren i færd med at trække 
en sok på barnets højre fod, 
mens venstre ben hænger 
nøgent og roligt ned. Dren-
gen skal til at spise et æble 
med venstre hånd, mens 
højre arm ligger afslappet 
ned langs kroppen. Det er, 
som om barnet lige er våg-
net. Moderen sidder meget 
koncentreret om sin opga-
ve. Håret er holdt på plads 
med et lille tørklæde. Hun 
er klædt i en lang nederdel, 
der bagtil er samlet med et 
smalt bælte. Hendes trøje 
med halvlange ærmer er fol-
det fortil på brystet. Mode-
ren bærer fine sko med små 
spænder. 

Moderkærlighed blev 
købt af brygger Carl Jacob-
sen til Glyptoteket, der den 
dag i dag fortsat ejer vær-
ket. I 1939 kom figuren til 
Københavns Kommune og 

blev opstillet på sin nuvæ-
rende plads i Stormgade hos 
Overformynderiet, der også 
rummede Børneværnet. 
Skulpturen skulle på dette 
sted markere børns behov 
for omsorg, ro og tid.

Københavns Museum
Københavns Museum - tid-
ligere Københavns Bymu-
seum - blev grundlagt i 
1901. Museet havde til huse 
på loftet af det nyåbnede 
Københavns Rådhus, der  
blev opført i 1905 af Mar-
tin Nyrop som ”borgernes 
borg”. 

I 1956 blev museet flyttet 
til Vesterbrogade 59 i Det 
kongelige kjøbenhavnske 
Skydeselskab’s smukke pa-
lads, tegnet i 1787 af Johan 
Henrich Brandemann (1731-
1803). Der opstod efterhån-
den et ønske om at få flyttet 
museet til Kulturkvarteret 
midt i Middelalderbyen, og 

museet lukkede derfor mid-
lertidigt ned i 2015. Det blev 
planlagt, at museet skulle 
flytte til den bygning, som 
arkitekt  H.J. Holm (1835-
1916) havde opført i 1894 
for Overformynderiet. Byg-
ningen blev overtaget af Kø-
benhavns Rådhus i 1937, da 
Overformynderiet flyttede 
til Holmens Kanal.

Efter en omfattende re-
novering genåbnede muse-
et den 7. februar 2020, men 
måtte allerede en god må-
ned senere lukke som følge 
af covid-pandemien. 

Bygningen er nu indrettet 
som museum med garde-
robe og skoletjeneste i kæl-
deretagen og café, billetsalg, 
butik, galleri og lokaler til 
særudstillinger i stueetagen. 
Der er permanente udstillin-
ger om Københavns historie 
på 1. og 2. sal. Udstillingen 
er bygget op over 14 perio-
der i byen strækkende sig 

fra vikingetiden til den nu-
værende moderne by. På det 
tilhørende Arkæologiske 
Værksted, Stormgade 20, 
har alle adgang til at studere 
de arkæologiske fund i Kø-
benhavn.

Flere af Evens 
monumenter
Af Evens offentlige monu-
menter kan blandt andet 
nævnes statuen af Hiero-
nymus. Det blev opstillet 
ved Marmorkirken i 1887. 
Grupperne En Faun og en 
Satyr fra 1850 står i Ålborg, 
og En Fisker lærer en Dreng 
at spille paa Fløjte (1861) 
står på den åbne plads i St. 
Strandstræde. Evens udfør-
te også portrætmedaljonen 
af P. N. Sølling på Bombe-
bøssens facade, monumen-
terne for Johannes Ewald 
og Johan Herman Wessel fra 
1879 ved Trinitatis Kirke og 
for Caroline Amalie (1882) 

i Sorgenfri slotspark samt 
bronzer af Frederik VII i fle-
re provinsbyer. 

Han førte et meget stil-

færdigt liv og forblev ugift. 
Han opnåede ikke den store 
anerkendelse i sin samtid og 
døde fattig og glemt. 

Billedhuggeren
Otto Evens gik på Kunstakademiet i 1839 under professor Her-
man W. Bissen. Han var 
praktikant i Bissens værksted og var med til at bane vejen fra 
Thorvaldsens dominerende klassicisme til naturalismen. Han 
var en stilfærdig mand, hvis arbejder blev præget af naturlig-
hed og blidhed.
Han fik den lille og store sølvmedalje for sine arbejder i 1846-49 
og derpå den lille guldmedalje for Moderkærlighed. Han op-
holdt sig i Paris i 1856 og i Italien i 1858-61 samt 1865. 
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S M A G  J U L E N  I  G A N G  M E D  I T A L I E N S K E  L Æ K K E R I E R

Julen starter tidligt i Supermarco. Vi har 

nemlig inviteret en række af vores fantastiske 

producenter på besøg, og vi byder derfor jer 

alle til at komme og smage på hele Italien i form 

af vidunderlige vine, olivenolier og oste. Du 

finder naturligvis også de klassiske italienske 

julelækkerier på hylderne i form af  Panettone, 

Pandoro og Panforte. Vi garanterer god 

stemning hele weekenden, og vi glæder os til 

at se dig og hele din familie til årets utvivlsomt 

mest velsmagende julemarked. 

Vi ses i Supermarco – en bid af Italien. 

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

www.supermarco.dksupermarco supermarcodk 

Italiensk
JULE
MARKED
1 9 . - 2 0 .  N O V E M B E R
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Linea Søgaard-Lidell (V)  
om kampen for klimaet
 Læs side 4

Hotel-direktør:  
Drop hotel-momsen
 Læs side 5

Der er meget mere  
metro på vej
 Læs side 6

Vi har altså brug for  
flere boliger
 Læs side 7

Københavns Valgavis

Et forsøg med præfabrike-
rede boliger på ca. 85 kva-
dratmeter kan få købsprisen 
så langt ned som det, der 
svarer til 10.208 kroner om 
måneden. Det viser en øko-
nomisk beregning baseret på 
salgsprisen på 2,4 millioner 
kroner for de billigste af bo-
ligerne. Prisen er dog baseret 
på, at man kan stille med 
den lovpligtige udbetaling på 
120.000 kroner, afdrager på 
lånet og dertil oven i regner 

el, vand, varme, boligskatter 
og de andre ting, der hører 
med til at eje en bolig. 

”Alt efter hvad folk even-
tuelt selv har af økonomi, 
så lander vi over de 10.000 
kroner i vores regnestykke 
– som dog er et lån med af-
drag. Man kan selvfølgelig 
få prisen et par tusinde ned 
ved afdragsfrihed de første 
ti år. Prisen på 2,4 millioner 
kroner på en 85 kvm bolig 
er dog langt billigere, end 

hvad der ellers er til salg i 
København”, siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard, der er 
beskæftigelses- og integrati-
onsborgmester i København 
for Venstre.

Et Venstre-forslag
Hun er glad for projektet 
– ikke kun fordi prøveboli-
gerne er et forslag fra hendes 
parti, men også fordi der en-
delig er kommet gang i pro-
jektet, som blev vedtaget for 
to år siden.

Frem mod 2025 er det 
meningen, at der skal bygges 
1000 nye ejerboliger, som 
skal udgøre en helt ny bydel 
i det område af København, 
som i dag hedder Tingbjerg.

Når prisen kan komme så 
langt ned, skyldes det ikke 
mindst, at en masse parter 
har lagt sig i selen for at få 
prisen helt i bund. Blandt 
andet bygges boligerne på 
samlebånd i Esbjerg. Deref-
ter køres de til København, 
hvor de bliver samlet på 
grunden.

”De første boliger, der 
kommer, bliver rækkehuse. 

De er svanemærkede, ener-
gi- og klimavenlige – og så 
bliver det børnevenlige ræk-
kehuse. De er udstyret med 
Svanekøkken og gode, reelle 
værelser. De ejerboliger er 
Venstres bedste bud på at 
kunne bygge ejerboliger bil-
ligst muligt”, siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard, der un-
derstreger, at det ikke løser 
problemerne med høje leje-

priser eller boliger til stude-
rende.

Flere udfordringer
”Udfordringer med priser-
ne på boliger i København 
er massive, så vi kommer jo 
ikke i mål, fordi vi beviser, 
at man kan bygge billigere 
ejerboliger. Vi skal stadig 
have løst problemet med at 
skaffe billigere lejeboliger og 

studieboliger. Men det do-
kumenterer, at Venstre kan 
anvise helt konkrete løsnin-
ger. Det tror jeg, vi er det 
eneste parti, der rent faktisk 
er lykkedes med. Ellers er det 
vist blevet ved løfterne og 
varm luft”, siger Cecilia Lon-
ning-Skovgaard.

Der er mere om boliger på 
side 7 i avisen.

Jo – vi kan 
godt bygge 
billigere

Sådan bliver økonomien
Boligen i eksemplet koster 2,4 millioner kroner. Det kræver 
en udbetaling på 120.000 kroner. Det giver en månedlig 
rente- og afdragsbetaling på 10.208 kroner før skat. 
Er man villig til at tilpasse renten hver tredje måned, så kan 
det fås til 8.950 kroner før skat. 
Ønsker man et 30-årigt 1,5% fastforrentet obligationslån 
uden afdrag, så fås det til 6.963 kroner før skat med samme 
udbetaling og over 30 år – men hvor prisen stiger efter de 
første 10 års afdragsfrihed. 
Vælger man det lån, hvor renten tilpasses hver tredje må-
ned og uden afdrag, så kan man komme helt ned på 5.005 
kroner om måneden før skat på et 30-årigt lån. 
Alle eksempler er UDEN ejendomsskat, el, varme, renovati-
on, ejendomsværdiskat mv. Prisberegningen er gennem-
ført på Nordeas hjemmeside den 26. oktober 2021. 

Alle nye ejerlejligheder i København behøver ikke koste en formue.  
Det viser nyt projekt, som bygges i den nordlige del af København.

ANNONCETILLÆG



2      I      Københavns Valgavis      I      Kommunalvalg 2021 i Københavns Kommune  ANNONCETILLÆG

REDAKTION:
SCHOU Kommunikation
Vester Farimagsgade 1, 3 – 1606 København V
jesper@jesperschouhansen.dk
Tlf. 26 23 73 78

FOTO:
Mikkel Bækgaard m.fl.

TEKST:
Jesper Schou Hansen hvor intet andet er angivet.

GRAFIKER:
Visholm Marketing

TRYK:
Sjællands Medier A/S

UDGIVER:
Venstre i København ved Cecilia Lonning Skovgaard

OPLAG:
181.000 eksemplarer. Husstandsomdeles i Københavns Kommune 
og bringes som indstik i Berlingske Tidende til abonnenter i 
København, Lokalavisen Havnefronten samt egen distribution.

DISTRIBUTION:
FK Distribution A/S, Bredebjergvej 6
2630 Taastrup

Københavns Valgavis 
– kommunalvalg 2021 i Københavns Kommune
Valgavis fra Venstre i København i forbindelse med kommunalvalget tirsdag 16. november 2021 

Frihed og fællesskab

Frihed  
til selv at  
bestemme
Skal børnene gå i privat daginstitu-
tion? Skal de gå i den lokale folke-
skole? Hvilket gymnasium skal man 
vælge? Hvor skal man læse henne? 
Hvor skal vi bo henne?

Ja det ikke så lige til. Og i disse år er 
det blevet langt sværere. Regeringen 
har fået den ide, at de vil forbyde pri-
vate at eje daginstitutioner – så selv 
om du gerne vil sende dit barn i en 
sådan, så er det slet ikke sikkert, at 
det bliver en mulighed i fremtiden. 
Det synes jeg, er en skidt ide. Lad 
dog forældrene vælge til og fra, efter 
hvad de mener, er bedst for deres 
barn.

Samme synspunkt har jeg omkring 
folkeskolen. Landets statsminister 
er imod privatskoler – men mente 
nu alligevel, at det var det bedste 
for hendes egne børn. Måske skulle 
regeringen vælge ideologien fra og 
virkeligheden til.

Tro ikke, det bliver bedre, når der skal 
vælges gymnasium. Her vil rege-
ringen tvangsfordele de unge efter 
hvor meget, deres forældre tjener. 
Man tror jo dårligt sine egne ører, når 
man får fortalt den slags. Men det er 
nu sandt nok.

Og hvis man vil læse på universitetet, 
så kan det også være, at regeringen 
har flyttet uddannelsen væk fra Kø-
benhavn. Og skulle man få en plads 
i København, så er det megasvært at 
få råd til et godt sted at bo som ung.

Jeg vil den helt anden vej. Jeg vil 
have mere frihed til selv at vælge. 
Forældrene og de unge skal frit 
kunne vælge. Uddannelserne skal 
blive i København. Og vi skal bygge i 
tusindvis af billigere boliger til unge 
studerende.

I øvrigt kan du stemme på mig og 
Venstre allerede nu, hvis du brev-
stemmer. Så slipper du også for 
køen. Du kan brevstemme frem til 
den 12. november.

Cecilia Lonning-Skovgaard

LEDER

Succes med Veteran Match

Derfor skal både regionen og 
kommunen blive bedre til at ar-
bejde sammen, så de, der har brug 
for hjælp, hurtigt får det – og de, 
som skal hjælpes videre, ikke bare 
står uden hjælp den dag, regionen 
slipper dem.

I dag er hjælpen delt mellem 
kommunerne og regionen. Kom-
munerne står for det forebyggen-

de – alt det, der skal forhindre, 
at det går galt – og så hjælpen 
og støtten bagefter, hvis man har 
været i kontakt med regionens til-
bud. Om det er sygehus, psykia-
trien eller noget tredje.

Hov – forkert dør
”Det er enormt svært for folk at 
finde rundt i. Det her med, at folk 
siger, at det kræver et godt helbred 
at være syg, er desværre ikke helt 
forkert”, siger Martin Geertsen, 
der som regionsrådspolitiker og 
sundhedsordfører i Folketinget for 
Venstre har været blandt de frem-
meste fortalere for bedre vilkår for 
dem, der har brug for hjælpen.

”Det må aldrig være sådan, 

at når du henvender dig for at få 
hjælp, så bliver du skubbet videre 
til det næste kontor, fordi de ikke 
synes, at du har taget den rigtige 
dør ind i psykiatrien f.eks. Har du 
brug for hjælp, så har du brug for 
hjælp. Så skal du ikke selv i gang 
med at gætte dig frem. Derfor skal 
vi have en indgang, og så skal sy-
stemet være forpligtet på at hjælpe 
dig”, siger Martin Geertsen.

En ny kultur 
i det offentlige
På Københavns Rådhus kender 
Cecilia Lonning-Skovgaard alt 
for godt problemerne. Som be-
skæftigelses- og integrationsborg-
mester kan hun uden problemer 

liste adskillige områder op, hvor 
det ikke glider. 

Der er brug for en kulturæn-
dring i det offentlige. Og det er 
muligt. 

”Der er alt for meget, som 
bliver gjort for, at systemet kan 
krydse noget af på tjeklisten, 
fordi Christiansborg har lavet 
alt for mange regler. Det skal vi 
simpelthen slå os fri af og i stedet 
stille spørgsmålet: Hvordan kan 
vi hjælpe. Det gør vi alt for lidt i 
dag”, siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard, der som borgmester møder 
mange borgere, som har brug for 
at blive mødt med åbenhed og til-
lid – men mødes af det modsatte.

”Har man det svært, så skal 
jobcentrene jo evne at rumme 
fra dag et – og give folk den rig-
tige hjælp. Og det skal vi blive SÅ 
meget bedre til. Det kræver en 
fuldstændig kulturændring i den 
måde, vi tænker kommunen på”, 
siger hun.

Mange danske udsendte kommer 
hjem med ar på sjælen - og for 
dem er det ikke altid så nemt lige 
at finde et job. Derfor har Cecilia 
Lonning-Skovgaard været initi-
ativtager til Veteran Match sam-
men med fodboldklubben FCK 
og Danmarks Idrætsforbunds 
Soldaterprojekt.

”Der er en god del af dem, 
som er kommet hjem, der har ar 
på sjælen og psykiske udfordrin-
ger - og der skal vi sørge for, at 
vi har noget, der passer til dem. 
Mange af dem vil jo rigtig gerne 
rigtig meget – og har været vant 
til selv at tage hånd om deres liv. 
Der skal vi være der med det helt 
rigtige til den enkelte. Heller ikke 
her duer det, at de skal hoppe 
rundt mellem jobcenter og di-
verse tilbud i flere forskellige for-
valtninger. Folk skal jo ikke være 
forvaltningseksperter for at vide, 
hvor man eksempelvis kan få psy-
kologhjælp eller et jobtilbud hen-
ne”, siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard, der som beskæftigelses- og 
integrationsborgmester har fun-
det det naturligt at involvere sig i 
at skaffe veteranerne jobs.

Netop fordi det eksisterende 
system med jobcentrene er stift, 
har hun sammen med mange 
andre gode kræfter stillet sig i 

spidsen for en indsats på veteran-
området, for gennem eksemplets 
magt at vise, at man godt kan 
skaffe jobs til veteranerne.

”Da vi midt under corona 
holdt det første arrangement, 
kom otte veteraner i gang med 
fleksjob, virksomhedspraktik el-
ler andre former for beskæftigel-
se. Her i år to er Veteran Match 
vendt tilbage større og stærkere. 
Jeg er så glad for det her projekt”, 
siger Cecilia Lonning-Skovgaard, 
der har kunnet se projektet vokse 
til et nationalt veteranmatch-ar-
rangement på tværs af sports-
grene, klubber og landsdele. I år 
deltager også ishockeyklubberne i 
Metal Ligaen.

Større anerkendelse
En af dem, der er glade for ind-

satsen, er Jens Graff, der selv er 
tidligere udsendt og korporal af 
reserven.

”Vi taler om folk, der ultima-
tivt har sat deres liv på spil, for-
di Danmark bad dem om det. Så 
alle initiativer, som hjælper og 
anerkender det, er meget værdsat. 
Også at Københavns Kommune 
nu inviterer alle veteraner med, 
når årets flagdag holdes. Det tog 
lidt tid, men nu er alle med. Så 
mangler vi bare, at de også får 
vedtaget en ambitiøs kommu-
nal veteranpolitik, som kan være 
med til at præcisere den støtte, 
indsats og politiske retning, som 
veteraner og deres pårørende kan 
forvente. I øjeblikket er det lidt 
spredt fægtning – og det er altså 
mere effektivt, når det er en koor-
dineret veteranpolitik”, siger Jens 
Graff, der særlig efterlyser, at der 
kun er ét sted veteraner skal hen-
vende sig for at få hjælp i kom-
munerne.

Han bor i dag selv i nabo-
kommunen Tårnby Kommune, 
men følger med i, hvad der sker i 
København - og har kun roser til 
overs for den indsats som beskæf-
tigelses- og integrationsborgme-
ster Cecilia Lonning-Skovgaard 
har lagt for dagen.

”Hun har gjort det, som vi alle 

drømmer om, at alle borgmestre 
gør. Hun har sat sig i spidsen for 
at hjælpe os og været lydhør for 
vores ønsker. Det gør en verden til 
forskel, at veteraner føler sig hørt 
og værdsat. Det tror jeg i øvrigt 
er noget, som vi deler med rigtig 
mange andre”, siger Jens Graff, 
der anbefaler, at alle kommuner 
ansætter en veterankoordinator 
eller tovholder, sådan som man 
har i Københavns Kommune.

Der kan være mange år-
sager til, at den mentale 
trivsel ikke er i orden. Men 
uanset årsagen, så skal 
der være hjælp at hente, 
når det brænder på. 

De deltager  
i Veteran  
Match 2021
Fra 3F Superligaen og Nordic-
Bet Liga deltager AaB, Brønd-
by IF, Esbjerg, F.C. København, 
FC Midtjylland, FC Nordsjæl-
land, Lyngby Boldklub, OB, 
Randers FC, SønderjyskE, 
Vejle og Viborg FF. 
Fra Metal Ligaen deltager Aal-
borg Pirates, Esbjerg Energy, 
Frederikshavn Whitehawks, 
Herlev Eagles, Herning Blue-
fox, Odense Bulldogs, Rung-
sted Seier Capital, Rødovre 
Mighty Bulls og SønderjyskE
Ambitionen er, at Veteran 
Match bliver en fast tilbage-
vendende national begiven-
hed på tværs af sportsgrene.

Mental trivsel  
er vigtigt livet igennem
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Cirka sådan lyder det fra Li-
nea Søgaard-Lidell, der sid-
der i Europa-Parlamentet for 
Venstre og bor i København. 
Hun er en af de, der har taget 
den grønne klimafakkel til 
sig. Og der er meget at hol-
de styr på – og rigtig meget 
drukner let i teknik.

”Meget af den CO2, vi 
kan spare i Europa, risikerer 
vi bare udledt andre steder 
i verden ved at produktion 
flytter. I EU har vi allerede 
en pris for CO2, som bliver 
sat i vores fælles kvotesy-
stem. Men den pris gælder 
kun producenterne inden for 
 EU - og ikke dem uden 
for EU. Og så længe lande 
uden for EU ikke prissæt- 
ter forureningen, giver det  
en enorm risiko for, at pro-
duktionen rykker ud af 
Europa, i stedet for at den 
bliver gjort grønnere”, for-
klare Linea.  

Klimatold
”Derfor er vi i EU i gang 
med at se på en såkaldt kli-
matold. Tolden skal lægges 
på udenlandske varer, der 
kommer ind i EU, men kun 
hvis varen har krævet for me-

get CO2 at producere i for-
hold til europæiske standar-
der”, forklarer Linea.

En klimatold skal altså 
sikre to meget vigtige ting. 
For det første, at vi gør en 
reel forskel for klimaet - og 
for det andet, at danske virk-
somheders konkurrenceevne 
bliver mindre belastet. Hvis 
vores virksomheder i sidste 
ende bare taber konkur-
rencen til forurenere uden  
for EU, så nytter det ingen-
ting.

Ny EU pakke  
for klimaet
”Jeg bruger meget af min tid 
på den nye, store EU-kli-
maplan “Fit for 55”. Det 
fede ved planen er, at den 
lægger op til, at vores klima-
indsats bliver meget mere 

markedsdrevet. F.eks. ved 
at flere brancher skal købe 
CO2-kvoter og dermed be-
tale for forureningen. Det er 
så vigtigt for mig, at vi sæt-
ter en pris på CO2, for det 
er den hurtigste vej til at få 
gang i de grønne løsninger, 
der IKKE udleder CO2”, si-
ger Linea. 

Fit for 55 refererer til, 
at EU har sat som mål at  
reducere udledningen med 
mindst 55% senest i 2030.

Inden Linea Søgaard-Li-
dell kom i Europa-parlamen-
tet arbejdede hun bl.a. for 
Vækstfonden. Derfor ved 
hun også hvor vigtigt det er, 
at der er fokus på de grønne 
iværksættere. For uden dem, 
så får vi ikke skabt den nød-
vendige grønne innovation.

Uden EU bliver det rigtig 
svært at nå klimamålene. 
Også i Danmark. Derfor 
har Linea Søgaard-Lidell 
(V) kastet sig ind i kampen 
for bedre vilkår for de grøn-
ne iværksættere. De skal 
nemlig være med til at løse 
nogle af udfordringerne.

”Når Danmark skal nå 
sin ambitiøse klimamålsæt-
ning på 70 procent i 2030 og 
vores fælles EU-målsætning 
om at være CO2-neutrale i 
2050, så er virksomhederne 
en vigtig brik. Deres rolle 
er i høj grad at finde på nye 

og bæredygtige måder at 
gøre alting på - og med dem  
omstille markedet”, siger 
Linea. 

Set fra hendes stol, så 
kræver det, at der både er 
penge til rådighed for virk-
somhederne, så de kan finde 
de grønne løsninger – men 
også at der kommer afgifter 
på det, som forurener. Det 
giver de øvrige virksomhe-
der incitament til at investe-
re i at udlede mindre CO2.

”Vi skal give virksomhe-
derne de bedste rammer til 
at skabe de grønne løsninger 

og få dem til at virke i den 
virkelige verden. Klimaud-
fordringerne er en liberal 
mærkesag. Kampen for kli-
maet er kampen for at give 
de kommende generationer 
den frihed, vi selv har haft. 
Der findes ikke nogen mere 
vigtig opgave”, siger Linea 
Søgaard-Lidell.

København er  
med på vognen
Netop den grønne dagsor-
den fylder også en hel del 
på Københavns Rådhus. I 
hvert fald hos Beskæftigel-

sesborgmester Cecilia Lon-
ning-Skovgaard.

”Vi skal aktivt understøt-
te de grønne virksomheder. 
I iværksættermiljøet finder 
vi rigtig mange af dem. Vi 
må ikke som kommune 
kommer med en pose penge 
til dem – men vi kan hjælpe 
gennem at italesætte og selv 
købe nye grønne løsninger. 
I september var jeg eksem-
pelvis forbi Startup Planet 
Copenhagen, der hjælper 
iværksættere med grønne 
forretningsmodeller. Det 
flugter i høj grad med min 

vision om København som 
en international grøn front-
løber, hvor arbejdspladser, 
vækst på bundlinjen og bæ-
redygtig omstilling går hånd 
i hånd”, siger Cecilia, der 
understreger, at det kræver 
handling fra alle lag i kom-
munen.

”Skal vi lykkedes med 
den grønne omstilling – og 
det er vi altså bare nød til – 
så skal vi også som kommu-
ne stemple mere ind i den 
grønne dagsorden - og invi-
terer startups indenfor, når 
vi skal løse kommunens små 

og store problemer. Det gør 
vi jo ikke rigtigt for alvor i 
dag - og det skal vi bare have 
ændret i fart. Det er jo ikke 
nok, at kommunen selv kø-
ber elbiler, får borgerne til at 
sortere affald og den slags. 
Der skal en helt fundamen-
tal ændring til. Det gode er, 
at det også skaber masser af 
grønne jobs og dermed ind-
tjening til København sam-
tidig med, at vi bekæmper 
CO2 udledningen”, siger 
Cecilia Lonning-Skovgaard.

Vi skal reducere  
CO2 udledningen  
over hele verden

EU skal hjælpe os med klimamålene

Linea Søgaard-Lidell (V) kæmper i Europa-Parlamentet for den grønne dagsorden.  
Foto: Alexis Haulot / Europa-Parlamentet.

Man kan ikke reducere sig til en grøn omstilling. Hverken ved at holde 
op med at købe tøj, spise kød eller køre bil – og slet ikke hvis man kun 
gør det i Danmark. Man når aldrig klimamålene på den måde – og 
derfor skal vi satse på den grønne omstilling – bl.a. gennem innovation 
og intelligente C02 afgifter på det, der forurener mest.

Jeg bruger meget af min tid på den nye, store 
EU-klimaplan “Fit for 55”. Det fede ved planen 
er, at den lægger op til, at vores klimaindsats 
bliver meget mere markedsdrevet. 
- Linea Søgaard-Lidell - 
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Med en veluddannet ar-
bejdsstyrke, eksisterende 
iværksættermiljøer, inter-
nationale flyforbindelser og 
en stærk position på grønne 
teknologier har Danmark 
alle muligheder for at træk-
ke både ny investeringer 
og grønne iværksættere til 
byen.

Det mener Cecilia Lon-
ning-Skovgaard (V), der 
ser fremtidens grønne virk-
somheder, som et godt bud 
på, hvad Danmark også 
skal leve af i fremtiden. 

”Vi har rigtig meget af 
det, der skal til. Og det 
synes de også i udlandet. 
Jeg havde fornyligt besøg 
af tre internationale inve-
stor-guruer, Marc Penzel, 

Jean-Francois Gauthier og 
Russell Dalgleish, der arbej-
der med at støtte iværksæt-
tere, som har et ønske om at 
anvende innovativ teknolo-
gi til at løse udfordringerne 
ved klimaforandringer. De 
bruger deres netværk på at 
sparke gang i grønne iværk-

sættermiljøet – også i Kø-
benhavn”, fortæller Cecilia 
Lonning-Skovgaard.

”Sammen diskutere-
de vi, hvordan vi kan løfte 
København til at blive en af 
verdens førende iværksæt-
terbyer inden for det grøn-
ne. Det skal vi bruge meget 

mere energi på, for det er en 
del af svaret på, hvad vi skal 
leve af i fremtiden”, siger 
Cecilia.

Vi skal satse grønt
Hvis man skal lykkes med 
at være både grønne og 
innovative, så skal Køben-
havn satse målrettet på 
området – sådan som vi i 
sin tid gjorde, da vi lykke-
des med at tiltrække medi-
co-virksomheder til regio-
nen. 

”Der er et stort uudnyt-
tet potentiale for at skabe 
innovation, vækst og ar-
bejdspladser. Men der er 
også udfordringer”, siger 
Cecilia Lonning-Skov-
gaard, der fortæller, at 

Danmark faktisk scorer 
ret lavt på et af iværksæt-
terområderne, nemlig når 
det kommer til kvindelige 
iværksættere. Noget man 
også for nyligt har taget fat 
på at løse.

Iværksætternetværket 
Tech Nordic Advocates 
har udviklet et initiativ, 
der skal få flere kvindelige 
iværksættere. Det omfatter 
et acceleratorprogram, et 
mentorprogram og et ven-
tureprogram, der skal moti-
vere og hjælpe kvinder til at 
starte og vækste egen virk-
somhed – samt få adgang 
til risikovillig kapital. No-
get Københavns Kommune 
bakker op om.

”Skal vi lykkes med at 

opbygge nye grønne ar-
bejdspladser, så skal vi så 
at sige hele vejen rundt. 
De rigtige uddannelser 
skal være her. Vores ad-
gang til omverdenen skal 
være i top. Vores politikker 
skal være på plads. Investe-
ringsmiljøet skal være der. 
Og det skal vores image 
også – herunder at vi har 
kvinderne med på iværk-
sætterholdet”, siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard, der 
som beskæftigelses- og in-
tegrationsborgmester har 
været med til at promovere 
og understøtte talrige initi-
ativer, der netop giver den 
grønne dagsorden ekstra liv.

København skal tiltrække København skal tiltrække 
grønne iværksætteregrønne iværksættere

Skal vi lykkes med at opbygge nye grønne 
arbejdspladser, så skal vi så at sige hele 
vejen rundt. De rigtige uddannelser skal 
være her. 
- Cecilia Lonning-Skovgaard - 

Plads til flere elbiler
Københavns Kommune har besluttet at reservere 4.100 plad-
ser til elbiler. Venstre ønsker flere i takt med antallet af elbiler 
stiger. Samtidig ønsker partiet af begrænse pendlerparkerin-
gen, så flere tager tog og metro indtil byen. En række ny par-
keringszoner reducerer parkeringsmuligheden til et par timer, 
mens beboerne har uhindret og gratis parkering.

De store bilproducenter 
har allerede meddelt, at de 
stopper med at producere 
benzin- og dieselbiler. F.eks. 
lancere Audi kun elbiler 
fra 2026. Ford sælger også 
fra 2026 kun el- eller plug-
in-hybridbiler. Tilsvarende 
meldinger kommer fra alle 
de andre bilmærker: Volvo, 
Jaguar, VW, Land Rover og 
så videre.

”Det er svært at fatte, 
men det her kommer til at 
gå enorm hurtigt. I Norge er 
det 91 % af alle nye biler, der 
er elbiler. Selvfølgelig dre-
vet af afgifterne. Men sådan 
kommer til også til at være 
i Danmark, og derfor skal 
vi skynde os med at få opsat  
ladestandere til københav-
nerne. For det kommer til at 
gå så stærkt lige pludselig”, 
siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard.

I den seneste budgetaftale 
blev det derfor aftalt, at der 
skal reserveres 4100 parke-
ringspladser til elbiler, så de 
kan lade. Det er nemlig langt 
fra alle københavnere, der 
har egen parkeringsplads. 
En stor del af byens borgere 
bor i etagebyggerier af ældre 
dato, hvor der er gadepar-

kering. Derfor er man også 
nødt til at lade op på vejen, 
og det kræver mange flere la-
destandere end i dag.

Plads til opladning
”Vi er nødt til at få skabt 
muligheden for, at private 
virksomheder kan opstille 

mange flere ladestandere end 
i dag. Og vi er nødt til at sik-
re os, at vi har el nok i nettet 
til at forsyne alle elbilejere i 
fremtiden”, siger Cecilia, der 
har holdt en række møder 
med både forskere på DTU 
og virksomheder i elbilmar-
kedet.

Hun tror, at de aftalte 
4100 parkeringspladser til 
elbiler ret hurtigt bliver for 
lidt. Derfor skal der også 
yderligere turbo på.

”Vi skal have Christians-
borg til at ændre nogle love, 
så kommunen kan spille en 
koordinerende rolle – også 

på de private veje. Ellers 
når vi det bare ikke. Vi har 
brug for nogle redskaber, så 
regeringen må gerne – også 
her – tage og skynde sig lidt. 
Fremtidens elbiler er her al-
lerede nu, så det haster altså 
det her”, siger Cecilia.

Ud over langt flere lade-
standere på vejene, så ønsker 
hun også, at der blive reser-
veret pladser til flere lynla-
destandere, så man kan få 
hurtigladet sin elbil i stedet 
for den noget langsommere 
ladning ved de mindre lade-
standere.

Der er dømt nøl
Det er Teknik- og Miljø-
borgmester Ninna Hede- 
ager Olsen fra Enhedslistens 
område. Men hun er ikke 
imponeret over hastigheden 
hos Enhedslistens frontfigur.

”Man skulle jo ikke tro, 
at det grønne og klima var 
en mærkesag hos dem. Jeg 
tror ikke, at jeg er den ene-
ste i Kommunen, der undrer 
mig over, hvad der sker. Eller 
rettere ikke sker. Men så må 
vi andre jo træde til og skub- 
be dagsordenen i stedet”, 
siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard.

Ifølge Venstre er det pri-
vate virksomheder, som skal 
stå for både opstillingen og 
ejerskabet af ladestandere og 
hurtigladere på de offentlige 
arealer. Kommunens opgave 
skal udelukkende være ko-
ordinerende, så fleste mulige 
kommer op i mindst samme 
takst som efterspørgslen.

Fremtidens  
biler er grønne
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Hvis hotellerne skal have 
nogen som helst chance for 
at betale deres gæld til sta-
ten tilbage, så skal man en-
ten helt fjerne eller i hvert 
fald markant nedsætte ho-
telmomsen. Ellers kommer 
staten til at vinke farvel til 
den milliardgæld, som ho-
tel- og restaurationsbran-
chen har oparbejdet under 
coronakrisen. Det forudser 
Marc Weinert, der er direk-
tør og stifter af hotelkæde 
Guldsmeden Hotels.

”6-dagesreglen, som re-
elt holdt udenlandske tu-
rister væk fra København, 
ødelagde alt for os det år. 
Det, vi kunne have tjent – 
og som man tjente uden for 
København – gik vi glip af. 
I stedet øgede vi vores gæld, 
og det er enormt svært at se, 
hvordan den gæld skal kun-
ne blive betalt. Overalt i 
udlandet får de hjælp, mens 
vi kigger ind i en bølge af 
konkurser i branchen”, si-
ger Marc Weinert.

Ulige konkurrence
Han er ikke spor imponeret 

over regeringens hjælpe-
pakker, for når han kigget 
på sit eget og kollegaernes 
regnskaber, så ser han kun 
problemer.

”Vi kommer aldrig til 
at kunne betale de penge 
af. Aldrig. Der er opbygget 
en gæld i branchen, som 
kun kan betales, hvis vi 
gennem en årrække har en 
helt ekstraordinær god ind-
tjening. Vi ønsker ikke at 
være på støtten, men fritag 
os fra at lægge moms på. 
Ligesom i andre EU-lande”, 
siger Marc Weinert. Han 
nævner, at Østrig har 0 %, 

Tyskland 7 %, Frankrig 10 
% og så videre. 

Handling fra 
Folketinget
”Alle har en kæmpe kon-
kurrencefordel, mens vi har 
en møllesten om halsen. 
Det er Folketinget seriøst 
nødt til at gøre noget ved, 
og det haster. Men det er 
vist ikke gået op for dem. 
Med nedsat hotelmoms kan 
vi betale vores gæld og også 
fremover kunne drive ho-
tel”, siger Marc Weinert fra 
Guldsmeden Hotels.

Hoteldirektør: 

Vi har brug forVi har brug for 
lavere hotelmoms

Marc Weinert fra Guldsmeden Hotels: Vi har brug for en markant nedsat hotel-
moms.

Københavns turisme er gået 
næste helt i stå under coro-
naen. Der går ud over både 
flyselskaber, hoteller, restau-
ranter, museer, teatre m.v.

”Især det segment, som 
har betjent udenlandske tu-
rister, konferencer, messer, 
udstillinger og så videre lider 
stadig. Det publikum er ikke 
retur. Samtidig er der opar-
bejdet en kæmpe gæld, og de 
ansatte har måtte finde andre 
jobs. Selvom nogle brancher 
er tilbage på sporet, så gælder 
det ikke alle, og nogle har 
kæmpe regninger liggende, 
som skal betales på et tids-
punkt”, konstaterer Cecilia 
Lonning-Skovgaard, der 
som beskæftigelses- og inte-
grationsborgmester isoleret 
set glæder sig over historisk 
lave arbejdsløshedstal, men 
frygter for især hotellernes 
fremtid.

Hoteller hårdt ramt
”Hotellerne lider rigtig 

hårdt, og i København har 
de historisk set givet rigtig 
mange jobs til nogle grupper, 
som måske ikke har haft de 
længste uddannelser. Under 
nedlukningen blev de ramt 
af regeringens indførelse af 
en uforståelig og katastrofal 
6-dagesregel, som reelt holdt 
udenlandske turister væk fra 
hovedstaden. De manglende 
overnatninger kunne den in-
denlandske efterspørgsel slet 
ikke dække”, siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard.

Frygter konkurser
Hun hæfter sig ved, at ho-
tellerne har oparbejdet en 
kæmpe gæld, som snart skal 
betales tilbage.

”Hotellerne skal jo kun-
ne tjene ekstra for at betale 
gælden. Som det ser ud nu, 
så får vi hotelkonkurser på 
stribe. Så min opfordring til 
Christiansborg er, at de får 
kigget på f.eks. lavere hotel-
moms, som vi har set det i 

udlandet”, siger Cecilia Lon-
ning-Skovgaard, der ikke 
mener, at alvoren er gået op 
for regeringen.

Konkrete  
forslag til løsninger
”Regeringen kigger på ar-
bejdsløshedstallet og ser, at 
det pt. kun er på fem pro-
cent, og tænker, at det er 
fint. Men vi kommer til at se 
mange konkurser hos dem, 
som lever af, at der kommer 
udenlandske gæster i stort 

omfang”, siger Cecilia Lon-
ning-Skovgaard.

Ud over at se på hotel-
momsen, som er et anliggen-
de for Folketinget, så mener 
hun også, at Københavns 
Kommune kan bidrage.

”Vi kan booste og plan-
lægge konkrete initiativer og 
events. Jeg har selv foreslået 
”København som juleho-
vedstad”, hvilket nu er en 
del af både Kommunens og 
regeringens officielle poli- 
tik. Det er den slags helt  

superkonkrete initiativer, 
som vi skal have mange fle-
re af, hvis vi ikke skal se et 
”Wall Street-agtigt” krak 
for den københavnske turis- 
me og oplevelsesindustri”, 
siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard.

Ros fra Dansk Erherv
Hos Dansk Erhverv er man 
begejstret for udsigten til at 
skabe en samlende begiven-
hed, som hovedstadens ho-
teller, restauranter og butik-
ker kan få gavn af.

”Det er et stærkt initia-

tiv, og i Dansk Erhverv er vi 
meget positive. Projektet er 
konkret, og der er stærke ek-
sisterende platforme at bygge 
på såsom jul i Zoo, i Tivoli 
og alle julemarkederne. Sam-
tidig synes vi, det kunne 
være spændende, hvis der 
kunne findes synergi fra bl.a. 
det arbejde, der er lagt i EM 
i fodbold og Tour de Franc-
es Grand Départ Copenha-
gen”, siger Lars Ramme, chef 
for turisme og oplevelses- 
økonom i en pressemeddel- 
else.

Vi skal have turismen op i gear igen

København som julehovedstad
Københavns Kommune, Erhvervsministeriet og Wonder-
ful Copenhagen har lanceret en plan for at tiltrække flere 
turister til København: ”Comeback Copenhagen”. Som et 
led i kampen er der afsat penge til at markedsføre Køben-
havn som europæisk julehovedstad allerede frem mod den 
kommende jul i 2021.

Hotellerne lider rigtig hårdt, og i København 
har de historisk set givet rigtig mange jobs til 
nogle grupper, som måske ikke har haft de 
længste uddannelser.
- Cecilia Lonning-Skovgaard - 

6-dagesreglen, som reelt holdt udenlandske 
turister væk fra København, ødelagde alt  
for os det år. Det, vi kunne have tjent – og 
som man tjente uden for København  
– gik vi glip af. 
- Marc Weinert - 
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Der går ikke mange år, før næ-
ste etape af metroen åbner.  
Denne gang er det fra Køben-
havns Hovedbanegård og videre 
til Ny Ellebjerg via Sydhavn- 
en – med fem stop undervejs.  
Det er blandt andet i de nybygge-
de områder omkring Havnehol-
men, Enghave Brygge og Sluse-
holmen.

Metroen kobler sig på den lil-
le linje, som allerede er åbnet fra 
Nordhavn ind mod Hovedbane-
gården.

Sideløbende med Sydhavns-
metroen er kommunen i gang 
med at arbejde på den næste del 
af metroen – og det handler om 
betjening af den yderste del af 
Nordhavn, ekstra spor under hav-
nen og betjening af den kommen-
de Lynetteholmen.

Pres på i myldretiden
Den linjeføring, som man kigger 
på, går fra den kommende Lynet-
teholmen over Østerport, Rigsho-
spitalet, Forum, Hovedbanegår-
den, Islands Brygge, Amagerbro 
og videre ud mod enden af Prags 
Boulevard.

”Alle, der har været med me-
troen i myldretiden, ved, at der 
bare kan være rigtig mange med. 
Så især en ny metro på stykket 
mellem Hovedbanegården, Is-
lands Brygge og Amagerbro bliver 
vigtigt. Ellers sander det hele til. 
Det er sådan set allerede ret pres-
set”, siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard (V), der gerne ser endnu 
mere metro i København.

”Det koster gigantiske summer 
at bygge metro. Så det er ikke no-
get, som vi bare lige gør. Det kræ-
ver en del”, siger hun.

Metro til Brønshøj  
og fra Emdrup
I mange år har en metro til Brøns-
høj været et debatemne. Men det 
koster langt mere end en bus- el-
ler letbaneløsning.

”Det er ingen hemmelighed, at 
vi gerne vil have metro til Brøns-
høj og ad Frederikssundsvej og vi-
dere mod Gladsaxe. Staten synes, 
at det skal være en letbane. Det er 
vi ikke helt vildt begejstrede over. 
Sideløbende undersøger kom-
munen, om en særlig ekspresbus 
– BRT – kunne være et alternativ. 

Men altså … det, der rigtig giver 
noget .. det er altså en metro. Vi 
har sagt det i mange år, og vi siger 
det gerne igen: Metro til Brøns-
høj”, siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard.

Og netop en letbane spøgte i 
dette års politiske forhandlinger 
på rådhuset. Politikerne endte 
dog med ikke at bakke op om Sta-

tens forslag om en letbane. Der-
med lever ønsket om en metro til 
Brønshøj og videre mod Gladsaxe 
fortsat.

”Der er ikke mange andre end 
Venstre, der igen og igen siger, at 
vi skal have metro til Brønshøj. 
Men indtil videre er det lykkedes 
os at få afvist planerne om letbane 
– så muligheden for en Brønshøj/

Gladsaxe-linje lever fortsat”, siger 
hun.

Ud over metro til Brønshøj, så 
arbejder Venstre også for en metro 
til Emdrup – så borgerne lynhur-
tigt kan komme rundt om byen 
og fra Emdrup videre i retning 
af Nørrebro, CBS Campus, Ny 
Ellebjerg Station eller Hvidovre 
Hospital.

Du tænker måske ikke over 
det, men første del af havnet-
unnelen findes allerede. Den 
går fra Lyngbymotorvejen 
ud til Svanemøllen. Og næ-
ste etape fra Svanemøllen til 
Nordhavn er også vedtaget. 
Den tredje etape fra Nord-
havn langs Amager Strand i 
en sænketunnel til Lufthav-
nen er også principbesluttet, 
men afventer de endelige 
miljøundersøgelser.

”Vi har talt om en havne-

tunnel, lige så længe jeg kan 
huske, så jeg er enorm glad 
for, at den så nu rent faktisk 
kommer. Katalysatoren for, 
at det er blevet nu, er helt 
klar Lynetteholmen. Den 
skal vi have trafikbetjent, 
og det kan man ikke gøre  
kun med metro og cykelstier. 
Så her bliver havnetunnelen 
en oplagt løsning”, siger Ce-
cilia Lonning-Skovgaard.

Selve Lynetteholmen skal 
både være med til at sikre 

København mod kommen-
de oversvømmelser, og at de 
mange nye københavnere 
også har et sted at bo, så ikke 
alle grønne områder ender 
med at blive bebygget.

Fredelig indre by
”Alle burde i virkeligheden 
være stærkt begejstret for 
havnetunnelen. Den kom-
mer til at fjerne utrolig me-
get af den trafik, som vi i dag 
oplever i Indre By, på Chri-

stianshavn og langs Islands 
Brygge. For rigtig meget af 
den trafik er bare gennem-
kørende, så det bliver rigtig 
godt at få den gennem en 
tunnel i stedet. Det er både 
trængsel og støj, som kom-
mer væk fra centrum”, siger 
Cecillia.

Men den nuværende 
planlægningshorisont, så vil 
en stor del af bilparken være 
udskiftet, og vi kører næsten 
alle på el til den tid. Derfor 

spiller forureningsaspektet 
også en mindre og mindre 
rolle.

”I øjeblikket har vi helt 
klart for meget forurening i 
byen. Da vi startede med at 
arbejde på havnetunnelen, 
så var forureningen klart et 
argument. Der bliver vi nok 
overhalet af elbilernes ind-
tog. Men at slipper for en 
god del trængsel og dækstøj 
er også værdifulde gevinster. 
Vi kan i hvert fald se, at gør 

vi ikke noget, så vil centrum 
af byen sande fuldstændig til 
i trafik. Jeg tror alle kan se, at 
i myldretiden, så er det alle-
rede i dag helt håbløst”, siger 
Cecilia Lonning-Skovgaard.

Det er meningen, at salg 
af grunde på Lynetteholmen 
skal finansiere alle projekter 
knyttet til etableringen af 
øen.

På få årtier er København 
vokset fra 475.000 borgere 
til nu ca. 635.000.

Metro i Sydhavnen klar 
om få år – mere på vej

Ny havnetunnel leder  
bilerne væk fra centrum

Fig. 20
Orange linje – M5 Vest fra v/Prags Boulevard Øst  
til Lynetteholm CMC på Lynetteholm

Stationstype

 Højbanestation

 Undergrundsstation

  Dyb 
undergrundsstation

  Stationsnærhed

Banetype

  Højbane

  Tunnel

   Rampe

Forum  

v/Stengade

v/Rigshospitalet

Islands Brygge

København H

Amagerbro 

v/Prags Boulevard Øst

v/Refshaleøen 

v/Lynetteholm N

v/Lynetteholm S 

Østerport

Ny metrolinje er allerede på tegnebrættet. Men vi skal videre. 
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Der har i årtier været en 
nærmest katastrofal mangel 
på ungdomsboliger i hoved-
staden. Men en lovændring 
giver mulighed for at bygge 
midlertidige, billige studie-
boliger med en masse dele- 
faciliteter. Og dem skal 
vi have skabt mange flere 
af, mener Louise Theilade 
Thomsen, studerende og 
kandidat til Borgerrepræsen-
tationen (V).

Hvert år mangler der i 
tusindvis af boliger til stu-
derende. Det tal har Dansk 
Byggeri løbende gjort op, og 
siden 2019 har der hvert år 
manglet i nærheden af 8.000 
boliger til studerende.

”Rigtig mange studerende 
har lejet en større lejlighed 
sammen og delt udgifterne. 
Så har de haft en husleje i 
nærheden af måske 6.000 
kroner. Men hvis man er på 
SU, så er den på 6.321 kr. 
pr. måned før skat i 2021, 
hvis man er udeboende og 
læser på en videregående ud-
dannelse. Så ud over at læse 
kræver det også, at man ar-
bejder ved siden af studiet”, 
konstaterer Louise Theilade 
Thomsen.

Boliger uden tilskud
Derfor gælder det også  
om at holde priserne på bo-
liger nede, men for en liberal 
som Louise Theilade Thom-
sen, så er kæmpe offentlige 
tilskud til boliger ikke løs-
ningen.

Derfor er hun også be-
gejstret for konceptet med 
CPH Village, der uden of-
fentlig støtte bygger studie-
boliger, som man kan sidde 
i for 4389,- kr. om måneden 
efter boligstøtte.

”De bygger boliger, som 

de regner med skal holde i ti 
år. Så har man hver sin lille 
bolig på 11 kvm med eget 
køkken, mens man deler 
bad med naboen. Der er så 
også adgang til fællesfacilite-
ter, som de studerende deles 
om”, siger Louise Theilade 
Thomsen.

At konceptet er popu-
lært, vidner ventelisterne 
om. Siden projektet startede 
i 2018, er 9.000 studerende 
skrevet op til de foreløbige 
to ”villages” på henholdsvis 
Refshaleøen og i DSB-byen 
bag Fisketorvet. Yderligere 
to projekter på Amagerfæl-
ledvej og Bispebjerg er dog 
på vej, og yderligere projek-
ter skal finansieres på helt 
almindelige, kommercielle 
vilkår.

Almene boliger 
er ikke løsningen
Som så mange andre stude-
rende i byen er Louise Thei-
lade Thomsen tilflytter. Der-
for har hun heller ikke været 
skrevet op til en almen bolig, 
siden hun var barn.

”For mig og alle dem, der 
flytter til København, er en 
almen bolig jo helt illuso-
risk. Det er sådan noget So-
cialdemokratiet og venstre- 

fløjen taler om som løsnin-
gen på alle problemer. Det 

er jo helt skævt. Ingen af  
tilflytterne kommer da al- 
drig i nærheden af en al- 
men bolig de første ti år”, 
siger Louise Theilade Thom-
sen.

Folk vil have 
ejerboliger
Derfor er hun heller ikke be-
gejstret for planerne om at 
hæve procenter for almene 
boliger. Ifølge en undersø-
gelse YouGov lavede i 2019, 
så vil folk meget hellere have 
deres eget end en almen bo-
lig. Hun kalder det derfor 

tankevækkende, at kun 22% 
af boliger i København er 
ejerboliger. På landsplan er 
det 55% af alle boliger, der er 
ejerboliger.

”Når man ikke kan kom-
me ind i de almene boliger, 
så kommer mange jo til at 
leje noget af det nye, for  
det er, hvad der er ledigt. 
Det koster bare rigtig meg- 
et. Og at købe selv en 1-væ-
relseslejlighed i København 
koster jo millioner, fordi  
der er så få ejerboliger. Der-
for er det langt vigtigere at  
få bygget ejerboliger, end 

det er at bygge almene boli-
ger, som kun de på venteliste 
gennem et årti kan få fing-
re i”, siger Louise Theilade 
Thomsen.

”Det er meget bedre at få 
foden indenfor på boligmar-
kedet, end det er at hænge 
fast i en lejebolig – almen 
eller ej. Venstrefløjen går så 
meget op i ulighed, men det 
skaber da en enorm ulighed, 
når man fastholder folk i al-
mene boliger eller lejeboli-
ger, fordi de aldrig får sparet 
op i egen bolig”, siger Louise 
Theilade Thomsen.

Unge i København 
skriger på ungdomsboliger

De fleste vil rigtig gerne 
have en billig bolig. Derfor 
er der også stor lyst til at tro 
på de politikere, der rask 
væk lover københavnerne 
billige boliger. Problemet 
er, at det altid er komplet 
urealistisk at få en 100 kvm 
bolig centralt i byen til 
5000 kroner om måneden 
med det hele.

Det siger borgmester 
Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V), der opfordrer både re-
geringen og venstrefløjen til 

at skrue ned for de gyldne 
– men urealistiske – løfter 
og så give københavnerne 
nogle realistiske bud på, 
hvad der faktisk kan lade 
sig gøre.

”Regeringen har spillet 
ud med, hvad de selv kal-
der ”billige boliger”. Det 
gjorde Ritt Bjerregaard 
også i sin tid, så vi ved jo 
lige som godt, at det ikke 
bliver til noget. I hvert fald 
ikke i nogen større skala”, 
konstaterer Cecilia Lon-

ning-Skovgaard. Hun kan 
heller ikke få øje på, hvor-
dan Enhedslisten skal kun-
ne levere billige boliger ved 
at nedlægge By & Havn og 
lade være med at bygge Ly-
netteholmen.

”Med Enhedslistens 
plan, så kommer der fær-
re boliger i København.  
Så stiger priserne endnu 
mere. Jeg synes, at det er 
ærgerligt, at man ikke har 
nogle reelle bud på, hvor-
dan man kan bygge billi-

gere”, siger Cecilia Lon-
ning-Skovgaard.

Tre bud på  
billigere boliger
Cecilia Lonning-Skovgaard 
peger på tre konkrete typer 
projekter, hvor der bygges 
til attraktive priser.

”Det første er projektet 
med mindre familieboliger 
på 85 kvm (omtalt på for-
siden) og det andet er, de 
midlertidige ungdomsboli-
ger a la CPH Village (om-

talt på denne side). Som det 
tredje skal vi fortsat bygge 
en lille del nye almene bo-
liger – og der har Venstre 
presset på for at afskaffe den 
såkaldte ”tillægskøbesum”, 
så de almene selskaber ikke 
skal betale kommunen eks-
tra penge for at bygge på 
jord, som de allerede ejer 
– og dermed kan bygge bil-
ligere. De tre ting er helt 
konkret med til at skaffe 
boliger, der koster knap så 
meget”, siger Cecilia.

Hun undrer sig over, at 
de øvrige partier ikke gør 
mere for at præsentere pro-
jekter, som faktisk kan rea-
liseres.

”Venstre har her tre helt 
konkrete modeller, som vi 
kan dokumentere virker. 
Det er vi stolte af. Det ville 
være skønt, hvis de øvrige 
partier kunne være tilsva-
rende konkrete”, siger Ceci-
lia Lonning-Skovgaard.

Mange politiske udspil om boliger er luftkasteller

CPH Village på Vesterbro er superpopulære, træbeklædte boliger.

De bygger boliger, som de regner med skal 
holde i ti år. Så har man hver sin lille bolig på 
11 kvm med eget køkken, mens man deler bad 
med naboen. Der er så også adgang til fælles-
faciliteter, som de studerende deles om
- Louise Theilade Thomsen - 
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Fremover skal det syde af 
idrætsliv. I hvert fald hvis 
det står til en række idræts-
organisationer med DGI og 
DBU i spidsen. De er nemlig 
gået sammen med Venstre 
om at arbejde for, at det, der 
I øjeblikket bare er bjerge 
af overskudsjord, bliver til 
københavnernes store nye 
idrætspark.

For københavnerne 
mangler i stort omfang 
idrætsfaciliteter. Faktisk lig-
ger kommunen helt i bun-
den, når det kommer til 
idrætsfaciliteter til borgerne. 
På en sidsteplads ud af 98 
kommuner.

”Vi får ikke mange mu-
ligheder for at lave større 
idrætsanlæg i København. 
Nordhavn er en af de sidste 
muligheder. Derfor fore-
stiller vi os, at det bliver et 
koncept som Fælledparken, 
hvor der er plads til masser 
af sport samtidig med, at 
parken er et godt rekreativt 
område. På den måde får vi 

det bedste af flere verdener”, 
siger Cecilia Lonning-Skov-
gaard, der sammen med 
Peder Nedergaard, der er 
formand for DGI Storkø-
benhavn, var ude at lanceret 
forslaget.

Fra jorddepot til idræt
I øjeblikket er spidsen af 
Nordhavn et mellemdepot 
for overskudsjord, der skal 
videre til det, der engang 
skal blive til Lynetteholmen. 
Derefter bliver der plads til 
at skabe en idrætspark, der 
giver københavnerne mulig-
hed for at få masser af idræts-
faciliteter.

Allerede nu har organi-
sationerne døbt det ”Nord-
havnsparken”, som skal 
kunne hamle op med Fæl-
ledparken som et rekreativt 
område for borgere med 
hang til sport.

Nordhavn vil, når den 
er færdigudbygget, rum-
me 40.000 indbyggere. Var 
det en by for sig selv, så vil-

le Nordhavn være blandt 
Danmarks 20 største byer 
og større end både Køge og 
Hillerød.

Derfor er det også vigtigt, 
at der rent faktisk kommer 
idrætsmuligheder i området.

”Beboerne i Nordhavn 
vil have et helt naturligt be-
hov for at dyrke motion og 
idræt, løbe en tur, svømme 
i havnen, spille fodbold og 
så videre. Derfor skal vi også 
have hele idrætslivet med, og 
det er baggrunden for, at vi 
har lavet dette måske utra-
ditionelle samarbejde”, siger 
Cecilia Lonning-Skovgaard. 

I forvejen har Køben-
havns Kommune, DGI og 
DIF et samarbejde. Det 
handler om at gøre Køben-
havn til verdens mest aktive 
storby. Blandt andet ved at 
få flere udsatte, sårbare og 
ældre københavnere ind i de 
fællesskaber, der opstår, når 
man dyrker idræt.

De står bag 
forslaget  
om idrætspark
Venstre er gået sammen 
med en række idrætsorgani-
sationer omkring udspillet: 
DGI Storkøbenhavn, DBU 
København, Nordhavn IF, 
Københavns Håndbold-
klub, Boldklubben Skjold, 
Københavns Frisbee klub, 
Hovedstadens Svømmeklub 
og B93.

Nordhavn skal have en 

sportspark

Udarbejdet af WERK Arkitekter.


