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UPDATESMARTS

COPENHAGEN X | PÅ STEDET

Kom tæt på hovedstadens nyeste arkitektur. Mød op PÅ STEDET – bliv vist rundt af arkitekt og bygherre 
og hør om tankerne bag byggeriet. Læs mere om byggerierne på www.copenhagenx.dk
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Pris: Kr. 55,-  

 + gebyr

Ørestad Gymnasium 
Det nye Ørestad Gymnasium indvies i midten af maj.
Oplev hvordan et moderne gymnasium anno 2007 
ser ud, og hvad den nye arkitektur og teknologi kan 
tilbyde elever og lærere. 

Hør vicerektor fra Ørestad Gymnasium, Thomas 
Jørgensen, fortælle om hvilke krav, der har været 
til byggeriet. Arkitekt og direktør Bo Boje Larsen fra 
3xNielsen fortæller om tankerne bag selve byggeriet.

Dato: Onsdag den 23. maj 2007 
Tidspunkt: kl. 17-19  

Kanalbyen Sluseholmen  
1000 boliger fordelt på otte kunstige holme – det er, 
hvad der er i vente, når kanalbyen Sluseholmen står 
færdig i 2010.

Hør Peder Worm fra Arkitema fortælle om de 
arkitektoniske udfordringer og samarbejdet mellem de 
25 involverede tegnestuer. Torben Steen fra Sjælsøe 
Gruppen fortæller om anlægget af kanalbyen. 

Dato: Torsdag den 7. juni 2007
Tidspunkt: kl. 17-19

Hold øje med arrangementerne på www.copenhagenx.dk

Copenhagen X er en åben by- og boligudstilling (2002-2012)
skabt af partnerskabet Realdania, Frederiksberg Kommune og
Københavns Kommune i samarbejde med Dansk Arkitektur Center

Billetter købes via Billetnet 
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En ny type galleri har åbnet dørene på 
Frederiksberg. Ikke så snart var DRs 
lydarkiv ude af døren før Rumkammerat 
rykkede ind. Og folkene bag projektet 
vil ikke bruge licensslugerens gamle 
lokaler til et klassisk galleri med 

hvide vægge og pindemadder. Næh, 
her er ambitionen et galleri hvor der 
også er arbejdspladser for grafikere, 
billedkunstnere, skribenter, designere 
og andet godtfolk. Adressen er Julius 
Thomsens Gade 14. www.rumkammerat.dk  

FREDERIKSBERG

KULTURLIV

aRBEJDENDE 

GALLERI

København har en reel chance for at 
få OL i 2024. Det svarer to ud af tre af 
80 prominente personer med indflyd
else i den internationale sportsverden 
i en undersøgelse fra april. Der er dog 
også bred enighed om at det vil kræve 

massive investeringer i faciliteter og 
infrastruktur for København er fattig på 
store sportsanlæg. Københavns Kom
mune vil have at staten skal være med 
til at finansiere nye anlæg, men den 
holder indtil videre gysserne gemt.  

KØBENHAVN

SPORT

kØBENHaVN kaN 
AFHOLDE OL

Første udstilling på 
Rumkammerat er 
tegnet med mus af Rune 
K. Drewsen. Galleriet vil 
fokusere på grafisk og 
digital kunst.

Det var hele tiden meningen at kunst-
museet Aros i Århus skulle have et 
byrum på taget. Men da museet blev 
opført, var der ikke råd til det. Det er 
der dog nu, og i januar valgte en dom
merkomite den danskislandske kunst
ner Olafur Eliassons forslag. Han siger: 
“Den cirkulære rundgang matcher helt 
præcist museets kvadratiske form og 

udvider på den måde den eksisterende 
geometriske form. De samlede elemen
ter i Your Rainbow Panorama skal ses 
som et laboratorium for lys og farve”.
 Det er Realdania der finansierer pro
jektet der skal stå færdigt næste år. 
Frem til 20. maj vil alle fem forslag være 
udstillet på Dansk Arkitektur Center i 
Strandgade.  

KØBENHAVN

UDSTILLING

REGNBuEPaNORaMa 
I ÅRHUS

KØBENHAVN

GUIDE

TuREN 

GÅR TIL ...

... København! Så er den handy byguide 
atter på gaden med tips og trix til 
byvandreren. Og i en helt ny og velskre
vet udgave med masser af seriøs cph
insiderviden (af Tom Nørgaard som 
også med mellemrum bidrager her i 
magasinet). Forlaget gætter på at det 
især er jyder og fynboer der køber 
hovedstadsguiden, men herfra skal 
lyde en rungende opfordring til enhver 
om at gå på opdagelse i byen. Der er 
mere at se end du tror.

Beijings olympiske stadion vil se sådan 
ud når det står klar til OL næste år. 
Får København et tilsvarende?
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FOR 2,6 miO. bALLADE
Oprydningen efter ung
domshusoptøjerne er 
blevet opgjort til 2,6 mio. 
kr., heraf 1,4 mio. til at 
genoprette ødelagte veje 
og cykelstier. Udgifter til 
advokater og embedsmands
timer er endnu ikke talt op.

HuRtigt tOg
Det maner til eftertanke når 
man bevæger sig rundt med 
DSB’s rød og hvidmalede 
sneglehuse. Et fransk TGV
tog har sat ny verdens
rekord med 574,7 km/t. 

NR. 11.
København skulle være 
verdens 11. bedste by at 
leve i. Det konkluderer 
Mercer Ressource Consult
ing som har vurderet 215 
byer. I bund ligger Iraks 
hovedstad Bagdad.

byEN FåR OmbuDsmAND
Det bliver lettere for homo
seksuelle og nydanske 
københavnere at klage over 
diskrimination når byen nu 
får sin egen ombudsmand. 
Den Socialdemokratiske 
beskæftigelses og 
integrationsborgmester 
Jacob Hougaard står bag 
initiativet.

musEumsgøRELsE?
En enig Borgerrepræsenta
tion har vedtaget at gade
skiltene i City skal udskiftes 
med skilte der forklarer 
historien bag gadenavnet. 
Til historisk interesserede 
turister kommer forklaring
en også på engelsk.

NyE P-ANLæg
Der skal etableres 4.000 
nye Ppladser i de indre 
brokvarterer. Det er beslut
tet at de næste tre anlæg 
skal ligge under Otto Krab
bes Plads på Vesterbro, 
Stengade på Nørrebro og 
Århus Plads på Østerbro.

stockholms universitet skal have sig en 
ny campus, og det blev den nye køben
havnske tegnestue Christensen & Co's 
forslag der vandt arkitektkonkurrencen. 
I stedet for de lange, kedelige korrido

rer, som man stadig laver på fx RUC, er 
den nye campus i Stockholm bygget op 
omkring studiezoner der væves ud og 
ind mellem gårdhaver, torve og pladser 
under høje, indre atrier.   

STOCKHOLM

ARKITEKTUR

DaNSk CaMPuS 
I STOCKHOLM

KØBENHAVN

KBH

kBH ER ÅRETS
MAGASIN

Det er årets magasin du sidder med 
i hænderne. Brancheorganisationen 
Mags.dk uddelte den 17. april priser i 
10 kategorier i Litteraturhaus på Nørre
bro. 28 magasiner var nomineret, og 
KBH vandt ud over hovedprisen Årets 
Magasin 2006 også prisen Generel 
Udmærkelse Inden For Særområder.
 Tillykke til os selv og til de andre vind
ere, særligt Soundvenue og Cover der 
også tog godt for sig af priserne. 

århus laver malmøtricket: Håner  store 
brors træghed og hovsaløsninger og 
bygger en ny bydel ved havnen der ikke 
blot vil huse Danmarks højeste bygning 
på 142 meter, men også en masse liv. 
For at undgå mennesketomme bydele 

som Havnestaden ved Islands Brygge, 
er andelsboliger, restauranter, caféer 
og butikker nemlig allerede tænkt ind 
i planen. Og samtidig får man altså et 
højhus som Århus håber vil medvirke til 
at brande byen fremover.  

ÅRHUS

BYUDVIKLING

DaNMaRkS HØJESTE 

... I ÅRHUS
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FREDERIKSSUND

STORE VISIONER

Det sker ikke så tit, så det er en omtale 
værd. I det nordlige Sjælland, et stykke 
uden for Frederikssund, er en helt ny 
by på tegnebrættet. En komplet by med 
både boliger og erhverv og plads til 
over 10.000 indbyggere. Bag projektet, 
der løber op i mindst ni milliarder kro
ner, står den tidligere fondsbørsvekse
ler og forretningsmand Bertel Jensen. 
Lykkes det, er der tale om et byggepro
jekt større end Ørestaden.

NY BY

Det er en trend der så småt er ved at 
brede sig over Europa. Det klassiske 
hotelværelse med lidt for mange tæp
per, lidt for blomstret tapet og lidt for 
klunkede møbler får konkurrence af 
mere slick værelser i bedste skandina
viske stil. I 2005 genåbnede det noget 
slidte Hotel Mermaid i Løngangstræde 
som Hotel 27, men det er først nu hvor  

en massiv renovering er overstået at 
det er genfødt som designerhotel ind
rettet sammen med møbelforretningen 
R.O.O.M. og –producenten Fritz Hansen. 
Hotel 27 er et af overraskende få hoteller 
i middelalderbyen, og så byder det også 
på cocktail loungen Honey Ryder, restau
ranten The Wine Room og den meget 
kolde Absolut Icebar Copenhagen.

KØBENHAVN

HOTEL

NYT
DESIGNERHOTEL

AMAGER

SPAS PÅ VAND

VaNDVIRak 

I 2300 S

til morskab for de af sommerens 
vandhunde der er til mere end bare 
at ligge på stranden: en 600 meter 
lang kabeltrukken bane til wakeboard 
og vandski ved Prøvestenen tæt på 
Amager Strandpark – en slags ski
lift bare på vandet. Copenhagen Cable 
Park hedder vandtabernaklet som 
åbner til pinsen.
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LEDER DEBAT SEND DIT INDLÆG TIL
debat@kbhmagasin.dk

ores hovedstad hed engang Havn, og det er ganske 
sigende. Hele byen er vokset op som et sted hvor 
skibe kunne lægge til, og hvor man kunne handle  

med fisk, klæder, metaller og andet habengut fra Danmark 
og Østersøområdet. Senere blev det en rigtig stor havn hvor 
skibe fra hele verden lagde til, men i sidste halvdel af det 
20. århundrede begyndte havnen at miste betydning. Mere 
gods blev flyttet over på tog og lastbiler, og sværindustrien 
flyttede andre steder hen. 
 Og så havde den almindelige københavner pludselig mere 
adgang til en af de indgredienser der gør en god by: vand! 
En fantastisk mulighed, men det har ikke været nogen udelt 
succes at inddrage havnen og vandet i byens daglige liv. 
Kalvebod Brygges massive mur af dødsyg forstads-arkitek-
tur er det store skræmmeeksempel. Ikke blot er det grimt, 
det afskærer fuldstændig vandet fra byen. Bedre er det gået 
i Havnestaden på den anden side, men her har man des-
værre glemt at sørge for at der også kom liv i byen. Ingen 
caféer. Ingen butikker. Bare en masse boliger –  mest i glas 
og stål.
   Islands Brygge fik sig til gengæld et Havnebad, og så 
blev det pludselig et af de mest populære spots i Sommer-
københavn. Amager Strandpark er også blevet en gedigen 
succes, og KBH spår at Havnegade (mellem Nyhavn og 
Nationalbanken) om et år eller to er føjet til listen over 
mødesteder ved vandet. Den gamle terminal for Malmø-
bådene er allerede omdannet til madhus, og kommunen 
er ved at sætte gang i anlæggelsen af en promenade langs 
vandet. Så varer det sikkert ikke længe inden caféerne og 
butikkerne rykker ind, og mere skal der ikke til. Så er der 
by ved vand.
 Overalt langs havnen er der enten gang i, eller planer 
om, nye boligbyggerier. Hvis kommunen har lært af sine fejl-
tagelser og kræver at stueetagerne overvejende reserveres 
til butiks- og caféliv, og at der blandt alle boligerne laves 
fællesområder, så er der alle muligheder for at København 
om få år for alvor er blevet en moderne havneby hvor havn-
en er et aktiv for beboerne og ikke for containerskibene. 
En by hvor der er liv i havnen i nord og syd. Hvor der er 
stuvende fuldt i havnebusserne der krydser frem og tilbage 
over vandet. Hvor flere broer binder byen sammen, så man 
ikke længere tænker på en ‘cityside’ og en ‘amagerside’ 
men på en samlet by der ligesom Paris, Rom og London har 
en ‘flod’ løbende igennem sig. Og i København har man så 
oven i købet havet lige om hjørnet. Byens lokalitet er fanta-
stisk, og så mangler vi bare lige lidt bedre vejr før det bliver 
verdens bedste by. Men klimaet det seneste års tid tyder jo 
på at vi inden længe er rykket 1.000 km sydpå, så det ser 
lovende ud ... 
 Det er dog nemt at tabe overblikket, så i månedens store 
artikel tager vi med Flyvfisken fra nord til syd og tilbage igen.
Anders Ojgaard  

Om dårlig havn
og god flod På en lille påsketur til Amsterdam gik jeg og 

undrede mig. Byen er med sine meget vari
erede huse og mange kanaler helt og aldeles 
køn, men København har jo også flotte facader 
og en pæn håndfuld kanaler oven i. Så hvorfor 
virkede Amsterdam så meget kønnere? Var det 
bare fordi jeg så alt gennem feriebrillerne?
 Efter et par timer fandt jeg ud af det. Det 
var gaderne! 
 I København er der asfalt de fleste steder. 
Asfalt der er gravet op og lappet tyve gange. 
Fortove der er alt for smalle og lavet af grå 
betonfliser som leder tankerne hen på Øst
blokken i 70erne.  
 I Amsterdam ligger der i næsten hele indre 
by små rødlige stenfliser. Og de bredere for
tove er også lavet af sten. Det gør indtrykket i 
gaderne meget mere "varmt" og passer meget 
bedre til de historiske facader. Det hele bliver 
bare mere kønt. Og stenfliserne er ikke som 
brostenene i København. De er glatte og navi
geres også fint med stileterne og uden rystede 
nyrer på cykel. Desuden har de den fordel at 
hvis man skal ned og rode med vandledning
erne, så behøver man ikke save hele gaden 
i stykker og lappe den bagefter. Man fjerner 
bare de nødvendige fliser og lægger dem 
pænt på plads igen bagefter.
Simon P. Jensen 

IKKE MERE ASFALT OG BETONM
AJ 2007

V

Gaderne i det centrale Amsterdam er ikke belagt med asfalt.. 
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DEBAT idéBANKEN KBHs navne

a, hvem havde troet det. En af Indre Bys mest trendy gader er 
opkaldt efter et lokum. Hysken betyder nemlig nødtørftshus og er 

et lån fra det plattyske hus(e)ken der betyder et lille hus. 
 I middelalderen går man ikke så meget op i hygiejne, og byens lej-
ligheder er ikke som i dag udstyrede med individuelt designede bade-
værelser og toiletter. Faktisk er de sjældent udstyret med noget som 
helst der minder om et toilet. Den slags foregår i gården eller i byens 
gader. Det er naturligvis både ildelugtende og sundhedsskadeligt, men 
først efter den store koleraepidemi i 1853 beslutter datidens politikere 
sig for at gøre noget ved byens manglende sanitære forhold.
 I 1300-tallet fører Hyskenstræde formentlig ned til en bro der stik-
ker ud i vandet med en række småhuse på, og det er så her datidens 
københavnere sidder og forretter deres nødtørft. Det vides dog ikke 
med sikkerhed om byens offentlige lokummer rent faktisk er små huse 
eller bare en pæl og en fodstøtte ud over vandet med fri udsigt til 
sidemandens efterladenskaber.
 I sidste halvdel af 1400-tallet hedder gaden Lasse Winders Stræde. 
Det kan skyldes at ingen har lyst til at bo i en gade der er opkaldt efter 
et offentligt lokum. Men man glemmer dog ikke Hyskenstræde, for 
begge navne bliver brugt frem til 1519 hvor Hyskenstræde bliver det 
endelige og officielle gadenavn.
 Hystenstræde fortsætter i dag ud i Naboløs og slutter på hjørnet af 
Gammel Strand og Snaregade. Stanken er lettet for stedse, og gaden 
huser blandt andet labre steder som natklubben Nadsat, pladebutikken 
Ameoba, undertøjsforretningen Viola Sky og skobutikken Wallace.
Tina Brændgaard

Tivoli

Ny
torv

Hyskenstræde

NY ISRAELS PLADS 

israels Plads er en af Københavns flotteste pladser, men den er 
også en af de mest oversete. Pladsen er i dag rodet, karakterløs 
og uden rumlig sammenhæng. Det er herligt at torvehallerne på 
Israels Plads endelig ser ud til at blive realiserede, og nu har et privat 
fond givet tilsagn om støtte til at også pladsens sydlige ende mod 
Ørstedsparken kan blive renoveret. Men Frederiksborggade har siden 
bygningen af metroen været en hensygnende butiksgade.
 Vi foreslår derfor at lukke Frederiksborggade mellem Nørre 
Voldgade og Nørre Farimagsgade for bil og bustrafik, så den bliver 
en gågade. Den ny strøggade kunne blive en naturlig udvidelse af 
Købmagergade og ville dermed binde indre by sammen med bro
kvartererne på en ny, flot måde. Israels Plads og de ny torvehaller 
vil kunne få en meget attraktiv adgang, og den ny strøgdannelse vil 
kunne invitere til nye udendørs aktiviteter. Der kører kun ganske få 
busser ad Frederiksborggade, og det er muligt at omlægge dem til de 
omkringliggende gader da det var tilfældet under bygningen af metro
en. Der er i dag ikke gennemkørende biltrafik på Frederiksborggade.
 Det er ikke kun Israels Plads’ nordlige ende der trænger til 
nytænkning, men også pladsens sydlige del mod Ørstedsparken 
kunne blive mere interessant og tillokkende. Området består i dag af 
en boldbane for den nærliggende skole og for kvarterets børn og unge 
samt en lege og opholdsplads mod parken. Den eksisterende bold
banes “vægge” spærrer fysisk og visuelt for sammenhængen mellem 
den nordlige og sydlige del af pladsen. Faciliteterne kunne omdannes 
og udformes, så de bliver en mere integreret del af pladsens ¨gulv¨.
 Israels Plads betydning som en af byens vigtigste pladser kræver at 
der udskrives en åben arkitektkonkurrence for at få belyst områdets 
potentiale.

Månedens idé af Jan Henriksen & Marco De Gregorio, arkitekter

SEND DIN IDÉ TIL
debat@kbhmagasin.dk

KBH sender to billetter til Empire 
Bio til månedens bedste, 
sjoveste, vildeste eller
mest underlige idé. 

Fra lokum til laber gade. 

Frederiksborggade som gågade 
og nyt liv til boldbaner og legeplads.  

J

Israels Plads 
får snart sine 
Torvehaller, men 
skal hele pladsen 
omformes efter en 
arkitektkonkur-
rence, og skal 
Frederiksborggade 
være gågade?  

Gl. S
trand

Rådhuspladsen
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ye bydele skyder op langs havnen 
hurtigere end man kan nå at sige 
Kalkbrænderihavn. På Islands Brygge, 

lige syd for Havnestaden, er Bryggen 
Waterfront klar til at springe op af jorden. Det 
er det slidte industriområde der starter syd 
for Bryggebroen og Gemini Recidens og ender 
ved Nokken med dens haveforeningshuse og 
grønne buskads.
 Her er ikke meget af arkitektonisk værdi. 
Ikke før nu i hvert fald.
 Til efteråret begynder det første byggeri af 
de såkaldte Vingehuse, et par temmelig høje, 
skulpturelle etagebygninger der vrider og 
vender sig som et spil kort ud til vandet.

 “Planen består af en kombination af meget 
høje huse og rækkehuse ind i mellem, så vi får 
et andet mix end man har set andre steder i 
byen. Vi har lagt vægt på at få nogle fredelige 
gader a la kartoffelrækkerne hvor der bliver 
mulighed for at bruge gaderummene, blandt 
andet ved at bruge den ’hollandske løsning’ 
hvor parkeringen flyttes ind under husene, så 
bilerne ikke står og fylder op i gaderne. Og 
så forsøger vi at få indarbejdet butikker og 
caféer osv. i stueplan som kan trække noget 
liv til området,” siger direktør i Nordkranen, 
Anders Lind Knudsen.
 Læg hertil en plads på størrelse med 
Rådhusplads som skal samle bydelen, og en 
kunstig vig der skal løbe fra havnen og hele 
vejen ind til Amager Fælled.
 “På den måde får vi forbundet det blå med  
det grønne og skabt en badestrand som man 
rent faktisk kan bade fra,” siger Anders Lind 
Knudsen.
 I den aller sydligste del af området vil byen 
’fade’ ud, og der kommer til at ligge parcel-
huspræget bebyggelse.
 Det hele skal efter planen stå færdig om 
fem-seks år.

 Nordkranen, som ejer og udvikler området, 
er også i gang med at forbedrede bygge-
riet af ’Siloen’ af den engelske arkitekt John 
Roberts som i sin udformning er inspireret af 
den oprindelige silo der indtil for nylig stod 
omtrent samme sted.

ALT På ET STED
Nøgleordet for bydelen bliver variation. Et mix 
af lejligheder, butikker, kontorer og infrastruk-
tur skal forvandle den gamle industripark til et 
varieret arkitektonisk og socialt miljø.

»

WATERFRONTFAKTA
Området dækker 40.000 m2 lige syd for 
IslandsBrygge. Det hollandske arkitekt
firma har sammen med PLOT skabt hel
hedsplanen for området. 

»

KBHUPDATE
A f  J e p p e  V i l l a d s e n

BRYGGEN
BREDER SIG
Bryggen Waterfront hedder 
næste stykke by der fra 
efteråret breder sig langs 
vandet på Islands Brygge

N

¬ Plot/B.I.G. står for områdets markante etagebygninger: Vingehusene. De opføres i første parket ud til 
vandet og vrider og vender sig, så alle boliger får udsigt til havnen fra store sydvendte terrasser.

¬ Det nye Bryggen Waterfront bliver næste skridt i Københavns ekspansion mod syd. 



Café G-feld på hjørnet af Griffenfeldsgade og Rantzausgade har kun fem måneder 

på bagen, men indehaverne Funmi og Alex er en erfaren caféduo. Parret står bag 

succeshistorien Café Bizarro på Holmbladsgade der i sin tid var med til at forvand-

le et dødssejlende Amagerkvarter til et livligt butiksstrøg. 

 Nu slår de dørene op for udeservering i en af byens få offentlige gårdhaver. 

 “Vi spottede gården med det samme da vi fandt lokalerne,” fortæller 29-årige 

Funmi der står for den daglige drift af både G-feld og Bizarro.

 De rød og hvidternede duge er på plads, og der mangler kun et par lyskæder, 

en snes blomsterpotter og en flaske kølig hvidvin for at fuldende Funmis vision om 

romantiske sommeraftner på den lokale, italienske taverna.

 Hendes hjerte banker åbenlyst for branchen.

 “Vi elsker det vi laver, og vi sætter en ære i at alt skal være godt. Vores brød 

og kager er hjemmelavede. Vi får speciallavede chilipølser fra slagteren, og vores 

egen theblanding fra Perchs Thehandel.”

 Hvad enten du vil sidde til skue foran et af G-felds store panoramavinduer el-

ler lege baggårdskat under den københavnske sommerhimmel, byder stedet på 

et stort udvalg af drikkevarer og klassiske caféretter som sandwich, burgere og 

salater. 

 I weekenden bliver der serveret stor brunchbuffet, og når solen for alvor får tag 

i københavnerne, skal der nok blive rift om pladserne i gårdhaven. Og hvis ellers 

naboerne er med på den værste, stemmer Funmi i med brunchjazz, poetryslam, 

debataftner og stand-up. 

 Hvem ved, måske gentager succesen fra Amager sig på Griffenfeldsgade – som 

Café G-feld i øvrigt er opkaldt efter hvis nogen skulle være i tvivl. 

Sydlandsk sommer A f  T i n a  B ræ n d g a a rd   f o t o :  Ty  S t a n g e

13

G-FELD
Rantzausgade 7
Kbh N
32 96 44 60

STEDET

A f  J e p p e  V i l l a d s e n
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an skal have muret sig godt og grun-
digt inde i sin toværelses for ikke at 
opdage at der sker noget på havne-

fronten: Tag en dukkert i et af de nye havne-
bade, kast snøren i vandet fra en af de nye 
fiskepladser, eller – hvis pengepungen tillader 
det – flyt ind i en af de mange nybyggede bolig-
er ud til vandet.
 Havnen nærmest flyder over af muligheder. 

Så mange at en del af os helt har mistet over-
blikket over den tsunami af nye byggeprojekter 
som på det seneste er skyllet henover havne-
fronten.
 Vi satte os derfor for at prøve at få overblik-
ket og sendte journalist og fotograf af sted med 
Flyvefisken og tøffede op og ned langs havne-
løbet for i billeder og ord at tegne billedet.
 Her er hvad vi vendte hjem med.

Tag med på et guided cruise gennem havnen fra Nordhavnens  
yderste mole til Nokken og Sluseholmen i syd.A f  J e p p e  V i l l a d s e n

M
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et ligger jo i navnet: København. Byen 
er anlagt som havneby, og havnen har 
gennem århundreder været livsnerven 

i byen. I 1167 grundlagde biskop Absalon en 
borg der befæstede det lille fiskerleje Havn 
(eller Hafn). Senere blev Havn til Købmændenes 
Havn, og endelig til København. Resterne af 
den oprindelige borg kan ses i kældrene under 
det nuværende Christiansborg. 
 De første store udvidelser af havnen 
skete under Christian 4. med anlæggelsen 
af Christianshavn efter hollandsk mønster og 
udvidelsen af havnens område ud til Kastellet. 
 Indtil 1860 bestod havnen kun af området 
mellem Ndr. Toldbod og Langebro, men frem 
mod århundredeskiftet sprængte havnen sine 
gamle grænser. Mod nord blev Refshaleøen 
opfyldt, og Nordbassinet og Redhavnen blev 
etableret. Frihavnen blev anlagt i 1891.
 Havnen fik i hovedsagen sin nuværende 
form i årene 1900-1920 hvor Frihavnen blev 
udvidet og Sydhavnen anlagt. 
 Efter Anden Verdenskrig mistede havnen 
gradvist sin betydning som erhvervshavn, 
både fordi meget godstransport overgik til 

øjnene op for havnen. Permanente og midler-
tidige initiativer som Luftkastellet, Halvtolv, 
Halvandet og havnebadene har været så store 
succeser at man kan undre sig over at køben-
havnerne  i så mange år har ladet sig nøje med 
Nyhavn, Gl. Strand og Christianshavns Kanal.
 For at komme det folkelige krav om adgang 
til havnen i møde har kommunen vedtaget at 
der ved nybyggeri skal være en otte meter 
bred promenade langs kajen. Og i sidste måned 
besluttede en enig Borgerrepræsentation at 
der skal etableres cykel-, gang og løbestier 
hele vejen rundt om Inderhavnen. 

lastbiler, industrien flyttede ud af byen og 
storfiskeriet tog over. Desuden blev Malmø-
flyvebådene nedlagt.

FRONT MOD VANDET 
Frem mod slutningen af årtusindet henslæb-
te havnen en diffus og hendøende eksistens 
hvor det ikke var klart hvad der skulle over-
tage pladsen efter containere, skibe og indu-
stri. Resultatet blev at pengene talte højest. 
Omkring to tredjedele af de gamle pakhuse blev 
revet ned og næsten udelukkende erstattet af 
kontorhuse da der i 1980erne og 90erne var 
langt flere penge i erhvervsbyggeri end i bolig-
er. Udviklingen kulminerede med anlæggelsen 
af ’kontormuren’ langs Kalvebod Brygge og 
Fisketorvet der slog glasdørene op i 2000. 
 Efter dette lavpunkt er der igen sket en 
opblomstring omkring havnen. Det er blevet 
mondænt at bo ved vandet – faktisk uanset 
hvor i havneløbet der er tale om – og boligerne 
skyder op som aldrig før. Københavns Havn 
har i dag som erklæret mål at byudvikle alle 
områder der ikke bliver brugt til havnedrift.
 Og også som rekreativt område har folk fået 

fra mAriNA til mEtropoliS
København har opdaget at den har blåt blod i årene. Efter årtier 
som hendøende industrihavn er Københavns Havn igen ved at  
indtage pladsen som byens hjerte.

D

A f  J e p p e  V i l l a d s e n   f o t o  Ty  S t a n g e
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¬  Havnen ved Havnegade ca. 1780.
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NORDhAVNEN
Næste år starter byudviklingen af den inderste del 
af Nordhavnen: Området omkring Århusgade og 
Nordhavn Station der i dag er præget af lager og 
industribygninger og store siloer. Regeringen og 
kommunen har aftalt at der kan bygges 400.000 
m2 bolig og erhverv i området, herunder 2.000 
boliger. Fuldt udbygget ventes Nordhavnen sam
men med Kalkbrænderihavnen at rumme ca. 
4.000 nye boliger med 89.000 beboere. Til sam
menligning er der på Christianshavn 5.500 boliger 
med 10.000 beboere. Nordhavnen er desuden 
blandt de områder kommunen har i kikkerten til 
højhusbyggeri.

SøNDRE FRIhAVN
Omdannelsen af Sdr. Frihavn til et byområde start
ede allerede i begyndelsen af 1990erne. I dag er 
områdets mest markante byggeri "Kobbertårnet" 
på 62 meter, men der er også en del ældre 
bygninger af høj kvalitet i Søndre Frihavn som 
er blevet renoveret, fx den tidligere Nordisk 
Fjerbygning. En ny færgeterminal for blandt 
andet Oslofærgerne blev taget i brug i 2004, og 
rundt om terminalen skal der de kommende år 
opføres 500 nye boliger og 50.000 m2 kontorer. 
På østsiden af Sdr. Frihavn er Langeliniekaj hvor 
der sommeren igennem er trængsel af store 
krydstogtskibe. 

KALKBRæNDERIhAVNEN
Siden 2000 er der bygget over 50.000 m2 
erhvervsbyggeri i Kalkbrænderihavnen, og områd 
 et huser i dag advokatfirmaer, konsulent
firmaer og itvirksomheder. Arkitekt Kim Utzon 
har sat sit præg på området med Paustians 
møbelhus og en stribe andre maritimtprægede 
bygninger. På længere sigt er der også plan
lagt boliger i stor stil. Regeringen og kommunen 
har aftalt at der fra 2015 kan bygges 200.000 
m2 bolig og erhverv ved Kalkbrænderiløbet. 

DEN STORE  HAVNEN PÅ VEJ»
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BRYGhuSGRuNDEN
Den hollandske stjernearkitekt Rem Koolhaas er 
blevet udvalgt til at tegne Realdanias fremtidige 
projekt på Bryghusgrunden – en af de bedste tilba
geværende byggegrunde langs havnen. Huset skal 
blandt andet rumme Dansk Arkitektur Center, 
café, restaurant og domicil til Realdania.

DIAMANTEN
Den Sorte Diamant på Christians Brygge var 
blandt de byggerier der for alvor åbnede ballet 
langs havnefronten i 1999. Det tog tre år og en lille 
halv milliard at bygge den sorte kasse.

hAVNEGADE PROMENADE
Den 500 meter lange strækning langs Havnen 
fra Nyhavn til Christian IV’s bro har i mange år 
været domineret af færgetrafik og metrobyggeri. 
Nu er færgefarten indstillet, og kommunen er 
ved at anlægge en promenade på kajkanten langs 
Havnegade. Projektet omfatter også en gangbro 
over indløbet til Nyhavn.

SKuESPILhuSET, KVæSThuSBROEN
Hvor bornholmerfærgen engang lagde til, er i dag 
Det Kgl. Teaters nye skuespilhus der slår dørene 
op for publikum næste år. Foran huset ligger 
Kvæsthusmolen fra hvilken der måske – måske 
ikke – vil udgå en bro med retning af Operaen.
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KALVEBOD BRYGGE 
Kalvebod Brygge er det nok bedste enkeltstående 
argument for at prioritere indsatsen med at skabe 
en levende havn. ’Muren’ er den række af trøstes
løse erhvervsbygninger blevet kaldt der danner en 
effektiv adskillelse af havnen og byen. Som kronen 
på værket ligger Fisketorvet og er ikke sådan lige 
til at overse med sine 55.000 effektive shopping
kvadratmeter.

hAVNEhOLMEN
På Havneholmens spids er Allerkoncernen ved 
at opføre et spektakulært nyt hovedsæde til sig 
selv. Bag det trekantede domicil bliver der bygget 
luksusboliger og erhverv.

BRYGGEBROEN
Efter mørkets frembrud et effektfuldt hvidt lys
sværd der hugger over havneløbet. Men ellers 
bare den korteste vej over vandet for tusindvis af 
daglige fodgængere og cyklister mellem Islands 
og Kalvebod Brygge. Smuk og enkel.

DEN STORE  HAVNEN PÅ VEJ»
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ENGhAVE BRYGGE
Helt op til 200.000 etagemeter boliger er der 
planer om på Enghave Brygge, men projekterne 
afventer en ny lokalplan, og det er ikke ligefrem 
byudviklingen der præger området som det lig
ger i dag med skrotbunker, skurvogne og gamle 
containere. Det altdominerende bygningsværk er 
H.C. Ørstedsværket. Værket kører stadig på fuld 
kraft, men når der engang i fremtiden bliver lukket 
for strømmen, ser Københavns Stadsarkitekt et 
værket som et oplagt bud på fremtidens køben
havnske version af Tate Modern i London der netop 
er indrettet i en af byens tidligere turbinehaller.
Det er også på Enghave Brygge man finder ’Det 
Hemmelige Galleri’ – byens største og flotteste 
graffitimur. I gamle dage var Ørstedsværket kul
fyret, så ud til havnen ligger en stor plads hvor 
kullet lå, som er omkranset af en massiv mur. I 
dag bruges stedet som rasteplads af polske lang
turschauffører, men på muren er der graffiti af 
episke dimensioner.

TEGLhOLMEN
Teglholmens 165.000 m2 er i fuld gang med at 
blive udviklet til erhverv, butikker og op til 1.350 
nye boliger. Kommunen lægger i sine planer for 
Teglholmen op til et børnevenligt område med 
børneinstitutioner, sportsfaciliteter og en ny skole. 
Blandt andet har Tegnestuen Vandkunsten tegnet 
lejligheder (t.v.) der hviler på søjler ud over havne
bassinet. Flere store virksomheder har også slået 
sig ned på Teglholmen, fx TV 2 der ligesom DR har 
samlet deres aktiviteter i ét mediehus.

FREDERIKSKAJ
Udviklingen i Sydhavnen startede for alvor da 
virksomheder som Nokia, Sonofon, Philips flyt
tede ud på Frederikskaj i slutningen af 1990erne. I 
dag er strækningen stadig domineret af det noget 
massive virksomhedsbyggeri, men også boliger 
er kommet til.

11 12
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HAVNEFAKTA
  Havneløbet strækker sig 12 km fra 

Kalveboderne i syd til Svanemøllebugten i 
nord. Havnen har i alt ca. 40 km kaj.

  Inderhavnen er navnet på den ældste del 
af havnen der omfatter strækningen fra 
Langebro til Nordre Toldbod samt kanalerne.

  I starten af 1950erne holdt ca. 5.000 fiskere til 
i Københavns Havn. Nu er der under 20.

  I 2001 udgjorde erhvervet hele 95 % af byg
ning erne i havnen mens kun 5 % var tilbage til 
borgerne. 10.000 nye boliger på vej omkring 
havnen vil ændre på den fordeling.

HAVNESlANG
Splitte mine bramsejl! Af en eller anden grund 
vrimler det med slang og spøgefulde navne for byg
ningerne langs havnen. Vi har samlet et udpluk:

FluEøjET ØK's kontorsilo på Midtermolen i 
Søndre Frihavn. I dag overtaget af Alm. Brand.

DET HVIDE SNIT Lejerbos nærmest vinduesløse 
bebyggelse ud mod havnen ved Strandgade 37
59. Peter Høegh brugte stedet i "Frøken Smillas 
fornemmelse for sne". 

HuSET MED DE BlÅ øjNE A. P. Møllers hoved
sæde ved Nordre Toldbod med de kolde isblå 
vinduer.

PENAlHuSET Kælenavn for den gamle funkister
minal i havnegade der i dag er spisehus.

RADIAToREN Miljøstyrelsens triste gule kontorhus 
i Strandgade 29 på Christianshavn. Bygningen 
blev opført med markante lodrette piller og 
udmærker sig desuden ved uforståelig vindues
løshed mod vandet.

SPEGEPølSEN Brugt om PFA's hus ved Nordhavn 
Station der fremstår i rød/hvide farver. 

øRKENFoRTET B&W’s tidligere administrations
bygning ved Knippelsbro der i dag er Nordeas 
hovedsæde.

Kilde: ”Københavnerslang”, www.bibliotek.kk.dk 

BåDKLuBBEN VALBY, 
SLuSEhOLMEN
Bådklubben Valby er en motorbådsklub hvis pon
toner og rødmalede småskure har overlevet 30 års 
bølgegang i Sydhavnen. Kommunen ser den som 
en vigtig kulturinstitution i området og satser på 
30 år mere. Tjek den selv på en solskinsdag – det 
er Kaffesalonen goes Sydhavnen!

SLuSEhOLMEN
Københavns største byprojekt siden Christian d. 4. 
byggede Christianshavn, er projektet blevet kaldt: 
En omfattende kanalby på Sluseholmen og den 
østlige del af Teglholmen bygget helt fra scratch. 
Alene på Sluseholmen gælder det 11 kunstigt 
anlagte øer med 1.000 boliger i hollandsk inspi
rerede kanalhuse i forskellige størrelser og farver.

Sl
ut

METROPOLIS, SLuSEhOLMEN 
Nyt møder gammelt er lidt af en kliche, men på 
Sluseholmen er der fuld dækning. Ikke langt fra 
den gamle bådklub opføres nemlig luksusfanta
sien Metropolis på en kunstig halvø midt i havnelø
bet. Det 40 meter høje byggeri kan bedst beskrives 
som retroscifi. Tænk Månebase Alpha.

¬  Panoramaet slår ring om sig selv, så hvis du går til-
bage til side 14 øverst til venstre, fortsætter det der. 
Se også panoramaet på 
www.ty-stange.dk/panorama
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REFShALEøEN
Engang når den nødvendige infrastruktur er 
på plads, vil en højhusskyline på Refshaleøen 
markere indsejlingen til København, håber kom
munen. Indtil videre lever øen dog en stille til
værelse siden B&W blev offer for værftsdøden i 
1996. Tilholdssted for arkitekter, kunstnere og 
designere. Det politiske system har sat Refshaleøen 
på standby fordi man ønsker at få Ørestad godt på 
vej inden nye områder bliver inddraget.

hOLMEN
Da flådestationen blev flyttet fra hovedstaden til 
Frederikshavn og Korsør, kunne de gamle mili
tærbygninger på Holmen blive indtaget af uddan
nelsesinstitutioner som Statens Teaterskole, Film
skolen og Arkitektskolen. Andre bygninger er 
restaureret og indrettet til boliger og erhverv, fx 
Kanonbådsskurene og Torpedohallen. 

 OPERAEN
Omstridt og udskældt. I januar 2005 blev det nybyg
gede operahus taget i brug på Dokøen. Der ligger 
det endnu.

ChRISTIANShAVN
Christianshavns havnefront har ikke ændret sig 
det store de senere år. Interessen samler sig 
mest om Krøyers Plads hvor Egeraats højhuse, 
trods flere genoplivningsforsøg, ser ud til at være 
endeligt afgåede ved døden. Nu venter vi bare på 
hvad der så skal ske på grunden.

hAVNEPARKEN
Kalvebod Brygges smilende tvilling. Den venlige 
side af havnens janusansigt! Jo, Islands Brygges 
Havnepark er en anderledes positiv affære end 
Kalvebod overfor. Og i dag reelt et af de eneste 
steder hvor borgerne for alvor er inviteret ned 
til vandet. Det herlige havnebad skader heller 
ikke ligefrem, men ellers er opskriften søvndys
sende simpel (og billig hvis man ser bort fra hvad 
området kunne have indbragt ved salg til byggeri): 
græsplæner, træer, bænke, caféer – og masser 
af frisk søluft!

¬  Mens vi venter på flere broer, kan man krydse vandet med havnebusserne, eller tage havnetaxaen 
Flyvefisk der sejler dig hvorhen du vil, hvornår du vil. Her på vej forbi Torpedohallen på Holmen. 
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HoP I HAVNEN
Når solen skinner på Rådhuspladsen, er det 
ikke længere Bellevue der kalder. Der er ikke 
mere end fem minutter på cykel til den nærme
ste vandoplevelse på Islands Brygge eller ved 
Fisketorvet. 
 I 2002 åbnede Havnebadet ved Islands Brygge. 
Året efter CopenCabana ved Fisketorvet. Og 
Borgerrepræsentationen har besluttet at etablere 
et havnebad i Svanemøllebugten på ydre Østerbro 
– det venter bare på at Københavns Energi får 
skabt badevandskvalitet i Svanemøllebugten hvil
ket gerne skulle ske i år.
 Men faktisk er havnebadning ikke noget nyt 
fænomen i byen. Den første badeanstalt i havnen 
blev bygget helt tilbage i 1785. Siden kom flere til, 
og den føromtalte Svanemøllebugt havde en over
gang badefaciliteter med plads til næsten 4.000 
badende gæster. Helt frem til starten af 1950erne 
var der havnebad ved Langebro og Rysensteen, 
men på det tidspunkt var havnen blevet så for
urenet at det ikke længere var forsvarligt at lade 
folk svømme rundt i den. Så i 1952 var det slut, og 
først 50 år senere var vandet igen af en kvalitet, 
så det var forsvarligt at hoppe i. 

KøBENHAVNS HAVNEBAD
Badet åbnede i juli 2002 og blev næsten fra dag ét 
et tilløbsstykke. Året efter blev det udskiftet med 
en arkitektegnet og permanent udgave.

ISLAnDS BRyGGe Kbh S
Åbent 4. juni til 2. september, manfre 719,  
lørsøn 1119

CoPENCABANA 
På CopenCabana står den på brasiliansk charme, 
sand og beachvolley. Da Sydhavn skal byudvikles, 
måtte badet i 2005 rykke fra Havneholmen ind i 
Gasværkshavnen hvor det ligger til og med næste år. 

GASVæRKSHAVnen Kbh V
Åbent 4. juni til 2. september, kl. 1119

TAK TIL

NOKKEN
Fra Bryggen Syd glider industrien over i natur. 
Her ligger Nokken, et lille stykke københavnsk 
haveforeningsklondike med faldefærdige skure, 
rustne havemøbler og en skøn mangel på byplan
lægning. Ikke mange spor af havnens byggeeven
tyr her! 

hAVNESTAD
Sojakagefabrikkens gamle arealer er blevet 
omdannet til Havnestaden med Gemini Residence 
som naturligt vartegn. Desværre er langt fra alt 
byggeri i den nye bydel af samme kaliber. Specielt 
i andet geled fra havnen hersker kedsomheden 
i blokke der helt har glemt at fylde noget i 
stueetagerne.

BRYGGEN SYD
På et 160.000 m2 stort område lige syd for Havnestad fortrinsvis bebygget med nedslidte industrianlæg 
rejser Bryggen Syd sig om føje tid. Frem til 2016 skal der bygges 1.6001.800 boliger i en skønsom blanding 
af højt og lavt og med mange åbne pladser. Hertil kommer kontorer, butikker og en lang sammenhængende 
havnepromenade. 
Bryggen Waterfront kommer bydelen til at hedde tættest mod vandet hvor finten fra Havnestad med at omdanne 
gamle siloer til boliger vil blive genbrugt.
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¬  Pludselig har havnen et langt grønt stykke ved navn nokken. Vi har skåret det meste væk.

DEN STORE HAVNEN PÅ VEJ»
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KBHting&liv

FISK
Den lumre landmand Gunnar i 
Niels Olsens skikkelse fik faktisk 
danskerne til at spise flere fisk, 
men ikke nok. Nu slår Boutique 
FISK et slag for den sunde spise 
med konceptet MakeAway. I butik
ken på Frederiksberg kan du købe 
udskåret, krydret fisk der bare lige 
skal en tur på panden eller i ovnen 
samt tilbehør som salat, kartofler, 
vine og olier. 

Boutique FISK, Falkonér Allé 37, Frb. C

Sikke en fest
Pinlige, hjemmegjorte festsange der 
ender i host og suk inden de overho
vedet er kommet i gang er nu en saga 
blot! I tvkapelmester Jan Glæsels nye 
netbutik festklaveret.dk kan du down
loade en hyggepianist der mestrer 
I En Kælder Sort Som Kul og ikke 
mindst Hammer Hammer Fedt i så til
pas mange udgaver at hele den pukkel
ryggede kan være med.

åbningstilbud: 1 sang i 10 udgaver 60,-
www.festklaveret.dk

Værs’go
En skål dampende varm suppe ser
veret på en kølig forårsaften er ikke 
at kimse af. Lotte Petterssons funk
tionelle glasskåle er fremstillet på eget 
værksted hos Designer Zoo. 

Pris: fra 295,- til 650,-
Designer Zoo, Vesterbrogade 137, Kbh V

Skulpturel reol
Det kan være lidt af et hyr at etablere 
et reolsystem. Stigereolens tid er forbi, 
og selv om man kan savne dens rum
melighed, vil den næppe blive husket 
for sin skønhed. Siden er det gået bedre 
med kombinationen af æstetik og funk
tionalitet, og nu byder Hoffi A/S ind med 
reolsystemet Support.

Pris: fra 16.750,- til 23.750,- 
Forhandler oplyses på 70 26 14 77

Retrocool
Londonbaserede Whistles er på gaden 
med en ny kollektion der spænder fra 
jakkesæt med kant til casual skjorte
kjoler. Whistles designere har været 
igennem modebladene fra 60erne og 
70erne og ladet sig inspirere til tøj der 
er helt uptodate, men samtidig træk
ker linier til en tid hvor verden endnu 
ikke var gået amok i bling. Cool og 
stilfuldt med et afslappet twist. Årets 
model er engelske Daisy Lowe som er 
et af modelverdenens hotteste navne. 
Den nye Kate Moss er hun blevet kaldt.   

Whistles 
Magasin, 2. sal & Illum, 2. sal
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Shoppingfest
Hvorfor ikke skylle en shopamok 
tur ned med champagne og cana
péer i den nyåbnede champagne
bar The Lounge på 2. sal i Illum? 
Udover champagne fra fire forskel
lige huse frister loungen med øl, 
kaffe og cocktails. Kræfterne bag er 

Familien HolmKnudsen der i forve
jen driver tre butikker i Illum, og de 
vil gøre The Lounge til en eventbar 
med blandt andet cognacforedrag og 
ølsmagning.

The Lounge i Illum, østergade 52, Kbh K

Bag facaden
Hvis du tror at Vesterbro er blevet en ren 
forstadsfrontier befolket af renskuerede 
middelklasser, kan du godt tro om igen. 
I vesterbroerne Jesper Bernt og Jeff 
Matthews’ semidokumentariske roman 
Westend vrimler Vesterbro nemlig med 
pushere, gangstere, ludere og playere 
der indædt kæmper om magten i den 
gamle bydel. 

Pris: 299,-
Forlaget Aschehoug

En stjerne fødes
Just hjemvendt fra Milano har 
den allerede været i fjernsynet og i 
bladene. Forud venter den officielle 
præsentation i hjemlandet Danmark 
på Copenhagen International Furniture 
Fair. Gyngestolen Molecule blev til i et 

samarbejde mellem designer Henrik 
Sørig Thomsen og Hay, og er nu udråbt 
til sin tids hotteste.

Pris: 12.950,-
hay Cph, Pilestræde 29, Kbh K

Stjernebriller 
Smykkedesignerne PILGRIM og brille
giganten Synoptik har slået pjalterne 
sammen og lancerer en danskdesignet 
brillekollektion. Blikfanget har man dog 
hentet i USA i form af skuespilleren Liv 

Blog om lykke 
Tøjfirmaet Benetton vil også være med 
på online bølgen og lancerer nu Talk  
en blog hvor mennesker fra hele verden 
snakker om lykke. Det lyder plat, men 
bloggen rummer faktisk både inter
essante og tankevækkende historier 
og meninger. Udover lykke debatteres 
globale temaer som miljø og men
neskerettigheder.

www.benettontalk.com Tyler. Hendes yndige ansigt bærer her 
en sort divasolbrille.

Pris: 899,- 
Synoptik
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ranerne brummer og snurrer ude 
på Havneholmen ved Fisketorvet, og 
de første nøgne betonbygninger har 

allerede rejst sig. Sammesteds tiltrak det 

blev rykket hen foran Fisketorvets afdeling 
for burgere og spareribs. Siden har der ikke 
været nær så mange mennesker. 
 Når boligerne på Havneholmen står fær-

chillede Copencabana Havnebad tusinder af 
badegæster med en kunstig strand, beduin-
telte og loungemusik for nogle år siden. I 
2005 gik byggearbejdet dog i gang, og badet 

NYT HAVNEBAD 
OG FLYDENDE VANDPARK?
Københavnerne kan måske se frem til et nyt Copencabana Havnebad ved Bryggebroen. 
Og så er der nogen der pusler med en utraditionel idé om en flydende havnepark. 

K

»

HAvNEHOLmEN. Halvøen foran Fisketorvet 
er allerede forbundet med Islands Brygge 
via Bryggebroen, og nu venter den kun på 
at husene skyder op.  De første boliger står 
efter planen klar til indflytning næste år.
Se mere på Havneholmen.dk

HAvNEbADDEt med de tre afrundede 
bassiner foran Havneholmen er planlagt, 
men først ved budgetforhandlingerne til 
oktober vil kommunen tage endelig stilling 
til om projektet kan realiseres.
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dige, skal Copencabana dog atter stråle foran 
den nye bydel i havnløbet. Kører man i dag 
forbi langs Kalvebod Brygge, vil man kunne 
se store skilte med visualiseringer af det 
igangværende byggeri på Havneholmen. På 
skiltene ser man også et nyt, større og smuk-
kere havnebad. Ved siden af Bryggebroen 
slynger tre havnebassiner sig om et træklædt 
soldæk med parasoller og liggestole. 
 Peter Kjær fra arkitektfirmaet Lundgaard 
& Tranberg, der indtil videre har ført pennen 
over havnebadet, understreger dog at de blot 
har været i dialog med Plan & Arkitektur og 
Kultur- og fritidsforvaltningen for at få badet 
og området omkring det til at fungere sam-
men som en helhed. Endnu ligger planen 
altså ikke helt fast, og en mulighed er derfor 
at det eksisterende bad foran Fisketorvet blot 
bliver flyttet hen foran Havneholmen.  
 Kommunen håber dog på at de kommende 
budgetforhandlinger vil muliggøre et nyt og 
smukkere havnebad. Og de ser samtidig en 
mulighed for at badet foran Fisketorvet bliver 
bygget om til en flydende scene, “eller noget 
andet spændende,” som det lyder fra kom-
munen. 

FLYDENDE hAVNEPARK
Havnen er ikke kun til for badegale køben-
havnere. Det gode ved vand er nemlig at man 
kan flyde på det. Den tanke har idébureauet 
Supertanker/We Love CPH brygget lidt på og 
foreslår derfor at København også skal have 
sin første flydende park.
 Parken består af fire græsbeklædte flåder 
hvoraf de to skal indeholde café, badestue til 
vinterbaderne og to flade aktivitetspontoner 
med lydanlæg. De fire flåder vil tilsammen få 
et areal på 400 kvadratmeter.

 “Styrken ved Havneparken er at den kan 
flyttes rundt i havnen i mindre dele alt efter 
hvor behovet er. Sådan kan man eksempelvis 
få liv til Sydhavnen. Der kunne Havneparken 
hjælpe til i opstartsfasen,” siger Per Schandorff 
der er ankermand på projektet.

KBHUPDATE

HAVNEBADFAKTA
Vandet i Københavns Havn er i dag 
ligeså rent som det i Øresund, og sær
ligt Havnebadet ved Islands Brygge er 
blevet en enorm succes. Op mod 5.000 
mennesker gæster det dagligt i sæson
en. I år åbner det den 4. juni. 

»

A f  L a s s e  K o r s e m a n n  H o r n e

 “Blandt andet ser Københavns Havn posi-
tivt på projektet, så jeg tror, havneparken har 
en fremtid.”
 Hvis de to nye forslag bliver realiseret, er 
der ingen tvivl om at københavnerne kan se 
frem til den livligste havn i Skandinavien.

¬ Hvorfor ikke gøre mere af havnens vand brug-
bart for andre end både? Supertanker/We Love 
CPH foreslår at man bygger et flydende park-
anlæg der kan sejles rundt i havnen. 

COPENCAbANA
Copencabana lagde til 
ved Islands Brygge i 2002, 
men blev året efter sejlet 
over til Havneholmen for 
at gøre plads til det større 
og bedre Havnebadet 
Islands Brygge. I 2005 blev 
Copencabana flyttet læng-
ere ind i havnen tæt op af 
Fisketorvet (tv). Hvis der 
bygges et helt nyt havnebad 
foran Havneholmen, er 
der mulighed for at det 
eksisterende Copencabana 
laves om til en flydende 
scene. 

Fisketorve
t

Havn
eholm

en

Copencabana 
i dag

Havnebadet
Islands Brygge

Ny placering 
eller nyt havnebad
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Copenhagen 
Architecture 
+ 
Design 
Days 

AKTIVITET  ARKTEKTUR + DESIGN»
Den 18. – 20. maj 2007 slår København for anden gang 
dørene op for arkitektur- og designfestivalen Cph ADD. 

I tre intense dage har du mulighed for at opleve byens 
mest spændende design og byggerier helt tæt på. 
I år står programmet på byvandringer, åbne tegnestuer, 
Ørestad, debat og foredrag. 

KBH har samlet et lille udvalg af arrangementerne.

2007

sKøNHED
søndag 20.   
kl 13 

På Nationalmuseet kan du høre om hvor
dan man gennem tiderne har søgt at 'designe' 
kroppen med korsetter, krinoliner, tournurer og 
slankekure for at leve op til periodens skønhedsideal. 
DELTAGELSE Rundvisning. Bare mød op.

Ny CARLsbERg by
Fredag 18. Lørdag 19.  søndag 20.   
kl 15-16.30 kl 10-11.30 kl 10-11.30
 kl 13-14.30 kl 13-14.30  
 
Næste år nedlægges ølproduktionen på Carlsberggrunden 
mellem Valby og Vesterbro, og en ny bydel skal bygges. 
Carlsberg inviterer til en kulturhistorisk gåtur gennem 
området guidet af eksperter i Carlsbergs historie og bygning
er. Se en af Københavns smukkeste, hemmelige haver, og 
forestil dig hvordan en hel ny bydel vil begynde at skyde op.
Den 22. maj offentliggøres vinderforslaget til en ny helheds
plan for området, og en ny, gigantisk kunsthal er allerede på 

idébordet. KBH følger sagen.
TILMELDING til info@cphadd.com

Skriv 'Carlsberg' i emnefelt og angiv dato, 
tidspunkt og deltagernes navne.

	

tHE iNOuE bROtHERs 
Fredag 18.  Lørdag 19. søndag 20.  
kl 21-03 kl 11-17 kl 11-17

De danskjapanske designbrødre Inoue (se artikel i KBH nr. 18) 
disker op med et unikt arrangement. Deres udstilling viser Nicholas 
Taylors fotos af den afdøde amerikanske kunstner Jean Michel Basquiat der 
var en af Andy Warhols yndlinge. Taylor og Basquiat spillede sammen i artbandet 
GRAY, og fotografierne indfanger stemningen og ånden fra slut 70ernes og start 80ernes 
kunstscene i New York.
Fredag er der launch party med Nicholas Taylor selv ved DJpulten sammen med MxII. 
HVOR Studio Hz, Sturlasgade 14D, Kbh S
MERE INFO message@theinouebrothers.net
The Inoue Brothers takker Vesterkopi for deres samarbejde
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øREstAD NORD
Lørdag 19. 
kl 14-15

Tietgenkollegiet (t.v.), det nye KUA og DR Byen 
er bare tre af de spændende nybyggerier i 
Ørestad Nord. Tag med på en guided tur rundt 
i nye bydel.
MØDESTED Hjørnet af Njalsgade og Amager 
Fælledvej nær Islands Brygge Metro.
Der er mange flere arrangementer i Ørestad.

REPubLiKKEN 
Fredag 18.  
kl 15-19

Danmarks største kreative fællesskab (se 
artikel i KBH nr. 14) åbner dørene for en dag i 
selskab med husets freelancere og iværksæt
tere. Du kan både slå dig løs i en workshop 
og på dansegulvet til tonerne af husDJ Rosa 
Lux's vinylplader. 
TILMELDING til kamille@republikken.net

mALmø – tuRNiNg tORsO 
Lørdag 19.  
kl 16

Som noget nyt er Malmøs arkitektur på CPH 
ADD programmet, og det gælder selvfølgelig 
også byens nye vartegn Turning Torso. Til 
dette toparrangement vil der i samarbejde 
med Copenhagen Jazz Festival være cham
pagne og jazz øverst oppe i Skandinaviens 
højeste bygning. 
TILMELDING til info@cphadd.com
Skriv 'Turning Torso' i emnefelt. Max 50 delt.

HAvNERuNDFARt 
Fredag 18. + søndag 20.  
kl 16-18

Havnefronten er i rivende udvikling, og 
boligerne og bylivet er endelig ved at trænge 
sig ind på kontorbyggeriernes domæne. På 
havnerundfarten hører du historien om det 
der er blevet bygget og visionerne for alle de 
nye byområder der er på vej. 
TILMELDING til info@cphadd.com
Skriv 'Havnerundfart' i emnefelt. 
Begrænset deltagerantal.

mAgisK DEsigN
Fredag 18.    Lørdag 19.   søndag 20.  
kl 14 kl 13 kl 13

Dansk Designcenter viser rundt i udstillingen Magisk Design – produkter der har 
ændret vores liv. Her kan du opleve udviklingen af nogle af de hverdagsprodukter vi 
bruger fra vi står op om morgenen til vi går i seng om aftenen. 
DELTAGELSE Først til mølle.

	

SE  DET  STORE  PROGRAM PÅ 
CPHADD.COM

KøDbyEN
Fredag 18.  Lørdag 19.   
kl 11-12.30 kl 11-12.30
I samarbejde med Industrikulturens År 2007 arrangeres en omvisning i Kødbyen. 
Du kommer på besøg i både den hvide og den brune kødby og hører om arkitektur, 
design og Vesterbroliv.
MØDESTED Foran PHcaféen, Halmtorvet 9A, Kbh V

DEt viLDEstE NøRREPORt
Fredag 18. 
kl 15-16.30
Nørreport er en slidt og sørgelig station midt i København, og den er samtidig land
ets travleste. En håndfuld gæster giver hver deres fem minutters bud på den vild
este idé for stationens fremtid. Herefter debat og fredagsøl. Frederiksborggade 11.
TILMELDING debat@2plus1.dk senest 15. maj. 

åbENt Hus
Flere af byens tegnestuer og kreative bureauer holder åbent 
hus og viser udstillinger. Tjek det fulde program på cphadd.com 



DET SKER 
Udvalgte udstillinger og arrange-
menter om by og byudvikling. 
Blandt andet Copenhagen Xs 
egne debataftener, guidede ture 
og fremvisninger af ny arkitektur.

SET I BYEN
Billedserier og andre indtryk 
fra en by i hastig udvikling.

COPENHAGEN X | NYHEDSBREV
HOLDER DIG OPDATERET OM BYENS UDVIKLING

Copenhagen X er en åben by- og boligudstilling (2002-2012) 
skabt af partnerskabet Realdania, Frederiksberg Kommune og
Københavns Kommune i samarbejde med Dansk Arkitektur Center

PROJEKTGALLERIET
Boliger, bydele og byrum. 
Hver måned beskrives aktuelle 
byggerier i tekst, lyd og levende
billeder.

TILMELDING PÅ WWW.COPENHAGENX.DK

AGENT X
Hvor bliver husbådene af og 
hvorfor restaurerer man faca-
derne så radikalt i København? 
Agent X søger svar på dine 
spørgsmål om byens udvikling.
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MUSIKiKBH MAJ 2007

TRAVIS
The Boy With No Name

intet nyt er godt nyt i travis' tilfælde. 
De fire skotter har bragt os indiepop 
klassikere som 'Why Does It Always Rain 
On Me', 'Turn' og 'Sing', og nu udgiver 
de deres første album i næsten fire år. 
Forsanger Fran Healey siger at bandet 
har siddet lidt fast de sidste par år, men 
at de nu har genfundet deres muse. Og 
det har han ret i. The Boy With No Name 
er et renskuret Travis album som vil 
efterlade trofaste fans godt tilfredse. 
Hyggelige popsange med britpoplyd, og 
flere af dem med hitpotentiale. 'Closer' 
er udvalgt som single, og både gyng
ende 'My Eyes' og parforholdsballaden 
'Battleships' bliver det sikkert også.   
Anders Ojgaard

udkommer 7. maj
Sony / BMG

ERASURE
Light At The End Of The World

Nogle gange skal man bare holde inde 
hvis man ikke har noget fornuftigt at 
sige. Det er den fornemmelse man 
sidder med efter et genhør med de 
tidligere popkonger i Erasure. Med tryk 
på tidligere. For Light At The End Of 
The World er en flad oplevelse. En intet
sigende tomgang af melodier der aldrig 
rigtigt kommer ud af stedet. Her er ikke 
for alvor noget tempo, nogen energi, og 
den synthesizerbund der engang var 
kimen til duoens uimodståelige syng 
medhits, er denne gang dåseagtig og 
tandløs. Det er som Melodi Grand Prix 
på en dårlig dag, og lyset ved verdens 
ende er ikke til at få øje på.
Henrik Jensen

udkommer 21. maj
EMI Music

WILCO
Sky Blue Sky

Nogle bands bliver større, nogle sælg
er ud, nogle skejer ud. Wilco lyder bare 
som sig selv. Ikke dårligere, bare min
dre og ikke helt så interessante som 
dengang de var den alternative ameri
kanske countryscenes spydspids med 
2cdmesterværket Being There i 1996. 
De lyder kort sagt mere og mere som et 
orkester med den bedste sang bag sig. 
Det må dog ikke lyde som om Sky Blue 
Sky er nogen dårlig plade. Langt fra. 
Som altid leverer Wilco et bundt solide 
sange, og albummet er samtidig bandets 
venligste og mest tilgængelige (hvis man 
ser bort fra tostemmige Thin Lizzyguitar
excesser!). Godt, men ikke godt nok.
Jeppe Villadsen 

udkommer 14. maj
Nonesuch Records/Warner Music

THE NATIONAL
Boxer

brooklyn-bandet the National har ikke 
gjort det nemt for sig selv. At skulle 
følge op på mesterværket Alligator fra 
2005 kunne ligne en god gammeldags 
skriveblokering, men hvad enten føds
len har været hård eller ej, står det hur
tigt klart at også Boxer er et rockalbum 
af den slags man ikke bør gå i graven 
uden at have hørt. Mange gange.
  Det er noget så umoderne som trom
merne der kendetegner lyden af The 
National i almindelighed og af Boxer i 
særdeleshed. Flere af albummets ind
ledende energiske numre drives frem 
af trommeslager Bryan Devendorfs 
insisterende kaskader af pulsslag – en 
determineret, livgivende rytme der gan
ske paradoksalt fremstår både fandeni
voldsk farlig og kunstnerisk behersket. 
Og sublimt både forplanter sig til ren 
og skær fysisk bevægelse i lytterens 
krop og til fortolkninger af de litte
rære inspirationer som forsanger Matt 

Berningers tekstunivers af depravation 
og melenkoli udspringer fra. Boxer er 
mindre hidsig end forgængeren, men 
ikke mindre god; en nærmest fattet 
og rørende musikalsk konstatering af 
denne verdens vilkårlighed.
Henrik Jensen

udkommer 21. maj
Playground Music

Nyt i maj

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB
Baby 81

Hæderlig nr. fire der dog mangler 
lidt af den “syre” som dejligt sku
rende BRMC ellers excellerer i. AO

TORI AMOS
American Doll Posse

Amos er stadig rigtig god når hun 
er god, men her er for mange 
udfald på disse 67 minutter. HJ

   
SLARAFFENLAND
Private Cinema

Udfordrende og til tider anstreng
ende, men samtidig dragende fil
misk rock fra unge DK talenter. HJ 

BJÖRK
Volta

Lydbilledet er originalt og fantas
tisk på særlingens 6. album der 
kombinerer gæstemedvirken af 
Timbaland og Antony Hegarty med 
verdensmusikalsk mystik. HJ

 



32

kendkbh04

KE N D  K B H  Å B N E R  D I N E  Ø J N E  FO R  BYE N S  R U M ,  VA N D  O G  BYG N I N G E R  

Byens historiske haver

Hovedstadens historier folder sig ud på byens museer, men når forårssolen skinner, kan en tur i parken lige 
så godt være vejen til viden. madkurven, kroket-spillet og det blomstrede vattæppe er ofte placeret lige midt i 
Københavns fortid.

KøBENHAVNS KRIgSHAVE 

Mellem Det Kongelige Bibliotek og Christiansborg Slot ligger 
Bibliotekshaven med sin helt egen sjove historie: Da Christian 4. 
var konge, lå her en havn med enorme krigsskibe. Det eneste levn 
tilbage er havens lille bassin med guldfisk der kan være svært at 
forbinde med krig og soldater.   
BiBliotekshaven   slotsholmen   køBenhavn k

1 FRA DøDELIgHED TIL KUNSTINDUSTRI

Københavns Kunstindustrimuseum gemmer på en af byens skjulte 
haver: Grønnegården. Den hyggelige have besøges i dag af raske 
og glade københavnere, men indtil 1908 var haven faktisk spadsere
sted for patienter fra Københavns første offentlige hospital som 
holdt til i bygningerne omkring haven. 
kunstindustrimuseets gård   Bredgade 68   køBenhavn k 
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ARBEJDERNES PARK

Det er ikke uden grund man mærker 
arbejderbevægelsens historiske sus når 
man svinger fanerne i Fælledparken den 1. 
maj. Det var nemlig her historiens første 
og mest markante kamp mellem politiet og 
arbejderbevægelsen fandt sted i 1872. 
Fælledparken   køBenhavn ø

3
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KøBENHAVNERNES PARK

På det indre Nørrebro ligger en af byens 
få parker som er bygget uden involvering 
fra Københavns Kommune. Siden 1971 har 
København haft den omstridte Folkets Park 
som er et ægte alternativt københavner
projekt. Kommunen har op til flere gange 
forsøgt at lukke parken – men forgæves: 
Parken er og bliver en del af byen. 
Folkets park   stengade 50   køBenhavn n 

5

I samarbejde med

Læs mere på 
www.mik.dk

foto Ty Stange

KøBENHAVNS OASE

På en del af Københavns tidligere vold
terræn ligger Palmehuset og troner i Bota
nisk Have. Københavnerne kan takke bryg
geren J.P. Jacobsen for det smukke hus: I 
1870erne skænkede han nemlig København 
det eksotiske palmehus som var inspireret 
af den engelske verdensudstillingsbygning 
Crystal Palace fra 1851. 
Botanisk have  gothersgade 128  køBenhavn k 

6

ROMANTIKKENS HAVE

En af glæderne ved at gå en tur gennem 
Frederiksberg Have er at der er plads til 
alle – men sådan har det ikke altid været: 
På Frederik 6.s tid stod der vagter ved hver 
indgang og afviste hunde, matroser og folk 
der ikke var klædt pænt på!
FrederiksBerg have   FrederiksBerg runddel

4

UNDERJORDISK HEMMELIgHED  

Den utæmmede Søndermark gemmer på en hemmelighed 
som mange københavnere dagligt går forbi. Dybt under 
Søndermarkens trækroner ligger et gammelt vandforsyn
ingsanlæg fra 1800tallet som først blev tømt for vand i 
1981. Her ligger i dag det underjordiske, mørke og hem
melighedsfulde glasmuseum Cisternerne.  
søndermarken   roskildevej / pile allé   FrederiksBerg

8KONgENS KøKKENHAVE

Københavnerne har allerede slået forårets skovturstæp
per ud under træerne i Kongens Have. Men det er nok de 
færreste der ved at jorden under deres fødder engang var 
Christian 4.s private, kongelige køkkenhave, Frederik 6.s 
eksercerplads – og at det var her Frilandsmuseet åbnede i 
1897. 
kongens have   øster voldgade 4   køBenhavn k
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elson Mandela har været der. Konger 
og dronninger kommer i butikken. 
Folk fra hele verden kigger forbi. 

Herrehatteforretning Chapeaux Petitgas i 
Købmagergade er Europas næstældste forret-
ning og nordens eneste af sin art. Indehaveren 
Kurt P. Jensen er Dis med sine kunder og ikke 
bleg for at slå et ordentlig slag for gode gamle 
dyder som etikette, kæft trit og retning og 
mesterlære.
 “Der er mange der spørger mig om jeg ikke 
vil have lærlinge. Så siger jeg nej. Når jeg ikke 
kan få lov at give dem nogle øretæver når de 
ikke opfører sig ordentligt, så er jeg ikke inte-
resseret.” 
 En velvoksen ræv bag det ene øre afslører at 
Kurt ikke er halvt så brydsk som han fremstår. 
Han har været i tøjbranchen i over 50 år og for 
ham er handel og kundebetjening en æressag. 
 “Den første betingelse for at få lov til at stå 
bag en disk er at man ved noget om det man 
sælger. I dag skal folk jo betjene sig selv. Der 
er  også mange der går og rager herinde, men 
jeg siger altid til dem, ‘lad være med det, for du 
aner ikke hvilken størrelse du skal bruge’.”
 I det samme stikker en forsigtig herre hoved-

N

PORTRÆT  HATTEMANDEN

“Når jeg ikke kan få 
lov til at give dem 
nogle øretæver, så er 
jeg ikke interesseret.

et indenfor i forretningen. Han skal have en ny 
baskerhue. Den vil Kurt kun sælge til ham på 
betingelse af at han går et nummer ned i stør-
relse. 
 “Ellers letter lortet og flyver i kanalen, og så 
kommer du jo ikke igen, vel.” 
 Den djærve hattemands øjne lyner dril-
lende, og så er den handel gjort.

A f  T i n a  B ræ n d g a a rd   f o t o  Ty  S t a n g e

»

Han har arbejdet i tøjbranchen i over 50 år og 
giver ikke en pind for folk der render rundt inde på 

Strøget om lørdagen og glor. Til gengæld elsker han 
italienske hatte, naturen og sit sommerhus.

Mød Kurt P. Jensen der sælger byens bedste hatte 
i den 150 år gamle butik Chapeaux Petitgas på 

Købmagergade.

»
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vilje at han og hans norskfødte hustru holder 
til i København. 
 “Er du født i provinsen, er København altså 
ikke lige sagen. Du kan til nød arbejde herinde, 
men du kan ikke bo her. Vi bor lige ved siden 
af Søndermarken, så der har jeg naturen. Hvis 
vi boede ti meter længere inde, var jeg død.”

FORNEMT BESøG
Heldigvis overlever provinsboeren for i 
2000 overdrager Petigas’ tidligere ejer Steen 

Kurt P. Jensen er født i Ringsted i 1942 og 
udlært hos firmaet Grenå & Sønner i Haslev. 
 “Det eksisterer desværre ikke mere for det 
var Danmarks bedste læreplads, simpelthen. 
Man fik lov til at lave alt.”  
 Kurt når både at stå i forretning, arbejde 
på fabrik og køre rundt som handelsrejsende 
i Skandinavien og England i 15 år inden han 
i 1992 bliver headhuntet til den berømmede 
hatteforretning på Købmagergade. 
 Det er nu ikke udelukkende med deres gode “Så snart jeg har 

lukket kan du ikke se 
røven for bare 
skosåler for at 
komme væk herinde 
fra.

Rasmussen forretningen til Kurt. Og det er en 
stolt indehaver der nu flotter sig med at have 
solgt en pelshue til Nelson Mandela som frøs 
om hovedet under et besøg i Danmark. 
 “Så fik vi os en lille snak.” 
 Det er nok også de færreste forretninger 
der kan prale af at have haft besøg af Kong 
Frederik 9. af Danmark og Kong Olav 5. på 
samme tid. Konger og kendte skal nu ikke 
regne med at få særbehandling hos Kurt. 
 “En greve skal have den samme betjening 
som en arbejdsmand. Det er ikke noget man 
kan lære. Det er noget du har i dig. I løbet af 
30 sekunder skal du kunne se hvad du kan sige 
til kunderne. Det er erfaringen. Det er det jeg 
siger. Så bliver det en livsstil.”

EN ITALIENER, TAK
Han læner sig ind over en af de fine, gamle 
diske. 
 “Det er 24 timer i døgnet det her. Lørdag 
som søndag. En ting er åbningstid. Men der er 
jo en masse arbejde bagefter. Det får man sgu 
ikke noget for. Jeg sidder og laver regnskab for 
Danmarks dyreste daginstitution derovre. Ja 
Christiansborg! Det er egentlig møguretfær-
digt.” 
 Når Kurt tager en hat ned fra hylden og vend-
er og drejer den i hænderne, er man dog ikke 
et øjeblik i tvivl om at det er det hele værd. 
 “Hvis der er en hat jeg har respekt for, så 
er det denne her,” siger han og viser en smuk, 
sølvgrå hat frem af mærket Borsalino. Der skal 
en helt bestemt statur til at bære sådan en hat. 
Selv tør han næsten ikke at prøve den på. 
 Til juli fylder Kurt P. Jensen 65 år, og så vil 
han trappe en lille smule ned på åbningsti-
derne. Og det er velfortjent. 
 “Jeg har arbejdet i 50 år nu. Siden 1. okto-
ber 1956.”
Men hattemanden fra Ringsted er ikke den 
sentimentale type. 
 “Jeg har mere end nok at gøre. Så snart 
jeg har lukket, kan du ikke se røven for bare 
skosåler for at komme væk herinde fra. Jeg 
har jo jordens lækreste sommerhus oppe i 
Nordsjælland. Når vi når hen ad maj måned, så 
flytter vi derop og bor der hele sommeren”.
 “Intelligente mennesker keder sig ikke. Jeg 

PORTRÆT  HATTEMANDEN»

¬ når vejret bliver godt, og Kurt P. Jensen trænger til en pause fra mere eller mindre mærkelig hatte, skal 
man kigge længe efter hans røv. I maj rykker han nemlig med konen til sommerhuset i nordsjælland.  
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kunne for eksempel aldrig drømme om at gå 
herind en lørdag og handle. Det er jo total uin-
teressant at rende rundt herinde og glo. Lad 
os komme ud og nyde naturen. Det er jo ikke 
sikkert vi har den så længe med det svineri vi 
går og laver.”

BOBLER FRA EN ANDEN TID
“Jeg har ingen børn. Jeg kunne ikke drømme 
om at sætte børn i denne verden. Jeg har 
aldrig rigtig fungeret til det der. Vi har det 
godt som vi har det. Vi har ikke nogen at være 
ansvarlige for, og vi kan rejse og gøre som vi 
vil. Havde jeg haft nogen til at overtage, ville 
jeg heller ikke have sagt at de skulle, for man 
skal ikke tvinge dem til det.” 
 En stor fedtplet på disken bliver tørret ihær-
digt af med en hattepose. 
 “Altså, jeg forlader det jo ikke undtagen jeg 
ved hvad der sker med det. Inventaret skal jo 
sælges. Og forretningen er fredet. Nu har jeg 
givet det fem år. Det er egentlig helbredet der 
bestemmer. Når jeg fylder 70, så tager vi det 
en dag af gangen.”
 Det er ikke til at sige præcis hvorfor, men byen 
ser anderledes ud når man træder ud af Petigas. 
Med eller uden hat. Kurts ord bliver hæng- 
ende i luften som små bobler fra en anden tid.

NAVNEFAKTA
  Petitgas er navnet på den parisianer, Francois Petitgas, der 23. april 1857 åbner herrehatte

forretningen i Købmagergade 5. Forretningen hedder egentlig Chapeaux Petigas, men forkortes 
for nemheds skyld.

  Borsalino er verdens mest berømte hattefabrik. Den ligger i Italien lidt uden for byen Alessandria 
og producerer eksklusive filthatte. Den første Borsalinohat så dagens lys i 1857 og tog syv uger at 
fremstille. De ortodokse jøder i Israel og USA bærer trofast Borsalinos sorte hatte, og det er sta 
dig et statussymbol for bolivianske kvinder på højsletten at have en Borsalinobowler. 

  Nelson Rolihlahla Mandela blev født 18. juli 1918 i kongedømmet Tembu. Han er tidligere syd
afrikansk præsident og var en af landets førende antiapartheidaktivister. I 1993 modtog Nelson 
Mandela Nobels Fredspris.

  Kong Frederik 9. var konge af Danmark fra 1947 til 1972. Han blev født 11. marts 1899 på 
Sorgenfri Slot som ældste søn af Christian 10. og Dronning Alexandrine. Han er far til vores 
nuværende dronning Margrethe 2.

  Kong Olav 5. var Norges konge fra 1957 til 1991. Han blev født 2. juli 1903 og døbt Alexander 
Edward Christian Frederik, men skiftede senere navn til Olav.

¬ Den Borsalino hat der 
indgyder mest respekt. 

¬ Petitgas sælger kun herrehatte, og en del af 
udvalget er blevet moderne igen, så kunderne 
er både mænd med stok og vest og knøse med 
hængerøv og fedtede t-shirts.  

»
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DESIGN»

DEsigNPRis

efter to års pause er 
Den Danske Designpris 
igen blevet uddelt. 

Alle 12 prisvindere 
udstilles på Dansk 
Design Center frem til 
den 14. oktober.
HC Andersens Boulevard 27

  

DEN DANsKE DEsigNPRis
 Design af flasker, logo og 
etiketter til Carlsbergs øl fra 
mikrobryggeriet Jacobsen.

 Juryen sagde:
“Unik sammensmeltning af 
moderne grafisk design og klas
sisk dansk øltradition. Vellykket 
branding, gennemarbejdet 
designlinie og sammenstillingen 
af elementer går op i en højere 
enhed.”

 Design: eTypes, Jens Kajus, 
Jonas  Hecksher DDB, Poul Mik
kelsen, Simon Rubado

KLAssiKERPRis
 Irmas logo. Skabt i 
1907 og opdateret flere 
gange, senest i 2003.

 Juryen sagde:
“Juryen ønsker at 
påpege vigtigheden af at 
mærker med indbygget og 
aflæselig historie betyder 
noget for os alle – både 
modtager og afsender.”

 Design: 
Sofus Griffenberg, 1907. 
Connie Lyst, 2003.

1979 2003

DEN DANsKE DEsigNPRis
 Sofaen MORMOR.

 Juryen sagde:
“Nedbryder konventionerne, innovativ produktionsform, provokerende 
og funky design. Et godt bud på nybrud inden for dansk møbeldesign.”

 Design: Torpe & Kölsch

DEsigNmAttERs PRisEN
 Lampefirmaet Lightyears.

 Juryen sagde:
“Med det kvalitetsbevidste og kompetente 
udbud af lamper har Lightyears, i et vellykket 
samarbejde med nogle af de bedste danske 
designere, formået at sætte dagsordenen.”

 Design denne lampe: Jørn Utzon, Opera

KLAssiKERPRis
 Stelton Termokande.

 Juryen sagde:
“En moderne 
klassiker 
som bliver 
ved med at 
være ak
tuel og har 
formået 
at forny 
sig gennem 
årtier uden at gå 
på kompromis med det 
oprindelige formsprog.”

 Design: 
Erik Magnussen, 
19772007.
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TIETGENKOLLEGIET
Hvor er det fedt at man i København 
også kan bygge noget smukt og 
lækkert til fattige studerende. Når jeg 
sidder på min skole, IT-Universitetet, 
kan man kigge over på kollegiet 
og se hvordan beboerne sidder og 
nyder solen på deres meget lækre al-
taner. Blandt de uendelige mængder 
af glas-kasser der skyder op rundt 
omkring og som udfaser sig selv i 
kedelighed, er denne bygning et helt 
fantastisk lyspunkt.

DEN GAMLE SCENE I 
ENGHAVEPARKEN
Jeg er delvist vokset op på Vesterbro 
og legede i Enghaveparken som barn. 
Denne her smukke scene har altid 
været lidt dragende og ærefrygt-
indgydende på sin egen ensomme 
1920er-facon. Som barn syntes jeg 
det var trist at den ikke blev brugt 
til noget mere, men det gør den vist 
heldigvis igen i dag. Stilen minder mig 
også om min farfar som var keramiker 
og billedhugger i slutningen af 
1920erne hvor scenen blev bygget. 

PISSERENDEN
Det er mit nuværende kvarter, og 
det var også her jeg som teenager 
forsynede mig med partisantørklæder 
og farvede jeans fra Roger hvilket 
selvfølgelig gør mig sentimental helt 
uden grund! Pisserenden minder på 
en god måde om både landsby og 
storby; de fleste kender til hinanden, 
og nede i Larsbjørnsstræde kan man fx 
finde et stykke med Paris; L’Education 
de Nationale, den franske købmand, La 
Galette samt Mille og Serge’s ”Carmen 
og Fantasio”. Her er knaldhyggeligt.

TOP

VæLg 6 STEDER I KØBENHAVN 
3 der topper
3 der flopper

Af Maria Køhnke, 30 år

Sanger, producer, sangskriver og studerende på IT-universitetet. Debuterede i januar med albummet Collector. 
Koncert på Rust 3. maj.
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REKLAMER I METROEN
Det er påfaldende fantasiløst at de 
enorme grå betonvægge i metroens 
trappe-nedgange nu også bliver 
brugt til reklamer. Det er hærværk 
mod en stor flade i det offentlige 
rum som ellers kunne være lærred 
for skiftende kunstudstillinger eller 
projektioner af forskellig art. Jeg 
kan ikke fordrage reklamer og gør 
alt hvad jeg kan for ikke at kigge på 
dem, men ligesom i stormagasiner i 
er det svært ikke at kigge lige frem 
når man står på en rulletrappe.

7-ELEVEN(S)
Logoet svider i øjnene, man kan ikke 
få noget som helst interessant i dem, 
og der er derfor ingen grund til at 
der skal være så mange af dem. Selv 
deres ta’ selv slik og udvalg af chips 
er kedeligt. Butikkerne er også ladet 
med historien om at huslejerne er 
alt for høje, og at det dermed kun er 
større kæder der har råd til at placere 
sig de pågældende steder. Og det 
kan tage charmen ud af et hvilket 
som helst område. 7-eleven har kun 
én ting: åbent.

OPERAEN
Uden tvivl fin og dejlig for de men-
nesker der til daglig arbejder inde i 
dens luksuriøse faciliteter, men ikke 
fin nok til mig. Det er ubetinget den 
grimmeste, mest klodsede bygning 
i København. – Fra Knippels- og 
Langebro ligner den en klump 
dekorationsler med en stor kasket på 
der for altid har ødelagt den smukke 
udsigt mod Øresund. Jeg nægter at 
tro på at Dronning Margrethe synes 
den er smuk – Mærsk er en dårlig 
ven ...

FLOP
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ONLINE  I  KøBENHAVN»

København    

 on-line
A f  C h r i s t i n e  C h r i s t i a n s e n
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ONLINE  I  KøBENHAVN»

København    

 on-line På de fleste københavnske caféer må man gribe 
til dankortet for at få adgang til det trådløse inter-
net – ganske få af byens caféer stiller deres 
trådløse internet gratis til rådighed for gæsterne. 
Men det er fuldt forståeligt at caféerne holder igen 
med at etablere gratis internet, mener en ekspert. 

Café Retro mærker at det gratis internet-tilbud 
er eftertragtet:
 “Det rygtes hurtigt i byen at vi tilbyder fri 
brug af internet. Vi oplever at tilbudet trækker 
flere cafégæster til. Vi har især mange specia-
lestuderende der kommer herinde hver dag for 
at arbejde. De er rigtig glade for at kunne være 
online uden at skulle betale ekstra for det.”
 Ifølge Anders Skov er der ikke udsigt til at 
cafégæsterne skal betale for nettet i fremti-
den:
 “Det vil ikke kunne betale sig for os at 
opkræve betaling for brug af nettet – det vil 

afé Retro i Knabrostræde er en af byens 
få caféer hvor du frit kan dumpe ind og 
logge dig på det trådløse internet. Caféen 

fik installeret trådløst net for et år siden, og det 
har indtil videre været en stor succes – både 
for medarbejdere og cafégæster:
 “Da vi installerede det trådløse internet her-
inde, var det primært for medarbejdernes skyld. 
Vi er en non profit café hvor alle arbejder gratis. 
Vi har cirka 60 frivillige der arbejder herinde på 
skift. Det kræver en god koordinering af vagt-
skemaer hvilket lettest foregår online,” siger 
Anders Skov fra Café Retro. 

C

Porno og atomterror
mod frit internet

ra store, tunge laptops til små, 

handy PDA’ere: Kig dig omkring i 

bybilledet, og du spotter folk med 

bærbart computergrej overalt. Samtidig 

spinder det trådløse net sig med lynets 

hast ud over byrummet: På caféer, hoteller, 

tankstationer og biblioteker, på byens åbne 

pladser og i parkerne.

 Vi forventer at kunne komme online 

overalt for at læse mails, tjekke togtider, 

bestille et bord på aftenens restaurant 

eller booke en biografbillet. Nettet skal 

være hurtigt, effektivt og tilgængeligt 

– hvor som helst og når som helst.

 Hører du til dem der gerne går lidt 

længere for at kunne logge dig på inter-

nettet uden at skulle have pungen op ad 

lommen? Eller dropper du ind på den nær-

meste netcafé selv om du bliver bonget for 

både din café latte og for at chatte med 

vennerne på hotmail messenger? KBH 

guider dig rundt i virvaret af trådløse net 

i byen. 

F
»
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koste mere i administration end hvad vi kan 
tjene på kundernes brug af nettet.”

SKILTER IKKE MED NETTET
Café Langebro på Islands Brygge er en anden 
café med gratis trådløst internet. Siden caféen 
installerede netadgangen i efteråret, har de 
diskret gjort opmærksom på tilbudet på deres 
hjemmeside, men ifølge indehaveren Torben 
er nettet ikke den primære grund til at folk 
dumper indenfor på caféen. 
 “Vi ser ikke så mange der bruger det tråd-
løse internet her. Folk kommer mest for at 
drikke en øl eller en kop kaffe, men hvis vi ser 
nogle der sidder med en bærbar computer, for-
tæller vi dem at de kan komme på internettet. 
Tilbudet er stadig så nyt hos os at vi har endnu 
ikke haft så mange brugere.”
 Torben betragter det dog som en gevinst for 
caféen, og han forudser at tilbudet er kommet 
for at blive på Café Langebro:
 “De kunder, der har brugt nettet her hos os, 
har været meget glade for det – vi har ingen 
planer om at lukke nettet eller at indføre bru-
gerbetaling.”

’FORSTåELIG SKEPSIS’
Langt de fleste caféer kræver imidlertid stadig 
betaling for at surfe på internettet, og det 
er forståeligt, mener John Strand fra firmaet 
Strand Consult.
 “Mange caféer gider ikke at folk hænger 
over computeren ved det samme bord med 
den samme kop kaffe i flere timer. De ønsker 
ikke at caféen bliver reduceret til en internet-
café. Derfor tager de penge for netadgangen.”
 Den sikkerhedsmæssige risiko, der er for-
bundet med etableringen af gratis hotspots, 
afholder også mange caféer fra at gøre net-
adgangen gratis, mener John Strand. For hvis 
kunden downloader børneporno eller sender 
e-mails med trusler om atomterror, så kan 
caféen få ballade. 
 “De fleste der vælger at begå cyber-krimi-
nalitet vil gøre det et sted hvor de ikke bliver 
identificeret, dvs. på et offentligt sted. Og en 
café hvor en kunde har begået ulovligheder på 
nettet, fx spam eller hacking, vil få et dårligt ry 
at slås med hvis det bliver afsløret. Det ønsker 
caféerne ikke,” mener han.

CAFé KyS
Læderstræde 7, Kbh K

CAFé ReTRO
Knabrostræde 26, Kbh K

CAFé LAnGeBRO
Islands Brygge 1B, Kbh S

CAFé KASSen
Nørrebrogade 18A, Kbh N

CAFé LuDWIGSen
Vesterbrogade 113, Kbh V 

HeRLuF TROLLe BAR OG nATKLuB
Herluf Trolles Gade 9, Kbh K 

CAFé GLOBen
Turesensgade 3, Kbh K

nADSAT
Hyskenstrade 10, Kbh K

Se også www.openwifi.dk 

På de fleste andre caféer og hotspots i 
København skal du betale en afgift til et 
teleselskab. Du betaler med dit kreditkort når du 
logger på og kan ”tanke op” efter behov.

Caféer med 
gratis trådløst internet“Mange caféer gider ikke at folk hænger over 

computeren ved det samme bord med den 
samme kop kaffe i flere timer.  

ONLINE  I  KøBENHAVN»

et hotspot fungerer ved at man kobler et såkaldt 
access point til sin internetforbindelse. et access 
point er en enhed med en antenne som trådløst 
kan dele internetforbindelsen inden for et givent 
område. Området, der nu er dækket, kaldes et 
hotspot. Rækkevidden af et hotspot er generelt 
ret lille – typisk maksimalt 50m indendørs. 

 ACCeS POInT
Et access point koster få hundrede kroner og er 
nemt at installere. Det kræver ingen tilladelse 
at opsætte et access point. Teknologien kaldes 
også for WiFi hvilket står for Wireless Fidelity.

 WIFI-AnTenne
Alle brugere på et hotspot deler én internet
forbindelse. Derfor bliver forbindelsen langsom
mere, jo flere brugere der er koblet på. For at 
komme på nettet skal hver laptop være udstyret 
med en antenne som kan kommunikere med 
access pointet. WiFi antenner er meget små og 
er indbygget i nyere bærbare computere. 

Sådan fungerer et hotspot

¬ Café Retro i Knabrostræde er en af de få caféer 
der tilbyder gratis, trådløst internet til sine gæster.  

»

For tre år siden fik Hovedbiblioteket gratis, tråd-
løst internet, og for et halvt års tid siden fulgte 
alle de andre biblioteker i København efter.
Og dét er blevet en succes: 
 “Det vælter ind med folk hver eneste dag 
– nogle dage kan vi tælle helt op til 200 brugere,” 
fortæller Troels Brücker der er IT-ansvarlig på 
Hovedbiblioteket. 
 Hovedbiblioteket har også installeret artikel-
søgebasen Infomedia og andre databaser der 
ellers er meget dyre at bruge. Alt er gratis, og 
mange kommer udelukkende for at bruge data-
baserne, fortæller Troels Brücker. 

Biblo-spots
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I sommeren 2006 etablerede Københavns Kommune 
otte gratis hotspots på byens åbne pladser. 
Her kan du få gratis adgang til kommunens 
hjemmeside og en netguide til nogle af byens caféer, 
barer og begivenheder. Resten af nettet koster.Knap så

ONLINE  I  KøBENHAVN»

Et problem med WiFi er den begrænsede 
rækkevidde. Der findes to konkurrerende 
teknologier der kan ændre markedet om kort tid.  

 WiMAX 
Wimax er egentlig tænkt som en trådløs inter
netforbindelse til private brugere. WiMAX har en 
væsentligt længere rækkevidde end WiFi, men 
da antennen er på størrelse med en lille pizza
bakke, er WiMAX ikke så oplagt at installere på 
caféer og andre mindre lokaler. Der er dog en ny 
udgave af WiMAX på vej.

 MOBILneTTeT
Den anden mulighed er at anvende mobiltelefon
nettet. 3Gteknologien kan give adgang til inter
nettet, og det dækker hele København. Her er 
hastigheden dog noget lavere end på Wifi, men 
der er en opgradering af 3G på vej. Teknologien 
hedder HSDPA og vil give langt højere hastig
heder på det mobile internet.

Ny teknologi

Ved Nørreport

Strøget ved 
Vimmelskaftet

Rådhuspladsen

Axeltorv

Ved Turistinformationen

Vesterbro Torv

Havnebaddet
Islands Brygge

Enghave Plads

Kommunens gratis hotspots

er ikke vores højeste prioritet lige nu,” siger 
direktør i Økonomiforvaltningen, Thomas Juhl.
 Han mener der vil gå endnu nogle år før 
københavnere og turister gratis kan bruge hele 
internettet på byens åbne pladser:
 “Det trådløse net er stadig meget dyrt at 
etablere, men efter al sandsynlighed vil priserne 
falde i løbet af nogle år. Vi må vente på at tekno-
logien bliver billigere,” forklarer Thomas Juhl. 

hotte spots
institutioner og blive opdateret om bade-
vandstemperaturerne.
 Vil du derimod have adgang til din webmail 
eller besøge andre hjemmesider, skal du betale 
for internetadgangen.

INGEN PLANER OM uBEGRæNSET NET
TDC står bag etableringen af kommunens 
trådløse hotspots mens Københavns kommune 
og Wonderful Copenhagen udvælger de til-
gængelige internetsider. Siderne opdateres 
løbende med aktuelle informationer.
 “Foreløbigt er det kun muligt at surfe på de 
lokale sider. Der er ingen aktuelle planer om 
at gøre det ubegrænsede internet tilgængeligt 
på disse hotspots uden brugerbetaling. Det vil 
være omkostningstungt for kommunen, og det 

oråret, og snart sommeren, har meldt sin 
ankomst mellem byens tårne, og hvorfor 
ikke tage laptoppen med ud i solen og 

hyggesurfe over en kop kaffe? 
 Kommunen etablerede sidste sommer otte 
gratis hotspots fordelt ud over byen. Ved at 
logge sig på med sin laptop får man adgang til 
en del af internettet. Men en yderst begræn-
set del af internettet. For her kan du kun 
få informationer om nogle af byens caféer 

og spisesteder og en guide til 
et lille udvalg af museer 
og aktuelle koncerter. Og 

på kommunens hjemme-
side kan du melde flytning, 

tjekke ventelisterne på 
kommunens dag-

F

»
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KBHbærbaribyen

Tv to go
Først gik det ud over kaffen. Nu er turen 
kommet til tv’et. Danskernes national
klenodie nummer ét er blevet noget 
man tager med. Pinnacle PCTV To Go 
Wireless streamer dit tvsignal via en 
bredbåndsforbindelsen, og så er det 
bare at åbne den bærbare og tænde 
for kassen.

Pris: 1.995,- Fona, Electric City eller www.
pinnaclesys.com

USB smykke
Den ligner en fimset lighter, men tag 
ikke fejl. Petito er en af de mindste 
og stærkeste USBnøgler på marke
det. I USA bruger de den som hals
smykke, men man kan godt nøjes med 
at sætte den i nøgleringen. Ved køb af 
den lyserøde udgave støtter man bryst
kræftforskningen, men den fås også i 
guld, sølv og blå. 

Pris: 512 MB 223,- 1 GB 335,- plus fragt
www.pinkpetito.com og www.komputer.dk

En hjælpende 
hånd
At navigere vil sige at fastslå hvor man 
befinder sig, og hvordan man kommer 
frem til sit bestemmelsessted. Det kan 
jo være ganske praktisk hvis man er en 
skovl til at finde vej eller bare lettere 
beruset. Tyske Navigon tilbyder nu et 
gratis navigationsprogram til mobilen. 

Suk
Det er jo som bekendt ikke udseendet 
eller størrelsen det kommer an på, 
meeeen når nu Sony Ericssons nye 
telefon er både smuk, slank og prop
pet med lækre funktioner, kan man da 
godt blive lidt verliebt i den. Z750i er 
en HSDPAtelefon, og det betyder kort 

fortalt at den er rigtig god til at være på 
nettet og holde dig opdateret med alle 
mulige og umulige informationer.

Pris endnu ikke oplyst.
Kommer på markedet henover sommeren.

Stor mave
Princippet er både velkendt og åben
lyst. Og nej, tasken The Belly XL er 
ikke beregnet til at bære babyer i, men 
derimod til at huse og transportere alt 
dit labre computergrej – plus hvad du 
ellers måtte eje af livsnødvendigt dims.

Pris: ca. 1.500,-
www.crumpler.dk

Det kræver blot en Bluetooth GPS
modtager, så er du sikker på at finde 
hjem. Programmet er dog kun gratis til 
javabaserede telefoner, og selve kor
tene skal hentes via mobilens GPRS.

www.navigon.com

Museven
Denne RollsRoyce af en computer
mus kan måske gå hen og blive vejen 
ud af radbrækkede arbejdsstillinger 
og touchpadirritationer. Logitech 
Revolution VX er trådløs og udstyret 
med små finesser som onetouch søgn
ing, zoomning og laserregistrering.

Pris: 429,-
www.pc-netto.dk, www.pcspecialisten.dk 
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BæRBART 
gREJ

Med det rette udstyr er 
der er ingen grænser for 
hvad du kan ordne mens 
du er på farten. 
KBH guider igennem et 
lille udvalg af bærbart 
computergrej.

Modedyr
Brugsting klipset fast på tøjet som små 
håndvåben har aldrig været tjekket. 
Tænk bare på kuglepenne i brystlom
men og mobiltelefoner i bæltet. Men 
mediegiganten Apple ligger ikke under 
for den slags smagsdommeri og spark

Alt-i-en
Det nyeste stykke legetøj fra producent
en HTC er denne kombination af en for
vokset telefon og en bærbar på skrump. 
Den tilhører familien af ultra mobile 
pc’ere, også kaldet UMPC’ere, og HTC 
har valgt at kalde deres for Shift.

Forventet pris: 7.800,- 
Rammer det danske marked til efteråret.

Musik til alle
Hvis du er et af iPodklubbens mange 
medlemmer og gerne vil dele din 
yndlingsmusik med andre, er Logitechs 
Audiostation Express et godt bud på et 
højtalersystem. Med den lille taske er 
højtalerne sågar beskyttede når festen 
rykker udenfor. 

Pris: ca. 525,-
www.itbutikken.dk, www.pc-netto.dk

Ud af klappen
Foråret er over os, og du behøver ikke 
nødvendigvis at henligge i mørke og 
skam når du skal stene gårdsdagens 
brandert ud. Tag dine tømmermænd 
i hånden og din bærbare videoafspill
er under armen og smid dig i den 
nærmeste park. Blænd op for en god 
film på Creative Zen Vision W og nyd 
din medbragte sandwich og cola i fuld 
offentlighed.

Pris: 3.299,-
Fona, Electric City eller www.creative.com

er foråret i gang med denne kompakte 
klipseudgave af Shuffle.

Pris: kr. 1 GB 649,- Fona, Electric City, 
Expert eller www.apple.dk
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“ telivet. Det gør man jo. Det er en storby vi lever i. 
Og nogle gange, så tror myndighederne at man 
kan det hele, men jeg kan jo ikke styre hele Køben
havn. Kunne jeg det, sad jeg jo som politimester. 

Jeg er vokset op i st. Kongensgade 59 i tredje bag
gård med brosten, lokum i gården og kun én trappe. 
Det var med sådan en stor gruekedel hvor min mor 
og jeg vaskede tøj. Hvis vi var alene hjemme efterlod 
min far et kæmpe tykt tov, så vi kunne fire os ned ved 
at binde det rundt om et af de tunge møbler. Der var 
jo kun en trappe! Der flyttede jeg fra som 18årig, 
men vi har haft en fantastisk barndom.

De første fem år mine børn var små, gik jeg hjemme 
med dem. Jeg skulle ikke ud af døren klokken halv 
seks om morgenen på cykel i snevejr. Jeg har to 
store børn og tre børnebørn. Og min datter har lige 
meddelt at hun er gravid. Plus der er kommet to ek
stra ind fra sidelinien. Så er man jo mor igen. Jeg har 
meget med mine børnebørn at gøre. Så sover de her
ude, og jeg kører den mindste i skole om morgenen.

min søn Frank har bestyrerbevilling, så han er 
fuldtids i forretningen, og min datter Maria stod 
i baren da hun gik i gymnasiet. Men da hendes far 
døde i 1988, sagde hun fra. Fordi han jo inddirekte 
døde af barlivet. Man skal passe på sig selv når man 
lever sådan et vildfarende liv. Jeg er meget fornuftig 
med hensyn til mad. Selv om jeg er alene, kan jeg 
godt finde på at lave en rigtig lækker middag til mig 
selv. Men altså, hvis du tror jeg dyrker sport, det har 
jeg altså ikke tid til!

mit hus på Orø er mit andet hjem. Der kom jeg fak
tisk fra i morges. Jeg stod op klokken kvart i fire for 
at nå færgen halv seks, og så var jeg i København 
halv syv og i Retslægerådet. Der har altid været fut 
i mig. Jeg har prøvet rigeligt i mit liv. Men du bliver 
også ufattelig stærk af det, også i forbindelse med 
at have en bar. Du skal være på forkant med tingene 
hele tiden. Så jeg skal bare holde ud og spise inge
fær, chili og hvidløg og håbe jeg holder!

Ork ja, jeg har tit smidt nogen ud. Og jeg har da så 
sandelig også fået nogen på hovedet. I gamle dage 
stod jeg som dørmand herinde, og min mand var bag 
baren. Men selvfølgelig er det en hårdere verden vi 
lever i i dag. Folk ta’r jo en masse ting. De er ikke 
engang berusede, de er påvirkede af noget andet. 
Det er ikke Kongens Have du, det kan jeg godt love 
dig for.

men branchen er jo også spændende. Jeg ville ikke 
undvære den. Nu når jeg er færdig med at snakke 
med dig ik’, så tager jeg ind til min bar og er der lidt 
i aften, bare som gæst. Det kan folk godt lide. Er jeg 
der som gæst, hjælper jeg selvfølgelig til. Eller går 
ud og pudser vinduer ude på gaden. Det gør jeg flere 
gange om ugen. Især nu hvor det er blevet så fint.

Hele gaden er blevet renoveret og ført tilbage til 
middelalderen. Vi har fået to store vinduer og sten
trin og sådan nogle ting. Vi har fået lov til at beholde 
vores gamle neon Windsorskilt, men det fik hånd
værkerne ødelagt, så det skal de renovere på et tids
punkt. Men altså, de rider jo ikke den dag de sadler! 
Men det har tiltrukket mange nye gæster, og der er 
også begyndt at komme en del unge mennesker.

Før i tiden havde vi meget prominente gæster og 
venner af huset. Ole Nezer, Finn Ziegler, Ole Ernst, 
Kim Larsen og Dirch Passer, og også kendte fod
boldspillere når de kom fra Exalon om morgenen. 
Jeg taler jo med mennesker og lytter til dem. Nogle 
er kede af det, og nogle har det skide godt. Men du 
skal altid være parat til at høre på mennesker. Ellers 
kan du ikke være i den her branche.

Der en lille lejlighed inde bagved hvor jeg er nødt 
til at sove nogle gange. Jeg misbruger for megen 
tid om natten ved at tage hjem for at passe mit job 
om dagen. Jeg er ansat som sekretær i Retslæge
rådet. Og der har jeg været i – altså for tre år siden 
havde jeg 25 års jubilæum i staten. Det sjove ved 
det er at de mennesker du læser og skriver om 
på dit arbejde, dem møder du også i aften og nat

KØBENHAVNERE
VÆRTSHUSMUTTER MED SLAG I

64 år og bor på Sortedamsdosseringen. Er født og opvokset i St. Kongensgade 59 i tredje 
baggård. Indehaver af Windsor Bar i Knabrostræde siden 1979 og arbejder desuden som 
sekretær i Retslægerådet. I sin fritid passioneret bedstemor.

I n t e r v i e w e t  a f  T i n a  B ræ n d g a a rd   f o t o  Ty  S t a n g e

Annelise Gersby Jacobsen
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et er ikke kun langs havneløbet der 
sker noget med badefaciliteterne. I 
Bellahøj er et nyt kombineret uden- og 

indendørs svømmebad endelig klar til at blive 
bygget efter at Borgerrepræsentationen har 
vedtaget en lokalplan for projektet.
 Det nye Bellahøjbad bliver et stort svømme-
land der kommer til at rumme en 7.000 
kvadratmeter svømmehal med internatio-
nale konkurrencemål, udspringsbassin med 
10-meter tårn, friluftsbassiner, solbadnings-
områder og fitnesslokaler. Svømmehallen 
bliver udrustet med omkring 1.000 tilskuer-
pladser og bliver byens første overdækkede 
50-meter svømmestadion hvor det er muligt 

Den udendørs del bliver opbygget som et 
modelleret græsbeklædt landskab formet med 
små høje og ’rumdannende beplantning’ som 
det hedder på arkitektsprog. 
 Og fornyelsen er tiltrængt. De senere år 
har badegæsterne nemlig svigtet det slidte 
friluftsbad til fordel for de nye, gratis havne-
bade. Især åbningen af Amager Strandpark 
har kunnet mærkes på besøgstallet. I andre 
ældre friluftsbade som Sundby og Emdrup 
Svømmebad, der har fået ny overdækning 
med glastag, er der til gengæld kommet flere 
badegæster de seneste år.
 Lokalplanen er altså på plads, men det nye 
Bellahøjbad vil tidligst stå klar i 2009. 

at afvikle elitestævner. Hallen er dog nok ikke 
stor nok til fx et verdensmesterskab.

»

»

KBHUPDATE
A f J e p p e  V i l l a d s e n

BØLGER 
OVER
BELLAHØJ 
Det gamle friluftsbad på Bellahøj 
bliver erstattet med et nyt svøm-
meland der har guf for både børn, 
solbadere og elitesvømmere. 

D
BELLAHØJBADFAKTA

Det eksisterende Bellahøjbad er fra 1958 
og består af en række friluftsbassiner

Det nye svømmebad, der er tegnet af 
århusianske Arkitema, erstatter det 
eksisterende anlæg. To af de mindre 
bassiner bliver dog bevaret. 

¬ Bellahøjbaddet bliver Københavns første overdækkede 50-meter 
svømmestadion, så nu kan byen afholde internationale elitestævner. 

¬ Området omkring det centrale, overdækkede bassin, bliver et veritabelt vandland med plads til både svømning og almindeligt daseri på det nye græs. 
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PÅGADEN MAJ 2007

FORÅR I KBH ... mennesker i løbetid
Lidt sol og varme gør det særeste ved vores amoriner... 

I l l u s t r a t i o n   K a m i l l a  C h r i s t i a n s e n
 w w w. t a n k e s t re g e r. c o m

A f J e p p e  V i l l a d s e n
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1809

1875

1875
Langebro bliver ombygget og fornyet en del gange 
inden den sidste træbro opføres i 1875. Med en 
bredde på 7,2 meter kan to køretøjer nemt passere 
hinanden, men i slutningen af 1800tallet er trafik
strømmen fra Amager til hovedstaden taget så vold
somt til at træbroens dage er ved at være talte. 

1722
Broen er nu så faldefærdig at en større reperation 
sættes i værk, og den gøres farbar for hestekøretøjer. 
Måske lidt overmodigt begynder man i datidens tyske 
militærsprog at kalde broen for Die lange Communi
cations Brücke, men da Frederik 4. i 1722 selv bruger 
navnet Langebro hænger det ved.

1700-tallet
Da Kallebobroen endelig åbner for civil trafik, er det 
de færreste københavnere der har lyst til at benytte 
sig af den. I blæsevejr er broen direkte livsfarlig og 
bestemt ikke et sted man sender kvindfolk og børn 
hen. Specielt kræver den lille vindebro på midten 
mandsmod at passere.

 
1690
Den nuværende Langebro etableres første gang af 
Christian 5. i 1690 med det formål at give fæstnings
anlæggets vagter mulighed for at komme hele vejen 
rundt om voldanlægget. Men da navnet Langebro 
er optaget af Knippelsbro, må den tre meter brede 
træbro nøjes med Kallebobroen og Den nye Bro ved 

1620
Den byggeglade konge Christian 4. åbner i 1620 den 
bro der skal forbinde den nyanlagte bydel Christians
havn med København. Broen bliver kaldt Den store 
Amagerbro, men når at hedde både Christianshavns 
Bro, Knippelsbro og ikke mindst Langebro inden valg
et i 1800tallet lander endeligt på Knippelsbro.

I samarbejde med 

Vesterbrogade 59
København V

OLD SCHOOL KBH

LANGEBRO

fra DØDSfÆLDE
TIL TrafIK-KNUDEPUNKT

I baggrunden Langebro med den lille 
Vindebro på midten.

1901

Den sidste træbro er stadig en lille bro i 
byens udkant.

De sidste år som træbro. I baggrunden er 
Rådhustårnet under opførelse.



OLD SCHOOL KBH

LANGEBRO

fra DØDSfÆLDE
TIL TrafIK-KNUDEPUNKT
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1971
På Gasolins legendariske første pladeudgivelse 
GAS 1 fra 1971 maler sangen Langebro et mere 
melankolsk stemningsbillede af broen og dens an
vendelsesmuligheder: “Da jeg gik ud over Langebro 
en tidlig mandag morgen da så jeg en der stod og 
græd. Hvis du tør – så kom med mig.”

2007
I dag har de to gamle christianshavnerbroer Lange
bro og Knippelsbro fået hjælp af Sjællandsbroen og 
Bryggebroen til at klare trafikpresset over havne
løbet. Og med anlæggelsen af Amager Strandpark 
og havnebadet på Islands Brygge er Langebro også 
blevet den direkte vej til svalende sommerdukkerter.

1930
Første Verdenskrig sætter trafikken i ro, men i 
1920erne står det klart at hverken Knippelsbro eller 
Langebro kan dæmme op for bilernes indtog. Lange
bro bliver revet ned igen og midlertidigt erstattet af 
en både grim og klodset vippebro der på grund af 
krig og besættelse ender med at blive permanent.

1903
I 1901 beslutter Københavns Kommune at skabe en 
seriøs vejforbindelse mellem den nye Amager Boule
vard og Vestre Boulevard. Langebro skal rives ned 
og erstattes af en ny moderne drejebro opkaldt efter 
Christian 9. Ved indvielsen i 1903 hedder den 1,5 mil
lioner kroner dyre bro dog stadig Langebro. 

Aktuel særudstilling 

Liv og Død
Goddag og farvel i et 
flerkulturelt København

www.bymuseum.dk

man, torsøn: 1016
ons: 1021
tir: lukket

Tekst:  Tina Brændgaard

Langebro som den også ser ud i 
dag. Togskinnerne er dog fjernet. 1960

1914

1948Vippebroen fra 1930.

Drejebroen fra 1903. 

1954
I 1954 står den nye Langebro færdig, og med den ser 
det ud som om at planlæggerene har ramt rigtigt. 
Den står der i hvert fald endnu. Samtidig med broen 
opfører arkitekterne Morgens Irming & Tage Nielsen 
det moderne højhusbyggeri Hotel Europa der i dag 
huser Europas største “vandrehjem”, Danhostel.



LYKKEGAARDS
NAVLE

aF mo r t e n ly k k e g a a r d    i l lu s t r at i o n:  sø r e n mo s d a l

EN FREmRAgENDE FORREtNiNg

– 10.000 kr., skat!
– Hvad?
– 10.000 kr. Det er vores kvadratmeterpris. 
– Ser man det ...
– Er du klar over at den nye offentlige vurdering er helt tilfældig? Det er 
hip som hap om kvadratmeterprisen sættes til 6.000 eller 16.000 kr. Hvis 
vores sættes til 6.000 kr., mister vi 300.000 kr., skat. Det er en katastrofe.
– Så rolig nu. Drik en kop kaffe.
– Åh nej!!!
– Hvad er der, skat? Slog du dig?
– Hver 12. ejerlejlighed er nu sat til salg i København. Ejendoms-
mæglerne kyler fladskærme i nakken på folk for at komme af med 
boligerne. Ved du hvad det betyder? Snart rammer det andelsmarkedet! 
Det hele krakelerer... 
 Nogenlunde sådan her lyder en typisk samtale i mit nyrenoverede 
domicil for tiden. Siden overtagelsen af den eksklusive andelslejlighed 
på Vesterbro (andre vil sikkert rynke på næsen over det, men for mig er 
tre værelser med bad og toilet simpelthen den rene luksus), har mit liv 
forvandlet sig til isnende spekulationer over kvadratmeterpriser, vari-
able kontra fastforrentede lån, offentlige kontra private vurderinger, 
rentestigninger, overophedede økonomiske konjunkturer etc. Og tilsæt 
hertil en konstant prikkende angst for den økonomiske spændetrøje, 
som vores bank har sømmet til os over de næste 30 år.
– De har krammet på os!
– Hvem, skat?
– Banken. De har luret os.
– Hvad mener du?
– De flår os til skind og ben. Det er ikke til at bære.
– Fik du drukket din kaffe?
– Skulle vi alligevel have taget et variabelt lån? Er vi idioter? Forærer vi 
til ingen verdens nytte flere tusinde kroner væk i kvartalet?!
 Jeg svinger mellem svimlende storhedsvanvid og en dybt fortvivlende 
panikangst. Det ene øjeblik udbryder jeg:
– Skat, det går den rigtige vej. Jeg tror virkelig, vi bliver glade for den 
nye, offentlige vurdering!
 Det næste øjeblik:
– Vi er ruineret, skat. Det går aldrig. Vi kom alt for sent ind på andels-
markedet. De griner af os, alle de andre andelshavere som kom ind i 
tide og snød os for en halv million. De har sikkert alle købt en lystbåd!
 Min kæreste ryster let på hovedet. Hun ligger ikke nat efter nat med 
galopperende hjerte og hiver efter vejret, men nyder de saliges søvn. 
Om morgenen strækker hun sig som en veltilfreds kat i sollyset, trasker 
nynnede ud i køkkenet og sætter kedlen (det sidste levn fra vores gode, 
gamle primitive liv som fremlejere på Nørrebro) over. Så laver hun sig 
en dampende hed kop kaffe og sætter sig ved den franske altan.
– Jeg har brug for god kaffe, siger hun med et smil.
 Imens ligger jeg i sengen og kæmper med morgenens rester af panik-
angst. Flere gange i løbet af natten er jeg væltet ud på badeværelset og 
har betragtet mit hjerte torpedere mit sølle bryst. Måske et par raske 
gymnastikøvelser vil hjælpe? Gymnastik er altid godt. Op og stå. Kom 
nu. Armene i vejret. Op, ned. Bank blodet godt igennem. Jeg svinger 
armene ud til siden. Andelskronen. Tænk på andelskronen. Den stiger. 
Det siger de. Det er min eneste trøst. Den stiger helt vildt. Det er en 
fremragende forretning. Bedre investering findes ikke. 
 – Vi kommer til at tjene en formue, skat … en formue, gisper jeg mel-
lem mine spjæt.
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møbELmEssE
Hører du til dem der er helt 
pjattet med design og indret
ning, kan du godt begynde at 
kridte messeskoene. Bella 
Center slår igen i år dørene op 
for tusindvis af kvadratmeter 
møbeldesign fra ind og udland 
og lokker med internationale 
topnavne, eventbar og pris
uddelinger.  
10. - 13. maj
bella Center

COPENHAgEN mARAtHON
Arrangørerne af dette års 
marathon har ikke kun tænkt 
på byens hårde løbehunde. De 
har lagt den tilskuervenlige 
rute forbi et stort antal caféer 
hvor du kan sidde i ro og mag 
og heppe mens du forsyner dig 
med fadøl og god mad.
20. maj, start kl. 9.30
se ruten på 
www.copenhagenmarathon.dk

bLOmst
Minifestivalen Blomst satte 
sidste år fokus på den eksperi
menterende rock i Den Grå Hal. 
I år er både musik, location og 
visuelt udtryk skiftet. På klub
ben Culture Box kan de natte
friske opleve noget af det mest 
spændende på den elektroniske 
scene, hentet ind fra bl.a. Ber
lin, Holand og Schweiz.
16. maj 
Culture box,
Kronprinsessegade 54

miss AFRiCA
En jury skal blandt disse 
tretten skønne kvinder finde 
årets afrikanske rollemodel og 
ambassadør for kulturel mang
foldighed. Vinderen af skøn
hedskonkurrencen Miss Africa 
bliver kåret af vært Al Agami 
ved et stort velgørenhedsshow 
til fordel for Røde Kors.
19. maj
Københavns Kulturcenter,
Nørrebro

Et "KOLDiNgsK" byRum
Kunstneren Jakob Kolding er 
bosat i Berlin og kendt verden 
over for sine collager der alle 
i en eller anden form kredser 
om moderne arkitektur og 
byplanlægning. Nu kan du for 
første gang i Danmark opleve 
en soloudstilling af Koldings 
værker.   
4. maj - 24. juni
Overgaden
Overgaden neden vandet 17

KARNEvAL 2007
Stemningsbarometeret ryger 
stensikkert op i det røde felt 
når Karneval 2007 som en 
sambabesat vrider sig igennem 
byens gader og fyrer op under 
en folkefest i Fælledparken. 
Alle er velkomne uanset alder, 
køn, politisk overbevisning, 
danseevner og pailletudstyr.
25. - 27. maj
Fælledparken

COPENHAgEN DistORtiON
Så er det tid igen. Det køben
havnske natteliv skal fejre sig 
selv, og det sker vanen tro 
med masser af små, store og 
halvhemmelige arrangementer 
rundt om i byens natteliv. Men 
man kan sikkert også komme 
til at støde på cocktailbusser, 
ølcykler og den slags. 
30. maj - 3. juni
Hele byen

ROyALt bRyLLuP mED mERE
Der er gode chancer for at få 
tilfredsstillet både sine royale 
tilbøjeligheder og sin kunst
neriske sans på udstillingen 
af finske Miklos Gaáls fascine
rende fotografier fra Kronprins 
Frederik og Marys bryllup.
til og med 23. juni
galleri bo bjerggaard,
Pilestræde 48
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