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Din lokale mægler 
på Havnefronten

Vi gør det nemt, at sælge din bolig

Islands Brygge 81D - 2300 København S - 3287 3080
Bolig

Vi kender værdien på din bolig!

Islands Brygges nye 
helhedsplan kommer til debat

Om sommeren koger Havneparken. Men om vinteren ligger den helt øde hen. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.

Hvordan skal fremti-
dens Islands Brygge 
omkring Havne-
parken tage sig ud? 
Skal vi bare lade det 
være som i dag, eller 
skal vi gå videre med 
en helhedsplan? 
Grundejerforeningen 
Havnestad holder 
ekstraordinær gene-
ralforsamling for at få 
mandat til at komme 
i mål med ny hel-
hedsplan.

Af Jesper Schou Hansen

En mere end 20 år gammel 
udviklingsplan for et cen-
tralt stykke af havnefronten 
i København står – måske 
– for at skulle ændres. Men 
det kræver, at en ekstraor-
dinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Hav-
nestad kikker til planerne, 
hvorefter der starter en dia-
logproces om fremtiden. 
Det fortæller foreningens 
formand Thomas Kjellberg 

Christensen til Havnefron-
ten.

”Det er en stor ting at 
ændre på et område, så vi 
vil gerne have foreningerne 
i grundejerforeningen til at 
nikke til, at vi går videre med 
arbejdet. Derfor har vi den 
28. februar en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor det 
er eneste punkt på dagsor-
denen”, fortæller Thomas  
Kjellberg Christensen.

Foreningen har allerede 
fået 100.000 kroner af Ama-
ger Vest Lokaludvalg til at 
arbejde med projektet og 
har selv reserveret andre 

250.000 kroner. Det betyder, 
at der er penge til et ret om-
fattende dialogarbejde, som 
skal sikre, at flest mulige 
er med ombord på den nye 
plan.

Centralt i København
Grundejerforeningen sid-

der på en meget central del 
af havnefronten langs Kø-
benhavns Havn. Nemlig  
fra halvdelen af Havne-
parken, forbi Bryggebroen 
og ned til cirka, hvor Irma 
ligger i A-huset. Især om 
sommeren er der godt gang 
i særligt Havneparken, li-

gesom området har en af 
de helt store cykelruter i 
byen, nemlig ruten hvor Cy-
kelslangen og Bryggebroen 
sender cyklister videre mod 
Amager.

Området er da også 
stærkt populært, hvilket kan 
aflæses i ganske markante 
ejendomspriser.

Især brugen af den så-
kaldte Havnepark – de 
grønne græsplæner ved 
havnefronten – har været 
stærkt omdiskuteret de se-
neste år. Særligt efter frem-
komsten af soundbokse, 
som har skabt et til tider ret 
voldsomt festmiljø, der igen 
har tiltrukket rivaliserende 
unge, hurtige biler, vold og 
slagsmål i sommermåneder-
ne.

Af ideer, som foreningen 
foreløbig har modtaget, er 
forslag om at få etableret 
en cafe på havnearealet, at 
få gjort plads til husbåde, 
at etablere mere permanent 
forsyning af vand og el for 
at skabe flere organiserede 
events samt forslag om alt 
fra nyttehaver, terapiha-
ver og bænke til faste plad-
ser for mobile kaffevogne  
m.v.



Enhedslistens 
moralske kompas 
er ude af kurs

LEDER

Københavns største parti hedder Enhedslisten. Og det er ikke bare et køben-
havnerfænomen. De er også største parti på Bornholm.

Vælgerkorpset udgøres nok kun for en stærkt begrænset gruppe af de men-
nesker, der har været med hele vejen fra dannelsen af partiet, der er opstået 
på ryggen af partier, der har kaldt sig marxister, stalinister, leninister, maoister, 
trotskister og så videre. Vælgerkorpset er meget bredere og tæller nok især fru-
strerede vælgere, der er utilfredse med, at de øvrige partier på venstrefløjen 
– SF og Socialdemokratiet – ikke har leveret de løsninger, som vælgerne synes 
har været nødvendige.

Den grønne omstilling går for langsomt, og det er først i denne måned, at 
den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen er kommet i tanke om, 
at hun er mere grøn end rød. 

Det er lykkedes – ofte med falske historier - den yderste venstrefløj at få ita-
lesat, at de er miljøets sande forkæmpere. Eksempelvis ved at påstå, at Lynet-
teholmen er dårlig for miljøet – hvilket er skrupforkert – og Amager Fælled er 
ved at forsvinde – hvilket også er forkert, for det er fem procent, der bygges på. 
Eller ved at påstå, at der kommer mange flere lastbiler gennem byen med jord 
til Lynetteholmen – også skrupforkert, for før kørte de bare til opfyldningen i 
Nordhavn. Men det flytter stemmer. Også selvom den yderste venstrefløj med 
Enhedslisten i spidsen ikke fortæller sandheden.

Heller ikke når det kommer til grønne initiativer i byen, er Enhedslisten de 
grønne. Den milliarddyre plan for at plante træer i København, der formentlig 
over tid kommer til at gøre København til den grønneste hovedstad i Europa at 
se på, er f.eks. et radikalt forslag.

Planerne om at accelerere opsætningen af el-ladestandere i byen er heller 
ikke fra Enhedslisten. Det er et forslag fra Venstre. 

Sådan kan man tage grønne initiativer fra en ende af og konstatere, at der er 
langt imellem, at de er initiativer fra Enhedslisten.

Til gengæld har Enhedslisten leveret stemmer til at fylde op i havnen, så 
Enghave Brygge blev bygget ud i vandet – og til at bygge en underjordisk par-
keringskælder på Dantes Plads. Efter man så har lagt stemmer til det, fremfører 
man i offentligheden, at det enten er en fejl, eller at man ikke ville gøre det i dag.

Partiet har også kritiseret diverse ordninger om eftervederlag. Det er ordnin-
ger, hvor politikere, der ikke bliver genvalgt til posten, får en godtgørelse i en 
periode.

Alligevel har partiet valgt at tage imod netop et eftervederlag for Ninna He-
deager Olsen, der er stoppet som Enhedslistens Teknik- og Miljøborgmester og 
er tilbage på sin gamle arbejdsplads med fuld løn. De penge poster Enhedsli-
sten så ned i partikassen, så de ligger klar til at trykke endnu mere propaganda, 
hvor sandheden bliver første offer.

Hvis man måtte være usikker omkring Enhedslistens moralske kompas, så 
kan man kigge på Ukraine-krisen. Her har Rusland gennem otte år ført krig 
mod Ukraine og slået 12.000 ukrainere ihjel. Enhedslisten vil så holde en de-
monstration foran USA’s ambassade – selvom aggressoren helt entydigt er sty-
ret i Kreml. Og hvis man tror, det bare er noget, Enhedslisten i København er 
ene om, så gjorde Enhedslisten på Bornholm i lørdags det samme – demonstre-
rer mod USA. Og er det ikke nok, så skal man kaste et blik på interne Enhedsli-
ste-grupper på Facebook omkring Israel, hvor jødehadet står mål med 30’ernes 
Tyskland.

At man stemmer på Enhedslisten er en ærlig sag. Man skal bare være helt 
klar over, hvad man stemmer på.
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Ny flådebase eller svømmehal  
på Dantes Plads

Flere el-ladestandere langs havnen

Af Poul du Sass

Dantes Plads 3, 3. tv.,  
1556 København V
Som talsmand og præsi-
dent for gruppen “Hul i 
jorden”, kan jeg kun støtte 
Q-Park’s ædle motiver med 
at anlægge en P-kælder på 
Dantes Plads. 

Hvad Q-Park øjensyn-

ligt ikke ved, er nemlig, at 
grundvandet uvægerligt 
vil fylde kælderen gang på 
gang. Den vil så være en fin 
base for Søværnets motor-
torpedobåde, der må være 
parate til vor næste ørken-
krig. Hvis den ikke bliver 
til noget - det forbyde gud 
- har vi da den længe øn-

skede overdækkede svøm-
mehal i Indre By. 

Hvorfor dog protestere 
mod slig en herlig, dyb kæl-
der med uanede mulighe-
der? 

Af Cecilia Lonning-Skovgaard

Beskæftigelses- og 
Integrationsborgmester (V)
 

Mere end halvdelen af alle 
nye biler er enten hybrid eller 
el-biler. Faktisk udgør el-biler 
nu den største del. De store 
bilproducenter har allerede 
meddelt, at de stopper med 
at producere benzin- og die-
selbiler. F.eks. lancere Audi 
kun elbiler fra 2026. Ford sæl-
ger også fra 2026 kun el- eller 
plugin-hybridbiler. Tilsvaren-
de meldinger kommer fra alle 
de andre bilmærker: Volvo, 
Jaguar, VW, Land Rover og så 
videre.

Det her kommer til at gå 
enorm hurtigt. I Norge er det 
91 % af alle nye biler, der er el-
biler. Selvfølgelig drevet af af-
gifterne. Men sådan kommer 
til også til at være i Danmark, 
og derfor skal vi skynde os 
med at få opsat ladestandere 
til københavnerne. Og i flere 
områder af byen har kommu-
nen et særligt ansvar for at 
sikre ladestrukturer. Det gæl-
der f.eks. i de store områder 
på Islands Brygge, Christians-

havn, Indre By etc. , hvor der 
typisk er gadeparkering. Her 
har folk ikke en ærlig chance 
for selv at opsætte en el-lade-
stander, og derfor skal vi sæt-
te turbo på sagen.

København har allerede 
besluttet at reservere over 
4.000 parkeringspladser til el-
biler, så de kan lade. 

Den opgave er i hænderne 
på Teknik- og Miljøborgme-
ster Line Barfod fra Enheds-
listen. Nu kunne man tro, at 
den grønne dagsorden fik 
hende til at sætte turbo på. 
Det er der bare ikke det fjerne-
ste der tyder på.

Derfor kommer Venstre i 
nærmeste fremtid til at bede 
om en redegørelse for hvor vi 
er henne med planen - og den 
tidsplan for projektet. For det 
begynder faktisk at haste.

Vi i Venstre forestiller os, 
at det er private virksom-
heder, som skal stå for både 
opstillingen og ejerskabet af 
ladestandere og hurtigladere 
på de offentlige arealer. Kom-
munens opgave skal udeluk-
kende være koordinerende, 
så fleste mulige kommer op i 
mindst samme takst som ef-
terspørgslen.
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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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Handicapforbund frygter for dårlig 
metroadgang på nye stationer

Politianmeldelse mod kommunen
i byggesagen på Amager Fælled

Go-cardkampagne mod p-anlæg på Dantes Plads

I årevis har lokale beboere kæmpet imod et vedtaget par-
keringsanlæg på Dantes Plads. Nu iværksættes en Go-card 
kampagne. Illustration: Wet DesignerDog.

Af Jesper Schou Hansen

Alt imens politikerne plan-
lægger nye metrostræknin-
ger, frygter man hos Dansk 
Handicap Forbund – Kø-
benhavn, at der bliver dårli-
ge adgangsforhold for han-
dicappede. Det siger Helga 
Mark, som repræsenterer 
foreningen.

”De eksisterende eleva-
torer er for små til, at handi-
cappede ordentlig kan bruge 

dem. Det gælder både på 
Christianshavn og på Islands 
Brygge – og for den sags 
skyld også på Amagerbro og 
Lergravsparken”, siger Helga 
Mark, der vil have Kommu-
nen og Metroselskabet til at 
indskrive store og brede ele-
vatorer på alle nye stationer 
og gerne renovere de eksiste-
rende, hvor det er muligt.

Derudover peger hun 
på, at det er alt for svært for 
handicappede at komme i 

kontakt med personalet på 
metrostationerne, hvis no-
get går galt.

Hvor andre let kan tryk-
ke på røde og grønne in-
foknapper på perronerne, 
så kniber det for handicap-
pede i kørestol. Knapperne 
er nemlig ikke placeret så 
langt nede, at man kan nå  
dem.

”De grønne og røde in-
foknapper på perronerne 
skal også være tilstede på 

jordniveau. For hvis den 
eneste elevator på stationen 
er i stykker, kan man ikke 
komme i kontakt med per-
sonalet. Min rullestol kan 
jo ikke køre op ad trapper”, 
siger Helga Mark.

Metrobusser 
med dårlige 
adgangsforhold
Når metroen ikke kører, ind-
sættes metrobusser. Og det er 
skidt nyt for handicappede.

”Der er brug for bedre 
adgang til metrobusserne. 
Eksempelvis ved at opsætte 
ramper ved metrobusstop-
pestederne ved fortovet”, 
siger Helga Mark, som for 
nyligt deltog i et møde, hvor 
hun fik lejlighed til at fortæl-
le både Københavns Kom-
mune og Metroselskabet om 
problemerne.

Her fremførte hun også, 
at Metroselskabet er nødt til 
at se på overgangen fra per-

ronen til togene. For mange 
handicappede i rullestol er 
det besværligt at komme 
ind i toget pga. det gab, der 
er mellem perronen og me-
trotoget.

Heldigvis er mange flin-
ke til at hjælpe til, men Hel-
ga Mark håber, at den nye 
generation af tog vil have 
løst problemet med køre-
stolens hjul, som kommer 
i klemme i mellemrummet 
mellem tog og perron.

Det kommende byggeri på 
Amager Fælled – Fælled-
by – vækker fortsat mod- 
stand hos Amager Fælleds 
Venner, Arternes Ambas-
sade København og Dan- 
marks Naturfredningsfor-
ening København. De har 
nu ifølge en pressemedde-
lelse politianmeldt kommu-
nen.

Denne gang for at fjerne 
nogle bunker med kvas, som 
de mener udgør levesteder 
for stor vandsalamander.

”Fjernelsen af kvasbun-
kerne i Tornsangerland 
forringer Amager Fælled 
som habitat. Det er her en 
fjerdedel af hele bestanden 
bor, når de ikke yngler, siger 
Frej Schmedes i en henven-
delse til Havnefronten. Han 
hævder at tale på vegne af 
stor vandsalamander og har 
udnævnt sig selv til deres 
artsambassadør.

I henvendelsen beskyl-
der Frej Schmedes også 
kommunen for ”aftalt spil” 

og henviser til, at kommu-
nen vil fjerne levesteder for 
bagefter at påstå, at der ikke 
var så mange store vandsa-
lamandere at indfange og 
indrapportere.

Amager Fælled Venner 
har lidt en stribe nederlag 
i sagen om byggeriet på 
Amager Fælled, hvor der 
med Fælledby bygges på 5 
procent af Fælledens areal 
– nemlig der, hvor der i dag 
er parkeringsplads, et kon-
kursramt vandrehjem og så 

en gammel opfyldt losse-
plads. Samme areal hævder 
foreningen var blevet til 
unik natur.

Ud over politianmeldel-
sen har Amager Fælled Ven-
ner den seneste måned også 
anlagt sag mod Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Ef-
ter først at have været vildt 
begejstrede over, at bl.a. Mil-
jø- og Fødevareklagenævnet 
midlertidigt stoppede byg-
geriet af Fælledby på Ama-
ger Fælled – mens de tygge-

de sig gennem sagens akter 
– så er Amager Fælled Ven-
ner så sure på det samme 
nævn, så de har anlagt sag 

mod nævnet og vil have ret-
ten til at stoppe byggeriet. 

Jesch

Af Anders Bo Petersen

En gruppe beboer på og 
omkring Dantes Plads fort-
sætter deres ihærdige kamp 
mod det kommende parke-
ringsanlæg, som Q-park ef-
ter et udbud i Københavns 
Kommune har vundet retten 
til at opføre under pladsen.

Seneste initiativ er en Go-
card kampagne – postkort 
med et budskab – der skal 
få politikerne til at droppe 
aftale med Q-park om an-
lægget.

Foreløbig er der bestilt 

og leveret 10.000 postkort, 
som firmaet Wet Desig-
nerDog har fremstillet for 
Beboerforeningen Dantes 
Plads. Kortene forestiller en 
fuck-finger taget fra en af 
statuerne, som kunstneren 
Jens Galschiøt har lavet spe-
cifikt til pladsen, og som er 
et budskab om at holde fing-
rene fra pladsen.

Postkort delt rundt
Der er lavet to typer post-
kort, som nu er ved at bli-
ve delt ud til restauranter, 
caféer og andre erhvervsdri-

vende, beboere og instituti-
oner samt forbipasserende i 
området. Når flere erhvervs-
drivende har tilsluttet sig 
kampagnen, skyldes det ud-
sigten til, at omkostninger 
ved flere års byggerod langt 
vil overstige en fremtidig 
gevinst ved at have parke-
ringspladser tæt på.

For at give kampagnen 
ekstra fokus har Beboerfor-
eningen Dantes Plads lavet 
flere uddelingsaktioner med 
postkortene, blandt andet til 
de mange nysgerrige, der ta-
ger turen forbi Dantes Plads 

for at opleve Galschiøts 
skulptur, som er blevet et 
mindre tilløbsstykke blandt 
både københavnere og til-
rejsende. Skulpturen er op-
stillet midlertidigt, så hvis 
man ønsker at besøge den, 
så skal man skynde sig, da 
opstillingsperioden allerede 
en gang er blevet forlænget.

Udgifterne til kampag-
nen er i øvrigt betalt af mid-
ler, der var tilbage efter for-
eningens helsidesannonce i 
Politiken for ferniseringen 
med Galschiøts skulptur.

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 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 PROFESSIONELT 
RENGØRINGSFIRMA 

T: 52 300 300  •   www.servicecity.dk

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring 
Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk du også i 2022  
kan få servicefradrag

Red Dantes Plads. 
Stop Q-Parks p-kælder NU!
Skulptur: Jens Galschiøt

Hos Københavns Kommune mener man ikke, at der er noget 
at komme efter. Alligevel er kommunen politianmeldt.  
Foto: Henrik Herskind / Havnefronten.
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Ny blomsterhandel  
på Sluseholmen  
med højt til loftet
Sluseholmens nye 
blomsterhandler, 
Florateket, har højt 
til loftet – også helt 
bogstaveligt talt. Og 
derfor har man plads 
til planter og tropiske 
træer i størrelse XL, der 
passer til områdets 
eksklusive lejligheder, 
der ligeledes ofte har 
en loftshøjde ud over 
det sædvanlige.

Tekst og fotos:  
Mikkel Bækgaard
Hvor går man hen, hvis man 
har en af de nye, store lej-
ligheder på fx Sluseholmen 
eller Teglholmen og gerne 
vil have planter og blomster, 
der passer til? Altså, når der 
er ekstra højt til loftet, og 
man derfor gerne vil have 
grønt, der kan fylde op i 
rummet og passe til loftshøj-
den?

Et godt bud er Florate-
ket på Sluseholmen, der 4. 
februar slog dørene op som 
den første blomsterhandler 
i området. Her er nemlig 

– ligesom i de mange lejlig-
heder – virkelig højt til lof-
tet, og det har man valgt at 
udnytte til at kunne tilbyde 
kunderne noget helt særligt.

“Det er de færreste blom-
sterbutikker, der har en 
loftshøjde som vores, så vi 
har plads til nogle helt sær-
lige planter, man ikke har 
plads til andre steder. Vi har 
derfor et stort udvalg af eks-
tra store planter, som passer 
godt til beboerne i vores 
område,” fortæller Anders 
Hansen, der er butikschef i 
den nyåbnede butik.

Overvejede  
først en pakkeshop
Anders Hansen har ti års er-

faring fra blomsterbranchen 
og er derfor et godt kort at 
have på hånden hos inde-
haveren af den nye butik, 
Martin Al-haj, der nemlig 
ikke selv har arbejdet med 
blomster og planter før.

“Jeg så, at lokalet var 
klart hernede, så jeg kontak-
tede udlejeren. Egentlig ville 
jeg gerne åbne en pakkes-
hop, men det var udlejeren 
ikke interesseret i. Så hørte 
jeg en lille fugl synge om, 

at en blomsterbutik kunne 
være noget, så det beslut-
tede jeg mig til i stedet. Det 
var udlejeren med på, og 
derfor gik vi videre med den 
ide. Og så var det, at jeg fik 
Anders med på vognen som 
butikschef,” fortæller Mar-
tin Al-Haj.

Lidt som at  
være i junglen
Resultatet er en nyåbnet 
blomsterbutik med et ud-

præget tropisk præg. Duften 
af tropehus rammer hygge-
ligt næseborene, når man 
går indenfor, og det er næ-
sten som at være i junglen. 
Og det er helt bevidst, for-
klarer Anders Hansen:

“Vi satser ud over de sto-
re planter også meget på det 
tropiske og det eksotiske. 
Hvor mange andre blom-
sterhandlere satser meget på 
afskårne blomster, fokuserer 
vi meget på det andet,” for-
klarer han.

Og de lokale har taget 
godt imod butikken, for-
klarer Martin Al-Haj. Såle-
des strømmede kunder til 
allerede fra første dag, og 
allerede da Havnefronten få 

dage senere kigger forbi, er 
en stor del af butikkens bug-
nende udvalg solgt, forlyder 
det – også selvom der stadig 
er imponerende mange og 
meget store planter i den 
spritnye butik med den eks-
tra store loftshøjde.

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

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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Mulig løsning på vej for tre 
hjemløse husbåde ved Teglværket

Martin Pedersen foran Alba er i dialog med både Kommunen, By & Havn og grundejerne - herunder developeren FB Gruppen. 
Foto: Henrik Herskind / Havnefronten.

Af Jesper Schou Hansen

Et boligbyggeri ved Tegl-
værket har gjort tre hus-
bådejere hjemløse, men nu 
ser det ud til, at der er en 
løsning på vej. Ejeren af 
husbåden Alba, Martin Pe-
dersen, er fortrøstningsfuld, 
mens han venter på, at jura-
en falder på plads.

Ifølge Martin Pedersen 
drøfter man i øjeblikket 
fremtidige placeringer, og 
her er man langt med drøf-
telserne med FB Gruppen 
og de øvrige grundejere i 
Frederiksholmsløbet. 

Indtil drøftelserne er en-
deligt på plads, så er hus-
bådene sikret midlertidig 
opholdstilladelse hos to 
andre ejendomme i Frede-
riksholmsløbet, frem til FB 
Gruppen er færdige med 
forløbet.

Hvordan en endelig afta-
le og placering kommer til at 
se ud, ved Martin Pedersen 
ikke, men han er optimistisk 
i forhold til de forhold, som 
udestår.

Udfordringer med at fin-

de plads i havnen har også 
været besværliggjort af, at 
bådene ikke bare kan sejles 
væk. Broen over Frederiks-
holmsløbet – Alfred Nobel’s 
bro blev nemlig aldrig af en 
model, der kunne åbnes. Det 
var ellers først planlagt, men 
økonomien tvang kommu-
nen til en billigere løsning. 
Og dermed var bådene låst 
til det lille havneareal – hvis 
de da ikke skulle hejses ud 
med store kraner.

Lokalplaner  
giver mulighed
Den gældende lokalplan for 
området har allerede mulig-
hed for husbåde, og hos FB 
Gruppen har Hans-Bo Hyl-
dig, selskabets direktør, gen-
nem hele forløbet udtalt sig 
positivt om mulighederne.

I et notat udtrykker Kø-
benhavns Kommune sig po-
sitivt om muligheden for en 
dialog med parterne.

Notatet kommer i for-
længelse af, at politikerne 
i udvalget – på initiativ af 
BR-medlem Jens-Kristian 
Lütken (V) – har drøftet, 

hvordan man kan frem-
me husbåde i Københavns 
havn i samarbejde med By 
& Havn, der administrerer 
havnen. 

I drøftelsen var der bred 
politisk opbakning, og der-
med sendte politikerne også 
et signal til såvel By & Havn 
som til forvaltningen, der i 

en årrække havde et opdrag 
med at sikre lovliggørelse af 
forholdene i havnen – noget 
der ved flere lejligheder før-
te til det modsatte af at lov-

liggøre husbåde i havnen, 
nemlig at de blev bedt om at 
flytte.
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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

www.havne-fronten.dk    •    red@havne-fronten.dk
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Tekst og foto: 
Mikkel Bækgaard

Hvad gør man, hvis man 
er er englænder, bor i Dan-
mark og elsker fisk? Og hvis 
man samtidig ikke rigtigt 
bryder sig om de udgaver af 
fish n chips, som bliver ser-
veret rundt omkring i byen? 
Ja, så åbner man naturligvis 
sit eget sted, hvor der er fisk 
på menuen, og hvor den 
berømte engelske signatur-
ret er lavet, så den er frisk, 
sprød og er mindre fedtet, 
end klassikeren ofte er det.

“Det var lidt sådan, Hoo-
ked startede i 2016, hvor jeg 
sammen med min ven Kas-
per Christensen startede en 
foodtruck”, fortæller netop 
engelske Matthew Jeffery.

De to venner elskede at 
tage på fisketure sammen, 
og det var i tilberedningen 
af deres fangst, at de fandt 
på, at de da ville lave et 
uformelt sted at spise fisk - 
et sted, hvor fisken var god 

og frisk, men samtidig helt 
nede på jorden.

“Dengang havde vi tre 
ting på menuen i vores 
foodtruck: Fish n chips, lob-
ster rolls og en lakseburger. 
Det var det hele”, forklarer 
Matthew Jeffery.

Det blev således starten 
på Hooked, der siden blev 
til en restaurant på Nør-
rebro, inden de to venner 
udvidede konceptet med 
flere restauranter rundt om 
i byen – og hvor det seneste 
skud på stammen slog døre-
ne op i oktober på Torvega-
de på Christianshavn.

Ingen hvide duge og 
fine fornemmelser
Det er netop i denne nye 
filial på Christianshavn, at 
Havnefronten har sat kro-
gen i Matthew Jeffery til 
en snak om fiskelækkerier 
serveret på en ganske ufor-
mel og hyggelig måde. For 
lige præcis denne stemning 
skal spille en hovedrolle hos 

Hooked, slår stifteren fast.
Således er der her langt 

fra sølvbestik, hvide duge 
og fisefornemme tendenser, 
der ellers kan kendetegne 
mange klassiske fiskerestau-
ranter - og i stedet er der her 
hos Hooked hvide klinker 
på væggene og et langt mere 
råt og storbyagtigt feel end 
på den klassiske fiskerestau-
rant.

“Det er et helt bevidst 
look. For os er fisk noget 
jordnært og noget, som alle 
skal spise. Med Hooked har 
vi lavet sådan et sted, hvor 
der er plads til alle, og hvor 
der skal være rart at være 
– sådan et sted, vi egentlig 
gerne selv vil spise“, lyder 
det fra Matthew Jeffery.

Krav om 
bæredygtig fisk
Men selvom rammerne 
kunne ligne en burgerbar, 
er Hooked ikke bare et fast-
food-sted, slår Matthew Jef-
fery også fast. 

“Vi vil rigtigt gerne være 
en rigtig restaurant, hvor 
man mødes og hænger ud 
og hygger sig - f.eks. inden 
en tur i byen eller bare med 
familien. Vi har nok tidlige-
re været lidt for fastfoodag-
tige, nok også fordi vi star-
tede som en foodtruck, men 
det er vi ved at lave om på. 
Vi er begyndt at have et vin-
kort og servere vin i rigtige 
vinglas, ligesom vi er ved 
at erstatte vores pap-service 
med rigtige tallerkener og 
bestik,” siger han.

For på trods af, at ram-
merne signalerer noget råt 
og uformelt, er der styr på 
både råvarer og etik hos 
Hooked, forklarer den en-
gelske fiskeelsker. Maden er 
lavet fra bunden, og fisken er 
frisk. Og så er det et krav, at 
fisken er bæredygtigt fanget:

“Vi lægger rigtigt meget 
vægt på bæredygtighed, og 
vi har lavet en politik om, at 
al fisk skal være certificeret 
bæredygtigt. Det betyder 

Hooked på Christianshavn:

Fisk er frækt og lige på krogen
Hos Hooked på Christianshavn er der dømt fiske-hygge på mest afslappende vis. Her kan du 
glemme alt om sølvbestik og fisefornemme fornemmelser og i stedet nyde havets skatte som 
hyggelig comfort food i helt uformelle rammer.



Vi vil rigtigt gerne være 
en rigtig restaurant, 
hvor man mødes og 
hænger ud og hygger 
sig - f.eks. inden en tur 
i byen eller bare med 
familien.
- Matthew Jeffery - 
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blandt andet, at vi er blevet 
nødt til snart at sløjfe vores 
ellers populære calamari - 
altså blæksprutteringe - for 
det er ganske enkelt ikke til 
at skaffe blæksprutter, der 
er fanget ordentligt. Det har 
været en svær beslutning, 
som vi også har diskuteret 
med vores bestyrelse, men 
det er vigtigt for os at være 
tro mod vores idealer,” for-
klarer Matthew Jeffery.

Et andet bæredygtig-
hedshensyn betyder også, at 
fisken i kædens fish n chips 
er lavet af mørksej og ikke 
torsk, som ellers er det mest 
populære valg.

“Vi har valgt at bruge en 
fisk, der minder meget om 
torsk, men som ikke er over-
fisket. Og de har stort set de 
samme kvaliteter og falder 
f.eks. i de samme flager”, 
slår Matthew Jeffery fast.

Pankosprød  
klassiker på mørksej 
Det er dog ikke kun bære-
dygtigheden, der spiller 
en afgørende rolle. Det gør 
kvalitet og smag også. For 
selvom maden på overfla-
den kunne minde om fast-
food, er den frisklavet og 
med fokus på den absolut 
bedste smagsoplevelse. Så-
ledes bliver den ikoniske 
omgang fish n chips lavet 
helt anderledes, end hvad 
man gør de fleste steder.

“Når man traditionelt la-
ver fish n chips, har man en 
batter, altså en flydende dej, 
som man dypper fisken i, in-
den den ryger i frituren. Vi 
bruger pankorasp i stedet, 
hvilket giver et sprødere 
resultat, som ikke bliver så 
fedtet. Vi marinerer også fi-
sken i yoghurt i 24 timer in-
den tilberedning. Og vi bru-
ger eddikepulver til vores 

pommes frites i stedet for 
lagereddike - så bliver det 
ikke så vådt,” forklarer han.

Lobster roll med 
generøse mængder 
hummer
Som englænder har Hoo-
keds fish n chips naturligvis 
en stor plads i Matthew Jef-
ferys hjerte. Men også ste-
dets generøst store lobster 
rolls er han stolt af. Her bli-
ver canadisk hummer serve-
ret i et smørrigt briochebrød 
med lækker krydret mayon-
naise, ristede løg og masser 
af fedtet velsmag.
“Lobster rolls er jo egentlig 
mere en amerikansk ting 
end en engelsk, men derfor 
elsker jeg det alligevel. Og 
jeg tror faktisk, at vi var de 

første i København til at ser-
vere den her særlige New 
England-ting,” forklarer 
han.

Således er der flere læk-
kerier at smage hos Hooked, 
der også byder på salater 
og bowls, ligesom man kan 
komme godt omkring hele 
menukortet på let tilgænge-
lig måde. Og man kan til-
med sikre sig, at man ikke 
kommer til at tørste:

“Det er populært med 
vores menu, Hooked Feast, 
hvor man kommer omkring 
lidt af det hele. Og så er det 
også populært med vores 
all-you-can-drink-menu in-
den en aften i byen. Her er 
der frie drikkevarer i halv-
anden time ”, fortæller Mat-
thew Jeffery.

Hooked på Christianshavn:

Fisk er frækt og lige på krogen

Hooked
Kæde af små rå, uformelle fiske-restauranter, der i 
efteråret åbnede en filial på Torvegade på Christians-
havn. Nyd fastfoodagtige fiskeserveringer lavet med 
kærlighed og gode, bæredygtige råvarer. Bag Hooked 
står vennerne Kasper Chrstensen og Matthew Jeffery. 
www.gethooked.dk 



10  23. februar 2022

Christianshavns 
måske mest 
intime frisør

Tekst og fotos:  
Mikkel Bækgaard
Hvad gør man som erfaren 
frisør, når man har fået sit 
første barn og har brug for 
at få arbejde og familieliv til 
at gå hånd i hånd, og når de 
normale arbejdstider som 
ansat i en større salon gør 
det svært at få det hele til at 
hænge sammen?

Så starter man da bare sin 
egen salon, hvor man både 
kan forkæle kunderne og 
tilrette tiden på sin helt egen 
måde.

Sådan var tanken hos 
Line Lauf Karlsen, da hun 
for et år siden åbnede sin 
egen lille frisørsalon, By 
Lauf, i Dronningensgade på 
Christianshavn.

“Jeg har arbejdet som  
uddannet frisør i 17 år, hvor 
jeg de seneste ti år var ansat 
hos en salon i Valby. Men da 
jeg skulle til at tilbage fra 
barsel med mit første barn, 
kunne jeg mærke, at jeg ikke 
kunne få det hele til at fun-
gere med de arbejdstider, 
jeg havde her. Så derfor be-

sluttede jeg mig for at åbne 
min helt egen salon, hvor jeg 
er den eneste frisør. Så kan 
jeg gøre tingene helt, som 
det passer til mig, hvor jeg 
selv kan sætte arbejds– og 
åbningstiderne“, fortæl-
ler Line Lauf Karlsen i sit 
hyggelige lokale rundt om 

hjørnet fra Christianshavns 
Torv.

God tid til kunderne
Her i sin egen salon gør 
Line Lauf meget ud af både 
at have tid til at forkæle sig 
selv og sine kunder. 

“Der er altid kun mig og 
kunden i salonen, og det gi-
ver et rum for intimitet, som 
jeg synes er vigtigt. Samti-
dig sætter jeg god tid af og 
har altid mindst 45 minutter 
til kunden. Dermed har jeg 
tid til det, som kunden har 
brug for, også selvom vi må-
ske ikke har aftalt det hele 
på forhånd. Så kan vi være 
impulsive og måske få tid til 
en hårkur eller at ordne bry-
nene også“, siger Line Lauf 
Karlsen, der indtil videre 
elsker sit nye liv som selv-
stændig.

Det gør hun også, selvom 
der følger en række prakti-
ske gøremål med, når hun 
pludselig selv har ansvaret 
for det hele.

“Jeg nyder virkelig de 
forskellige gøremål, der er. 

Men det er da klart, at nogle 
gange kunne det være rart 
med en til at vaske vinduer-
ne eller lave lidt rengøring. 
Men det fede er jo, at jeg selv 
bestemmer“, siger hun.

Passer på  
kunderne og sig selv
Det var ellers et hårdt tids-
punkt, at Line Lauf Karlsen 
valgte at starte sin egen 
salon på. Hun åbnede før-
ste januar 2021, hvilket var 
midt i en stor coronabølge.

“Jeg startede simpelthen 
med lockdown, så det var 
hårdt at åbne en salon uden 
at kunne have kunder. Der-
for var det også virkelig dej-
ligt, da jeg endelig kunne slå 
dørene op for kunderne“, 
siger Line Lauf Karlsen, der 
glæder sig over, at der er 

kommet godt med kunder 
til – blandt andet tidligere 
kunder fra den gamle salon, 
hun arbejdede i, der er fulgt 
med.

Men selvom der ikke 
længere er coronarestrikti-
oner, gør Line Lauf Karlsen 
en dyd ud af at passe på 
både kunder og sig selv:

“Jeg klipper stadig altid 
med mundbind på. Det er 
jo en tryghed, både for mig 
og kunderne. Og jeg vil nø-
dig være nødt til at lukke 
ned, fordi jeg bliver syg. Og 
modsat andre saloner med 
flere frisører kan jeg ikke 
lige få en af de andre til at 
dække ind for mig“, siger 
frisøren, der trods dette in-
gen planer har om at skulle 
udvide butikken med andre 
frisører end hende selv.
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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

By Lauf
Lille frisørsalon på Dronningensgade på Christianshavn. Her 
har Line Lauf Karlsen i et år drevet sin egen lille, intime salon, 
hvor hun er eneste frisør. Her er stemningen intim, og alle 
produkter er biodynamiske. www.bylauf.dk

For et år siden åbnede Line Lauf Karlsen sin 
egen lille frisørsalon på Christianshavn. Her 
er hun eneste frisør i den lille salon, hvor hun 
nyder friheden som sin egen herre. Dermed 
kan hun både sikre kunderne en intim ople-
velse og samtidig tilrette sin tid, så den passer 
til hende som småbørnsmor.
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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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Billeder af en 
forsvunden verden

Forfatter fra Christianshavn 
klar med bogen ”Livvagt”

Af Mette Ydebo

Mens Dansk Jødisk Muse-
um lige så stille vender til-
bage fra såvel corona-pro-
blematik som byggerod, 
viser man i samarbejde med 
Det Kongelige Bibliotek en 
berømt og meget berejst 
fotoudstilling i Den Sorte 
Diamant. ’Last Folio’ af den 
slovakisk-canadiske foto-
graf Yuri Dojc og hans briti-
ske dokumentarfilmkollega 
Katya Krausova kommer 
godt rundt i en kultur, som 
udslettes af 2. verdenskrigs 
grusomme fremfærd mod 
jøder og jødiskhed.

Et klasseværelse fuldt 
af minder
’Hvad kunne du tænke dig 
at blive, når du bliver vok-
sen?’ lyder spørgsmålet i 
stilehæftet. Den lille dreng 
besvarer opgaven ved at for-
tælle om sin skovriderdrøm.

Drengen kom ikke til 
at arbejde med skovdrift. 
Som slovakisk jøde var han 
blandt de første uden for 
Nazityskland, som i 1942 de-
porteredes til en udryddel-
seslejr, fordi hans fødeland 
ledtes af en Hitler-venlig 
præsident, og fordi landet 
tre år tidligere var kommet 
under tysk beskyttelse. Un-
der hele 2. verdenskrig var 
Slovakiet en selvstændig 
stat, ligesom det er igen ef-
ter 1993. Drengens fremtid-
sønske kom imidlertid over 
tres år senere for dagen, da 
en landsmand på jagt efter 
sin egen baggrund pludselig 
befandt sig i et klasselokale, 
der stod, som det var blevet 
efterladt, da lærere, elever 
og deres familier hentedes 
til transport mod dødslejre-
ne.

Yuri Dojc er søn af jødi-
ske forældre, der under kri-
gen blev holdt skjult af en 

behjertet familie. Yuri var 
begyndt at fotografere over-
levende fra kz-lejre, da han 
fik et tip om en jødisk begra-
velsesplads med en række 
tilhørende bygninger, som 
havde stået uberørt efter ho-
locaust. Et af husene var en 
religiøs skole. Fotografer får 
så mange tip, og Yuri ville 
blot kigge indenfor i fem mi-
nutter. Han blev der hele da-
gen og vendte tilbage gang 
på gang.

Ikke nok med at børnenes 
skoledag stod som et frosset 
tidsbillede lige fra de forlad-
te kladdehæfter og til sukke-
ret i skabet. Reolerne bug-
nede af hellige bøger, som 
i bedste fald var mørnede. 
Mange var i laser. Den ene-
ste måde, de kunne bevares 
for eftertiden på, var ved at 
fotografere dem.

Via fars bog til farfars
Opvokset i det kommuni-

stiske Tjekkoslovakiet har 
75-årige Yuri Dojc ikke selv 
en jødisk praksis. Han ud-
dannede sig til fotograf i 
England og var på vej hjem, 
da sovjetisk militær i 1968 
rykkede ind og besatte hans 
land. Yuris far rådede ham 
til at bosætte sig udenlands, 
og efter at have besøgt ad-
skillige ambassader blev 
den unge mand budt vel-
kommen på den canadiske.

I mange år levede han 
som reklamefotograf. Et 
møde ændrede ikke blot 
hans karriere, men hans 
livssyn. Yuri Dojc vidste 
godt, at hans far havde ud-
arbejdet en oversigt over 
jødiske samfund i Slovakiet. 
Yuri havde nemlig nægtet at 
deltage i projektet, fordi han 
absolut intet forhold havde 
til jødedommen. Ved farens 
begravelse i 1997 traf han 
imidlertid en kvinde, som 
havde overlevet Auschwitz, 

og som tog Yuri med rundt 
blandt andre slovakisk-jødi-
ske overlevere. Med farens 
skrift som guide drog foto-
grafen efterfølgende på rejse 
i en kultur, som burde have 
været hans egen.

Beskæftigelsen med por-
trætter af overlevere udvik-
lede sig igennem hele 14 år 
til også at blive fotos af alt 
materielt, som omgav kul-
turen; fra bederemme og 
gravstene over synagoger 
omdannet til bl.a. gedestald 
og til sko og dørhåndtag!

’Hvad sagde du, at din 
bedstefar hed?’ spurgte rej-
sekammeraten, filmmager 
Katya Krausova, en dag.

Blandt tusindvis af gamle 
bogfund stod hun pludselig 
med en bønnebog til den 
jødiske nytårshøjtid med 
stemplet ’Jakab Deutsch’ 
i hænderne. Det var Yuris 
farfar, som han aldrig havde 
kendt, fordi Jakab blev myr-
det i en nazistisk kz-lejr.

Efter researchrejserne 
blev Yuri Dojcs liv aldrig det 
samme. Empatien sejrede, 
og fotografen ser i dag sig 
selv som en art antropolog. 
Hans senere værker handler 
bl.a. om aids-bekæmpelse i 
Rwanda og om kræftover-
levere.

Udstillingen ’Last Folio’ 
har turneret over store dele 
af det amerikanske konti-
nent, i Europa og i Israel. 
I 2015 udkom en fotobog 
over ’Last Folio’. Året derpå 
havde Krausovas film om 
rejserne i et fortidigt Slova-
kiet premiere. Hele foråret 
er det muligt at se både film 
og fotografier i Den Sorte 
Diamant.

Af Anders Bo Petersen

Titlen siger det hele. Bogen 
handler om arbejdet som 
livvagt, hvor man hele tiden 
et skridt bagved VIP’en og 
med opmærksomheden stift 
rettet mod omgivelserne. 
Asbjørn Thyssen Hansen, 

oprindeligt uddannet inden 
for politiet, men senere an-
sat i Politiets Efterretnings-
tjeneste, var med på det al-
lerførste bodyguardhold i 
Danmark i 1976.

Til dagligt bor Asbjørn 
Thyssen Hansen på Chri-
stianshavn, men fra midten 

af 70’erne var han i man-
ge år som livvagt med til 
at koordinere sikkerheden 
ved alt fra præsidentbesøg 
og EU-topmøder til besøg 
af kendte kulturpersonlig-
heder. Han havde ansvaret 
for statsministre og andre 
politikere på og uden for 

Christiansborg og var bog-
staveligt talt helt tæt på 
begivenhederne, da stats-
minister Anders Fogh Ras-
mussen blev overhældt med 
maling. Han var med de 
kongelige på udlandsrejser, 
nogle gange under stor dra-
matik. Og han endte også 

med at være den livvagt, der 
passede mest på Kronprins 

Frederik og Prins Joachim 
gennem hele deres opvækst.

Bogen er skrevet i samar-
bejde med Søren Flott, der 
er journalist, og som blandt 
andet har skrevet biografi-
erne ”Mama Doc”, ”Pigen i 
spejlet” og ”Afhopperen”. 
Han er også historienørd og 
har i den egenskab skrevet 
bøger som ”Jutlandia – ski-
bet var ladet med håb” og 
”Danmarks Titanic – histo-
rien om den største danske 
skibskatastrofe”.

Det er Politikens Forlag, 
der står bag udgivelsen.

Interesseret i at se udstillingen?
Film- og fotoudstillingen ’Last Folio’ holder til på Kirkeby-broen 
i Den Sorte Diamant 16. marts - 12. juni. Der er gratis adgang.

Liv i på Vor Frelsers Kirkes 
tårn på Christianshavn igen
En af havnefrontens mar-
kante pejlemærker, tårnet 
på Vor Frelsers Kirke, åb-
ner igen på lørdag efter 
en vinterlukning. Dermed 
bliver der igen mulighed 
for at komme op i tårnet 
og nyde udsigten.

”Vi glæder os til at få 
liv i tårnet igen”, lyder det 
kort fra administrations-
chef Kim Røssell, der også 
oplyser, at FDF Christians-
havn Musikkreds brass-

band traditionen tro er 
med til at gøre åbningen 
festlig fra kl 9.

Det var Lauritz de 
Thurah (1706-1759), der 
som arkitekt tegnede Vor 
Frelsers Kirkes spir og fik 
overbevist Frederik den V 
om projektet, så finansie-
ringen kom på plads.

Tårnet åbnede den 28. 
august 1752 og har siden 
vokset sig til en større tu-
ristattraktion. Hverken 

tårnet – eller at det er en 
attraktion – er af nyere 
dato.

For med udgivelsen af 
romanen ”Voyage au cen-
tre de la terre” i 1864 (på 
dansk: Rejsen til jordens 
indre), hvor tårnet spiller 
en væsentlig rolle, gjorde 
Jules Verne tårnet kendt 
for det franske publikum. 
Så mon ikke tårnet vil få 
nogle ord med på vejen, 
når Tour de France starter 

i København den 1. juli, og 
de franske kommentatorer 
skal sætte ord på helikop-
ternes billeder af Køben-
havn. 

Abo

Fra tårnet på Vor Frelser 
Kirke er der en fanta-

stisk udsigt over byen. 
Foto: Ole Steen Hansen / 

Vor Frelsers Kirke.
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Vil du VÆRE

AVISBUD?
Vi mangler bude til ruten på 

Sluseholmen 
Ruten giver 248 kroner pr. gang 
og vi udkommer hver 14 dg.

Interesseret, så kontakt os på:
Manglendeavis@havne-fronten.dk

Bliv forkælet hos The Cellar Barbers  
- et stenkast fra Glyptoteket

Kunstvinduet på Havneholmen  
udstiller Inna Vitkovskaya

Tekst og foto Jette Ingerslev

I Kulturkvarteret, tæt på 
Glyptoteket, dukkede der 
pludseligt et nyt skilt op i 
Puggaardsgade. Et spontant 
besøg afslører, at Niklas og 
Morten netop havde åbnet 
en barbershop, herrefrisør 
og kaffebar med det spekta-
kulære navn The Cellar Bar-
bers. Et navn, der swinger 
som en ny revy eller en lille 
kammeropera.

De har begge været turen 
omkring Københavns Fri-
sørskole på Vesterbrogade, 
og inden havde de begge 
snuset til faget – men mest 
under private former ved at 
klippe venner og bekendte. 

At det lige skulle blive 
frisørfaget var ikke oplagt. 
Niklas Dalgaard, 26, far til 
fire, har været i lære som 
skov- og naturtekniker og 

senere arbejdet som bl.a. 
kundeservicemedarbejder 
og støttepædagog, inden 
han altså kastede sig over 
frisørfaget.

For Morten Krause Jen-
sen, 35, far til Uma på et år, 
har vejen heller ikke været 
den direkte. De seneste otte 
år har han været med til at 
drive den økologiske su-
perfoodvirksomhed Kinoa 
Foods sammen med sin 
kone.

Men Niklas og Morten 
traf hinanden på skolen, og 
det blev til et venskab og en 
gensidig inspiration – og nu 
er de sammen om at udleve 
drømmen om en gammel-
dags frisør og barber shop. 

I en kortere periode hav-
de de salon i Helsingør, men 
så kom der ”andre boller på 
suppen” i form af et spæn-
dende kælderlokale i indre 

by – i Puggaardsgade. Her 
havde der tidligere været et 
lokale med vinsmagning, så 
det var snublende nært at 
indgå i et samarbejde med 
den tidligere ejer af café 
Jack´s Hole in a Wall. Der er 
nu lagt kimen til en ganske 
anderledes form for avance-
ret frisøraktivitet. 

Gået all in
Niklas og Morten er beg-
ge gået ”all in” på den nye 
barber shop og herrefrisør-
salon, hvor filosofien er, at 
kunderne kan komme og 
lade sig forkæle til priser, 
hvor alle kan være med.

”Vi glæder os til at tage 
imod kunder i salonen, uan-
set om de skal have frisket 
facaden op, studset skæg-
get, vokset næsehår, nyde 
et glas vin eller en fadøl – 
måske henover et slag back-

gammon”, siger Niklas.
”Vores passion er at klip-

pe, men vi kan godt lide at 
have flere bolde i luften, så 
vi vil gerne være et sted med 
god atmosfære, hvor folk 

har lyst til at komme forbi 
og hænge ud, ligesom i de 
gamle barbersaloner før i ti-
den”, supplerer Morten.

Salonen har åben man-
dag til lørdag, og man kan 

både bestille tid og droppe 
ind.

Håndelaget  
fejler ikke noget
Et er at klippe og sanere 
hårpragten oven for kravek-
nappen, men noget andet 
er at skabe et spændende 
miljø. Det har de sammen 
gjort i det lille kælderloka-
le med vinreoler, bardisk til 
et forhåbentligt kommende 
fadølsanlæg, et indbydende 
langbord med skak og bla-
de – inklusiv Havnefronten. 
Udenfor er der allerede sat 
to bænke, som Niklas og 
Morten har tømret sammen 
af paller. Når vejret bliver 
lidt mildere, vil bænkene 
blive flankeret af planter. 
Allerede nu er der opmærk-
somhed på hygiejnen – ikke 
blot indenfor, men også 
udenfor. Der ligger hverken 
cigaretskod eller henkastet 
papir. Der er her således 
et godt match med Kul-
turkvarteret, hvor der gøres 
en indsats mod affald på ga-
der og stræder.

Det lille kunstvindue på 
Havneholmen har skiftet 
udstilling. Det er nu Inna 
Vitkovskaya, der udstiller. 
Hun er født i Rusland og 
har malet siden hun var fem 
år gammel. Hun har mod-
taget privat undervisning 

og har gået på kunstskole 
i Moskva, hvor hun fik en 
klassisk uddannelse. Siden 
er hun er gået sine helt egne 
veje. 

Hun har desuden en ba-
chelor i filosofi, og inspira-
tionen fra dette område er 

mærkbart i hendes kunst-
neriske udtryk. Hun kom til 
Danmark for otte år siden 
og fortsatte med at male si-
deløbende med flere forløb 
på Københavns Kunstskole.

Om sin kunst siger Inna: 
“Mine malerier kredser om 

mennesker og deres ind-
byrdes relationer. Med en 
postironisk streg udtrykker 
jeg de levendes sårbarhed, 
smerte og glæde i alsidige 
aspekter. Den menneskelige 
natur opfattes som ambiva-
lent og uhåndgribelig, men 

netop derfor også dragende. 
Samtidigt har relations dan-
nelse altid været svær, og i 
fordybelsen i malerierne af 
det levede liv har jeg dannet 
en mere ligevægtig relation 
til mig selv”.

I år zoomer konkurrencen 
ind på det, der gør hver by 
unik – byens sjæl! De 55 
bedste fotografier bliver ud-
stillet for offentligheden på 
Bryghuspladsen ved Dansk 
Arkitektur Center til som-
mer, på udvalgte biblioteker 
fordelt over hele landet, og 
som noget nyt også på Fol-
kemødet på Bornholm. Kon-
kurrencen løber fra den 24. 
februar til den 24. april 2022.

Årets tema  
er Byens sjæl
Hvad adskiller en by fra en 
anden? Hvad er særligt ved 
netop din by? Og hvor gem-
mer byens sjæl sig? Er det i 
bygningerne? I stemningen? 
I det gamle eller i det nye? 
Den kan være svær at udpe-
ge, men den er alligevel dén, 
der gør en by særlig. Med 
årets tema opfordrer Dansk 
Arkitektur Center til, at del-
tagerne finder det, som de 
synes gør deres by særlig, 

og som skaber en forbindel-
se mellem dem og byen på 
godt og ondt. Om det er ens 
barndomsgade, hvor man 
lærte at stå på rulleskøjter, 
skolegården, hvor man fik 
sit første kys eller et byg-
ningsværk, som man cykler 
forbi hver dag. 

Årets Jury
Juryen består af model og 

fotograf Helena Christen-
sen, anmelderrost forfatter 
og fast tegner for Politiken 
med striben Ting jeg gjorde 
Maren Uthaug, sidste års 
vinder af Fang din by 2021 
Oliver Sperling, direktør for 
Copenhagen Photo Festival 
Maja Dyrehauge Gregersen, 
og programchef på Dansk 
Arkitektur Center Tanya 
Lindkvist. 

”Jeg glæder mig til at 
være med i juryen i årets 
Fang din by fotokonkurren-
ce. Det, der gør noget for 
mig, er historierne byen for-
tæller mig. Jeg er faktisk ret 
ligeglad med arkitektur og 
bygninger og funktionali-
tet. Jeg vil underholdes med 
små detaljer og store tanker 
og overraskende vinkler på 
noget, jeg troede, jeg havde 
styr på”, fortæller Maren 
Uthaug, forfatter, tegner og 
medlem af juryen Fang din 
by 2022.

”Fotografierne skal in-

deholde en fotografisk kva-
litet, og så skal de formå at 
vise det særlige ved delta-
gerens by. Jeg har rejst me-
get med mit job både som 
model og fotograf og har 
oplevet rigtig mange byer 
i hele verden, ikke mindst 
New York, der har været 
min base både privat men 
også arbejdsmæssigt i fle-
re år. New York rummer 
klart en puls og en elektrisk 
stemning, men alle byer be-
sidder en særlig karakter og 

sjæl, der ofte defineres af det 
udefinerbare miks af kultur, 
arkitektur, natur og ikke 

mindst de mennesker der 
bor i den. Jeg glæder mig 
til at dykke ned i de danske 
byers sjæle”, fortæller Hele-
na Christensen, fotograf og 
medlem af juryen Fang din 
by 2022.

Sådan  
deltager man
Læg billedet på Instagram 
med #DACfangdinby2022. 
Eller send billede og kontak-
toplysninger til fangdinby@
dac.dk og skriv ”Fang din by 
2022 - hovedkonkurrence” i 
emnefeltet.
Konkurrencen løber fra den 
24. februar til den 24. april 
2022. Vinderne af 1., 2. og 3. 
pladsen får direkte besked 
primo maj 2022.

Det kan  
man vinde
Der er gode præmier på høj-
kant til vinderne af fotokon-
kurrencen fra ballonflyvning-
stur med DreamBalloon for 
2 personer, Klubkort + 1 samt 
brunch for 4 personer i Dansk 
Arkitektur Center, og sit eget 
vinderfoto trykt på akrylplade 
i format 70x100 cm  

Udstillingsperiode  
den 9. juni – 2. oktober 2022
Udstillingsperioden for billederne er fra den 9. juni – 2. oktober 
på Bryghuspladsen foran Dansk Arkitektur Center. Udstillin-
gen vises også på bibliotekerne: Aarhus DOKK1, Sønderborg, 
Faaborg/Ringe samt på Folkemødet på Bornholm.

Fotokonkurrence om byens sjæl
For 7. år i træk afholder Dansk Arkitektur Center den landsdækkende fotokonkurrence Fang 
din by, hvor alle fotoglade danskere kan deltage. Sidste år indsendte danskerne 4400 fotos og 
1600 skoleelever fortolkede deres by gennem en kameralinse.
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Vi følges - på Applebys Plads
Tekst og foto Jette Ingerslev

På Applebys Plads på Chri-
stianshavn findes flere 
skulpturer, der kan bringe 
stedets historie frem, såsom 
”Sømærket” af Freddy Fræk 
(1935-2016) og et mindre an-
ker. 

Foran hovedindgangen 
på Finansforbundets byg-
ning på Applebys Plads 5 
står den markante bron-
zeskulptur ”Vi følges” af 
Stiig Kalsing (1945-). Denne 
skulptur bringer nutiden 
ind i billedet.

Finansforbundet ønskede 
at få skabt en skulptur, der 
kunne symbolisere fagfor-
eningens idealer og princip-
per, hvorfor de henvendte 
sig til kunstner og gravør 
Stiig Kalsing. Der blev frem-
sat ønske om en skulptur i 
enkel stil. Efter flere møder 
gik Kalsing i gang med teg-
ninger, modelfremstilling 
og til slut støbning i bronze 
samt opstilling i 2012. 

Skulpturen, der er 2,3 m 
høj, viser to stiliserede men-
neskeskikkelse, der er smel-
tet tæt sammen. Den forreste 
figur har kvindelige former, 
men den bageste er helt neu-
tral. Skulpturen er nedadtil 
afsluttet ved anklerne. Med 
et enkelt ben er skulpturen 
fæstnet ned i den kvadrati-
ske, 30 cm høje bronzebase. 
Kunstneren fortæller om 
tanken bag det ene ben: ”Så 
kan man gå i takt! Som men-
nesker og som fagforening!” 
Denne tanke følges op med 
titlen, der kan læses på en 
lille messingplade på basen: 
”Vi følges”/Stiig Kansing 
2012/Finansforbundet.

Overfladen er patineret 
og harmonerer fint med ind-
gangspartiets svingdør af 
metal og glas.

Foruden hovedfiguren 
blev der fremstillet to udga-
ver med en højde på 30 cm 
til placering inden døre.

Kunstner og 
kunsthåndværker
Stiig Colling Kalsing blev 
født i 1945 i København. Al-
lerede som barn var han op-
taget af at modellere mange-
artede figurer i ler og voks. 
Han blev uddannet stålgra-
vør og gik herefter på kunst-
håndværkerskole. Efter 
soldatertiden var han et par 
år ansat i modelafdelingen 
hos P. L. Frigast og dernæst 
i Kirk-koncernen, hvor han 
tegnede og konstruerede le-
getøjsbiler til USA. Foruden 
arbejde i ler og metal, har 
han også tegnet talrige mo-
deller, der efterfølgende er 
udført i bronze. 

I 1970 købte han sammen 
med broderen Steen Nor-
disk Metalkunst på Amager. 

Her arbejdede 25-30 ansatte 
med støbning og bearbejd-
ning af bronzeskulpturer 
indtil 2009, hvor virksom-
heden flyttede til Smørum 
og i 2019 videre til Strib. Her 
er en datter og svigersøn nu 
ved at ”blive oplært”, så de 
kan overtage virksomheden 
– dog uden bronzestøbning, 
der sker hos et firma i Støv-
ring. 

I 1990 begyndte Kalsing 
at skabe egne kunstværker 
i bronze, ofte af menneske-
kroppe, men også nonfigu-
rative, stilrene eller rustikke 
figurer af livets symboler. 
En yndet opgave for Kal-
sing har været at fremstille 
skulpturer i nært samarbej-
de med firmaer, der ønskede 
at få skabt gaver med per-
sonligt præg.  Hele Kalsings 
produktion viser en stor be-
herskelse af materialets mu-
ligheder.

Gennem mange år har 
Kalsing haft tæt og kon-

struktivt samarbejde med 
20-25 kunstnere omkring 
deres kunstværker, der skul-
le udføres i bronze. 

Et omfattende arbejds-
område har været bronzer 
til store og små gravmonu-
menter i hele Norden og de 
415 messingskilte, der pry-
der Københavns Kommu-
nes skulpturer.

Stiig Kalsing er repræsen-
teret hos flere gallerier i ind- 
og udland. Han har deltaget 
i mange kunstmesser og 
udstillet i kunstforeninger. 
Hans skulpturer har flere 
gange været brugt til pris-
uddelinger, bl.a. Børsens 
Gazellepris.

Finansforbundet
Finansforbundet er et fag-
forbund for alle ansatte i 
den finansielle sektor, det vil 
sige medarbejdere i banker, 
sparekasser, realkreditinsti-
tutter, børsmæglerselskaber, 
leasing- og finansierings-

selskaber, finanssektorens 
edb-centraler og de virk-
somheder, som sektoren 
ejer i fællesskab. Forbundet 
organiserer hele paletten 
af medarbejdere fra rengø-
ringsassistenten i filialen 
til dealeren i hovedsædet. 
Finansforbundet har mere 
end 50.000 medlemmer og 
forhandler overenskomster, 
rådgiver medlemmer og ud-
byder kurser, uddannelse og 
medlemstilbud af forskellig 
art. I 1996 etablerede Finans-
forbundet sig på Applebys 
Plads.

Applebys Plads
Peter Applebye (1709-74) 
var engelsk skibsbygger og 
rebslager. Han blev indfor-
skrevet af Søværnet i 1737 
for at modernisere flådens 
reberbane på Holmen. Han 
fik også tilladelse til at pro-
ducere det eftertragtede tov-
værk til den hastigt voksen-
de danske handelsflåde. 

Applebye erhvervede 
sig i perioden 1742-57 de to 
store matrikler nr. 199- 200 
mellem Overgaden Oven 
Vandet, Volden, Dron-
ningensgade og Sønder 
Voldstræde samt en lang 
strimmel jord langs Lange-
brogade. Her blev der plads 
til et 100 x 6 meter stort 
grundmuret rebslageri. Han 
fik også tilladelse til at op-
fylde det trekantede område 
mellem van Ostens Plads 
og Volden ud mod havnen. 
Her grundlagde han med 
statsstøtte i 1759 et skibs-
værft. Gennem årene skab-
te Applebye en betydelig 
virksomhed med rebslageri, 
skibsværft og rederi. 

Pladsen, der tidligere 
blev kaldt ”Engelskman-
dens Plads”, bærer stadigt 
grundlæggerens navn, dog 
uden det oprindelige e til 
sidst.
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Den lille kæde med de STORE kompetencer

 Udsalgs
 slutspurt
til strakslevering

 SPAR
30%
 STRAKSLEVERING

 SPAR
20%
 STRAKSLEVERING

 SPAR
 1.176.-
 STRAKSLEVERING

RAMONE WOOD
Sovesofa med springindlæg. Dess. 590 Microcheck Grey
Udvendige mål: D 95 cm B 151 cm. Liggemål: 145 x 200 cm
Pris. 10.175.- SPAR 1.176.-

Alle Auping Dyner og puder
Tilbud gælder kun så længe lager haves.

 SPAR
24%
 STRAKSLEVERING

 NU 33.999.-

Elevation med TEMPUR
Prima 19 CoolTouch madras.
Vælg mellem Cloud, Sensation 
eller Original. På Dormire 
elevationsbund midnight blue.
Ekskl. Gavl & tilbehør
Str: 180 x 200 cm
Pris. 44.996.-

 SPAR
55%
 STRAKSLEVERING

Str: 180 x 200 cm
Pris. 22.676.-

 NU 9.999.-

Dormire Boxmadras
Dansk produceret boxmadras
med Pocket og 60mm Latex
topmadras. Slidstærkt møbel 
tekstil i 70% uld.

20%20%
 STRAKSLEVERING STRAKSLEVERING

Alle Auping Dyner og puderAlle Auping Dyner og puder

 NU 8.999.-

Str: 140 x 200 cm
Pris. 18.409.-

 NU 7.999.-

CAMA FLUENTE – DUNLOPILLO
Design sengeramme med hovedgavl i massiv valnød. Inkl. Planbunde
og Dunlopillo Pure white 16 cm naturlatex madras med 7 komfortzoner 
der tilpasser sig naturligt til kroppen. excl. Tilbehør  Nu 35.999.-

 Str. 180x200 cm - Pris 52.025.-

* 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



16  23. februar 2022

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

P A S T A - K I T S  -  C O N  A M O R E

Som kunde i Supermarco har du fortjent det bedste. 
Og uanset hvilken vare du køber, går vi ikke på 
kompromis med kvaliteten. Det gælder naturligvis 
også vores pasta-kits, som gør det til en leg at 
tilberede de lækreste middagsretter derhjemme 
– retter af en kvalitet og med en smag, du med 
stolthed kan servere for både danske og italienske 
gæster. Med et pastakit fra Supermarco er du sikret 
et maksimalt smagsudbytte med et minimalt stykke 

køkkenarbejde med opskrifter perfektioneret af vores 
kokke – con amore.
Vi har flere forskellige kits at vælge imellem, men de 
har alle det til fælles, at de udelukkende indeholder 
de allerbedste italienske råvarer samt en udførlig 
opskrift, så du får et perfekt resultat – uanset om 
du er øvet i køkkenet eller kun laver mad en gang 
imellem. Vi ses i Supermarco – en bid af Italien.

www.supermarco.dksupermarco supermarcodk 

PA S TA
Perfetta

FARFALLE
CON SPECK

E ZAFFERANO

PASTA
CON SALSICCIA

E TARTUFO

PASTA ALLA
CARBONARA


