
I årtier har Jespersen 
Tryk, Cafe Langebro, 
pizzeriaet Toscana no 
Due og flere andre 
drevet virksomhed 
ved og under Lange-
bro. Men renoverin-
gen af broen får store 
konsekvenser – værst 
for trykkeriet, der må 
flytte.

Af Jesper Schou Hansen

Da en inspektion af Lange-
bro afslørede, at broen kræ-
vede en omgående og hastig 
renovering, så var det også 
nødvendigt at kigge på leje-
mål på begge sider af broen, 
og det får nu store konse-
kvenser for flere virksomhe-
der.

Værst går det ud over 
Jespersen Tryk + Digital, 
der bliver tvunget væk fra 
lejemålet som følge af re-
noveringen. Lokalavisen 
Havnefronten har været i 
dialog med direktør Jakob 
Beck Jespersen, som ikke 
ønsker at medvirke, men 
bekræfter overfor avisen, at 
han ikke er nået til enighed 

med Kommunen om en fri-
villig aftale. Københavns 
Kommune vil give trykkeri-
et cirka 900.000 kroner i er-
statning, men de vilkår har 
Jakob Beck Jespersen afvist. 
Derfor er ekspropriationen 
indanket overfor Taksati-
onskommissionen for Ho-
vedstadsområdet, der i for-

året skal besigtige stedet og 
træffe afgørelse.

Udeservering 
forsvinder
Cafe Langebro rammes 
også. Her går det i en perio-
de på i hvert fald seks måne-
der ud over hele udeserve-
ringsarealet, som inddrages, 

ligesom den ene indgang til 
cafeen lukkes.

Heller ikke pizzeriaet 
Toscana no Due slipper, og 
det samme gælder for alle 
pizzeriaets naboer helt ned 
til Schrøder Cykler. De har 
nemlig alle et udstillings-
vindue foran ejendommen, 
og de bliver fjernet. Kom-

munens advokater hos Bech 
Bruun vurderer imidlertid, 
at Kommunen er forpligtet 
til at give erstatning, da til-
bygningerne er opført med 
tilladelse omkring det tids-
punkt, hvor Langebro blev 
opført.

Imidlertid betyder arbej-
derne, at eksempelvis piz-

zeria Toscana no Due må 
lukke i en periode på seks 
måneder, mens arbejdet 
med renovering af Langebro 
pågår.

Det er ikke alle udstil-
lingsvinduer, der er op-
ført på eller rager ud over 
vejarealet, der skal fjernes 
permanent. Således slipper 
eksempelvis Schrøder Cyk-
ler med skrækken, da netop 
deres udstillingsvindue kan 
genopføres efter renoverin-
gen – på kommunens reg-
ning.

Boliger næsten uberørt
På Sjællandssiden er der 
ikke samme problemer med 
virksomheder, men her er 
Kommunen til gengæld 
stødt på, at kælderarealer 
er inddraget i lejligheder. 
En nærmere gennemgang 
af Kommunens papirer af-
slører imidlertid, at der er 
givet tilladelser, og de tilla-
delser er Kommunen ind-
stillet på at respektere, om 
end lejemålene påvirkes i 
renoveringsperioden. Der 
er således ingen beboere, 
der mister kvadratmeter 
som følge af renoveringen af 
Langebro.
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GRATIS AVIS

Renovering af Langebro går  
ud over flere erhvervsdrivende

Renoveringen af Langebro går hårdt ud over det lokale erhvervsliv. Værst over trykkeriet Jespersen Tryk + Digital, der helt må 
fraflytte. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.
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Den svære 
samtale

LEDER

Vi står igen midt i en coronanedlukning. Dog ikke så slem som tidligere, for mange er 
vaccineret, og selvom noget kunne tyde på, at den seneste coronavariant lettere slipper 
gennem vaccinernes beskyttelse, så giver vaccinerne fortsat god beskyttelse mod både 
smitte og alvorlig sygdom.
Det giver heldigvis også et mindre pres på sundhedsvæsenet.
Det er dog ikke alle, der tror på vacciner. Nogle tror ikke engang at covid er rigtig og 
tyr til spøjse videoer og hjemmesider på nettet og hævder i ramme alvor, at det er noget 
opspind. De mest benægtende hævder, at det er en verdensomspændende konspirati-
on. Det er selvfølgelig noget vrøvl.
Det er heller ikke ”bare” en influenza. I skrivende stund er jf. Johns Hopkins University, 
der opgør tallene løbende, 5,4 millioner mennesker verden over døde med corona. I en 
hidsig influenzasæson dør der på verdensplan ca. 600.000 jf. WHO.
Med cirka 90 % vaccinerede, så kan det umuligt være særlig mange danskere, der abon-
nerer på de mest rabiate synspunkter. Men mange er alligevel skeptiske. Især når de 
ikke synes, at de har fået ordentlig besked og fået ting ordentligt forklaret.
Derfor er også ekstra uheldigt, at der bliver rejst tvivl om, hvor mange danskere, der 
faktisk er indlagt med corona. Nu har myndighederne så ændret måden at opgøre det 
på. Nu fortæller de både, hvor mange af de indlagte, der har corona, men er indlagt 
pga. nogen helt andet, og hvor mange, der er indlagt pga. corona.
Begge patientgrupper kræver noget ekstra af sundhedsvæsenet, for begge skal holdes 
isoleret, men det er kun den ene gruppe, som potentielt lægger beslag på intensivkapa-
citeten.
Desværre bruger de vaccine- og/eller coronabenægtende det som ”endnu et eksem-
pel” på, at staten lyver. Det er ærgerligt, da ingen af tallene er forkerte – de siger bare 
hver sin ting.
Både politikere og medier har et særligt ansvar for at forklare borgerne om sammen-
hænge og gøre dem klogere.
Desværre er der i alt for stort omfang en tendens til, at medierne i stedet går efter det 
mere tendentiøse. Både BT og Ekstra Bladet går således hårdt til især regeringen, fordi 
de mener, at den har overdrevet tallene og brugt dem som undskyldning for hårdere 
nedlukninger.
Medierne skal til enhver tid holder politikerne i ørene, men vi skal også evne ikke at 
misbruge situationen til at sælge flere aviser eller klik online. Måske valgte regeringen 
bevidst de højeste tal. Vi ved det ikke. Men at påstå, at det, de sagde, var løgn, er altså 
at stramme den.
I debatten om covid19 møder man ikke så sjældent folk, der siger: ”Jamen, det er min 
mening”. Men det er ikke alt, hvor det ene synspunkt er lige så rigtigt som det andet.
Siger man, at covid19 ikke findes, så er det ikke bare en mening, der er lige så god som 
en anden mening. Det er faktuelt forkert. Covid19 findes, og folk dør af det.
Ikke så sjældent ser vi trends fra USA kommer til Europa og Danmark. Således også 
den trumpistiske tilgang med ”alternative facts”.
Desværre vælger nogle politikere de populistiske tilgange, fordi de tror, at det er dér, 
stemmerne ligger. Der kan afgjort hentes nogle stemmer på den måde, men danske po-
litikere skal seriøst overveje, om det er den vej, de vil ned ad.
Hvis man kigger på USA, hvor et flertal af republikanske vælgere – fejlagtigt – påstår 
og tror på, at valget blev stjålet fra Trump, så kan man se, hvor farlig den leg er.
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Godt Nytår – og tak  
– til de frivillige 

Af Cecilia Lonning-Skovgaard,

Beskæftigelses- og 
Integrationsborgmester (V)

Foreningslivet i Havnefrontens områ-
de er nu i gang igen – efter en 3-ugers 
”corona-julepause”. Og mon ikke 
mange af os igen har mærket, hvor 
stort tomrummet og savnet bliver, når 
klubber og foreninger pludselig er luk-
kede, og alt det liv, der normalt leves 
der, sættes på hold.
Så lad os bruge lejligheden til at ønske 
Godt Nytår – og sige en varm tak – til 
de mennesker, hvis frivillige arbejde 
og civile engagement får det køben-
havnske forenings- og idrætsliv til at 
løbe rundt. Altså ledere, trænere, be-
styrelsesmedlemmer, forældrechauf-
fører og alle de andre, der løfter en 
kæmpe opgave og giver børn, unge og 
voksne fantastiske oplevelser. 
I Venstre mener vi, at det skal være let 
og enkelt for ledere, trænere, forældre 
og andre at agere som frivillige, og at 
alle skal opleve ejerskab og forankring. 
Vi vil derfor i de kommende år arbejde 

for at støtte frivilligheden gennem ud-
dannelsestilbud, gode tilskudsmodel-
ler og lokalt samarbejde. 
Det ønsker vi konkret at gøre ved at 
fjerne gebyrer og bureaukratisk bøvl 
– og ved at sikre, at der er en nem og 
direkte adgang til kommunen. Vi vil 
også sikre, at frivillige aktiviteter får 
hurtigere og nemmere adgang til kom-
munal støtte, vejledning, puljemidler 
samt faciliteter.
Vi glæder os i den forbindelse over, at 
kommunen er ved at være klar med 
en plan for, hvordan skolerne i højere 
grad kan åbne for lokale, ikke-organi-
serede og foreningslivet efter skoletid 
– og på den måde give plads til alt fra 
idrætsaktiviteter til bestyrelsesmøder 
uden for skoletid.
Og endelig skal vi støtte ekstra op om 
de foreninger, der oplever medlems-
frafald og økonomiske problemer i 
kølvandet på Coronakrisen. Vi glæder 
os til at trække i arbejdstøjet – og ska-
be endnu bedre rammer for frivillig-
heden og engagementet i København. 
Godt Nytår!! 
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Vil du give  
en hånd med?
På Havnefronten bestræber vi os på at blive  
en læseværdig lokalavis, der kommer rundt i  
hjørnerne i vores lokalområde – og fra tid til 
anden også gerne bag facaden, så vores læsere 
kan blive lidt klogere.

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

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

Er det noget for dig, så send os en e-mail  
på adm@havne-fronten.dk
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Planer om enkelte 
ejerboliger på 
Stejlepladsen 

KAB skal stå for almene boliger på Stejlepladsen

De oprindelige pla-
ner med kun lejebo-
liger står foran en 
opdatering. Selska-
bet bag Stejleplad-
sen arbejder på at 
give plads til enkelte 
ejerboliger.

Af Jesper Schou Hansen
Det nye boligkvarter ved 
Fiskerihavnen i Køben-
havns Sydhavn skulle op-
rindelig udelukkende være 
med lejeboliger. Men der 
bliver måske også plads til 
et mindre antal ejerboliger. 
Det fortæller Jesper Schultz, 
der netop er startet som di-
rektør i Ejendomsselskabet 
Stejlepladsen til Lokalavisen 
Havnefronten.

”Vi arbejder på, at der 
kommer enkelte ejerboliger, 
men det er ikke endelig ved-
taget og fremgår derfor ikke 
af hjemmesiden pt. Men du 

kan godt referere, at der mu-
ligvis kommer enkelte ejer-
boliger”, siger Jesper Schu-
ltz, der understreger, at vi 
er tidligt i forløbet, og man 
derfor ikke har lagt sig fast 
på en fordeling. 

Frem til nytår arbejdede 
Jesper Schultz med et andet 
af byens store byggeprojek-
ter: Postbyen.

På Stejlepladsen bliver 
det imidlertid et helt andet 

projekt. Her kommer der 
fokus på at få indarbejdet 
inspirationen fra de eksiste-
rende bebyggelser, fiskekut-
tere og fiskenet, der hænger 
til tørring på Stejlepladsen.

I gang med  
oprydning på grunden
”Der kommer fokus på na-
tur, genbrug og den fæl-
les by. Der er stadig rigtig 
meget, der ikke er lagt på 

plads, men vi er i gang med 
lidt jordregulering og fjer-
nelse af nogle gamle beto-
nelementer”, siger Jesper 
Schultz, der regner med, at 
man skal hen sidst i 2022, før 
der for alvor er gang i selve 
byggeriet.

”De første meldinger lød 
på start i december 2021, 
men vi har gennem hele 
processen brugt meget tid 
på beboerdialogen - og her-

under også fået genbesøgt 
projektet, og hvad der star-
ter hvornår. Så derfor er pro-
cessen nu, at vi forventer, at 
byggemodningen påbegyn-
des i sidste halvdel af 2022”, 
forklarer Jesper Schultz.

Gennem en række dia-
logmøder med de mange 
lokale interessenter har pro-
jektet også løbende udviklet 
sig - ligesom man har brugt 
tid på at studere de mange 
selvbyggerhuse, der er i om-
rådet. Blandt andet for at få 
inspiration til det kommen-
de farvevalg i byggeriet.

Billigere  
almene boliger
”Det er ikke den klassiske 
københavnerkarré, men et 
blandet og farverigt byggeri 
af rækkehuse og klyngebe-
byggelser, hvor vi blander 
boligformerne leje-, ejer- og 
almene boliger. Det bliver 
jo 25 procent almene boli-
ger, som bygges sammen 
med KAB. Generelt for om-
rådet er det ambitionen at 
ligge lidt under markedsni-
veau på prisen”, siger Jes-
per Schultz, der ved, at det 
bliver svært. Netop derfor 
har man allerede allieret sig 
med en entreprenør for at få 
noget faglig sparring til at 
optimere projektets økono-
mi for at leve op til ambiti-
onen om at ligge lavt i mar-
kedet – og i hvert fald under 
priserne på Sluseholmen og 
Teglholmen.

”Det er voldsomme pris-
stigninger på materialer, 

og det giver klart en udfor-
dring. Beton, træ, stål koster 
rigtig meget, så med hjælp 
fra en entreprenør forsøger 
vi at gøre det godt og billigt. 
Blandt andet ved at arbejde 
meget med moduler, som 
gør byggeriet billigere”, si-
ger Jesper Schultz. 

Indflytningsdatoen for de 
første beboere tør den nye 
direktør ikke være skråsik-
ker omkring.

”Vi er nok henne i 2024, 
før vi rigtigt ser liv med 
beboere i området. Faktisk 
bruger vi de næste måneder 
på at blive mere præcise på 
vores tidsplan, og så kom-
mer der også et offentligt 
møde, hvor folk kan høre 
om projektet – og hvor der 
vil blive lagt op til en åben 
dialog – i stil med øvrige 
møder, som allerede har 
været afholdt”, siger Jesper 
Schultz.

Stationsnært - næsten
Med åbning af metroen i 
Sydhavnen, så kommer pro-
jektet også til at få stations-
nærhed. Der bliver cirka en 
kilometer til metroen.

”Vi kommer til at ligge 
lidt for os selv, men ud over 
metroen, så er der jo stadig 
cykelafstand til byen lige-
som hele motorvejsnettet er 
tæt på”, siger Jesper Schultz, 
der fremhæver, at der i om-
rådet kommer en instituti-
on og flere fælleshuse samt 
at der er lagt op til mindre  
butikker og restauranter  
mv. 

Af Jesper Schou Hansen

Spredt godt rundt i den kommen-
de bebyggelse på Stejlepladsen 
kommer der godt 200 almene 
boliger på Stejlepladsen i Køben-
havns Sydhavn – og det bliver 
KAB/AKB, der skal stå for bo-
ligerne. Loven har et loft over, 
hvad en almen bolig må koste, og 
derfor er der ekstra fokus på at få 

byggeomkostningerne bragt så 
langt ned som muligt.

”KAB kan som almen samar-
bejdspartner gøre vores for, at 
Sydhavnen får nogle spænden-
de, betalige og bæredygtige boli-
ger, som er blevet til i samarbejde 
med de kommende beboere. Vi 
vil samtidig lægge stor vægt på, 
at det bliver et byggeri, der ska-
ber rammer for gode og trygge 

naboskaber, og hvor det nye og 
gamle Sydhavn kan mødes til 
fælles glæde”, har adm. direktør 
Jens Elmelund, KAB, tidligere 
fortalt til Havnefronten.

En ud af fire  
er almene
Det er cirka hver fjerde bolig, 
som skal være almen. I stedet 
for at samle de almene boliger et 

enkelt sted, så arbejder projektet 
med at sprede de ejendomme, 
der rummer de almene boliger, 
ud over hele Stejlepladsen, så be-
boerne bliver blandet.

Det er ikke alle 200 almene 
boliger, der bliver opført på en 
gang. Selve byggeriet på Stejle-
pladsen er opdelt i flere etaper, 
og det samme gælder de almene 
boliger. Foreløbig er det planen, 

at det skal tage fem-seks år at få 
gjort projektet færdigt.

Visionen er en stor variation i 
størrelser og boligformer, og lige 
nu undersøges muligheden for 
almene ungdomsboliger, almene 
opgangslejligheder, almene bo-
fællesskaber og cirka 22 almene 
medbyg-rækkehuse i tre etager, 
hvor kommende lejere vil kunne 
blive involveret i byggeprocessen.

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

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

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

Byggeriet på Stejlepladser bliver med rækkehuse og klyngehuse i modsætning til den klassi-
ske københavnerkarré. Ill fra lokalplanen.
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NYTÅRSKUR
HOS DINITROL
Kom forbi og få et gratis rusttjek, samt et godt tilbud! 
Få 20% rusttjek rabat frem til d. 16. januar 2022.*

BOOK ONLINE: DINITROL-AMAGER.DK

*Rabatter kan ikke kombineres og undervognsbehandling skal foretages inden d. 31/5-2022.

4.7 / 5 baseret på 1.941 anmeldelser

DINITROL AMAGER
Kirstinehøj 55  |  2770 Kastrup  |  32 52 60 66  |  info@dinitrol-amager.dk

20%
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Christiania-advokat møder  
kraftig kritik i ejendomssager

Spildevand bliver fortsat hældt ud i havnen

Uvis fremtid for Ministeriernes Børnehus

Alle er enige om behovet for renovering, men Københavns 
Kommune har ikke den store lyst til at inddrage bygningens 
ejer – Ministeriets Børnehus. Foto: Privat.

Advokat Knud Foldschack 
har i den forgangne uge 
været i stormvejr, efter at 
flere medier med Ekstra 
Bladet i spidsen har kun-

ne fortælle om hans salg af 
ejendomme til blandt andet 
kapitalfonden Blackstone.

Foldschack er blevet kri-
tiseret for salget, fordi han 

og hans advokatfirma, hvor 
Københavns nye teknik- og 
miljøborgmester Line Bar-
fod har været partner, har 
slået sig op på at være ad-

vokat for nogle af samfun-
dets svagere grupper.

På Christianshavn er en 
række ejendomme også ble-
vet handlet til udenlandske 

kapitalinteresser. Det gæl-
der blandt andet Strandga-
de 50, som Blackstone har 
købt, og Wildersgade 6A, 
6B og 6C samt Ovengaden 

Neden Vandet 5B, som ty-
ske Patrizia har købt.

Advokat Knud Folds-
chack sidder fortsat med 
i en række ejendoms- og 
investeringsselskaber, lige-
som han er med i bestyrel-
sen for såvel Christiania-
fonden samt Ballonparken.

Jesch

Selvom politikerne gerne vil 
have stoppet udledningen 
af spildevand fra byens klo-
aknet i havnen, så kommer 
det til at fortsætte – også de 
næste frem år frem.

Det viser en orientering 

til Teknik- og Miljøudvalget, 
hvor forvaltningen oplyser, 
at de vil give Hofor tilladel-
se til at pumpe spildevand 
ud både ved Ofelia Plads, 
Lille Langebro og ved Fiske-
torvet.

Tilladelsen gælder i de 
situationer, hvor de eksiste-
rende rør og rensningsan-
lægget ikke kan følge med 
– typisk under skybrud. Her 
skal spildevand fra byens 
kloakker have lov at løbe 
urenset ud i havnen.

Politikerne har godt nok 
vedtaget, at de vil have set 
grundigt på mulighederne 
for at stoppe udledninger-
ne i havnen, men af et notat, 
som kommunen har fået fra 

Hofor, fremgår det, at det 
ikke kun koster 25-40 mil-
liarder kroner – men også 
at det praktisk set er tæt på 
umuligt.

Hovedkonklusionen er, 
at det nuværende kloaksy-
stem, hvor overfladevand 
og kloakvand fra hushold-
ningerne blandes, ikke bare 
kan erstattes af et nyt sepa-
ratsystem med dobbeltkloa-
kering.

Det skyldes ikke kun, 

at store dele af undergrun-
den er fyldt med ledninger, 
hvilket gør det vanskeligt at 
finde plads til nye og flere 
ledninger, men også fordi 
det anslås, at et nyt separat-
system vil have en omkost-
ning på 25-40 milliarder kro-
ner – plus udgifterne til at 
rense regnvandet. 

Hofor fortsætter dog med 
at udbygge afløbssystemet 
ved at supplere det eksi-
sterende fællessystem med 

et nyt skybruds- og regn-
vandssystem, som vil mini-
mere antallet af overløb af 
kloakvand ud i havnen og 
havet betragteligt – og hur-
tigst muligt. 

Omkostningen her er på 
astronomiske 20 milliarder 
kroner og gennemføres over 
en længere årrække. Det er 
igangsat også for at forhin-
dre massive oversvømmel-
ser som følge af det mere 
ustadige vejr, som klimafor-
andringerne har medført.

Jesch

Af Jesper Schou Hansen

Fremtiden for Ministerier-
nes Børnehus, en selvejende 
institution med driftsaftale 
med Københavns Kommu-
ne, er usikker.

Efter af Bygningsstyrel-
sen har droppet alle ideer 
om et større byggeri, hvor 
der i dag er daginstitution, 
så ved ingen rigtig, hvad der 
skal ske.

”Bygningen er nedslidt, 
og alle parter er enige om, 
at der er behov for en ny 
bygning til institutionen 
og helst på samme grund 
som nu. Men det er kompli-
ceret at få sådan en aftale, 
fordi det er Staten i form af 
Bygningsstyrelsen, der ejer 
grunden, mens den selv-
ejende institution ejer byg-
ningen”, siger Centerchef 
Mette Kilde Corfitzen fra 
Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen til Havnefronten.

Hos forældrebestyrelsen 
for Ministeriernes Børne-

hus har formand Niels Peter 
Berg indtil nu været bekym-
ret.

“Henset til processen 

indtil nu er vi da fortsat be-
kymrede for vuggestuens 
fremtid”, sagde han før nyt-
år til Havnefronten. Der lig-

ger nemlig hverken udkast 
til en plan for børnehuset 
endsige en aftale om en så-
dan. Og der er heller ingen 
aktuelle planer.

”Vi har i Børne- og Ung-
domsforvaltningen for nu-
værende ikke noget nyt at 
sige om byggesagen for 
Ministeriernes Børnehus”, 
skriver Mette Kilde Corfit-
zen.

Hele forløbet har undret 
Niels Peter Berg, for selvom 
det glæder forældrebesty-
relsen, at Bygningsstyrelsen 
understreger, at et større 
byggeri er taget af bordet, så 
er behovet for en renovering 
stadig til stede.

Skubber 
ansvaret fra sig
I Københavns Kommune 
bliver aftaler om den slags 
lagt i hænderne på en særlig 
enhed. Derfor er det heller 
ikke Børne- og Ungdoms-
forvaltningen selv, der for-
handler. De vurderer kun 

behovene, mens det er en 
anden enhed, der udfører 
arbejdet og deltager i for-
handlingerne.

”Det er Københavns 
Ejendomme og Indkøb 
(KEID), som har ansvaret 
for Kommunens bygning-
er. Derfor forhandler KEID 
med Bygningsstyrelsen på 
vegne af Kommunen og den 
selvejende institution. Vi 
håber, at det lykkes for par-
terne at nå til enighed om en 
god løsning, der tilgodeser 
institutionen og dens børn 
og personale bedst muligt. 
Vi håber også, at det sker 
snarest muligt, så byggesa-
gen kan vedtages politisk og 
sættes i gang”, siger Center-
chef Mette Kilde Corfitzen 
fra Børne- og Ungdomsfor-
valtningen til Havnefronten.

Bygge alligevel
Ifølge et brev fra den afgå-
ede Børne- ungeborgme-
ster, Jesper Christensen fra 
Socialdemokratiet, så har 

Københavns Ejendomme 
den holdning, at Børnehu-
set ikke har hævd på at have 
deres bygning placeret på 
grunden. Derfor er foræl-
drebestyrelsen fortsat meget 
spændt på, hvad der skal 
ske.

”Vi er fortsat meget 
spændte på dialogen med 
Kommunen om, hvad der 
konkret skal ske, herunder 
om Kommunen også har 
tænkt sig at droppe planer-
ne om at fratage børnehuset 
ejerskabet over bygningen 
og placere et storbyggeri i 
stedet, selvom Bygningssty-
relsen ikke vil medvirke til 
byggeriet”, har formanden 
for forældrebestyrelsen i 
børnehuset Niels Peter Berg 
tidligere fortalt Havnefron-
ten.

Jorden er ejet af staten og 
bygningerne af Ministeri-
ernes Børnehus. Det vil be-
sværliggøre at Københavns 
Kommune egenhændigt be-
slutter sig for at bygge.

PROFESSIONELT 
RENGØRINGSFIRMA 

T: 52 300 300  •   www.servicecity.dk

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring 
Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk du også i 2022  
kan få servicefradrag

CHRISTIANSHAVN 
GYMNASIUM
EN SKOLE MIDT I BYEN

Velkommen til virtuel 
ORIENTERINGSAFTEN 

Tirsdag d. 18. januar
kl. 19-21

Deltag via gymnasiets 
hjemmeside: cg-gym.dk 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
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Åbningstider er søn/man 8:00 - 02:00 ons/lørdag 8:00 - 05:00

Vesterbro Torv - Vesterbrogade 53 - 1620 København V - Phone +45 33 31 34 14 - info@cafetrold.dk

www.cafetrold.dk

 

 

Køb din 
morgenmad påCafe Trold, så girvi kaffen ml.
8.00 - 10.00

Hverdags

Brunch

Weekend Brunch
Voksne 99,- / Børn 69,-

Spis og drik alt hvad du kan

Alle lørdage og søndage ml.  9:00-15:00

Happy Hour 

alle dage fra  

15:00-21:00

Eksempelvis

Stor alm. Fadøl  

0,5 liter
35,-

79,-

109,-
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Fredag d. 14. januar kl.12 er der frist 
for at tilmelde sig som kandidat til 
Amager Vest Lokaludvalg. 

Torsdag d. 27. januar kl. 18-21.30 
holder vi præsentationsmøde for 
opstillede kandidater både fysisk 
og på Facebook og via Teams.

Læs mere og tilmeld dig valg på 
amagervestlokaludvalg.kk.dk 

VALG TIL 
LOKALUDVALG

 14.01.22
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Uenighed i Bo-Vita om  
retssag på Christianshavn
Af Jesper Schou Hansen

En tabt retssag om et ulov-
ligt hegn ved de almene 
boliger i Strandgade 37- 67 – 
også kaldet ”Det hvide snit” 
koster boligorganisationen 
Bo-Vita et ukendt beløb. 

Bo-Vitas repræsentant-
skab har besluttet, at bolig-
organisationen skal afholde 
udgifterne ved retssagen – 
og ikke selve afdelingen Det 
Hvide Snit. Men det synes 
en anden af Bo-Vitas afde-
linger – naboen kaldet ”Den 
Gule Misundelse” – er helt 
skævt og har derfor klaget 
til kommunen med henvis-

ning til, at det strider mod 
princippet om afdelingernes 
indbyrdes økonomiske uaf-
hængighed. 

Københavns Kommune 
har imidlertid truffet af-
gørelse om, at hegnet var 
ulovligt – og mener derfor 
selv, at de vil være inhabile i 
tvisten mellem de to Bo-Vita 
afdelinger. Klagen fra Den 
Gule Misundelse er derfor 
sendt videre til ministeriet.

Har anket sagen
Og her slutter sagen ikke. 
For Bo-Vita har nemlig den 
25. november 2021 anket 

dommen til landsretten, for-
di de vil have ret til at have 
hegn sat op.

Når såvel kommunen 
som Planklagenævnet hav-
de afvist, at Bo-Vita kunne 
hegne havnen ind, så skyl-
des det, at kommunen ud-
trykkeligt har sikret sig, at 
der skal være fri og uhindret 
adgang – noget man vurde-
rer, at der ikke vil være med 
et opsat hegn.

De afgørelser hev Bo-Vi-
ta i Byretten, og det er 
dommen fra byretten, som 
Bo-Vita nu har anket til 
landsretten.

Formand for Bo-Vita 
Jan Hyttel luftede allerede 
muligheden for at klage på 
foreningens hjemmeside, 
da Bo-Vita blev dømt i by-
retten.

Dengang skrev han, at 
”spørgsmålet er nu, om 
dommen skal ankes til 
Landsretten, eller om vi 
bare skal bøje nakken og 
rette ind efter Københavns 
Kommune og Planklage-
nævnet og dermed accep-
tere, at beboerne her hos os 
skal betale for både køb af 
kvadratmeterne langs ka-
jen, vedligehold af området 

og ikke mindst daglig drift  
af området, der især i som-
mermånederne udgør et 
stort udgiftskrævende arbej-
de for vores ejendomsfunk-
tionærer” og videre ”om  
sagen skal ankes eller ej,  
tager Bo-Vitas bestyrelse 
stilling til – naturligvis in-

den for ankefristens ram-
mer”.

At en forening betaler for 
vedligehold af områder med 
offentlig adgang, er imidler-
tid helt normal praksis og 
kendes både fra områder på 
Islands Brygge og i den syd-
lige del af havnen.

Hegnet er ulovligt. Siger byretten, Københavns Kommune og 
Planklagenævnet. Alligevel vil Bo-Vita ankesagen til lands-
retten. Foto: Havnefrontens arkiv.

Toldkammerbygning bliver til eksklusiv klub for eliten

Restauranterne er rykket ud. Bygningen er solgt. Nu skal 
den gamle toldbygning danne rammen om en eksklusiv klub. 
Foto: Havnefrontens arkiv.

Af Jesper Schou Hansen

Han – Adam Falbert – er 
medejer af en lang række af 
barer og klubber og ikke kun 
i Danmark. Faktisk har Re-
kom, som kæden hedder, cir-
ka 150 barer i Danmark, Nor-
ge, Finland og Storbritanien. 
Og nu har de så købt Told-
kammerbygningen i Hav-
negade, der hidtil har gået 
under navnet The Standard 
og en række restauranter, og 

som Havnefronten allerede 
kunne fortælle i efteråret, 
så er restauranterne i byg-
ningen et overstået kapitel.

Dengang meddelte ejerne 
af restauranterne i bygning-
erne, Merete Holst og Dorte 
Juhl Østergaard, at ejeren 
havde sat bygningen til salg, 
og at Almanak rykkede til 
Operaen – hvor den har 
opereret, siden man overtog 
serveringen i Operaen. 

Nu er det noget helt an-
det, der rykker ind i den 
gamle Toldkammerbyg-
ning. Medlemsklubben, som 
Rekom ifølge flere andre 
medier har planer om at in-
troducerer københavnerne 
for, hedder Soho House. 

Mens selve købet af byg-
ningen – fremgår det af ting-
bogen – har kostet 84 mil-
lioner kroner, så har Soho 
House endnu ikke listet Kø-

benhavn som en af Rekoms 
kommende lokaliteter, men 
den prestigefyldte klub har 
allerede ekspanderet vold-
somt siden starten i London 
i 1995.

For de kreative og 
kulturelle
Her blev klubben startet 
som et alternativ til den 
række af nogle gange lette-
re støvede og konservative 
klubber, som overvejende 
var rettet mod landets mere 
velstående del. 

Soho House derimod var 
det friske pust, der skulle 
give en mere kulturel – eller 

kreativ om man vil – elite 
adgang til deres egen klub 
dog stadig mod en ganske 
pæn medlemsbetaling. Og i 
dag findes der klubber i kæ-
den under forskellige navne 
over hele verden. Målgrup-
pen er fortsat eliten, og den 
er medlemsbaseret. En ræk-
ke af kædens klubber har 
dog restauranter, som er 
åbne for ikke-medlemmer. 
Om det bliver tilfældet i 
København, er det ikke lyk-
kedes Lokalavisen Havne-
fronten at afdække til dette 
nummer. 

Restauranterne – Cecco-
ni’s – findes I dag flere steder 

I verden fra London til Ber-
lin og fra Mumbai til Miami.

Siden starten er der åbnet 
27 klubber i ti forskellige lan-
de med flere på vej. Ikke kun 
i Europa og USA, men også i 
Asien. Kæden har også åbnet 
to biografer samt tilbyder, at 
man kan købe en række pro-
dukter til hjemme og per-
sonligt velvære, som alle er 
inspireret af klubkonceptet.

Bygning med historie
Selve toldkammerbyg-
ningen er tegnet af arkitekt 
Kristoffer Varming og stod 
færdig i 1937. Ud over for-
toldning var der også bil-
letsalg for skibe og senere 
for de såkaldte flyvebåde, 
der, inden Øresundsbroen 
sørgede for hurtig transport 
til Malmø fra terminalen i 
Havnegade, i den periode 
også blev kaldt Flyvebåd-
sterminalen.

Fra 2006 kom restaurant 
Custom House til, hvorefter 
bl.a. Claus Meyer og Niels 
Land Doky rykkede ind og 
drev jazzklub. Senere blev 
bygningen til The Standard 
med bl.a. Almanak. Nu skal 
den så igen have nyt liv med 
nye ejere.
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KUNDESERVICE 7023 2303
Bestil synsprøve og se vores butikker på smarteyes.dk. 

Tilbuddet indeholder: Frit valg mellem alle stel til 100 kr. når du køber fl erstyrkeglas til 2.000 kr. - normal stelpris 1.450 
kr. Prisen er uanset styrker. Alle glas er tynde, ufarvede antirefl eksbehandlede hærdede kvalitetsglas med glidende 
overgang og bredt læsefelt. Synstest er ikke inkluderet i tilbuddet og koster 175 kr. DigitalFit med sundhedstjek kan 
tilkøbes. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter og gælder frem til 06.03.2022.

2.100,-

Ny kollektion i januar

Alle stel
100 kroner

Flerstyrkebrille med glidende overgang og bredt læsefelt. 
Samlet pris for hele brillen - uanset styrker
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Tekst og fotos:  
Mikkel Bækgaard 

Når der skal laves en vir-
kelig god kop kaffe, så er 
nysgerrighed og ydmyg-
hed vigtig. For selvom en 
kop kaffe kan synes virkelig 
god, kan den altid blive bed-
re – eller i det mindste lidt 
anderledes – og en god kop 
kaffe i dag kan måske blive 
endnu bedre i morgen, hvis 
du bliver klogere og dygti-
gere.

Sådan er filosofien hos 
kafferisteriet og kaffebaren 
Roast Coffee, der siden 2016 
har haft til huse i et kælder-
lokale på Vestmannagade 
på Islands Brygge. Her ar-
bejder indehaver Andreas 
Astrup sammen med sit per-
sonale på at give kunderne 
den bedst mulige kaffeople-
velse – og det er en rejse, der 
aldrig slutter, for man kan 
altid udvikle sig.

“Vores grundprincip 
handler om ydmyghed og 
nørdethed. Vi er ydmyge 
over, at vi altid kan blive 
bedre og lære endnu mere 
om kaffens fantastiske ver-
den. Og vi er nørdede, fordi 
vi går i detaljen og er meget 
opmærksomme på, hvor-
dan alle parametre i det at 
lave en god kop kaffe spiller 
ind”, siger Andreas Astrup, 
der egentlig er uddannet 
cand.scient.pol., men som i 
2015 skiftede karriere for at 
dyrke sin passion for kaffe 
på fuld tid.

Alt bliver målt og vejet
Kaffe er ifølge Andreas 
Astrup et kompliceret pro-
dukt, hvor virkelig mange 
aspekter spiller ind på det 
endelige resultat. Hvordan 
og hvor, kaffen er dyrket, 
er vigtigt, ligesom hele for-
arbejdningen har en effekt. 
Dertil kommer ristningen, 

som foregår i lokalerne på 
Vestmannagade samt ma-
lingen af bønnerne og selve 
brygningen. Alle dele har 
indflydelse på, hvordan den 
endelige kop kaffe smager.

“Både når vi rister kaffe 
og laver den færdige kaffe 
inde i kaffebaren, så er vi 
meget opmærksomme på 
detaljerne. Vi måler og vejer 
alt, så vi kan genskabe resul-
tatet og sikre ens konsistens, 
smag og kvalitet. Samtidig 
gør det, at vi så kan ændre 
på et enkelt parameter – 
f.eks. temperaturen under 
ristningen eller malingsgra-
den af bønnerne – og på den 
måde se, om vi kan udvikle 
på produktet og gøre det 
endnu bedre”, forklarer han.

Derfor står baristaerne 
også klar med termometer 
og vægt, når de skal brygge 
en kop kaffe til kunderne i 
kaffebaren.

“Vi måler mængden af 

kaffe og temperaturen hver 
eneste gang, vi brygger en 
kop kaffe. Det sikrer, at den 
bliver så god som muligt. 
Når vi laver en espresso – 
som måske 90-95 procent 
af vores solgte kopper kaffe 
er baseret på – så bruger vi 
f.eks. altid 18 gram espres-
sobønner, som er malet ens 
hver gang. Gennemløbsti-
den skal være 28 sekunder, 
og i den færdige espresso er 
der 36 gram væske”, siger 
Andreas Astrup.

Kaffen skal  
ristes korrekt
Hos Roast Coffee holder 
Andreas Astrup og hans 
kolleger både af at servere 
de klassiske espressobase-
rede kaffer – f.eks. caffe latte 
og cappuccino – og de mere 
moderne mere syrlige og 
lysristede kaffer, der gerne 
bliver lavet som filterkaffe, 
for kunderne.

For selvom der især for 
nogle år siden var en stærk 
trend på den københavnske 
kaffescene om, at det var fi-
nere og bedre at servere syr-
lig, meget lysristet kaffe, der 
bestemt ikke skulle drikkes 
med mælk, er det ifølge An-

Kaffekræs på Bryggen til både nørder 
og de helt almindelige kaffetørstige
Skal der god kaffe i koppen, så er Roast Coffee på Islands Brygge  
et oplagt sted at få et skud koffein. Kaffebaren rister selv sin kaffe,  
og indehaver og stifter Andreas Astrup elsker at udforske  
kaffens mange muligheder – et område, man aldrig bliver  
færdig med.
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dreas Astrup vigtigt ikke at 
blive dogmatisk og religiøs.

“Man kan lave kaffe på 
mange måder, og folks smag 
er forskellig. Og selvom en 
lysristet kaffe smager virke-
lig godt og får mange lyse 
og frugtige noter frem i kaf-
fen, så er det stadig vigtigt, 
at man ikke bare laver den 
lys bare for at lave den lys. 
Kaffen skal stadig ristes kor-
rekt, så den ikke kommer til 
at smage dårligt med diver-
se bismage – og det kan den 
godt få, hvis man simpelt-
hen ikke rister den korrekt. 
Ristningsgraden er nemlig 
bare ét parameter blandt 
mange”, siger han.

Trends kommer og går
På samme måder giver An-
dreas Astrup heller ikke 
meget for alle de skiftende 
kaffetrends, der hele tiden 
popper op. 

“Vi udvikler os hele ti-
den, og det samme gør kaf-
feverdenen, hvor vi hele 
tiden lærer nyt og opdager 
nye ting. Men der er også 
dogmer og døgnfluer, der 
kommer og går. Og nogle 
af de trends bliver hurtigt 
glemt igen. Nogle gange er 

det sjovt og interessant, men 
hvor godt smagte det egent-
lig?”

Andre trends er dog 
kommet for at blive, mener 
han.

“Det tror jeg blandt andet 
gælder for cold brew, hvor 
man brygger kaffen koldt 
over en hel nat. Det var vi 
nogle af de første i Køben-
havn til at lave, og det hol-
der vi ved med”, siger An-
dreas Astrup.

Hvad kan du godt lide?
Selvom det strømmer ind 
med kunder hos Roast Cof-
fee, der skal nyde en frisk-
brygget kaffe lavet af kaffe-
barens baristaer, er det også 

muligt at købe kaffebønner 
med hjem, så man kan eks-
perimentere derhjemme. 

Og gør man det, er det 
ifølge Andreas Astrup en 
god ide at overveje lidt, 
hvad man egentlig godt kan 
lide. For den gode kop kaffe 

starter med en forventnings-
afstemning og med at vælge 
de rigtige bønner.
“Vi vil rigtig gerne høre om, 
hvad de enkelte kunder kan 
lide. Så kan vi hjælpe i den 
rigtige retning. Kan du godt 
lide kaffen rund og blød? 
Eller mere syrlig og frugtig? 
Kan du godt lide mælk i, el-
ler vil du hellere drikke den 
sort? Alt det har indflydelse 
på, hvilken kaffe vi anbefa-
ler – også når det kommer til 
bønnerne. Mange af de lys-
ristede kaffer smager f.eks. 
ikke altid godt sammen med 
mælk, hvor mælken og det 
syrlige modarbejder hin-
anden. Så vil de gerne have 
lidt mælk i, så er der andre 
bønner, der passer bedre”, 
forklarer Andreas Astrup.

Kaffekræs på Bryggen til både nørder 
og de helt almindelige kaffetørstige

Roast Coffee
Kafferisteri og kaffebar på Vestmannagade i Køben-
havn. Bag kaffebaren står Andreas Astrup, der stiftede 
Roast Coffee i 2015. Udover risteriet og kaffebaren på 
Islands Brygge har Roast Coffee også en kaffebar i 
Studiestræde og på Vesterport Station. Roast Coffee 
sælger også kaffebønner på abonnement og kaffe til 
restauranter og virksomheder. www.roast.com

Vores grundprincip handler om ydmyghed og 
nørdethed. Vi er ydmyge over, at vi altid kan blive 
bedre og lære endnu mere om kaffens fantasti-
ske verden. Og vi er nørdede, fordi vi går i detaljen 
og er meget opmærksomme på, hvordan alle pa-
rametre i det at lave en god kop kaffe spiller ind
- Andreas Astrup - 
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Håb om flere husbåde  
i Københavns havn

Bryggebo udgiver 72 dates i gendigtet udgave

By & Havn siger ja flere husbåde

Af Jesper Schou Hansen

Der er ikke mange husbåde 
til salg i København. Det 
kunne lokalavisen Havne-
fronten berette før jul. Det 
var med indehaver af Home 
Amager-Sundbyvester Mo-
gens Steffensen, der gennem 
18 år har solgt husbåde – og 
som selv bor på en, som kil-
de. Faktisk var der på det 
tidspunkt kun to til salg i 
hele København.

Men nu er der håb for-
ude. For kommunens Tek-
nik- og Miljøudvalg har be-
sluttet, at kommunen skal 
arbejde videre - sammen 
med By & Havn og andre in-
teressenter - for at skabe fle-
re muligheder for husbåde.

Når det har været så for-
holdsvis besværligt at få til-
ladelse til husbåde i Køben-
havn, så skyldes det blandt 
andet reglerne ikke har væ-
ret helt lige til. Har et område 
været udlagt som nyt ”by-
omdannelsesområde”, har 
det været muligt for kommu-
nen at lokalplanlægge også 
for vandet – og altså give til-
ladelse til husbåde, hvis bol-
værksejeren var med på det. 
Men er der i København ofte 
er tale om ældre etablerede 
områder, så har planloven 
spændt ben for, at kommu-
nen har kunne planlægge 
med boliger på vandet.

I Bolig- og Planstyrelsen 
er man helt med på, at den 
forskel er uhensigtsmæssigt, 
så styrelsen er indstillet på, 
at man laver ensartede reg-
ler, når den næste planlovs-
revision skal igennem.

Stor forskel
Mens der i Nordhavn er 
masse af ”byomdannelses-
områder”, er der mellem 
Langelinie og Fisketorvet 
ikke så meget som 25 meter 
kaj, som kommunen kan 
kommunalplanlægge på for 
så vidt angår husbåde. 

Det vil sige, at der hver-
ken i den nordlige del af 
Islands Brygge, Christians-
havn, Holmen eller langs 
Kalvebod Brygge eller ved 
Ofelia Plads kan arbejdes 
med en eneste ny husbåd fra 
kommunens side. Det kan 
der derimod hvis eventuelle 
lokale ejere af kaj-kanterne 
henvender sig til kommu-
nen.

Det er således op til ejer-
ne af landstykket og bol-
værksejeren, om de vil leje 
ud til husbåde, og igang-
sætte arbejdet sammen med 
kommunen.

Politikerne: ja tak
Når politikerne i det hele 
taget er kommet til at disku-
tere fremtidige nye retnings-
linjer og arbejdet for at få 

flere husbåde, så er det fordi 
et bredt flertal i København 
har vedtaget et forslag fra 
Venstre om at få undersøgt 
mulighederne for at få flere 
husbåde i havnen.

Og det er det medlems-
forslag, som forvaltningen 
nu har fået tygget på – og 

foreslår, ”at Teknik- og Mil-
jøforvaltningen indgår i et 
samarbejde med By & Havn 
og drøfter, hvordan selska-
bet og forvaltningen i fælles-
skab kan fremme flere hus-
både i København”. 

Det var der bred opbak-
ning til ligesom en række 

partier: Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre, Sociali-
stisk Folkeparti, Venstre, og 
Enhedslisten vil samle inte-
ressenter indenfor boliger 
på vand til et fælles møde 
med udvalget, hvor udfor-
dringer og indsats i forhold 
til boliger på vand drøftes.

Endelig har de samme 
partier besluttet at Køben-
havns Kommune og By & 
Havn koordinerer regler og 
rammer for husbåde i Kø-
benhavn og samarbejder om 
udvikling af husbådekultu-
ren i København.

Af Anders Bo Petersen

Bryggebo Steven Wensley 
kalder sig TK Bars i sin nye 
udgivelse ”Barsk Dating”.  
Han har i mange år været 
vidne til dating-spillet i Kø-
benhavn, hvilket har været 
en stor inspiration til udgi-
velsen.

I den sætter TK Bars vo-
res stævnemøder under lup 
og viser i sine digte det, vi 
– ifølge forlaget – allesam- 
men lukker øjnene for: Et 
virvar af bristede drømme 

og forskruede egoer på den 
Københavnske dating-sce-
ne. 

Hvert digt er et lille styk-
ke prosa, der prikker til en 
genkendelig situation, og 
højlydt hvisker de tanker, 
mænd og kvinder hver især 
gemmer bag facaden under 
endeløse cafe-dates. Alle vil 
have autenticitet og ægte 
kærlighed, men ingen vil 
give noget af sig selv i bytte.

Barsk Dating er ikke for 
børn og sarte sjæle. Her gi-
ver TK Bars en bredside til 

både mænd og kvinder og 
den tid, vi lever i. 

”I vores søgen efter hin-
anden er der alt for meget 
MIG og alt for lidt vilje til 
at se ud over egne behov 
og ønsker. Hele paletten af 
følelser fra frustration til 
overvældelse, forvirring og 
vildskab er til stede, og der 
tegner sig et billede af en ci-
vilisation i krise. En civilisa-
tion præget af individer, der 
er bange for den skrøbelig-
hed, der ligger i at indgå en 
relation til et andet menne-

ske,” fortæller TK Bars i en 
pressetekst.

Gennem flere år har 
TK Bars skrevet sine digte 
og deltaget i oplæsninger 
sammen med blandt andre 
Claus Høxbro. Hans ud-
tryksform lægger sig – iføl-
ge forlaget – i en gråzone 
mellem lyrik på den ene 
side og prosa på den anden.

Med et slående billed-
sprog, finurlige sammenlig-
ninger og barske metaforer, 
skildrer han et datingliv 
mættet af frustrationer, som 

han selv har både oplevet og 
observeret. 

TK Bars kunstnernavn er 
inspireret af hans fars navn. 
Som barn og ung skrev han 
både digte og noveller, men 
løb ind i en skrivebloke-
ring, som det tog ham 15 år 
at komme over. Nu udfor-
drer han sig selv gennem 
digtning. TK Bars ser ikke 
sig selv som debattør, men 
som drengen i Kejserens nye 
klæder, der sætter ord på 
det, alle andre vender blik-
ket fra.

Det bliver ikke By & Havn, 
der kommer til at stå i  
vejen for nye husbåde. 
Sådan lyder det fra Pia  
Hansen, som står for udlej-
ningen af de vandarealer, 

som By & Havn admini-
strerer.

”By & Havn er meget 
positive overfor flere hus-
både i havnen, og vi arbej-
der på at få etableret flere 

husbådepladser i Køben-
havns havn. Men der er 
mange forhold, der gør sig 
gældende, når vi skal fin-
de plads til bådene. Først 
og fremmest skal der være 

nogle ledige kajstræknin-
ger, hvor bolværksejeren 
er interesseret. Det skal  
også være muliggjort i kom-
mune- og eventuelle lokal-
planer”, siger Pia Hansen, 

der gentager, at By & Havn 
kun råder over få kajs- 
trækninger i de indre hav-
nearealer, som alle er op- 
taget af f.eks. turbåde, ud-
lejningsbåde, lystfartøjer,  

havnebusser, erhvervssej-
lads eller eksisterende hus-
både.

Med den politiske be-
slutning på Københavns 
Rådhus er der nu åbnet for, 
at såvel kommune- som lo-
kalplaner kan komme i spil 
til nye husbåde.

HGK/Jesch

Husbåde – eller huse på vand – er populære. I hvert fald er der praktisk talt ingen til salg. Nu vil politikerne bane vej for flere. 
Foto: Havnefrontens arkiv.
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Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

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

Bestem selv hvornår på dagen, du vil 
arbejde, inden for vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

 

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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Nyt Sirius havnetorv på  
Bryggen klar til efteråret

Kulturaktivisterne i Den Flydende By  
barsler med flydende galleri

Det kommende havnetorv ved Sirus skal være både et levende 
byrum og rumme butikker, og den kommende bro fra Enghave 
Brygge skal give stationsnærhed. Illustration: Pensiondan-
mark. 

Af Henrik Gutte Koch

Et nyt, spændende hav-
netorv er på vej i den syd-
lige ende af Islands Brygge 
– og ifølge Pensiondanmark 
står det klar til efteråret. 

Med beliggenheden på 
bryggens nyopførte og – vil 
nogen sige – trendy og hy-
pede sydlige del afslutter 
Pensiondanmark deres fjer-
de byggeri på stribe og der-
med områdets sidste bygge-
ri langs kajkanten. 

”De to tårne og det nye 
havnetorv kaldes ’Den cen-
trale Plads’. De optager og 
afslutter den sidste bygge-
mulighed på Islands Brygge 
ud mod havnen. Vi forven-
ter, at torvet med dets to 

ikoniske bygninger, butik-
ker og caféer bliver byde-
lens mødested”, siger Pen-
siondanmark’s ansvarlige 
projektudviklingsdirektør 
Mikkel Melamies til Havne-
fronten.

Omdrejningspunkt på 
det nye Sirius havnetorv 
bliver de to 14-etagers tårne, 
som begge får erhvervsle-
jemål i stueetagen, bl.a. en 
café. Torvet vil indgå natur-
ligt i havnepromenadens 
forløb, og en niveaudelt 
træbrygge udbygges fra 
promenaden og ud i hav-
nen. 

Nabobygningen, den få 
år gamle Castor-bygning, 
får ligeledes erhvervsleje-
mål i stueetagen ud mod 

torvet og bidrager dermed 
til et nyt, levende byrum for 
områdets beboere. 

Havnebussen får stop-
pested umiddelbart syd for 
torvet, som er under etable-
ring. Det er også herfra, at 
en længe ventede cykel- og 
gangbro, som er beskrevet 
i to lokalplaner, på et tids-
punkt vil forbinde den syd-
lige del af Bryggen med den 
nye metrostation Enghave 
Brygge.

Grøn facade  
bruger regnvand
Alle 116 boliger i tårnene får 
enten terrasser eller store 
altaner med store, indbyg-
gede blomsterkasser, som 
vandes automatisk med op-

samlet regnvand. De 45 m 
høje tårne vil således få ka-
rakteristiske begrønnede fa-
cader, hvor levende planter 
skal give de høje bygninger 
et grønt udtryk.

Dermed er det meningen, 
at bygningens facade mar-
kant skal skille sig ud fra de 
øvrige i området, hvor der 
kun enkelte steder opleves 
punktvise grønne facader.

Om det var placeringen, 
den gode udsigt eller de 
grønne facader, der gjorde 
byggeriet populært, vides 
ikke. Men alle lejligheder-
ne blev solgt på kort tid, og 
indflytning og åbning for-
ventes at blive til november 
2022.

Havnebryggen Sirius er 

tegnet af den internationalt 
anerkendte tegnestue Hen-
ning Larsen Architects, som 
bl.a. har vundet priser for 

Operaen i København og 
Moesgaards Museum ved 
Århus. 

Af Jesper Schou Hansen

”Den Flydende By”, der er 
en kulturinstitution, som er 
vokset ud af klimatopmø-
det i København i 2009, bar-
sler med at lave et flydende 
galleri i Københavns Havn. 
Faktisk er rammerne der al-
lerede, men der mangler lidt 
politisk opbakning til pro-
jektet, fortæller Ask Holms-
gaard fra Den Flydende By.

”Vi har fået mulighed for 
at overtage noget fra Fre-
dens Havn, som kan blive 
til et inspirerende flydende 
galleri i Københavns Havn. 
Derfor har vi også startet 
dialogen med Kommunen 
om et sådant projekt”, for-
tæller Ask Holmsgaard, der 
dog savner nogle politiske 
tilkendegivelser til projektet.

Den Flydende By har de 
seneste 10 år været med til 
at skabe liv i Københavns 
Havn med deres blanding af 

at være en kulturinstitution 
og et samlingspunkt for mil-
jøaktivister.

Det flydende kunstgalle-
ri, mener Ask Holmsgaard, 
vil passe glimrende ind i 
konceptet med Den Flyden-
de By.

”Projektet er et, vi har 
samlet op fra Fredens Havn. 
De henvendte sig faktisk 
ret tidligt, men det har ta-
get dem en god del tid at 
opfylde diverse krav, som 
vi naturligt havde til at 
overtage, hvad de allerede 
havde samlet”, siger Ask 
Holmsgaard, som også for-
tæller, at det først har været 
i forbindelse med den ende-
lige rydning, at der for alvor 
kom skub i overdragelsen af 
det flydende kunstgalleri til 
Den Flydende By.

Dengang hed det Floa-
ting Kitty og blev født i ok-
tober 2016 af en gruppe ven-
ner, kunstnere, rejsende og 

aktivister som et eksempel 
på, hvordan ikke-professio-
nelle kan mødes og skabe et 
samarbejdsrum baseret på 
selvstyrkelse og selvstæn-
dig organisering.

Positive politikere
På Københavns Rådhus 
er flere politikere positivt 
stemt overfor projektet. Det 

gælder blandt andet Social-
demokratiets kulturordfører 
Jonas Bjørn.

”Jeg synes det ser spæn-
dende ud. Det er jeg positiv 
overfor. Med forbehold for 
økonomi og hvordan det 
praktisk kan lade sig gøre. 
Men ideen om at bruge hav-
nen som ramme for kunst, 
og bruge genbrugsmateria-

ler til kunst er god”, siger Jo-
nas Bjørn. Ligeledes positive 
toner kommer fra Venstre.

”Det er altid positivt, når 
frivillige ildsjæle går sam-
men om at skabe nye og 
kreative projekter, der kan 
være med til at give Køben-
havn liv. Ligesom jeg glæder 
mig over, at projektet har 
fokus på bæredygtighed, da 

det er super vigtigt, at den 
dagsorden også tænkes ind 
i Københavns kulturliv”, si-
ger Venstre Louise Theilade 
Thomsen, der sidder i Kul-
tur- og Fritidsvalget. Hos 
SF siger Klaus Mygind, at 
partiet er positive over for, 
at der også er kulturtilbud i 
havnen som Floating Kitty.

Derimod holder de kon-
servatives medlem af Kul-
tur- og Fritidsudvalget Ka-
rina Bergmann projektet 
ud i strakt arm efter at en 
lagerhal i Sydhavnen, som 
Flydende By råder over blev 
brugt til privatfest. Noget 
Flydende By selv kalder et 
”indbrud” i bygningen.

”Jeg har ikke den store 
tiltro ej heller tillid til Fly-
dende By. De kalder sig 
aktivister og er kendt for at 
holde piratfester. Jeg går ind 
for genbrug og bæredygtig-
hed, men derudover deler 
vi ikke værdifællesskab. 
Det ikke en menneskeret at 
få sin kunst udstillet med 
kommunal støtte, fordi kon-
ventionelle gallerier ikke vil 
udstille den”, siger Karina 
Bergmann fra de konserva-
tive.

Et flydende galleri, der kan bevæge sig rundt i havnen og udstille kunst fra kunst fra knap så 
etablerede. Foto: Floating Kitty.

Islands Brygge 25.  Tlf: 32 54 07 05

Black Cask Rum 
- en caribiske rom  
lagret på gamle  
bourbontønder.

Pearse  
Irish Whiskey 5 år 
- lækker blended whisky 
lagret på bourbon tønder

 249,-

Vælg mellem to fantastiske flasker Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden: 

“Weekendredaktionen” 
med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Se os på YouTube og Facebook

Vil du VÆRE

AVISBUD?
Vi mangler bude til ruten på 

Engholmene 
Interesseret, så kontakt os på:
Manglendeavis@havne-fronten.dk
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VÆLG ELEKTRISK
NÅR DET

PASSER DIG 

FRA KR. 289.900
FORD KUGA PLUG-IN HYBRID 225 HK

Den viste model er en  eniL-TS dirbyH  nI-gulP 5.2 aguK droF
CVT 225 HK fra 328.500 kr. og bilen er vist med ekstraudstyr.

Rummelig og stor SUV i smukt design med usædvanlig brændstof-

på ren EL. Uanset hvor turen går hen, vil du opleve stilfuld og støjs-
.dirbyH ni-gulP aguK dem edælgerøk  gav

Kontakt din Ford-forhandler og oplev forskellen.

ford.dkBrændstoføkonomi Den viste model er en  .rk 005.823 arf KH 522 TVC eniL-TS dirbyH  nI-gulP 5.2 aguK droF og bilen er vist med ekstraudstyr.
Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Tilbuddet er gældende til og med 30.09.2021. Den angivne rækkevidde er estimeret ud fra kontrollerede tests og kan variere fra virkeligheden.

Energivej 4
2750 Ballerup
Tlf. 44 44 00 10

07400.eps

Rovsingsgade 78
2200 København N
Tlf. 88 77 55 55

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tlf. 72 59 14 00

Husby Allé 7-9
2630 Taastrup
Tlf. 72 59 17 00

ford.andersenford.dk

andersenbiler-ford.dk

Energivej 4 
2750 Ballerup
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Husby Allé 7 
2630 Taastrup
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Rovsingsgade 78
2200 København N
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Vølundsvej 11
3600 Frederikssund
Tlf. 48 20 04 40

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tlf. 72 59 14 00

Lokesvej 4
3400 Hillerød
Tlf. 48 20 04 00

Lagerbiler  

til hurtig  

levering

FORD NYTÅRSKUR
Start det nye år med at prøvekøre Fords elektrifi cerede biler, bl.a. vores Mustang Mach-E, 
og få en god snak med os om el og opladning, så vi kan gøre dig klogere på dit behov.

WEEKENDERNE
8.- 9. & 15.-16. 
JANUAR 2022 
Se ford.dk for åbningstider hos din nærmeste Ford-forhandler.

Prøvekør Ford
MUSTANG 
MACH-E
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2750 Ballerup
Tlf. 44 44 00 10

07400.eps

Rovsingsgade 78
2200 København N
Tlf. 88 77 55 55

Gladsaxe Møllevej 14
2860 Søborg
Tlf. 72 59 14 00

Husby Allé 7-9
2630 Taastrup
Tlf. 72 59 17 00

ford.andersenford.dk

FORD PUMA
PRIVATLEASINGPRIVATLEASINGPRIVATLEASING

PUMA TITANIUM ECOBOOST
125 HK AUTOMATGEAR
PRIVATLEASING FRA 2.995 KR. PR. MÅNED. UDBETALING KR. 14.995

ford.dk

  16,4 km/l, CO2-udledning 138 g/km. Privatleasing er kun via Ford Credit (Santander Consumer Bank). Ford Puma 
Titanium 1.0 EcoBoost 125 HK DCT A7. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Leasingperiode 36 måneder og 15.000  kilometer år-
ligt. Førstegangsbetaling kr. 14.995,-. Herefter månedlig leasingydelse på kr. 2.995,-. Leasingydelserne er faste.  Samlet betaling 
i perioden udgør kr. 122.815,-. Alle priser er inklusiv vinterpakke, komfortpakke 1, Frozen White, serviceaftale og leveringsomkost-
ninger. Priserne er eksklusiv obligatorisk kaskoforsikring, samt eventuelt ekstraudstyr og grøn ejerafgift. Positiv kreditvurdering 
samt betaling gennem betalingsservice forudsættes. TIlbuddet er gældende frem til og med 31.03.2021 eller så længe lager haves 
og kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
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Årets Bil i Danmark 2019 byder på smarte
teknologier, mere plads, de nyeste sikker-
hedsteknologier og sublime køreegenskaber.
“Focus blev Årets Bil i Danmark 2019, fordi den er en hyldest til
køreglæden”, siger Bil Magasinets redaktør Mikkel Thomsager. Hvis
dette vækker din interesse er det her din Focus.
Ford fejrer 100 år i Danmark og du kan læse mere om Fords historie
på ford.dk.

Ford Focus: - B Brændstoføkonomi 14,1-22,2 km/l,
CO2 - udledning 118-159 g/km. Den viste model er en Ford Focus
ST-Line 5 dørs fra kr. 243.915 og bilen er vist med ekstraudstyr.
Prisen er inkl. leveringsomkostninger på kr. 3.980 og 1 måneds Ford
Forsikring, som tilbydes alle private kunder ved køb og leasing af
nye biler. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Den nye Ford Focus fra

Kr. 198.785
Inkl. en måneds Ford Forsikring

Årets Bil i Danmark 2019
Den nye Ford Focus
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Åbent Hus
d. 1-2. september 

2.295 kr/md.
Prøv den helt nye Ford Focus med nye smarte
teknologier, mere plads og 5 stjerner
Få opmærksomhed med den helt nye Ford Focus ST-Line, som netop har
fået 5 ud af 5 stjerner i Euro NCAP-test. Focus ST-Line tager det sports-
inspirerede look til nye højder takket være en unik sort front grill og 17” sport
performance alufælge er du sikret opmærksomhed. Hvis dette vækker din
interesse, så er det her din Focus.  Oplev mere på ford.dk

Privatleasing via Ford Privatleasing. Leasingydelsen er inkl. serviceaftale,
finansierings- og leveringsomkostninger. Ekskl. dæk, grøn ejerafgift,
forsikring og brændstof. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Tilbuddet
gælder kun nye biler bestilt fra fabrikken og kan ikke kombineres med øvrige
tilbud. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Ford Privatleasing. Der
tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Kaskoforsikring
og betaling via NETS er påkrævet.

Ford Focus: - B Brændstoføkonomi 16,7-27,8 km/l,
CO2 - udledning 94-136 g/km. Den viste model er en Ford Focus ST-Line fra
kr. 243.785. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Ford Focus Trend Edition
100HK 1.0 EcoBoost 5D

Oplev den helt nye Ford Focus

VIA FORD PRIVATLEASING
UDBETALING: 14.995 kr. 
LEASINGPERIODE : 36 md.
ÅRLIG KØRSEL: 10.000 km. 
SAMLET BETALING I PERIODEN: 
97.615 kr. 
MULIGHED FOR TILKØB AF 
YDERLIGERE KILOMETER

Hjemme-IS bilen
 kommer forbi – gratis is 

til alle vores kunder 
i weekenden

gratis parkering
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Mens vidnerne forsvinder 
– Auschwitzdag 2022

Auschwitz var sammen med nærliggende Birkenau blandt de kz-lejre i det besatte Polen, som 
jøderne kom til. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.

Af Mette Ydebo

Dansk Jødisk Museum på 
Slotsholmen afholder i sam-
arbejde med Københavns 
Kommune den tyvende 
Auschwitzdag 27. januar i 
Den Sorte Diamant. Årets 
tema er øjenvidnerne og 
deres oplevelser og histo-
rier. I hvilket omfang er in-
divider, som har overlevet 
nazismens ondskab, præget 
livslangt af en fortid, som få 
andre formår at sætte sig ind 
i? Og hvordan kan vi bevare 
indignationen hos fremti-
dens unge og voksne men-
nesker?

En dag til minde  
og til lærdom
En gruppe statsledere, der-
iblandt USA’s daværende 
præsident Bill Clinton og 
Sveriges tidligere statsmini-
ster Göran Persson, beslut-
tede i 1998 at gå sammen 
for at fremme internationalt 
samarbejde omkring for-
midling og fastholdelse af 
erindring om holocaust på 
den anden side af årtusind-
skiftet.

Hvordan sikrer vi, at næ-
ste generation forstår vigtig-
heden af bestandigt at over-
drage al den viden, vi har, 
og at bruge den i en hvilken 
som helst nutid? tænkte de.

Adskillige tiltag er med 
tiden sat i værk. Et af dem 
er det, som i FN-regi kal-
des International Holocaust 
Remembrance Day. I Dan-
mark valgte vi navnet ’Aus-
chwitzdagen’ for at undgå 

diskussioner om, hvilke ka-
tegorier af ofre vi mindes. I 
Auschwitz myrdedes mere 
end en million individer, 
som Hitlers rædselsregime 
anså som undermennesker. 
Navnet på 2. verdenskrigs 
største dødslejr er derfor 
blevet et symbol på folke-
mord. Ved at anvende sym-
bolordet er det muligt at 
gøre den årlige mindedag 
til en samtale, der både pe-
ger bagud på jødeudryd-

delserne, ind i nutidens un-
dertrykkelse af minoriteter 
og fremad i forsøget på at 
afværge nye grusomheder 
mod befolkningsgrupper.

Den 27. januar er det 77 
år siden, Auschwitz blev 
befriet. Forskning og under-
visning i ofrenes liv under 
og efter opholdet i en kz-
lejr foregår via bøger, film 
og foredrag. I Holland har 
man i nyere tid haft succes 
med formidling via sociale 

medier og møder mellem 
ældre krigsvidner og unge 
mennesker. For at beskrive 
dette arbejde deltager bl.a. 
den hollandske ambassadør 
på mindedagen her i byen. 

Fange nummer  
25.075 var to år
I disse år udtyndes mæng-
den af mennesker, som op-
levede 2. verdenskrigs gru, 
men var man så ung som 
Ib Katznelson, da man så 

en nazistisk kz-lejr i aktivi-
tet, er der fortsat en chance 
for, at man selv kan bidrage 
med sin fortælling. Et par 
dage efter Auschwitzda-
gen fylder han 81. Han var 
altså to år gammel, da han 
og hans familie blev taget 
under flugt og ført til flere 
forskellige kz-lejre. Ib Katz-
nelson har bl.a. skrevet en 
bog, hvor han beretter om, 
hvilke sår på krop og sjæl 
som har fulgt ham livet 
igennem. Ved arrangemen-
tet i Diamanten er han en af 
talerne.

Som udgangspunkt hav-
nede danske jøder ikke i 
en hvilken som helst lejr. 
En særaftale indebar, at de 
sendtes direkte til arbejds-
lejren Theresienstadt i det 
daværende Tjekkoslovaki-
et, og at de modtog Røde 
Kors-pakker med fødevarer. 
Indimellem gik et eller an-
det bare skævt.

Flugt til Sverige 
mislykkedes
Da Ib Katznelsons foræl-
dre og bedsteforældre med 
den toårige dreng var på vej 
mod et udskibningssted for 
at redde sig til Sverige i ef-
teråret 1943, blev de anholdt 

og ført til den danske kz-lejr 
Horserød ved Helsingør. 
Herfra blev mændene sendt 
til Sachsenhausen og kvin-
derne sammen med lille 
Ib til kvindelejren Ravens-
brück i Tyskland. Drengen 
fik ligesom de voksne et fan-
genummer. Barnet Ib blev 
til fange nummer 25.075. 
Desuden blev han syg. En 
medfange rådede hans mor 
til at lade ham dø, så hun 
kunne koncentrere sig om 
selv at overleve. Hans held 
var, at en tjekkisk læge, der 
selv var fange, gjorde ham 
så rask, at han sammen med 
sin mor kunne samles med 
resten af familien, som alle-
rede var omdirigeret til The-
resienstadt.

Var man ikke dansk jøde, 
gik bevægelsen i modsat ret-
ning: ud af Theresienstadt, i 
reglen mod destination Aus-
chwitz. Theresienstadt var 
i vid udstrækning en tran-
sitlejr med dødslejrene som 
endemål.

Ib Katznelson kunne - 
som eneste barn i sin hospi-
talsgruppe - sammen med 
sin familie vende hjem med 
De Hvide Busser i 1945, og 
han har først som voksen 
fået rede på sin egen histo-
rie. Pletter på lungerne er 
det fysiske mén af halvandet 
år som nazioffer, men hvad 
sker der sjæleligt med et 
menneske, som lever sit liv 
med ubearbejdede mareridt 
og først sent forstår, hvor 
tæt på udslettelsen han og 
hans nærmeste har været?

Bestil billet
27. januar kl. 19.00 afholdes Auschwitzdagen i Dronningesalen i 
Den Sorte Diamant. Den israelske og den hollandske ambas-
sadør samt to jødiske ofre fra nazistiske kz-lejre taler. Det er 
muligt at møde op til arrangementet ved at bestille en gratis 
billet via jewmus.dk, men Dansk Jødisk Museum livestreamer 
også hele aftenen på Facebook.

Forleden kørte jeg forventnings-
fuldt ind i det historiske og hyg-
gelige Nyborg på den østlige side 
af Fyn.

Nyborg er jo sådan en by, som 
de fleste kører forbi - på vej til el-
ler fra Jylland eller andre steder 
på Fyn.

Nyborg er dels en gammel 
kongeby, dels en gammel færge-
by, men nu ligger færgelejet ved 
Knudshoved øde og forladt hen.

Bilerne suser over Storebælts-
broen, forleden var der dog ikke 
meget susen, da vinden rev og flå-
ede så meget i bilerne, at flere kø-
retøjer ligefrem var blevet forbudt 
at køre over broen.

Det gjaldt heldigvis ikke min 
bil, men på vej mod broen drejede 
jeg alligevel fra for at kigge lidt på 

Nyborg, hvad jeg ellers aldrig gør. 
For det gør man ikke, medmindre 
man har et ærinde eller venner el-
ler familie i byen. Det har jeg ikke.

Jeg ville bare gerne se Nyborg 
Slot og det lækre område omkring 
havnen - og så i øvrigt have lidt at 
spise.

Det var ikke helt nemt, i alt fald 
ikke hvis man ikke kunne nøjes 
med en gang såkaldt cafémad, 
der efterhånden er dominerende i 
alle ender og kanter af landet.

Det gode måltid
Der er ikke noget galt med maden 
på caféerne, men den er ensartet 
- og den mangler fuldstændigt 
egenart og karakter. Helt håbløst 
er det at forvente lidt lokalt islæt, 
jeg mindes ikke at have set fynsk 

æblekage, rygeost eller boghve-
degrød på noget menukort på 
Fyn i mands minde.

Det er ærgerligt, og her kan 
stort set hele Danmark tage ved 
lære af Bornholm, der i den grad 
har haft succes med at sælge 
bornholmske specialiteter - ikke 
bare på Bornholm, men over hele 
landet. Måske Fyn kunne tage 
ved lære af det?

Det endte med en blanding af 
en restaurant og café nede ved 
havnen.

På menukortet? Flere burger-
retter, pasta med pesto og den 
evindelige kyllingesalat.

To forskellige røde vine og, 
lidt lokalt, øl fra Ærø. Altid no-
get, selv om jeg fravalgte øllet på 
grund af den ventende blæst på 
Storebæltsbroen. Der gjaldt det 
om at holde ørerne stive.

Er det en burger?
Men burgerne? Kan nogen for-
klare mig, hvorfor de skal være 

stå store, at de skal spises med 
kniv og gaffel? Det er en komplet 
misforståelse med en burger, der 
ikke må være større, end den kan 
spises med hænderne - evt. ved 
hjælp af begge.

Det er ok at servere kæmpe 
burgere, men kan de så ikke blive 
kaldt for noget andet? Hakkebøf 
med tilbehør i en bolle?

Det har aldrig været menin-
gen, at man skal have kniv og gaf-
fel til hjælp, når man skal spise en 
burger. Og alt det tilbehør skjuler 
simpelthen smagen af det rene 
og skære, hakkede oksekød, lidt 
dressing og en enkelt grøntsag, 
måske en skive ost, hvis nogen 
absolut skal have det med.

Det samme gælder i øvrigt 
sandwich - i dag er det ikke ual-
mindeligt, at man får et helt 
franskbrød, når man bestiller så-
dan en, der er beregnet til, hurtigt 
og nemt, at spise med hænderne. I 
Jarlen af Sandwichs ånd...

Det handler om ordtyveri.

Burger og sandwich er begge 
gode ord, der hensætter os i en 
næsten sulten tilstand. Men i de 
udgaver, de serveres på nutidens 
caféer, har de intet med de origi-
nale versioner at gøre.

Det var bare dét. God week-
end... 

PS: Nyborg er i øvrigt absolut 
et besøg værd...

- med Finn Edvard
GOD WEEKEND
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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

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)

UdsalG 
oG Gode tilBUd!

tech outlast Madras 21 cm
Trykaflastende madras med temperaturregulerende betræk
80/90x200 cm. Før: 8.999.- Nu: 4949.-
120/140x200. cm Før: 12.999.- Nu: 7.149.-
160/180x200 cm. Før: 17.999.- Nu: 9.899.-

Comfort 28 lamellers elevationsbund
med/kabel fjernbejening. tilkøb trådløs: 798.-
80/85/90x200 cm. Før: 2.999.- Nu: 2.398.-
90x210 cm. Før: 2.899.- Nu: 2.319.-
100x200 cm. Før: 3.699.- Nu: 2.959.-
120x200. cm Før: 4.999.- Nu: 3.999.-
140x200. cm Før: 5.499.- Nu: 4.399.-

design din egen seng
tjørnbo sengeramme
str. 90/100/120/140/180/200 x 200 cm
Fås fyr hvid, fyr olie, eg olie, eg voks og bøgtræ
10 forskellige gavl og 5 forskellige ben
Mulighed for skuffer
PRIS fra:  7.369.-

Jensen ambassadør elevationsseng 
Inkl softline I og ben, excl. gavl
80/90x200 . Før: 22.278.- Nu: 14.478.-
90x210 cm.  Før: 24.490.- Nu: 15.918.-
105x210 cm.  Før: 27.824.- Nu: 18.085.-
120x200 cm.  Før: 30.808.- Nu: 20.025.-
160/180x200 cm. Før: 44.556.- Nu: 28.958.-
Spar 35% på hele sortimentet

dunlopillo kontinental seng

Udsalg spar 40% på Dunlopillo senge.
Kontinental, vælg mellem 5 farver og 3 hårdheder.
komplet incl. ben og topmadras. ( excl. gavl. )
140 x 200 cm. før 28.413,-   NU 17.047,-
160/180 x 200 cm. før 35.995,- Nu 21.597,-

tempur Fusion boxmadras 
Inkl. 7 topper, original eller Sensation
Inkl. runde stålben
140/160/180x200 cm  Før: 28.999.- Nu: 17.399.-
180x210 cm   Før: 30.999.- Nu: 18.599-

Spar Op til 40% Tempur senge

supreme pocket elevationssengFin lille sovesofa, 
Inkl. 10 cm latex topmadras og runde stål ben, excl. gavl. 
80/90x200 cm. Før: 17.935.- Nu: 8.968.-
90x210 cm. Før: 17.935.- Nu: 8.968.-
100x200/210 cm. Før: 20.905.- Nu: 10.452.-
120x200 cm. Før: 25.334.- Nu: 12.667.-
140x200 cm. Før: 28.572.- Nu: 14.486.-
160180x200. cm Før: 35,870,- Nu: 17,936,-
180x210 cm. Før: 35.870,- Nu; 17936,-

dunlopillo Pure white 16 cm 
70/80/85/90 cm  Før: 9.714.- Nu: 5.828.-
85x190 cm  Før: 9.714.- Nu: 5.828.-
90x210 cm  Før: 10.580.- Nu: 6.348.-
120/140 cm  Før: 19.278.- Nu: 14.478.-
160/180x200 Før: 19.433.-Nu: 11.659.-

dunlopillo original topmadras
70/80/85/90 cm  Før: 4.635.- Nu: 2.781.-
85x190 cm  Før: 4.635.- Nu: 2.781.-
90x210 cm   Før: 5.058.- Nu: 3.303-
120/140 cm   Før: 6.913.- Nu: 4.148.-
160/180x200 Før: 9.269.- Nu: 5.561.

Uniq boxmadras
Inkl. 8 cm latex topmadras, Ekskl. ben
80/90x200 cm. Før: 6.248.- Nu: 3.998.-
90x210 cm. Før: 6.820.- Nu: 4.438.-
105x200/210 cm. Før: 7.114.- Nu: 4.998.-
120x200 cm. Før: 7.749.- Nu: 5.048.-
140x200 cm. Før: 8.731.- Nu: 5.675.-
160/180x200. cm Før: 12.496.- Nu: 7.996.-
180x210 cm. Før: 13.640.- Nu: 8.876.-

sov Bedre Kontinental 
Inkl. 10 cm latex topmadras og runde stål ben, 
excl. gavl. 
140x200 cm. Før: 19.999.- Nu: 6.999.-
160180x200. cm Før: 22.799.- Nu: 7.999.-
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Frederik IX og Margrethe II gennem 50 år
Tekst og foto: Jette Ingerslev

En gruppe erhvervsfolk øn-
skede at sætte et minde over 
Frederiks IX og hans næsten 
25 år lange regeringstid. 
Billedhuggeren Knud Nel-
lemose (1908-97) udførte 
en statue af kongen og en 
tilknyttet nærmest abstrakt 
figur. Når vi besøger statuen 
netop nu, så er det, fordi det 
den 14. januar er 50 år siden, 
Frederiks IX (1899-1972) 
døde.

Dette todelte monument 
blev placeret på en bro-
stensbelagt plads på taget af 
Toldboden ved Langelinie – 
tæt ved Gefionspringvandet 
og havnen. Der er plantet en 
bueformet, skærmende bø-
gehæk bag monumentet og 
et frodigt lyngbed foran.

Kongen skuer majestæ-
tiskt ud over havnen og ned 
over Toldboden. Stedet er 
et symbol på kongens inte-
resse for havet, Søværnet 
og ”søens folk”. Han kom 
ofte på Toldboden. Det var 
også her, han i maj 1935 steg 
i land med sin unge brud, 
den svenske prinsesse In-
grid (1910-2000).

Monumentet
Den næsten tre meter høje 
bronzeskulptur i naturali-
stisk stil viser Kong Frede-
rik IX som en høj, rank og 
værdig person. Bronzen er 
placeret på en 30 cm høj, 
grå granitsokkel. Teksturen 
i bronzen er præget af mo-
dellering med grove strøg i 
leret. 

Frederik IX er iført sin 
dobbeltradede admiralsu-
niform, domineret af otte 
fremtrædende knapper og 
nogle svagt markerede or-
densbånd. Kasketten er ta-
get af og holdes i den højre 
hånd - tæt ind mod krop-
pen. Venstre arm holdes af-
slappet ned langs siden. An-
sigtsudtrykket er alvorligt, 
strengt og foreneligt med en 
højtidelig situation. Portræt-
ligheden af den kongelige 
person er god. 

En meter bag Frederik 
IX er granitskulpturen pla-
ceret. Den består af en sam-
ling af ti granitstænger – i 
forskellig form og størrelse 
– fordelt i to hovedelemen-
ter med hver sin granittype 
og med hvert sit kunstneri-
ske signal. Nederst ses fire 
vandret liggende lysegrå, 
aflange, firkantede granit-
stænger, der aftager i stør-
relse nedefra og opad. Det 
nederste granitelement 
er påsat en messingplade 
med data. Oven over ligger 
et kraftigere granitstykke, 
hvor der er indhugget: Fre-
derik IX – Konge af Dan-
mark – 1947-1972 og derpå 
endnu to stykker lys granit i 
aftagende størrelse. 

Her ovenpå er placeret 
seks smalle, rødlige gra-
nitstykker, der minder om 
brædder. Fire af granit-
stykkerne med en længde 
på næsten fire meter lig- 
ger mere eller mindre 
på skrå og peger opad  
mod venstre. Det giver tyde-
ligvis liv og uro til skulptu-
ren. 

Måske skal de skrå ele-
menter hentyde til skibe, 
skibsbyggeri eller skibsfor-
lis. Der kan trækkes spor 
tilbage til antikken, hvor 
skibet Argos’ mast og læg-
ter faldt ned over og der-
ved dræbte Jason med det 
gyldne skind. Dette tema er 
blandt andet brugt af Per 
Kirkeby. 

De to delelementer kan 
også tolkes som det soli-
de kongedømme over for 
det urolige og ustyrlige sø-
mandsliv. Det er helt op til 
beskueren at fortolke.

Skulpturen blev under 
stor festivitas afsløret den 
20. april 1982 – på 35-års-
dagen for kongens tron-
bestigelse i 1947. Hele den 
kongelige familie, honora-
tiores og 5.000 borgere del-

tog skrev Politiken dagen 
efter.

Frederik IX
Prins Frederik blev født den 
11. marts 1899 på Sorgen-
fri Slot i Kongens Lyngby 
som søn af kronprinspar-
ret – senere Christian X og 
dronning Alexandrine af 
Mecklenburg-Schwerin – og 
voksede op i Christian VIII’s 
palæ på Amalienborg. 

Han blev uddannet på 
Søværnets Officersskole og 
Københavns Universitet. I 
1935 blev han gift med prin-
sesse Ingrid af Sverige. De 
fik bolig i Frederik VIII’s 
palæ på Amalienborg, og 
Gråsten Slot blev sommer-
bolig. 

Den 16. april 1940 – syv 
dage efter den tyske besæt-
telse – fik parret deres før-
ste barn, Margrethe. Under 
besættelsen sås ægteparret 
ofte i hovedstaden med bar-
nevogn eller på cykel – et 
symbol og samlingspunkt 
for befolkningen. I 1945 
blev kronprins Frederik 
udnævnt til kontreadmiral. 
Han blev udråbt til konge d. 
20. april 1947.

Kongeparret yndede at 
sejle rundt om sommeren 
med kongeskibet Danne-
brog og kom til de fleste 
havne i Danmark, på Fær-
øerne og i Grønland. Disse 
besøg var kærkomne. Kon-
gen gik ofte på jagt fra jagt-
hytten i Trend. Han holdt af 
musik og var en habil pia-
nist og orkesterleder/ diri-
gent. 

I 1953 blev tronfølgen 
ændret fra mandlig tron-
følge til, at det ældste barn 
blev den første i arvefølgen. 
Herved blev kongens ældste 
datter, prinsesse Margrethe, 
den første i arvefølgen.

Kong Frederik IX døde 
på Kommunehospitalet i 
København efter kort tids 
sygdom. Han blev bisat i 
Roskilde Domkirke, men 
fik først i 1985 sin endelige 
gravplads udenfor domkir-
ken. 

Billedhuggeren
Knud Nellemose (1908-
97) begyndte allerede som 
16-årig at sælge sportsteg-
ninger til aviser. På Kunst-
akademiet blev han elev 
hos Einar Utzon-Frank 
(1888-1955), men blev tilli-
ge påvirket af Kai Nielsen 
(1882-1924). Sporten var 
Nellemoses store inspirati-
onskilde. 

Hans interesse drejede 
sig om den naturalistiske 
menneskeskildring, først 
som tegner, men derpå i sti-
gende grad som billedhug-
ger med brug af både sten 
og bronze. 

Blandt hans værker skal 
nævnes ”Fodboldgruppe” 
fra 1941 (foran KB-Hallen), 

”Ung mand med diskos” 
fra 1943 (Lersøparken på 
Bispebjerg) og ”Ung falden 
mand”, der i 1953 blev mo-
nument for frihedskampens 
faldne i Århus (4. Maj Kol-

legiet). Nellemose udførte 
dertil mange skulpturer og 
buster af kendte personer, 
herunder Frederik IX. 

Dronning Margrethe II
Det er 50 år siden, at stats-
minister Jens Otto Krag 
udråbte kronprinsesse Mar-
grethe til dronning Margre-
the den Anden fra balkonen 
på Christiansborg Slot en 
kold 15. januar i 1972. Fej-
ringen af hendes majestæt 
Dronningens 50 års rege-
ringstid må udskydes pga. 
covid-pandemien, men der 
er heldigvis mulighed for at 
markere jubilæet på forskel-
lig vis. Hendes majestæt har 
ofte givet udtryk for, at små 
dagligdags hilsener eller til-
tag kan varme. Hvad med at 
tage den kongelige handske 
op?

Sende et festligt postkort 
til Postboks 2143, 1256 Kø-
benhavn K? Sætte fem lys 
i vinduet d. 15.01.22 kl. 20? 
Påbegynde en indsamling 
af midler til en skulptur af 
hendes majestæt? Eller ”for-
ære” hendes majestæt en ren 
hovedstad ved, at alle friske 
borgere fjernede affald ved 
deres bolig eller arbejds-
plads d. 14. januar 22? DET 
ville da være en sober og kli-
mavenlig måde at markere 
dette 50-års jubilæum på.
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Den lille kæde med de STORE kompetencer

Finansier dit køb med

 0 . -
i renter & gebyr

ESSENTIAL MED CRESTO MADRAS
Essential sengeramme Midnight blue, 
511 Planbunde og Cresto* madras. excl. Gavl & tilbehør. 
BEMÆRK! *Cresto madras er en udgået model fra Auping.
Begrænset antal, gælder kun så længe lager haves.

KONTINENTAL
Dansk produceret 5-zonet Pocket med fast komfort. Dess. Midnight blue 70% uld. 
Inkl. 60mm Latex top med indvævet bambusfi bre. excl. Gavl & tilbehør.

160/180 x 200
Pris. 30.995.-

NU 24.176.-

 SPAR
22%

Hurtig Levering

 SPAR
43%

 SPAR
58%

Hurtig Levering

 SPAR
43%

HURTIG LEVERING
På udvalgte produkter

UDSALG
Fantastiske priser 

på alle de kendte brands

160/180 x 200
Pris. 26.995.-

NU 10.999.-

BOXELEVATION MED DUNLOPILLO
Dunlopillo Pure white madras 16cm. Naturlatex med 7 komfortzoner. 
Sawana Springbox elevation. excl. Gavl & tilbehør. Str 160/180 x 200 cm. 

160/180 x 200
Pris. 40.488.-

NU 22.999.-

HESTBÆK – 163
Sovesofa med tre hynder. Bøg sæbe. 
Springindlæg i sæde og madras.
Dess. Kira 23, 100% uld. 
Udvendige mål: D 93 cm B 220 cm. 
Liggemål: 140 x 200 cm.
Pris. 14.727.-
NU 9.999.- SPAR 4.728.-

HESTBÆK – OTTOMAN
Daybed med benstel i eg sæbe.
Springindlæg i sæde og madras. 
Dess. Kira 23, 100% Uld.
Udvendige mål: D 80 cm B 200 cm. 
Liggemål: 145 x 200 cm.
Pris. 7.439.-
NU 5.999.- SPAR 1.440.-

DANSK DESIGN & HÅNDVÆRK GENNEM 80 ÅR

 NU
9.999.-

Hurtig Levering

 NU
5.999.-

Hurtig Levering

DUNLOPILLO PUREWHITE MADRAS
Vendbar madras i naturlatex 16 cm.
7 komfortzoner og aftageligt betræk

 SPAR
40%

Hurtig Levering

DUNLOPILLO PUREWHITE MADRAS

40%
Hurtig Levering

 90 x 200 Pris 9.714.- NU 5.828.-
 140 x 200 Pris 14.573.- NU 8.743.-
 180 x 200 Pris 19.433.- NU 11.659.-

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

FLERE VARIANTER

D E L I K A T E  P A S T A S A U C E R  D I R E K T E  F R A  D O L O M I T T E R N E

Du skal aldrig gå på kompromis med kvaliteten. Heller 

ikke når det skal være nemt og hurtigt. Derfor er vi 

mere end stolte af og glade for at kunne præsentere 

dig for vores færdige pastasaucer fra Alpe Magna, der 

ligger i de mest naturskønne omgivelser i Dolomitterne. 

De er fremstillet af de bedste råvarer efter gamle 

familieopskrifter helt uden konserveringsmidler og 

smagsforstærkere. Vi vover påstanden, at du bliver 

overrasket over den høje kvalitet og smagen af mad, 

der er lavet med hjertet. Prøv de mange varianter i 

Supermarco og find din favorit. 

Vi ses i Supermarco – en bid af Italien

P R O N TA
Pasta

www.supermarco.dksupermarco supermarcodk 
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