Det var på Frederiksberg
December-turen 2017

Turen gik denne tirsdag til Frederiksberg, hvor vi skulle se på
ny og gammel arkitektur.
Der var 1, der var 2 ….. der var
17 på cykeltur. Flot deltagerantal
i blæst og med regntunge – men
tørre skyer over sig. Vores mål
var det nye Kultur og bevægelseshus KU.BE som åbnede i 2016.
Huset er tegnet af Adept - i det
nye Flintholmområde.
På vejen derud gjorde vi holdt
ved det gamle fredede domhus
af Hack Kampmann samt den
nye ”Retten på Frederiksberg” af
3xN. De to bygninger er forbundet med en glasinddækket bro.
Vi besigtigede den smukke travertinbelagte indre gård i det
gamle domhus samt besøgte
også en smuk trappeopgang,
hvis lige (omtrent da) man kan

ﬁnde på Politigården. Vi var ikke
inde i den nye retsbygning, men
man er altid velkommen til at gå
ind og overvære en retssag, og så
se på de ﬂotte sale samtidig. Vi
cyklede videre i den grønne kile
og nåede Nylandsvej via Nordre
Fasanvej.
Her kørte vi ind til ”Kedelhallen” tegnet af Heinrich Wenck
1903 - over for Frederiksberg Hospital. De to bygninger forbundet med en nyere glasfoyer
fungerer i dag som sportshaller,
men var oprindelig opført som
en del af Frederiksbergs Forbrændingsanstalt, som forsynede
bla. andet hospitalet med overskudsvarmen. Arkitekturen vidner også her ligesom ved
domhuset om en svunden tid,
hvor der blev lagt vægt på

KU.BE er et spændende værested for børnefamilierne på Frederiksberg.

Retten på Frederiksberg har
nogle smukke
gårdrum mes
mange ﬁne detaljer.
Her under ses
det smukke
trapperum.

smukke murstensdetaljer. Den ﬂotte gamle
dampskorsten på 60 m står endnu.
Vi fortsatte ud forbi den nye Flintholm Svømmehal på Bernhard Bangs Allé og krydsede over
metrosporene ad en ny bro, som førte os ad
snoede stier lige ned til KU.BE. Her var der mulighed for at indtage vores medbragte frokost
samt købe en forfriskning i cafeen.
Husets indretning er utraditionel og fantasifuldt
bygget op til mange bevægelsesaktiviteter især
for børn. Herudover er der et mindre bibliotek
samt sale til forskellige anvendelse.

På hjemturen passerede vi Lindevangsparken,
som efter en forskønnelseskur ligger som et stort
grønt åndehul. Vi cyklede ad Peter Bangsvej, Allégade og ved Frederiksberg Runddel tog vi et
sidste stop på Cafe Kellerdirk, hvor de havde
glimrende æblekage og kaﬀe og fortsatte hjemturen tilbage ad Frederiksberg Allè.

Vi undgik regn og havde en meget vellykket tur,
men vi forblev ikke 17! Vi havde desværre et tab
på 2, idet en kæde sprang for Kurt allerede ved
Kedelhallen, og en punktering ramte Ellen Højbyes cykel - dog først ved Cafe Kellerdirk.
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Også på Frederiksberg genbruges de
gamle industrihaller.
Nederst ses
Kedelhallen,
som nu er et
vellykket multikulturhus.

