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Overborgmester Frank Jensen er klar til en ny periode i spidsen for Københavns forvaltning
Kommunalvalget i
København medførte
ændringer i fordelingen af
de politiske poster. Den nye
Borgerrepræsentation er lidt
ændret i sammensætningen i
forhold til sidste periode, bl.a.
har Socialdemokratiet mistet 1
mandat, Enhedslisten er næsten
fordoblet og Dansk Folkeparti
er for første gang repræsenteret
med en borgmesterpost. Men
overborgmesterposten forblev
hos Frank Jensen. Vi har været

på besøg hos Frank Jensen
for at få en opdatering på
forskellige emner siden vores
sidste samtale ved indgangen til
den forrige valgperiode
og spurgte bl.a., om
det bliver sværere at
få socialdemokratisk
politik igennem i den nye
periode.
”Det er klart, at folket har talt,
og valgets resultat er talt op. Jeg
er selvfølgelig kisteglad for, at

det faldt sådan ud, at jeg kunne
fortsætte som overborgmester”,
siger Frank Jensen, ”selvom det
er med en lidt anden besætning.

Folkeskolen skal have
et kvalitetsløft
Den mest markante forandring
er, at SF blev halveret og
Enhedslisten blev fordoblet.
Dansk Folkeparti gik en lille

smule tilbage, men sådan som
konstitueringen faldt ud, fik
Dansk Folkeparti kæmpet sig
frem til en borgmesterpost ved
at konstituere sig med
Venstre, Konservative og
Liberal Alliance. Sådan
er styreformen, og jeg
tager udgangspunkt i det
resultat, der foreligger.
Jeg tror nu ikke, det
kommer til at medføre
de store forandringer, for
Socialdemokratiet har en



FRANK JENSEN ØNSKER SAMARBEJDE OM BYEN

lang tradition bag sig her på
Rådhuset, hvor vi samarbejder
med de partier, der vil være med
til at holde fokus på bolden,
nemlig det, der er bedst for
byens borgere. Det er min
opgave at samle så bredt et
flertal som overhovedet muligt
omkring det fokus. Jeg tror,
det vil lykkes at få nogle brede
aftaler.”
Ved starten af din forrige
periode talte vi om en mulig
ændring af styrelsesformen for
Københavns Kommune, en
ændring som mange ønskede, og
som du ville tale med partierne
på Rådhuset om. Hvad er der
sket her?
”Den tidligere statsminister,
Lars Løkke Rasmussen, havde
en ændring af styrelsesformen



for Danmarks 4 største byer,
herunder København, på
programmet, og det er det
også hos den nuværende
statsminister, men ingen af
dem har kunnet finde flertal
for det. Det ser ud til, at vi
må leve med den styreform,
vi har, i hvert fald i denne
periode, for det kan kun
laves om i Folketinget, og
kun frem mod et nyt valg.
Jeg havde gerne set, at vi
fik et flertalsstyre og en
fælles administration på
Rådhuset, så vi fik brudt
de her siloer ned, som vi har i
vores administration, og som er
dyre for København. Men jeg
lever med det og prøver at få det
bedst mulige ud af det.”
En problematik, som fyldte
meget ved indgangen til 2010,

var bandekriminaliteten.
Efter din tiltræden vedtog
Borgerrepræsentationen
at centrere indsatsen mod
banderne i Center for Sikker By
under din økonomiforvaltning.
Hvordan har udviklingen været
på bandeområdet?

sidste periode har fået opbygget
et meget tæt samarbejde med
Københavns Politi. Det er
politiets opgave at gå efter
banderne, vores opgave er at
skabe så attraktive tilbud til
de unge, at de holder sig væk
fra banderne. Kommunen har
sammen med politiet
lagt en fælles strategi,
hvor politiet nu går
meget efter individerne
i bandemiljøet, og er
på nakken af dem.
Det betyder, at vi i
øjeblikket har et meget
stort antal bandekriminelle
til afsoning i fængslerne. En
vigtig ting i arbejdet med
bandekriminaliteten er vores
exit-program, som hjælper de
medlemmer, som gerne vil ud
af banderne. Det betyder, at
den pågældende bliver knyttet
til én person i kommunen,
som hjælper med at træffe
beslutninger vedrørende alle
livets forhold, så man ikke
skal gå fra det ene kontor til
det andet. Jeg er glad for, at
alle vores kriminalpræventive
indsatser har en stor effekt med
hensyn til at holde unge ude af
kriminalitet, og når jeg ser på
det samlede kriminalitetsbillede,
går det helt klart i den
rigtige retning med faldende
kriminalitet.”

”Arenaen er for stor til at blive
brugt som idrætshal. Det bliver
en hal til kunst og kultur, f.eks.
store koncerter, som passer
bedre til en arena end til et
stadion som f.eks. Parken på
Østerbro. Det bliver til kultur,
sport og koncertaktiviteter.
Beboerne i Ørestad får en
sportshal nede ved VM-Bjerget,
og vi bygger en skøjtehal ved
siden af arenaen, så der bliver
gode sportsfaciliteter i Ørestad.”

Ungdomskriminaliteten
er mere end halveret
”Jeg har været meget glad for,
at de forskellige forvaltninger
har kunnet samarbejde. Center
for Sikker By blev etableret
under min forvaltning, men i
et meget tæt samarbejde med
børne- og ungeforvaltningen,
socialforvaltningen, og
beskæftigelses- og integra
tionsforvaltningen som de
primære, men også kultur- og
fritidsforvaltningen er en vigtig
samarbejdspartner. Det er gået
godt, når vi ser på udviklingen
i kriminalitetsbilledet. Da vi
oprettede Center for Sikker By,
stod byen nærmest i lys lue.
Der var bandekriminalitet og
skyderier mange steder. Vores
udgangspunkt var at undgå
rekruttering til bandemiljøet, og
vi kan heldigvis se, at der inde
i København har været langt
færre tilfælde af banderelateret
kriminalitet. Men der har
været meget kriminalitet uden
om København, i Gladsaxe,
Ballerup og nogle af de øvrige
omegnskommuner, så banderne
er jo ikke væk. Vi ved, de er der,
og vi ved, hvad de beskæftiger
sig med, nemlig hashhandel,
personbeskyttelse, prostitution
osv. Den type kriminalitet er
ganske alvorlig, og derfor er
jeg glad for, at vi i løbet af den

Kan københavnerne føle sig
trygge?
”Kriminaliteten er
klart faldende, og
ungdomskriminaliteten er
mere end halveret fra 2007
og frem til i år. Samlet set
har vi den mindst kriminelle
ungdomsgeneration i mands
minde. De fleste unge i dag er
gode til at holde sig væk fra det

Kan byen leve uden biler?

Frank Jensen vil prioritere reformen af folkeskolen, der skal have et stort løft
kriminelle miljø. Til gengæld
har de sorte får en tendens til at
blive sortere, dvs. at de unge, der
er kommet ind i kriminalitet,
beskæftiger sig med hårdere
kriminalitet i et mere bestialsk
miljø. Det er derfor, det er så
vigtigt, at politiet virkelig er på
nakken af de kriminelle. Jeg ser
med en vis portion stolthed på
vores unge generation i byen, de
er gode til at holde sig væk fra
kriminalitet. Men selvfølgelig
er vi ikke i mål, vi skal blive
ved med at arbejde. Trygheden
i byen har vi målt på over en
meget lang periode. Vi havde
for nogle år siden mange steder i
byen, hvor folk følte sig utrygge.
Det har vi stort set fået fjernet,
så der nu kun er 5 områder ud
af 35 områder tilbage i byen,
hvor der er en større utryghed
end andre steder. Tidligere
var tallet 15. Det gør også, at
vi bedre kan sætte målrettet
ind med tryghedsfremmende
foranstaltninger i de 5
områder.”.

Den nye arena til 15.000
mennesker, der er påbegyndt
sidste år i Ørestaden, forventes
færdig i 2016. Er der allerede
planlagt arrangementer derude?
”Der har været mange bump
på vejen frem til at få en arena
bygget. Da jeg kom til som
overborgmester i 2010, tænkte
jeg, at det måtte kunne lade sig
gøre. De har en arena i Herning,
og Malmø har en. Danmarks
hovedstad skal da have en arena.
Derfor er jeg glad for, at det
nu er blevet realiseret sammen
med Realdania Fonden, som
er gået ind på 50 % basis. Vi
har udbudt driften i licitation,
og den er gået til Live Nation,
som også samarbejder med
bl.a. arenaen i Herning. De
er i gang med at planlægge
åbningen i starten af 2016. Når
arenaen står færdig, kan vi få
EM, VM og stort set alle store
arrangementer. Så skal vi ikke,
som i øjeblikket, hvor der spilles
EM i håndbold, lide den tort, at
EM afvikles dels i Herning, dels

i Copenhagen Arena, som ligger
i Ballerup. Jeg glæder mig til, at
København kan være vært for
alle store sportsbegivenheder.”
Kan de lokale beboere
forvente at få daglig adgang til
idrætsfaciliteterne?

”Nej, bilen er kommet for at
blive, også i København. Vi
har brug for, at mennesker,
der har brug for at køre i bil
i byen, kan komme frem. Vi
er selvfølgelig glade for, at så
mange københavnere cykler,
det er godt både for by og
mennesker, men vi er nødt til at
have øget fremkommeligheden i
København, også for bilisterne.
Det går for langsomt i dag, vi
skal fjerne nogle af de barrierer,
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FRANK JENSEN

vi har i fremkommeligheden.
Det er f.eks., når vi bygger:
man tager et vejareal væk og
spærrer af, så ingen kan passere,
og der er spærret af i alt for
lang tid. Vi er nødt til at sige
til dem, der får lov til at bygge,
at de får lov, men at de skal
overstå det så hurtigt, som det
overhovedet er muligt, så vi kan
få færdslen hurtigere frem. Vi
taler også med Folketinget om
at få nogle værktøjer, således
at vi som kommune kan stille
krav og idømme en bod, så
det koster noget, hvis man
ikke har overstået sit byggeri
inden for den tid, man har fået
lov til at grave i vejen eller på
fortovet. Der er alt for mange
byggepladser i det offentlige
rum, der står tomme hen.
Hvordan kan det være, at man
har fået lov til at spærre så meget
vigtigt areal af, og så går der ikke
en sjæl der? Det er måske, fordi
entreprenøren lige har fået noget
andet arbejde, og der må vi sige
til især de private entreprenører,
at de ikke får lov til at bruge det
offentlige byggeri som en buffer,
de kan have i baghånden, når de
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Frank Jensen glæder sig over, at ungdomsgenerationen samlet set er den mindst
kriminelle i mands minde
ikke har noget at lave for andre.
vores børns fremtid, det drejer
er klar til at gennemføre den
Det går simpelthen ikke. Men
sig om. Netop det at sikre, at
forandring af skolen, som skal
bilen er kommet for blive, også
folkeskolereformen bliver godt
til. Både at børnene skal være
i København. Vi arbejder også
udrullet i København på vores
der i længere tid, at de skal
med at etablere flere p-pladser,
næsten 60 skoler synes jeg er en
lære noget mere, og at de skal
vi har 1700 nye p-pladser under
af de vigtigste opgaver. Vi skal
lære på en ny måde, for alt for
etablering i brokvartererne.”
sikre, at vi har en skole, som alle
mange børn keder sig i skolen,
forældre kan føle sig trygge ved.
især drengebørn har brug for en
Hvad ligger der i
Jeg er selv ærgerlig over, at over
mere fysisk indlæring. Det kan
Overborgmesterens ønskebrønd
25 % af københavnske forældre
ikke nytte, at vi har en skole,
for de kommende 4 år?
vælger den offentlige skole fra og hvor alt for mange børn går
sætter deres børn i private skoler. derfra uden at have fået noget
”Folkeskolen kommer til at så
Jeg møder mange forældre, som
ud af undervisningen. Det er et
helt centralt. Vi skal gennemføre giver udtryk for den opfattelse,
forfærdeligt spild af børnenes
den nye folkeskolereform,
at den private skole er et bedre
tid.”
som starter til august.
tilbud til deres børn. Jeg synes,
Folkeskolen er den allervigtigste
den københavnske folkeskole
samfundsinstitution, som vi
skal være så god, at alle forældre
har ansvaret for på rådhusene
trygt kan sende deres børn
i det ganske land, for det er
derhen. Det vil jeg arbejde på.
Både de fysiske rammer, hvor
vi mangler at renovere mange
af vores skoler, og at sikre, at
lærere og ledere har de bedst
mulige forudsætninger for at
højne niveauet. Folketinget har
sat 1 mia. af til folkeskolen, og
suppleret med den milliard,
Mærsk-fonden har doneret til
folkeskolen, og som skal bruges
til efteruddannelse af ledere
og lærere, må vi nu sørge for,
at folkeskolen bliver løftet, så
alle børn bliver glade for at gå
i skole og lærer noget mere.
Jeg vil i de nærmeste måneder
rejse rundt til skolerne og holde
møder med lærere, ledelse
og forældre for at sikre, at de

Fredningssystemet

havde kommunen fremturet,
som om alt var bestemt på forhånd. Der kom en fredningssag
ud af det, som der var meget
skriveri om. Kommunen fik
sat hele sit juridiske bagland i
gang med det – advokatfirmaet
Horten – og sagen blev tykkere
og tykkere.

Her fortsætter historien om
affredningen af Christianshavns
Kanal og Nyhavn, fortalt af
Niels Barfred, direktør for
Wilders Plads Ejendomme:
Da kommunens plan om cykelruter hen over kanalen lå klar,
sendte kommunen et brev til
Lejerbo på Islands Plads; vi
andre i området blev bare negligeret. Derimod kunne kommunen ikke negligere Lejerbo,
fordi trafikken fra de påtænkte

broer ville medføre ændringer i
deres grønne område. Det var
Lejerbo naturligvis ikke glade
for; men kommunen skrev altså
et brev til dem og udbad sig
deres underskrift på accept af
områdeomlægningen inden for
en meget kort frist. Jeg talte
med Lejerbo, som jeg kender
lidt, og frarådede dem at skrive
under, fordi de derved ville
miste deres ret. De skrev ikke
under, og så fattede kommunen,
at der var et problem; indtil da

Først havde sagen været for
kommunens fredningsnævn
– en instans, som hver enkelt
kommune har, og som kommunen skal spørge om lov.
Fredningsnævnet gav tilladelsen
på nogle meget mærkelige betingelser, som kommunen ikke
kunne overholde. Kommunen
bragte derefter afgørelsen for
Naturklagenævnet, fordi de
ikke var tilfredse med afgørelsen
fra deres eget fredningsnævn.
Naturklagenævnet er den klagemulighed, man har. Der
foreligger også en mulighed
for at gå til domstolene, men
hvis man først er gået den vej,
kan man ikke bagefter gå til
Naturklagenævnet. Derimod
kan man gå til domstolene, hvis
man ikke er tilfreds med en
afgørelse fra Naturklagenævnet.
Der er en systematik, der skal
følges. Naturklagenævnet er et
statsnævn med 8-10 politisk
valgte mennesker, en administration og en direktør. Dvs.

at det er embedsmænd, der
behandler sagerne og forelægger dem for politikerne, der
træffer deres afgørelse på den af
embedsmændene udarbejdede
indstilling og baggrund.
Da sagen var kommet for
Naturklagenævnet, skulle
der være et syn på stedet,
hvor broerne skulle være.
Forinden havde jeg haft et
møde med direktøren for
Naturklagenævnet Hans Busch.
Han sagde til mig, at der nok
ikke kom så mange mennesker
til det møde. ”Det skal du ikke
være sikker på, ” sagde jeg,
”Christianshavnerne er interesserede i, hvad der sker her, og
de har jo ret til at møde op.”
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Fredning eller ikke fredning

Der kom mange mennesker. Jeg
havde fået lov til at låne en bygning, som man i sin tid brugte
til udskibning til Grønland. Der
kunne vi være, hvis det regnede,
og hvis vi havde noget materiale, med relation til fredningen,
vi ville vise. Der kom 200-300
mennesker. Kommunen stillede op med mange mennesker,
også deres advokater. Det hele
kan dokumenteres, for det blev
taget på video, idet vi foreslog
en mindre tunnel under kanalen
i stedet for de planlagte spærrende broer. Vi ville gerne vise
en film om Göteborg-tunnelen,
men det syntes kommunens
embedsmænd ikke var interessant, så de gik bare. Men nogle
af politikerne blev stående og
syntes, det var interessant. En

af dem, Britta Schall Holberg,
stod sammen med mig og så
filmen. Vi kendte ikke hinanden, men pludselig kiggede hun
på mig og sagde: ”Det dér er
alle tiders idé, det vil jeg gerne
stemme for!” ”Nå, sagde jeg,
”det er jeg da glad for at høre,
for det er nemlig min idé”.
Men hun var den eneste af alle
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politikerne, der på den måde fik
at vide, at der var et alternativ
til de påtænkte broer. Resten af
nævnet har aldrig hørt om det,
for de får kun det at vide, som
kommunens administration
forelægger. Kommunen vandt
sagen i Naturklagenævnet.
Kommunen fik ikke alene ret,
men Naturklagenævnet gik
også imod det, kommunens
eget fredningsnævn i første
omgang satte som betingelser.
Naturklagenævnet gav kommunen lov til at gøre som de ville,
og kommunen har efterfølgende
”affredet” hele området og lavet
en ny fredning, der er således
indrettet, at kommunen kan
komme igennem med deres
ønsker om at bygge broer over
Christianshavns Kanal.
Efter synet huskede jeg noget:
Jeg havde som nævnt forinden
haft et møde med direktøren for
Naturklagenævnet, Hr. Hans
Busch, hvor vi diskuterede
sagen. Det første, han sagde,
var: ”Jeg vil gerne diskutere
sagen, men, hr. Barfred, glem

ikke, at jeg er embedsmand.” På
det tidspunkt syntes jeg, det var
en mærkelig bemærkning, men
jeg lagde ikke mere i det. Det
viser sig, at det, som alle mennesker tror, nemlig at et sådant
nævn er neutralt, er uden forbindelse med virkeligheden.
Naturklagenævnet må betragtes som administrationens
forlængede arm, og derfor
får man næsten aldrig ret hos
Naturklagenævnet, hvad enten
det er en hedestrækning eller
den fredede og nedbrændte
KB-Hal, som de heller ikke vil
opføre igen. ”Fredet” betyder,
tror vi jo, at man skal opføre
det igen nøjagtigt, som det var.
Det har fået mig til at tænke
over det; når jeg taler med
almindelige mennesker – og jeg
har spurgt mange – om hvad
de mener en fredning betyder,
så svarer folk, at en fredning
betyder, at noget skal blive der
og ikke må laves om. Men efter
dette tror jeg det ikke mere. Jeg
har haft en anden fredningssag,
som også er en områdefredning,

i Søllerød Naturpark, som er
et stort område. Der viser det
sig, at de forskellige statslige
institutioner har været uenige
om forståelsen af forskellige
ting. Man tolker disse fredningssager helt anderledes i dag
end dengang, områderne blev
fredet. Jeg synes, man bør lave
loven om, hvis man ønsker en
anden fortolkning; eller også
må man erkende, at man i det
stille har lavet om på det. Man
kan da ikke have en lov, som
alle almindelige mennesker tror
indeholder et velkendt budskab,
og så en administration, der
bare udtynder loven og laver
den om hen ad vejen, med
ændrede fortolkninger.
Efter kommunens ”affredning”
af Christianshavn og Nyhavn
talte jeg med en af borgerne i
det omtalte Søllerød-område,
som fortalte mig, at han ikke
forstod, hvordan kommunen
kunne tillade sig at gennemtvinge en affredning. Han
havde et brev fra den daværende
direktør for Naturklagenævnet,
måske 20 år gammelt, hvor
der står, at disse fredninger er
”tidsubegrænsede”. Det er et
vigtigt brev, for direktøren var
en af landets dengang ledende
jurister, og når han bruger
ordet ”tidsubegrænset”, hvad
betyder det så? For altid, tænker
vi vel. Men nej, det betyder set
fra kommunens side, at den
er tidsubegrænset, indtil kom-

munen ønsker at begrænse den.
Søllerød-området var også en
områdefredning, som kommunen nu ønskede at lave om,
nemlig affrede og derefter lave
en ny fredning. Der står i loven,
at man kan gøre to ting med et
fredet areal: hvis man skal lave
nogle små ændringer i udkanten af en fredning, kan man få
lov til det. ”Små ændringer” er
ikke nærmere defineret, men
man kan tænke sig, at det er
små stier, der omlægges, eller et
træ, der skal fældes. Alternativt
kan man hæve fredningen på
den betingelse, at man laver en
ny fredning, som skal varetage
de samme interesser, men med
modifikationer. Man har altså
prøvet at lovregulere, så man
kan lave små ændringer, hvilket
kan være praktisk . Men større
ændringer kræver en ny fredningssag, som - og det står der i
loven – skal være varig. Så spørger jeg bare: ”Hvad er forskellen på tidsubegrænset og varig?”
Det er svært at forstå for almindelige mennesker. På det sidste
møde med Naturklagenævnet
i Miljøstyrelsens kantine i
Strandgade den. 26.9-2013,
udtalte formanden Hr. Lars
Busch (den tidligere direktør i Miljøstyrelsen): Vi skal
se på hvorfor der skal fredes
eller nyfredes i denne forbindelse. Begrebet ”nyfredes” synes
ikke at findes som et juridisk
begreb. På dette møde udtalte
Kommunens sagsbehandler

Birthe Bertelsen, at ”dette er
en af de mærkeligste fredninger
siden tresserne, og at der intet
formål var mht. de eksisterende
fredningsbestemmelser, og at
disse ikke var superklart defineret.
Undertegnede er så vidt vides
den eneste endnu levende deltager i Kanalernes fredning fra
1966, og jeg er nødsaget til at
pointere, at dette er fuldstændig
ukorrekt, idet der var gået flere
år med diskussioner om disse
fredninger mellem Københavns
Kommune, Københavns
Havnevæsen og undertegnede.

Konklusionen:
I den ovennævnte fredningssag i Søllerød fremførte Kammeradvokaten
følgende: En aftale med
staten er ikke nødvendigvis en aftale, og en byggeret er ikke en byggeret.
Disse argumenter godtog
landsretten. Man skal altså
ingen tillid have til den
danske stat og , jeg kan
ikke forstå, at man kan
have en lovgivning, der
kan fortolkes så forskelligt af de mennesker, der
er underlagt loven, og de
mennesker, der skal administrere den.



Tekst: Connie Christensen
Foto:Henrik Ploug C.

Kontrol eller pengemaskine

Tekst:: og foto Flemming Lehrmann
fhv. stadsingeniør

BROKATASTROFERNE
I HAVNEN

Trafiksikkerheden
vandt over resultatkontrakterne

Politiets blitzende fotovogne
skal nu tjene trafiksikkerheden
og ikke længere bruges som
pengemaskiner for at kradse
penge ind til politidirektørernes
kontraktmål. Endelig indrømmer Rigspolitiet, at bødeudskrivelsen ved fotofælderne har
været et middel til at opfylde
den kontrakt, politidirektørerne
har været pålagt, og som gik
ud på, at politidirektørerne
skulle dokumentere et bestemt
antal bøder og klip i kørekortet
ved hjælp af fotovognene. Det
ændres nu til, at fotovognenes
resultater ikke længere tælles
med i vurderingen af, om politidirektørerne opfylder deres kontrakt. Der kommer blot et krav
om, at vognene skal være i brug
i mindst 2.000 timer om året.
Både bilister og politifolk har
været irriterede over placeringen
af fotovognene, der for manges
vedkommende åbenlyst stod,
hvor der var størst chance for at
”fange” en bilist i en hastigheds
overskridelse, der ikke var til
fare for trafiksikkerheden, frem
for en placering der, hvor der

er størst fare for sikkerheden
ved for høj fart. Men nu ønsker
Rigspolitiet at sende et signal
om, at politiet er til stede for at
øge trafiksikkerheden og ikke
agere som pengemaskine for
finansministeren. Politidirektør
Svend Larsen fra Rigspolitiet
udtaler, at fotovognene skal stilles op, hvor effekten er størst,
ikke i form af bøder og antallet
af sigtelser, men effekt i form af
øget trafiksikkerhed og tryghed
på vejene. Hver enkelt politikreds er blevet pålagt at indsende en analyse af de trafikale forhold i deres kreds. Analyserne
skal bruges til at vurdere, hvor

fotovogne og anden færdselskontrol gør mest gavn for trafiksikkerheden. Betjentene glæder
sig til at få lov til at bruge deres
tid på opklaring af sager frem
for at blive revet ud på gaden
og sidde i en fotovogn en hel
dag; det kunne de opleve sidst
på året, når resultatkvoten skulle
nås.
Politiet skal medvirke til
at nå Færdselssikkerheds
kommissionens mål om at
halvere antallet af trafikdræbte
og alvorligt tilskadekomne fra
2010 til 2020. I 2012 og 2013
var antallet af dræbte i trafikken
hhv. 167 og 185, i 2010 var tallet 255.
For at nå målet om højst 120
dræbte og højst 2.000 alvorligt
tilskadekomne i 2020 har politiet bestemt, at antallet af fotovogne skal øges fra 25 til 100
biler, som forventes taget i brug
sidst på året.
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For høj hastighed er skyld i
næsten halvdelen af de ulykker,
der ender med dræbte. Det må
derfor anses som glædeligt, at
politiet nu koncentrerer sig om
det væsentlige, nemlig trafiksikkerheden. Til yderligere bekæmpelse af fartsyndere besluttede
regeringen i november sammen
med Enhedslisten, at der skal
opstilles flere fotofælder i form
af de såkaldte ”stærekasser”, der
er stationære kasser i vejkanten,
hvorfra et automatisk kamera
tager billeder af de biler, der
kører for hurtigt. Det er ikke
besluttet endnu, hvor de skal
placeres. Man må håbe, at de
bliver placeret der, hvor det er
mest hensigtsmæssigt af hensyn
til trafiksikkerheden, så vi ikke
bare får en ny udgave af ”bødeautomaten”.

Nye broer til Christianshavn.
Det hele begyndte med, at
man fik foræret en opera af
A.P.Møller, og da Københavns
Kommune ikke selv kunne
finde ud af, hvor sådan én burde
placeres, blev den lagt ude på
Dokøen på Holmen, fordi
A.P.Møller tilfældigvis ejede stedet. At adgangsforholdene mildt
sagt ikke var de bedste medførte, at der meget hurtigt opstod
en diskussion om, hvordan man
så mest hensigtsmæssigt kunne

komme derud, for turen over
Christianshavns Torv, Christmas
Møllers Plads, Kløvermarksvej
og Forlandet ud til Nyholm for
endeligt at komme til operaen
er rigelig lang, og skal man køre
derud, er det stadigvæk vejen..
Nu var det sådan, at det nye
skuespilhus blev bygget på
Kvæsthusbroen, en fin placering, og lokalplanen lagde op
til, at der blev lavet et stort
underjordisk parkeringsanlæg,

så folk nemt kunne komme
derhen, når de skulle i teateret. Imidlertid forhindrede Rit
Bjerregaard og Klaus Bondam
gennemførelsen af parkeringsanlægget, begrundet med sloganet
”bilerne ud af byen”.
Den rigtige løsning på operaens adgangsproblem var

selvfølgelig at lave en tunnel
fra Kvæsthusbroen til Dokøen,
når man nu alligevel skulle
udgrave parkeringskælderen;
men sådan skulle det ikke
være. Altså måtte man finde
på noget andet, og det noget
andet blev en cykel- og gangbro,
”Inderhavnsbroen”, fra Nyhavns
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BROKATASTROFERNE
I HAVNEN
Sven Okkels fotograferet af Karsten Bundgaard

Kunstmaleren Sven Okkels
tegner stemninger fra vores by
med en lille kommentar.

tilbage til at betjene Lange- og
Knippelsbro, ja man har endda
hørt rygter om, at det påtænkes
at svejse broklapperne fast, så de
ikke mere kan lukkes op.

”pæne” side over havnen til
Nordatlantens Brygge. Derfra
en bro, ”Trangravsbroen”,
over Trangraven videre til
Arsenaløen og endeligt en
bro, ”Proviantgravsbroen”,
over Proviantgraven til
Frederiksholm og derfra kan
så man gå eller cykle over til
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Dokøen, en tur på 800 m eller
en lille kilometer. Til sammenligning er afstanden fra
Kvæsthusbroen til Dokøen 200
m.

Brobyggeriet kom sådan set
godt i gang, men så gik Pihl
og Søn nedenom, og det har
selvfølgelig medført, at broerne,
som skulle stå færdige i marts

Tegningerne er blevet til på
byvandringer, hvor Sven har
tegnet on location.

2013, ikke er færdige. Lad os se
om de står færdige til næste år.
Mig forekommer det, at
København har svært ved at
varetage sine bymæssige karakteristika, og det er til undren for
vore turister og byens borgere,
som netop elsker København
for sine resterende fine byplanog arkitektoniske værdier.

Når man nu alligevel skulle
bygge bro over Trangraven,
blev løsningen en skulpturel trefløjet bro, formgivet af
Olafur Eliasson, som forbinder
Nordatlantens Brygge med
Christianshavns nordende og
Arsenaløen. Broen bliver alt
andet lige en forhindring for
de mange skibe, der holder til
i Christianshavns Kanal, også
selvom den bliver oplukkelig,
og netop alle de mange både er
med til at gøre Christianshavn
til et af Københavns mest spændende kvarterer. Spørgsmålet
er så, om man får ansat nogle
brofogeder til at betjene broerne, for der er ikke mange
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Tekst: Connie Christensen
Foto:Henrik Ploug (FAF og DBA)

Nytårskur med malerier

1813

Nytårskur hos Vinoble i Krystalgade

Arrangementet dannede samtidig ramme
om en fernisering
af kunst, som også
er et af elementerne
i Vinobles idé om
sanselige oplevelser.
Kunstneren præsenterer sine værker,
som kan nydes af
Vinobles kunder og
gæster i nogle uger.
Det er værd at holde
øje med datoerne for

Helt i tråd med Vinobles koncept var der fredag den 10.
januar lagt op til en fest for alle
sanser. I anledning af nytåret
blev gæsterne mødt med skøn
Roederer-champagne fra Reims,
og kyndige østersåbnere fra
HAV i Torvehallerne med indehaver Tommy i spidsen åbnede
østers i rasende fart.
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disse arrangementer, der altid
finder sted en fredag eftermiddag. Ud over oplevelsen er der
altid et godt tilbud på vin til at
tage med hjem til weekenden.
Ved denne fernisering var det
maleren Claus Gawin, som har
den ekstraordinære historie, at
han kun har malet i nogle få
måneder. Som 63-årig vindu-

Claus Gawin, der præsenterede sine
malerier i Vinoble, er selvlært og har
kun malet i få måneder. Alligevel er
han udtaget til den store udstilling
Kunst Weissensee 2014 i Berlin, der
præsenterer de 15 p.t. mest lovende
kunstnere i Europa.

espudser fik
han pludselig
inspiration
til at male og
er netop blev
udvalgt til
at udstille
i Berlin på
den prestigefyldte udstilling Kunst
Weissensee
2014, der har
samlet de p.t.
15 mest interessante kunstnere i Europa.
Claus Gawin
fortæller selv
om sine følelser ved at male:
”Det er ligesom at trække
vejret, bare bedre. Farver
bringer mig den største
glæde. Der skal være mørke
og lys, for kontrasterne er
nødvendige, men jeg svælger
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VIGGO RIVAD EN FOTOGRAF
MED SJÆL I DET MENNESKELIGE
Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)
Tekst: Connie Christensen

Viggo Rivad er københavner med liv og sjæl og har fotograferet byens helt almindelige mennesker i
dagligdagens situationer: på vej til arbejde, midt i arbejdet, et kys til kæresten. Men Viggos interesse for
mennesker har også ført ham næsten verden rundt, hvor han har dokumenteret menneskelivet på godt
og ondt.
Viggo, der er fra 1922 og nu bor på Amager, fortæller her om sit liv med kameraet:

Man kan se, at han er trådt lidt tilbage for ikke at få noget i hovedet.
Noget senere var jeg ude på Politiskolen, hvor betjenten var elev. Jeg
ville bruge billedet til en plakat, og til det skulle jeg bruge en tilladelse.
Den unge – jyske - betjent sagde, at det var noget værre noget. De var
blevet sendt derud med besked på at blive stående, lige meget hvad der
skete. ”Så a ble stående”, sagde han.

Jeg har gået meget på Glyptoteket og kigget motiver, men fandt ud af, at
det er ulovligt at tage billeder af kunstværker. Kunstneren har copyright,
ligesom jeg har copyright til mine billeder. Så tænkte jeg, at jeg kunne få
min bror og hans kone ind og stå. Man kan ikke forvente, at det hele er
klart og tilrettelagt, man må selv gribe ind og arrangere.
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Slumstormere i Fredensgade i 1973:
Den 1. maj havde politiet spærret
gaden for at få ryddet huset. Jeg havde
fotograferet derude før og kendte godt
pigen, Agnete. De unge havde drukket
rigeligt og smed alt muligt ned i hovedet
på betjentene. Vi var mange fotografer
derude den dag, og vi lå i kælderhalsene
for at få billeder. Pludselig ser jeg Agnete
komme ud af gadedøren, med gryden
under armen. Jeg sprang op og råbte:
Agnete, tag gryden på hovedet! Det
gjorde hun, og så fik jeg taget 3 billeder,
inden de andre fotografer kom til. Jeg
skyndte mig at råbe til Agnete, at hun
skulle tage gryden af, og det gjorde hun.
Da de andre fotografer bad hende tage
gryden på hovedet igen, sagde hun: Nej,
det er Viggos og mit billede, I må finde
på noget andet.

”Jeg tegnede og malede i skolen, før jeg begyndte at fotografere. Jeg ville gerne være tegner, men så lånte
jeg engang et kamera og syntes, det var spændende, at man kunne fastholde ting. Det var under krigen,
så jeg har været først i tyverne. Det var et gammeldags 6 x 9 klapkamera med bælg, meget kompliceret.
Man skulle jo også have fremkalder, men under krigen kunne man hverken få det ene eller det andet,
heller ikke film. På Nyelandsvej var
der en skomager, der havde, hvad
man under krigen kaldte ”bukkevarer”. Det var varer, der ikke
kunne ligge fremme, men lå under
disken, så man skulle bukke sig for
Linedanser i Cirkus Schumann:
Jeg har kopieret billedet, så det ser
ud, som om han er ved at falde.
Men det var noget, han gjorde
bevidst for at det skulle se farligt
ud, han havde styr på det. Det,
der er fejlen ved det billede er, at
jeg har beskåret det for tæt; man
synes, han ikke kan falde, for
han kan holde fast i kanten af
billedet. Jeg forberedte mig til det
billede i længere tid. Først købte
jeg billet til bageste række, for
jeg havde ikke så mange penge.
Derfra kunne jeg se, hvor lyset
faldt. Så købte jeg en billet til
første række for at tage billedet.
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FOTOGRAFEN VIGGO RIVAD HAR SKILDRET SAMFUNDET
Københavnerbillede fra 1965:
Taget på hjørnet af
Holmbladsgade og
Amagerbrogade kl. 6 om morgenen, og det er tåget. Hvis det
ikke er tåge, kan man ikke lave
billedet, for så bliver det kun sort
og hvidt. Tågen gør, at der bliver
lys i billedet.

To mennesker under
Rådhuspladsen, 1955:
Under Rådhuspladsen var
der toiletter før i tiden, og jeg
skulle derned i nødvendigt
ærinde. Da jeg vender mig
om, ser jeg hele den lange gang
og de to mennesker. Jeg tog et
tilfældigt billede af nogen, der
kom gående imod mig. Jeg
syntes ikke, det var helt rigtigt,
og derfor tegnede jeg på forstørrelsen, hvordan jeg ville have
det til at se ud: de to skulle
holde hinanden i hånden, og
det gjorde de ikke på mit første
billede. Jeg fik nogle arbejdskammerater fra KTAS ned og
instruerede dem om, hvordan
de skulle holde hinanden i
hånden og kysse. Her kommer
princippet ind, om man må
gribe ind og redigere.

Jeg havde efterhånden også lært
en del teknik. Så begyndte jeg
at udstille på Charlottenborg,
hvor en gammel fotograf, Åge
Remfeldt, havde en udstilling
hvert år, hvor man kunne have
3 billeder med. Der deltog
jeg flere gange, og siden kom
mange andre udstillinger til.
Derudover havde Politiken,
Berlingske og Jyllandsposten
hver sommer en fotokonkurrence, hvor jeg sendte billeder
at få fat i dem. Jeg havde hørt,
at skomageren havde nogle film,
så jeg gik derhen med et par
sko, der skulle ordnes. Efter jeg
havde sikret mig, at der ikke
var andre i butikken, der kunne
høre, hvad vi talte om, hviskede
jeg til ham: Der skulle vel ikke
være en rulle film? Så kiggede
han sig omkring, bukkede sig
og tog en rulle film frem under
disken. Jeg kunne få en rulle
film om ugen, så mine sko blev
pudset og ordnet så fint som
aldrig før.
Efterhånden tog fotografiet
fart. Jeg købte et brugt spejlreflekskamera hos en marskandiser i Dannebrogsgade; da var
krigen slut, og man begyndte
at kunne få film, selvom det
stadig var svært. Mit første
billede, der vandt en præmie,
var et billede af 2 drenge, der
går i Magstræde. Det var et
fotomagasin, der havde konkurrencen i 1946, og jeg vandt hele
10 kr. ”Sans for billedmæssig
fotografi, han skal nok nå vidt”,
stod der i bedømmelsen. Det
måtte jeg jo prøve at leve op til.
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til. Der viste det sig, at jeg havde talent for at tage de billeder, der kunne vinde, for jeg vandt næsten hver gang. Det
var jo ikke så godt for en avis, der gerne skal bringe nyheder.
Det førte til, at de 5 bedste kun måtte deltage i en speciel
gruppe, og det var lidt kedeligt. Så sendte jeg ind under mit
mellemnavn, jeg hedder Viggo Reinholdt Rivad. Reinholdt
blev navnet, på en c/o adresse hos min kones bedstefar, der
boede i nærheden. Så vandt jeg sgu igen. Problemet var så,
når jeg skulle ind til Politiken og hente min præmie, for de
kendte mig jo. Den spøg gik kun en gang.

Amra i Ægypten:
Jeg mødte Amra for mange år siden, i 1996, da jeg var på ferie i Ægypten. Rejseselskabet var på tur til en lille
ø et par kilometer nede ad Nilen syd for Aswan. Jeg havde godt set, at der var en pige, der fulgte efter mig. Jeg
spurgte, om jeg måtte tage et billede af hende, og det fik jeg lov til. Om bord på båden spurgte jeg rejselederen,
hvordan jeg kunne sende et billede til pigen. Da jeg kom hjem, sendte jeg et billede ned til hende med et brev
på engelsk. Jeg fik et brev tilbage. Det førte til, at jeg tog derned igen alene og lavede en historie om hende. Og
nu har jeg lige fået brev fra hende.

Jeg havde fået en opgave af DSB, som havde givet mig frikort til at køre rundt
i landet og tage billeder. Jeg gik ind på Hovedbanen og satte mig i toget på 1.
klasse i en ikke-ryger kupé. Ind kommer den ældre herre med stor cigar, som han
pulser på. Han spurgte, om det gjorde noget, at han røg. Ja, sagde jeg, det er jo
en ikke-ryger kupé. Han var meget høflig og lagde cigaren væk. Så begyndte han
at snakke, og jeg tænkte øv, jeg havde tænkt mig at sove lidt. Det viste sig, at han
havde været fremmedlegionær og havde skåret hovedet af mange. Han havde været
i Indokina, hvor det var nærkamp med bajonetter og knive. Da vi nåede Odense,
stod han af og sjokkede afsted på perronen. Jeg tænkte: de skulle bare vide, hvad
den pæne, gamle mand har været ude for! Tænk, hvad folk skjuler.
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anse, og børnene morede sig. Jeg tog alle 12 billeder på filmen, det tog et minut, så vendte hun sig om og stak hånden
d. Så skulle jeg til lommerne. Det, jeg godt kan lide ved billedet er, at hun ikke danser for mig. Hun lukker øjnene og danor sig selv, fordi hun synes, det er sjovt. Havde hun haft åbne øjne, havde hun danset for pengenes skyld.

FOTOGRAF VIGGO RIVAD

Jeg var på et torv, hvor den gamle mand
med kæmpecigar og stok gik rundt. Jeg
tænkte: Hold da kæft, ham må jeg have
et billede af. Jeg spurgte ham pænt på mit
sparsomme spansk, om jeg måtte tage et
billede af ham. ”Si, si, no problemas”,
sagde han. Nogen tid senere så jeg et
billede i avisen herhjemme, hvor jeg genkendte manden; det viste sig, at det var
Hemingways gamle ven og styrmand, når
han var på fisketur; det er ham, der er den
gamle mand i Hemingways bog Den gamle
mand og Havet.
Jeg har rejst meget i mit liv. Det Kgl.
Bibliotek har købt mange af mine billeder, og jeg har senere doneret en masse
af mine billeder til dem, og til Brandts
Klædefabrik i Odense. Alle mine bedste
billeder ligger i Odense.
Mine billeder skal ses og ikke forklares,
så kunne jeg lige så godt blive forfatter. Mit motto har næsten altid været:

Uden for Granada var jeg gået en tur en tidlig morgen. Pludselig kom
der en kvinde med 3 børn løbende og begyndte at synge og danse, og
børnene morede sig. Jeg tog alle 12 billeder på filmen, det tog et minut,
så vendte hun sig om og stak hånden bagud. Så skulle jeg til lommerne.
Det, jeg godt kan lide ved billedet er, at hun ikke danser for mig. Hun
lukker øjnene og danser for sig selv, fordi hun synes, det er sjovt. Havde
hun haft åbne øjne, havde hun danset for pengenes skyld.
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se, hvad jeg har set via mit kamera. Jeg hører ofte, at man siger om
mine billeder: der har han sgu været heldig. Man kan godt være
heldig en gang imellem, men ikke hele tiden. Mange af mine billeder er ofte resultatet af lang tids forberedelse. Jeg har også hørt
skuffede bemærkninger om, at det var arrangeret det hele og ikke et
rigtigt fotografi, næsten snyd. Men hvad så med film, teater, maleri,
skulptur og al anden kunst? Det er jo heller ikke tilfældigheder, men
bevidst arbejde med det medie, man nu selv har valgt. Jeg kan ikke
løbe an på tilfældigheder.”

Byens heste
Måske er der en eller anden,
der har undret sig over, at der
er så få spurve tilbage i Indre
By. Grunden er den, at en flere
tusind år gammel symbiose
mellem heste og spurve med
hestepærerne blev opsagt ved,
at den ene part forsvandt ud
af bybilledet efter anden verdenskrig. Allerede i 1920erne
var hestedrosker og hestetrukne
varevogne ikke længere helt så
almindelige, og staldene inde i byejendommenes gårde
havde ejerne fået
ombygget til garager.
Dog fik hesten en
kort renæssance under
besættelsestidens benzinmangel og måtte
trække person- og
varebiler i egenskab af
rugbrødsmotorer.
I dag er det svært at
forestille sig, at al
transport fra vikingetiden til det 20.
århundrede her i byen
blev trukket med
håndkraft, blev båret
på menneskeryg,
blev sejlet på kanalerne eller trukket af
heste. Æsler, okser og
muldyr som ellers i
Europa og Asien blev
aldrig almindelige trækdyr. Men
også mekanisk energi før vindog dampmøllerne skulle heste
frembringe med deres ende-

løse rundgang i en hestemølle,
blindet så de ikke blev svimle
af denne konstante rundkreds.
Deres energi trak vævestole,
rugmelsmøller, maltmøller, slibevalser etc.

Det betød, at der dagligt skulle
skaffes masser af hestefoder ind
gennem byportene, ikke mindst
da vognmændenes indenbys

græsningsarealer såsom langs
med Nørre Vold forsvandt med
boligbyggeriet i 1500-tallet. Alle
middelstore og store bygårde
skulle have en eller flere stalde.
Heste kunne ikke som køer
hejses op til 1. sal, og de
skulle ligesom vognene
problemløst komme
ud og ind af portene.
Det var en absolut
betingelse, at gæstgiverierne i Vestergade og
Nørregade også rådede
over en rejsestald og et
forråd af halm og havre.
De medfølgende kuske
kunne da få et sengeleje
lige over staldene, så
de ikke nattefrøs om
vinteren.

Foto: Arkiv
Tekst: Jan E. Janssen,
lokalhistoriker

det mere og mere normalt at
servere hestekød som alternativ til hønse-, svine- og
oksekød. Men med voksende
velstand indsneg tabuet sig
igen, nu ud fra kæledyrsstatus.
En af de sidste hesteslagtere i
Indre By var P. Fridrichsen på
Teglgårdstræde nr. 6 (1869),
men han måtte ikke slagte selv.
Og i 1894 havde hesteslagteriet Wentzel Beckers Enke
på Frederiksborgvej 10 et lille
udsalg på Landemærket nr. 55,
en ikke særlig pæn adresse lige
over for indgangen til det berygtede Ll. Brøndstræde.
I dag er ridning nærmest en

Hestekød var som
bekendt urent i den
katolske tid, men
efter 1800 begyndte
Veterinærskolen i Skt.
Annægade at slå et
slag for det sunde,
smagfulde hestekød,
snart støttet af statslige myndigheder, og
i offentlige institutioner som
Tugthuset i Torvegade, i kaserner, på Almindelig Hospital
og Frederiks Hospital blev
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København var afhængie af hestene
ren kvindesport, men før bilens
ankomst til byen skulle enhver
duelig hædersmand være i stand
til at ride for at komme længere
omkring end inden for voldene.
Godt nok gik hver rask mand
og kvinde dengang flittigt og
dagligt adskillige kilometer, og
det fortælles, at en børneflok
i 1830erne gik hele vejen fra
Rahbeks Alle til Eremitagen på
en formiddag. Men status og
personlig frihed opnåedes først
ved at sidde i sadlen og skue
ned til de gående. Man kunne

leje en ridehest, men det optimale var, at der stod en hest,
skinnende striglet og med eget
navn parat til en ridetur på voldene eller ned ad Frederiksberg
Alle. En af de sidste ridende
herrer i byen var, som man ved,
kong Christian X, der intelligent udnyttede symbolikken i
denne beklemte tid efter 9. april
1940. Heste, der i mange år var
knyttet til en bestemt familie
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og dens personale, fik mangen
en københavner et intenst følelsesmæssigt forhold til. Lotterne
og Liserne med de store melankolske øjne har voldt unge og
gamle ægte tårer, når de som
affældige krikker måtte afleveres

til byens rakker. Også diktatoren og lægen Struensee var en
ivrig rytter, og alle vidste, at han
havde kureret en holstensk greve
for nyresten ved at ordinere
gentagen galopridning.
Mindst en gang om sommeren
skulle hver københavnerfamilie
på skovtur, og den gik for det
meste til Charlottenlund eller
helt ud til Jægersborg Dyrehave.

De mere velaflagte bestilte en
åben hestevogn inklusive kusk,
der stillede med to heste foran
gadedøren og familien med

personale og fuld oppakning af
tæpper, madkurve, vinflasker og
skødehund drog af sted og kom
træt hjem inden Østerport og
Nørreport var aflåst. De mindre
velstillede ventede på Sankt
Hans Torv eller på Trianglen
i en større kapervogn med to

heste. Men så snart de sidste
ledige pladser var solgt, drog
vognen af sted, og man kunne
undervejs allerede knytte kontakter til medpassagerer, og når
man var kommet til Dyrehaven
ved frokosttid, var stemningen
munter og højrøstet. Hestene
og vognene tilhørte som regel
ikke en familie, men byens
mange vognmænd, der levede
af udlejning til transport indtil

den dag, hvor de købte deres
første benzindrevne automobil
på afbetaling eller veksler.
Den største bruger af hestekraften var imidlertid militæret og
kongen. Dyrene blev købt hos
hesteprangere, flere af dem hol-

dende til ude på Vesterbro, på
hestetorve som Roskildes og på
auktioner. De blev indkøbt som
unge remonter, indtil de efter
tre fire års træning var klar til
almindelig ridning. Ikke blot de
oprindelig 132 livgardere til hest
og garnisonens kavaleri, også
officererne og ordonnanserne
spadserede jo ikke ligefrem
omkring i byen. Ammunition,
kanoner og morterer, forplejning, hø og brændsel skulle
transporteres i og uden for byen
med de militære trænvogne, ofte
lejet hos private vognmænd.
Undervisningsministeriets kontorer på Frederiksholms Kanal
og adskillige kontorbygninger
på Slotsholmen går tilbage
til militære hestestalde. Og
som en historisk reminiscens
om den tid, Christiansborg

Eft. i Fortunstræde
har siden 1807 været
kongelige sadelmagere
med mange svende bag
Staldmestergården på
Christiansborg. Her
fabrikerede og reparerede de alt det lædertøj,
der knytter sig til ridning og kørsel, sadler,
bidsler, piske m.m., i
begyndelsen til flere
hundrede kongelige
hopper og vallakker.

fremtrådte som en bevæbnet
kongeborg, findes der den dag
i dag rigtige hesteduftende
stalde midt imellem statens
kontorer. Også ridebanen er der
endnu. Brdr. F. & L. Dahlman’s

majestæt og hans dronning,
ikke andre dødelige, basta. Men
fremmede magters gesandter,
nutidens ambassadører, har altid
villet imponere gadens nysger-

Antallet af køreheste,
deres farver og udsmykningen af remme- og
sadeltøj var en markør
af stændersamfundets
sociale lagdeling. Seks
hvide heste var forbeholdt den enevældige

rige og blære sig med ekstra
hestekræfter. Og det gjaldt
også for de såkaldte homines
novi, de sociale opkomlinge,
der skulle kamuflere deres
simplere afstamning. Heste og
køretøjer var der for at blive set.
Kongelige ekvipager, karosser,
landauere, berlinere, wienervogne, chaiserne, jagtvogne, kaner
og hvad de ellers blev kaldt, alle
skulle de trækkes og eskorteres
af heste og uniformsklædte ryttere.
Hvor meget hesten engang var
en uundværlig del af alle københavneres hverdag, kan vi aflæse
af det mest populære legetøj i
over to hundrede års barneliv:
gyngehesten.
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Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)
Tekst: Connie Christensen

Tekst: Connie Christensen
Foto: Kirstine Ploug

MAD OG KUNSTHÅNDVÆRK
FRA DET NORDATLANDSKE
OG SCANDINAVIEN

WELLNES ER EN SKØN TING
MIDT I VINTERENS KULDE

Tranhuset for enden af
Strandgade på Christianshavn er
kommet godt fra start og udvider sit sortiment af kvalitetsvarer fra Norden.

Varme i kroppen med chokolademassage

Michael Jensen, der nu er
eneindehaver, fortæller: ” Som
udgangspunkt har vi grønlandske varer som hidtil, men vi
ønsker ikke en rent grønlandsk
forretning. Vi samarbejder med
Det Grønlandske Hus, men
vi vil gerne være nordisk dækkende med gode kvalitetsvarer,
også tøj. Alt skal være håndlavet
her, vi ønsker ingen kinavarer.
F.eks. har jeg fundet et lille

I vintertiden trænger vi til
varme. Mange mennesker rejser
væk for at komme til varmere
himmelstrøg, men der er også
mange, der ikke har råd til at
rejse. Så kan man komme herned og få en behandling. Mange
har i efteråret været glade for
spabehandlingerne, for der får
man virkelig varmen. Men også
chokolademassage har været et
hit, for den chokolade, man
bruger til at massere kroppen,
er varm, og man kan dufte den
dejlige chokolade. Vi bruger ren
chokolade, 99,8% økologisk
chokolade, de sidste 0,2% er
antioxidanter. Huden er helt
blød efter behandlingen, og
selve oplevelsen af at få massage
i noget, der dufter så godt og
giver varme, giver noget ekstra.
Mange siger, at de har fået en
helt særlig oplevelse, når de går
herfra.

Maral Namin fortæller om veje
til velvære i den kolde tid:

Michael Jensen, indehaver af Tranhuset, vil konkurrere på kvalitet, ikke prisen. Alle varer er håndværksvarer.
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røgeri, der har, hvad jeg vil
påstå er Danmarks bedste varer.
Det er et lille familierøgeri i
Vendsyssel, der på tredje generation dyrker håndværket. For det
er håndværk i modsætning til
hovedparten af de røgvarer, man
kan få i supermarkederne. I dag,
når man køber røget laks, er de
typisk lavet på en stor fabrik,
fordi det skal gå stærkt, og man
skal holde omkostningerne
nede. Familierøgeriet røger laksen på løvtræ i 24 timer, næsten
diamentralt modsat af hvad,
fabrikkerne gør.

være fisk, der er fanget med 1
km stor not. Det er også vores
filosofi.

Når det gælder fisk, skal det
være bæredygtigt. Det skal ikke

Vi har haft problemer med at få
moskusokse fra Grønland, fordi

Vi har nu i butikken trøjer fra
Finland, Sverige, og Island.
Grønlandsk kunst er også
repræsenteret. Vi har salt fra
et lille familieejet saltsyderi i
Blokhus. Læsøhummere er i fryseren; de fanges dagligt ud for
Læsø, renses og fryses ned på
Læsø, og transporttiden hertil
er jo kort. Jomfruhummerne
fra Læsø regnes blandt verdens
bedste.

det moskusslagteri, der var, gik
fallit, og det er ikke startet op
endnu. Men vi har fundet en
lille producent, som nu begynder at indhandle det, når sæsonen går i gang. Rensdyrkød har
vi fra Nordsverige, også fra et
familiested.”

Vi har solgt mange gavekort i
efteråret; unge køber til deres
forældre, manden køber til sin
kone, veninder giver til hinanden. De gavekort bliver ofte
indløst til chokolademassage.
En anden ting, vi har haft
meget glæde af i efteråret, er
ansigtsbehandlinger til mænd.

Maral Namin er initiativtager til Lumin Wellness i Dronningens Tværgade, der tilbyder en hel
række behandlinger til forøget velvære, navnlig i den kolde tid
blevet meget bedre
til at gøre noget ved
hudpleje. Vi bor i et
land, hvor især vores
ansigter er udsat for
skiftevis varme, kulde
og fugt. Det er hårdt
for huden. Vi hjælper
dem med behandling
her kombineret med
et hjemmeprogram,
for behandlingen
kan ikke stå alene.
Vi har plejeprodukter, vi sælger her, så
vi kan give dem et
program med hjem.
Vi kan og skal ikke
fjerne alle rynker, for
Forskellige sunde creme er også godt for din
hud her i kulden.
ansigtet skal beholde
sin mimik, men
Mænd er traditionelt ikke
behandlingen har en
gode til ansigtspleje, men på
udglattende, opstrammende og
et tidspunkt melder rynkerne
forebyggende effekt. Både for
sig, og så søger de behandling.
mænd og kvinder.
Jeg kan se, at i de 10 år, jeg har
været i branchen, er mændene
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Foto: Henrik Ploug, FAF
Tekst: Connie Christensen
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Maleriudstillinger rundt om i byen
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Tekst og Foto: Kirsten Norn,
Bibliotekar

Børsbygningen er til salg

Børsen og den jyske hede

Børsbygningen
er til salg.
Køberen må
nok regne med
lidt reparation
hist og her, bl.a.
af sandstens
skulpturerne på
facaden.
På en ferietur
i Jylland dukkede noget overraskende flere
stykker Børsen
frem på den
sydlige del af
den jyske hede.
Hvordan er de
dog havnet her?
Holger Petersen
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Det skyldes Holger Petersen,
der blev grosserer i København
og som bl.a. blev initiativtager
til egnsudvikling i den sydlige
del af Midtjylland i 1900-tallets begyndelse. Han blev født i
1843 som nr. 3 af syv søskende
på en større gård ca. 25 km vest
for Horsens/Vejle. Som barn
flyttede han til København,
hvor han tidligt fik mulighed
for at udvikle sine evner for
handel. Et venskab mellem
hans bror, August Petersen
og Hedeselskabets medstifter
Enrico Mylius Dalgas førte til
en henvendelse til grossererbroderen, som havde muligheden
for at føre Dalgas’ store vision
ud i livet. Den gik ud på at
omskabe et større hedeareal til
plantager.

Holger Petersen var
straks åben over
for tanken og rejste
til Jylland for at se
nærmere på lokaliteterne. Men hvem
kunne man få til at
investere i ufrugtbar
sandjord, der først
om 20 år kunne
forventes at give
overskud?
En snes københavnske grosserere
købte plantagejord
i det midtjyske og
byggede passende
boliger i en uvant
størrelsesorden og
stilart på den bare
sandjord i begyndelsen af 1900tallet. Kendte bygnings- og
havearkitekter udfoldede sig
langt fra alfarvej og skabte byggeri af fremragende kvalitet.
Derfor kan man i dag finde et
eventyrslot i bindingsværk, fine
lystlandsteder og eksempler på
større københavnske villaer med
plads til rigeligt folkehold. Om
sommeren forlagde grossererne
residensen til det jyske til et
mere afslappet liv med familie
og venner. Efterhånden som
plantagerne voksede til, blev der
også mulighed for jagt. Lokal
arbejdskraft blev ansat og alle
varer selvfølgelig købt på egnen.
Det må vist siges at være egnsudvikling for hver en krone!

Også Holger Petersen rejste en
større bygning på heden kaldet
”æ slot” i folkemunde. Det er
her, dele af sandstensudsmykningen fra Børsen dukker frem.
Petersen finansierede restaureringen af Børsen i 1890’erne,
og derfor kan dele af facadens
udsmykning ses på heden i dag.
Holger Petersen hører man

aldrig om mere, men både han og Dalgas fik hver
en statue for deres indsats for den jyske hede.
Holger Petersens personlighed lyser ud af den
store granitblok, der står frit i private omgivelser. Hans statue blev rejst på lokalt initiativ som
tak for alt, hvad han havde gjort for egnen. Ikke
langt derfra, i nærheden af Vorbasse, finder man
en granitstatue af Enrico Dalgas, som er offentlig
tilgængelig. Den står på en lille høj, som næsten
går i et med omgivelserne. Man kan undres over,
hvorfor den fremsynede Dalgas skal stå i hybenrosekrat til knæene efter alt, hvad han har sat i værk
gennem Hedeselskabet.
Københavnerplantagerne kan man læse om i
bogen ”Guld og grønne skove”. Et særdeles
læseværdigt stykke erhvervs- og kulturhistorie,
smukt udstyret med nye og ældre fotos suppleret
med adskillige interessante malerier fra den store
industriperiode på begge sider af 1900-tallet.
Bygningskonstruktør Jørgen Henneke har samlet
det store materiale, som takket være en lang række
fonde er udgivet på forlaget Rhodos.
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God madidé

Kik til frokosten

Slotskælderen i
Fortunstræde,
det gamle
Karen Kik,
drives på12. år
af Frank Due.
Selve restauranten er tilbage fra 1797,
hvor den var
en af de stegekældre, som
blev etableret
i forbindelse
med det gamle Christiansborg,
hvor personalet ofte gik ud og
fik et stykke medister eller en
frikadelle og lidt øl. I midten
af 1800-tallet blev det lavet
om til en frokostrestaurant.
Frank Due fortæller: ”Bedst
kender vi den nok fra 1910,
hvor Laura og Karl Kik startede
Slotskælderen hos Laura Kik,
netop med en buffet, hvor man
kikker på retterne og vælger,
hvad man vil have. Det har
kørt på denne måde siden. Der
har været flere af Kik-familien
her, senest Gitte Kik, som ikke
fik børn, der kunne videreføre
stedet. Derfor kunne jeg overtage Slotskælderen fra hende i
2002.”
Køkkenet i Slotskælderen
drives af erfarent personale,
der fremstiller alt fra bunden.
Slotskælderen har valgt at præsentere sit smørrebrød på en
buffet frem for at lade gæsterne
vælge ud fra et menukort. Det
er ikke en tag-selv-buffet, men
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Foto: Henrik Ploug, FAF
Tekst: Connie Christensen

Helle Carlsen er køkkenchef og smørrebrødsjomfru. Helle laver
her æggecreme af mayonnaise, dijonsennep og hakkede æg.
Tony Jørgensen har været i køkkenet omkring 7 år.
Tony, der er ved at uddanne sig til smørrebrødsjomfru, er i det kolde køkken sammen med Helle.

Peter Bechman Skandrup står for det varme køkken og har været der i godt 6 år. Peter skærer den
ferske laks i tykke skiver.
Lakseskiverne steges ca. 1½ minut på hver side.
Efter stegning dryppes med citronsaft, der giver
godt modspil til den fede fisk.

Den færdige laksemad er anrettet med blancherede asparges, stenbiderrogn, citronbåde, dild, tomat og æggecremen, som Helle har lavet. Et dejligt stykke mad, der fortjener et glas hvidvin eller øl og snaps.

en udstillingsbuffet, hvor man
kan se alle de ting, der er på
menuen. Menuen skifter efter
årstiderne, men der er hele
tiden en række kolde og lune
retter og mange forskellige
oste. Der er masser af forskellige slags sild, ål, fem slags laks
og sæsonprægede retter, som i
øjeblikket kan være torskerogn,
stenbider og lignende. Frank
Due fortæller, at Slotskælderen
får laksen hjem fra opdræt i
Norge, hvor man kan få laks,
der er toksinfri. Næsten al det
laks, man kan få i dag, kommer
fra Norge, der har laksebrug,
hvor laksene fodres med foder,
der ikke ophober toksin, som
det er tilfældet med mange af
de store vildlaks. Slotskælderen
får varmrøget laks fra Skotland,
og til den koldrøgede laksemad
laks fra Fanø. Men det laks, der
steges og dampes, er opdrættet
i Norge.
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