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Bolig

Se hvad vi gør for din bolig

Christianitter stærkt frustrerede 
over uro og vold på Christiania
Mødereferater fra 

en lang række inter-

ne januarmøder på 

Christiania afslører 

en voldsom frustrati-

on over vold, overfald, 

bevæbnede vagter 

og skjulte våben som 

følge af Pusher Street. 

Københavns Politi 

bekræfter, at der er 

mere gang i den  

”end sædvanligt”.

Af Jesper Schou Hansen

Det ulmer med utilfreds-
hed på Christiania. Ikke 
over alle mulige krav fra det 
omkringliggende samfund, 
men over vold, trusler og 
overfald, som udspringer af 
konflikterne i Pusher Steet. 
Det fremgår af en lang ræk-
ke forskellige møderefera-
ter, som er optryk i Ugespej-
let Christiania, der fungerer 
som en slags intern kommu-
nikation på Christiana.

Her fremgår det blandt 
andet, at ”flere af beboerne 
er blevet truet med vold og 
udtalelser som ”don’t look 
at me”, og ”du skal dø” og 

”shut up bitch, I stab you”. 
Der er også fundet gemte 
våben, og folk omkring Ga-
den er set bevæbnede”, og 
”der advares om, at nogle 
unge mænd i mindre grup-
per driver rundt på Christi-
anias hovedområde, bl.a. på 
stien i Psyak, og overfalder 
folk”.

Et tredje sted hedder det, 
at ”der er ingen, der ønsker 
at indkalde til fællesmøde 

pga. fare for reaktion”, og 
et sted står der, at ”det kan 
simpelthen ikke passe, at de 
ansvarlige Christianitter i 
gaden, ikke kan tage ansvar 
for deres ansatte. Det er ikke 
kun rundt om Psyak Buil-
ding, det foregår, men i alle 
yderkanter af området. Det 
kommer støt og roligt læn-
gere og længere ind mellem 
boligerne. Vagterne står nu 
nede af stien, og den tidli-

gere respekt for afgrænsnin-
gen af beboelsesområdet er 
forsvundet”.

Lukker frisør

På et af møderne er Frisør 
Kim fra Calon inviteret med. 
Han skal nemlig redegøre 
for, hvorfor han har lukket 
frisørsalonen i Pusher Stre-
et. Og ifølge referat har ” 
Kim … følt sig nødsaget til 
at lukke pga. miljøet i Ga-

den. Mødet begræder og 
græmmer sig over dette fak-
tum”.

Indtil nu har Calon væ-
ret en frisørsalon, der var 
parfume- & duftfri placeret 
i Pusherstreet Christiania, 
men i ”et miljø af hygge, til-
lid og røgfri”. Det er så ind-
til videre slut.

Politi: Mere uro

Hos Københavns Politi si-

ger politiinspektør Tommy 
Laursen, at de er helt op-
mærksomme på de aktuelle 
problemer.

”Vi er fuldt opmærksom-
me på det, når vi dagligt 
patruljerer i området. Vi op-
lever, at der fra tid til anden 
er mere uro i det kriminelle 
miljø omkring den organi-
serede hashhandel i Pusher 
Street og Green Light Di-
strict end sædvanligt, og det 
oplever vi øjeblikket”, for-
tæller politiinspektør Tom-
my Laursen fra Københavns 
Politi.

”Vi er tilsvarende op-
mærksomme på, at det også 
har betydning for de almin-
delige beboere på Christia-
nia. Hvis borgerne i områ-
det har bekymringer eller 
andet, de vil vende med po-
litiet, vil jeg opfordre dem til 
at benytte Din Betjent-ord-
ningen. Kontaktinformati-
onerne på den nærbetjent, 
der er tilknyttet området, 
kan findes på politiets hjem-
meside. Oplever beboerne 
eller besøgende på Christia-
nia truende adfærd eller de-
cideret voldelige episoder, 
så skal de anmelde det med 
det samme på telefon 1-1-4,” 
siger Tommy Laursen.

Vold, trusler og våben i og omkring Pusher Street frustrerer Christianitterne. Foto: Nils Vest / Christiania.



Et boligmarked 
i krise

LEDER

Selvom boligpriserne i København aldrig har været højere, så er det kø-
benhavnske boligmarked i dyb krise. Der bygges praktisk talt nul ejer-
boliger, og meget få kommer til salg. De, der kommer salg, sælges til 
rekordhøje priser og sælger ret hurtigt.

Der bliver også bygget langt færre almene boliger – altså boliger med 
offentlige tilskud, der er billigere, fordi de kan tilbydes både uden profit 
og med tilskud. 

Udfordringen er bare – hvilket Havnefronten har kunnet berette gen-
nem en længere periode – at det i øjeblikket er svært, ja næsten umuligt, 
at bygge inden for den beløbsmæssige ramme, som politikerne har sat. 

Senest har Boligselskabernes Landsorganisation, BL, og KAB, der er 
en af de største almennyttige boligorganisationer, slået alarm over ud-
viklingen. De peger begge på, at den boligaftale, som regeringen, ven-
strefløjen og Dansk Folkeparti lavede, er uduelig til at rette op på de 
nuværende problemer.

Hvad Dansk Folkeparti laver i den aftale kan også kun undre. Det er 
en aftale, der intet løser og bare puster en smule staffage ud over noget, 
som i bund og grund er dysfunktionelt. Og så placerer den Dansk Folke-
parti lige der, hvor vælgerne hader at se dem – sammen med den yder-
ste venstrefløj med Enhedslisten og tæt omslynget af Socialdemokratiet. 
Mette Frederiksen har naturligvis et smørret grin over, at det igen lykke-
des at få Dansk Folkeparti til at placere sig, hvor hun vil have dem.

Hvad der til gengæld bygges en hel masse af i København er lejebo-
liger. Og de havner i stort omfang på udenlandske hænder. Så ud over 
at der i øjeblikket ikke bygges noget nævneværdigt antal ejerboliger, så 
havner også en ganske stor del af nybyggeriet på udenlandske hænder.

Eksemplerne er mange, og opkøberne svinger fra store europæiske 
ejendomsfonde til – i denne sammenhæng – mindre, amerikanske in-
vestorer. Alle sammen ivrige efter at komme ind på det københavnske 
boligmarked. For selvom vi synes, at boligerne er dyre, så er København 
i international sammenhæng faktisk et attraktivt boligmarked at købe 
sig ind på.

Priserne er ikke voldsomt høje, og samfundet er meget stabilt. Det 
samme er boligmarkedet med udsigt til fortsatte stigninger på den lan-
ge bane.

Hvis regeringen har et reelt ønske om at gøre noget ved situationen 
på det københavnske boligmarked, så skal den sikre, at der kommer et 
større udbud af ejerboliger. Det vil ikke give fuldamentalt lavere priser 
– men det vil lægge en gigantisk dæmper på de ekstreme prisstigninger, 
vi har set.

Hvis regeringen samtidig strammer adgangen til især langsigtede, 
afdragsfrie lån, så vil det tage en del af luften ud af boligmarkedet også.

Den tredje boligform – andelsboliger – er en glimrende boligform, 
hvor regeringen totalt forsømmer at gøre noget fornuftigt. Det eneste, 
man indtil videre har vedtaget, er et sæt regler, der har gjort andelsbo-
lighaverne lidt fattigere.

Her kunne man med fordel støtte etableringen af boliger - og dermed 
gøre det til attraktive boliger, der over tid faktisk ville blive ret billige 
boliger i forhold til såvel lejemarkedet som ejerboligmarkedet.
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Dantegruppen på krigsstien  
igen for at bekæmpe Q-parks 
p-kælder-helvede
Af Ann Seemann

Dantes Plads 3
1556 København V

 
Gennem tre år har der over 
Dantes Plads hængt et Damok-
lessværd i form af planer om at 
anlægge en tre etagers p-kæl-
der - med udkørsel hen over 
travle cykelstier og fortove med 
mange børn og unge. 

Anlæggelse og senere brug 
af en p-kælder vil skabe mere 
forurening og ødelægge et 
grønt byrum. Det strider to-
talt mod kommunens og rege-
ringens planer og løfter om at 

nedsætte udledningen af CO2 
og forgiftningen med mikro-
partikler.

Dantegruppen har bevis 
for, at der er tilstrækkeligt 
med p-pladser i området. Ikke 
mindst i Blox, få hundrede 
meter borte - og snart også på 
Postgrunden med 1.500 p-plad-
ser og under Langebro.

I kampen for at blive hørt 
er der skrevet talrige artikler 
og sendt TV-indslag herom. 
Kunstner Jens Galschiøt, der 
er verdenskendt for sin skulp-
tur Skamstøtten i Hongkong, 
har bidraget til protesten ved at 

placere en fem meter høj skulp-
tur midt på Dantes Plads for at 
hylde forfatteren Dante og for 
at løfte en finger mod dem, der 
ikke viser rettidig omhu over-
for borgerne og byrum. Som ny 
indsats uddeles nu 10.000 go-
cards for at opfordre ALLE til 
at protestere mod galskaben via 
Facebook ”Bevar Dantes Plads 
Kbh”.

Politikerne bør indse, at 
p-kældre skal anbringes der, 
hvor behovet er, og nedbringe 
antallet af biler i stedet for at 
lokke dem til.
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Tilmeldt pressenævnet

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

Kunstneren Jens Galschiøt har med sin kunst bidraget til protesten mod et underjordisk parkeringsanlæg 

på Dantes Plads. 
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Bodenhoff åbner på  
Christianshavns Torv

Ny metro fra Hovedbanen til Islands Brygge 
kan koste den gamle politiskole livet

Amager Fælleds Venner sure på Miljø- og Fødevareklagenævnet

Af Jesper Schou Hansen

Du er måske stødt på nav-
net før: Bodenhoff. De har 
nemlig forretninger flere 
steder i København med 
base på Frederiksberg. 
Og nu kommer de også til 
Christianshavn, hvor de 
overtager hjørnet, hvor 

Brødflov har lukket og 
slukket. Brødflov fortsæt-
ter på Frederiksberg under 
navnet ”Daniali & Schi-
øtz”. Det er tredje gang in-
den for en årrække, at der 
rykker ny bager ind. Inden 
Brødflov var det Holms ba-
geri, der holdt til på adres-
sen.

Den helt præcise åb-
ningsdag har man ikke 
hos Bodenhoff, der både 
har sat store reklamer op i 
vinduerne og er i fuld gang 
indenfor. Men det bliver 
formentlig i slutningen af 
februar, fortæller Amanda 
Bodenhoff, der dog ikke 
tør sætte en præcis dato  
på.

Central placering
”Vi vil gerne ind og også 

være repræsenteret mere 
centralt i København, og 
der passer adressen på Tor-
vegade rigtig godt til den 
ekspansion, som vi er igen-
nem i disse år. Vi har været 
i gang i familien siden 1963 
og er fortsat familieejet”, 
fortæller Amanda Boden-
hoff, der tror, at Bodenhoff 
har en koncept, der sagtens 
kan leve op til Christians-
havns øvrige profilerede 
bagerforretninger som 

Lagkagehuset, Emmerys 
og Hart.

”Vi vil gerne ind mere 
centralt i byen, fordi vi sy-
nes, at vi har et godt kon-
cept, som vi også gerne vil 
præsentere her – også for de 
turister, som besøger Chri-
stianshavn. Og så bliver det 
vores første sådan rigtige 
”prime placering” i byen”, 
siger Amanda Bodenhoff.

Butikken er nummer 
ti i rækken, og det hele er 
foregået gennem dynamisk 
vækst – det vil sige at over-
skuddet er brugt til at vok-
se og er geninvesteret i nye 
butikker.

Udvider  
for egne penge
”Det er egne penge, som vi 

bruger på at blive større. 
Og så handler det om at 
være det rigtige sted med 
vores koncept”, fortæller 
Amanda Bodenhoff. Ind-
til videre har kæden ramt 
rigtigt – og derfor arbej-
der den familieejede kæde 
også med at åbne flere for-
retninger.

”Vi vil gerne åbne flere 
steder. Det skal bare være 
de rigtige steder, der passer 
til vores koncept. Alle vo-
res butikker har helt sam-
me udvalg – og det har vi, 
fordi vi gerne vil have, at 
folk får den samme gode 
oplevelse alle steder”, for-
tæller Amanda Bodenhoff 
til Havnefronten.

Af Jesper Schou Hansen

Nyt metro-byggeri på Bryg-
gen kan koste livet for den 
gamle politiskole fra 1944, 
som fortsat bruges af politiet 
– dog ikke som politiskole.

Politikerne på Køben-
havns Rådhus arbejder 
nemlig med en ny metro-
linje, der pt. har navnet M5 
Vest og Øst - og en af planer-
ne er at starte med en rute 
fra Hovedbanen til Islands 
Brygge, videre til Amager-
bro og med stop omkring 
enden af Prags Boulevard. 
Senere er det så muligt at 
forlænge ruten til Lynette-
holmen, der dermed også 
bliver metrobetjent fra syd. 

Fra Hovedbanen kan 
linjen køre omkring Frede-
riksberg, inden den svinger 

mod Rigshospitalet og fort-
sætter ud til Nordhavn.

En sådan linjeføring fra 

Hovedbanen til Islands 
Brygge og videre skal af-
hjælpe det pres, der er på 

de eksisterende metrolinjer 
M1 og M2 til henholdsvis 
Lufthavnen og Vestamager 
– især på strækningen via 
Christianshavn mod Kgs. 
Nytorv.

I flere af scenarierne for 
den kommende metrostati-
on på Islands Brygge kom-
mer metroen til at køre un-
der den eksisterende metro 
– og for at få plads til det, 
så bliver det nødvendigt at 
lave byggeplads, hvor den 
gamle politiskole ligger i 
dag.

Til gengæld vil den kom-
mende Islands Brygge me-
trostation så blive integre-
ret med den gamle station, 
så man gennem trapper og 
elevator vil kunne benytte 
samme indgange til begge 
metrolinjer.

På grund af afstanden 
mellem Hovedbanegården 
og Islands Brygge vil det 
være nødvendigt at etablere 
en nødskakt. Den, forestiller 
kommunen sig, kommer til 
at ligge i Havneparken, der 
dermed også bliver bygge-
plads i en årrække.

Høring på vej
Selvom åbningen af ny me-
tro på Bryggen først bliver 
engang i 2030’erne, bliver 
der allerede i april/maj i år 
en forhøring om metroen, 
hvor alle ideer er velkomne. 

Derefter starter der en 
proces med VVM-undersø-
gelser, som man regner med 
varer frem til 2024 – som så 
igen afsluttes med en hø-
ring.

Allerede i år og frem mod 

2024 skal politikerne på råd-
huset og formentlig også på 
Christiansborg drøfte finan-
siering af metroen – og først 
derefter kan byggeriet af ny 
metro komme i udbud.

Københavns Kommune 
regner selv med, at man er 
henne i 2025, før man kan 
lave udbuddet, og at det 
først bliver i 2026, at der kan 
skrives kontrakt.

Mens der er planer om 
en ny metrostation i tilknyt-
ning til den eksisterende på 
Islands Brygge, så er der 
ikke planer om at betjene 
den sydlige del af Islands 
Brygge med metro. Her er 
bedste bud fortsat en cykel- 
og gangbro over havnen, så 
man kan benytte den kom-
mende Sydhavnsmetro.

Efter først at have været 
vildt begejstrede over, at 
bl.a. Miljø- og Fødevarekla-
genævnet midlertidigt stop-
pede byggeriet af Fælledby 

på Amager Fælled - mens de 
tyggede sig gennem sagens 
akter -så er Amager Fælled 
Venner i dag voldsomt sure 
på det samme nævn.

Ifølge foreningen er næv-
net nemlig nået til den sam-
me ”forkerte” afgørelse som 
Københavns Kommune om 
at byggeriet kan fortsæt-

te. Derfor vil foreningen nu 
hive nævnet i retten og have 
retten til at stoppe byggeriet. 

Det kan retten gøre ved 
at give klagen opsættende 

virkning, hvis man finder, at 
der er særlige situationer.

Fælledby er i gang med at 
blive bygget hvor den kon-
kursramte vandrehjem, dets 

parkeringsplads og det bag-
vedliggende flade stykke 
ligger. Området blev frem 
til 1974 brugt til aktiv losse-
plads. Jesch

PROFESSIONELT 
RENGØRINGSFIRMA 

T: 52 300 300  •   www.servicecity.dk

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring 

Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk du også i 2022  
kan få servicefradrag

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 flaskerBurchhardts
Begravelsesforretninger

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

www.burchhardt.dk

Den ene stationsplacering vil betyde, at den gamle politi-

skole på hjørnet af Artillerivej og Njalsgade skal lade livet. 

Illustration: Metroselskabet.

Satser på at være klar med den nye butik 

fra slutningen af februar
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Ring direkte
og aftal et  

uforpligtende
møde

Hos Ringkjøbing Landbobank København får du kompetence, handlekraft og ordentlighed.

Sådan har det været siden 1886.  Hvad mere har du brug for?

Ringkjøbing Landbobank København

Frederiksborggade 1, 1.th · 1360 København K · Tlf. 96 33 52 40

landbobanken.dk/kbh

Hvem taler du med,  
når det skal gå 
stærkt?

Christian 
Holdt

9633 5247

Merete 
Rosenbeck

9633 5242

Patrick Joost 
Vergo

9633 5251

Jacob H. 
Christensen

9633 5257

Mette 
Bindesbøl

9633 5244

Heine  
Frederiksen

9633 5255

Tine Amlund 
Henriksen

9633 5256

Jakob  
Høst

9633 5246

Jan 
Rysholt

9633 5254

Linde 
Bonde

9633 5243

Pernille

Mandrup

9633 5259

Kasper  
Johansen

9633 5261

Mathias O. 
Nielsen

9633 5250

Danmarks  
bedste image*
Vurderet af 39.000 bankkunder. 

*Voxmeters Imageanalyse

Per Flemming 
Clasen

9633 5245
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Hotelprojekt på Teglholmen  

endegyldigt droppet – kontorer  

og dagligvarebutik på vej

Fælledby snart klar med præsentation af boliger i træ

Konceptet Woods med kontorer og en dagligvarebutik i stue-
etagen er på vej til Teglholmen. Her illustration fra projektet 
i Nordhavn. Illustration: Nrep.

Af Jesper Schou Hansen

Planer om at opføre et hotel 
på Teglholmen – over for 
Teglværket og ved siden 
af Cafe Rulos – er endeligt 
droppet. Artha Kapitalfor-
valtning har efter fem år 
droppet planerne og i stedet 
solgt grunden til Nrep og 
KPC.

Artha begrunder selv sal-
get med, at det ikke har væ-
ret muligt at finde en stabil 
hoteloperatør til projektet. 
De nye ejere har da heller in-
gen planer om hotel. I stedet 
vil de bygge kontorer i kon-
ceptet ”Woods”, som Nrep 

netop har åbnet et af nær DR 
Byen samt gøre plads til en 
dagligvarebutik i stueeta-
gen. Der er i forvejen både 
en Netto og en Spar på sam-
me gade.

Interesse trods corona
”På trods af corona-epi-
demien har vi oplevet, at 
virksomhedernes interesse 
for Woods har været gan-
ske overvældende. Det 
bekræfter os i tesen om, at 
der er plads i markedet til 
et moderne, bæredygtigt, 
fleksibelt og brugerrettet 
kontorprodukt. Nu bygger 
vi yderligere to kontorhuse, 

og vi har appetit på endnu 
flere”, siger Toke Clausen, 
der er Head of Woods Office 
hos NREP.

Seks etager på 
Teglholmen
Det kommende byggeri på 
Teglholmen bliver på seks 
etager og ifølge de nye ejere, 
så skal der i hele stueetagen 
være dagligvarebutik og 
fuld parkeringskælder.

Det skal nu tegnes fær-
digt, hvorefter byggetil-
ladelsen fra Københavns 
Kommune skal på plads. 
Eftersom der allerede findes 
en lokalplan for området og 

byggeriet holdes inden for 
den ramme, så vil det være 
en forholdsvis ukompliceret 
proces. Der forventes første 
spadestik i 2023, og byggeri-
et ventes at stå færdigt i før-
ste halvår af 2025. 

”Teglholmen og Sydhav-
nen jo er et område, som 
KPC kender godt. KPC har 
bl.a. udviklet og opført både 
ejendommen, hvor Spar 
ligger, den bagvedliggende 
boligejendom (West Coast 
Park) og 5 af de 7 piers med 
rækkehuse på vandet. Der-
udover er KPC p.t. i gang 
med at færdigbygge Sluse-
holmen for Danica Pensi-

on”, siger Jesper Jørgensen, 
direktør i KPC.

Inden Artha købte grun-
den, var den ejet af NCC, 

der heller ikke formåede at 
få et byggeprojekt stablet på 
benene.

Af Jesper Schou Hansen

Tempoet omkring byggeri-
et af Fælledby på Amager 
Fælled begynder at tage 
fart. Efter at to klagenævn 
samt byretten fornyelig har 
givet grønt lys for byggeri-
et, er Fælledby nu snart klar 
til at præsenterer de første 
tegninger for de kommende 
boliger i træ.

Når det bliver netop bo-
liger i træ, som præsenteres, 
så skyldes det, at politikerne 
i Københavns Borgerrepræ-
sentation har skrevet ind i 
aftalen om projektet, at det 
skal prioriteres.

”I løbet af den kommen-

de måneds tid er vi klar til 
at præsentere projektma-
terialet for Fælledbys før-
ste boligbyggeri i træ. Til 
december er vi så langt i 
grundmodningen, at vi kan 
påbegynde pælefundering 
på området, og vi forventer, 
at de første boliger står klar 
til indflytning i sidste halv-
del af 2024”, siger Simon 
Madsen, der er kommunika-
tionsrådgiver for projektet.

Nedrivning og 
naturbeskyttelse
Inden man når så langt 
med projektet, så skal man 
imidlertid blive færdig med 
såvel jordarbejderne, de 

naturbeskyttende tiltag og 
nedrivningen af vandre-
hjemmet.

”Vi går nu et forår i møde, 
hvor vi dels fortsætter de-
montering af det tidligere 
vandrehjem til genbrug, 
dels genoptager etablerin-
gen af de naturbeskyttende 
tiltag på projektområdet. 
Sidstnævnte sker i tæt sam-
arbejde med myndighe-
derne og vores biologiske 
rådgivere med henblik på, 
at de 60.000 kvadratmeter  
af Fælledbys område, der 
etableres som nye natura-
realer, med tiden kan vokse 
permanent sammen med 
fælleden omkring os”, for-

tæller Simon Madsen fra 
Fælledby.

Fylder kun 5 procent
Selve byggeriet af Fælledby 

vil optage cirka fem procent 
af Amager Fælled og er en 
udløber af den 30 år gam-
mel aftale om finansiering 
af metroens to første linjer 

fra Vanløse til henholdsvis 
Lufthavnen og Vestamager.

Oprindeligt skulle et are-
al tættere på Ørestad Bou-
levard være bebygget, men 
protester gjorde, at politi-
kerne flyttede projektet fra 
Ørestad Boulevard til den 
såkaldte Campinggrund, 
hvor det konkursramte van-
drehjem er placeret. Imid-
lertid var den grund en del 
mindre værd end den oprin-
delige. Derfor blev det også 
nødvendigt at sælge et areal 
i Sydhavnen – Stejlepladsen 
– samt et areal på Selinevej, 
så de nødvendige penge 
til afdrag på metrogælden 
kunne blive betalt. 

gunløgsgade 21 - 2300 S
tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres
døgnvagtordning

dan rasmussen vvs aps

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

DROP IN-DÅB
På Kirkeskibet 2450

19. marts kl. 10-13

Går du med tanker om at blive 
døbt? Drop ind til drop in-dåb. 
Alle kan blive døbt - børn,  
unge og voksne i alle aldre.  
Kom som du er! 

Læs mere på  
www.sydhavnsogn.dk/ 
dropindaab

Byggehegnet er netop udvidet og snart er Fælledby klar med 
præsentation af de første boliger.  
Foto: Henrik Herskind / Havnefronten.

Byggeplads ved Kalvebod Brygge gør klar til skybrudstunnel
Hofor er i øjeblikket i gang 
med at anlægge en 1,3 ki-
lometer lang underjordisk 
skybrudstunnel, der skal 
lede vand fra området om-
kring søerne og ud i havnen.

Arbejdet har været i gang 
et stykke tid blandt an-

det med en byggeplads på 
Halmtorvet, men nu skydes 
arbejdet med en byggeplads 
i Københavns havn for alvor 
i gang.

Tunnelen skal løbe 17 me-
ter nede i jorden på stræk-
ningen fra Gl. Kongevej/

Vodroffsvej og ud til Kalve-
bod Brygge med udløb i hav-
nen via en pumpestation.

“For at kunne bore tun-
nelen skal vi etablere tre 
midlertidige arbejdsskakte 
med tilhørende byggeplad-
ser, hhv. ved Vodroffsvej/ 

Gl. Kongevej, ved Gas-
værksvej/Halmtorvet og 
ved Kalvebod Brygge 45”, 
siger projektleder i Hofor 
Peter Schofield.

Der fyldes midlertidigt 
op i havnen ved hjælp af en 
32 meter høj flydedok, som 

hjælper med at etablere op-
fyldningen. Det sker ved 
Kalvebod Brygge nr. 45, hvor 
opfyldningen kommer til at 
gå 33 meter ud i havnen på 
en 55 meter lang strækning.

“Vi etablerer opfyldnin-
gen for at få plads til bygge-

pladsen uden at skulle inds-
nævre hovedvejbanen ved 
Kalvebod Brygge. Gående 
og cyklende langs vandet 
vil blive ledt på ydersiden 
af opfyldningen, så man 
fortsat kan nyde udsigten”, 
siger Peter Schofield.  Abo
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Superstærk Brygge-rytter håber 
på det store junior-gennembrud
Conrad Haugsted fra Is-
lands Brygge har allerede i 
flere år vist talentet frem på 
fornemmeste vis både på 
landevejen og cykelbanen. 
Men nu er ungdomsårene 
forbi og cykelrytteren, der 
lige er fyldt 17 år, skal forsø-
ge at begå sig på et højere ni-
veau, når han de næste to år 
skal bide skeer med landets 
bedste juniorryttere. 

Men det skræmmer ham 
ikke og ambitionerne er lige 
så store som tidligere. 

”Mit mål er helt klart at 
blive udtaget til landsholdet 
og komme med til både EM 
og VM på landevej og bane. 
Og så håber jeg, at kunne 
komme på podiet til sæso-
nens etapeløb, siger Conrad 
Haugsted, der bestemt har 
noget at have optimismen i.

Han er allerede i brut-
totruppen til juniorlands-
holdene på både bane og 
landevej – og mangler der-
for ”kun” den endelige ud-
vælgelse blandt dem, der er 
inde i billedet. Og resultatli-
sten er fyldt med topplace-
ringer: 10 DM-titler er det 

blevet til indtil videre. Han 
har vundet alle seks etaper i 
et ungdomsløb i Sverige, og 
i december vandt han bron-
ze i parløb på banen – for 
eliten vel at mærke. Altså 
mod de voksne.

Med det nye  
team til udlandet
Vejen til flere topplaceringer 
går i den kommende sæson 
gennem Team Fri BikeShop 
Zealand Cycling Junior, som 
han har skrevet kontrakt 
med. Her skal han sammen 
med sine otte holdkamme-
rater tage kampen op med 
andre stærke teams i ind og 
udland.

”Det bliver fedt at kom-
me til udlandet og opleve, 
hvordan det er at være en 
del at et team og samtidig 
måle sig med andre ryttere 
i andre lande, siger Conrad 
Haugsted, der indtil nu har 
kørt for først Amager Cykle 
Ring og seneste ABC.

Faktisk begyndte han at 
cykle allerede som 8-årig, 
men da Amager først opta-
ger medlemmer som 9-åri-

ge, måtte han køre med sin 
far, indtil det blev ”lovligt”.  

Michael Mørkøv er  
det store forbillede
Da Conrad Haugsted er en 
stærk rytter både på lande-
vejen og på banen, er der 
specielt én professionel ryt-
ter, han ser op til, nemlig Mi-
chael Mørkøv.

”Han kan begge dele og 
har et vanvittigt overblik. 
Det er imponerende og no-
get, jeg virkelig gerne ville 
kunne... at få en professio-
nel karriere som ham, hvor 
man både kører inde og ude, 
siger Conrad Haugsted, 
som dog også ser op til den 
tidligere italienske sprinter 
Mario Cippolini, fordi han 
var helt sin egen og ligeglad 
med, hvad andre tænkte om 
ham.

”Jeg vil betegne mig selv 
som fokuseret, udholdende 
og viljestærk. Og jeg kan 
godt lide hårdheden i etape-
løbene og de intense runder 
på banen. Men jeg sætter 
også pris på den frihed, man 
har på cyklen, når man bare 

snupper sig en træningstur, 
siger Conrad Haugsted, 

som udover cyklen pas-
ser sin HF-uddannelse via 

Team Danmark på Falkoner-
gården på Frederiksberg.
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HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

Hos ZENZ  får du behandlinger uden brug af 
hormonforstyrrende og allergifremkaldende 
stoffer. 

Vi er specialister i hårfarver uden skadelig 
kemi. Vi vil nemlig gerne passe på dit hår 

og din sundhed. Det betyder, at du kan 
få farvet hår hos ZENZ, uanset om du 

har sart hovedbund, er allergiker, 
gravid eller ammende.

Vi tror på, at vi ved en fælles 
indsat kan passe på vores 

klima og miljø, derfor 
er den skadelige kemi 
udelukket hos ZENZ. 
Vi bruger genanvendt 
plastik til emballagen 
i vores produkter, 
ligesom vi har vores 
eget refill system, hvilket 
har reduceret Co2-
påvirkningen med mere 

end 50%*)

Læs mere om ZENZ og 
hvad vi gør for at passe på 

dig og vores planet på 
www.zenz.dk

*) Jævnfør rapport udarbejdet af 
teknologisk institut.

DET SKAL VÆRE TRYGT 
AT GÅ TIL FRISØR!

FÅ FARVET HÅR HOS ZENZ 
UDEN SKADELIG KEMI

Bestil tid online på www.zenz.dk     I     Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk

Islands Brygge 79F, 2300 KBH S • Tlf. 32 96 43 43

Vil du være

AVISBUD?
Vi mangler bude til ruten på 

Engholmene

Interesseret, så kontakt os på:

Manglendeavis@havne-fronten.dk

Bryggebo Conrad Haugsted er et af Danmarks store cykeltalenter. Foto: PR foto.
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Cecilia Lonning-Skovgaard (V):

Vi skal have både plejehjem  
og museum på Nyholm

Joe & The Juice bekræfter: Vi åbner på Bryggen til april

Havnebus med ekstra stop på Bryggen 

og Enghave Brygge fra slut februar

Forsvaret rømmer Nyholm, og nu skal politikerne finde ud af, hvad der skal være på stedet. 
Foto: Mikael Togeby / Havnefronten.

Af Anders Bo Petersen

Staten har sat Nyholm til 
salg, og samtidig har Slots- 
og Kulturstyrelsen besluttet 
at udvide den eksisterende 
fredning af Nyholm. Der-
med følger Styrelsen indstil-
lingen fra Det Særlige Byg-
ningssyn.

Det betyder også, at Sta-
ten nu har et overblik over, 
hvad der kan sælges, og 
samtidig, at Københavns 
Kommune skal til at udar-
bejde lokalplan for området. 
For selvom meget er fredet, 
så er det fortsat muligt for at 
bygge, ligesom lokalplanen 
definerer, hvad området og 
bygningerne må bruges stil.

I øjeblikket holder Søvær-
net til på området, og det 
samme gør tre museumsski-
be, som nok fortsat vil være 
en del af området. Derud-

over skal Københavns Kom-
mune finde plads til over 40 
nye plejehjem, og der findes 
ikke et eneste på Christians-
havn.

Derfor foreslår Beskæf-
tigelses- og Integrations-
borgmester Cecilia Lon-
ning-Skovgaard (V) nu, at 
Staten fra starten fjerner de 
bygninger, som skal bruges 
til et internationalt flådemu-
seum i tillæg til de tre muse-
umsskibe, fra salgslisten.

Bevarelse af 
museumsskibe
”Vi bakker fuldt op om et 
flådemuseum på området. 
Det vil passe rigtig godt til 
de tre museumsskibe – altså 
fregatten Peder Skram, tor-
pedomissilbåden Sehested 
og ubåden Sælen. Og så er 
der Mastekranen, som jeg 
også forestiller mig sammen 

med yderligere bygnings-
masse indgår i et internati-
onalt museum. Vi har alle-
rede tidligere forsvarschef 
Tim Sloth Jørgensen inde 
over projektet, og jeg synes, 
at det ville være godt, hvis 

vi fik det cementeret, inden 
resten blev sat til salg”, siger 
Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V)

Plejehjem til de lokale
Samtidig slår hun fast, at 

hun mener, at Kommunen 
skal tilkendegive overfor 
Staten, at man går efter at 
lokalplanlægge et plejehjem 
i området.

”Det kan Kommunen lige 
så godt tage en dialog med 

Staten om først som sidst. 
Når Staten ved, at der kom-
mer plejehjem, så bør salgs-
prisen naturligvis også af-
spejle sig i det”, siger Cecilia 
Lonning-Skovgaard.

Hun er åben for, at der 
også blive plads til nybyg-
geri i lokalplanen, men ser 
ikke for sig, at Københavns 
højeste tårn kommer til at 
ligge lige dér.

”Vi er jo ude i et historisk 
område, og selvom jeg ikke 
lider af højdeskræk, når det 
gælder bygninger, så hand-
ler det også om, at bygge i 
respekt for området. Der-
med ikke sagt, at der ikke er 
plads til byggekvadratme-
ter på stedet, men der er en 
grænse for, hvor meget det 
kan rage op. Kommer man 
og siger, at man ønsker at 
bygge i 75 meters højde, så 
synes jeg klart, at man skal 
gentænke det projekt”, siger 
Cecilia Lonning-Skovgaard.

Det er den nye forsvars-
minister Morten Bødskov, 
der skal forhandle en aftale 
på plads med partierne i for-
svarsforliget. Det er allerede 
aftalt, at provenuet skal bru-
ges til materielanskaffelser i 
forsvaret.

Det har længe svirret med 
rygter, og Lokalavisen Hav-
nefronten har lige så længe 
forsøgt at få rygterne verifi-
ceret hos Joe & The Juice. Og 
den er god nok. Rygterne 
talte sandt. Joe & The Juice 
åbner i den gamle We Cycle 

– og før det boghandel – på 
hjørnet af Njalsgade og Is-
lands Brygge.

Ifølge Kasper Garnell fra 
Joe & The Juice, bliver det en 
butik, som man også kender 
andre steder fra byen.

”Det bliver en koncept-

butik i stil med den, vi har 
på Sankt Annæ plads. Lidt 
mere ’afdæmpet’ atmosfæ-
re, sofahjørner og skiftende 
menu”, fortæller Kasper 
Garnell til Havnefronten.

”Bryggen er sit eget lille 
univers i København, og vi 

tror absolut, at vi med vores 
konceptbutik vil kunne til-
byde lokalmiljøet et hygge-
ligt mødested med et regel-
mæssigt skiftende udvalg af 
sunde, frisklavede produk-
ter”, siger Jesper Garnell.

”Nogle gange vil man 

gerne bare hente sin kaffe 
eller juice på vej til arbejde, 
og så gider man ikke gå de 
17-20 minutter til Fisketor-
vet eller Christianshavn. 
Med vores app’s ’pre-or-
der’-funktion er det muligt 
at bestille sin ordre til af-

hentning i butikken, når det 
passer, så de dyrebare mor-
genminutter ikke er spildt 
på at vente i kø”, siger Kas-
per Garnell. Åbningsdagen 
er sat til 20. april.

Jesch

Af Jesper Schou Hansen

Ventetiden på de nye stop-
pesteder for Havnebussen 
er ved at være overstået. 
Arbejdet med de nye havne-
busstoppesteder ved Islands 
Brygge og Enghave Brygge 
har været forsinket, men fra 
27. februar sættes de i drift 

og findes allerede nu i rejse-
planen.

Det fortæller Movia til 
Lokalavisen Havnefronten.

”De to nye havnebus-
stoppesteder ved Islands 
Brygge Syd og Enghave 
Brygge er færdigetablerede 
og klar til at åbne 27. febru-
ar 2022. Det nye stoppested 

ved Orientkaj åbner forven-
teligt i slutningen af april. 
Du kan allerede nu tjekke 
rejseplanen, hvis du vælger 
en dato fra 27. februar og 
frem. Så er stoppestederne 
ved Islands Brygge Syd og 
Enghave Brygge med. Da 
åbningsdatoen for Orientkaj 
ligger et par måneder ude i 

fremtiden, kan du ikke søge 
på den rejse endnu”, fortæl-
ler Line Thaarup fra Movias 
presseafdeling.

Det er Movia, der står for 
såvel busser som havnebus-
ser, men det er Arriva, som 
på kontrakt driver havne-
busserne for Movia.

De to nye stoppesteder 

er en del af en politisk afta-
le om at udvide omfanget af 
havnebussen. Ud over i den 
sydlige del af havnen, kom-
mer der altså også et anløbs-
sted ved Orientkaj.

Arbejdet  
stærkt forsinket
De tre nye stoppesteder for 
havnebussen skulle faktisk 
have været i brug siden juli 
måned. Det fremgår oprin-
deligt af et notat fra Tek-
nik- og Miljøforvaltningen i 
forbindelse med, at Venstre, 

Radikale, Socialdemokrati-
et, SF, Enhedslisten og Alter-
nativet blev enige om at bru-
ge knap 10 millioner kroner 
på stoppestederne.

De nye stoppesteder 
er blevet mulige, efter at 
Kommunen har investeret 
i nye el-havnebusser. Det 
forøgede antal havnebusser 
gør nemlig, at det er muligt 
fortsat at opretholde en for-
nuftig tidsplan for havne-
busserne, som med stoppe-
stedet især i Nordhavn får 
en betragteligt længere rute.

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden: 

“Weekendredaktionen” 
med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Se os på YouTube og Facebook
• Hvem vil du sikre?
•  Ægtefæller/samlevende/enlige 

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

Chr. Hansensvej 5 • 
Ved Faurgården 7 • 

Vestervangen 10 • 

Lars Michael

Testamente
Hvem vil du sikre?

Ægtefæller, samlevende og 

enlige – de fleste har behov for 
testamente. 

Gratis uforpligtende møde på 

mit kontor eller hos dig. 

Advokat og specialist i arv, 

testamente, dødsbobehandling, 

fremtidsfuldmagter og 

ægtepagter.Lars Michael 
Randskov

lmr@cityadvokat.dk
Tlf. 26 12 53 81

Lyngby Hovedgade 62, 2. th.
2800 Kgs. Lyngby

Gothersgade 137, 5. tv.
1123 København
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Tekst og fotos:  

Mikkel Bækgaard

Engang for ikke så længe 
siden var danske fastelavns-
boller en af to ting: Enten 
en gærbolle fyldt med ka-
gecreme og måske lidt cho-
kolade eller remonce. Eller 
også en stor wienerbrøds-
bolle pumpet med fløde-
skum, lidt syltetøj og måske 
en vaniljecreme.

Det kan de sådan set 
sagtens være stadigvæk, 
hvor mangt et bagervindue 
bugner af de helt klassiske 
varianter. Men de senere år 
er der sket noget med faste-
lavnsbollerne, der er gået 
fra at være noget klassisk og 
velkendt til at være noget, 

de enkelte bagere konkur-
rerer benhårdt på at levere 
i de mest farvestrålende og 
ekstravagante udgaver.

Og det er sjovt og festligt, 
mener madskribent Louisa 
Lorang, der bor på Christi-
anshavn og herfra med glæ-
de har fulgt de senere års 
fastelavnsbolletrend.

“Jeg oplever det altid 
som noget positivt, når vi 
har nogle trends, der går 
madamok. Og det er fedt, at 
det er fastelavnsbollen, der 
er blevet hypet de senere år. 
Jeg har ellers oplevet faste-
lavn som en højtid, der var 
lidt på vej ud med badevan-
det – hvor halloween ellers 
har overtaget magtpositi-
onen, har jeg kunnet se på 

mine børn. Men måske kan 
man håbe, at hypen om fa-
stelavnsbollerne også smit-
ter lidt af på selve traditio-
nen”, siger hun.

Japansk-dansk fusion 
blev et kæmpe hit
Et af de steder, der virkelig 
har sat fut i de moderne, far-
vestrålende fastelavnsbol-
ler, er hos det japansk ejede 
Andersen Bakery på Islands 
Brygge. De lancerede deres 
ekstremt populære faste-
lavnsbolle i 2020, der skulle 
være en særlig identitets-
markør for bageriet.

“Vi ville lave en fusion 
mellem noget dansk og no-
get japansk. Det var ideen at 
matche dansk wienerbrød 
med noget japansk – blandt 
andet via smage fra yuzu 
og matcha. Og så skulle det 
stå skarpt, for det stringen-
te er noget, som man også 
er kendt for i Japan”, sagde 
Nichlas Frese fra Andersen 
Bakery i et interview sidste 
år.

Og netop den bolle blev 
et gigantisk hit på socia-
le medier som Instagram 

og førte til, at man sidste 
år producerede 2000 faste-
lavnsboller om dagen hos 
Andersen Bakery – en pro-
duktion, der også i år har 
taget københavnerne med 
storm.

Sæsonvare fra nye 
fancy bagere
Louisa Lorang oplever, at fa-
stelavnsbollernes succes er 
et udtryk for, at bagerne er 
begyndt at tænke i sæsoner. 
For netop den begrænsede 
salgsperiode er med til at 
styrke hypen, mener hun:

“Når noget kun er der 
i en begrænset periode, så 
skal man bare have det nu. 
Og så oplever vi også, at 
der er kommet en hel række 
fancy bagere til, der virkelig 
gerne vil vise, hvad de kan. 
Man har virkelig hævet sig 
over pulverblandingerne 
og laver et regulært styk-
ke håndværk. Og når man 
samtidig kan lave noget, 
der er ekstremt flot og skabe 
hype på de sociale medier, 
så har man en succes”, siger 
Louisa Lorang, der også slår 
fast, at det ikke kun er ba-

Fastelavnsboller 
langs havnefront
Boller vil jeg have … Helt uden ballade. Der er 

smæk på både farver, smag og tyngde i årets 

fastelavnsboller. Og det er dejligt, at den el-

lers hensygnende fastelavnshøjtid får et skud 

fest fra bagerne, mener lokal madskribent. 

Og bollerne smager virkelig godt, kunne Hav-

nefronten konstatere, da vi tog på tur rundt 

for at smage lidt på udvalget.
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gerne, der er glade for faste-
lavnsboller.

Det er magasinerne også.
“Allerede i efteråret be-

gyndte det at strømme ind 
med bestillinger hos mig 
på opskrifter på fastelavns-
boller. Jeg tror, jeg har lavet 
i hvert fald 12 opskrifter til 
årets fastelavn”, siger hun.

Yuzu og æbler er et 
frisksmagende hit
Selv har madskribenten fra 
Christianshavn i år endnu 
ikke nået at få smagt på ud-
valget hos bagerne. Det har 
til gengæld Havnefrontens 
udsendte, der både til en test 
i Politiken og som research 

til nærværende artikel har 
smagt på et stort udvalg af 
årets boller.

Og der er et stort udvalg 
ekstravagante, flotte og 
velsmagende fastelavns-
boller at sætte tænderne i 
i Havnefrontens område. 
Det gælder blandt andet de 
føromtalte kunstværker fra 
Andersen Bakery, hvor især 
varianten med yuzu og æble 
virkelig begejstrer. Her får 
den fede creme f.eks. et flot 
modspil af syre fra den ja-
panske citrusfrugt. Modsat 
bliver varianten med ristede 
mandler en kende for fed i 
det.

Et stenkast fra Andersen 

ligger Il Buco, der i år også 
er med på fastelavnsbolle-
moden med en fræk sag, 
hvor en briochedej er fyldt 
med en creme på mjødurt 
og solbær. Her er der tale 
om både elegance og vel-
smag fra både de let bitre 
solbær og den fremmedarte-
de, parfumerede urt.

Tre gode varianter fra 
Hart – og en traditionel 
lækkerbisken fra 
Emmerys
Solbær er også en vigtig 
spiller i den mest populæ-
re fastelavnsbolle hos Hart 
Bageri, der har åbnet en stor 
butik og café på Holmen. 
Her har de tre forskellige 
varianter på hylderne, men 
sidste års nyhed er salgs-
topscorer, fortæller ekspe-
dienten os. Det er en crois-
santdej fyldt med creme og 
temmelig bittert og meget 
voksent solbærsyltetøj. Det 
er en ekstremt velsmagen-
de og ikke alt for stor bolle, 
der giver plads til, at man 
har appetit til at smage en 
af de to andre herlige boller 
fra Hart. Det kunne enten 

være deres take på en klas-
sisk gærdejs-fastelavnsbol-
le fyldt med flødeskum og 
med intens mørk chokolade 
på toppen eller årets nyhed 
med en yuzu-flødecreme, 
der i det her selskab er lidt 
til den kedelige side.

Af de helt traditionelle 
varianter kan den helt klas-
siske gærdejsbolle fra Em-
merys anbefales, ligesom 
Bodenhoff, der snart åbner 
på Christianshavns Torv, 
har en hæderlig wienerbol-
le med fløde, vaniljecreme 
og hindbærmarmelade. 
Lagkagehusets wienerbolle 
med vaniljecreme kan man  
dog med held gå langt 
udenom.

En spændende variant 
ser også ud til at være bol-
lerne fra det nye bageri Per-
ron hos Banegaarden. Dem 
fik vi dog ikke smagt, for 
der var desværre lukket den 
dag, Havnefronten tog sin 
rundtur, hvor vi alle steder 
valgte at betale for bollerne 
i stedet for at kaste os ud i 
at synge “boller op, boller 
ned” og true med ballade.

avnsboller 
efronten

Når noget kun er der i en begrænset periode, så 

skal man bare have det nu. Og så oplever vi også, 

at der er kommet en hel række fancy bagere til, 

der virkelig gerne vil vise, hvad de kan. Man har 

virkelig hævet sig over pulverblandingerne og 

laver et regulært stykke håndværk.

- Louisa Lorang - 

Jeg oplever det altid som  

noget positivt, når vi har nogle 

trends, der går madamok.  

Og det er fedt, at det er  

fastelavnsbollen, der er  

blevet hypet de senere år.

- Louisa Lorang - 
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Psykoterapeut-studerende
tager nu klienter ind på Bryggen

Jordanlæg og stendæmning 
ved Lynetteholmen er i gang

Vandflyver på spansk visit

Bryggebo Line 

Østerby studerer til 

psykoterapeut og 

åbner nu som del af 

sin uddannelse op 

for at tage klienter 

ind. Dermed kan 

hun til en god pris 

hjælpe folk med 

ondt i livet og sam-

tidig selv få vigtig 

behandlererfaring.
 

Af Mikkel Bækgaard

Når man selv har oplevet 
livets mørke sider, er det 
oplagt at hjælpe andre, 
der måske har det på sam-
me måde. Sådan er det i 
hvert fald hos 49-årige Line 
Østerby på Islands Bryg-
ge, der efter mange år som 
musiker og skolelærer har 
kastet sig ud i en fireårig 
uddannelse som psykote-
rapeut.

“Jeg har både som lærer 
og musiker altid interes-
seret mig for mennesker 
og deres udvikling. Som 
ung har jeg desuden haft 
en alvorlig depression og 

lidt af angst. Her benytte-
de jeg mig selv af psyko-
terapi med godt resultat, 
så jeg ved, hvilken forskel 
det kan gøre. Jeg har der-

for set de forskellige sider 
af livet“, forklarer Line 
Østerby, der brænder for 
at gøre en forskel for alle, 
der har det svært. Hun har 

desuden stort kendskab til 
unges udfordringer.

“Jeg har arbejdet med 
unge og især sårbare i 
mange år. I folkeskolen 
har jeg været vidne til en 
præstationskultur, hvor et 
stigende antal unge er ud-
fordret psykisk og mentalt 
– på en måde, så angst nær-
mest er blevet en folkesyg-
dom. Og det er noget, vi 
som samfund ikke rigtigt 
tager alvorligt. Det er bare 
noget, som skal gå over, er 
holdningen nærmest.”

Dedikeret 
behandleruddannelse
Disse erfaringer – både de 
personlige og professionel-
le – har fået Line Østerby 
til at begynde på en fireårig 
uddannelse som psyko-
terapeut hos ID Academy 
på Østerbro. Her får hun 
en dedikeret behandler-
uddannelse, der – modsat 
f.eks. psykologuddannel-
sen på universitet – er di-
rekte rettet mod at skulle 
ud og behandle klienter.

“Jeg tænkte, at det var 
det naturlige skridt for 
mig. Det, som jeg har op-
levet som lærer, det er der 
rigtigt meget brug for – 
også hos en behandler“, 

siger Line Østerby, der som 
en del af sin uddannelse nu 
åbner op for at tage klien-
ter ind.

Det foregår på den 
måde, at hun nu kan tage 
sine egne klienter, som 
hun har fortrolige samtaler 
med – og de erfaringer og 
problemstillinger, hun op-
lever her, diskuterer hun så 
anonymiseret med sine un-
dervisere og kammerater i 
en række supervisionssam-
taler. Dermed bliver hun 
dygtigere som behandler 
og får relevant erfaring.

Klienterne 
kan være helt trygge
Samtalerne hos Line Øster-
by foregår hos hende på 
Islands Brygge, hvor hun 
som studerende kan tilby-
de behandling for en at-
traktiv pris sammenlignet 
med en færdiguddannet 
psykoterapeut – uden at 
det går ud over kvaliteten, 
slår hun fast. For netop de 

intense supervisionsforløb 
sikrer, at klienterne kan 
være helt trygge.

“En uddannet psykote-
rapeut tager mellem 600 og 
1000 kroner i timen. Men 
jeg kan tilbyde behandlin-
ger for 350 kroner – og 250 
kroner for studerende og 
arbejdsledige“, forklarer 
den kommende psykotera-
peut, der lægger vægt på, 
at kemien mellem hende 
og klienten skal være på 
plads.

Derfor tager hun altid 
en indledende snak med 
klienterne og opfordrer 
dem til at overveje det en 
dags tid, inden de binder 
sig til et forløb hos hende.

“Hvis ikke, man føler 
sig tryg ved mig – og hvis 
der ikke er god kemi – så 
skal man hellere finde en 
anden. Ellers går det ikke“, 
slår Line Østerby fast.

Af Anders Bo Petersen og 

 Jesper Schou Hansen

Siden december har arbej-
det med at uddybe sejl-
renden ’Svælget’ syd for 
Prøvestenen været i gang. 
Containerskibene til hav-
nen skal nemlig til at sejle 
øst om Middelgrunden. Og 
nu starter arbejdet også med 
selve jordmodtageanlæg og 
Lynetteholms kommende 
stendæmninger.  Det arbej-
de skal på plads, så anlæg-
get kan modtage den over-
skudsjord, som Lynetteholm 
skal opfyldes med. 

Det meste af jorden til 

opfyld kommer fra byg-
gerier i København, og de 
daglige mængder jord sva-
rer i runde tal til, hvad der 
allerede transporteres gen-
nem gaderne i København. 
Der kommer således ikke 
flere lastbiler på de køben-
havnske gader pga. Lynet-
teholmen. De dirigeres blot 
fremover fra Nordhavn til 
Lynetteholmen. 

Der bliver også arbej-
det med at nedgrave regn-
vandsledninger, der kan 
lede regnvand væk fra an-
lægget. Samtidig skal der 
rammes betonpæle i jorden 
til anlæggets vognvægt og 

hjulvask. Vognvægten bli-
ver designet, så lastbiler 
med jord til Lynetteholm 
kan køre på vægten og få 
vejet den mængde jord, de 
leverer til Lynetteholm.

Stendæmning 2,8 
meter over havet
Størstedelen af Lynette-
holms omkreds (perimeter) 
anlægges som stendæmnin-
ger, der kommer til at være 
synlige cirka 2,8 meter over 
vandoverfladen. 

Det arbejde er også så 
småt startet. Siden midten af 
januar har Per Aarsleff A/S, 
der er entreprenør på pro-

jektet, arbejdet med at grave 
blødt havbundsmateriale 
væk i det vandområde, hvor 
Lynetteholms stendæmning 
ud mod Øresund skal etab-
leres.

Når den bløde havbund 
er væk, vil den her i febru-
ar blive erstattet med sand. 
Det gør man for at sikre, at 
stendæmningen står solidt. 
Derefter kan selve opbyg-
ningen af stendæmningen 
gå i gang.

Lynetteholms ydre sten-
dæmninger bliver konstru-
eret til at kunne dæmme op 
for stormflod og havvands-
stigninger fra nord. 

Lynetteholmen er ikke 
den endelige stormflods-
sikring af København, men 
kun en del af den. Politi-
kerne vil senere skulle tage 
stilling til yderligere sikring 

– herunder eventuelle por-
te til indsejlingen som man 
også kender det fra London.

Nordic Sea Planes, der flyver fra Køben-
havns havn til Aarhus, har været på be-
søg i Santa Cruz de Tenerifes havn. Det 
skyldes, at Surcar Airlines arbejder på at 

genintroducere vandflyvning på De Kana-
riske Øer igen efter 65 års fravær. 

Normalt er begge Nordic Seaplanes 
to vandflyvere optaget af opgaver i Dan-

mark, men corona nedlukningen gjorde, 
at der i januar var tid til en afstikker.

Det spanske selskab håber, at starte ru-
ter næste efterår. Så længe skal man dog 

ikke vente på at flyve med vandflyveren 
mellem Aarhus og København. De starter 
nemlig igen 1. marts.

Jesch

Line Østerby, psykoterapeut
Psykoterapeutstuderende på Islands Brygge, der nu lukker 

op for klienter. Læs mere og find kontaktoplysninger på  

www.lineøsterby.dk. 
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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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Ny udstilling på Christianshavn  
om iværksættere gennem tiden

Vinterferie på Nordatlantens  
Brygge på Christianshavn

Husbådejere skal selv løse  
tvister i Frederiksholmsløbet

Den gamle isbjørn har tilbudt at hjælpe børn i følgeskab med voksne med at forstå og arbejde 

med kunsten i vinterferien. Foto: Nordatlantens Brygge.

Af Anders Bo Petersen

Et af Københavns abso-
lut mest oversete museer, 
Bank- og Sparekassemuseet 
på Christianshavn, sætter 
fokus på iværksættere gen-
nem tiden. I dag er iværk-
sættere kommet ind i tv-stu-
erne i den bedste sendetid 
med programmer som Lø-
vens Hule og har nærmest 
fået heltestatus.

Men hvad driver iværk-
sætterne, og hvordan ople-
ver de særligt opstarten af et 
nyt firma? Det er et par af de 
centrale spørgsmål i Bank- 
og Sparekassemuseets nye 
særudstilling, ”Iværksætte-
re før og nu”, der tegner et 
portræt af iværksættere fra 
1700-tallet og frem til i dag.

”Museet vil med sær-
udstillingen sætte fokus på 
iværksætterne, som med 
stor personlig indsats ska-
ber økonomisk vækst og 
nye arbejdspladser i sam-
fundet. Udstillingen for-
søger at give et indblik i 
iværksætternes vanskelige 
start og at nå ind til det per-
sonlige DNA, som gør dem 
til virksomhedsstartere”, si-

ger Ole Simonsen, der er be-
styrelsesformand for Bank- 
og Sparekassemuseet.

Mød nuværende  
og tidligere
I udstillingen møder man 
fem af nutidens iværk-

sættere og syv historiske 
iværksættere. Udstillingen 
viser bl.a. nogle af de råva-
rer, prototyper og færdige 
produkter, som har været 
fundamentet for start af nye 
virksomheder.

Blandt produkterne kan 

nævnes den ikoniske Ellert, 
der leder frem mod nutidens 
boom af elbiler, stomiposer, 
som forbedrer livskvaliteten 
markant for patienter ver-
den over, smarte sneakers 
og tasker af genbrugt tøj og 
lækre interiørprodukter af 

genanvendt plast, der har 
bæredygtighed i centrum.

Særudstillingen fortæller 
om historiske og samfunds-
mæssige udfordringer for 
iværksætterne.

Blandt de facts, som man 
præsenteres for, er Dan-

marks bundrekord i andelen 
af kvindelige iværksættere 
og et overblik over, hvilken 
type uddannelse der skaber 
flest iværksættere.

Udstillingen er er tilret-
telagt af museumsinspektør 
Inge Christiansen og er ble-
vet til med økonomisk støtte 
fra Nordea-fonden. Udstil-
lingen om iværksættere fort-
sætter frem til søndag den 4. 
december 2022.

Er du på jagt efter kulturelle 
tilbud i vinterferien – med 
eller uden børn – så har 
Nordatlantens Brygge på 
Christianshavn et par gode 
tilbud. 

Børnene kan i vinterfe-
rien eksempelvis komme 
med og få hjælp af stedets 
gode gamle bjørn til at forstå 
kunst. Det er et tilbud mål-
rettet for 5 til 10-årige – og 
det er gratis for både børn 
og voksne.

I øjeblikket er det Gud-
run Hasles og Martin Brandt 
Hansens kunstværker på 
Nordatlantens Brygges ”Im-
port/eksport”, der er på 

programmet. Den er også 
omtalt i forrige nummer af 
Havnefronten. Her finder vi 
fortællinger om Grønland. 
Den gamle isbjørn, der bor 
på Nordatlantens Brygge, 
ved også meget om Grøn-
land. Især om naturen og 
det store landskab. Selvom 
bjørnen forstår sig på en del, 
så kan de yngre gæster sta-
dig hjælpe den store gamle 
bjørn med at oversætte for-
tællingerne i udstillingen til 
kunstværker, som børnene 
selv skal lave.

For at der nu er plads til, 
at de interesserede børn kan 
komme til at lave hver deres 

skulptur, hvor de arbejder 
med at forme tupilakker i 
ostevoks og skrive egne for-
tællinger på masonit, så skal 
man tilmelde sig på hjem-
mesiden.

Til at hjælpe børnene - 
med at hjælpe isbjørnen - 
har Nordatlantens Brygge 
inviteret kunstformidler 
Ann Louise Overgaard, der 
vil vise udstillingen med 
den grønlandske og den 
danske kunstner og stå for 
aktiviteterne i det kreative 
værksted.

Abo

Det er ikke Københavns 
Kommunes opgave at løse 
tvister omkring opsagte 
husbåde i Frederiksholms-
løbet, men kommunen vil 

gerne være behjælpelig med 
at finde løsninger.

Sådan er konklusionen 
i et notat fra Københavns 
Kommune i sagen om tre 

uheldige husbådejere, som 
skal flytte i forbindelse med, 
at Teglværket nedrives, og 
grunden skal bruges til boli-
ger og erhverv.

Lokalplanen tilbage fra 
2011 giver dog mulighed for, 
at både kan finde andre pla-
ceringer i samme nærom-
råde. Og det skal det helst 

være, for den eksisterende 
bro kan slet ikke åbne, og 
dermed vil bådene i givet 
fald skulle løftes over land.

Foreløbig er der etable-
ret nødstrøm til de tre både 
fra den byggestrøm, som er 
etableret i forbindelse med 
det kommende byggeri. FB 
Gruppen, som skal i gang 
med byggeriet, har nemlig 

været nødt til at fjerne den 
almindelige strømforsyning 
i forbindelse med nedriv-
ningen.

I denne uge er der møde 
hos By & Havn med såvel 
husbådejerne som ejerne af 
de to af ejendommene i Fre-
deriksholmsløbet i forsøget 
på at finde en løsning.

 Jesch

Om museet
Museet ligger på Christi-

anshavn i en smuk gammel 

1700-tals bygning, Heerings 

Gård. Ud over særudstillingen 

rummer museet udstillingen 

PENGE – dine, mine og vores 

om banker og sparekassers 

udvikling i de seneste 150 år 

og vinkælderen med udstil-

ling om familien Heerings 

likørproduktion. Bank- og 

Sparekassemuseet har åben 

søndag kl. 10-16 og onsdag kl. 

10-17. Der er gratis adgang.

Der er kommet en Ellert med på udstillingen. Det er en dansk el-bil, der dog aldrig rigtig slog igennem. Foto: PR foto.
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Scan og læs mere

Oplev årets vinterjazz festival hos 
Danhostel Copenhagen City

3-27 februar 2022

    vinterJazz
Festival

3-27 februar 2022

H.C. Andersens Blvd. 50

1553 København V

Tel. +45 33 11 85 85
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Copenhagen Light 
Festival er i gang
Fri af coronaen er Copen-
hagen Light Festival  
skudt i gang med gå-,  
løbe- og cykelruterne, samt 
mulighed for at booke  
både guidet ture og op- 
leve værker både midt i cen-
trum og i områder uden for 
byen.  

Kortet og info ligger på 
hjemmesiden og særligt i 
den officielle festival app 
“Copenhagen Light Festival 

- within 10 Minutes”, hvor 
man kan finde

Et lysprogram  
for folk i alle aldre
Festivalprogrammet favner 
i år – ifølge arrangørerne - 
bredere end nogensinde før, 
og rummer alt fra pop-up 
events, storskala lysinstalla-
tioner til 3D mapping vær-
ker. 

Der er fokus på alt fra de 

små finurlige lysoplevelser 
til de store spektakulære 
lysværker af kunstnere fra 
både Danmark og udlandet. 
Med over 50 værker og end-
nu flere pop-up events vil 
der tilbydes lysoplevelser 
for enhver smag.

”Det er lykkedes af få fle-
re flotte værker op og mere 
liv langs ruterne i forhold til 
sidste år pga. kunstneren, 
værterne og vores aktive 
sponsorer. Vi ønsker at lyse 
februars tre ugers kulde, 
mørke og vinterferie fanta-
stisk op i København, så der 
skabes liv og oplevelser for 
både lokale og turister, og 

som bidrager med en bære-
dygtig oplevelsesøkonomi 
til København”, siger Jesper 
Kongshaug, der er bestyrel-
sesformand for Copenhagen 
Light Festival.

Premiere på 3D 
animeret mapping 
værker 
For første gang i festivalens 
historie bringer 3D map-
ping-værker til København. 
Her vil blandt andet facaden 
på det historiske Børsen og 
Sydbanks bygning på Kgs 
Nytorv blive bragt i live af 
animerede projektioner.

Landskabsarkitekt-studerende inspirerer 
Christiania til stormflodssikring

De studerende har afleveret en række forslag til hvordan 
oversvømmelser på Christiania kan undgås. Illustration: 
Landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet

Christiania er i fare for over-
svømmelse, når stærk vind 
presser vand ind i Køben-
havns Havn og videre ind i 
den smalle kanal langs Refs-
halevej. Da stormen Bodil 
huserede i december 2013 
var vandet kun 10-15 cm fra 
at nå over vejen og ind på 
fristaden, hvor der poten-
tielt kunne komme til at stå 
en halv meter vand. 

Det fik christianitterne til 
at tænke i stormflodssikring, 
og de får nu assistance i ar-
bejdet med at undgå over-
svømmelser. De seneste tre 
måneder har 38 studerende 
på landskabsarkitektud-
dannelsen på Københavns 
Universitet nemlig arbejdet 
med forslag til ombygning 
af Refshalevej, og nu har de 

præsenteret de deres forslag 
for Christiania. 

Samarbejde til gavn 
for begge parter
Jørgen Bjødstrup fra Chri-
stianias stormflodsgruppe 
fortæller, at det var deres 
kontakt i Københavns Kom-
mune, der foreslog at hente 
inspiration fra studerende. 

”Vi var så heldige, at 
det passede med et aktuelt 
kursus på uddannelsen, og 
allerede i efteråret præsen-
terede de studerende nogle 
meget flotte skitseprojekter 
for os. Nu ser vi frem til de 
gennemarbejdede forslag, 
som vi regner med vil være 
til nytte i vores videre arbej-
de frem mod en løsning”, 
siger han.

Kursusleder Jan Støvring 
fremhæver undervisnings-
formen med case-baseret 
projektarbejde som en god 
metode til at skabe enga-
gement og sikre aktualitet 
i uddannelsen. For stude-
rende Irene Kleisdorff Hou-
gaard var det da også en 
stor fordel at være i dialog 
med ’rigtige’ brugere af pro-
jektområdet. 

”Opgaven virker meget 
mere realistisk, når man bli-
ver præsenteret for en vir-
kelig situation. F.eks. ønske-
de christianitterne først og 
fremmest Refshalevej som et 
sted med bevægelse frem for 
ophold, og det blev direkte 
inspiration til vores forslag. 
Christianitterne var meget 
åbne over for vores arbejde, 
og det har været en positiv 
oplevelse at arbejde sammen 
med dem”, fortæller hun. 

Landskabs- 
arkitekturen som 
problemknuser
De studerende har arbejdet 

i ni grupper, der kommer 
med hver sit bud på, hvor-
dan Refshalevej kan ændres 
til også at kunne fungere 
som stormflodssikring. I et 
af forslagene er det en forhø-
jet gangsti langs vejen, der 
samtidig fungerer som dige. 
Et andet forslag etablerer en 
lav mur ned midt gennem 
vejen, der både holder vand 
ude fra bebyggelsen og fun-
gerer som opdeling mellem 
biler og bløde trafikanter. 
Det er bl.a. aktuelt, fordi ve-

jen også er skolevej for de 
nye boligområder på Refs-
haleøen. De studerendes 
forslag har også fokus på at 
skaffe plads til bynatur og 
nye rekreative muligheder. 

Når udfordringen med 
oversvømmelser på Christi-
ania skal løses, er det nemlig 
samfundsøkonomisk for-
nuftigt at se på, om en løs-
ning på det ene problem kan 
gå hånd i hånd med løsning 
på andre, fremhæver studie-
leder Torben Dam. 

”Det krav vil de stude-
rende møde i deres fremti-
dige virke, og derfor er det 
vigtigt, at de får det ind un-
der huden i uddannelsen”.

Klimatilpasning giver 
nye udfordringer
Torben Dam peger på, at de 
studerendes aktuelle opga-
veløsninger også viser, hvad 
der forhindrer os i straks at 
gå i gang med tilpasning til 
klimaforandringerne: Der 
opstår helt nye spørgsmål, 
som kræver prioritering 
blandt borgere og beslut-
ningstagere. 

”Et eksempel er tilgænge-
lighed. Når der skal bygges 
diger og mure, får det bl.a. 
vidtrækkende konsekvenser 
for dårlig gående der skal på 
tværs, og der bliver mindre 
plads bag digerne”, siger 
Torben Dam.

De studerende ni forslag 
er nu præsenteret for Chri-
stianias stormflodsgruppe. 
I hele februar udstilles pro-
jekterne i ’Det Grønne Rum’ 
på Christiania, hvor både 
christianitter og andre kø-
benhavnere kan se med og 
blive klogere på stormflods-
sikring.

Du styrer selv 

din arbejdstid – 

inden for deadline
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Du arbejder 
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Du får del 

i vores 

rabataftaler
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Breaking news? Igen? Jeg ved 
det jo godt, flere venner har for 
længst slettet de apps, der tilhø-
rer Danmarks store onlinemedier, 
eb.dk og bt.dk.

De to forhenværende - og før-
hen glimrende danske formid-
dagsaviser - kæmper nu en døds-
kamp for at overleve. Kampen 
for de trykte medier er allerede 
opgivet - B.T. foræres endda gra-
tis væk i løbet af ugen, og så skal 
man alligevel betale for en anden 
udgave af avisen. Det må være 
for at gøre det nemmere. Det har 
i al fald ikke været svært for mig 
at droppe den avis fuldstændigt. 
Ekstra Bladets trykte udgave har 
jeg ikke læst i årevis.

Men så er der jo online-ver-
sionerne. Og her er det, at mine 
venner kommer ind, for de vil 
ikke længere lade sig snyde af de 

bombastiske ”Breaking News”, 
man mødes med - udstyret med 
alarmerende sorte bogstaver på 
gul baggrund. Eller også er det 
omvendt. De såkaldte clickbaits. 
Alarmerende overskrifter, der 
skal lokke folk til. Men dækker 
over noget ragende uinteressant.

Lidt det samme som at købe 
en Porsche, og det viser sig, at 
vognen er forsynet med en knal-
lertmotor. Det vil man heller ikke 
finde sig i.

Breaking: bliv hjemme
Forleden blev jeg i et af de to om-
talte medier mødt med følgende 
flammeskrift: BLIV HJEMME!

Nu havde jeg faktisk lige sat 
vand over til en god kop te, og da 
det regnede udenfor, så skulle jeg 
i forvejen ikke nogen steder.

Men jeg tænkte, at jeg allige-

vel ville se, hvorfor jeg skulle bli-
ve hjemme. Var der en terrorist i 
byen? Giftgasser, der kom driven-
de ind over hustagene? Hjemme-
værnet på gaden? Eller hvad?

Det viste sig, at mediet advare-
de mig mod at rejse til Ukraine.

Nu havde jeg sådan set ikke 
tænkt mig - under nogle omstæn-
digheder - at rejse til Ukraine, og 
jeg ved ikke, hvor mange andre, 
der har tænkt sig at rejse dertil, 
mens uroen ulmer?

Så den alarmerende overskrift 
var jo, kan man roligt sige, noget 
malplaceret i en avis, hvis læsere, 
for hovedpartens vedkommende, 
rejser til Gran Canaria på denne 
tid af året. Hvis de da ikke i denne 
Corona tid foretrækker at besøge 
svigermor i Vejle.

Mere clickbait
Jeg var i øvrigt dum nok til senere 
at klikke ind på en anden kæm-
pe overskrift: ”DANSK MARE-
RIDT!”

Hva’, man forestiller sig alt 

muligt, men det viste sig, at det 
var en dansk fodboldspiller, der 
endnu ikke var kommet sin skade 
i baglåret kvit. Han kunne derfor 
ikke spille fodbold før lidt senere 
på foråret. Nå!

Jeg er da ked af, at et ungt men-
neske har ondt i låret, for mig er 
det iøvrigt ligegyldigt, om det 
er en kendt fodboldspiller eller 
en lærling fra Amagerbrogade  
eller Østermarie: Det gør lige 
ondt.

Og med al respekt for den på-
gældende fodboldspiller: Stærkt 
fodboldinteresserede følger sik-
kert med i de enkelte spilleres 
helbredstilstand, men en kæmpe 
overskrift med DANSK MARE-
RIDT? Helt ding-dong!

Endelig en god nyhed
Ikke at de øvrige medier er me-
get bedre: I flere uger skulle man 
ikke tro, at der var andre begiven-
heder i verden end uroen i Dansk 
Folkeparti og fodboldspilleren 
Christians Eriksens comeback. Jo-

vist, vi vil gerne vide begge dele 
- men uafbrudt? 

På den baggrund var det en 
rigtig god nyhed, synes jeg, at 
kulturminister Ane Halsboe-Jør-
gensen (S), som jeg, hånden på 
hjertet, først nu har hæftet mig 
mere indgående med, forleden 
kunne fortælle, at det nu skal til-
flyde de lokale medier flere penge 
- på bekostning af landsdækken-
de nyhedsmedier.

Se dét er ”Breaking News!”
For her, på dette lokale medie, 

siger vi: Når det regner på præ-
sten... God weekend...

- med Finn Edvard
GOD WEEKEND
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Helle Thorning-Schmidts  
foredrag på Den Sorte  
Diamant allerede udsolgt

Fire kvindelige kunstnere udstiller 

på lille galleri bag Politigården

Amager Børnemusikfestival klar 
med program også for Bryggen

Et af flere værker, der  
udstilles på Galleri Wärme.  

Foto: PR foto.

Der er mange, der gerne vil 
høre fhv. statsminister Hel-
le Thorning-Schmidt tale 
om - at være den første, fe-
minisme og fremtiden og 
om MeToo, sexchikane og 
søstersolidaritet – for der 
er udsolgt og venteliste til 
arrangementet, som finder 
sted i Den Sorte Diamant 
den 28. februar.

Thorning-Schmidt gæster 
Diamanten med sin både 
omdiskuterede og anmel-
derroste bog, ”Blondinens 
Betragtninger”, hvor hun 
deler sine perspektiver på 
debatten om køn, feminisme 
og MeToo-bølgen.

Helle Thorning-Schmidt 
har som Danmarks første 
kvindelige statsminister 
prøvet at være en magtfuld 
kvinde i et ellers mands-
domineret univers. Thor-
ning-Schmidts erfaringer 
om vejen til magten er afsæt 
for ”Blondinens Betragtnin-
ger”. 

Med både hardcore stati-
stik og anekdoter fra mag-
tens minefelt analyserer 
Thorning-Schmidt fortidens 
fejl og de muligheder og 
udfordringer, som præger 
tiden. Samtidig spørger 
Thorning-Schmidt sig selv, 
om hun som statsminister 
og erklæret feminist, der i 
en international kontekst 
opfattes anderledes end i en 
dansk kontekst, gjorde nok 
for at understøtte ligestillin-

gen i sin tid som statsmini-
ster.

I bogen ser Thorning-Sch-
midt frem med en række 
samfundsscenarier inspire-
ret af blandt andet sine to 
børns bevidste omgang med 
kønsidentiteter. Det har hun 
blandt andet talt om i ALT 
for Damerne i oktober sid-
ste år, hvor hun erklærede 
sig som modstander af ”det 
binære kassesystem, vi har. 
Vi bliver alle sammen mere 
fri, hvis vi kan være, som 
vi er. Vi skal have lov til at 
være kvinder på 100 forskel-
lige måder og mænd på 100 
forskellige måder. Feminis-
mebrillerne kommer til at 
befri os alle sammen, hvis vi 
tager dem på”, sagde Helle 
Thorning-Schmidt ved den 
lejlighed.

Helle Thorning-Schmidt 
har i dag enkelte bestyrel-
sesposter. Blandt andet i 
Vestas.

Jesch

På det lille Galleri Wärme 
viser man i 2022-sæsonen 
fire kvindelige kunstne-
re:  Karina Adel Jarlstrup 
med udstillingen ”Omveje 
til Smutveje”, Camilla Sort 
med ”Camillas Cigar Cir-
kus,” Kirsten Graver udstil-
ler objekter, mens Daniela 
Stoian kommer med fotoud-
stillingen ”Frozen”.

Udstillingen ”Omveje 
til Smutveje” med værker 
af billedkunstneren Karina 

Adel Jarlstrup, som galleriet 
har kendt gennem mange år 
og endelig får lov til at ud-
stille, er netop åbnet.

Karina Adel Jarlstrup er 
født i 1961 i København og 
er oprindelig professionel 
skuespillerinde, instruktør 
og manuskriptforfatter. Hun 
har hele livet beskæftiget sig 
med billedkunsten og ud-
øver den i flere forskellige 
former. 

Hendes værker er – iføl-

ge galleriet - som oftest es-
senser og historier af mødet 
mellem mennesker, sig selv 
og reminiscenser af det dy-
riske i mennesket, udtrykt i 
figurative, farverige væsner 
og i flere forskellige materi-
aler. 

Karina Adel Jarlstrups 
billeder er små tragikomiske 
fortællinger om det at være 
menneske, på en gang dybt 
banalt og yderst komplice-
ret. 

Kunstneren skriver selv 
om udstillingen: ”Et tilfæl-
digt fund af kartografen og 
kgl. matematikus Johannes 
Mejers kortlægning over 
det danske rige 1640-42 har 
dannet baggrund for udstil-
lingen ”Omveje til Smutve-
je”. Jeg fortabte mig i disse 
kort. Som en anden opda-
gelsesrejsende vandrede 
jeg både med, mod og ind 

under Johannes’ streger. 
Mine tegneredskaber ramte 
kortene som små fodtrin på 
en rejse, som jeg ikke vidste, 
om jeg ville på, men heldig-
vis tog på”.

Udstillingen vil kunne 
ses indtil 26. marts. Jesch

Af Anders Bo Pedersen

Der er tiårsjubilæum for 
Amager Børnemusikfestival 
– i hvert fald hvis man tæl-
ler sidste års online udgave 
med. 

Nu er restriktionerne 
væk, så nu inviteres byens 
børn med på musikalske rej-
ser til fjerne himmelstrøg og 
på udforskninger udi spæn-
dende genrer og formater.

Det er i vinterferien fra 
den 12.-20. februar, at byens 
børn kan glæde sig til et or-
dentligt skud musikvitami-
ner. På årets festival er der 
livemusik følgende steder: 
Børnekulturhus Amar’, Bib-
liotekshuset, Ørestad Bibli-
otek, Kvarterhuset, Kultur-
huset Islands Brygge, Teater 

ZeBU, Dyvekeskolen og i 
Remiseparken.

Mustafas Kiosk og 
Brygge-program
Årets festivalprogram in-
viterer publikum med på 
musikalske rejser til fjerne 
himmelstrøg, på udforsk-
ninger i spændende genrer 
og formater.

Du kan eksempelvis 
komme til interaktiv cum-
biakoncert med Mambe og 
Rødderne i Kulturhuset Is-
lands Brygge, hvor du får 
historien om, hvordan de 
afrikanske trommer kom til 
Amerika, hvordan de her 
mødte de ”indfødte” fløjter 
og det spanske sprog. 

Er du til ordgakket im-
pro-jazz, er det også på Kul-

turhuset Islands Brygge, at 
løjerne foregår.

På Teater ZeBU inviteres 
børnene til en sprælsk tea-
terkoncertudgave af ’Musta-
fas Kiosk’, når Teater Fan-
tast sætter musik til Jakob 
Martin Strids elskede børne-
bogsklassiker. Her kan børn 
fra seks år forvente skønne 
absurditeter og humor på 
højt plan, når den uforud-
sigelige forfatter og perfor-
mer Jens Blendstrup teamer 
op med musikerne Jeppe 
Zeeberg og Oliver Laumann 
i et nyt musikalsk samarbej-
de. Og i Kvarterhuset kan 
du komme med til et brag 
af et børnerave, når DJ Tho-
mas Vibe spiller musik, det 
er umuligt ikke at danse til! 
Glæd dig til ”dj-syng-med-

show” med børneklassikere 
i nye udgaver, Tiktok-hits og 
popbaskere.

 
Jordomrejse og en 
energisk trio
På Dyvekeskolen kan du 
tage med Malene Kjærgaard 
på musikalsk jordomrejse. 
Her kommer du blandt an-
det på togtur igennem Rus-
land, til byfest på Trinidad, 
til stranden på Copacabana, 
til tromme- og dansefest i 
Ghana og på cykeltur gen-
nem København. Ørestad 
Bibliotek præsenterer den 
DMA-nominerede trio Astro 
Buddha Agogo, som spil-
ler musik, der blander jazz, 
blues og New Orleans soul. 
Forvent smittende energi, et 
tårnhøjt kunstnerisk niveau 

og musik, der bevæger sig 
på tværs af genrer.

Musik for de små 
De allermindste koncert-
gængere kan glæde sig til 
blandt andet klassiske mi-
nikoncerter på Kulturhu-
set Islands Brygge, hvor to 
dygtige cellister vil spille 
værker fra barokken, svensk 
folkemusik og klassisk mu-
sik med mellemøstlig ind-
flydelse. Imens de lytter til 
den smukke musik, kan de 
små ligge og slænge sig på 
bløde fåreskind i salen. 

I Bibliotekshuset er der 
babyblues, lækre ørehænge-
re, råswingende dansehits 
og afslappende lyttesange 

på menuen, når Musiksan-
seriet spiller koncert for 
børn i 0-6-års-alderen, hvor 
der er fokus på forbindelsen 
mellem musik og bevægel-
se.

Alle hverdage i vinter-
ferieugen er der i Børne-
kulturhus Amar’ desuden 
mulighed for at deltage i 
det kreative værksted med 
billedkunstner Maria Lau 
Krogh. Her vil vi hele ugen 
dykke ned i Carl Nielsen og 
Harald Bergsteds smukke 
børneklassiker ”Jeg ved en 
lærkerede”, som vi omsæt-
ter ideer, materialer, former 
og farver. Kom og hyg og 
byg med!
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Det rent praktiske
Billetter til alle koncerter koster 40 kroner og kan købes via 

Billetto, og man kan også følge med på Amager Børnemusik-

festivals facebookgruppe. Festivalen er støttet af blandt andet 

Amager Vest Lokaludvalg.

Helle Thorning-Schmidt. 
Foto: Søren Brostrøm / Fol-
ketinget.
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Et sømærke på Applebys Plads
Tekst og foto Jette Ingerslev

København rummer overraskelser 
overalt. Nogle overraskelser kom-
mer af sig selv. Andre må man lede 
efter. Det handler om at være nys-
gerrig og opsøgende. Så ”sker der 
noget”. Også på steder, der umid-
delbart på en kold dag i febru-
ar kan se lidt triste og afvisende 
ud - som for eksempel Applebys 
Plads på Christianshavn, gemt bag 
boligkarréer og kontorbygninger 
i det trekantede område mellem 
havnen, Christianshavns Kanal 
med Cirkelbroen og Langebroga-
de. Pladsen er opkaldt efter kong 
Christian 6.’s rebslager Peter Ap-
pleby, der drev sin virksomhed her 
i slutningen af 1700-tallet. 

På pladsen findes et halvrundt 
grusbelagt område, afgrænset af 
en ligusterhæk fyldt med lystigt 
fløjtende fugle, og her rejser der 
sig et næsten fem meter højt mo-
nument med titlen ”Sømærket”, 
udført af Freddy Fraek (1935-
2016), der måske mest er kendt 
som musikeren Freddy Fræk.

Kunstneren
Freddy Poulsen blev født i Kø-
benhavn og uddannet som smed 
og maskinmester. Han studerede 
derpå videre på Kunstakademiet, 
hvorfra han blev uddannet i 1966. 
I mange år var han lektor samme-
steds.

Freddy Poulsen ejede en kunst-
nerisk begavelse på mange fronter 
og udfoldede sig som musiker, 
sanger, skuespiller, TV-vært, grafi-
ker, maler og skulptør.

I 50erne og 60erne spillede han 
på jazzscenerne. Fra TV blev han 
som nævnt kendt som Freddy 
Fræk med det muntre/ frække 
gavtyvesmil, sin kasket, banjo og 
kazoo, som fik det danske navn 
»Freddy Fræk-fløjte«. Hans viser 
og børnesange blev meget popu-

lære – ikke mindst ”Nu skal vi ud 
og se på damer”, og ”Jeg er en træt 
gammel dreng”.

I begyndelsen af 80erne trap-
pede han ned som musiker for at 
hellige sig billedkunsten.

I 1970’erne flyttede han og hu-
struen, den svenske kunstner Gun 
Gordillo (f.1945), til Paris, hvor de 
i 15 år boede tæt ved Seinen og 
Musée d’Orsay. Fra 1989 etablere-
de de et tæt samarbejde med Ga-
lerie Denise René. Han udfoldede 
sig med grafik og skulpturer, nu 
med navnet Freddy Fraek, og hun 
med skulpturer i neonrør.

I en årrække havde de atelier 
både i København og Paris. Fred-
dy Fraek blev ramt af hjerneblød-
ninger og kunne de seneste år ikke 
arbejde som kunstner.

Freddy Fraeks værker
Større skulpturer af Fredde Fraek 
kan ses i Stockholm ved Bandha-
gen med titlen ”Tommestokken” 
(1983), ved Fredericias banegård 
”The inner/outer space” (1986), 
ved Københavns Lufthavn ”Ab-
norma” (1989), ved Dansk Metal 
i København ”Jeu de balance” 

(1994) og dertil som en kunstin-
stallation i Landskabet ved Trekro-
ner 

Samarbejdspartner
Gennem 45 år arbejdede Freddy 
Fraek tæt sammen med Gun Gor-
dillo, der stadigt er meget aktiv i 
sit atelier i Holbergsgade. Hun har 
berettet om, hvorledes hun i Fred-
dy mødte en meget kreativ person, 
der i arbejdssituationer havde en 
stærk ensomhed i sit væsen, som 
en modsætning til hans ellers gla-
de og udadvendte side. ”Det er 
ligesom hos de bedste klovner, de 
bedste skuespillere og musikere. 
De har altid en dobbelthed i det 
kreative væsen. Og jeg faldt for 
hans intensitet, hans nysgerrig-
hed, hans enorme fantasi og fun-
damentale glæde ved livet”.

Kunstværket
”Sømærket” bærer også betegnelsen ”Ringen, stangen og sømærket”. 

Skulpturen er monumental. Den er nederst bygget op af tre næsten meter-

høje lyse granitklodser, der ved basis måler 125 x 108 cm, hvorefter de afskæ-

res skråt. Ovenpå hviler en 30 cm tyk plade i mørk granit. Fra pladen udgår 

en firkantet stang, der bærer en nedad hængende, armtyk fortøjringsring. 

Øverst rejser sig bueformet en lys granit-top ind over den skånende base. 

Skulpturen som helhed peger tydeligt mod pladsens maritime historie. 

Sømærket er opstillet og betalt af Finansforbundet i 1996 – der er nabo til 

pladsen.
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Den lille kæde med de STORE kompetencer

Finansier dit køb med

 0 . -
i renter & gebyr

STRAKSLEVERING
På udvalgte produkter

UDSALG
Fantastiske priser 

på alle de kendte brands

 SPAR

35%
På hele Ambassadør

serien

 NU
12.999.-

STRAKSLEVERING

AMSTERDAM SOVESOFA

Italiensk design sovesofa med 2 puder.
Robust bed-inside stel. Dess. Modigliani
Liggemål: 142 x 197 cm. 
Udvendig mål: B 194 cm. 
Pris. 15.999.-

ORGANIC SENGERAMME

MED MEMORY MADRAS

Sengeramme med gavl i eg natur olie.
Inkl. planbunde og Sawana Memory 
Comfort madras. excl. Gavl & tilbehør.

 SPAR

31%
STRAKSLEVERING160/180 x 200

Pris. 31.899.-

NU 21.999.-

 SPAR

50%
STRAKSLEVERING

HARMONY BOX

Pocket boxmadras med
high resilience skum. 
Inkl. 60 mm Latex top.
excl. Gavl & tilbehør

180 x 200
Pris. 17.999.-

NU 8.999.-

 SPAR

42%
STRAKSLEVERING

BOXELEVATION 

MED TEMPUR

Prima 19 CoolTouch madras
Cloud, Sensation eller Original. 
Sawana Springbox Elevation. 
Night blue eller Light grey. 
excl. Gavl & tilbehør

180 x 200
Pris. 44.995.-

NU 25.999.-

N Ø R G Å R D

E K S K L U S I V E  S E N G E

Køb en Jensen seng inden d. 13. Februar 
og få GRATIS ben til din seng med i købet.
Tilbud gælder kun på udvalgte Jensen ben.

* 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

supermarco supermarcodk 

Carnevale
V E N E Z I A N O 

BUGIE

VIN 
SANTO

CANTUCCINI

TIRAMISÚ

BUGIE

ALLO ZUCCHERO
FLERE 

VARIANTER

AL CIOCCOL ATO

E N  B I D  A F  V E N E D I G

Det berømte karenval i Venedig blev første gang 

afholdt i 1162 for at fejre en militær sejr over 

fjenden, hvorfor folket gik på gaderne under 

løssluppen sang og dans. Som årene gik blev 

det til en årlig fest for festens egen skyld, og 

karnevalet var en tid, hvor borgerne – høj som lav - 

gav efter for dekadence, drinks og kødelige lyster. 

Delvist anonymiseret bag de fantasifulde masker. 

Det er blevet til et enormt tilløbsstykke, og indtil 

for få år tilbage tiltrak det årligt i omegnen af tre 

millioner mennesker.

Vi gider dig en lille bid af Il Carnevale i 

Supermarco, hvor du kan smage Chiacchiere, 

som er lækre, sprøde friterede kager samt den 

italienske dessertvin Vin Santo, ligesom du vil finde 
medarbejdere iført flotte masker. 
Vi glæder os til at se dig i Supermarco. En bid af 

Italien. 

CHIACCHIERE
CL ASSICHE
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