Skovtur i København - ad grønne
stier til en rotur og frokost i Frb. Have.

August-turen 2020
På en tirsdag i ferietiden venter turlederen ikke mange
deltagere, men hele 23 friske cyklister har meldt sig
inden fristen for bådbestilling. Måske er det dagens
slutmål, der har fristet, men det kan også være det
gode vejr efter en meget sløj juli måned. Vi cykler via
Bryggebroen og langs banelegemet til Valby
Langgade St. Her finder vi “Den grønne sti”, der
løber, hvor Vestbanen i slutningen af 1800-tallet gik
fra Københavns 2. Hovedbanegård ved Palads Teatret
på en dæmning over Søerne og gennem Frederiksberg
til den nåede den nuværende banelinie ved Danshøj
St. For de fleste af os er en del af denne sti et nyt og
overraskende fint og grønt bekendtskab. Vi passerer
kolonihaver, kirkegårde, parker og villahaver, men må
selvfølgelig også krydse nogle af de store veje. Vi
forlader stien ved Landbohøjskolens Have, som er i sit
fineste sommertøj. Her trækker vi cyklerne forbi søen
til Bülowsvej, hvor turen fortsætter til Frederiksberg
Have og hovedindgangen ved Runddelen i tide til
roturen på kanalerne kl. 13.
Undervejs hertil har vi haft en særlig fin oplevelse. Vi
klemte os igennem en åbning fra Den grønne sti ind til
den 18 ha store Solbjerg Parkkirkegård og cyklede her
en rundtur i parken med mange store træer.
Kirkegården skal over de næste 30 år nedlægges og
omdannes til én stor park, hvor kun enkelte historiske
gravsten i græsplænerne vil minde om dens tidligere

anvendelse. Vi forlader parken, hvor vi kom ind, men
lige inden passerer vi et meget spændende nybyggeri.
“Delehusene - Venligbolig Plus” står der på skiltet,
hvor vi parkerer cyklerne og vover os ind mellem de
tre boligblokke i 4 etager bestående af stablede og
forskudte boligelementer, der giver plads til åbne
trapper, små altaner, tagterrasser m.m.

Besøget her er planlagt, men det var ikke planen, at
først en og siden to beboere beredvilligt vil fortælle
lidt om, hvordan det er at bo her. Bebyggelsen blev
indviet i december 2019. Alle beboerne er unge
mennesker, studerende og enlige indvandrere. Hver af
de 41 stablede boligmoduler på 33 m2 rummer en
bolig for to, som hver har et værelse, men deler entré,
køkken og bad. Ud over boligenhederne er der fælles
vaskeri og i hver af de tre blokke også et
fælles køkken med samlingsrum i stuen
og en tagterrasse. Ideen er, at hver af de
unge indvandrere bliver parret med en
dansk studerende, der fungerer som en
slags mentor. Vi hørte, at dette ofte
dækkede over ganske lavpraktiske ting
som at finde rundt i det danske
sundhedssystem. Her i coronatiden
havde beboerne også ved fælles hjælp
fået oversat myndighedernes
vejledninger til relevante
fremmedsprog. Huslejen er yderst
rimelig - 2.800 kr. mdl. Det er
Frederiksberg Kommune og
Frederiksberg Forenede Boligselskaber,
der står bag byggeriet, som er tegnet af
ONV Arkitekter. Det virkede som et meget sympatisk
projekt, som også har fået en designpris.
I Frederiksberg Have venter Flemming Svendsen på
os. Han er (vist nok) 4. generation, der driver denne
charmerende virksomhed i sommermånederne. Vi kan
lige være i de bestilt 3 både, som med hver sin roer
sørger for, at vi i roligt tempo glider gennem havens

kanaler den korte tur på godt 20 minutter. Det er dog
længe nok til at referenten også glider ind i en
nærmest meditativ tilstand: Lyset, der flimrer i de
store træers kroner, saftig grønt i mange nuancer
overalt, og stadig nye scenerier for næsten hvert af de
langsomme åretag. Men drømmerierne bliver snart
afbrudt, og nu fortæller maverne os, at en frokost vil
passe helt perfekt.

Den er bestilt i Funders Caféhave, hvor der er rigtig
god plads til coronaafstand. Vi sidder da også helt for
os selv, men måske lovlig tæt, dog er vi er vel næsten
familie! Frokosten, som cykelkassen betaler, er enkel.
Valg mellem 3 slags vellavede sandwich og vand eller
øl. Efter spisning og snak cykler nogle hjemad, mens
andre bliver til en kop kaffe.

Turlederen, referenten og fotografen, Jacob,
siger tak for en rigtig fin skovtursdag, hvor
vi også passerede de 20 km.

