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GRATIS AVIS

Ny gangbro eller jernbanebro 
kan være på vej på Hovedbanegården

Der er muligvis en helt ny jernbanebro på vej ved Hovedbanen. Ill: Banedanmark.

Der er så meget pres 
på Københavns  
Hovedbanegård,  
at politikerne nu 
diskuterer, om man 
skal bygge en ny 
jernbanebro, der kan 
skubbe Ringstedba-
nen hen over alle de 
andre, eller lave en 
ny gangbro på tværs 
af alle spor, så der  
bliver plads til to tog 
mod i dag et i alle 
spor.

 

Af Jesper Schou Hansen

Politikerne har afsat 900 
millioner kroner til en op-
gradering af Københavns 
Hovedbanegård. Ikke så 
meget til at forskønne ste-
det, men mere til at sikre, at 
banegården rent faktisk kan 
håndtere de mange passage-
rer og tog, som daglig passe-
rer flaskehalsen.

For både Københavns 
Hovedbanegård og den så-
kaldte boulevardtunnel fra 
Hovedbanen op forbi Nør-
report har kapacitetspro-
blemer. Der er kort og godt 

dårligt plads til at sende alle 
de tog frem og tilbage, som 
man gerne vil have igen-
nem.

Flaskehals
Og så udgør selve Hoved-
banen et særskilt problem. 

For her stopper både S-tog, 
regionaltog og intercitytog. 
Og der er dårlig plads til 
det hele. Lokalavisen Hav-
nefronten har haft lejlighed 
til at læse de planer, som 
Banedanmark har for mu-
lige løsninger. Foreløbig er 

der ikke truffet beslutning,  
men planerne er fremlagt 
for politikerne på Christi-
ansborg.

Ny gangbro
De mange tog ind og ud gi-
ver i sig selv problemer, for 

der er kun en perron i hvert 
spor. Hvis man bygger en 
ny gangbro tværs over alle 
spor syd for Hovedbanen i 
retning af Dybbølsbro, kan 
man skabe meget længere 
perroner og dermed få to 
tog pr. spor ind på samme 

tidspunkt. Det vil løse en del 
af problemet.

Ny jernbanebro
Et andet forslag handler om 
at bygge en ny jernbanebro 
til Ringstedbanen. Så kan 
alle tog den vej fra køre i 
eget trace uden at blive for-
styrret af de andre tog. Det 
vil også give mere kapaci-
tet. Til gengæld vil det koste 
hele det afsatte beløb og må-
ske lidt til.

S-tog til Helsingør
Et tredje forslag handler om 
at skabe, hvad man kalder 
”metro-drift” med S-tog  
på Kystbanen. Det kom- 
mer ikke til at gå hur- 
tigere. Til gengæld vil der 
køre flere tog på hele stræk-
ning fra Helsingør og ned 
mod København. Det gi-
ver større kapacitet og der- 
med bedre forhold for pend-
lerne.

Et sådant system vil også 
betyde, at både regionaltog 
og intercitytog ikke kører 
længere end til Hovedba-
negården. Det vil så til gen-
gæld betyde en mere stabil 
drift i den øvrige del af lan-
det. For i dag sætter forsin-
kelser på Kystbanen sig i 
forsinkelser i togtrafikken i 
hele landet.
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Vi kender værdien på din bolig!



Christiania-aftale  
et lille skridt i den 
rigtige retning

LEDER

At politikerne gerne vil bygge nyt på Christiania er langt fra nyt. Tilbage i 00’erne 
turnerede Venstre i København med, at der skulle bygges på Christiania. Det blev så 
en socialdemokratisk regering, der fik Venstres forslag igennem.

Aftalen betyder dels, at ”Fonden Fristaden Christiania” køber den fredede Chri-
stianshavns Vold på nogle betingelser. Derudover skal der åbnes op for området, så 
alle har friere adgang, og så skal der også bygges almene boliger på området.

Ifølge indenrigs- og boligministeriets hjemmeside, så får det ”stor betydning for 
…… resten af København og Danmark”.

Ah… nogen stor betydning får det nu ikke for København og Danmark. Der skal 
nemlig kun bygges 15.000 kvm, og forestiller vi os, at hver bolig skal være f.eks. 75 
kvm - det er sådan en god toværelses – så bliver der altså kun bygget 200 boliger på 
Christiania. 

Det svarer cirka til mindre end et enkelt boligbyggeri på Teglholmen. Der bor i 
øvrigt i forvejen cirka 900 mennesker på Christiania, så her får det naturligvis gan-
ske stor betydning – men i København eller Danmark.. nej det gør det godt nok 
ikke.

Til gengæld kan der være begrundet håb om, at man her rent faktisk vil kunne 
bygge forholdsvis billigere almene boliger. For man bygger jo på en grund, som 
man har i forvejen. Så med mindre staten forestiller sig, at der skal falde betaling for 
grunden, så står man altså med muligheden for at skære hele den omkostning bort.

Hvordan det lige skal udmøntes, står ikke helt klart i det pressemateriale, som 
ministeriet har offentliggjort. Det er en oplagt journalistisk opgave at dykke ned i, 
hvordan det skal skrues sammen. Forærer staten her fremtidige lejere lige et stør-
re millionbeløb i form af gratis jord, eller hvordan skrues det sammen? Vi ved det 
ikke. Til gengæld ved vi, at Christiania ved tidligere aftale har fået tilført en såkaldt 
byggeret som en del af deres køb og lejeaftale. Igen noget andre boligejere kun kan 
drømme om også at få på lignende vilkår.

Til gengæld ved vi, at christianitterne gennem deres fond får mulighed for at 
købe volden for 67 millioner kroner. Noget der må betragtes som et rent røverkøb, 
også selvom ministeren hævder, at det ikke kan omsættes på de markedsvilkår, der 
gør sig gældende andre steder. Samtidig slipper Christiania for at rive en række 
huse ned, som er opført knald hamrende ulovligt på den fredede vold. Igen et vil-
kår, som andre boligejere aldrig nogen sinde vil blive tilbudt. 

Kort og godt har Christiania fået – endnu – en fantastisk fordelagtig aftale, der 
økonomisk forgylder christianitterne, sammenholdt med hvad andre ville skulle 
betale for noget tilsvarende. At Christiania har sagt ja tak til aftalen, kan ikke undre. 
At der i det hele taget har været christianitter, der har forholdt sig skeptisk til tilbud-
det, kan så kun undre. 

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (Soc.) mener, at aftalen 
sikrer, at også pædagoger, sygeplejersker og buschauffører kan bo i den by, de arbej-
der i. Med kun 200 boliger, som nok i første omgang tilbydes ældre christianitter, så 
må det siges at være varm luft, når man foregøgler, at nu får de omtalte faggrupper 
noget at bo i. 

Når man alligevel må rose ministeren, så er det fordi, der nu bliver bygget på 
Christiania – og dermed bliver mulighed for at bryde noget af den negative spiral, 
som området har været inde i med øget narkohandel, vold, drab og bandekrimina-
litet. 
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Hvor er pengene til psykiatrien?
Af Finn Rudaizky

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation  
og Region Hovedstaden (DF) og
Cecilie Winther Kristensen, 

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti  
i Københavns Omegn Storkreds

Efter det tragiske skyderi i Fields – og ef-
ter regeringen havde barslet med en hand-
lingsplan for psykiatrien – så udebliver 
både handlingsplan og penge på dette års 
finanslov. 

Det er både uforståeligt og ikke, hvad 
regeringen lovede, da den tiltrådte. Og det 
går ud over folk med ondt i sjælen, deres 
pårørende og de uskyldige, som vi så det 
med tragedien i Fields.

Sundhedsminister Magnus Heunicke 
mener, at det er forkert at afsætte penge til 
psykiatrien nu, fordi man forhandler om 
en ti års-plan for psykiatrien.

Man tror næsten ikke sine egne øre. Ikke 
en krone er afsat.

Vi ved desværre alt for godt, hvad der 
er galt med psykiatrien. Og selvom det er 
glimrende at forhandle en tiårsplan, så kan 
alle med selv et minimum af berøring få 
øje på de mange udfordringer.

Lad os bare nævne nogle få:
Psykiatrien er ekstremt underbeman-

det. Folk med åbenlyse problemer afvises 
på psykiatrisk skadestue. Der er ikke plads 
på vores sengeafsnit. Der er for få psykolo-
ger og psykiatere – de syge ender ofte som 
kastebold mellem kommunerne og regio-

nerne. Nogle gange endda mellem forskel-
lige tilbud. 

Det mener Magnus Heunicke åbenbart 
ikke, at vi allerede ved, og at vi derfor bør 
afvente en tiårs handlingsplan? 

Noget af det kan vi jo gøre noget ved, 
uden det koster noget. Det vil nok nærme-
re frigive ressourcer – nemlig koordinerin-
gen mellem kommuner og regioner.

De psykisk syge behandles af regio-
nerne, men har de problemer med f.eks. 
alkohol eller stoffer, så behandles den del 
af kommunerne. Mange af de psykisk syge 
bruger alkohol og stoffer som selvmedici-
nering. På den måde kan de dulme deres 
egen oplevelse af deres psykiske syg- 
dom.

Når psykiatrien skal arbejde effektivt 
med psykisk syge, så skal de også være fri 
af alkohol eller stoffer. Ellers hjælper det 
for lidt. Og det hjælper ikke meget at af-
vende psykisk syge, hvis man ikke samti-
dig behandler deres psykiske sygdom.

Alligevel kører de to forhandlingsfor- 
løb ofte i helt separate spor med ringe eller 
slet ingen koordination. Det er spil af pen-
ge.

Her må man spørge, hvad Heunicke 
venter på. Det er et stærkt velkendt pro-
blem, der hverken behøver tiårsplaner el-
ler flere penge. Bare en minister, der hand-
ler.
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Vil du give  
en hånd med?
På Havnefronten bestræber vi os på at blive  
en læseværdig lokalavis, der kommer rundt i  
hjørnerne i vores lokalområde – og fra tid til 
anden også gerne bag facaden, så vores læsere 
kan blive lidt klogere.

Det kræver en hel lille hær af frivillige til at få det til  
at hænge sammen. Så har du lyst til at give en hånd 
som fotograf, skribent, korrekturlæser eller sælge 
annoncer så hører vi rigtig gerne fra dig.

Har du kun begrænset tid, så hører vi gerne fra dig 
alligevel, for selv om du kun har en time her eller der, 
så er der altid plads til en til, der har lyst til at give en 
hånd med.

Er det noget for dig, så send os en e-mail  
på adm@havne-fronten.dk
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Lagersalg - spar op til 70% på bl.a. altanborde, 
parasoller, loungemøbler og meget andet.

Vi glæder os til at se dig:
Lørdag d. 10. september kl. 11 - 14
Søndag d. 11. september kl. 11 - 14
Adresse: Lunikvej 2A, 2670 Greve
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Lidl bekræfter åbning på Teglholmen

Kigger på trafiksikkerheden ved Bryggebroen

Der er nu kommet Lidl-skilt på tegningerne, og supermarkedskæden bekræfter overfor Havne-
fronten, at de flytter ind i bygningen. Ill: PLH Arkitekter.

Af Jesper Schou Hansen  
og Anders Bo Petersen

Rygtet har været der længe. 
Nu er det også bekræftet. Lidl 
rykker ind på Teglholmen.

”Teglholmen er et spæn-
dende og attraktivt område 
i København, som vi glæder 
os til at blive en del af. Vi er 
stadig for tidligt i processen 
til at kunne sige, hvornår vi 
forventer at åbne butikken”, 
siger Thomas Søllested 
Sejersen, der er kommuni-
kationschef i Lidl Danmark. 

Grunden har haft en no-
get omtumlet tilværelse. 
Indtil sidste år var det den 
daværende ejer Artha Kapi-
talforvaltnings plan at opfø-
re et hotel på grunden, der 
ligger over for Teglværket 
og ved siden af Cafe Rulos. 

Inden Artha købte grun-
den, var den ejet af NCC, 
der heller ikke formåede at 
få et byggeprojekt stablet 
på benene. Grunden ejes nu 
af KPC, der ud over en Lidl 
skal i gang med at bygge 
konceptet ”Woods”, som 
Nrep for nyligt har åbnet et 
af nær DR Byen.

Seks etager på 
Teglholmen
Det kommende byggeri på 

Teglholmen bliver på seks 
etager, og ifølge de nye ejere 
skal der i hele stueetagen ud 

mod gaden mere eller min-
dre være Lidl og med fuld 
parkeringskælder.

Eftersom der allerede 
findes en lokalplan for om-
rådet, og byggeriet holdes 

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

Woods er fleksible 
arbejdspladser
De fleste kender nok super-
markedet Lidl. Woods er 
måske lidt mindre kendt. 
Det er fleksible arbejdsplad-
ser til typisk enkeltpersoner 
eller firmaer, der samtidig 
får adgang til fællesfacili-
teter såsom kantine og mø-
derum. Og da den nye byg-
ning bliver arbejdsplads for 
lejere på tværs af firmaer 
og brancher, er der – ifølge 
PLH Arkitekter – ”i designet 
lagt vægt på rammer, der 
fremmer socialt samvær og 
vidensdeling”.

”Den nye kontorbyg-
ning bliver meget mere end 
blot et sted, hvor man kan 
sidde og arbejde. Der bli-
ver tale om en campus med 
et fagligt og socialt fælles- 
skab. På alle seks etager vil 
hubs med uformelle sidde-
områder, mødelokaler og 
kopi- og printfaciliteter være 
tilgængelige for samtlige le-
jere. Her kan man, ligesom i 

den fælles kantine og på den 
åbne tagterrasse, mødes på 
kryds og tværs og udveksle 
viden og erfaringer”, siger 
Claus Johannessen, senior-
projektleder hos PLH Arki-
tekter.

Det er KPC, der som ejer 
af grunden i fællesskab  
med Nrep er blevet enige 
om at opføre bygningen, 
som sælges til Nrep, når den 
efter planen står færdig i 
2025.

”Vi er rigtig glade for 
endnu en gang at være del 
i et ambitiøst projekt, der er 
skabt i tæt samarbejde med 
blandt andre Nrep og PLH 
Arkitekter ud fra et fælles 
ønske om at skabe mervær-
di for både husets brugere 
og naboer”, siger Ole Teil-
mann, KPC.

Cafe for alle
Ud over Lidl bliver der også 
mulighed for at gå på cafe i 
denne del af bygningen. Der 
er i designet særligt arbejdet 
med at gøre stueetagen ud 
mod Teglholm Alle så imø-
dekommende og tilgænge-
lig som mulig, så der skabes 
en naturlig integration med 
lokalmiljøet. Derfor giver 
store glaspartier frit udsyn 
til bygningens reception  
og cafeen, som er åben for 
alle. 

Af Jesper Schou Hansen

Lige siden åbningen af 
Bryggebroen i 2006 har 
blandingen af cyklister og 
fodgængere – og forskellige 
færdselsretninger – gjort tra-
fiksikkerheden noget tvivl-
som. Noget rigtig mange 
gennem årene har gjort op-
mærksom på.

Det er man opmærksom 
på i Teknik- og Miljøfor-
valtningen, fortæller områ-
dechef Henriette Hall-An-
dersen, hvis forvaltning i 
øjeblikket tester, hvordan 
et opslag på Facebook kan 
give borgerinput omkring 
trafiksikkerheden.

”Nu prøver vi denne 
fremgangsmåde og ser, om 
vi kan få noget frem ad den 
vej. Det er ikke, fordi vi ikke 
er opmærksomme på udfor-
dringerne. Vi har dem også 
ved de andre broer i Køben-
havn, og Bryggebroen kom-
mer også op, når vi spørger 
bredt omkring trafiksikker-
hed i København”, fortæller 
Henriette Hall-Andersen til 
Havnefronten.

Ingen politirapporter
Imidlertid dukker Brygge-
broen og byens øvrige broer 
sjældent op i de ulykkesda-
ta, som forvaltningen træk-
ker fra politiet.

”Vi ser ikke noget i poli-
tiets statistik. Og det skyl-
des nok den type af uheld, 
der sker ved broerne – her-
under Bryggebroen. Det er 
ikke noget, der bliver opta-
get politirapport omkring, 
men derfor kan der jo godt 
være ret farlige situationer 
alligevel. Det er dem, vi 
med Facebook-opslaget for-
søger at se, om vi kan blive 
klogere på”, siger Henriette 
Hall-Andersen.

Hvilke løsninger, der så 
bliver tale om, ved man end-
nu ikke.

”Ved Lille Langebro er 
der ved Christians Brygge 
og Blox jo etableret et lys-

kryds. Den mulighed har vi 
ikke ved Bryggebroen. Men 
hvilken løsning vi kommer 
med, kan jeg simpelthen 
ikke sige noget om endnu”, 
siger Henriette Hall-Ander-
sen.

Tidligere har den mang-
lende belysning mellem 
Bryggebroen og Cykelslan-
gen vakt kritik. Men her er 
der nu opsat belysning, så 
man ikke længere færdes i 
totalt mørke.

Vedligeholdelse 
udskudt
Hun kan til gengæld for-
tælle, at vedligeholdelses-
arbejdet på Bryggebroen er 

udskudt til næste år. Det er 
både belægningen, der skal 
have en tur, og selve jern-
konstruktionen, der skal ar-
bejdes på. Årets budget er i 
stedet brugt på en akutska-
de på en anden bro, og så 
har kommunen prioriteret 
at renovere flere broer og 
bolværker i Indre By forud 
for det netop afholdte Tour 
de France løb.

”Vi skal også lige have 
set på de mange hængelå-
se, som folk hænger på. De 
er ikke gode for broerne, så 
vi klipper dem af, samtidig 
med vi udfører arbejde på 
broerne”, siger Henriette 
Hall-Andersen.

Kommunen har tidligere 
fjernet samtlige hængelåse 
på Nyhavnsbroen. Dengang 
blev hængelåsene lagt frem, 
så man frit kunne afhen-
te den hængelås, som man 
havde sat op. Det var der 
dog meget få, der gjorde. 

”De øvrige låse står 
stadig i 20 spande på vo-
res oplagsplads, hvis der 
skulle være en kunstner, 
der har en god idé til hvor-
dan de kan bruges. Låsene 
kan ikke længere hentes af 
borgerne”, siger Henriette 
Hall-Andersen.

TesTamenTe
• Hvem vil du sikre?
•  Ægtefæller/samlevende/enlige 

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

Chr. Hansensvej 5 • Svinninge
Ved Faurgården 7 • Holbæk

Vestervangen 10 • Asnæs

Lars Michael
Randskov

lmr@cityadvokat.dk
Tlf. 26 12 53 81

Testamente
Hvem vil du sikre?

Ægtefæller, samlevende og 
enlige – de fleste har behov for 
testamente. 

Gratis uforpligtende møde på 
mit kontor eller hos dig. 

Advokat og specialist i arv, 
testamente, dødsbobehandling, 
fremtidsfuldmagter og 
ægtepagter.Lars Michael 

Randskov
lmr@cityadvokat.dk

Tlf. 26 12 53 81
Lyngby Hovedgade 62, 2. th.
2800 Kgs. Lyngby

Gothersgade 137, 5. tv.
1123 København

Burchhardts
Begravelsesforretninger
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En klassisk Brygge-cafe  
er genåbnet i nyt design

Amager Fælleds Venner klager endnu engang – nu til EU

Tobias Faber på den lille plads foran cafeen, hvor kommunens entreprenør har lånt hans krukker til at skabe en lille grøn oase.

Af Jesper Schou Hansen

Den har ligger der næsten 
lige så længe, der har været 
cafeer på Bryggen. Tobi’s i 
Leifsgade. Og lige så længe 
har Tobias Faber drevet ca-
feen.

Starten var dengang, 
hvor det var nærmest umu-
ligt at opdrive en kop læk-
ker kaffe og endnu sværere 
at få lidt lækkert sødt til. 
Det lavede Tobias Faber om 
på, da han diskede op med 
kaffe fra Riccos og brød fra 
Lagkagehuset. Siden er der 
mildest talt kommet kon-
kurrence, og derfor har det 
også været tid til at supplere 
udvalget med vine og et me-
nukort med enkle retter – og 
så i øvrigt renovere cafeen 
fra inderst til yderst.

”Coronaen kom og luk-
kede det hele ned. Og så 
var der jo pludselig tid til at 
tænke lidt over alle projek-
terne, som man havde gået 
og puslet lidt med oppe i ho-
vedet gennem noget tid. Og 
eftersom coronaen jo satte 
en effektiv stopper for hver-
dagen, så blev der jo masser 
af tid til at tænke tanker”, 
fortæller Tobias Faber, der 
har budt Havnefrontens ud-

sendte på kaffe, fordi han 
gerne vil fortælle om den 
genåbnede cafe og de tan-
ker, han gør sig – også om 
fremtiden.

Gennemført 
renovering
”Der er heldigvis masser af 
steder, hvor man kan få sig 

en god kop kaffe og noget 
godt brød. Blandt andet hos 
os. Men fremover skal man 
også kunne få et godt glas 
vin – af det jeg kalder ’et 
godt glas vin’ og en let an-
retning”, fortæller Tobias.

Han vil have omdannet 
noget af kælderen til vin-
kælder og så på sigt serve-

re ”dagens eller ugens ret”. 
Indtil videre er det med et 
mindre – men spændende – 
udvalg af vine og det kendte 
cafe-kort.

”Foreløbig har vi fået 
overstået renoveringen. Der 
er både lydabsorberende 
gulv i stedet for det gamle li-
noleum, ny svag lyserød far-

ve på væggene, pistaciegrøn 
på bordene – begge dele i 
pastelfarver, akustikplader 
i loftet, lysdæmpning i alle 
lamperne, franske cafébor-
de og stole med tæt på sam-
me pistaciegrønne farve. Et 
kæmpe projekt. Også fordi 
jeg har lavet det hele selv”, 
fortæller Tobias.

Udenfor er der også sket 
noget. Der er kommet et 
lækkert udendørs hjørne 
med grønne træer og plan-
ter.

”Det har jeg så ikke lavet 
selv. Det er kommunens en-
treprenør, som har skabt det 
lille hjørne med en kommu-
nalbænk og det hele. De har 
snuppet mine store kruk-
ker og sat dem helt ud. De 
spurgte selvfølgelig først. 
Men jeg synes faktisk, at det 
ser super godt ud”, siger To-
bias, der også har fået ros af 
de lokale for både design og 
det lækre nye hjørne.

”Det sidste skal de nok 
rose kommunen for at have 
lavet. Men det er da mine 
krukker, de har lånt”, siger 
Tobias med et smil. Han har 
tænkt sig, at lave det grønne 
hjørne på Bryggen og kom-
munen kan bare fortsætte 
med at låne krukkerne.

Vine og lette retter
I øjeblikket er han ved at 
pusle det kommende menu-
kort på plads. Og vinkortet 
skal også helt på plads, in-
den han annoncerer aftenå-
bent med lette retter.

”I øjeblikket er det rigtig 
svært at få medarbejdere til 
køkkenet, så vi bruger tiden 
på at finpudse vores tanker 
og ideer – og så tager vi det i 
det tempo, hvor vi kan følge 
med”, siger Tobias, der vil 
gå efter et menukort med 
hjemmelavet brød og da-
gens ret som veksler efter 
årstiden. 

Af Jesper Schou Hansen

Det er ikke manglen på kla-
ger, der kendetegner Ama-
ger Fælleds Venners aktivi-
teter. Selv om det på ingen 
måde er lykkedes at stoppe 
det igangværende byggeri 
på fælleden, så fortsætter 
foreningen ufortrødent 
med at afsøge klagemulig-
heder.

Foreningen har således 
sendt en klage til EU-kom-

missionen over, hvad de 
selv kalder ”Danmarks 
mangelfulde udpegning af 
beskyttede naturområder”.

”Danmark er det land i 
EU, der har færrest Natura 
2000-områder. Vi har kun 
udpeget omkring ni pro-
cent af landarealet som Na-
tura 2000-områder”, siger 
advokat Louise Faber, der 
har sendt klagen til EU på 
vegne af Amager Fælleds 
Venner.

Til sammenligning har 
for eksempel Græken-
land udpeget 27 procent 
af sit landareal til Natura 
2000-områder, Slovenien 
38 procent og Tyskland 15 
procent.

Fælleden skal 
udpeges
Louise Faber mener, at der 
er noget, der tyder på, at 
Danmark undlader at ud-
pege områder, der opfylder 

kriterierne for at blive Na-
tura 2000-områder, når der 
i det pågældende område 
er planer om et statsligt el-
ler kommunalt anlægspro-
jekt.

“Det er klagers opfat-
telse, at medlemsstaten 
Danmark igennem mange 
år strategisk har undladt 
at udpege visse lokaliteter, 
der opfylder kriterierne 
som Natura 2000-områder. 
De lokaliteter, det drejer 

sig om, er lokaliteter, hvor 
der er en plan om engang 
i fremtiden at realisere et 
statspolitisk vedtaget an-
lægsprojekt”, står der i kla-
gen.

Amager Fælled er et ek-
sempel på, at der kan være 
sådan en strategi, vurderer 
Louise Faber. Hun peger 
på, at en del af Fælleden 
er blevet affredet ved lov 
alene for at kunne opføre 
en helt ny bydel Fælledby 

midt i et naturområde, hvor 
meget tyder på, at området 
over tid har udviklet sig til 
at opfylde kriterierne for 
udpegning.

Amager Fælleds Venner 
har flere gange søgt om at 
få Amager Fælled udpeget 
som Natura 2000-område. 
Allerede i starten af 2018 
og igen i starten af 2021 er 
der sendt anmodning om 
udpegning til Miljøministe-
riet.

Islands Brygge 25.  Tlf: 32 54 07 05

 Rosé 
fra Sydafrikas bedste område: 
Stellenbosch. 
Frisk med noter af bær.

Introtilbud:
1 fl. 99,-

2 fl. 150,- 

Ken Forrester Wines | +27 21 855 2374 | tasting@kenforresterwines.com | www.kenforresterwines.com

PETIT ROSÉ 2021 

TASTING NOTES

This very elegant Rosé overwhelms the nose 

with aromas of freshly picked strawberries, 

rose petal and cherry flavours.  It follows 

through on the palate with delicious ripe 

raspberries with a delicate finish.

FOOD SUGGESTIONS

Serve with all l ight summertime meals. 

Should last approx half an hour with the cap 

off and then reach for the next bottle!

ACCOLADES:

Petit Rosé 2019 

Rosé Rocks 2019 – Double Gold

Petit Rosé 2018 

Rosé Rocks 2018 – Gold 

Petit Rosé 2017 

Rosé Rocks 2017 – Gold 

Platter’s 2018 – 3 stars

GRAPE VARIETIES

Grenache/Viognier

VINEYARD

Region: Western Cape

Soil: Sandy/Decomposed Granite

Age of vines: 9 – 11 years

Altitude:100m

Aspect: East-West Facing

HARVEST

The fruit is hand harvested as if to produce 
a white wine with high natural acidity, 
hence no added acid in the cellar.

Yield: 9 - 10 tons per hectare

IN THE CELLAR

Crushed and pressed, leaving the skins 
soaking for an hour or two. This infuses the 
delicate copper salmon colour unique 
for Grenache and a cold fermentation in 
stainless tanks ensures an elegant wine.

ANALYSIS

Alc 13.0 TA 6.4 RS 4.4 pH 3.16

MUSEET SKIBENE PÅ HOLMEN
Se den kolde krig 
i københavn
Det fl ydende Koldkrigsmuseum 
Elefanten 2   |   DK-1439 Købehavn K   |   +45 32 57 13 16   |   info@pederskram.dk

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

www.chinapalace-cph.dk

FROKOST  
TILBUD 

KR. 65,- 
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Corona betød begyndelsen  
for ny kosmetisk klinik på Bryggen 

Hanne Christine driver klinik med et kraftigt fokus på pa-
tientsikkerhed – og gode resultater. PR Foto

Af Jesper Schou Hansen

Hun havde tænkt over det 
længe. Egen klinik. At være 
selvstændig erhvervsdri-
vende. Men så var der lige 
coronaen. Men da coronaen 
begyndte at slippe sit tag, 
var sygeplejerske Hanne 
Christine klar til at åbne sin 
kosmetiske speciallæge kli-
nik, der fik navnet Achieve-
ment Clinic, og som har spe-
cialiseret sig i behandling 
med Botox, fillers og skin-
boosters. Det er efterhånden 
blevet et år siden, så i denne 
tid fejrer klinikken sin første 
fødselsdag.

”Jeg vidste allerede for ti 
år siden, at jeg gerne ville 
drive kosmetisk klinik. Men 
det var coronaen, der gav 
tid til at tænke mere over 
den drøm. Inden da drev jeg 
en coachingvirksomheden 
Achievement og arbejde-
de samtidig som konsulent 
indenfor patientsikkerhed 
og hjalp Sundhedsorgani-
sationer gennem Tilsynet 
fra Styrelsen for patientsik-
kerhed”, fortæller Hanne 
Christine.

Men i takt med coro-
naen lukkede samfundet  
ned, blev det også umu- 
ligt at komme rundt i lan-
det til kunderne og hjælpe  
dem med at få styr på  

fagligheden og sikkerhed- 
en.

Kendte til branchen
”Jeg havde på det tidspunkt 
også arbejdet i en anden 
kosmetisk klinik. Coronaen 
gav jo så god tid til at tænke 
over tingene, og hvor man 
gerne ville flytte sig til rent 
arbejdsmæssigt”, fortæller 
Hanne Christine.

Derfor tog hun kurser 
omkring botox og filler som 
supplement til sin uddan-
nelse som sygeplejerske.

”Jeg brugte lang tid på 
at sikre mig en forretnings-
plan, som også var solid. 
Rigtig mange har jo stået 
med store huslejeudgif-
ter og ingen kunder under 
coronapandemien. Jeg har 
været så heldig, at min bolig 
på Artillerivej er skabt så-
dan, at man kunne indrette 
dele til klinik – endda med 
udsigt til Havnevigen” og 
gode parkeringsforhold, si-
ger Hanne Christine.

Sikkerhed har 
topprioritet
I klinikken har hun så en 
læge tilknyttet, for det er et 
krav fra Styrelsen for Pa-
tienssikkerhed, når man ar-
bejder med botox.

”Netop fordi jeg i en år-
række selv har arbejdet med 

patientsikkerhed, så har jeg 
måske haft ekstra meget fo-
kus på den del i klinikken. 
Det, synes jeg så samtidig, 
er med til at give mine kun-
der en ekstra sikkerhed, når 
de ved, at her er alt mere 
end bare på plads. Vi er gået 
ekstra grundigt til værks for  
at sikre det bedst mulige re-
sultat”, siger Hanne Christi-
ne.

Reglerne siger, at der skal 
gå 48 timer, fra man har haft 
en lægekonsultation, til man 

må påbegynde en behand-
ling.

”Det giver kunderne 
god mulighed for at tæn-
ke over, hvad den kosme-
tiske behandling kan gøre 
for dem. Og på klinikken 
bruger vi meget tid på at  
tale om, hvad der er rea- 
listisk, så vi har forvent-
ningsafstemt. Nogle be-
handlinger kræver flere be-
søg, så det er vigtigt, at vi 
får talt det helt igennem, så 
kunden både føler sig tryg 

og har optimal viden om de-
res kommende behandling”, 
understreger Hanne Christi-
ne.

Udvalg af behandlinger
På klinikken tilbyder man 
flere forskellige typer be-
handlinger. Der er botox-be-
handlingen, hvor det f.eks. 
kan være rynker i panden 
og mundvigene, man kan 
gøre noget ved. Fillers ska-
ber volume og benyttes 
blandt andet når kunden 
ønsker mere volume i f.eks. 
kindben og læber. 

Jeg vægter det naturlige 
og æstetiske resultat – det 
synes jeg er smukt.

Mine kunder er typisk i 
40+ segmentet og kunden 
der ønsker et naturligt udse-
ende og resultat

Vores skinbooster er ek-
sempelvis rigtig populær, 
fordi den giver en friskhed 
i huden. Behandlingen er 
særlig oplagt efter en varm 
sommer, hvor huden tørrer 
ud og nye linjer er måske 
opstået pga solens skadelige 
stråler. For fra vi er et sted i 
20’erne, begynder vi at mi-
ste meget af fugtigheden i 
kroppen, fordi vi stille og 
roligt forfalder – godt nok 
langsomt. Så efter en som-
mer med sol og udtørring, 
så er især skinboosteren me-

get populær”, siger Hanne 
Christine.

De lokale
Den typiske kunde er fra lo-
kalområdet – sådan forstået, at 
det er København og omegn.

”Allerede her det første 
år har jeg fået mange gen-
gangere. Det er jeg natur-
ligvis glad for. Jeg har dog 
ikke mere pres på, end at 
jeg stadig kan tage enkelte 
arbejdsdage som sygeplejer-
ske – med opgaver, der i vi-
dest muligt omfang matcher 
mit arbejde med klinikken. 
På den måde sikrer jeg mig 
også, at min faglighed hele 
tiden er skarp”, siger Hanne 
Christine.

Arbejdet som sygeplejer-
ske sker gennem en privat 
sygeplejervirksomhed, så 
Hanne Christine har mulig-
hed for at vælge opgaver, 
som passer godt i forhold til 
også at være indehaver af en 
klinik.

”Fleksibiliteten gør også, 
at jeg kan drive klinik og 
løbende sikre, at jeg fortsat 
har en høj faglighed som 
sygeplejerske”, siger Hanne 
Christine.

Det første år er gået godt 
i klinikken. Nu glæder hun 
sig til de næste år i takt med, 
at flere og flere lægger vejen 
forbi.

PROFESSIONELT 
RENGØRINGSFIRMA 

T: 52 300 300  •   www.servicecity.dk

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring 
Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk du også i 2022  
kan få servicefradrag

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden: 

“Weekendredaktionen” 
med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Se os på YouTube og Facebook

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Irma på Christianshavn får ukrainske varer på hylderne
Af Anders Bo Petersen

Ud med chokolade, vodka 
og diverse andre varer fra 
Rusland. Sådan lød det fra 
Coop, da Rusland invade-
rede Ukraine for seks måne-
der siden.

Nu skruer Irma og de an-
dre Coop-butikker i stedet 
op for importen af varer fra 
Ukraine.

”I første omgang har vi 

fået ni vognlæs ukrainsk vin 
til Danmark, og der er mere 
på vej. Udover vin har Ukra-
ine også en fantastisk pro-
duktion af blandt andet ost, 
smør, konfekture, syltetøj, 
mel, øl, vodka og mange an-
dre varer, som vi arbejder på 
at få i Coops butikker i løbet 
af efteråret. I Irma er det ho-
vedsageligt vin og øl, der 
kommer på hylderne”, siger 
Jens Juul Nielsen, der er in-

formationsdirektør i Coop, 
der ejer Irma.

Det betyder, at Irmas to 
butikker på Christianshavn, 
på Islands Brygge og på Slu-
seholmen, snart kan byde på 
ukrainske varer.

Glad ambassadør
Den ukrainske ambassa-
dør til Danmark, Mykhai-
lo Vydoinyk, glæder sig til 
at se de ukrainske varer på 

hylderne i Danmark. Det 
har den ukrainske økono-
mi hårdt brug for, forklarer 
han.

”Jeg er meget glad for 
hele rækken af ukrainske 
mærker, som snart kommer 
på hylderne i butikkerne. De 
danske forbrugere vil kunne 
smage højkvalitetsproduk-
ter fra ukrainske producen-
ter, som fortsætter med at 
drive virksomhed trods de 

udfordringer, krigen fører 
med sig”, siger ambassadø-
ren.

Også Coops administre-
rende direktør, Kræn Øster-
gaard Nielsen, er meget 
glad for det nye samarbejde 
med de ukrainske leveran-
dører:

”Vi har lige fra invasio-
nens start været i god kon-
takt med den Ukrainske 
ambassadør i Danmark, og 

sammen har vi kunnet hjæl-
pe ukrainerne i denne svæ-
re situation. I begyndelsen 
sendte vi lastbiler med nød-
hjælp til Ukraine. Nu kan 
lastbilerne køre den anden 
vej med ukrainske varer – en 
samhandel, som både de og 
vi kan få glæde af. Jeg håber 
og tror, at danskerne vil tage 
godt imod de ukrainske va-
rer”, siger Kræn Østergaard 
Nielsen.
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Smukt ligger det lige ved 
vandet på Christians Langes 
Plads: En gammel hvid byg-
ning med store vinduer, der 
får huset til nærmest at ligne 
en lille kirke eller et kapel. 

Det er dog ingen af de-
lene, slår Zenia Brædholm 
fast, da vi kigger indenfor i 
det ekstremt højloftede lille 
hus.

“Der går flere histori-
er om, hvad det her sted 
har været. Det er nok mest 
kendt som Druknehuset. 
Der var mange fiskere her 
i havnen, og mange af dem 
druknede desværre tilbage 
i tiden. Og så bragte man 
deres lig hertil, hvor de på-
rørende så kunne besigtige 

dem. Historien er god, men 
den er desværre ikke rigtigt. 
Det var nemlig et andet hus, 
der blev brugt til det for-
mål”, siger hun.

Men i dag er der ikke så 
meget tvivl om, hvad huset 
er. Det hedder Anløbet og 
kalder sig selv for Køben-
havns nok mindste og bedst 
beliggende vinbar. Det gam-
le hus fra 1923 er nemlig 
blevet renoveret, udvidet 
og ombygget til en super 
hyggelig lille bar, hvor gæ-
ster på havneområdet og de 
mange lokale fra Engholme-
ne kan komme forbi og hyg-
ge sig med vin, øl, sodavand 
eller en god kop kaffe – en-
ten på de otte siddepladser, 
der er på førstesalen af det 
gamle hus eller udenfor ved 
bordene lige ud til vandet.

“Der er rift om pladserne 
ovenpå, når det regner”, smi-
ler Zenia Brædholm, der er 
driftsleder af Anløbet, som 
er ejet af firmaet Gepetto 
Group. Det er et firma sat i 
verden af Engholmenes de-
veloper-firma for at skabe liv 
i det helt nybyggede område.

Lille udvalg – men det 
er intet problem 
Og liv er der bestemt ved at 
være her. Da Havnefronten 
kigger forbi, er der en del 
gæster, der kommer ind for 
at købe drikkevarer, og flere 
af bordene udenfor i sen-
sommersolen er besat. Her 
kan man så nyde nogle af de 
få ting, som Anløbet frister 
med.

“Det er jo meget begræn-
set plads, vi har, så udvalget 

er ikke stort. Men vi har al-
tid to rødvine og to hvidvi-
ne at vælge imellem, lige-
som vi har øl, prosecco og 
en champagne. Og så er der 
kaffe, sodavand og is. Og er 
man sulten, kan man få lidt 
snacks i form af chips”, for-
klarer Zenia Brædholm.

Men det lille udvalg er in-
tet problem. For skulle man 
have lyst til at prøve mere 
og andet er der kun få meter 
fra Anløbets hvide bygning 
til Klase, der ligeledes er en 
vinbar – men med et helt an-
derledes bredt sortiment.

Og man bliver ikke ked 
af det hos Anløbet, hvis man 
krydser pladsen – begge 
steder er nemlig en del af 
samme forretning, og Zenia 
Brædholm er leder for beg-
ge steder.

“Vi kalder begge steder 
for en vinbar. Hvor Anløbet 
er det lille sted lige ved van-
det, er Klase større og har et 
helt andet sortiment. Her har 
vi mange forskellige vine, og 
man kan få lidt mere at spise. 

Engholmene: 

Anløb til dejlig vin fra klasen
Elskere af god vin og hygge lige ved havnekanten har fået sig to nye 
oaser på Engholmene. Her ligger Anløbet og Klase, to vinbarer side 
om side med samme ejer, der begge giver liv til det nybyggede om-
råde lige ud til vandet.
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Der frister vi med en række 
snackserveringer, f.eks. oste 
og charcuteri, og man kan få 
østers eller friterede risotto-
kugler. Så dermed er Klase 
en langt mere klassisk vin-
bar, hvor vi også planlæg-
ger at afholde vinsmagnin-
ger og meget andet”, siger  
hun.

Vil være  
de lokales sted
Både hos Klase og på Anlø-
bet vil man gerne være et le-
vende sted, der appellerer til 
de mange lokale. Det er beg-
ge sådanne steder, hvor man 
lige kan droppe ind onsdag 
eftermiddag og få det glas 
vin, man egentlig slet ikke 
havde forestillet sig. Og 
man lytter gerne til, hvad de 
lokale ønsker sig:

“Siden vi åbnede Anløbet 
tilbage i december – og Kla-
se i foråret – har vi allerede 
udviklet os. Vi har udvidet 
åbningstiderne, så der nu – i 
hvert fald det er ene af de to 
steder – er åbent hver dag, 

og vi ændrer os hele tiden i 
dialog med beboerne. Vi er 
jo deres sted. Det er dem, 
der skal være glade for os. 
Det går jo ikke, at vi f.eks. 
larmer rigtigt meget, så folk 
bliver forstyrrede. Og vi lyt-
ter rigtigt meget til, hvad 
folkene omkring os godt 
kunne tænke sig, at vi havde 
i sortimentet”, siger Zenia 
Brædholm.

Og på den måde er ho-
vedfilosofien, at man er til 
for gæsternes skyld. Det be-
tyder også, at man hos Klase 
ikke har én bestemt vin-fi-
losofi, som man ønsker at 
prædike om til gæsterne.

“Vi har lidt af hvert – ba-

seret på hvad vi selv kan 
lide, og hvad gæsterne kan 
lide. Der er klassiske vine, 
naturvine, europæiske og 
oversøiske vin. Nogle kan 
lide en stram tysk Riesling, 
mens andre vil have en 
smørfed oversøisk Char-
donnay – og vi vil gerne 
have plads til det hele”, fort-
sætter hun.

Byliv
Dermed er Anløbet og Kla-
se to steder, der danner for-
posten for alt det byliv, der 
efterhånden begynder at 
vokse op her i det nybygge-
de område på Engholmen. 
Og det er netop også resul-
tatet af en bevidst strategi 
for indehaverne hos Gepet-

to Group, der netop er sat i 
verden for at skabe liv her.

Og der er mere liv på vej, 
forlyder det. Således er to 
nye initiativer på vej fra Ge-
petto Group – blandt andet 
i det gamle bindingsværk-
sindbundne pakhus i nær-
heden – ligesom der ganske 
snarligt også åbner en Letz 
Sushi få meter væk. Sidst-
nævnte er dog ikke drevet af 
Gepetto Group.

Og på den måde vokser li-
vet frem, så både beboere og 
de turister, der også finder 
herud – blandt andet takket 
være havnebussen, der nu 
ligger til her – kan nyde livet 
med udsigt til vand, vin, god 
mad og Amager på den an-
den side af vandet.

Engholmene: 

Anløb til dejlig vin fra klasen

Anløbet og Klase
To vinbarer ved vandkanten på Christian Langes Plads 
på Engholmene. Begge vinbarer er drevet af samme 
ejere og med samme personale. Hos Klase kan du også 
købe vin med hjem. www.anløbet.dk og www.klase.dk

Vi har lidt af hvert  
– baseret på hvad vi 
selv kan lide, og hvad 
gæsterne kan lide.
- Zenia Brædholm - 
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Skybrudsprojekt centralt på Bryggen bliver ikke foreløbig

Af Anders Bo Petersen

Det er alt for bøvlet at få ski-
be og husbåde gennem slu-
sen, og derfor har Husbåds-
foreningen København fået 
udarbejdet et skitseforslag 
på en oplukkelig pendulbro 
over Slusen hos virksomhe-
den Depenbrock i Randers. 

Københavns Kommune 
har ellers tidligere fået udar-
bejdet et notat fra Rambøll, 
der foreslår, at man anven-
der en mobilkran med et 
wiretræk, hvilket ifølge Si-
mon Louis-Jensen vil være 
en ret bøvlet løsning, hver 
gang nogen skal igennem 
slusen.

I skitseforslaget er der 
også foreslået en ny fast for-
bindelse over selve havne-
løbet sideløbende med den 
overgang, som i dag findes 
hen over havnen ved Slu-
sen.

”Denne del af Havnerin-
gen har længe været over-
belastet, bl.a. på grund af 
mange cykelpendlere, hvor-
for det trænger voldsomt til 
en løsning specielt omkring 
Slusen. 

En bro over Slusen som 
erstatning for de nuværen-
de ramper, er en god ide, 
som vi i Husbådsforeningen 
København bakker op om”, 
siger Simon Louis-Jensen på 

vegne af foreningen til Kø-
benhavns Kommune.

Flere fremtidige 
passager
Foreningen repræsenterer 
21 husstande og 17 husbåde, 
som alle er over tre m høje, 
og som har haft plads i Slu-
sehavnen siden 1996.

Ifølge foreningen er der 
forhandlinger i gang med 
By & Havn samt Køben-
havns Kommune om en 
langtidskontrakt på 20 år 
for foreningens medlemmer. 
Samtidig kigger husbådede 
ind i langt flere gennem-
sejlinger af Slusen end tid-
ligere, idet der nu skal ske 

bundsyn hvert femte år.
Foreningen har derfor 

på deres generalforsamling 
i februar 2022 pålagt besty-
relsen at den ”aktivt skal 
arbejde for, at der ikke reali-
seres en løsning, der vil for-

dyre passage af Slusen for 
foreningens medlemmer” 
voldsomt.

Ifølge Simon Louis-Jen-
sen er der allerede rigeligt 
med husbåde bag lukkede 
broer i Københavns havn, 

og den eneste rigtige løs-
ning for Slusen er at ifølge 
ham, at der etableres en bro, 
der kan fjernes eller åbnes 
med den mindst mulige om-
kostning og miljøbelastning.

Bryggen har  
fået ny koncertsal
Måske har du registreret en 
del byggeaktivitet hos Mo-
gens Dahl Koncertsal, hvor 
et gammelt autoværksted, 
har været under omdannel-
se.

Islands Brygge har igen-
nem tiderne været centrum 
for industri og håndværk i 
København. Derfor lå det 
også i kortene, at ombyg-
ningen af den gamle lille sal, 
et tidligere autoværksted fra 
1950’erne i Snorresgade 22, 
skulle blande kulturhisto-

rien med fremadskuende, 
moderne arkitektur. Efter 2 
års arbejde står salen Gara-
ge endelig klar som et nyt 
kulturelt hotspot på Islands 
Brygge. Den kommer til at 
danne rammen om koncer-
ter, foredrag, arrangementer 
og designevents.

Salen byder på smuk ar-
kitektur, som hylder Islands 
Brygges historie som tidli-
gere industricentrum, med 
topmoderne faciliteter, der 
kommer alle typer events 

til gode. Arkitektparret 
Gemma Lalanda & Frank 
Maali har stået for den store 
ombygning, og den gamle 
sal er ikke til at kende. Ru-
stikke materialer som beton 
og stål blander sig med det 
minimalistiske, elegante 
ydre. Med 4,5 meter til det 
hvælvede murstensloft med 
sten fra Randers Tegl er der 
plads til store armbevægel-
ser og selskaber.

Abo

Hos Amager Vest Lokalud-
valg har man efterlyst svar 
fra kommunen på, hvornår 
man påtænker at starte et 
skybrudsprojekt i Sturlads-
gade. Og det korte svar er: 
ikke foreløbig.

Der findes en samlet plan 
for at sikre, at man skybruds-
sikrer byen bedst mulig 

med hensyn til eksisterende 
struktur og byrum, byudvik-
ling og opfyldelse af spilde-
vandsplanens målsætninger.

Amager er typografisk 
flad, hvilket betyder, at dér, 
hvor regnen falder, er dér, 
hvor der kommer over-
svømmelse. Det har indfly-
delse på konsekvenserne for 

skaderne ved en oversvøm-
melse, da oversvømmelsen 
ikke får regnvand ledt til fra 
et stort opland.

Beregninger viser videre, 
at skaderne ved et skybrud 
er størst omkring Amager-
brogade, hvilket er en af år-
sagerne til, at dette område 
blev analyseret først. Derud-

over er der 68 skybrudspro-
jekter i masterplan Amager, 
så derfor har man valgt at 
opdele masterplanen i eta-
per udvalgt efter, hvor et 
skybrud vil gøre mest ska-
de.

Ifølge kommunen har 
man nu gennemført etape 
1 og etape 2 af masterplan 

Amager, hvilket ikke omfat-
ter Sturlasgade. Der er ikke 
sat et konkret tidspunkt på, 
hvornår resten af Amager 
masterplan skal færdiggø-
res, da prioriteringen sam-
men med Hofor har været, 
at man skal fordele anlægs-
arbejdet for skybrudssikring 
over hele kommunen, samt 

at prioritere skybrudssik-
ringen efter, hvor en over-
svømmelse vil gøre mest 
skade. Indtil nu forventer 
kommunen at gå i gang med 
masterplan for Amager i 
2025, hvor det for nuværen-
de er planlagt, at Sturlasga-
de skal indgå i projektpak-
ken i 2029. Abo
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Lørdags sightseeing over København med vandflyver
Vil du gerne se København 
fra oven – og kombinere det 
med en tur med en vandfly-

ver, så er det nu igen muligt 
i form af en sightseeingtur. 
Vandflyveren, der tager af-

sted fra Toldbod, har afsat 
lørdag den 10. september 
fra 12.30 – med afgang hver 

time – til rundflyvninger 
over hovedstaden.

Priserne starter fra 697 

kroner, og så er der mu- 
lighed for at opleve at lan- 
de og lette med vandflyet  

og samtidig se byen fra 
oven.

Abo

Lokale vil have pendul-bro ved Slusen
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Se hele vores program 
på nordatlantens.dk

Café & gavebutik
Besøg også vores café og 
butik med designvarer fra 
Nordatlanten

Åbningstider
Mandag–fredag 10-17
Lørdag–søndag 12-17

Adresse
Strandgade 91
Christianshavn
1401 København K

Kunst og kultur 
— fra Færøerne, 
Grønland og Island
 

Mutationer
Barbara Í Gongini og Hauge Í Gongini 
Djernis udforsker en fælles arv
Udstilling: 21. maj—11. sep
 

Digte i træ
Spontant abstrakte skulpturer af islandske 
Sigurjón Ólafsson (1908-82)
Udstilling: 21. maj—11. sep
 

Pakhusstrik 2022
Tre dage med masser af nordatlantiske 
garnboder, foredrag og workshops
Strikkefestival: 9.—11. sepember
 

Atlantikumi
Jessie Kleemann, Jeannette Ehlers,  
Pia Arke
Udstilling: 24. sep 2022 – 29. jan 2023
 

 

Erindringens overflade
Malerier og tegninger af Harpa Árnadóttir
Udstilling: 24. sep 2022 – 29. jan 2023
 

Poesi uden grænser 2022
Tværkulturelt lyriktræf med oplæsninger
Litteratursalon: 1. oktober kl. 15
 

Prisuddeling
Mød de nominerede til Vestnordisk Råds 
Børne- og ungdomslitteraturpris
Litteratursalon: 6. oktober kl. 16.30
 

Arnarulunnuaq
Ivalo Olsvig fortæller om den arktiske 
syerske
Foredrag: 9. oktober kl. 13
 

 

Nanook
Oplev et af Grønlands bedste live-bands
Koncert: 28. oktober kl. 21
 

Arktisk Festival 2022
Boder, oplæg, debatter og foredrag
Festival: 5.—6. november 
 

Jón Kalman Stefánsson
I samtale med sin oversætter Kim Lembek
Litteratursalon: 7. nov kl. 20—UDSOLGT
 

På sporet i Norden
Med Proust i Danmark, Færøerne og Island
Litteratursalon: 17. november kl. 20 
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Strikningen er tilbage på Nordatlantens Brygge

Filmfestival fik succes med kinesiske film

New York gospel gæster Christianshavn til jul

Der bliver nørdet strik til festivalen. Foto: Nordatlantens Brygge.

Af Anders Bo Petersen

Det er blevet in at strik- 
ke. Strikning er kort og godt 
hot – og glæden ved selv  
at skabe noget fint, varmt  
og blødt med sine hænder  
er for alle uanset alder og 
køn.

På Nordatlantens Bryg-
ge er der hvert år en hel 
festival, der hylder strik-
kehåndværket. ”Pakhus-
strik” finder i år sted den 
9.-11. september i det 7000 
kvm. store gamle pak- 
hus i hjertet af Køben- 
havn. Hele weekenden er 
der gratis adgang til huset 
og et væld af boder, hvor 
man kan købe garn og op-
skrifter fra Island, Færø-
erne, Grønland og Dan- 
mark, møde andre strik-
kere og lade sig inspirere. 
Naturligvis er der også en 
strikkecafé med nordiske 
specialiteter. Dertil kommer 
en rig palette af foredrag og 

workshops, som kræver bil-
let.

 
Strikkewalk og 
Strikkebanko
Festivalen indledes fredag 
kl. 17 med en strikkewalk 
fra Kgs. Nytorv til Nordat-
lantens Brygge – alle er vel-
komne til at møde op med 
strikketøjet og være med til 
at danne det flotteste optog.

Samme aften kan man 
mod billet deltage i strik-
kebanko med færøske 
Miss Boogie, Finn Ferjás 
drag-persona, som garan-
terer en fest med masser af 
præmier.

 
Den magiske blå og 
den bløde uld
Lørdag kan man møde bio-
log og plantefarvningseks-
pert Guðrún Bjarnadóttir 
og høre hende fortælle om 
den magiske blå farve, som 
i vikingetiden var forbe-
holdt de mest magtfulde, li-

gesom hun vil demonstrere 
farvning med indigo. Man 
kan også høre om, hvorfor 
moskusuld er så enestående 
blødt, og hvordan det ind-

samles, når Mia Chemnitz 
fra den grønlandske pro-
duktionsvirksomhed Qivi-
ut fortæller. Fandt man det 
svært at gå og strikke, kan 

man afprøve konceptet Sejl 
& Strik i Københavns kana-
ler. Og få grinet igennem, 
når live-showet med Trine 
Gadeberg, Christiane Gjel-

lerup Koch og Ditte Hansen 
går på med ”Mens Vi Strik-
ker”.

Førerfår og sweatre 
med knald på
Søndag kan man høre om 
den særlige islandske fåre-
race – førerfåret – hvis uld 
man gerne vil have en trøje 
af, for et gammelt ordsprog 
siger, at hvis du bærer uld-
tøj lavet af uld af førerfår, 
finder du altid hjem. Der-
udover er der bl.a. mulig-
hed for at opleve den ene-
stående islandske designer 
og kunstner Ýrúrarí, hvis  
upcyclede sweatre er ble-
vet et hit verden over, når  
hun dels holder foredrag, 
dels afholder en work- 
shop, hvor også børn er vel-
komne.

Der er meget mere om 
”pakhusstrik” på hjemmesi-
den for Nordatlantens Bryg-
ge.

Af Anders Bo Petersen

Den netop afholdte film-
festival Making Waves - 
Navigators of Hong Kong 
Cinema, var en succes. Det 
mener i hvert fald arrangø-
rerne, som havde fået festi-
valen til København som 
en del af markering af 25-
året for oprettelsen af Hong 
Kong Special Administrati-
ve Region (HKSAR) tilbage 
i 1997.

“Hong Kong er ved at 
blive et kulturcentrum i Asi-
en. Vi høster gevinsterne af 
at være en fusion mellem 
øst og vest – og vi er foku-
seret på at blive et centrum 

for international kulturud- 
veksling mellem fastlands 
Kina og resten af verden”, 
siger Gilford Law, direk- 
tør for Hong Kong Econo-
mic and Trade Office i Lon-
don.

Filmfestivalen, som blev 
afholdt i Cinemateket, viste 
syv film, som er noget af det 
bedste, som Hong Kong har 
kunne fremvise. Fra en tid-
løs klassiker, der netop er 
blevet nyrestaureret i 4K til 
flere prisvindende film fra 
dette års Hong Kong Film 
Awards. Sideløbende vil der 
også blive afholdt en virtu-
el fotoudstilling online, der 
genfortæller de unikke per-

spektiver af Hong Kongs 
filmindustri gennem fire 
Hong Kong-fotografers lin-
ser.

 ”Making Waves-pro-
grammet har især tilbudt 
en indsigt i den nye genera-
tion af filmskabere, der vil 
fortsætte med at bygge på 
Hong Kongs berømte krea-
tive innovation. Vi er meget 
stolte af at støtte program-
met - og for at kunne fremvi-
se Hong Kong som ”Asiens 
Hollywood””, siger Gilford 
Law.

Af Anders Bo Petersen

Det kan godt være, der er 
lang tid til jul, men hvis 
man kommer fra USA, så 
gælder det om at få kon- 
certen på plads. Så fra Har-
lem, New York, kommer 
det otte mand store Harlem 
Spirit Of Gospel Choir på 
besøg på Christianshavn og 
en række andre danske by- 
er.

Koret spillede, sidst de 
var i Danmark, for udsolgte 
huse, og hvis man har ople-
vet en gospelkoncert, så ved 
man, at det kan byde på lov-
prisninger, glæde, god mu-
sik og fantastiske sangere – 
og det er netop, hvad koret 
fra Harlem byder på. 

Sangere i Harlem Spirit 
of Gospel Choir er valgt af 
korets leder Anthony Mor-
gan, og de har optrådt med 

en perlerække af de største 
Gospel kor i USA – og med 
ligeså mange prominente 
navne i amerikansk musik, 
så som: Aretha Franklin, 
Diana Ross, Stevie Wonder, 
Lyle Lovett, Christina Agui-
lera, Gladys Night, Cindy 
Lauper, The Band m. fl.

På Christianshavn er det 
den 5. december i Vor Frel-
ser Kirke, at koret giver kon-
cert.

Amager Fælled næves mere og mere i ny dansk litteratur
Islands Brygge Bibliotek 
synes, det kunne være op-
lagt at lave et arrangement, 
der knytter litteratur og 
Bryggens store grønne na- 
bo Amager Fælled sam- 
men.

Derfor har vi inviteret 
lektor og litteraturkritiker 
Elisabeth Friis fra Lunds 
universitet til at holde et 
foredrag om ”Fælleden i ny, 
dansk litteratur”. Elisabeth 
Friis fortæller, at Amager 

Fælled i disse år optræder 
i den nye danske litteratur 
med en påfaldende hyp-
pighed og er hjemsted for 
drømme om kærlighed og 
nye fællesskaber, et liv med 
naturen midt i byen – et liv 

i en anden slags frihed må-
ske.

Foredraget vil handle 
om, hvilke billeder den dan-
ske samtidslitteratur giver 
Amager Fælled og Amager 
og giver adskillige konkrete 

eksempler på Amager Fæl-
leds spændende betydning 
for den unge litteratur, men 
også trækker tråde til dens 
byhistoriske rødder.

Foredraget er gratis og 
finder sted på Islands Bryg-

ge Bibliotek i Njalsgade den 
27. september, men kræver, 
at man tilmelder sig enten 
på biblioteket eller via bibli-
otekets hjemmeside.

Abo

Der er Harlem gospel på programmet i Vor Frelser Kirke. PR foto.
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Unikke design

Individuel  
rådgivning

Prisgaranti 

Rente- og  
gebyrfrit lån 

Alle tilbud:

OMGÅENDE 
LEVERING

SPAR OP TIL 

40%

Den lille kæde med de STORE kompetencer

P GRATIS KUNDEPARKERING
VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

Rosenørns Allé 18 (ved Forum)  1634 Kbh V  Tlf. 33 32 55 21
Sigrunsvej 18  3400 Hillerød  Tlf. 33 32 55 29
Gladsaxevej 356  2860 Søborg  Tlf. 33 32 55 26
Hovedvejen 135  2600 Glostrup  Tlf. 33 32 55 28

Mandag - fredag  kl. 10.00 - 18.00 
Lørdag  kl. 10.00 - 16.00 
Søndag  kl. 11.00 - 16.00 
Hillerød: Lørdag og søndag  kl. 10.00 - 16.00

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.  
Tilbudene gælder til og med 18.9.2022

NORDIC DESIGN  
SENGERAMME 
Elegant sengeramme i Eg Sæbe med 
lamelgavl og planbund og Sawana 
Memory Comfort madrasser.
Pris: 43.684,-

SPAR 31%

TEMPUR PRIMA 19 MADRAS  
MED SPRINGBOX
Komplet seng med Sawana springbox og 
Tempur Prima madras - Cloud, Sensation eller 
Original. Dess. Night Blue - Excl. gavl og ben
Str. 160/180x200 cm - Pris 31.997,-

NU 25.999,- 
OMGÅENDE LEVERING 

NU 29.999,-
OMGÅENDE LEVERING 

Str. 160/180x200 cm

DUNLOPILLO PURE WHITE MADRAS
Vendbar madras i naturlatex 16cm. 

Med 7 komfortzoner og aftageligt og vaskbart betræk.

  90x200 cm  Pris   9.714,- NU   5.828,-
140x200 cm Pris 14.573,- NU   8.743,-
160/180x200 cm Pris 19.433,- NU 11.659,-

 

 

SPAR 40%
LAGERVARE

VALENCIA SOVESOFA
Italiensk sovesofa med tilhørende pyntepuder. Robust bed-inside stel og ma-
dras i high ressiliant skum. Dess. A. Udvendige mål: D 87cm B 184 cm.  
Liggemål: 142 x 197 cm. Pris. 18.999.-

NU 16.999,-  SPAR 2.000,-

RAMONE WOOD
Sovesofa med springindlæg. 
Dess. 573 Vivus Dusty Blue 
Udvendige mål:  
D 95 cm B 151 cm.  
Liggemål:  
140 x 200 cm.
Pris. 11.845,-

NU 9.999,-   SPAR 1.846,-
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Pegasusgruppen åbner ballet 
– Nu begynder teatersæsonen
Tekst Jette Ingerslev

Efteråret kommer, hvad en-
ten vi ønsker det eller ej. Det 
samme gør teatersæsonen. 
I år er det 300 år siden, at 
Det kongelige Teater – den 
gang som Lille-Grønnega-
de-teatret – havde sin åb-
ningsforestilling d. 23. sep-
tember 1722, hvor man på 
dansk opførte Gnieren af 
Jean-Baptiste Poquelin Mo-
lière (1622-73) og derpå ko-
medier af Ludvig Holberg 
(1684-1754). 

Teatrets videre historie
Teatret brændte under Kø-
benhavns Brand i 1728. 
Den pietetiske Christian VI 
(1699-1746) tillod ikke of-
fentlige forlystelser, hvor-
imod Frederik V (1723-64) 
accepterede teaterlivet og 
åbning af et lille teater i 
Læderstræde. Det blev i 
1748 erstattet af et teater  
på Kongens Nytorv efter 
tegninger af Nicolai Eigt- 
ved (1701-54). Det måtte 
udvides i flere omgange,  
herunder i 1774 af C. F. 
Harsdorff (1735-99) og 1857 
af N. S. Nebelong (1806-71). 
Efterhånden var teatret ned-

slidt og måtte erstattes af et 
nyt.

Det kongelige Teaters se-
neste bygning med Vilhem 
Dahlerup (1836-1907) og Ove 
Pedersen (1830-92) som arki-
tekter blev indviet i 1874.

Kronen på værket var op-
sætningen i 1876 af Pegasus-
gruppen på toppen af Det 
kongelige Teaters front over 
hovedindgangen. Skulp-
turen blev udført af billed-
huggeren Ferdinand Edvard 
Ring (1829-86).

I Ole Nørlyngs Apollons 
Mange Masker (1998) kan 
man få et indblik i Det kon-
gelige Teaters udsmykning 
og kunstsamling. Talrige af 
teatrets udsmykninger refe-
rerer til mytologiske fortæl-
linger.

Forhistorie
Dahlerup havde sin ”Apol-
londrøm” om udsmyknin-
gen af teatrets front mod 
Kongens Nytorv. Hans 
drøm var, at taget skul-
le smykkes med en klippe 
med Apollon – guden for 
musik og digtning, muserne 
Thalia og Melpomene samt 
Apollons hest Pegasus og 
hans fugl svanen.

Svanen er i mytologien 
et meget komplekst symbol 
med mange funktioner, her-
under at være musikelsker, 
sanger, lysbebuder og hjem-
sted for afdøde digteres sjæ-
le. Svanen er et ur-symbol, 
der forener kunstens man-
geartede bestræbelser. Det 
er forklaringen på, at der 
rundt om i Det Kongelige 
Teater er mange forskellige 
udgaver af svaner.

Skulpturen
Set fra Kongens Nytorv er 
Pegasusgruppen et impo-
nerende syn. Skulpturen er 
godt seks meter høj og ca. 
otte meter bred. Primært 
var den udført i zink over 
et jernskelet, men den blev 
ældet og måtte nedtages i 
1959. Da der var skaffet ka-
pital, blev skulpturen støbt i 
bronze i Milano og opsat på 
ny i 1987.

Nu står den centrale 
person – Apollon – på sit 
klippeparti. Han bærer en 
kjortel af bølgende stof, der 
holdes ind mod bryst og tal-
je. Den venstre side foldes 
elegant ind mod Pegasus. 
Apollon med sine bølgede 
lokker bærer en laurbær-

krans. Ansigtet er drejet 
mod højre. Han hæver sin 
lyre op med venstre arm, 
mens højre hånd rækker 
ud mod omgivelserne, som 
om, han ’dirigerer’ verde-
nen omkring sig. Til ven-
stre for ham står den utål-
modige Pegasus med rejste 
ører, flagrende manke og 
udbredte vinger – klar til at 
flyve afsted. Den stamper 
i jorden efter befaling fra 
havguden Poseidon, der 
vil have kontrol over, hvad 
der sker mellem Apollon og 
muserne i musernes hellige 
lund, Helikon, på nordsiden 
af gudernes bjerg Olympen.  
Den gode stemning under-
streges af en iris, tre svøm-
mende svaner og den liflige 
kilde, som blev skabt af Pe-
gasus ved at stampe i jor-
den.

Ved Apollons højre side 
sidder den laurbærkranse-
de Thalia, komediens muse 
med sin smilende maske i 
højre hånd og hyrdestaven 
i venstre. Hun er klædt i en 
folderig, lang kjole, hvor-
under sandalerne lige anes. 
Hun ser op mod guden. På 
hans venstre side sidder tra-
gediens muse, Melpomene, 

ligeledes i en folderig kjole. 
I venstre hånd holder hun 
sin store kølle som symbol 
på heltegerninger. Hendes 
tragediemaske er skjult. 
Hun vender ryggen mod 
Apollon, alt mens hun ser 
fremad.

I sagens natur har det ikke 
været muligt at gøre nærstu-
dier af Pegasusgruppen.

Anno 2022
Det Kongelige Teater kan 

ses som en slags drømmepa-
lads med sin blanding af hi-
storicistisk paladsarkitektur 
og udsmykning med guld 
og glimmer fra 1870’erne. 
Mødet med nutidens realis-
me og kompleksitet slører 
grænserne mellem det vir-
kelige og det kunstige – li-
gesom et ’rigtigt’ teater skal 
kunne gøre det.

Billedhuggeren
Ring blev tidligt elev af Herman Wilhelm Bissen (1798-
1868) på Kunstakademiet og vandt flere sølvmedaljer. 
Da han i 1854 var færdiguddannet, vandt han også en 
pengepræmie for skulpturen En Jæger med sin Hund. 
I perioden 1856-69 levede han i Sverige og udførte her 
bl.a. seks store figurer til rådhuset i Malmø og Neptun 
til navigationsskolen i Gøteborg.
Da han kom tilbage til København, vakte han opmærk-
somhed for sin evne til dekorativ billedhuggerkunst 
i større stil og fik opgaven at udføre den store Pega-
susgruppe. Han udførte andre store skulpturerer som 
Niels Ebbesen i Randers samt Thyra Danebod og Gorm 
den Gamle til Museet på Frederiksborg Slot. Det værk, 
der stadigt vækker opmærksomhed på Langelinie, er 
den 19 m høje Huitfeldt-Søjlen, som han udførte i 1886 
sammen med Vilhelm Dahlerup.
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Solrød Center 42
2680 Solrød Strand

Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52
2300 København S.

Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95
2100 København Ø.

Tlf. 33 32 55 72
Hj.Af Østerbrogade og Jagtvej

Tempur Prima madras
90 x 200 cm. 90 x 200 cm.Vælg mellem, Original, Sensation, eller Cloud
alle med det effektive Cooltouch, som giver behagelig
kølig overflade.
Før 13.999,-NU 10.499,-

Dunlopillo original Topmadras
med Cool betræk
Super lækker topmadras, med aktiv kølende effekt. mærkes efter få
sekunder. Kom ned i butikken og prøv.
80/90 x 200 cm. Før 5,508,- NU 3,304,-
120/140 X 200 cm. Før 8.134,- NU 4.880,-
160/180 X 2OO cm. Før 11,016,-NU 6.609,-
180 X 210 cm. Før 12,030,-NU 7.218,-

Gratis levering. Betalt over op til 30 mdr. rente og gebyrfrit. Prisgaranti
Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 9.30-18.00
Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15)

Jensen
Ambassadør
kontinental seng
Vælg mellem 3 hårdheder, og mange farver.
Komplet incl. stålben, excl. gavl.
( kan tilvælges)
140 x 200 cm. før 26.929,- NU 17.503,-
160/180 x 200 cm. før 38.763,- NU 24.763,-
180 x 210 cm. før 41.874,- NU 27.218,-

Massiv træseng
180 x 200 cm.Vælg mellem Eg bianco eller eg olie.
Komplet inc. 2 lamelbunde og Vital latex madrasser
Før 20.771,-NU 16.771,-
vælg evt. Tempur prima, sensation
Før 38.773,-NU 30.773,-

Messina skuffeseng
Skuffe seng i massivt hvidpigmenteret fyrretræ
Pris uden bund og madras, u. sengeborde
160 x 200 cm. 6.295,-
180 x 200 cm. 6,495,-
200 x 200 cm. 6.695,-

Lux elevations seng
Dansk luxus elevationsseng, med latex svanemærket top
madras 3 hårdheder, 12 farver. inkl. runde stålben. excl. gavl.
80/ 90 x 200 cm. Vejl. 19.498,-NU 9.749,-
105 x 210 cm. Vejl. 26.147,- NU 12.995,-
120 x 200 cm. Vejl. 28.298,-NU 14.148,-
140 x 200 cm. Vejl. 30.197,- NU 15.098,-
160/180 x 200 cm. (180x210) Før 38.994,- Nu 19.498,-

Hestbæk sovesofa nr. 33
Fuldpolstret dobbelt sovesofa med ben i børstet rustfrit stål og
springindlæg. Udv. mål: 208 x 82 x sh 48 cm. Sovemål: 142 x 200 cm
Vælg mellem mange farver kr. 14.790,-
Som vist i Prato blå, Nu 10.298,-
Hurtig lev.

SPAR

31%

SPAR

35%

&UDSALG gode tilbud
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Oplev møblerne i vores butikker: Gl. Kongevej 88, 1850 Frederiksberg. St. Kongensgade 21, 1264 København K. Klampenborgvej 248, 
2800 Lyngby. Algade 47A, 4000 Roskilde. Guldsmedgade 42, 8000 Aarhus C. Torvegade 15, 7100 Vejle. Nytorv 13, 9000 Aalborg C. 

Kongensgade 37, 5000 Odense C. Vestergade 31A, st, 8600 Silkeborg. Sofiendalsvej 10C, 5500 Middelfart. Peter Fjeldstrups Vej 4C, 
3250 Gilleleje. FDB Møbler kan også købes på www.coop.dk. Se øvrige forhandlere på www.fdbmobler.dk. *Spar 30% på lænestole 

gælder fra d. 1. september 2022  t.o.m. d. 30. september 2022. Rabatten gælder kun medlemmer og fratrækkes normalprisen. 

Vores møbler er produceret af FSC®-C164841 
certificeret  bæredygtigt træ. Vi passer på 
skovene, hvor vi fælder, og tager ikke fra 

naturen uden at give noget tilbage. 

Medlemsrabat spar 

30%
på lænestole 

SPAR 30%

9.099,-
J147 lænestol i eg/cognac læder 
Designet af Erik Ole Jørgensen
Normalpris 12.999,-

SPAR 30%

11.199,-
J166 Jørna i eg/beige uld  
Designet af Poul M. Volther  
Normalpris 15.999,-

SPAR 30%

9.099,-
L40 Bellamie lænestol i beige uld 
Designet af Poul M. Volther 
Normalpris 12.999,-

SPAR 30%

6.299,-
J82 loungestol i eg/natur 
Designet af Jørgen Bækmark  
Normalpris 8.999,-

SPAR 30%

3.499,-
J52B lænestol i grå 
Designet af Børge Mogensen
Normalpris 4.999,-

SPAR 30%

11.899,-
J146 lænestol i eg/Hestedækken
Designet af Erik Ole Jørgensen
Normalpris 16.999,-

SPAR 30%

5.249,-
J112 lænestol i eg/beige 
Designet af Poul M. Volther
Normalpris 7.499,-

SPAR 30%

12.599,-
L35 Øreklapstol i eg/grå uld 
Af Foersom & Hiort-Lorenzen
Normalpris 17.999,-
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