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Krigen i Ukraine præger 
også hverdagen langs havnen
Frivillige samler ind 
til Ukraine. Både i 
form af nødhjælp 
og kontanter. Hav-
nefronten har mødt 
Klaus Scheuer på 
Sluseholmen, der 
har bidraget med en 
lokal indsamling – og 
avisen har givet en 
gratis annonce til 
Den Danske Ukraine 
Komité, der samler 
penge ind til Ukra-
ines forsvar.

 
Af Jesper Schou Hansen

For rigtige mange så nyt-
ter det ikke noget at kigge 
på krigens rædsler. ”Man 
må gøre noget”. For Klaus 
Scheuer fra Sluseholmen, 
blev dette ”noget” til en lo-
kal indsamling gennem hans 
netværk og med støtte fra lo-
gebrødrene i frimurerne.

For andre – bl.a. fhv. 
Udenrigsminister Uffe Elle-
mann-Jensen og fhv. Justits-
minister Søren Pind – blev 

det for meget at se på, at 
Ukraine så brutalt blev over-
faldet af Putins Rusland, at 
de startede en indsamling til 
det ukrainske forsvars. 

Allerede i den første uge 
overførte de 25 millioner 
kroner, som de havde ind-
samlet. Pengene er overført 
til det ukrainske forsvars 
konto i den tyske national-

bank. Om de køber beskyt-
telsesveste, natkikkerter 
eller ”krudt og kugler” be-
stemmer ukrainerne selv. På 
Lokalavisen Havnefronten 
har vi stillet gratis annon-
ceplads til rådighed for Den 
Danske Ukraine Komité i 
håb om, at avisens læsere vil 
bidrage økonomisk.

Københavns nye Beskæf-

tigelses- og Integrations-
borgmester Jens-Kristian 
Lütken skriver i et debat-
indlæg om den store velvilje 
mange danskere allerede har 
vist overfor ukrainske flygt-
ninge – og tilbudt dem op-
hold. Noget der også bliver 
nødvendigt, hvis flygtninge-
strømmen fortsætter – og det 
gør den desværre nok. 

Foreløbig er tre millioner 
mennesker flygtet fra Putins 
terrorbombninger af helt 
almindelige menneskers 
hjem. Blandt de flygtende 
finder man både etniske rus-
sere fra Ukraine og ukraine-
re – alle er de ofre for Putins 
krig og terror. 

Måske læser du i medier-
ne, at den russiske hær slet 

ikke rykker så hurtigt frem. 
Men den rykker stadig frem. 
Og mens du læser disse lin-
jer, er endnu mere af Ukra-
ine blevet besat af Rusland, 
der mere og mere optræder 
som den nazi-tyske besæt-
telsesmagt gjorde i anden 
verdenskrig. På en måde, 
som vi for længst havde 
håbet var noget, som kun 
fandtes i historiebøgerne.

Måske føler du, at din 
hjælp drukner – men i den 
anden ende reder den liv. 
Leder du efter en mindre 
hjælpeorganisation, hvor du 
tydeligt kan se dit eget fin-
geraftryk, så kan redaktio-
nen anbefale organisationen 
Hjælp Ukraine. Du finder 
dem på Facebook på face-
book.com/helpukra.

Husk at den almindelige 
russer – og slet ikke dem 
her i landet – IKKE er skyld 
i krigen. Det er Putin. Det 
er ham og hans oligarker, 
du skal ramme. Det bety-
der bl.a. at russiske ejede 
forretninger i Danmark 
– som Sportmaster og Hu-
mac m.fl. – bør boykottes,  
så oligark-ejerne i hvert  
fald ikke regne med dine 
penge.

#SlaveUkraini



Var det nu  
også krænkelser?

LEDER

Vi er nødt til at have en samtale om, hvad det er acceptabelt at omtale som 
krænkelser – og vi er nødt til at have en samtale om, hvordan medier be-
handler disse ”krænkelser”. Ellers får vi en permanent skævvridning af de-
mokratiet, hvor folkevalgte eller ledere tvinges fra deres poster og jobs, blot 
der råbes krænkelse.

I København har vi (igen) sagt farvel til en borgmester. Denne gang var 
det ”tonen”, administrative uenigheder og manglende kage (ja du læste rig-
tigt), som bl.a. var anklagepunkterne.

Vi har godt nok ikke set en eneste email som dokumentation for påståede 
krænkelser. Det synes ellers at måtte være et mindstemål, før man videre-
bringer en kritik i medierne, at krænkelsen faktisk dokumenteres. Alligevel 
har flere medier gengivet påstandene, som var de fakta.

Og kage-beviserne er selvfølgelig svære at fremvise. De er nok spist. 
Men her er anklagen – hold lige godt fast: At det er mobning, at man deler 
overskydende kage fra et møde med de ansatte, der ikke var med til mødet. 
Det havde åbenbart været bedre at smide det i skraldespanden.

Undskyld… men er det virkelig krænkelser? Er det også krænkende, at 
chefen kun skærer for på de første stykker kage i et møde, og at chefen så 
ikke kommer til at skære for alle – måske fordi man befinder sig nede i den 
anden ende af bordet til et møde - og der er 15 deltagere? Det indgår i hvert 
fald rundt regnet i den udgave, som en klage.

Blandt klagerne er også, at borgmesteren har ”blandet sig i forvaltnin-
gens arbejde”. Her er det måske værd lige at opsummere, at København 
har et såkaldt mellemformstyre, hvor borgmesteren ER den øverste leder af 
forvaltningen. 

Måske skal man også erindre, at en borgmester jo er en politiker, der er 
valgt på politiske synspunkter. Så hvis embedsapparatet ønsker en opgave 
”udført af det offentlige” og politikeren – i tråd med partiets politik – øn-
sker det ”udført af private”, så er det altså et helt legalt synspunkt. Og selv-
følgelig skal en politiker arbejde for sine synspunkter. Det er hele pointen 
med en politiker og den magtdeling, der ligger i mellemformstyret.

Der er mange elementer. Alt kan ikke behandles i en enkelt leder. Noget 
mener borgmesteren også selv er korrekt. Så ovenstående er et selektivt ud-
pluk. Men de er valgt for fordi diskussionen om hvad der er en krænkelse 
er nødvendig. Alt er altså ikke en krænkelse fordi nogen påstår sig krænket.

Man kunne ønske en del mere af danske journalister. Fordi nogen råber 
krænkelse, er det ikke nødvendigvis rigtigt – ikke engang hvis en politiker 
føler sig tvunget til at erkende et eller andet for at få dæmpet en sag. 

Følgende synspunkt er nok ikke videre populært hos en kreds af em-
bedsmænd: 

Det er ikke en embedsmands opgave at tilsidesætte helt lovlige instruk-
tioner fra en borgmester. Det er ikke deres opgave i det offentlige rum at 
arbejde for, at en borgmester ikke bliver genvalgt. Det er ikke deres opgave 
at prioritere opgaver efter eget forgodtbefindende. 

Og heri finder vi i bund og grund roden til ganske meget af den konflikt 
og kritik, som vi har set i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. En 
helt klassisk magtkamp, hvor man må sige, at nogle enkelte i embedsvær-
ket har taget alle midler i brug. Nogle af embedsmændene er væk. Andre er 
der stadig.

Værdien af ordet krænkelser er blevet kraftigt devalueret – til stor skade 
for de, der rent faktisk kommer ud for ægte krænkelser. 
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Privat indkvartering  
til ukrainske flygtninge
Af Jens-Kristian Lütken,

Kommende Beskæftigelses- og 
Integrationsborgmester (V)

Ruslands krig mod Ukraine har 
sendt millioner af mennesker 
på flugt. Både internt i Ukra-
ine og til særligt nabolandene. 
Nogle af dem kommer også til 
Danmark – herunder til Køben-
havn. De første er kommet.

Københavns Kommunes 
velkomstcenter Ottiliahus i 
Valby kunne rumme knap 200, 
så i øjeblikket bliver mange 
indkvarteret på hotel. Men det 
er ikke nogen varig løsning.

Vi kan se, at tallet af ukra-
inske flygtninge på vej mod 
Danmark fortsætter. Allerede 
i sidste uge var tallet firedob-
let, og vores kapacitet kommer 
til at blive presset. Fortsætter 
tallet med at stige, så kommer 
det til at gå ud over indkvarte-
ringsmulighederne for ukrain-
ske flygtninge.

Det er klart, at vi bliver nødt 
til at forholde os til det, hvis 
der kommer så stort et antal, 
som det i øjeblikket ser ud til. 

Tre millioner på flugt
I betragtning af, at man regner 

med at tre millioner er flygtet 
ud af Ukraine, så er det små-
ting vi har modtaget i Køben-
havn. Det er måske i skrivende 
stund 1.000 ukrainere, når man 
tæller de, der slet ikke har hen-
vendt sig til kommunen end-
nu, men bor privat hos ukra-
insk familie eller venner rundt 
om i byen.

Der er mange private, som 
gerne vil hjælpe, og det er vig-
tigt at få dem på banen i for-
hold til at huse flygtninge fra 
Ukraine. 

Heldigvis er der helt utrolig 
mange danskere, der gerne vil 
åbne deres hjem for ukrainske 

flygtninge. Det skal vi tage 
imod, for der er ikke kun brug 
for husrum, men også hjerte-
rum. 

Så snart jeg officielt tiltræ-
der som borgmester, vil jeg 
derfor sætte gang i at kommu-
nen skal facilitere mødet mel-
lem ukrainske flygtninge - og 
de mange københavnere, der 
gerne vil hjælpe. 

Det her er ikke kun en kom-
munal opgave. Det er en folke-
opgave - og der er mange med 
til at løse opgaven allerede. 
Tak for det. Slava Ukraini. 
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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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Islands Brygges nye helhedsplan lagt i mølposen

Sluseholmen samler ind til Ukraine: 

Klaus fik fyldt  
en stor kassevogn

Både en varevogn og to privatbiler blev fyldt med hjælp til 
Ukraine. På returen var der flygtninge med den anden vej. 
Foto: Privat.

Af Jesper Schou Hansen

Der var lagt op til, at den mere 
end 20 år gamle udviklingsplan 
for et centralt stykke af havne-
fronten i København, nemlig 
området fra Havneparken og vi-
dere forbi Bryggebroen og ned til 
A-huset, skulle have et serviceef-
tersyn.

Men sådan kommer det ikke 
til at gå. Med et snævert flertal 
har en ekstraordinær generalfor-
samling i Grundejerforeningen 

Havnestad forkastet projektet. 
Og dermed kommer der ikke til 
at ske noget i denne omgang.

Formand Thomas Kjellberg 
Christensen siger til Havnefron-
ten, at han tager beslutningen til 
efterretning.

”Der var flere, der ønskede 
ændringer men altså lige præcis 
flere, der ikke ønskede, at der 
skulle udvikles en helhedsplan 
med borgeinddragelse som frem-
lagt af bestyrelsen. På den ekstra-
ordinære generalforsamling var 

der forholdsvis stor enighed om, 
at især selve Havneparken ud-
gjorde en udfordring i sommer-
måneder”, siger Thomas Kjell-
berg Christensen.

Havneparken  
fortsat et problem
Netop om sommeren har Hav-
neparken gennem en årrække 
været omdannet til en festsce-
ne – især efter fremkomsten af 
soundbokse, der har betydet, at 
spontanfester har gjort aftenerne 

til noget af en prøvelse for områ-
dets beboere.

”Der er jo ordinær general-
forsamling i maj, og så må de, 
der har tanker om ændringer, jo 
komme med deres ideer, og så 
må generalforsamlingen tage 
stilling til det. Men som jeg ople-
ver det, så er der ikke opbakning 
til helhedsplanen”, siger Thomas 
Kjellberg Christensen.

Ifølge Havnefrontens oplys-
ninger skulle kun en enkelt af 
nejsigerne have stemt for, og så 

havde planerne om en ny hel-
hedsplan været vedtaget.

Grundejerforeningen havde 
på forhånd søgt og fået økono-
misk støtte fra Amager Vest Lo-
kaludvalg, ligesom man på for-
hånd havde allieret sig med Gehl 
Architects, så man kunne gen-
nemføre en grundig beboerind-
dragende proces. Men det bliver 
altså ikke til noget.

Der kom tryk på, da 
Klaus Scheuer fra 
Sluseholmen satte 
gang i en indsamling 
til Ukraine. Efter to 
hektiske uger, hvor 
han dedikerede al sin 
tid til indsamlingen, 
kunne Klaus Scheuer 
gøre regnebrættet 
op og sende en stor 
kassevogn og to biler 
afsted mod Polen – 
takket være stor op-
bakning fra lokalmil-
jøet på Sluseholmen.

Tekst: Mikkel Bækgaard

Når man står sammen, kan 
man udrette store ting. Det 
har Klaus Scheuer, der bor 
på en husbåd ved Slusehol-
men, erfaret flere gange gen-
nem de seneste år. Og løfter 
man i flok, så kan et lokal-
samfund gøre en forskel.

Således satte Klaus 
Scheuer for et par uger si-

den gang i en indsamling 
på Sluseholmen til fordel 
for Ukrainske flygtninge i 
Polen. Og det førte til, at han 
efter to intense uger kun-
ne fylde en stor kassevogn 
samt to biler med blandt 

andet medicinsk udstyr til 
de trængende flygtninge fra 
krigen i Ukraine.

“Folk har været virkelig 
søde til både at bidrage med 
tøj og andre ting og sager 
samt økonomiske bidrag. Vi 

fik samlet en masse ting ind 
samt omkring 16.000 kro-
ner, som vi blandt andet har 
brugt på blodtryksmålere 
og førstehjælpsudstyr, som 
vi har fået meget generøse 
priser på hos det lokale apo-
tek og hos Falck”, fortæller 
Klaus Scheuer.

Startede hos en 
logebror
For Klaus Scheuer startede 
indsamlingen, fordi han er 
logebror i frimurerlogen, 
hvor en af hans logebrødre 
satte gang i en indsamling. 
Det førte til, at Klaus Scheu-
er startede sin egen indsam-
ling på Sluseholmen, og i 
samarbejde med sine brødre 
fra logen fik han koordineret 
transporten af kassevogne 
med retning mod Polen.

“Vi havde en kontakt, der 
kender myndighederne og 
situationen dernede, som 
har kunnet hjælpe os med, 
hvad der var relevant at 
sende afsted, og hvor vi rent 
faktisk skulle sende det hen. 
Det gjorde en stor forskel, så 
vi ikke bare lavede en ind-
sats i blinde”, på den måde 
kunne vi også få flygtninge 
fra Ukraine med tilbage til 
Danmark, forklarer han.

Dermed kom initiativet 
både til at fungerer som 
nødhjælp til Ukraine og som 
transport til Danmark for de 
ukrainske flygtninge.

Brugte selv al sin tid
Indsamlingen viser ifølge 
Klaus Scheuer, hvad for et 

lokalmiljø, der er på Sluse-
holmen:

“Man står virkelig sam-
men herude – og folk vil 
meget gerne hjælpe. Det 
samme oplevede vi for nog-
le år siden, hvor en husbåd 
brændte. Her fik vi samlet 
ca. 50.000 kroner ind i lo-
kalmiljøet til hjælp til gen-
opbygningen”, siger Klaus 
Scheuer.

Og også Klaus Scheuer 
selv har ofret meget i forbin-
delse med indsamlingen til 
de Ukrainske flygtninge.

“Normalt arbejder jeg i 

mit eget firma som handy-
man, men indsamlingen 
greb om sig, og jeg brugte 
stort set al min tid på at ko-
ordinere indsamlingen i de 
to uger, den stod på”, smiler 
Klaus Scheuer, der nu har 
valgt at holde sig en velfor-
tjent ferie fra indsamlingen 
og Holmenes handyman, 
som hans selskab hedder. 
Herfra løser han mindre ar-
bejdsopgaver og er flittigt 
brugt i lokalområdet til at 
løse mindre opgaver, der 
kræver lidt snilde.

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

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden: 

“Weekendredaktionen” 
med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Se os på YouTube og Facebook
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Klaus Scheuers husbåd proppet med varer, der skulle til 
Ukraine. Foto: Privat.
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Nye almene boliger langs havnen 
har fået endnu længere udsigter

Skraldeindsamling i og langs havnen

Der blev kippet med flaget, da der var rejsegilde hos AKBs 107 ungdomsboliger i Sydhavnen. 
Men nu bliver der meget længere mellem rejsegilderne. Foto: AKB.

Af Jesper Schou Hansen

Det bliver rigtig svært at få 
bygget nye almene boliger 
i København. Advarslen 
kommer fra BL - Danmarks 
Almene Boliger - en interes-
se- og brancheorganisation, 
der har spurgt alle deres 
medlemmer, hvordan det 
ser ud med de planlagte 
projekter.

Og svaret er nedslående. 
Stærkt nedslående. I hvert 
fald hvis man gerne vil have 
flere af de billigere – om end 
ikke billige – almene boliger. 
For ud af 420 almene bolig-
projekter i København er de 
144 helt opgivet, mens 225 
er sat på hold. Årsagen er de 
ekstremt høje byggepriser – 
altså prisen på særlig mate-
rialer og lønninger.

Dermed er både almene 
boliger på Islands Brygge og 
i den sydlige del af havnen i 
fare for aldrig at blive bygget.

For at man i det hele taget 
må bygge almene boliger, så 
skal de holde sig under en 
beløbsgrænse. Og det viser 
BL’s analyse altså slet ikke 
er muligt for rigtig mange 
projekter.

Og dermed kommer rig-
tig mange til at kigge i vej-
viseren efter en ny billigere 
almen bolig. 

Bekymret venstrefløj
Manglen på billigere boliger 
vækker voldsom bekymring 
hos flere politikere på Kø-
benhavns Rådhus. Der er 

dog markante forskelle på, 
om partierne ser udfordrin-
ger for netop de almene bo-
liger som et problem.

Hos SF er partiets med-
lem af Teknik- og Miljøud-
valget Astrid Aller bekym-
ret.

”Københavnerne har de-
sperat brug for boliger, der 
er til at betale - og nye alme-
ne boliger er vores bedste 
værktøj til at give dem det. 
Det er en tragedie, at almene 
boliger nu risikerer at bli-
ve droppet, fordi priserne 
på alting stiger. Folketinget 

må melde sig på banen med 
økonomisk støtte til at få bo-
ligerne bygget. For lige nu 
betaler københavnere med 
almindelige indkomster, 
og fremtiden kommer til at 
betale, når klimakravene 
bliver skrællet af for at få 
enderne til at mødes”, siger 
Astrid Aller.

Tilsvarende bekymring 
finder vi hos Radikale.

”Alarmklokkerne har 
længe buldret løs for bolig-
markedet. For nybyggeriet 
gælder det hele landet, som 
BL’s analyse også viser, men 

for København er problemet 
ude af proportioner.

Vi er nødt til at se på, 
hvad vi kan gøre som kom-
mune, og her kan én af 
løsninger være at give pro-
jekterne mere elastik. Det 
kan vi f.eks. gøre ved at 
lade dispensationerne sid-
de mere løst i vores sagsbe-
handling, så projekter, der 
står klar til at gå i gang og 
bare mangler materialerne, 
ikke droppes pga. et tungt 
og stramt bureaukrati”, si-
ger Christopher Røhl (Rad.), 
der sidder i Teknik- og Mil-

jøudvalget. Han understre-
ger, at hjælpen ikke kun skal 
gælde almene, men alle ty-
per boligprojekter.

Blå partier  
ser flere problemer
Hos Venstre er gruppe-
formand Louise Theilade 
Thomsen også bekymret 
over udsigten til at mang-
le billigere boliger. Men for 
hende er det vigtige at byg-
ge andre typer – også bil-
ligere – boliger end netop 
almene.

”Der er brug for nogle 
billigere boliger i Køben-
havn, men at det ikke bliver 
almene, det betragter jeg 
ikke som den store katastro-
fe. Vi har i forvejen nok en 
af de højeste andele almene 
boliger – hvis ikke den høje-
ste. I øvrigt kan nytilflyttede 
i byen jo slet ikke få fingre i 
en almen bolig, for du skal 
være skrevet op i årevis. 
Derfor vil jeg hellere bygge 
mindre boliger, som også er 
billigere i pris, og så fortæt-
te byen ved at bygge højere 

og udnytte både taglejlighe-
der, arealer over motorveje 
og banegrave, så vi på den 
måde får skabt byggegrun-
de”, siger Louise Theilade 
Thomsen.

Hos Konservative ople-
ver man ikke de manglende 
almene boliger som et pro-
blem. Nærmere tværtimod.

”Konservative ønsker en 
by med blandede boliger. 
Med Danmarksrekorden i 
% af almene boliger er Ho-
vedstaden ved at udvikle 
sig til en by i ubalance, hvor 
udvalgte borgere får en 
bolig på bekostning af fæl-
lesskabet. Den høje andel 
af almennyttige boliger er 
nemlig med til at presse pri-
serne på øvrige boliger op. 
Vi ønsker derfor slet ikke, at 
andelen bliver ved med at 
vokse. Meget billige boliger 
skal ikke gå til familier med 
to indkomster, men deri-
mod til studerende, pensio-
nister og sårbare borgere”, 
siger Helle Bonnesen, der er 
De Konservatives medlem 
af Teknik- og Miljøudvalget.

Årets tilbagevendende 
skraldeindsamlingsdag i 
uge 13 får i år overskriftens 
”Maritim Skraldeuge”, hvor 
fokus er på at forebygge, så 
der ikke smides så meget af-
fald, der ender som mikrop-
last i havene. 

I løbet af ugen kan bor-
gerne låne snappere og kur-
ve på Naturcenter Amager 
Strand til selv at indsamle 
affald, når de går én tur 
langs stranden, og i week-
enden kan de deltage i to 
fælles affaldsindsamlinger. 

Lørdag den 2. april er der 
affaldsindsamling på Prø-
vestenen Syd fra kl. 10-14. I 
forlængelse af den ordinære 
affaldsindsamling på land, 
hvor alle kan deltage, er der 
lavet en aftale med dykkere 
fra en lokal dykkerforening 

om at samle skrald i vandet 
ved Prøvestenen Syd. 

Søndag den 3. april er der 
affaldsindsamling udeluk-
kende på land ved Amager 
Strand fra kl. 10-12. Derud-
over er følgende arrange-
menter i pipeline: 

Affaldsindsamling til 
vands med GreenKayak ved 
Knippelsbro søndag den 8. 
maj kl. 10-14 ifm. strandåb-
ning. Og affaldsindsamling i 
forlængelse af Redbull Mid-
summer Vikings den 18.-19. 
juni. Redbull har tidligere 

holdt deres event ved Ofelia 
Plads, men er i år flyttet til 
Amager Strandpartk.

Jesch
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Analysen fra BL
BL har gennemført en undersøgelse af alt alment nybyggeri, 
hvor kommunerne har givet skema A tilsagn frem til januar 
2022. Det er det skema, der sikrer, at der kan bygges almene 
boliger inden for reglerne. På landsplan 27% er under gennem-
førelse, 31% er blevet opgivet og 43% er sat på hold og afventer 
situationen i byggeriet. 
Realiteten er derfor, at over 73 pct. af det planlagte almene 
nybyggeri på landsplan står i ganske alvorlige problemer. 
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Tre husbåde ved  
Teglværket har fået  
nye placeringer

By & Havn arbejder på flere husbåde i havnen

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

Af Jesper Schou Hansen

Der er ved at ske et nybrud 
i behandlingen af husbåde 
langs Københavns Havn. 
Efter at By & Havn i årevis 
har tolket politikernes ønske 
om ”lovliggørelse” af for-
holdene for husbådene så-
dan, at hvis ikke aftaler var 
100 % på plads, så var det 
væk, så har en ny politisk 
beslutning i efteråret allere-
de medført en ny tilgang til 
husbåde. Nu skal man se på 
muligheder i stedet for be-
grænsninger. Og det mær-
ker tre husbåde, som Hav-
nefronten har fulgt over de 
seneste måneder.

Har fået plads
”Så har jeg endeligt fået be-
kræftet fra By & Havn, at 
der er en både midlertidig 
og permanent løsning på 
plads”, lyder det fra Mar-

tin Pedersen, som ejer hus-
båden Alba. Han var en af 
de husbådejere, der kom i 
klemme, da den hidtidige 
placering bag Teglværket 
blev opsagt som følge af ny-
byggeriet i området.

”Alba flytter senest 1. 
april og i hele byggeperio-
den ca. 20 meter vestpå, og 
de to andre husbåde får ’tålt 
ophold’ ved the Residence – 
en af ejendommene på den 
modsatte side af Frederiks-
holmsløbet”, fortæller Mar-
tin Pedersen. Når byggeriet 
er afsluttet, er der lovning 
på to permanente pladser 
hos FB-Gruppen, som står 
for nybyggeriet af boliger og 
erhverv på den gamle Tegl-
værket og en permanent 
plads ved the Residence.

For Martin Pedersen er 
det en stor lettelse at få pla-
ceringen på plads. Og han 
erkender, at det har slidt på 

ham og de andre – og at der 
også måske var en mail el-
ler to, der ikke skulle være 
sendt. Men frustrationen 
var simpelthen så stor.

”Det har været nogle 
’lidt’ belastende måneder. 
Når man står i det, så sy-
nes man kommunikationen 
til tider været både sløj og 
langsom. Det har givet nog-
le følelsesladede mails fra i 
hvert fald mig, som nok ikke 
skulle have været sendt”, 
indrømmer Martin Peder-
sen, der til gengæld er dybt 
taknemmelig for, at både 
FB-gruppen fik etableret 
nødstrøm, og at By & Havn 
fandt, hvad han kalder fø-
rertrøjen, frem.

”Der skete noget, da By 
& Havn kom i aktion, og det 
skal også de have stor tak 
for”, siger Martin Pedersen.

Han har også bemærket, 
at By & Havn nu har meldt 

ud, at der skal arbejdes for 
flere husbåde langs havnen, 
og at historien har været i 
flere medier.

”Det er positivt, men der 
ligger jo flere problemer al-
lerede nu, for ovre på Eng-
have Brygge ligger en god 
håndfuld både, som pga. 
metrobyggeriet også kan 
være i problemer”, siger 
Martin Pedersen, der i øv-
rigt har oplevet en helt ny 
interesse fra naboerne om-
kring husbådene.

”Gåturen med hunden 
har været meget længere 
end sædvanligt, for mange 
naboer har spurgt interesse-
ret om, hvordan det går med 
vores sag, fordi de har læst 
omtalen i avisen af vores 
problemer. Jeg har fået man-
ge opmuntrende kommen-
tarer fra folk i Frederiks-
holmsløbet, der ville være 
kede af det, hvis husbådene 
forsvandt”, siger Martin Pe-
dersen.

Lokalplaner  
giver mulighed
Den gældende lokalplan for 
området har hele tiden inde-
holdt mulighed for husbå-
de, og hos FB Gruppen har 
Hans-Bo Hyldig, selskabets 
direktør, gennem hele for-

løbet udtalt sig positivt om 
mulighederne, hvilket nu 
så har materialiseret sig i en 
konkret løsning for husbå-
dene.

Ændringen i By & Havns 
tilgang kommer som følge 
af politiske beslutninger på 
Københavns Rådhus, hvor 
BR-medlem og kommende 
borgmester Jens-Kristian 
Lütken (V) har fået vedtaget 
en beslutning om, at man 
skulle fremme husbåde i 
Københavns Havn i samar-

bejde med By & Havn, som 
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 til opdrag 
at sikre lovliggørelse af for-
holdene i havnen, hvilket 
ved flere lejligheder førte til 
det modsatte af at lovliggøre 
husbåde i havnen, nemlig at 
de blev bedt om at flytte.

Af Jesper Schou Hansen

En politisk beslutning, om at 
der skal gøres plads til flere 
husbåde langs Københavns 
havn, får nu By & Havn til at 
tale om at ”skabe en levende 
og varieret rekreativ havn”.

Derfor peger By & Havn 
nu på en række steder, hvor 
man gerne ser, at der kan 
tilbydes placeringer til hus-
både i fremtiden. Formålet 
er bl.a. at give bedre forhold 
for ejerne og at skabe liv ved 
de mange bolværker.

”Efterspørgslen på hus-
både er meget stor i Køben-
havns havn, og By & Havn 
ønsker at få etableret flere 
pladser til husbåde i hav-
nen, så flere kan få mulighe-
den for at udleve drømmen 
som husbådeejer. I første 

omgang har By & Havn pe-
get på en række områder, 
hvor man vil undersøge 
muligheden for at etablere 
husbådepladser. Det er ved 
Stejlepladsen i Sydhavn, 
langs en del af Islands Bryg-
ge, ved Christiansholm, ved 
Prøvestenen Syd og ved 
statens vandarealer på Hol-
men”, siger adm. direktør i 
By & Havn, Anne Skovbro.

Hun mener, at arbejdet 
ligger i naturlig forlængelse 
af den efterhånden flere år 
gamle havnestrategi, som 
Skovbro selv kalder ”ny”. 

”Her satte vi fokus på, at 
havnen skulle være for alle, 
og at der skulle være flere 
rekreative tiltag, der skabte 
en levende havn. Det er vi 
allerede godt på vej med, og 
hvert år kommer nye sjove 

tiltag i havnen, som skaber 
liv. Husbåde er næste skridt. 
Vi mærker efterspørgslen, 
og det skal vi selvfølgelig 
kunne levere på. Derfor pe-
ger vi nu på en række steder, 
hvor vi kan se, at der er mu-
ligheder for flere husbåde-
pladser”, siger Anne Skov-
bro, By & Havn.

Stor efterspørgsel
Generelt er interessen for 
husbåde stor i Københavns 
Havn, og om sommeren 
kommer der dagligt hen-
vendelser fra københavnere, 
der ønsker at få muligheden 
for at få en husbådeplads. 
Det har dog indtil nu væ-
ret svært at tilbyde, fordi 
der ikke har været pladser 
nok, og fordi bolværkerne 
i de fleste tilfælde er ejet af 

private bolværksejere, som 
også skal give tilladelse.

Derfor er det By & Havns 
intention med den nye ud-
melding at skabe flere plad-
ser og ikke mindst ligestilling 
blandt husbådene, så regler 
og rammer bliver de samme 
i havnen – uanset om man er 
en ny, moderne husbåd eller 
et bevaringsværdigt skib, 
som er med til at fastholde 
den særegne havnehistorie i 
Københavns Havn.

”Vi ønsker, at der skal 
være plads til alle – både al-
mindelige husbåde og beva-
ringsværdige skibe. Og det 
har vi faktisk allerede sikret 
andre steder i havnen. Vi 
skal som havnemyndighed 
sikre, at forholdene omkring 
husbådene bliver varetaget 
professionelt, og vi har en 

rimelig tilgang til vandare-
alleje, og derfor er der faste 
takster, så alle er lige stillet 
i havnen i fremtiden. Det 
betyder også, at vi kommer 
til at gå i dialog med de nu-
værende bolværksejere for 
at sikre os, at vi kan skabe 
nogle gode rammer for de 
nuværende og fremtidige 
husbådeejere”, siger Anne 
Skovbro. Dermed rammer 
hun ned i en af de potentiel-
le konflikter for en ny regu-
lering af havnen.

Frygt for vilde priser
I dag betaler husbådejerne 
nemlig ret forskellige be-
løb. På de arealer omkring 
Nyholm, som Farvandsdi-
rektoratet har administreret, 
betales der nemlig ikke for 
at ligge på vandet. Det gør 

man imidlertid på de area-
ler, som By & Havn ejer. Og 
derfor vil der være lagt op til 
vilde prisstigninger, hvis By 
& Havns udlejningstakster 
pludselig skulle slå igennem 
i hele havnen. 

By & Havn kan på nuvæ-
rende tidspunkt ikke sige, 
hvor mange husbådeplad-
ser, der er tale om, men dia-
logen med bolværksejere, 
kommune og husbådeejere 
er allerede begyndt, og By 
& Havn håber, at de inden 
længe kan sige, hvornår de 
første nye husbådeplacerin-
ger vil blive offentliggjort. 
Lokalavisen har spurgt bl.a. 
Grundejerforeningen Hav-
nestad om dialogen. Her 
afviser man eksistensen af 
den dialog, som By & Havn 
omtaler.
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Ejendomsmægler regner 
ikke med boom i husbådssalg

Grundejerforening på Islands Brygge kender  
intet til ny dialog med By & Havn om husbåde

Der kan være fantastisk udsigt fra en husbåd. 
Foto: Havnefrontens arkiv.

Af Jesper Schou Hansen

Selvom By & Havn nu mel-
der ud, at der skal flere hus-
både i Københavns havn, 
så regner Home ejendoms-
mægler Mogens Steffensen, 
der selv bor på en husbåd 
ved Skibsbroen og sælger 
husbåde, ikke med noget 
større boom i salget af hus-
både lige foreløbig.

”Det er selvfølgelig po-
sitivt, at der kan komme 
noget konstruktiv fokus 
omkring husbåde. Især hvis 
det betyder, at nogle af de 
husbåde, der er på korte 
kontrakter, får nogle længe-
re aftaler. Det vil gøre dem 
lettere at sælge, og det kan 
måske betyde noget for an-
tallet der kommer til salg. 
Men helt nye husbådplad-
ser betyder ikke meget for 
mæglerbranchen her og nu. 
Der går nok fem til seks år 
før vi vil se de første af dem 
som kunder i butikken”, si-
ger Home mægler Mogens 
Steffensen til Havnefronten.

Han har selv boet på hus-
båd siden 2004 og selvom 
han elsker det, så opfordre 
han alle potentielle købere 
til at kigge sig godt for, når 
de køber husbåd.

”Jeg har selv sagt nej til at 

sælge nogle husbåde, fordi 
det var ret åbenlyst, at lige om 
et øjeblik, så havde de ikke en 
aftale om, hvor båden skulle 
ligge til. Men jeg kan jo se, at 
nogle af dem er handle allige-
vel. Så et godt råd til køberne 
er jo, at se sig godt for - og 
handle gennem en mægler”, 
siger Mogens Steffensen.

Mangler tilladelser
Han kender til områder i 
Københavns havn, hvor 
bådejerne er opsagte og 
endnu ikke har fundet nye 
pladser. Det gælder blandt 
andet ud Engholmene ud 
for metrobyggeriet, hvor der 
tidligere var graffiti-mur.

”Jeg kan konstatere, at 
nogle både jo er handlet 
selvom fremtidsudsigter-
ne ikke har været lyse. Der 
kan man jo håbe på, at By & 

Havns initiativ giver nogle 
bedre kontrakter og noget 
sikkerhed”, siger Mogens 
Steffensen, der samtidig pe-
ger på, at rigtig meget af bol-
værket langs havnen ikke er 
ejet af By & Havn - men af 
private bolværksejere.

”Selvom jeg synes, at det 
er spændende med husbå-
de langs havnen, så er det jo 
ikke alle, der deler det syns-
punkt. Der ligger en enkelt 
husbåd ud fra FH på Islands 
Brygge. Jeg er sikker på, at 
hvis den lokale bolværksejer 
synes det var en fantastisk 
ide, så lå der nok nogle fle-
re”, siger Mogens Steffen-
sen, der peger på, at hus-
både er med til at sikre liv i 
havnen året rundt ligesom 
det sikrer at mere uautori-
serede personer ikke tager 
ophold lige præcis der. 

Af Jesper Schou Hansen

Ifølge By & Havn kommer 
man til at gå i dialog med 
bolværksejere om kommen-
de husbåde langs havnen 
og peger specifik på Islands 
Brygge som et af områder til 
husbåde. Lokalavisen Hav-
nefronten har derfor spurgt 
Grundejerforeningen Hav-
nestad. Den ligger midt på 
Islands Brygge og har ledige 
bolværker. Derfor er den op-
lagt for By & Havn og have 
en dialog med.

Men formand Thomas 
Kjellberg Christensen afvi-
ser, at der har været en dia-
log med By & Havn på nu-
værende tidspunkt. 

Dialog flere år gammel
”Jeg kender det kun fra den 
offentlige omtale. Jeg har 
i hvert fald ikke som for-
mand været inddraget i no-
gen dialog med By & Havn 
omkring husbåde. Person-
ligt er jeg heller ikke den 
store fan ligesom man mig 
bekendt ville skulle i gang 
med at ændre i lokalplaner, 
hvis man skal igennem med 
det”, siger Thomas Kjellberg 
Christensen.

Ifølge ham, så er den se-
neste dialog omkring husbå-
de i foreningsregi mere end 
et år gammel.

”For mere end et år siden, 
så var der en sondering. 
Men vi gik ikke videre med 
planerne. Og i denne om-
gang har vi intet hørt”, siger 
formanden.

Opkaldt fra håbefulde
Han har til gengæld hørt 
fra flere interesserede, der 
gerne vil have en husbåd 
placeret på Islands Brygge, 
efter at By & Havn på deres 
hjemmeside skrev om pla-
nerne og flere medier omtal-
te projektet.

”Dem har jeg måtte skuf-
fe, for vi har ingen aktuelle 
planer om husbåde lige her 
og jeg ved ikke hvorfor By 
& Havn peger på os uden 
at vi lige har taget dialogen 
først”, siger Thomas Kjell-
berg Christensen, der også 
afviser, at der skulle eksiste-
re en venteliste eller andet, 
som man kan skrive sig op 
på.

”Hvis man går med tan-
ker om husbåd, så vil jeg 
da foreslå, at man henven-
der sig til By & Havn, som 

åbenbart snart har noget 
konkret. Vi har simpelthen 

ikke i hverken bestyrelsen 
eller med By & Havn haft 

den drøftelse igennem det 
senest år”, fastslår Thomas 

Kjellberg Christensen over-
for Havnefronten. 
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*) Jævnfør rapport udarbejdet af teknologisk 
institut.
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Der ligger blot en enkelt husbåd midt på Bryggen – og grundejerforeningen afviser, at have en dialog med By & Havn og flere. 
Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.
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Et vindue til 400 års historie på Christianshavn
I denne uge udkom-
mer nyt kulturhisto-
risk værk om vejnav-
ne og gadeskilte på 
Christianshavn.

Af Lis Hylander
Foto: Otto Stenov

Der skulle gå næsten 400 
år, før humanisterne holdt 
deres indtog på Christians-
havn og fik opkaldt et gade-
navn efter sig. Hammershø-
is Kaj er selvfølgelig opkaldt 
efter den verdensberømte 
maler Wilhelm Hammers-
høi, som i mange år boede i 
Strandgade.

Men først i år 2000 opstod 
Hammershøj Kaj, en stille 
brostensbelagt gade ved ka-
nalen. I 1996 overgik samme 
ære Eik Skaløe, en af dansk 
rockmusiks store kultfi-
gurer, som har lagt navn 
til   pladsen foran Rytmisk 
Musikkonservatorium. Men 
Kommunens beslutning 
blev udsat for voldsom of-
fentlig debat: Hvordan kan 
man opkalde en plads efter 
en mand med en fængsels-
dom for euforiserende stof-
fer, og som tog sit liv som 
25-årig?

Ellers er det skibsredere, 

forretningsfolk og store er-
hvervsmatadorer, der har 
lagt navn til de fleste gader 
i bydelen. Udover selvføl-
gelig Christian d. 4., som 
grundlagde Christianshavn 
for 400 år siden og lod flere 
gader opkaldt efter familie-
medlemmer. Fx. Dronnin-
gens Gade, Sofiegade og 
Prinsessegade.

Kunsthistorikeren Ove 
Bjørn Petersen har endnu en 
gang skrevet et omfattende 
værk om sit elskede Chri-
stianshavn. ”Hvem var de” 
er en minutiøs gennemgang 
af gadenavne og vejskilte i 
bydelen.  Og det er Christi-
anshavns Lokalhistoriske 
Forening & Arkiv, som står 
bag udgivelsen.

”Jeg fik ideen til bogen, 
da jeg slog mig fast ned på 
Christianshavn for 10 år 
siden. Jeg var nysgerrig ef-
ter at finde ud, hvad gade-
navnene betød, og hvor de 
stammede fra”, fortæller 
Ove Bjørn Petersen.

Det var ikke blot gade-
navne, men også gadeskilte, 
der vakte forfatterens nys-
gerrighed. På Christians d. 
4’s tid kunne folk ikke læse 
og havde svært ved at finde 
vej. I begyndelsen af 1500 
tallet blev det således på-
budt at opsætte et skilt uden 

for sin forretning, der tyde-
ligt beskrev, hvilket erhverv 
der blev drevet her. Guld-
smeden havde en ring, sko-
mageren en støvle og bage-
ren en kringle. Og mange af 
disse skilte kan man stadig 
se på Christianshavn. Og 
dermed bliver historien om 
Christianshavn også almin-
delige menneskers historie 
og i høj grad kulturhistorie.

De 30 mænd
Men bogens hovedfokus 
er fortællingen om de 30 
mænd, ”som eftertiden 
fandt betydningsfulde for 
Christianshavnerne, ud-
valgt af personer, som selv 
følte sig betydningsfulde 
ved at kunne træffe sådan-
ne valg og fravalg. De skab-
te den lokale kongerække 
sammen med ligesindede”, 
som forfatteren selv formu-
lerer det. Og ikke en eneste 
kvinde fandt nåde for de-
res prioritering. Og samme 
skæbne overgik store kul-
turpersonligheder som sal-
medigteren N.F.S. Grundt-
vig, polarforskeren Greve 
Eigil Knuth og billedhugge-
ren Robert Jacobsen.

For Ove Bjørn Petersen 
er gadenavne og gadeskilte 
lig med kulturhistorie. De 
åbner et vindue til 400 års 

historie. Der er fortællingen 
om Carl Christian Burmei-
ster, som stiftede firmaet 
Baumgarten og Burmeister, 
som senere blev til B&W. 
Den største arbejdsplads på 
Christianshavn nogen sin-
de. Og historien om skibs-
kaptajn Hans Krøyer, som 
blev født på Langeland, og 
hvis eftermæle i dag lever 
videre på Nordatlantens 
Brygge. For blot at nævne 
et par stykker. Ove Bjørn 
Petersens bog er en skatki-
ste af sære og sjove historier 
og et væld af informationer 
om Christianshavns histo-
rie, som aldrig før er blevet 
fortalt.

I bogens sidste kapitel 
”Genvej til historien” kom-
mer forfatteren med et lille 
hjertesuk.

”Gentrificeringen (når 
man forvandler et beske-
dent boligområde til et dyrt 
kvarter) har sin pris. Alt 
bliver mere af det samme 
og alle mere ens. Men har 
man tid, og har man øjne 
og ører åbne, da viser der 
sig en anden og meget mere 
nuanceret verden af levende 
mennesker. Unge og gamle, 
bumser og velhavere, stu-
derende og pensionister, 
kirkefolk og bargæster. Når 
man kommer i kontakt med 

dem, åbner der sig en an-
den virkelighed – og ikke 
sjældent med et historisk 

tilbageblik”, siger Ove Bjørn 
Petersen.

Om bogen
”Hvem var de” er på 208 sider med 86 fotos i farver og et bykort. 
Bogen koster 125 kr., og for medlemmer er det halv pris. På 
fredag d. 25. marts kl. 15.30 kan man møde forfatteren på Chri-
stianshavns Bibliotek.

Forsinkelser ved Lynetteholmen  
er godt nyt for sejlere
Af Anders Bo Petersen

Forsinkelser ved Lynette-
holmen giver mulighed for 
at komme igennem dæm-
ningens gennemsejlings- 
kanal hele april, efter at  
By & Havn ellers havde 
meldt ud, at den ville være 
lukket, mens der blev sat 
spuns.

Men nu har entreprenør 
Munck Havne & Anlæg 
meldt ud, at der kommer en 
forsinkelse. Den forsinkelse 
betyder, at mens der egent-

lig havde været lukket for 
gennemsejling, bliver der i 
hele foråret mulighed for at 
sejle igennem.

Dæmningens gennemsej-
lingskanal ville have været 
fuldt spærret i arbejdstiden 
fra den 4. april 2022 til og 
med onsdag den 13. april 
2022. Men da tidsplanen for 
anlægsarbejdets spuns-ar-
bejde har forrykket sig, er 
denne spærring ophævet, 
og der vil være fri sejlads 
gennem dæmningen i april 
2022.

Primo maj ventes arbej-
det med at sætte spuns i ved 
dæmningen at kunne påbe-
gyndes. Arbejdet ventes at 
vare cirka 14 dage. 

Og i stedet for at annon-
cere en ny lukning arbej-
der man på at sikre mulig- 
hed for gennemsejling i  
de 14 dage, arbejdet på- 
går. By & Havn, Munck 
Havne & Anlæg og Køben-
havns Motorbådsklub er  
i dialog om en løsning, og 
By & Havn udsender op-
følgende information forud 

for, at spuns-arbejdet går i 
gang.

Anden spærring
Dæmningen til Lynettehol-
mens adgangsvej er ved at 
tage form i Prøvestenska-
nalen ud for indsejlingen 
til Københavns Motorbåds-
klub. I forbindelse med an-
lægsarbejdet benytter en-
treprenør Munck Havne & 
Anlæg netop nu et brodæk, 
som ligger midlertidigt på 
tværs af gennemsejlingska-
nalen i arbejdstiden.

Brodækket vil blive be-
nyttet senest til og med tors-

dag den 31. marts 2022 og 
kan flyttes, hvis man som 
roer eller sejler ønsker at sej-
le igennem i entreprenørens 
arbejdstid. Det tager cirka 15 
minutter for entreprenøren 
at flytte brodækket. 

Sikkerhed omkring 
gennemsejlingskanalen
Gennemsejlingskanal/sejlrende er 6 meter bred og 2,4 meter 
dyb. Sejlrende opretholdes løbende og gravemaskiner sikrer 
oprensning for sten m.v.
Stensætning ved dæmning markeres på begge sider af sejlren-
de med lyskegler (2 stk. på hver side), der forbedrer sikkerhe-
den ved sejlads i mørke.
Der opsættes oplysningsskilte i Prøvestenskanalen i marts 2022 
med information om midlertidigt brodæk og kontaktmulig-
heder.

I begyndelsen af 1500-tallet blev det påbudt at sætte et skilt 
op foran sin forretning, så folk, der ikke kunne læse, kunne 
finde vej. Dette skilt med Enhjørningen pryder stadig indgan-
gen til apoteket.

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

www.chinapalace-cph.dk

FROKOST  
TILBUD 

KR. 65,- 

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

THAI RESTAURANT
I KØBENHAVN

Vi glæder os til at byde velkommen i vores  
Thai restaurant på Axel Torv i hjertet af København.

NU OGSÅ SOM

 TAKE-
AWAY

CChim chimhim chim

Vi ser frem til at byde gæsterne velkomne igen fra 1. juli

Vil du VÆRE

AVISBUD?
Vi mangler bude til ruten på 

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

STØT MED 
MOBILEPAY 
PÅ 924084

STØT MED 
BANKOVER-
FØRSEL

Reg. nr. 0542
Konto nr. 668633

www.dendanskeukrainekomite.dk
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Tekst og fotos: 
Mikkel Bækgaard

Her er godt nok grønt. Det 
er første indtryk, når man 
træder fra de hvidmalede 
vægge i de store gallerier i 
kunsthallen Copenhagen 
Contemporary og ind ste-
dets nyåbnede café, Con-
nie-Connie. En gang fører 
fra kunsthallens reception 
og ind i det grønne univers, 
hvor gulv og dele af vægge-
ne er malet varmt lysegrøn-
ne, og hvor grønne gardiner 
hænger fra loftet mange me-
ter højere oppe.

Og så er der siddeplad-
serne, der bestemt ikke lig-
ner normale cafestole. Det 
er det andet umiddelbare 
indtryk, der rammer en, når 
man træder indenfor. Her er 
ikke to stole, taburetter og 
bænke ens, og ikke alle ser 

lige komfortable ud. Ikke 
desto mindre ser de interes-
sante ud – hver på sin måde 
– og det er helt bevidst, for-
tæller caféens daglige leder 
Benjamin Lind, da han tager 
imod Havnefronten i Con-
nie-Connies grønne univers.

“Alle 25 siddemøbler 
her i caféen er lavet af for-
skellige kunstnere, der blev 
inviteret til hver at give de-
res bud på en stol til os. Det 
betyder, at ikke to af dem 
er ens – og at de faktisk alle 
sammen er til salg. Eller ret-
tere: Man kan købe et møbel 
magen til, for originalerne 
bliver stående her i caféen”, 
forklarer Benjamin Lind.

Installationskunst 
møder grøn, billig mad
Det er designbureauet Tab-
leau, der står for det over-
ordnede koncept, og som 

har stået for at invitere 25 
kunstnere til hver at ud-
vikle en stol. Træet er over-
skudstræ fra Dinesen, der er 
kendt for at producere træg-
ulve af ypperlig kvalitet, og 
Dinesen har ligeledes leve-
ret træ til borde og bordpla-
der i caféen.

Idéen med Connie-Con-
nie, som åbnede 3. decem-
ber, er at lave et sted, hvor 
den moderne kunstneriske 
installationskunst møder 
grøn, billig og velsmagende 
mad – et sted, hvor gæster-
ne kan nyde en enkel frokost 
eller et stykke kage og en 
kop efter et besøg i kunst-
hallens store gallerier.

Og det ser ud til at lyk-
kes, for de specialdesignede 
møbler, de grønne farver og 
det stramme udtryk sætter 
en særlig stemning, der går 
godt i spænd med de enkle 

retter på frokostkortet. Her 
er er blandt andet velsma-
gende salater, grillede sand-
wichs og skønne sardiner 
i spicy olivenolie serveret 
med saftigt surdejsbrød – og 
til omkring 90 kroner for en 
frokostret bliver ingen rui-
neret her; altså med mindre 
de køber ind af møblerne, 
der for de dyrestes ved-
kommende løber op i over 
100.000 kroner.

Og det er et koncept, der 
er blevet taget godt imod, 
forlyder det fra Benjamin 
Lind:

“Vi har fået virkelig me-
get omtale af caféen, især 
i design- og livsstilsmedi-
er, der har fokuseret på det 
stramme design og de spe-
cialudviklede møbler. Men 
også hos Politiken, der var 
så søde at sende en anmel-
der, der rent faktisk skrev 

Connie-Connie i Copenhagen Contemporary på Refshaleøen:

Ny kunsthal-café 
ligner intet andet
Alle stole er unikke og til salg i Connie-Connie, den nye prisbelønnede café i Copenhagen 
Contemporary på Refshaleøen. Her går et skævt og moderne kunstnerisk univers hånd i hånd 
med velsmagende små frokostretter i en café, der bestemt ikke ligner alle de andre.
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om maden – og som var 
glad for den”, siger han.

Designpris til caféen 
uden køkken
Selvom retter, kage og kaffe 
er velsmagende og billig, er 
det dog begrænset, hvor sto-
re kreationer det kan blive 
til, forklarer Benjamin Lind 
videre. Caféen har nemlig 
ikke et regulært køkken, så 
derfor bliver alt maden til 
bag baren i caféen, hvilket 
sætter naturlige begræns-
ninger for de kulinariske 
udfoldelser.

“Det eneste varme, vi kan 
lave, er vores grillede sand-
wiches”, siger Benjamin 
Lind.

Men det skal nu ikke hol-
de en tilbage fra at besøge 
stedet, som allerede er ble-
vet prisbelønnet. Således 
kunne Connie-Connie for 
nyligt sole sig i at modtage 
en Wallpaper Design Award 
2022 i kategorien ”Best cafe 
seating”, ligesom mange 
kommer forbi for både at 

nyde mad og den særlige 
stemning, der opfordrer til, 
at kameraet bliver fundet 
frem og resultatet ender på 
f.eks. Instagram.

Kunsthal med lys og 
det sorteste hul
Connie-Connie er som 
nævnt caféen i Copenhagen 
Contemporary, Refshale-
øens store kunsthal i B&Ws 
gamle svejsehaller, der med 
store gallerier og højt til lof-
tet giver plads til moderne 
installations– og koncept-
kunst i storformat.

Indtil 4. september kan 
gæsterne – inden eller efter 
et besøg i caféens grønne 
omgivelser – nyde udstillin-
gen Light & Space, der viser 
både historiske og helt nye 
værker fra den amerikanske 
lys- og installationskunst, 
der opstod i Californien i 
1960’erne. 

Her leger værkerne med 
lys og rum og sætter gæster-
ne i uvante situationer. Det 
sker blandt andet da Hav-

nefrontens udsendte først 
ser sig sure på en sort firkant 
malet på væggen – indtil 
han indser, at der ikke er tale 
om en malet firkant, men 
derimod et hul i væggen be-
klædt med et ekstremt sort 
materiale, der absorberer alt 
lys. Således er det umuligt 
at se selve hullet, der kun af-
slører sig selv med en særlig 
rungen, hvis man taler ind i 
det.

Det normale bliver 
vendt på hovedet – 
også i caféen
En anden stor oplevelse i 
den aktuelle udstilling er et 
helt hvidmalet rum og di-

verse lysinstallationer, der 
bøjer tankerne i helt nye ret-
ninger, fordi øjne og hjerne 
bliver udfordret og fordre-
jet.

Således passer kunsthal 
og café sammen, hvor ideer 
om det normale bliver vendt 
på hovedet – det gælder 
såvel i udstilling som i den 
nye café, hvor møbler og 
indretning sender en i nye 
retninger for, hvordan en 
café i kunsthal skal tage sig 
ud.

Og den slags kan man 
kun tage hatten af for, når 
maden samtidig er billig og 
bare smager virkelig godt.

Connie-Connie i Copenhagen Contemporary på Refshaleøen:

Ny kunsthal-café 
ligner intet andet

Connie-Connie
Ny café i Copenhagen Contemporary på Refshaleøen. 
Nyd enkle, billige og grønne frokostretter, og nyd godt 
af de originale rammer. Og køb et møbel med hjem, 
hvis du er til det – og har penge nok. 
www.copenhagencontemporary.org 

Alle 25 siddemøbler her i caféen 
er lavet af forskellige kunstnere, 
der blev inviteret til hver at give 

deres bud på en stol til os.  
Det betyder, at ikke to af dem  

er ens – og at de faktisk alle 
sammen er til salg. 

- Benjamin Lind - 
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Byens Plantetorv 
på Refshaleøen gør 
klar til sæsonen

Forfatterne Siri Ranva Hjelm Jacobsen & 
Iben Mondrup gæster Christianshavn

Koncert med Brahms hos Mogens Dahl Koncertsal på Bryggen

Byens Plantetorv holder til i en af de gamle haller på Refsha-
leøen. Lige ved siden af Reffen. Foto: PR Foto.

Af Anders Bo Petersen

Det er i weekenden, at Byens 
Plantetorv igen slår dørene 
op for den 700 kvm grønne 
oase målrettet byboeren. 

På Refshaleøen er der 
indrettet en slags urbant 
plantemekka i en rustik stil, 
hvor også byboerne kan fin-
de sæsonaktuelle planter, 

så der kan skabes forårsliv 
i byens haver og på byens 
altaner.

Og netop når forårssolen 
er landet i København, så er 
det igen tid til at starte be-
plantningen af byens haver 
og altankasser, fortæller den 
34-årige Pernille Francke, 
der står bag det urbane 
plantetorv. 

”Udover at man kan fin-
de sæsonaktuelle planter 
til haven og altanen, så kan 
man også få rådgivning til, 
hvordan de skal passes og 
plejes, hvis de grønne fingre 
ikke sidder der af sig selv. 
Og har du ikke udstyret i 
orden, er der også hjælp at 
hente her. Vi har nemlig et 
planteværksted, hvor du 
kan låne alle de remedier, 
der er brug for, og finde jord 
og gødning”, fortæller Per-
nille Francke.

Det betyder også, at man 
ikke selv behøver at have 
jordrester og gødning, som 
du ikke helt ved, hvor du 
skal opbevare, derhjemme. 

”Du kan gøre dine altan-
kasser og krukker klar til 
foråret uden at stå med det 
hele derhjemme. Det er der-
ved let og enkelt at skabe liv 
og forårsglæde i haven eller 
på altanen – og så undgår 
man tilmed al oprydningen 
efterfølgende”, siger Pernil-
le Francke, der har forsøgt 
at gøre konceptet så nemt og 
overskueligt for de flere og 
flere københavnere, som har 

fået altan og måske adgang 
til lidt have.

Det skal være nemt  
at bo grønt i byen
Tanken bag er, at det skal 
være nemt at bo grønt, også 
selvom man bor i byen og 
ikke nødvendigvis har en 
stor have til rådighed. 

Pernille Francke indrøm-
mer, at hun ikke selv havde 
grønne fingre og drømte 
derfor om et sted, hvor hun 
kunne hente inspiration til 

at få lidt mere grønt ind i 
hjemmet og på altanen og 
finde gode råd og vejled-
ning – og ikke mindst have 
muligheden for at få hjælp 
til at gøre planterne klar til 
at komme med hjem. Hun 
valgte derfor sidste år at slå 
dørene op for Byens Plante-
torv for at danne rammerne 
om byens grønne mekka. 

”Plantetorvet har siden 
december været lukket ned 
for vinteren, men er nu igen 
klar til at skyde forårssæso-

nen godt i gang. Jeg glæder 
mig så meget til igen at slå 
dørene op og møde køben-
havnerne til en snak om, 
hvordan vi sammen kan få 
mere grønt ind i deres hjem 
på en simpel og overskue-
lig måde. Planter skal være 
for alle – også dem, der ikke 
selv har grønne fingre”, si-
ger Pernille Francke. 

Byens Plantetorv åbner i 
weekenden og findes ved si-
den af Reffen street food. 

I weekenden kan du møde 
de romanaktuelle og anmel-
derroste forfattere Siri Ran-
va Hjelm Jacobsen og Iben 
Mondrup på scenen i Nord-
atlantens Brygges litteratur-
salon NordOrd.

Sanselig og poetisk for-
tælling

Siri Ranva Hjem Jacob-
sens Dafnesyndromet ud-
spiller sig i 1990’erne, hvor 
efterskoleeleven Miki dra-
ges mod Laura, som fører 
ham mod både indre og 

ydre opløsning. 136 år se-
nere interviewer et forsker-
team hans mor om hendes 

særlige fysiske egenskaber. 
Med træk fra både gotisk lit-
teratur og græsk mytologi er 

Dafnesyndromet en sanse-
lig og poetisk fortælling om 
forvandling og flugt – og om 
at overskride sig selv og bli-
ve et med naturen.  

En historie om kærlighed 
og overgreb

Iben Mondrups nye ro-
man Vittu er en selvstændig 
fortsættelse af Tabita (2020), 
hvis dansk-grønlandske 
adoptionstema bearbejdes 
videre, men nu fra nye vink-
ler gennem historien om Ta-
bitas lillebror Vittu. Det er 

en intens og anfægtende ro-
man om kærlighed og over-
greb – og om den hårfine 
balance mellem længsel og 
afhængighed. Anmelderne 
konstaterede at Mondrup 
skriver ”mesterligt om for-
budte følelser, svigt og over-
greb” (litteratursiden.dk), 
og at læsningen ”gør ondt 
på den gode måde” (Week-
endavisen).

Siri Ranva Hjem Jacobsen 
samtaler med Birgir Thor 
Møller og Iben Mondrup 

med Mai Misfeldt. Der er 
bogsalg i litteratursalonens 
café, hvor forfatterne signe-
rer deres bøger efter arran-
gementet. 

Arrangementet indgår 
i Christianshavns Bogfe-
stival, der foregår 21.—31. 
marts forskellige steder i by-
delen med Christianshavns 
Bibliotek som arrangør. 

Jesch

Af Anders Bo Petersen

Mogens Dahl Kammerkor 
fik i 2017 tilladelse af Rund-
funkchor Berlin til at bru-
ge deres nye arrangement, 
som er skrevet for kor og 
firehændigt klaver. Det har 
også tidligere været frem-
ført med denne besætning – 
blandt andet af Brahms selv 
– men navnlig i de senere år 
har der været en stigende in-
teresse for at udforske døds-
messen i en slank, kammer-

musikalsk udgave, hvor 
Brahms’ fantastiske arbejde 
med korets stemmer kom-
mer til sin fulde ret.

Nu bliver det så opført 
med Mogens Dahl Kammer-
kor med Tanja Zapolski og 
Rikke Sandberg på piano, 
Maria Demérus som sopran 
og David Wijkman som ba-
ryton, mens Mogens Dahl er 
dirigent. Det er den 10. april, 
man kan nyde arrangemen-
tet, og som altid kan man 
købe billetter online.

Ein Deutsches Requiem 
består af syv satser, som alle 
kredser om at formidle en 
trøst til de efterladte. Måske 
har Brahms skrevet værket 
som en art sorgbearbejd-
ning efter dødsfald blandt 
mennesker, der stod ham 
selv nær: Moderen døde i 
1865, hvor værket blev på-
begyndt, og vennen Robert 
Schumann døde nogle år 
forinden.

Selvsamme Schumann 
havde i øvrigt haft planer 

om nøjagtigt det samme, 
som Brahms nu gennem-
førte, nemlig en messe for 
de døde på det tyske sprog. 
’Tysk’ i værkets titel refere-
rer nemlig til det sproglige, 
og ikke til det tyske folk. 
Brahms selv har sagt, at han 
gladelig ville have kaldt sit 
requiem for ’Ein menschli-
ches Requiem’, hvis det hav-
de tydeliggjort hans hensigt.

Hallen er fyldt med grønne planter, som egner sig både til altanen og den lille have.  
Foto: PR foto.
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By & Havn leder  
efter entreprenør til  
ny containerterminal

DF-politikeren Finn Rudaizky fra  
Christianshavn har rundet de 80 år

Den nye containerterminal rykker helt ud på spidsen af Nordhavn. Ill: By & Havn.

Af Jesper Schou Hansen

Den eksisterende container-
terminal i Nordhavn skal 
rykkes helt ud på den ny op-
fyldte spids. Derfor er By & 
Havns rådgivere i gang med 
at udarbejde materiale til  
en prækvalifikation for at 
finde egnede kandidater til 
en totalentreprise på den 
kommende containertermi-
nal.

Går alt efter planen er op-
gaven i prækvalifikation in-
den måneden er omme – og 
containerterminalen færdig 
i slutningen af 2024.

Københavns nye contai-
nerterminal vil med sine 
165.000 m2. være med til at 

sikre, at varer og gods fort-
sat kan leveres bæredygtigt 
direkte til centrum af Kø-
benhavn, så man slipper for 
lang vejtransport, hedder 
det i By & Havns begrundel-
se for ikke at flytte trafikken 
f.eks. til Køge.

Det er By & Havn selv, 
der er bygherre på den nye 
containerterminal, mens 
Copenhagen Malmø Port 
(CMP) bliver operatør. Den 
nye containerterminal kom-
mer til at ligge i forlængelse 
af den nuværende kryds-
togtterminal på Oceankaj og 
afløser den nuværende con-
tainerterminal på 140.000 
m2. på Levantkaj. 

Plads til boliger
Flytningen af terminalen vil 
give mulighed for yderlige-
re udbygning af Nordhavn, 
hvor 35.000 mennesker iføl-
ge planen skal bo i fremti-
den, når området er fuldt 
udbygget.

”Med den nye container-
terminal fastholder vi ikke 
alene Københavns historie 
som en fremgangsrig køb-
stad, men vi bidrager samti-
dig til at gøre det til en mere 

grøn hovedstad, hvor varer 
og gods kan leveres så bære-
dygtigt som muligt direkte 
til slutkunderne. Med flyt-
ningen af containertermi-
nalen fra Levantkaj til Ydre 
Nordhavn tager vi derud-
over for alvor fat i de næ-
ste etaper af udviklingen af 
Nordhavn, hvor Levantkaj i 
fremtiden skal udvikles som 
nyt boligområde til eksiste-
rende og kommende gene-
rationer af københavnere”, 
siger Adm. direktør i By & 
Havn, Anne Skovbro. 

Arbejdet med at anlægge 
den nye Nordhavnstunnel 
under Svanemøllebugten 
er godt i gang, og når tun-
nelen står færdig i 2027, vil 
transport til og fra den nye 
containerterminal få direk-
te adgang til motorvejsnet- 
tet via tunnelen. Dermed 
bliver Indre Nordhavn 
aflastet for en stor del af 
den tunge trafik, der i dag  
kører i krydset Kalkbræn-
derihavnsgade/Sundkrogs- 
gade og på strækningen 
Sundkrogsgade samt Balti-
kavej.

Af Anders Bo Petersen

De fleste, der følger med i 
kommunalpolitik, kender 
Finn Rudaizky. Han er altid 
klar med kritik, når systemet 
svigter borgeren. Og det gør 
det ifølge Rudaizky ofte – og 
det har givet ganske god ad-
gang til avisernes spalter og 
radio- og tv-stationernes mi-
krofoner. For ikke at tale om 
de sociale medier, hvor hans 
skarpe synspunkter flittigt 
bliver delt.

Finn Rudaizky, der den 
18. marts blev 80 år, har væ-
ret med i politik i en men-
neskealder, og ved seneste 
kommunal- og regionsvalg 
blev han som den eneste 
DF’er genvalgt til både Kø-
benhavns Borgerrepræsen-
tation og Region Hovedsta-
den. Dermed var han ene 
om at holde skansen efter 
at DF på landsplan nærmest 
har været udsat for en neds-
meltning.

Var socialdemokrat
Finn Rudaizky blev med-

lem af et politisk parti få år 
før Anker Jørgensen blev 
socialdemokratisk statsmi-
nister. Og det var også i det 
parti, at Rudaizky startede 
sin politiske løbebane, for 
han delte den indignation, 
der dengang herskede i So-
cialdemokratiet, i forhold til 
samfundets svageste. Skiftet 
til Dansk Folkeparti blev 

grundlagt, da Ritt Bjerre-
gaard blev overborgmester 
i København - og ikke ville 
tage afstand til et nyvalgt 
socialdemokratisk BR-med-
lems flirten med den rabia-
te muslimske organisation 
Hizb ut-Tahrir. 

Det var den daværende 
socialdemokrat Sikandar 
Siddique, der i dag er leder 
af partiet Frie Grønne ude 
på venstrefløjen, der i sin 
ungdom flirtede med radi-
kaliserede muslimer.

Det var for meget for 
Rudaizky, der med sin jø-
diske baggrund altid har 
været meget opmærksom 
på den antisemitisme, som 
dyrkes i visse dele af ind-
vandremiljøet og på den 
yderste venstrefløj. Men Ritt 
Bjerregaard, stædig og egen-
rådig som hun altid har væ-
ret, ville ikke kritisere Sid-
dique for hans flirten med 
de ekstremistiske muslimer 
i Hizb ut-Tahrir. Det blev en-
destationen for Rudaizkys 
medlemskab af Socialdemo-
kratiet.

I tre år var Rudaizky løs-
gænger inden han skiftede 
til Dansk Folkeparti.

Jødisk ophav
Finn Rudaizky har aldrig 
lagt skjul på sit jødiske op-
hav. Som spæd flygtede 
hans forældre med ham 
over sundet til Sverige - og 
dermed undslap han nazi-

sternes Kz-lejre. Andre fa-
miliemedlemmer var ikke så 
heldige og blev fanget af ty-
skerne. De omkom i koncen-
trationslejrene. Senere blev 
han formand for det, det i 
dag er Det Jødiske Samfund 
– dengang Mosaisk Tros-
samfund. 

Rudaizkys forældre har 
rødder i det nuværende 
Polen og Litauen. De måt-
te som unge flygte fra for-
følgelserne, som dengang 
som i dag har sit udspring 
i Moskva. Derfor er krigen i 
Ukraine for ham også en på-
mindelse om, hvad der kan 

ske også i dag. Efter krigen 
vendte familien tilbage til 
København.

Kampen mod 
fanatismen
Da Danmark blev udsat for 
et terrorangreb ved Krudt-
tønden og Synagogen, så fik 
han dom for at give journa-
lister informationer om ter-
roristen, som Københavns 
Kommune gjorde alt for at 
holde fortrolige. 

For trods påstande om 
det modsatte havde kom-
munen nemlig – ifølge 
Rudaizky - et indgående 

kendskab til terroristen. Det 
indkasserede Rudaizky en 
stak dagbøder for i byret-
ten – ligesom han kortvarigt 
måtte udtræde af såvel Bor-
gerrepræsentationen som 
Region Hovedstaden, fordi 
valgbarhedsnævnet dømte 
ham uværdig til at fortsætte. 
En afgørelse som partierne 
i Folketinget godt kunne se 
var så skæv, at de efterføl-
gende ændrede reglerne og 
afskaffede valgbarhedsnæv-
net.

For Finn Rudaizky har 
det livet igennem handlet 
om sagen. Ikke om ham selv. 

Vælgerne sendte ham i øv-
rigt omgående tilbage i po-
litik ved første kommende 
valg, hvor han blev valgt til 
både Regionen og Borgerre-
præsentationen.

Kampen for de svage
Politisk har Rudaizky kæm-
pet de svageste gruppers 
kampe. På socialområdet 
kender såvel venner som 
politiske fjender ham som 
en, der energisk kæmper 
for de grupper. Om det er 
på psykiatriområdet, hvor 
Rudaizky i årtier har efter-
lyst flere ressourcer, eller på 
handicapområdet, hvor han 
i budgetforlig på budgetfor-
lig har kæmpet for at få selv 
de sidste penge med til de 
udsatte.

I sin ungdom spillede 
Rudaizky fodbold i arbejds-
klubben FREM i Køben-
havns Sydhavn og var med 
til at vinde DM for Frem, 
da han var ynglingespiller. 
Gode vilkår for sporten har 
siden haft hans politiske in-
teresse – noget han blandt 
politikerne på rådhuset har 
været forholdsvis ene om.

Men det har aldrig hin-
dret Finn Rudaizky. Han har 
kæmpet for idrætten hele 
vejen. Om det var en ten-
nishal på Christianshavn, 
hjælp til badmintonklubben 
BC37 på Amager eller bold-
baner andre steder i kom-
munen.

Finn Rudaizky her fotograferet på Christianshavn har rundet de 80 år.  
Foto: Viroj Jienwatcharamongkhol / Havnefronten.
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Seks år efter Inderhavnsbroen  
stod klar afsluttes regnskabet

Claus Frederiksen  
ny formand  
for Hekla

Af Jesper Schou Hansen

Der hersker et synderligt 
rod i Teknik- og Miljøfor-
valtningens aflæggelse af 
regnskab for diverse an-
lægsprojekter. Regnskabet 
for ”Stibro over Inderhav-
nen”, der er betalt af A. P. 
Møller Fonden er ingen 
indtagelse. 

Skibsrederens ord om 
”rettidig omhu” har vist 

sig spildt på Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Når 
regnskabet først er klar 
nu – det viser i øvrigt det 
formentlig er brugt otte 
millioner kroner mindre – 
så skyldes det, at kæmpe 
efterslæb på aflæggelse af 
anlægsregnskaber for alle-
rede afsluttede anlægspro-
jekter. 

Broerne blev taget i brug 
i perioden fra 2014 til 2016 

– men det er altså først nu, 
at regnskabet er klart. Og 
så er forvaltningen ikke en-
gang sikker på, at regnska-
bet er helt korrekt. 

Ifølge kommunen er 
der tale om et gammelt 
anlægsprojekt med poste-
ringer i kommunens tid-
ligere økonomisystemer 
KØR og Navision, og der 
er enkelte, meget gamle be-
villinger, som er vedtaget 

af Borgerrepræsentationen 
helt tilbage i 2008, og som 
forvaltningen ikke kan 
finde tilstrækkelig doku-
mentation for i økonomi-
systemerne. Det betyder, 
at udgifts- og indtægtsrå-
dighedsbeløbene opgjort i 
kommunens økonomisy-
stemer er mindre end de 
af Borgerrepræsentatio-
nen godkendte udgifts- og 
indtægtsbevillinger. Det er 

dog forvaltningens vurde-
ring, at dette ikke har væ-
sentlig betydning for netto-
resultatet, som er et mindre 
forbrug på cirka otte milli-
oner kroner.

Forvaltningen opsum-
merer i deres indstilling, at 
”anlægsprojektet har været 
præget af entreprenørens 
konkurs, fejl, mangler, 
forsinkelser og juridiske 
tvister. Omvendt har den 

samlede broforbindelse til-
ført København en attrak-
tiv gang- og cykelforbin-
delse, der i høj grad styrker 
sammenhængen på tværs 
af havnen og bidrager til at 
sikre flere trygge, oplevel-
sesrige og sikre cykelmu-
ligheder”.

Boldklubben på Islands 
Brygge - BK Hekla – har fået 
ny formand efter Jan Søren-
sen, der i mere end 20 år har 
været aktiv i arbejdet i He-
kla. Samtidig har en række 
nye medlemmer fundet vej 
til bestyrelsen.

Claus Frederiksen har 
gennem de sidste syv år haft 
en række forskellige poster 
i bestyrelsen - senest som 
næstformand. Claus er des-
uden et yderst kendt ansigt 
i Hekla Park, da han under 
skiftende Covid19-restrikti-
oner iklædt en orange vest 
har guidet Heklas medlem-
mer til bedst muligt at over-
holde de gældende levereg-
ler som Coronavagt. 

”Det er et godt hold, vi nu 
har fået sat i bestyrelsen. Jeg 
glæder mig til samarbejdet 
i den nye bestyrelse og med 
alle de andre ildsjæle, der 
lægger en uvurderlig indsats 
i klubben – sammen skal vi 
fortsætte alle de spændende 
tiltag, vi har gang i for at fast-
holde Hekla som et trygt og 
inspirerende samlingspunkt 
for vores mere end 800 med-
lemmer fra lokalsamfundet 
på Bryggen”, siger Claus 
Frederiksen. 

”Det er selvsagt svært 
at erstatte Jan Sørensen og 
John Nielsen (netop afgået 
formand og kasserer), der 
begge har lagt mere end 20 
år i bestyrelsen. Men vi vil 
i den nye bestyrelse arbejde 
for at videreføre den ånd, 
der har hersket i klubben 
under deres virke, samtidig 
med at vi sætter strøm til 
den videre udvikling af He-
kla, så vi kan imødekomme 
og omfavne den demografi-
ske udvikling, vi oplever på 
og omkring Islands Brygge, 
hvorfra der fortsat vil kom-
me en masse nye medlem-
mer de kommende år”, siger 
Claus Frederiksen.

Det er to meget erfarende 
kræfter, som Hekla siger far-
vel til. Og med mere end 800 
medlemmer, så har klubben 
også taget skridtet og an-
sætter nu en administrativ 
medarbejdet. Det sker for 
at sikre den daglige drift 
af klubben, så de frivillige 
kræfter kan bruges på andre 
områder – og så er det fort-
sat målsætningen, at Heklas 
1.Senior skal krone en flot 
sæson med en oprykning til 
serie 2. 

Jesch

Vil du gerne gøre din altan lidt grønnere, 
blomstrende eller mere spiselig, men ved ikke 
hvilke planter, som kan trives med de forhold 
som er hjemme hos dig?
Så kan du få en plantepakke leveret til 
døren, med planter som er sammensat efter de 
forhold du har til rådighed. 

Læs mere og bestil på www.byensplantetorv.dk

BYENS

Planter som kan 
overleve på din 
altan? 
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Bubber og Julie Berthelsen præsenterer 
Cirkus Arenas jubilæumsshow på Bellahøj
Cirkus Arena fejrer 65-års 
jubilæum med et storslået 
show fra 1. - 10. april på Bel-
lahøj Cirkusplads. Jubilæet 
skydes i gang med Bubber 
og Julie Berthelsen i spidsen 
for festforestillingen Cirkus 
ifølge Bubber 2, og med sig 
har de smukke heste, duf-
tende savsmuld og prisbe-
lønnede verdensartister – 
dét er rigtig cirkus!

Når teltet er rejst på Bel-
lahøj, savsmulden strøet ud 
og publikum forventnings-
fuldt indfinder sig i teltet, 
mens popcornene popper 
om kap i forteltet, så er for-
året på vej. Med 2 års for-
sinkelse er det nu endelig 
blevet tid til at fejre Cirkus 
Arenas 65-års jubilæum. 
Bubber får i år selskab af Ju-
lie Berthelsen, og sammen er 
de sprechstallmeisterne der 
fører publikum ind i Cirkus 
Arenas magiske verden i 
årets forestilling.

”Det glæder mit hjerte, 
at cirkus er tilbage på lan-
devejen og atter kan samle 
store og små om en fælles 
oplevelse. Sådanne oplevel-
ser har vi manglet i de to år, 
coronaen har tvunget cirkus 
i vinterhi. Til gengæld har vi 
i Cirkus Arena brugt vente-
tiden på at skabe det bedste 
show nogensinde, og med 
Julie Berthelsen og Bubber 
ved roret er der garanti for, 
at det bliver en fest. Det glæ-
der mig samtidig, at 81 % af 
billetterne allerede er boo-
ket på Bellahøj. Det viser, at 
publikum har savnet cirkus 
lige så meget, som vi har 

savnet dem”, siger cirkusdi-
rektør Benny Berdino.

Vilde jubilæumsstunts 
og ekstrem 
muskelkraft
Publikums favoritduo Duo 
Costache vender tilbage 
til manegen med nye vilde 
luftnumre i årets forestil-
ling, når de demonstrerer 
ekstrem muskelkraft og 
balancerer i luften på deres 
perch-stang. Glæd dig også 
til at opleve de dygtige tra-
pezartister Flying Wulber, 
når de optræder med deres 

hæsblæsende nummer, hvor 
de svinger højt oppe under 
teltdugen og flyver i luften 
fra trapez til trapez - endda 
med bind for øjnene.

Oplev også de sødeste 
hunde, vild robot-breakdan-
ce, stigernes balancemester, 
en jonglør i verdensklasse 
og Julie Berthelsens smuk-
ke sangstemme, der kæder 
det hele sammen i manegen. 
Der er lagt op til 2,5 times 
imponerende underhold-
ning, der samler hele fami-
lien om en morsom og livs-
bekræftende oplevelse, når 

Cirkus Arena slår teltet op 
på Bellahøj den første uge i 
april.

Vinder ved Den 
Danske Cirkuspris
Cirkus Arenas nytænkte 
cirkusforestillinger er ble-
vet særlig godt modtaget 
af publikum, anmeldere og 
prisjuryer. Senest i sidste 
sæson hvor Cirkus Arena 
vandt begge cirkuspriser 
for ’Årets Talent’ og ’Årets 
Bedste Nummer’ ved Den 
Danske Cirkuspris. I 2022 
fortsætter Cirkus Arena den 

fornyende stil med rod i det 
klassiske cirkus, når de fej-
rer 65 års jubilæum med nye 
vilde tricks i ærmet.

”Jeg er stolt over, at jeg 
skal være med til at præ-
sentere Cirkus Arenas 65 
års jubilæumsshow. Selvom 
forestillingen hedder Cir-
kus ifølge Bubber 2, bliver 
det ikke den svære 2’er, for 
det er jo egentlig 9. gang, 
jeg rejser med Cirkus Arena. 
De første 7 gange var bare i 
90’erne. Jeg glæder mig til, 
at vi skal lave cirkus igen, 
og så ovenikøbet med et 
jubilæum og Julie Berthel-
sen ved min side”, fortæller 
Bubber, der i mange år har 
boet i Havnefrontens udgi-
velsesområde.

”At jeg skal på turné med 

Cirkus Arena er ekstra spe-
cielt for mig. Cirkus Arena 
besøger Grønland hvert 
efterår, og det var kæmpe 
stort, da Cirkus Arena be-
gyndte at komme til min by 
i Grønland i 80’erne. I Dan-
mark er cirkus en del af kul-
turen, men fordi jeg var barn 
i Grønland, så har cirkus al-
tid været helt anderledes for 
mig og ekstra unikt. Så per-
sonligt er det nogle helt spe-
cielle følelser, der ligger i at 
skulle være en del af Cirkus 
Arenas 65 års jubilæum”, si-
ger Julie Berthelsen.

Cirkus Arena opfører de-
res 65 års jubilæumsforestil-
ling på Bellahøj Cirkusplads 
fra 1. - 10. april. Den officiel-
le landspremiere er 4. april 
kl. 18.30.

De medvirker
Bubber, Julie Berthelsen, klovnen Jimmy Folco (Italien), Flying 
Wulber (Italien), Patrick Clarrison og hans Hot Dogs (England), 
Duo Costache (Rumænien), Laura Berdino og Arenas araber-
hingste (Slagelse), Alan Sulc (Tjekkiet), Atai Truppe (Tjekkiet) og 
Robi Berousek (Tjekkiet) samt et 6 mands cirkusorkester.
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Solskulptur stråler 
foran Christiansborg
- et råb om støtte  
til Ukraine
Tekst og foto Jette Ingerslev

Midt i den råkolde marts ly-
ser en kæmpesol op på Chri-
stiansborg Slotsplads. Hvad 
kan det mon dække over? 
Solen er 360 cm høj og består 
af 5.000 gule og orange styk-
ker affaldsplast. Alt fra feje-
blade og urtepotter til krus 
og tallerkener. Også en lille 
sav og en mystisk maskine 
har fundet plads. 

Nederst er de orange ele-
menter anbragt og herefter 
bliver farverne lysere og ly-
sere gule op efter. Gennem 
et lille hul i siden kan solens 
indre inspiceres. 

Fra en rund bund af træ 
strækker sig et net af tyn-
de metalstænger, hvortil 
plastdelene er fæstnede. En 
buket orange blomster lig-
ger inden i solen. Vinden 
har utvivlsomt fjernet de 
blomster, der er blevet lagt 
udenfor. Solen er fæstnet til 
tunge betonstykker med tre 
remme.

A Dozen Sun
Umiddelbart er der ingen 
tekst eller forklaring. Så det 
gav en lille opgave for Hav-
nefronten.

Pressemedarbejder Ni-
colaj på Christiansborg Slot 
kontaktes og finder oplys-
ninger frem: 

Kunstværket A Dozen 
Sun er skabt af Maj D og 
Hagbart Madsen for at ret-
te opmærksomheden mod 
fred i Ukraine.

Maj D bor på Sjællands 
Odde. Hun er uddannet 
cand.mag. i pædagogik og 
har gennemgået flere kunst-
kurser og betegner sig som 
miljøkunstner. Hun er op-
taget af den massive og ver-
densomspændende forure-
ning med plast.

Sammen med mange mil-

jøaktivister i Odsherred og 
frivillige fra otte forskellige 
lande har hun og Martin 
stået for at indsamle og sam-
mensætte de mange plast-
stykker til den sol, der skal 
stå som et budskab til resten 
af verden om at skabe fred i 
Ukraine. Den officielle titel 
på plastskulpturen er A Do-
zen Sun.

”Det giver en ekstra op-
levelse, hvis man går ind i 
skulpturen, hvor lyset træn-
ger gennem plastdelene. 
Det kan give et ekstra sug af 
oplevelse. Projektet har kun 
kunnet lade sig gøre, fordi 
det økonomisk er støttet fra 
Sharing Copenhagens side”, 
siger Maj D, som Havne-
fronten har fanget på en te-
lefon.

Københavns Kommune 
har tilladt opstilling i hele 
marts 2022. 

”Vi håber på, at vi kan få 
forlænget vores ”opholdstil-
ladelse” til A Dozen Sun”, 
siger Maj D.

Inde i skulpturen kan 
man læse et A3-opslag om 
skulpturen og kunstnerne. 
At skulpturen er 360 cm i 
diameter har sit udgangs-
punkt i klodens 360 grader 
= at budskabet om fred skal 
nå kloden rundt.

Læg blomster
”Jeg vil gerne opfordre folk 
til at lægge en gul eller en 
blå blomst ved skulpturen 
som et ekstra signal om støt-
te til fred i Ukraine. Der er 
også mulighed for at sende 
et budskab gennem et hash-
tag:  #sunforpeace”, siger 
Maj D., der på den måde 
gerne vil have solskulptu-
ren til også at blive et både 
levende og engagerende 
kunstværk.

Så hvis du er i byen og 
vil se nærmere på kunst-

værket A Dozen Sun, så kan 
du altså - som en symbolsk 
støtte - lægge en gul eller blå 
blomst, men også overveje 
andre handlinger i forhold 
til ukrainerne. Det være sig 
med økonomisk bidrag eller 
ved at vise imødekommen-
hed over for de flygtninge, 
der både er og snart vil kom-
me til byen.

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

Får din økonomi den 
opmærksomhed,  
du fortjener?

Danmarks  
bedste image*
Vurderet af 39.000 bankkunder. 

*Voxmeters Imageanalyse
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Søhelten på Langelinie i  
et hav af japanske kirsebær
Tekst og foto Jette Ingerslev

Langelinie er kendt for 
sine mange monumenter. 
Det første kunstværk, der 
blev rejst på Langelinie, var 
Huitfeldtsøjlen tæt ved Ge-
fionspringvandet og med 
udsigt til Den lille Havfrue. 

Som led i at finde histo-
riens krigshelte frem efter 
nederlaget i 1864 blev der 
samlet penge ind til et mo-
nument for Ivar Huitfeldt. 
Det meste af regningen end-
te dog hos brygger Carl Ja-
cobsen.

Monumentet blev udført 
i et samarbejde mellem bil-
ledhuggeren Ferdinand Ed-
vard Ring (1829-1886), der 
skabte Sejrsgudinden i bron-
ze, og arkitekt Vilhelm Dah-
lerup (1836-1907), der stod 
for sokkel og søjle. Arkitekt 
Carl Brummer (1864-1953) 
stod for den arkitektoniske 
udformning.

Monumentet blev opsat i 
1886 for at markere forliset 
af skibet Dannebroge, der 
blev sprængt i luften d. 4. 
oktober i 1710 under slaget 
i Køge Bugt, hvorved Ivar 
Huitfeldt og 497 sømænd 
omkom. 

Monumentet
Mindesmærket rager 19 
m op og kan derfor ses fra 
lang afstand. Opbygningen 
er meget kompleks med 
mange stilarter og detaljer 
i udsmykningen. Den fem 
meter høje base udgøres ne-
derst af to smalle og en bred 
limstensplade formet som 
en ottetakket stjerne med 
en diameter på 4 m. Herpå 
hviler et firkantet element i 

limsten med udhulede hjør-
ner. I hvert hjørne står over 
4 m høje irrede kanonrør. De 
groft udhuggede sideflader 
er formet som grotter med 
stalaktitter. I den forreste 
grotte er der stablet rester af 
kanonrør, og i de øvrige ka-
nonkugler i pyramideform. 
Kanonrør og kugler blev 
bjerget fra vraget af Danne-
broge i 1872-75.

Derpå følger et firkantet, 
brunligt granitelement, hvor 
hjørnerne er trukket frem 

som pilastre. Herpå er fæst-
net bronzeguirlander, der 
når ud til fire bronzelamper. 
På forsiden findes et bron-
zerelief af Huitfeldt og på 
bagsiden tekst om ham og 
slaget. På den ene side hans 
våbenskjold og på den an-
den Dannebroge med sejl.

Så følger den 9 m høje 
granitsøjle, der for neden 
har et bredt bronzebælte 
med bølger, skaller og hav-
planter. Søjlen ender i en 
romantiseret jonisk kapitæl 

i bronze.  Kronen på vær-
ket er den 4 m høje bronze 
af Sejrsgudinden, der står 
på en kugle, som flammer 
slikker op omkring. Sejrs-
gudinden har store vinger 
og er iført langt, ærmeløst 
gevandt, der blotter det ven-
stre ben og den bare fod. I 
højre hånd bærer hun en 
fredspalme. Hendes lidt tri-
ste blik følger den oprakte 
venstre hånd, der griber ef-
ter noget mod venstre. 

Den norsk-danske 
søhelt
Ivar Huitfeldt (1665-1710) 
var dansk-norsk søofficer, 
uddannet i fransk, hol-
landsk og engelsk sø-krigs-
tjeneste. I 1691 blev han 
kaptajn, derpå kommandør 
og chef for orlogsværftet i 
Kristiansand. Under Store 
Nordiske Krig var han chef 
for flåden. I et slag ved Køge 
Bugt 4. oktober 1710 opstod 
der brand i Dannebroge. For 
at ilden ikke skulle brede sig 
til de andre skibe, kastede 
han anker og kæmpede vi-
dere i det brændende skib, 
indtil krudtkammeret blev 
antændt, og skibet sprang 
i luften. Ivar Huitfeldt og 
497 sømænd omkom. Kun 9 
blev reddet.

Billedkunstneren
Ring var elev af Herman 

Wilhelm Bissen (1798-1868) 
på Kunstakademiet. Han 
vandt flere sølvmedaljer. 
1856-69 var han i Sverige og 
leverede dekorative arbej-
der i Malmø og Gøteborg. 
Tilbage i København udfør-
te han den store Fronton-
gruppe til Det Kongelige 
Teater, en bronze af Niels 
Ebbesen (Randers) samt 
Thyra Danebod og Gorm 
den Gamle (Frederiksborg). 
Hans hovedværk blev ube-
tinget sejrsgudinden på top-
pen af Huitfeldt-søjlen.

By-arkitekten
Dahlerup blev 1853-62 ud-
dannet som arkitekt på 
Kunstakademiet, hvor han 
vandt den store guldme-
dalje. Han fik stor faglig in-
spiration under sine mange 
rejser i Europa og USA. Fra 
1868 var han Tivolis arki-
tekt, konsulent for Havne-
væsenet og Orlogsværftet. 
Med sit mangfoldige talent 
satte han sit præg på Køben-
havns udbygning til metro-
pol i slutningen af 1800-tal-
let. 

Dahlerup var arkitekt 
for Det Kongelige Teater, 
Statens Museum for Kunst, 
Pantomimeteatret og Sø-
pavillonen samt Dronning 
Louises Bro, Holmens Bro 
og Højbro.

For brygger Carl Jacob-
sen skabte han Ny Carlsberg 
Glyptotek, Ny Carlsbergs 
Bygninger med Dipylon-
porten, Elefanttårnet og Je-
suskirken.

Villa-arkitekten
Brummer blev uddannet 
som arkitekt på Kunstaka-
demiet 1888-96. Han rejste 
meget i Europa og interesse-
rede sig særligt for det mere 
luksuriøse villabyggeri, 
hvilket der er talrige eksem-
pler på i Københavnsområ-
det, gravmæler, restaurering 
af kirker og ældre bygninger 
samt møbeldesign.

Han tegnede Gym- 
nastikinstitut på Nørre Allé 
og Bispegården i Haders- 
lev. 

Brummer har på humori-
stisk vis levende beskrevet 
sit levnedsforløb og sin kar-
riere i selvbiografien ”Men-
nesker, huse – og hunde” 
(1949).

Forårstur
Sejrsgudinden på sin sokkel 
er højt hævet over talrige 
kirsebærtræer, der står klar 
til at springe ud med sol og 
milde vinde. Det er et håb, 
at hendes palmegren og 
oprakte hånd efter freden 
må nå til Ukraine og Rus-
land!
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SPAR
43%

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

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

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FORÅRS
SALG 
Specialbutik med

unikke design,
Individuel rådgivning

& prisgaranti

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

160/180 x 200 cm - Pris. 40.488.-

NU 22.999,-

Den lille kæde med de STORE kompetencer

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

NU 9.999.- SPAR 4.728.-

Dansk design & håndværk gennem 80 år Klassisk dansk design & håndværk

VILLY NØRGÅRD – TRENDLINE
Sengeramme med gavl i eg naturolie, samt planbund 
og Sawana Ergo madras. excl. tilbehør

Str. 160/180x200 cm - Pris 28.899.-

Nu 18.999.-

N Ø R G Å R D
E K S K L U S I V E  S E N G E

PRIMA RELIEVE
TEMPUR Relive kontinentalseng med Prima CoolTouch madrasser. 
Vælg mellem 3 TEMPUR følelser Cloud, Sensation eller Original 
ekskl. gavl og tilbehør.

Str. 180 x 200 cm.
Pris 37.997.- -

Nu 24.999.-

SPAR
23%

INNOVATION – ASLAK
Dobbeltsovesofa med elevationsløft og ben i eg.
Soft Pocket springindlæg. 
Dess. 565 Twist Granite. 
Udvendige mål: D 95 cm B 200 cm. 
Liggemål: 140 x 200 cm.
Pris. 10.035.- SPAR 2.036.-

Nu 7.999.-

Udvendige mål: D 95 cm B 200 cm. 
Liggemål: 140 x 200 cm.
Pris. 10.035.- SPAR 2.036.-

Nu 7.999.-

Klassisk dansk design & håndværk

VILLY NØRGÅRD – TRENDLINE
Sengeramme med gavl i eg naturolie, samt planbund 

Str. 160/180x200 cm - Pris 28.899.-

N Ø R G Å R D
E K S K L U S I V E  S E N G E

P GRATIS KUNDEPARKERING
VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

PRIMA RELIEVE
TEMPUR Relive kontinentalseng med Prima CoolTouch madrasser. 
Vælg mellem 3 TEMPUR følelser Cloud, Sensation eller Original 
ekskl. gavl og tilbehør.

Str. 180 x 200 cm.
Pris 37.997.- -

Nu 24.999.-

SPAR
23%
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I nostri
A N G E L I

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

V E L K O M M E N  I  V O R E S  I T A L I E N S K E  M A D H I M M E L

Det første du støder på, når du besøger 

Supermarco, er vores café. Og naturligvis i nostri 

angeli – vores engle. 

De sørger nemlig for at stille din sult eller tørst 

med italienske lækkerier og drikkevarer – også 

når det skal gå stærkt i din frokostpause. 

Vi har byens bedste kaffe fra Napoli, dejlige 

drinks, pastaretter, pizza, panini, og cornetti, 

og du kan spise både inde og ude eller tage 

maden med hjem. Vi glæder os til at se dig, og vi 

håber, du ligesom os føler, at du træder ind i et 

lille stykke af den Italienske madhimmel, når du 

besøger os og vores engle.  

Vi ses i Supermarco – en bid af Italien.

www.supermarco.dksupermarco supermarcodk 
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