April turen 2013:

En ufo er landet på Amager
Når Kvart i Elleve tager på tur er der tradition for
at solen skinner, og det gjorde den også på aprilturen til Den Blå Planet.
Vi cyklede gennem Christiania til Kløvermarken
ad den nye supercykelsti, som skal forbinde den
indre by med Østamager og Amager Strandpark.
Nu mangler blot broerne og stien gennem Christiania.
Christianitterne, der normalt snakker meget om
miljøet, ønsker ikke at blive generet af en cykelsti.
I modsætning til beboerne på Arsenaløen er
kommunen nu gået i dialog med christianitterne
for at finde en løsning, så de bløde trafikanter:
hunde, heste og børn ikke lider overlast fra cyklister.
Vi cyklede langs Øresund og gennem Amager
Strandpark. Det er fantastisk at have en strand så

dejligt tæt på, kun få km fra Rådhuspladsen og
det er dejligt at se, hvordan københavnerne har
taget den til sig, og nye aktiviteter og levende
“selvgroede” miljøer bliver flere og flere.
København er blevet en spændende bygning rigere. Den Blå Planet imponerer alle. Den er inspireret af naturen og de besøgende får
oplevelsen af at blive draget ind i bygningen, ned
under havets overflade og videre ned i dybet i en
kæmpehvirvel. Det er en bygning i arkitektonisk
verdensklasse. Den er inspireret af den verdensberømte dekonstruktive arkitekt Frank Gehry,
som er manden bag Guggenheim Museet i Bilbao.
Arkitekten bag Den Blå Planet er vores genbo
Kim Herforth Nielsen fra 3XN, som også er manden bag Bella Sky, Saxo Bank, Ørestad Gymna-

sium og mange
andre nyskabende byggerier.
Den Blå Planet
åbnede den 23.
marts og har et
areal på 10.000
m2 og 5.000 m2
udendørs.
Det er otte
gange større
end det gamle
akvarium i
Charlottenlund.
Den har kostet 700 mio. kroner
at opføre og har været undervejs i 2 år.
Caféen er også et besøg værd,
der er en flot udsigt over Øresund med broen og Saltholm
som smukke kulisser. Det er
den allestedsnærværende kok
Claus Mayer der står bag.
Den Blå Planet er fra starten
blevet en stor succes, udover de
16 halvtolvere der var på besøg
tirsdag den 2. april, har 70.000
allerede besøgt akvariet.
De fleste af os havde købt billetter over nettet, så vi undgik
den lange kø. Efterfølgende
kunne vi konventere billetten til
et årskort.

Foran den enorme oceantank
spiste vi vores medbragte mad,
fiskefrikadeller m.m.
Det var en fuldstændig unik oplevelse at opleve det kæmpe 4
mio. liter store akvarium som
både kan præsentere piratfisk,
elefantfisk, hammerhajer og
blandt publikum en enkel
homo sapiens, der ikke opførte
sig lige så disiplineret som torskene på den anden side af
glasset, der via de lyse magnetiske striber på siderne fandt sig
til rette i flokken uden at genere
hinanden.
Fejlagtigt kalder Den Blå Planet
“Fuglefjeldet” et færøsk fjeld,
det er det ikke men derimod en
kopi af Giant's Causways seks-

kantede basaltsøjler, som man
kan opleve i Nordirland. De
eneste levende væsener der er
på det ”fjeld” er de tusindvis
turister der hvert år kommer for
at opleve dette mærkelige naturfænomen.
De færøske fjelde består af vulkanske lavaarter, det hårde basalt og de bløde tuf, som ved
hjælp af årtusindes korrosion
danner vandrette hylder, hvor
tusindvis fugle yngler.
I det færøske fjelds tilfælde er
der mere forvirring end formidling.
Det var en lille skønhedsfejl på
en fantastisk oplevelse med 16
cykelvenner fra Halvtolv og
20.000 andre spændende individer.
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