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Indvielsen af Kofoeds Plads blev til en
lille fest. Foto: Michael Paldan.
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En helt ny type skilte med forklaring på navnet vil præge
københavnske gader og pladser. Foto: Michael Paldan.

Kofoeds Skoles elever gav en lille koncert ved
indvielsen af pladsen. Foto: Michael Paldan.

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR
INDVIELSE. Med lidt hiv og sving fik Severin og Gitte, henholdsvis elev og medarbejder på Kofoeds Skole, fjernet
presenningen fra det spritnye skilt med navnet ’Kofoeds Plads’ til ære for skolens stifter, Hans Christian Kofoed.
AF HANNE BJØRTON
hah@b-l.dk

SUNDBY: Det er bare et lille trekantet torv med græs
og en skulptur ’Jorden og Månen’ fremstillet af elever fra Kofoeds Skole. Men signalværdien af, at torvet fredag fik navnet Kofoeds Plads, er af en helt
anden målestok, som bestyrelsesformanden hos Kofoeds Skole, Willy Eliasen sagde i sin tale før afsløringen.
»Det synes af så lidt, men det betyder så meget,
at vi har fået lov at kalde pladsen her Kofoeds Plads.
Det er vigtigt, at Københavns Kommune sammen
med os har ønsket at hædre Hans Christian Kofoed for den ide, han fik i 1928. En ide, der viste sig
at være bæredygtig. I dag har skolen afdelinger i
Århus, Ålborg og Esbjerg, og der findes skoler udformet efter hans ide om hjælp til selvhjælp i 20
lande,« sagde Willy Eliasen.
Severin og Gitte, som er henholdsvis elev og medarbejder på Kofoeds Skole hev i hver sin ende af
snoren, der holdt tildækningen af skiltet på plads,
og fik lidt hjælp til at få klædet helt væk. De vel
120 fremmødte gæster på pladsen klappede - i første omgang af bagsiden af skiltet, for forsiden vender jo ud mod gaden. Men straks strømmede man i
flok hen for at beundre påskriften. Udover ’Kofoeds
Plads’ står der nemlig også ’Kordegn Hans Chr. Kofoed (1898-1952) Grundlagde 1928 Kofoeds Skole’.
Det er et nyt syn i de københavnske gader, at gadenavnet forklares på denne måde, forklarede sekretær i Vejnavnenævnet, Erik Willumsgaard.
»Københavns Borgerrepræsentation traf beslutningen for et par år siden, men det er først for nylig, det er blevet realiseret, at vejnavne uddybes med
et par linjer, hvor det giver en mening. Hvis en vej
for eksempel døbes Gråspurvevej, vil man ikke forklare på skiltet, at det er en fugl af spurvearten.
Skiltene er allerede benyttet nogle steder, hvor vejskilte trængte til at blive udskiftet, men dette her
er faktisk den første nye vej eller plads, hvor vi benytter en forklarende tekst på skiltet,« sagde Erik
Willumsgaard.
Gæsterne ved afsløringen af det nye skilt blev desuden forkælet med en lille forfriskning, en god blues
fra skolens orkester og en sang fra skolens kor.

Severin og Gitte afslører det nye skilt, men alle gæsterne ﬁk først kun bagsiden at se. Foto: Michael Paldan..

Dette er blot én af vores 7
forretninger på Amager
home Bjerregaard & Co. dækker Amager bedst !
home Sundby
Tlf. 32 84 04 44

