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�Den som overvinder sig selv er stærkere end den som overvinder en hel by� �
sandheden i denne påstand kan enhver overvise sig om ved at forsøge at ændre selv
små vaner. At der også er en dybere mening med ordene, en esoterisk, var en af
årsagerne til at Claus og jeg kom til at gå i skole sammen, året før han døde.
Vi gik i første klasse i den esoteriske underskole .
En unge pige forklarede Claus at vi skulle prøve at udgå overdrivende ord, eller
�absolutter� som �altid�, �aldrig�, �alle� osv.
Claus smilede og sagde �Åh ja, dem bruger jeg altid�.
� Nu sagde du �altid�, sagde pigen.
� Gjorde jeg? udbrød Claus, og rokkede uroligt på stolen. Så brød han ud i et
latteranfald. � Ja det gjorde jeg sgu, er det ikke vidunderligt?
� Og nu sagde du �sgu�, � det er også en overflødig overdrivelse, � sagde pigen.
� Hvor har du ret, sagde Claus, � hvor har du ret. Og han lo så tårene trillede ned ad
kinderne på ham.
� Når du bliver gjort opmærksom på en vane, skal du ikke svare, men prøve at
forholde dig stille, og tænke over hvad du får at vide, � sagde en anden elev. En
alvorlig ung mand som kunne være Clauses barnebarn.
� Ja hvor er det sandt, og hvor er det utrolig at jeg ikke kan holde kæft, sagde Claus.
Han lo ikke mere, men tårene trillede ham ned ad kinderne.
Uge efter uge kom han igen, og sad på en hård spisestuestol, i dette nøgne rum, og
øvede sig sammen med os andre, i noget som vel lyder meningsløst for en udenfor-
stående. Sommetider kom han lige fra flyvepladsen, en enkelt gang havde han kørt
i bil fra Portugal, og undskyldte at han var fem minutter forsinket.
� Overdreven beskedenhed kan være en form for omvendt forfængelighed, sagde
en elev til ham.
� Åhja, hvor er det sandt, � hvor er det sandt, stønnede han, og så sig forventnings-
fuldt omkring.
Men beskeden var han, og generøs.

Thomas Winding, sommer 1984, til min og Mogens Boertmanns retrospektive
udstilling om Claus Bremer på Charlottenborg., hvor Erik Christian Sørensen - af
Claus kaldt Gummitå - oplæste uddrag af sin egen artikel i Arkitekten.



KASTRUP � LANGTIDSPLANEN P 2000

Københavns Lufthavn i Kastrup var midt i 70�erne en statsejet virksomhed administreret af
KLV, København Lufthavns Væsen.
KLV havde ingen langtidsplan for lufthavnen i Kastrup af den simple grund at Væsenet
var sat i verden for at afvikle den og implementere et nyt og pragtfuldt lufthavnsanlæg på
Saltholm.
Desværre kom en kendt komiker øens frøer til undsætning og stoppede projektet.

Husarkitekten for Kastrup var dengang Vilhelm Lauritzens Tegnestue, VLT, ejet af Mogens
Boertmann som overtog firmaet efter Vilhelm Lauritzen. VLT havde allerede bygget Afgangs-
hallen i 58 (i dag Terminal 2), denmidlertidige Ankomsthal mellem Finger B og C og Indenrigs-
gården i dag kaldet Domestic.
I 1975 arbejdede VLT lidt på skrømt på en �1½ plans løsning� for Kastrup, - en 2 plans
løsning ville have krævet en decideret opdeling af til- og frakørselstrafik i to niveauer, en kerb
for afgang og en anden for ankomst.
VLTs/KLVs ½ løsning kunne SAS ikke leve med. SAS havde på det tidspunkt 85% af al
handling i Kastrup men blev af KLV behandlet som blot �én af lufthavnens 144 brugere
[flyselskaber]� og skulle ikke bilde sig noget ind.

Med Jan Carlsen i spidsen stod SAS ved en korsvej: enten skulle Kastrup udvides og indrettes
til at klare 20 mio pax i år 2000 eller også skulle der fældes flere træer i Göteborg.
Hidtil havde svenskerne måtte besvære sig med transfer i København, hvor danskerne
mageligt kunne tage direkte herfra ude i verden. Nu risikerede rollerne at blive byttet om.
Det foranledigede SAS [stationschefen i Kastrup, Helge Skjoldager] til at kontakte VLTm.h.p.
at få udarbejdet en decideret langtidsplan uden om KLV; men det turde Mogens Boertmann
ikke bind an med, det ville næppe begejstre hans bygherre i Kastrup.
Derfor kontaktede Mogens Boertmann sin kollega og barndomsven Claus Bremer, og
således (takket være Jesper Klein) fik Claus Bremers Tegnestue ikke alene et fantastisk
projekt at gå i gang med, men en bygherre (stationschefen Helge Skjoldager) som helt
igennem matchede Claus med sin visionære indstilling og ukuelige optimisme.

Således gik man i gang med den tiltrængte oprydning af en rodet lufthavn. Andre relevante
lufthavne skulle studeres og sammen med SAS rejste Claus Bremer ude i verden for at finde
inspiration til den rigtige løsning.
På baggrund af Peter Mathiesens operationsanalyse, � en fremskrivning af flytrafik og areal-
behov i Kastrup frem til år 2000 baseret på en 4% vækst a BNP � tegnede man sig frem til
mulige terminalløsninger.
Men byggeloven og lokalplanen stod lidt i vejen. En byggezone på 70 meter � dybden af den
eksisterende afgangshal mellem land- og luftsiden �medførte at anlægget udelukkende kunne
udvides i længderetningen, med betydelige gangafstande til følge.
For at give plads til den nye finger A krævede udbygningen desuden en mindre drejning af
banen 12-30 og flytning af hydrantanlægget.

Før man nåede frem til det såkaldte Hovedforslag måtte alle sten vendes og dertil brugte
Claus Bremer sin backing group, tre djævlens advokater som hver fredag efter fyraften



troppede op på tegnestuen og så kritisk på hvad Claus og hans folk havde fundet på i ugens
løb. Gruppen bestod af journalisten Lasse Jensen, civilingeniør Emil Dalhoff og arkitekt
Henning Larsen.

Efter et intenst arbejdsforløb og aflevering af 189 eksemplarer af P-2000 til Folketinget blev
projektet vedtaget den 16. juni 1980, Loven om udbygningen af København Lufthavn i Kastrup.
Derved var Saltholmprojektet skrinlagt.
Som noget hidtil uset stadfæstede loven ikke alene størrelsen og tempoet for statens investe-
ringer i udbygningen men også for SASs1 .

Den første decideret byggeopgave for Claus Bremers Tegnestue i Kastrup blev den nye
ventesal på Østbalkonen, SAS Business Class Lounge.
Østbalkonen blev også kaldt tilskuerbalkonen, for her, fra taget på finger B, ude i det frie, fik
man tidligere lov at vinke farvel til sine kære der var på vej op i flymaskinen.

Nummer to og større opgave blev passagerterminalen mellem finger B og C, � i dag
Terminal 3 men dengang benævnt Busterminal fordi den i parterren husede de store lufthavns-
busser der befordrede passagererne til og fra fjernstandpladserne, en form for mobile lounges.
VLT var med på udformning af facaden � den �fællesopgave� somMogens Boertmann
referer til i sin artikel på tidsskriftet Arkitekten 1/85.

Den tredje opgave blev ombygningen af finger B til også at kunne klare større flymaskiner på
vestsiden � et puslespil som ligeledes skulle kombinere handlingen af mindre flytyper.

Ved Claus Bremers død i juli 1983 blev det desværre ikke muligt at føre tegnestuen videre
som en helhed. Takket være denne uheldige splittelse blev igangværende projekter i Kastrup
efterhånden overtaget af andre tegnestuer, herunder VLT, Harald Grut, Skaarup & Jespersen
og Knud Holcher.

Jorge Braga
August 2012

1 Da Direktør Boserup i 1993 annoncerede et 7,5 mia. budget for de næste 10 års udbygning
af Københavns Lufthavne A/S fremfremførte han blot en vingeskudt P-2000 � ingen
finger D, ingen drejning af bane 12-30 for at tillade en fuldtudbygget finger A, intet minitog
til at forbinde terminalerne i længderetningen og lempe gangafstanden for transitpassagererne.
I dag er lufthavnen igen et lige så rodet parfumeri, som det man ryddede op i for 30 år siden.

2 I anledning af min mindeudstilling om Claus Bremer på Charlottenborg udgav tidskriften
Arkitekten (1/85) tre artikler om ham, den ene af undertegnet, den anden af Erik Christian
Sørensen og den tredje af Mogens Boertmann.



Mogens Boertmann døde 99 år gammel i november 2017, har jeg lige erfaret.
Billedet, formentlig taget på Almevej i Hellerup, stammer fra en nekrolog i Kristeligt Dagbladet.

Som det fremgår af min tekst om Kastrup og af Mogens tekst om Claus, havde vi (Claus Bremers Tegnestue og
Vilhelm Lauritzens Tegnestue, dvs. Mogens Boertmann) en fælles opgave i 80�erne, nemlig den nye terminal
mellem finger B og finger C.
Jeg var sagsarkitekt på opgaven og blev the go between mellem Claus og Mogens, samt mellem KLV og SAS,
som selv havde sat projektet i gang. Arbejdsfordeling blev, at vi (CBT) bestemte plan og snit, VLT skulle stå for
facaden.
Og derfor kom jeg til at kende Mogens Boertmann nærmere.
Han var på mange måder Clauses modstykke. Stille, i det mindste lavmælt. Nærmest konfliktsky.
I årevis havde han været loyal over for Lauritzens gamle kunder, DR og KLV. Lidt for loyal efter Clauses smag.
Deri lå deres største forskel. Boertmann drev en tegnestue som kunne overleve evigt på statens regning, set fra
Clauses side, selv var vi hver måned på grænsen til lukning.
Kastrup var dødsdømt som Skandinaviens hovedlufthavn, alligevel arbejdede VLT videre på udsigtsløse lap-
løsninger. KLV betragtede SAS som blot én af de daværende 151 �brugere� (luftfartselskaber) af lufthavnen,
SAS blev kvalt og drømte kun om Göteborg som alternativ.
Det er baggrunden til vores �fælles projekt�. Og for mit personlige kendskab til Mogens Boertmann.
Et fint menneske og dygtig arkitekt som ikke gjorde stort væsen af sig.

Jorge Braga, juli 2018.


