MAGASIN FOR KØBENHAVNS HAVN

7. årgang • juni 2004 • nr. 2

Fyrskibe

tema

Islands Brygge Syd omfatter området fra det nye LO-hovedsæde til roklubberne i syd.

Indhold

3
Stort byggeri ved vandet
400 lejligheder ved Islands Brygge

Synspunkt

4
Mellem tårne og spir
Kobbertårnet ændrer byens ”skyline”

6
Ingen containerby her
Men vi kan lære af hollænderne,
siger stadsarkitekten

7
Som at bo i en silo
Frøsiloen ombygges på utraditionel vis

Tema

Af Jens Kramer Mikkelsen
Formand for bestyrelsen i Københavns Havn A/S

Fyrskibe

8

Stort boligbyggeri ved
Islands Brygge Syd

Havnens fyrskibe
Havnen rummer 6 fyrskibe

10

Plan om 400 boliger i området mellem LO’s hovedbygning og roklubberne
ved Islands Brygge. Første spadestik ventes i begyndelsen af 2006

Bryllup ved masten
”Fyrskib XI” lægger gerne skib til

Markante byggerier præger havnen

12
Langelinies historie
Historien om den kendte sted

13
Hip hurra og til lykke
Canal Tours fejrer 100 år fødselsdag

14
havnen rundt

16
Royal båddyst
Mary slog Frederik

Havn & By
Udgives af Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7 – Postboks 2083 – 1013 København K
Telefon: 33 47 99 99 – Telefax: 33 47 99 33
E-mail: psc@cphport.dk – www.cphport.dk
Redaktør: Peter Schøning
Layout og produktion: Lars Green
Oplag: 5.000 eksemplarer
Forside: Det nye Kobbertårn nær Nordhavn Station
Forsidefoto: Dennis Rosenfeldt
ISSN: 1399-9494
Synspunkter i Havn & By er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Københavns Havns synspunkter.
Adm. dir. Henning Hummelmose er ansvarlig i.f.t. presseloven.
Havn & By udkommer seks gange årligt.

2

HAVN&BY

Af Jens Jacob Lerche Foto Søren Wesseltoft

Samme dag som Copenhagen X fortalte
om en række spændende boligprojekter
ved havnen, kunne Københavns Havn
og et advokatfirma invitere pressen til
rundvisning i et nyt erhvervsbyggeri.

ved Kobbertårnet et boligbyggeri: 100
lejligheder med indflytning i 2006.

Der bygges for øjeblikket mange boliger
ved havnen, men målet er ikke i sig selv
boliger. Målet er både bolig og erhverv
De to begivenheder viser en interessant i levende miljøer, hvor byfunktioner samspændvidde i det byggeri, som for øjeblik- les og fortættes i stedet for at blive
ket foregår i havnen. Nu er der ikke læn- spredt som i et traditionelt forstadsmiljø.
gere tale om et ”enten .. eller”, når det
gælder boliger eller erhverv, men et klart Området ved Kobbertårnet får eksempelvis tilført en vigtig brik, når Oslobådene
”både .. og”.
fra september i år sætter pulsen i området. Kvarteret bliver præget af passagerBoligerne omfattede det utraditionelle
Frøsilo-projekt og de lige så utraditionelle trafikken, boliger, erhverv – herunder buskitser til boliger ved Krøyers Plads. Er- tikker – og forhåbentlig også af mange
lystbåde.
hvervsbyggeriet gjaldt Kobbertårnet,
tæt ved Nordhavn Station, der bestemt
heller ikke er et traditionelt hus. Man kan De nye projekter lover godt for havnen.
Frøsiloen og Krøyers Plads er boligbyglæse mere om projekterne og byggerigeri med en arkitektur langt over ”daglig
erne i dette nummer af Havn & By. Her
fortælles også om nye planer for Islands vande”. Kobbertårnet er også et flot og
meget synligt hus. Det nye landemærke
Brygge Syd, hvor Københavns Havn er
ved Nordhavn Station har indtaget sin
med til at udvikle 400 boliger.
plads i Københavns skyline, og det vil
oven i købet med tiden få samme karakI forvejen byggemodner Københavns
Havn og Københavns Kommune i et sam- teristiske irgrønne farve som byens
kendte tårne.
arbejde grunde til 1.000 boliger ved
Sluseholmen. På det store kort er facit:
Københavns horisont skal ikke ”plastres”
5.000 nye boliger syd for Langebro.
til med højhuse, men det gør ikke noget,
at nye markante byområder får et vartegn
Der kommer mange boliger til Sydhaveller orienteringspunkt. Kobbertårnet er
nen, men også længere nordpå. I ombestemt et hus, der er det moderne
rådet ved det nye Kobbertårn arbejder
København værdigt. Det er også med til
Københavns Havn med en fifty-fifty udat give en ny og bedre balance mellem
nyttelse af området til boliger og erde eksisterende høje huse i området.
hverv. Det vil i tal sige 500 boliger. Betegnende nok bliver det næste byggeri

➤ Københavns Havn A/S har indgået en samarbejdsaftale med udviklings-

selskabet Nordkranen A/S og et af verdens største investeringsselskaber:
The Carlyle Group.
Københavns Havn sælger sine arealer langs Islands Brygge Syd –
omkring 40.000 m2 – til Nordkranen/The Carlyle Group, og det giver bl.a.
mulighed for at bygge tæt ved 400 lejligheder.
Herudover går køber og sælger sammen om at udvikle en plan for området, som er præget af store udtjente industrianlæg langs kajen. NCC
Property Development ejer 33.000 m2 i området og har givet tilsagn om
at være med til at udvikle en samlet plan for området.
De planlagte byggerier ligger i forlængelse af Kommuneplanens intentioner om boliger og serviceerhverv. Byggestarten afhænger af, hvornår Københavns Kommune vedtager en lokalplan for området. Kommunen
er positiv over for et boligbyggeri i området og mener, at en lokalplan kan
gennemføres i 2005. Det vil i givet fald betyde byggestart i begyndelsen
af 2006.

genbrug af bygninger, placering af dagsinstitution, butikker og mere til”,
siger Anders Lind Knudsen, der regner med, at Nordkranen vil starte
markedsføringen af området i slutningen af 2005.
”Beliggenheden er knaldgod – bedre end det kommende boligområde
længere sydpå. Vi vil slå på nærheden til centrum, havnen, Havneparken
og nærheden til de rekreative områder på Amager Fælled. Når der kommer
en gangbro til Fisketorvet, bliver afstanden til Dybbelsbro Station kort”.
Industrianlæg

Kajkanten ved Islands Brygge Syd stammer fra tiden efter 1. Verdenskrig,
hvor Københavns Havn ønskede mere plads til havneindustri. Men først
i 1940 kom Havnemøllen til som den første virksomhed på arealerne, og
selv herefter gik udviklingen på Islands Brygge langsomt. De bygninger,
som står ved kajen i dag, er alle, på nær Havnemøllen, fra 1960’erne og
70’erne.
Syd for det kommende byudviklingsområde ligger Arbejdernes Roklub,
Bryggens Kajak Club og SAS’ Roklub. ➤

Blandede boliger

Nordkranen og Carlyle regner med en samlet investering på 1 mia. kr. i Islands Brygge Syd, som dermed bliver fuldt udbygget. Det er første gang,
at det internationale selskab investerer i ejendomme i Skandinavien.
”Vi vil umiddelbart satse på en blanding af leje- og ejerboliger. Det
bliver nok et mix mellem små og store lejligheder. Markedet efterspørger
for øjeblikket familieboliger på omkring 100 m2 med mindst 3 soveværelser”, siger projektdirektør Anders Lind Knudsen fra Nordkranen.
Han regner med, at der også skal være et mere luksuspræget byggeri tæt
ved vandet.
2-3 hold arkitekter – par bestående af danske og udenlandske tegnestuer – skal i den kommende tid konkurrere om en plan for området.
”Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed – det funktionelle omkring boligerne, ønsker om vandkiler, udsigtskiler, eventuel

Grundejer, investor og developer. Fra ventre mod højre Henning Hummelmose,
Københavns Havn, Wulf Meinel, Carlyle og Dan Petersen, Nordkranen.
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Det mest markante rum i Kobbertårnet er nok det store atrium,
som også bruges til bibliotek.
Væggen er udsmykket med fem

Kobbertårnet

fotografiske værker af Per Bak
Jensen.

I materialevalget er tilstræbt
et lyst miljø præget af moderne
skandinavisk design.

Bemærk: Kobberet går igen i
receptionens skranke.

Diskretion hører til

København har fået en ny bygning i tårnhøjde.
Der var frit valg af materiale til facaden: Kobber, kobber eller: Kobber!
Af Peter Schøning Foto Dennis Rosenfeldt

➤ Den hollandske byplanlægger Adriaan Geuze insisterede på,
at det nye 62 m høje hus skulle optræde i samme grønlige trøje
som byens spir og tårne. Men det generede ikke husets arkitekt,
at materialet til facaden var en bunden opgave – tværtimod.
”Kobbertårnet virker måske som et lidt anonymt hus, men
der er meget liv i facaden, fordi den hele tiden skifter karakter
med lyset og vejret, og derfor er det et hus, man ikke bliver træt
af at se på”, siger Poul Schülein fra Arkitema, som er arkitektfirmaet bag huset.
”Lyset skaber liv i facaden, mens de lange ensartede vinduesbånd skaber ro. De to elementer supplerer hinanden”, siger Poul
Schülein, der har firmaadresse ved havnen på Forbindelsesvej
ved Langelinie. Han ser på tårnet hver dag.
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Et spil af farver

”Kobber patinerer på en flot måde. Og det er sjovt at se, at kobberet på de øverste etager, som blev sat først op, allerede er
mørkere end de nedre dele, som kom sidst op”.
”Husets sider vil få forskellige farver – østsiden påvirkes af
havnens vand og salt, mens vestsiden ligger i den traditionelle
vindretning og får forureningen fra byen”, siger Poul Schülein,
der dog ikke vil gætte på, hvornår huset får den karakteristiske
irgrønne farve, som præger Københavns tårne.
Prismæssigt hører kobberfacader til i den dyre ende. Til
gengæld er vedligeholdelsen af kobber minimal, og husets indre er opført i standard betonelementer. Dét har holdt prisen
nede og i øvrigt gjort det muligt at bygge huset på kun 16-17
måneder.

Husets indre er i stor udstrækning udformet i samråd med
brugeren, advokatfirmaet Plesner.
Kontorlandskaber er stadig ”yt” i advokatkredse – til gengæld viser den sociale rangorden sig kun kvadratmetermæssigt i forskellen mellem partnerkontorer og øvrige kontorer,
der alle har én størrelse.
Kantine og en mødesal med plads til 175 personer ligger i
stueetagen, så de to funktioner kan supplere hinanden. Deltagerne behøver ikke at bruge elevator – en potentiel flaskehals
er dermed undgået fra starten.
Husets reception og mødelokaler er derimod placeret på
15. og 16. etage:
”Firmaet vil gerne vise sine gæster de to etager med den
absolut flotteste udsigt. Samtidig er det her alle møder foregår,
fordi det ikke er meningen, at gæsterne skal komme i kontorerne”, fortæller Poul Schülein.
Ingen skal på kontorerne se uvedkomne papirer om fusioner, køb eller salg. På hver etage kan dokumenter i øvrigt
kastes i skakter, som fører direkte til en makulator.
Mageløs udsigt –
nøgtern udsmykning

”Den vigtigste dekoration i huset er udsigten – selv når man
kører i elevator, oplever man et flot billede af byen”, siger Poul
Schulein. Og derfor ser man ingen forstyrrende potteplanter i
huset – i stedet kan man finde afskårne grene – efter årstiden.
Udsigten er et frynsegode for Plesners 38 partnere, der sidder i hjørnekontorer med dertil hørende udsigt – herunder til to
store konkurrerende advokatfirmaer, der også har slået sig ned
ved havnen – i Kalkbrænderihavnen og ved Langelinie.

Kun få kunstværker er sat op i det nye hus. Det store lyse atrium
er udsmykket med fem billeder af kunstfotografen Per Bak
Jensen, mens den tyske maler Günther Förg er repræsenteret
med 4 meget enkle og stilrene ”blybilleder” i kantinen.
Midt i en byggeplads

Advokatfirmaet kan se frem til nogle år som nabo til flere byggepladser. I første omgang ejerlejlighedsbyggeriet ”Nordlyset”
og sandsynligvis også byggeri af hotellejligheder. I takt med
de nye byggerier skal der etableres underjordisk parkering til
1.200 biler.
Oven over jorden er filosofien at skabe en tæt bebyggelse.
”Men det svarer til traditionen på Østerbro eller andre af
byens brokvarterer. Der skal være en tæthed for at skabe liv i
et område og grundlag for funktioner som butikker, restauranter
osv”, siger Poul Schülein, der håber, at det lykkes at få liv i
områdets stueetager.
”Lige nu er det for dødt herude”, siger arkitekten, der
glæder sig til at se Kobbertårnet i sine rigtige proportioner. De
kommer, når DFDS-terminalen til september åbner et stenkast
fra Kobbertårnet. De store færger og de mange passagerer vil
være med til at skabe nye elementer i landskabet og liv i området. ➤

Bygherre: Københavns Havn og TK Development.
Investor: Deka Immobilien.
Arkitekt: Arkitema.
Hovedentreprenør: NCC.
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NCC har for 100 mio. kr. købt byggegrunden og byggeretten på Krøyers Plads og regner med, at det vil koste
yderligere en halv mia. kr. at virkeliggøre Erick van Egeraats projekt på 18.000 m2 opført i selvstændige tårne.

Den gamle Frøsilo ved Sojakagen
ombygges til 84 lejligheder i et
ret usædvanligt projekt tegnet af
hollandske arkitekter

Projektet er resultatet af en arkitektkonkurrence, der blev vundet af den hollandske tegnestue MVRDV. Projekteringen varetages i samarbejde med en
dansk tegnestue.
Monument over fortiden

Af Susanne Ulrik Foto Dennis Rosenfeldt

➤ Går man en tur på Islands Brygge – mod syd – langs Havneparken og ud

Hollænderne stormer frem

mod området, hvor Sojakagefabrikken lå, er hovedindtrykket: Store linier,
en lang lige kajkant, vandfladen og de velvoksne retvinklede bygninger.
Runde former er der ikke mange af. Derfor bliver man overrasket, når man
ser ombygningen af Frøsiloen.
Rundt om de to sammenbyggede cylindre snor dækkene sig i vældige
8-taller. Bygningen står ufærdig midt i en stor byggeplads, så al den brutale
beton, der om et års tid er skjult bag en blank hud af glas, er fuldt synlig og
ganske imponerende.
De to cylindre, der har en diameter på ca. 25 meter, er tomme indvendigt
og skal bruges til balkoner, trapper, elevator og teknikrum. De bliver glasoverdækkede, så der kommer dagslys ned i bunden af dem.
Boliger hænges på cylindrene

Hollandske arkitekter markerer sig stærkt ved havnen. Måske er de bedre til at
fortolke vore byggetraditioner end danske arkitekter, siger stadsarkitekten
Af Jens Jacob Lerche Visuelisering Erik van Egeraat og modelfoto Soeters Van Eldonk Ponec Architecten

➤ Containere, der er stablet oven på hinanden, er flere steder i Hol-

København har altid haft et godt
øje til hollandske arkitekter og
byplanlæggere. Vejen fra idé til
realisering har været kort for de
to byplanlæggere Adriaan Geuze
og Sjoerd Soeters. Fotoet viser
en af de første modeller til en
kanalby ved Sluseholmen.

land brugt som en billig og hurtig løsning på landets store pladsog boligmangel. Men det er ikke den type hjem, som vil præge
København, når hundredvis af boliger med hollandsk streg i de
kommende år skyder op ved havnen, lover stadsarkitekt i København, Jan Christiansen.
To hollandske byplanlæggere, Sjoerd
Soeters og Adriaan Geuze, har tegnet masterplaner til Sydhavnen og området ved Nordisk Fjer-bygningen – og planernes store
linier realiseres i målestok 1:1. Herudover
har to hollandske arkitekter vundet konkurrencer om Krøyers Plads (Erick Van Egeraat)
og Frøsiloen (tegnestuen MVRDV).
”Hollænderne har en meget uklassisk stil
og går efter at skabe individuelle boliger i stedet for hele bebyggelser. Det kommer man til at se i blandt andet Sydhavnen.
Modsat traditionel dansk arkitektur bliver der for eksempel ikke
to vinduer, der er ens, så hver lejlighed bliver unik”, siger Jan
Christiansen.
”Men den hollandske stil er slet ikke så langt væk fra den
danske. Hvis du ser på Vesterbros karrébebyggelse, minder lejlighederne meget om hinanden indvendigt, mens overfladen
varierer fra opgang til opgang”.
Boligmangel så det klodser

Hollænderne er ikke blot kendt for at bryde harmonien og tegne
skæve streger. De er også berømte eller berygtede for at se på pris
frem for kvalitet.
”Prisbillighedens diktatur gennemsyrer hollandsk arkitektur.
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Der er pladsmangel i landet, og jorden er dyr, så man vælger ofte
et projekt, bare fordi det er den billigste løsning”, fortæller Flemming Skude, arkitekt og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København .
Jan Christiansen erkender, at netop prisen får afgørende betydning for de kommende boliger i Sydhavn, men tror ikke på containerbyer.
”Grunde ved vandet er meget dyre, så vi skal selvfølgelig
holde andre omkostninger nede. Og hollænderne har erfaring i at
bygge boliger ved vandet uden, at priserne eksploderer. Det vil vi
gerne udnytte”, siger Jan Christiansen.

De tre siloer, Frøsilo, Wenneberg Silo og Pressesilo var en del af Dansk Sojakage Fabrik, der med sin produktion af foderstof og klor samt over 1.000
ansatte var Bryggens største arbejdsplads. Siden virksomheden lukkede for
12 år siden, har siloerne stået som forladte monumenter over fortiden.
For mange år siden indhyllede fabrikken jævnligt Bryggen i en kvalm
os af bagte foderkager. Her var tog med kul og tømmer. Tankvogne futtede
dampende og støvende ad Reykjaviksgade ud på Amager, og på kajen svingede kranerne. Selv om en del bygninger i området bevares, bliver områdets
atmosfæriske historie efterhånden godt gemt. Udskiftningen af klassiske
bodegaer til fordel for cafeer taler sit tydelige sprog om Bryggens nye forventninger. ➤
Islands Brygge 32, 84 ejerboliger, Bygherre: NCC, Arkitekt: MVRDV,
Holland, Projektforslag: Jensen+Jørgensen+Wohlfeldt. Læs mere:
www.jjw.dk, www.ncc.dk, www.mvrdv.archined.nl, www.starsites.dk.
Susanne Ulrik er arkitekt og redigerer på tidsskriftet ”Tegl”.

Normalt udnyttes gamle siloer ved at skære vinduer i facaden. Men her
kommer boligerne til at ligge på 8 dæk, som bliver hængt uden på cylindrene. Det kan lade sig gøre, fordi der under jorden ligger en ringbjælke, der
er forankret 23 meter nede i jorden ved hjælp af 56 jordankre. Den underjordiske konstruktion danner modhold til 13 hovedstålbjælker, der bærer
dækkene.
Med konstruktionen undgås søjler i facaden, og det underste dæk kommer
således til at svæve frit i luften uden synlig understøttelse. Boligerne får en
meget større overflade ud mod den eftertragtede udsigt over vand, by og
fælled. Der bliver altan hele vejen rundt om boligerne.

Bryggens runde hus

Blik for det danske

Jan Christiansen og Flemming Skude er enige om, at eksempelvis Frøsiloen på Islands Brygge faktisk er ret dyr pr. kvadratmeter, fordi lejlighederne hænger uden på den gamle bygning.
”Vi bad både hollandske og danske arkitekter om et bud på
ombygningen, og danskerne var mere traditionelle med boliger
indvendigt i siloen. Hollænderne vendte det hele på hovedet og
satte dem udenpå, så det tilfører noget nyt”, siger Jan Christiansen, der mener, at hollænderne sammen med de øvrige udenlandske arkitekter faktisk er med til at give byen et særpræg.
”Danske arkitekter skæver ofte til udlandet, når de skal tegne
noget i København. De udenlandske arkitekter nyfortolker derimod de danske traditioner med for eksempel masser af kobber
og de karakteristiske tegltage, der gør byen unik”.
Det omdiskuterede projekt på Krøyers Plads er trods spidse
glastårne og stor højde på 8-14 etager ifølge både stadsarkitekten
og Flemming Skude meget dansk, fordi de skrå højhuse blandt
andet er inspireret af havnens pakhuse. ➤

Det er efterhånden svært at se, at
der gemmer sig en silo bag de
kommende boliger. Boligerne
lanceres heller ikke længere som
den gamle Frøsilo, men som
”Gemini Residence”.
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Fyrskibe

Fyrskibe midt i byen

tema

Fyrskibene skulle hjælpe andre skibe i havn. Seks af de
pensionerede skibe ligger i dag på faste pladser i Københavns Havn, hvor to af dem oven i købet er bygget
Af John Pri Foto Dennis Rosenfeldt

➤ Sikker i havn.

som vartegn i Christianshavns Kanal.

Der blev bygget i alt 21 fyrskibe og 4 motorfyrskibe til afmærkning af
de danske farvande. De kraftigt byggede skibe var aktive i mange år, men
da den avancerede nautiske elektronik holdt sit indtog, blev fyrskibene
overflødige.
Der har dog altid været rift om at få de gamle fyrskibe, så mange af dem
har overlevet, men til nye formål. Lige for øjeblikket synger ”Fyrskib No. XII”
dog på sidste vers.

2-3. “Fyrskib No. XIII” har en placering, som mange

“Fyrskib No. XII” (foto 1)

husbådsinteresserede – forgæves - drømmer om.

Skibet nåede sidst i 1990’erne ”bunden” – i bogstaveligste forstand – efter
i mange år at have ligget i Christianshavns Kanal ved Overgaden neden
Vandet.
En aften holdt nogle unge mennesker fest om bord, og der blev spillet høj
musik. Naboerne bad forgæves om ro og afbrød til sidst elforsyningen til
skibet. Dermed stoppede musikken – og skibets pumper.
Inden længe havde skibet taget så meget vand ind, at det sank. Alle
forsøg på at holde det flydende var nyttesløse. Senere blev det med kraftigt
pumpegrej om bord hævet og bugseret ud til et af bassinerne ved Refshaleøen. Der ligger det nu som vrag og venter på at blive hugget op.
“Fyrskib No. XII” blev bygget af egetræ i 1879 på Christianshavn, De
Forenede Oplagspladser og Værfter, og havde 74 aktive år – bl.a. ved Læsø
og Anholt.

1.

1. En larmende novemberfest i 1998 fik katastrofale
følger for ”Fyrskib No. XII”, der ellers havde status

4. ”Gedser Rev” fremstår nu, som da det blev taget
ud af drift i 1972. Maskine, tågehorn, ankerspil m.m.
er fuldt funktionsdygtige. Også kamrene står næsten,
som mandskabet forlod dem for sidste gang.
2.
5. ”Fyrskib No. II” havde oprindelig en besætning på
syv mand, der i seks lange måneder måtte udholde
sig selv og hinanden. Senere blev vagterne afkortet
til to måneder, og skibet blev moderniseret, så
besætningsmedlemmerne fik hver sin kahyt.

6. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.
Men ”Donna Wood" har en fortid som fyrskib på
Lappegrunden nord for Kronborg i Helsingør.

“Fyrskib No. XIII” (foto 2 og 3)

3.

4.

Ved Christians Brygge, Kaj 115, ligger ”Fyrskib No. XIII” som beboelsesskib for familien Ena og Peter Kugler.
Familien erhvervede det tidligere fyrskib i 1992, hvor det lå i Husbådekolonien København ved Kalvebod Brygge. Da byggerierne i området skulle i
gang, flyttede de andre husbåde til Slusehavnen, men fyrskibet var heldig at
få plads ved indsejlingen til Frederiksholms Kanal, midt i byens hjerte.
Skibet har fået tag over dækket og er forsynet med koøjer mod land og
større vinduer mod vandsiden. Skibet har stadig sin kobberbeklædning,
hvorimod lanternemasten er endt på Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum.
”Fyrskib No. XIII” er som flere andre bygget på Christianshavn, på De
Forenede Oplagspladser, i 1880.
”Gedser Rev” (foto 4)

Fyrskibet ”Gedser Rev” blev taget ud af drift i 1972 og sat til salg. Nationalmuseet erhvervede skibet og lagde det ind i Nyhavn på Charlottenborgsiden,
hvorefter en gruppe pensionister gjorde det ”ship shape”.
Skibet blev bygget som ”Fyrskib No. XVII” i 1895 på N.F. Hansens
Værft i Odense og var i sin lange tjenestetid udlagt på flere forskellige positioner – siden 1921 ved Gedser Rev bort set fra en periode under krigen.
Skibet blev påsejlet flere gange. Værst var det i 1954, hvor det blev
5.
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påsejlet i bagbord side og sank på få minutter. Vagthavnede matros, der stod
på udkig, nåede at varsko den øvrige besætning, som alle blev reddede. Men
uheldigvis for matrosen blev han ved kollisionen slynget over bord og
omkom.
”Fyrskib No. XVII” ejes stadig af Nationalmuseet og administreres fra
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Det har lige gennemgået en større renovering og fremstår som da det sidste skiftehold forlod skibet i 1972. Alt om
bord er funktionsdygtigt og de royale portrætter hænger atter på deres plads
over sofaen i skipperens kahyt.
“Motorfyrskib No. II” (foto 5)

Tæt ved Nyhavn 71 Hotel ligger en flydende restaurant, som hører til hotellet.
Restauranten er det tidligere ”Motorfyrskib No. II”, der inden ankomsten
havde haft en omskiftelig tilværelse.
Efter at have ligget ved bl.a. Gilleleje og ud for Thyborøn blev det solgt
på en auktion i 1978 til Dragør Sejlklub, der straks gik i gang med at ombygge skibet indvendigt til klublokaler. Men det viste sig dog at være for stor
en mundfuld for sejlklubben, som derfor solgte motorfyrskibet til hotellet i
1985.
Skibet blev bygget 1916 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg og havde
fra starten en fremdrivningsmotor på 125 hk.
”Motorfyrskib No. III” (foto 6)

Hvis man ikke lige ved det, er det svært at se, at ”Donna Wood” er bygget
som ”Motorfyrskib No. III” i 1918 på Rasmus Møllers Værft i Fåborg. I
1974 solgte Farvandsvæsenet skibet til en tysker, men det blev senere overtaget af musikeren og komponisten Ib Glindemann.
Da Glindemann ikke kunne få sine ombygningsideer realiseret, solgtes
skibet videre til restauratør Bent Olsen i Mogenstrup. Han lod det færdigbygge på Ring-Andersens Værft i Svendborg til en særdeles luksuøs
galease.
I dag ejes ”Donna Wood” af Jes Schmidt, hvis firma JS Boatcharter sejler charterture. Skibets navn er givet efter en amerikansk balletdanserinde,
som var en god bekendt til Ib Glindemann. Han skænkede i øvrigt stormastens lampehus til værftet i Troense, men blev noget overrasket da han
kort efter erfarede, at det var solgt til en privat mand i Esbjerg for 40.000 kr.
Manden har det stående i sin have. ”Donna Wood” ligger normalt i Nyhavn
eller i Havnegade. ➤

6.
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Fyrskibe

“Fyrskib XI”
Position:
N 55° 40’ 37,8

Et skib med sjæl

E 12° 34’ 71,3
Kajplads 130
Frederiksholms Kanal 25

tema
Ægteparret Anette og Kurt Spalinger blev ved lidt af et tilfælde ejere af det
over 130 år gamle ”Fyrskib XI”. Skibet fungerer som sommerhus og atelier
- og man kan blive viet ved roret eller under lanternemasten

”Fyrskib XI”

Bygget i 1877-78 af egetræ på skibsværftet F. Sparre i Nysted på Lolland.
Længde: 35,18 m, bredde 5,81 m.

Af Trine Baadsgaard Foto Dennis Rosenfeldt

➤ I mange år havde Anette og Kurt Spalinger nydt synet af det gamle ”Fyrskib XI”,
når de gik tur langs Københavns kanaler. De havde tilmed også drømt om engang at komme til at eje det. Mest for sjov godt nok, men en forårsaften i 1999
var det, som om der skete noget. De fandt pludselig ud af, at skibet var til salg.
Herefter var der ingen tvivl. Dét måtte de eje.
Købet har parret ikke fortrudt, og selvom de bor fast i Schweiz, nyder de
at besøge Danmark og deres fyrskib. De er vilde med beliggenheden lige midt
i den pulserende storby og alligevel i fred og ro. Samtidig betyder skibets historie meget for dem.
”Det er pragtfuldt at bo der. Det er som at komme til en helt anden verden.
Det at det ligger midt i byen, det at det vugger blidt, det at der er så meget historie i og omkring skibet. Det har en særlig udstråling, som er svær at beskrive.
Ligegyldigt hvilket rum vi bruger, så føler jeg, at det har en sjæl”, fortæller
Anette Spalinger, der i Schweiz arbejder som kunstner. Derfor har hun også
indrettet et atelier i skibet.
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”Jeg bliver inspireret af at være her, og for mig ligger der også en forpligtelse
i at vedligeholde og bevare det smukke gamle skibe. Men det kræver selvfølgelig både mod, tid og penge”, siger hun.
Her kan ægteskabet starte

For at få nogle af de investerede penge hjem og for at give andre mulighed for
at opleve det smukke skib er Anette og Kurt Spalinger nu gået i gang med at
arrangere vielser, receptioner og lignende ombord på skibet.
”Jeg kan godt lide symbolikken i, at unge mennesker bliver gift på et sådan skib, der har stridt sig gennem storm og blæst. Det giver et godt billede
af holdbarhed og styrke, og det er vel ikke de værste forudsætninger at indgå
i et ægteskab med”, siger Anette Spalinger.
Brudeparret får en vielsesattest med den nøjagtige position for, hvor de har
indgået ægteskabet. Med til et arrangement hører også en rundvisning på skibet og et mindekort med skibsstempel. ➤

Skibet blev som det første skib placeret i Nordsøen på position Horns Rev
og har siden ligget på mange forskellige positioner, bl.a. Anholt, Gedser Rev,
Drogden og Storebælt.
Efter en indsats som fyrskib i næsten 100 år blev det i 1977 købt af designeren
Bo Bonfils, der købte det på en auktion med et bud på kr. 201.878,11 kr.
Den mærkelige købspris har sin egen historie: Grundpris 200.000 kr. + 1878 kr.,
som er byggeåret. De 11 øre stammer fra skibets nummer. Bo Bonfils ombyggede skibet og lod dets for- og agterdæk overdække.
I 1994 solgte Bo Bonfils skibet til den forhenværende ejer af Gori-koncernen,
Niels Olaf Ehrenskjöld, der kun havde det i kortere tid. De efterfølgende ejere
benyttede frem til 1999 skibet som sommerhus.
I juli 1999 købte de nuværende ejer Anette og Kurt Spalinger skibet, og restaurerede det yderligere indvendigt. Skibet udlejes til bryllupper, receptioner
og lignende.

HAVN&BY
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Den Lille Havfrue og kyssebænken
har i mere end 150 år været
københavnernes udflugtsmål nummer et. Lokalhistorisk Café sætter
fokus på Langelinies historie
Af Jens Jacob Lerche Foto Dennis Rosenfeldt

kunne hele København følge trop. Det gjorde byen, og området blev hurtigt
københavnernes foretrukne udflugtsmål.
Derfor gav det genlyd, da dele af Langelinie efter planen måtte lade livet
til fordel for Frihavnen. Den blev påbegyndt i 1890 og stod færdig fire år efter
ligesom Langeliniemolen. Oprindeligt gik Langelinie fra Esplanaden, rundt
om Kastellet og videre til Strandpromenaden, der i dag er identisk med
Strandboulevarden.
I ly af mørket

➤

Her kom københavnerne, når de skulle vise sig frem, have en is eller kysse i
al hemmelighed. Og det gør de fortsat. Langelinie er stadig et af byens populære udflugtsmål.
”Promenaden blev genialt anlagt let hævet over omgivelserne, så folk
havde udsigt over Øresund mod øst, og mod vest kunne man følge livet i Frihavnen”, siger Helge Østergaard, krovært med stor interesse i Østerbros
lokalhistorie.
Der er fortsat frit udsyn over Øresund, men de nye bygninger på Langelinie Allé skærmer i dag stort set af for Frihavnen.
Langelinieskuret

Helge Østergaard står ved det lille fyr på spidsen af Langeliniekaj, mens han
fortæller om promenaden og pakhusene nedenunder – kaldet Langlinieskuret.
Tidligere opbevaringssted for skibsgods. I dag hjemsted for Københavns
lagersalg. Et mekka for folk, der leder efter mærketøj til spotpris, men også
en del af Langelinies historie, som Helge Østergaard og hustruen, Rigmor
Hansen, i den kommende periode fortæller om i parrets spisested, Lokalhistorisk Café på Østerbro.
Og der er meget at fortælle om Langelinie, som frem til 1818 var et militært område, hvor københavnerne ikke havde adgang. Først fik de kongelige
og byens finere borgerskab lov til at promenere på strækningen, og i 1848

Ifølge Helge Østergaard siger rygtet, at træerne på den del af Langelinie, som
skulle gøre plads for Frihavnen, blev fældet i ly af natten. Et træ hver aften så
byens indbyggere ikke bemærkede, at deres elskede mødested blev mindre.
Men borgerne opdagede, hvad myndighederne pønsede på.
”Der rejste sig en folkelig opstand, for hvor skulle københavnerne så tage
hen og lufte familien, hunden og møde hinanden. Som erstatning fik de den
nordlige forsættelse af Langelinie, hvor man i dag finder tøjbutikkerne,
kyssebænken og det lille fyr”, siger Helge Østergaard, der betegner Langelinie
som noget helt unikt.
”Langelinie var københavnernes foretrukne mødested. Her kom H.C.
Andersen og guldaldermalerne, men det var også byens vindue til verden.
Det var her, der blev læsset bananer, og man vinkede til Amerika-båden. Og
københavnerne kommer her fortsat, derfor er det helt naturligt at fortælle om
promenadens historie, siger Helge Østergaard, der hvert år har fokus på en
del af Østerbros historie. ➤

Havnens Motorfærge startede
i 1904 med at sejle arbejdere.
I dag viser Canal Tours de
mange turister, hvordan byen
ser ud fra vandsiden
Af Jens Jacob Lerche

”En historisk, nostalgisk promenade på Langelinie” kan næste gang opleves
den 11.8 på Lokalhistorisk Café. Der skal bestilles billet, for der hører også
en middag til foredraget. Selskaber modtages også. Tlf. 35 42 58 36.

Frihavnens anlæggelse i 1890’erne. Tyske troppers landgang den 9. april
1940. Krydstogtindustri. Et populært udflugtsstedssted for københavnske
isspisere. Mondæn adresse. Langelinie har sin egen historie, og den
fortæller Helge Østergaard om.

Byens lange promenade

Foto Canal Tours

Canal Tours har i dag 15 både. En ny båd har dåb den 3. juni.

På vandet i 100 år
➤ Først sejlede Havnens Motorfærge værftsarbejderne og lokalbefolkningen til
og fra Christianshavn. I 1948 fik turisterne for 10 øre lov til at komme med.
Aktiviteten kan nu fejre 100 år, men bådenes firmamærke er i dag malteserkorset.
Alene sidste år valgte mere end en halv million passagerer at se havnens
og byens attraktioner fra bådene med den karakteristiske form. Turene er
blevet en del af turisternes pensum på linje med Tivoli, Københavns Zoo og
Den Lille Havfrue.
”Vi er meget stolte over de millioner af passagerer, som i tidens løb har
sejlet med os, og også over, at vi hører til blandt byens mest besøgte turistattraktioner”, siger adm. direktør i DFDS Canal Tours, Mogens Krug, der
tager imod sammen med marketingschef Henning Schiøtt i selskabets kontorbygning på Christiansholm.
Fast pensum i 5. klasse

Både direktøren og marketingschefen stiftede som jævnaldrende københavnere tidligt bekendtskab med de brede og lave kanalbåde, der fra 1950’erne
og 20 år frem var en fast del af folkeskolens almene dannelse. Københavnske
skoleelever i 5. klasse skulle nemlig på kanalrundfart og se byen fra vandsiden.
”Der er en hel generation af københavnere, der har været på den tur. Det
var obligatorisk, og børn glædede sig til den. Det gjorde jeg også”, siger
Henning Schiøtt, der sammen med virksomhedens 60 medarbejdere i øjeblikket forbereder jubilæet.
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Canal Tours har i dag 15 både. Meget er sket, siden grosserer Malling fra
Christianshavn og tre kompagnoner i 1904 grundlagde Havnens Motorfærge.
Dengang fungerede bådene udelukkende som vandbusser for lokalbefolkningen og værftsarbejderne på Christianshavn. Selskabets første både havde
plads til 20 passagerer og var udstyret med en skorsten, der kunne tippe, så
bådene kunne passere byens lave broer.
Først i 1948 åbnede de guidede ture, som i dag er blevet et varemærke for
DFDS Canal Tours. En tur på kanalerne med anekdoter og historier om de
københavnske turistattraktioner kostede den gang 10 øre. I dag er prisen 50 kr.
Plan om at sejle til operaen

Tæt ved Canal Tours base på Christiansholm er operabyggeriet inde i slutfasen.
Og operahuset kan blive en af fødselarens kommende opgaver. Man kan
nemlig ikke parkere sin bil tæt på Operaen. Derfor planlægger DFDS Canal
Tours i samarbejde med Nykredit at etablere en rute, som går fra kreditforeningens parkeringskælder ved Langebro til Operaen.
”Operagæsterne kan parkere bilen ved Nykredit, og så sejler vi dem ud
til Operaen, men den endelige aftale er ikke faldet på plads endnu”, understreger Mogens Krug. ➤
DFDS Canal Tours fejrer fødselsdagen fra den 1.- 4. juni. Der inviteres
på en gratis aftentur fra kl. 17.30 til 20.30.

HAVN&BY
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Lystsejlere må max. sejle med en hastighed på 6 knob i havnens hovedløb og med 4 knob i kanalerne. Kystdirektoratet har godkendt ændringen i havnereglementet for Københavns Havn.

Ro-Ro skibet ”Tor Primula” aflagde København et
besøg på sin jomfrurejse. Skibet indgår i en serie på 6 –
måske 7 – nybygninger til DFDS fra Flensborg Værft.

Springvand springer til september

Gudinden Gefion og hendes fire okser – som ifølge sagnet egentlig var
hendes fire jættesønner – er tilbage i springvandet ved Ndr. Toldbod
efter en restaurering hos en bronzestøber i Bagsværd. Nu mangler kun
færdiggørelsen af bassinkanter og stensætning samt installation af
pumper. Den sidste del af arbejdet er blevet nogle måneder forsinket,
men nu skulle alt være klar i begyndelsen af september, så der igen kan
lukkes op for springvandets haner.

Arkitekten bag det kommende skuespilhus, Boje Lundgaard, nåede
ikke at se sit livsværk. Han døde uventet i april, kun 60 år gammel.
Boje Lundgaard vandt i maj 2002 sammen med Lene Tranberg
arkitektkonkurrencen om det nye skuespilhus. Byggeriet går i gang
den 1. oktober i år og står klar
til indvielse i 2008. Kort før sin
død var arkitekten i øvrigt også
for Københavns Havn involveret
i skitser til en ejendom i Sdr.
Frihavn.

Foto: Ebbe Forup/Sjælsø Gruppen

Foto: Mik Eskestad

Sjælsø Gruppen har åbnet for salget af 92 andelsboliger, der
kommer til at ligge helt ud til vandkanten ved Sluseholmen.
Prøvelejligheden, som her er på vej til Sluseholmen, er bygget som en husbåd for at give en fornemmelse af beliggenheden ved vand. Boligerne bliver i gennemsnit på 80 m2 og
koster en halv mio. kr. foruden en månedlig ydelse på omkring 6.000 kr. De store koster omkring 3/4 mio. kr. og
12.000 kr. om måneden – www.sjaelsoe.dk.

1. juni - 31. august: Havnebadene ved Islands Brygge og
Fisketorvet har åbent – www.ki-kbh.dk.
5. juni: Tegneevent ved Langelinie. Værkerne kan bagefter
ses på en hjemmeside. Læs mere: www.tegneakademiet.dk.
21.-23. juni: Kapsejladsen Volvo Baltic Race besøger
København – www.volvobalticrace.org.
21. juni: City Race i havnen. Arrangement i forbindelse
med Nokia Oops Cup – www.nokiaoopscup.com.
5-8. august: Det årlige Kulturhavn-arrangement. Omkring
90 foreninger er med – www.kulturhavn.dk.
16. august: Skoleskibet Georg Stage er retur i København –
www.georgstage.dk.
21. august: Ballet på Kastellet – www.kgl-teater.dk.
28. august: Dragebådsregatta for firmahold –
www.dragebaad.dk.
Fortjenstmedalje i sølv

1. spadestik på Utzon-byggeri

Sjælsø har sejlet en model af et kanalhus på 145 m2 i to etager

Den 10. maj gik starten på et nyt Utzon-byggeri i Kalkbrænderihavnen: Harbour House. Huset er tegnet af Kim Utzon og kommer i konstruktion og arkitektur til at være i familie med tidligere bygninger i
området: Paustians Møbelhus, Arbejdsgiverforeningen HTS og bådklubben/restauranten Little Venice (tidl. La-Kajen). Bag det nye hus
står Uniship, Unionkul, og Clipper. Sidstnævnte er investor, men kommer også til at bo i huset – www.utzon-arkitekter.dk.

til Sluseholmen, hvor prøvelejligheden kan ses.

Vej beholder sit navn

Hele den nuværende Dampfærgevej
beholder sit navn. Dermed godkender
kommunen indsigelser fra beboerne i
den nu ”blinde” ende af vejen. Forbindelsesvejen mellem Kalkbrænderihavnsvej og Dampfærgevej skal i stedet
for Dampfærgevej hedde Pakhusvej.

Store kuffertdag

Årets helt store skiftedag bliver den 18.
juli. Tre store krydstogtskibe, ”Grand
Princess”, ”Costa Atlantica” og ”Westerdam”, skifter passagerer. Rundt regnet
15-18.000 personer skal til og fra de tre
skibe på denne søndag sammen med
30-40.000 kufferter. Omkring 100 havne-

arbejdere kommer på søndagsarbejde.
Sæsonen tegner igen til at blive en
rekordsæson med omkring 280 anløb.
Årets største skib er ”Grand Princess”
med 2.600 passagerer og 1.100 besætningsmedlemmer. Skibet anløber København 11 gange i løbet af sæsonen.

Visualising: Kim Utzon Arkitekter

Københavns Kommune er indstillet på
at bruge 160 mio. kr. frem til 2006 for at
få renere vand omkring Svanemøllehavnen og Svanemøllebugten. For øjeblikket er der ret uhumske vandforhold 3040 gange om året, når de københavnske
kloaknet ikke kan kapere mere regnvand, hvorefter der ledes urenset spildevand i havnen.

Adm. direktør Henning Hummelmose overrakte Dronningens
Fortjenstmedalje i sølv til vicevært John Andersen på hans
sidste dag før pensionering. John Andersen, bedre kendt som
”Pælen” eller ”Pæleormen” kan se tilbage på 41 års ansættelse
i Københavns Havn. Mon ikke Dronningen bliver mindet om,
at John Andersen som værnepligtig var på ”Dannebrog”, når
han takker for medaljen. Og så skulle vi i øvrigt hilse fra
"Pælen" og sige tak til kolleger og venner i forbindelse med
afskedsreceptionen.

Foto: Mogens Bech

Renere vand
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indkøbscenteret Fisketorvet.

Skuespilhusets arkitekt er død

Lejlighed ved Sluseholmen
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Nokia City Race, 21.6 kl. 16.30-18.00. Gode tilskuerpladser ved

Sommer i havnen
Foto: Dennis Rosenfeldt

havnen rundt

Hastighedsgrænse i havnen

DFDS testede i maj sin nye terminal, der indvies den 6. september i år. Ud over Oslo-båden
”Crown of Scandinavia”, som får fast base ved
terminalen, anløb nybygningen ”Tor Primula”.
”Blomsterskibet” var dog kun på gæstevisit,
da det indsættes på ruten AngloBridge mellem
Gøteborg og Immingham. DFDS har dog annonceret åbning af en ny fragtrute fra København
den 1. september med to ugentlige afgange.
København er mellemstation mellem Gdansk
og Göteborg.
Ruten får navnet PolBridge, og knyttes i
Göteborg sammen med DFDS’ ruter til England,
Rotterdam og Gent i Belgien.

Foto: Nokia Oops Cup

Af Peter Schøning

Prøveanløb ved DFDS-terminal
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Returneres ved varig adresseændring

Københavns Havn A/S
Nordre Toldbod 7
Postboks 2083
1013 København K

B

I den afgørende sejlads var
der tæt løb mellem de to
både, men australierne endte
i sidste øjeblik i en førerposition, der sendte dem
først over målstregen.

Mary slog Frederik
2-1 til den australske båd blev resultatet af den kongelige kapsejlads ved Langelinie
Af Peter Schøning Foto Keld Navntoft

➤ Der er måske en sejler gemt i Mary Donaldson. I al fald vandt hun sammen
med den australsk topsejler John Bertrand over kronprins Frederik, der sejlede
på et dansk hold med den dobbelte OL-guldvinder Jesper Bank som erfaren
skipper.
Kronprinsens båd vandt 1 afdeling, hvor der blev kæmpet med næb og
klør. Derimod tabte båden 2. afdeling. Nederlaget forhindrede nok så belejligt, at der blev skabt ravage i arrangørernes program.
Med stillingen 1-1 kunne den afgørende 3. afdeling udkæmpes efter alle
kunstens regler, og her vandt det australske hold efter en spændende kamp.
Match Race kaldes ikke for ingenting ”sejlsportens 100 meter løb”. Banen
er kort. Der sejles tæt på publikum. Og det gælder om at udnytte alle regler.
”Hun er måske ikke så stor, men hun er sej”, sagde den australske skipper
John Bertrand om sin gast, da matchen var overstået. Skipper på den danske
båd, Jesper Bank, påtog sig storsindet hele ansvaret for nederlaget, selv om
det var kronprins Frederik, der havde stået ved roret. ”Jeg blev lidt løs i kødet
og fejlbedømte vinden. Den drillede os”, sagde Jesper Bank.

Bag kulisserne sås omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Bombehunde var
på besøg på alle både, og frømænd undersøgte fra morgenstunden Langeliniekajen.
Arrangørerne, Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og
Københavns Havn brugte 100 mand til det praktiske. Havnens egne folk var
allerede på plads ved 4-5 tiden om morgenen, og ”Portus” var ude sammen
med flere motorbåde. Sejladsområdet blev afspærret med 1.350 m flydespærring.
”Alt klappede som det skulle.
Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra politi og andre”, siger
en tilfreds Hans Vasehus, chef for
havnens infrastrukturafdeling. ➤

Det var en glad Mary Donaldson, der

Omfattende sikkerhed

sammen med den australske sejl-

Sejladsen blev afviklet den 9. maj, søndagen før Det Store Bryllup, og set af
godt 10.000 københavnere. Der var masser af sol og glade ansigter. Vind var
der ikke så meget af. Men heldigvis kom der efter første race lidt mere luft,
så den sidste del af kapsejladsen blev sejlet i 3-4 m/s.

sportsmester John Bertrand løb af med
sejren. ”The best woman won!”, lød
Marys kommentar.

