Christianias Lokalarkiv åbner s. 18

Bogfestifalen på Nyholm på bagsiden

bebygges, så den skal nydes, mens det er muligt.
Se på pladsen nu, den er som en lille oase midt i storbyen. NCC har inviteret
christianshavnerne til at bruge den, som den er, mens den er der....
Tag på skovtur, sommerfugleobservation, havnekig osv. inden pladsen bliver
fyldt op med byggeri...

Ny legeplads på Elefantens Bastion s. 8

Kom og brok dig til Lokaludvalget s. 10

Om Krøyers Plads s. 3, 5, 9

Se inde i bladet:

I nyere tid var dens storhedstid Luftkastellet, en populær strandcafé, som senere blev udvidet med Luftmadrassen, et billigt sleepin sted. Bygningerne, der husede disse populære funktioner, rev
NCC ned, da det viste sig, at der ikke var politisk opbakning til at
opføre van Eegeraats højhusprojekt. Pladsen skal i 2012 “tungt”

Krøyers Plads, bydelens mest omtalte plads.

foto: Knud Josefsen
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Hov vi glemte at spørge
Christianshavneren bragte i sidste nummer en historie om
Byggeren på Christianshavn skrevet af Jørgen Møller. Vi
fandt et gammelt billede i en bog, men vi fik dog ikke spurgt
jer læsere, om nogen af jer har enten erindringer om byggeren og/eller om I har nogle billeder af det fine lille selvbestaltede kolonihave og legeområde, som i 1940´erne og ind i
50´erne lå dér, hvor Udenrigsministeriet nu ligger.
Hvis I har erindringer og/eller billeder fra byggeren (og
andre episoder fra den christianshavnske lokalhistorie), må
I meget gerne henvende jer til Christianshavns Lokalhistorisk Arkiv i Torvegade 75, hvor der dels er en postkasse, men
der er også åbent hus hver lørdag mellem 13 og 14 (undtaget
ferier og helligdage). Arkivet har også en meget velbesøgt
hjemmeside, hvor I kan gense artiklen om byggeren og rigtig
mange andre lokalhistorier: www.chrarkiv.dk I kan også
sende en mail til: lokalarkiv@chrarkiv.dk
Jane Lytthans

Huskat
- selv medbringe Christianshavneren,

når du går på Baresso for at nyde en udmærket kop kaffe,
hvis du godt vil nærlæse noget lokalstof - de har nemlig
ikke lyst til at servicere os med dens tilstedeværelse.
at

Billedet th. er godt nok ikke af ”Byggeren” men den lå lige
bag de barakker som ses her, Disse blev benyttet af Kgl.
Grønlandske Handel.

Miljøbilen

Blev I rundtossede?

Og tørresnoren hænges op, for nu kommer
den tid hvor man, for sommerfuglenes skyld tørrer tøj i
det fri...

Hvis I blev opskræmte af artiklen om rundkørsler i
Prinsessegade sidst – så prøv lige at læse signaturen
igen! Ran Slirpa – stavet bagfra = aprilsnar! Nå,
forhåbentligt fik I også et godt grin – og det er jo
også sundt!.

kommer den 16. maj på Torvet kl.19 til 20.

Åben rådgivning i Voldboligerne!
Det forebyggende team Indre By / Østerbro vil tilbyde åben
rådgivning i Voldboligerne for borgere, på Christianshavn,
over 75 år, den første onsdag hver måned kl. 13 – 15, fra
maj 2011.

Christianshavns
Bibliotek har begrænset
åbningstid i perioden
9-18 maj
Københavns Biblioteker går i 2011 over til at bruge chip
til mærkning af materialerne i stedet for de nuværende
stregkoder. En ny teknik, som kommer til at betyde
en lettelse i håndtering og udlån af materialerne.
Københavns Biblioteker går i 2011 over til at bruge chip
til mærkning af materialerne i stedet for de nuværende
stregkoder. En ny teknik, som kommer til at betyde
en lettelse i håndtering og udlån af materialerne. Det
betyder i første omgang, at alle materialer skal have
påsat en chip, som faktisk er en lille radiosender, hvortil
alle materialets data skal overføres. Da dette er et
stort og tidskrævende arbejde, holder bibliotekerne på
skift lukket for at udføre dette arbejde. Christianshavns
Bibliotek holder derfor lukket den 9-18 maj.

Gratis Vincent
Pludselig stod der en vaskeægte – forholdsvis bleg – Vincent
van Gogh-reproduktion og prinsede sig på en affaldskurv i
Dronningensgade (Beboerhuset) - til fri afbenyttelse for den
kunstelsker der måtte være hurtig nok.

I lukkeperioden vil der dog være åbent 2 timer dagligt
kl. 15-17 med begrænset betjening. Dvs. man kan kun:
• Aflevere og forny materialer • Afhente reserverede
materialer. I lukkeperioden henviser vi til de andre
biblioteker i København samt til hjemmesiden.

Tekst og foto: Mortan Konoy Jakobsen

Udgivelser i 2011:
Nr./Måned
5 Juni
6 September
7 Oktober
8 November
9 December

Deadline annoncer Deadline stof
Omdeles
Torsdag kl. 16:00
Lørdag kl. 14.00 Fredag - lørdag
2. juni
18. august
22. september
20. oktober
24. november

4. juni
20. august
24. september
22. oktober
26. november

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

Der er noget for
Bogorme
på Holmen
se bagsiden

9. – 10. juni
26. – 27. aug.
30. sep. –1.okt.
29. – 30. okt.
2. – 3. dec.

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans (ansvh.)
Jette Nielsen (regnsk.)

TÅREGAS - når der bliver ballade
igen!
2. Maj udløber Slots- og Ejendomsstyrelsens ultimatum til
Christiania. Forventeligt vil Staten herefter prøve at sælge
området til anden side. Bortset fra den krænkelse af manges
retsbevidsthed, der ligger heri, risikerer vi på Christianshavn at blive udsat for helt andre håndgribelige krænkelser. For når
der bliver
ballade - og
det gør der
jo nok - er
det sikkert
som amen i
kirken, at
tåregassen
vil komme
til at drive
gennem
vore gader.
Og hvad
gør man så?
Det bedste
er
selvfølgelig
at have
en moderne
gasmaske
med et effektivt partikelfilter men sådan
en går man
jo ikke lige
rundt med!
En malermaske (med Her ses en heldækkende gasmaske til p a r t i k e l ca. 1150,- kr (!)
filter!) er
også godt.
Et tætvævet
tørklæde,
evt. fugtet, foran næse, mund og øjne mildner. Er det vædet
med en svagt basisk opløsning (natriumbisulfat, natron)
modvirker det syren i gassen. og reducerer virkningen
yderligere. Citronsaft har også en afbødende effekt. Når du
mærker gassen, så undgå at ”panikke” - for så kommer du
blot til at hive mere indenbords. Gassen kan skylles af med
rent vand - en svag saltvandsopløsning er godt til øjnene.
Når du/I kommer til hjemmet, så tag et bad og vask tøjet - og
i morgen er luften forhåbentligt frisk og god igen.

L

æserbreve og -fotos

Vi modtager meget gerne uopfordrede læserindlæg, disse
må dog max. være på 1.500 anslag, inklusive mellemrum. Er de
længere risikerer man at redaktionen redigerer.
Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i helt
almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent linieskift
ved nyt afsnit. Er indlæggene lay-outet i en eller anden grad,
kan det give store problemer, da vi har nogle spalterammer
som skal overholdes.
Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb på navngivne medborgeres private forhold, men gerne politisk debat,
meningsudvekslinger, oplysninger om forhold der forekommer
en urimelige osv, osv.
Billeder bedes medsendt som vedhæftede filer, helst RGB,
jpeg og ikke under 1 megabyte.
Tusind tak, redaktionen

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og
Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.
Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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Nyt projekt på Krøyers Plads
NCC har et nyt projekt klar
til opførelse på bydelens
mest omtalte grund, Krøyers Plads. Det er Vilhelm
Lauritzen Arkitekter A/S i
Strandgade, som har tegnet
i alt tre nye forslag til byggeriet. Ingen af forslagene
omfatter højhuse.
Christianshavns Lokalråd
har netop haft generalforsamling, hvor rådet diskuterede forslagene. ”Vi er
glade for, at alt tyder på, at
NCC har lært af historien”,
var den almindelige holdning
hos Lokalrådets medlemmer,
som alle tydeligt husker den
turbulente fortid, som pladsen har haft tidligere med
voldsomme demonstrationer
mod højhusbyggeri på Krøyers plads. ”Hvis der er én
ting, som københavnerne
ikke vil have i Indre By,
så er det i al fald højhuse”,
sagde alle.
Men dermed ikke være
sagt, at de planlagte projekter nødvendigvis bare blev
godkendt. Byggeriet er nemlig meget omfangsrigt og går
langt ud over de tilladelser
til byggeri, der tidligere er
givet på Wilders Ø, og som
lokalplanen for området
tillader, og det kan meget
vel falde christianshavnerne
for brystet.
Krøyers Plads er på 10.400
m2, men en del af grunden
udgøres af vejen, som ikke
kan bebygges, så reelt kan
der efter de gældende bestemmelser bygges 12-13.000 m2.
Men NCCs planlagte byggeri
er på 21.000 m2, altså op mod
det dobbelte!
Det betyder fx. mere trafik
i Strandgade, mindre luft
og grønne områder, og ikke
mindst ulige vilkår for de
øvrige grundejere på Wilders Ø, som altid har måttet
respektere en byggeprocent
på 150 %. Fx. kan de øvrige
grundejere, såfremt de senere måtte ønske det – ikke
engang udnytte deres byggeprocent på 150 %, fordi Wilders Ø samlet set overbebyg-

Arkitketerne fra Vilhelm Lauritzen Arikitekter A/S i Strandgade viser her de tre modelforslag af Krøyers Plads ved siden af hinanden.
Det ene holdes løst mod venstre, mens de to andre forslag ligger løst på pladen mod højre.
foto: Knud Josefsen
ges ved byggeriet på Krøyers
Plads. De øvrige grundejere
lider altså et økonomisk tab
ved NCCs byggeri!
Også på to andre måder
synes NCC at presse Krøyers
Plads unødigt for fortjeneste. En stor del af havnen
og det nærliggende bassin
påtænkes således bebygget
med trapper o.l. til ophold.
Dermed lægges en stor del
af de udendørsarealer, der
kræves ved byggeriet i virkeligheden på vandet, hvilket

igen kan retfærdiggøre en
højere byggeprocent, uanset
at arealerne slet ikke findes
på grunden. Endelig er det
områdets gøgeunge i reden,
Kriminalforsorgens, 24 meter høje betonbygning, som
NCC bruger som reference,
når højden skal fastsættes.
”Vi er uforstående overfor
NCCs trang til at presse
citronen med byggeriet”,
siger Lokalrådet. ”NCC har
allerede gjort særdeles profitable handler på grunden
ved at købe og sælge den på

optimale tidspunkter, og har
derfor tjent næsten 60 mio.
kr. allerede inden der er lagt
en eneste mursten. Hvorfor
er der så ikke råd til bare at
bygge det alle andre må og
som der er tilladelse til uden
at søge om dispensation til
mere?”, spurgte Lokalrådet.
Men NCC har allerede fået
forhåndsgodkendelse af
Københavns Kommune til
at bygge op til 24.000 m2,
altså op mod en byggeprocent på 300%. Så meget

er måske i virkeligheden
ikke ændret, når det gælder
borgerindflydelse i bydelen.
Uanset at NCC således har
afholdt en række workshops
for christianshavnerne, hvor
de lokale beboere har kunnet
fremkomme med ønsker til
byggeriet, synes der derfor
ikke at være lagt op til,
at christianshavnerne får
indflydelse på de ting, der
rent faktisk betyder noget i
forbindelse med byggeriet,
såsom lys, luft og trafikbelastning. Det fandt Chris-

tianshavns Lokalråd i sin
debat meget betænkeligt, og
Lokalrådet var enige om, at
når de endelige planer bliver
vist senere i år, så var der et
stort håb om, at se byggeriet
på Krøyers Plads minimeret
til en rimelig og “menneskelig” størrelse.

at trafiksanere Prinsessegade, og Teknik og Miljø Forvaltningen skal bearbejde
Lokalplanen for ”Holmen II”,
som indeholder en bussluse,
således at den kommer i
høring i slutningen af dette
år. Og så, mente han, har
alle jo lov til at komme med
deres mening, og derefter
kan politikerne tage deres
endelige beslutning.

fremlagt tre årsager til at
de vil nedlægges busslusen:
1.Der skabes for megen CO2,
når bilerne skal køre uden
om Christianshavn over
Kløvermarksvej, 2. det er
ikke antallet af biler der
skaber problemerne, det
er hastigheden, 3. og når
busslusen nedlægges, så skabes der ”bedre sammenhæng
mellem Holmen og det gamle
Christianshavn”, som Frank
Jensen fortalte os på vores
”spadseretur”.
Man kan se, at de involverede politikere sandelig
skal være opfindsomme for
at finde undskyldninger for
at nedlægge en succes og
dermed i den grad at forringe vilkårene for så mange
borgere! For den egentlige
årsag er vel ikke, at de egentlig foretrækker biler frem
for børn?!
Jane Lytthans
foto: Mette Bendtzen

Jane Lytthans og
Knud Josefsen

På busslusetur med Frank Jensen
jdet med at nedlægge
busslusen mellem
Holmen og det øvrige
Christianshavn er sat
i gang.. Der var afsat ¾ time og mange
repræsentanter for
organisationer og de
trafik-udsatte christianshavnske børn
var mødt op. Det var
tidlig myldretid og
trafikken larmede
forbi, nogen kørte op
over cykelstien for at
undgå de nyanlagte
bump, så alt var som
det plejer.

7. april var en stor dag for
christianshavnerne, Frank
Jensen ville komme på besøg
for at se på trafikforholdene
i Prinsessegade, nu da arbe-

Frank Jensen kunne
fortælle os, at det jo
var en god christianshavnerhistorie, at vi har
fået en multihal efter alle
disse års kamp, og så ville
det jo være ærgerligt, at
dels ikke alle kunne komme

til den grundet busslusen, dels at den ikke ville
kunne bruges af alle, fordi
trafikhastigheden var for høj,
derfor vil Prinsessegade blive
trafiksaneret for 5 millioner.
På vejen igennem prinsessegade fortæller en pædagog
fra et fritidshjem, at han
står på gadehjørnet hver
dag for at se børnene komme
sikkert over gaden. Samtidig fortæller skolebestyrelsesformanden, at Københavns Kommune har fjernet følgeordningerne for
børnene fra skolen til fritidshjemmene, Således er det
børn på 7-8 år, som selv skal
krydse gaden. Frank Jensen
spurgte pædagogen, om han
dog ikke har råderum i sit
budget til selv at bestemme
de opgaver, der skal udføres? Pædagogen måtte
svare, ”Nej, jeg har ikke

timer nok til det.” Måske skal
Overborgmesteren tale lidt
med sin partifælle Børne-og
Unge-borgmesteren om det
problem?
Frank Jensen blev flere
gange opfordret til at love,
dels at evaluere den kommende trafiksanering før
politikerne beslutter endeligt
at nedlægge busslusen, da
dette ville gøre de christianshavnske forældre meget
tryggere end de er nu, dels
at se på, at busslusen nu prioriterer cyklister og busser,
og derfor sørge for, at den
kommende trafiksanering vil
gøre det samme!
Men der kom ikke et eneste
løfte ud af Frank Jensens
mund, som kunne skabe bare
den mindste smule tryghed!
Han mente, at nu havde
Borgerrepræsentationen
afsat 5 millioner kroner til

Der var altså ingen løfter
om, at trafikforholdene bliver
bedre og tryggere efter saneringen! Og det er sikkert
klogt af socialdemokraterne,
for fagfolk siger enstemmigt,
når de bliver spurgt, at man
ikke kan lave en vellykket
trafiksanering af en gade
med så ”mangfoldige” trafikforhold. Indtil denne ”gåde”
er løst, skal man naturligvis
bevare busslusen!!
Socialdemokraterne har
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Claus Hjort Frederiksen
saboterer en aftale med
Christiania!
Claus Hjort Frederiksen udtaler i dag til Berlingske, at han
frygter øget Rockerkriminalitet og ”Sharia-tilstande”, hvis
statens bygninger på Christiania bliver solgt, fordi også
rockerne vil kunne købe deres egne boliger på Christiania..
Denne anklage rejser spørgsmålet om, hvorvidt regeringen
overhovedet vil have en Christiania aftale før et kommende
valg! Indtil nu har det ellers virket som om, der var en klar
strategi, som går ud på, at Christiania har frist til d. 2. Maj,
hvor de skal svare på, om de vil købe bygningerne individuelt eller kollektivt. Kravet, der er rejst efter højesteret i
februar slog fast, at christianitterne ikke har brugsretten
til området.
For SF har rockerkriminaliteten på Christiania givet anledning til stor bekymring, men ligesom andre bydele i København ikke selv kan løse kriminaliteten i deres områder, så
vil Christiania heller ikke kunne løse problemet med Rockerne uden opbakning og aktiv indsats fra myndighederne
– herunder politiet.
Claus Hjort Frederiksen gør hele området til ansvarlige for
kriminaliteten og forsøger åbenlyst at kaste grus i den svære
beslutningsproces, der netop nu er i gang på Christiania!
SF opfordrer Finansministeren til at stoppe sin brandstiftervirksomhed i forhold til en løsning på Christiania.
Vi opfordrer Københavns politi til at gå mere aktivt ind
i kriminalitetsbekæmpelsen i og omkring Christiania – fx
i forhold til den åbenlyse handel af hælervarer og stoffer,
der nærmest skaber trafikpropper i Prinsessegade på Christianshavn. Der har også tidligere været grebet ind overfor
rockerborge – dem på Christiania er vel ikke en undtagelse?
Og endelig opfordrer vi Christiania til at fortsætte og fuldføre
beslutningsprocessen, så Christiania kan give svar til staten
om ejerforholdene på Christiania d. 2. Maj.
Pernille Frahm er Christiania-ordfører for SF

Uhyggelige udsigter
Lokalplan 446 ”Stibroer over inderhavn og kanaler på
Christianshavn” er nu vedtaget af borgerrepræsentationen.
I denne lokalplan er et afsnit om husbåde. Og så vidt jeg
kan se er det politikernes plan, at kanalerne efterhånden
skal fyldes med husbåde. Så er det jo også ligegyldigt om
de planlagte broer går op eller ej. I lokalplanen står nemlig:”
..I Trangraven kan placeres op til10 husbåde…..Husbådene
må højest være 7 meter høje. (fra bolværkskanten!) I Christianshavns Kanal og Wilders Kanal kan placeres op til 20
husbåde”.
Gå en tur langs kanalerne og forestil dig, hvad det vil
betyde: der er cirka 2 meter fra vandspejl til bolværkets
overkant. Det vil sige, at husbåde kan tårne sig op, cirka 7
meter højere end bolværket.
Altså farvel sejlskibe og farvel vandudsigt, uhyggelig
udsigt.
Marie Markus
Christianshavns Voldgade

Et svar til Jette Arendrups Brosten og politisvigt

Brosten og svigt - er en løsning
på vej?

Det var ikke den 9. april...
at dette billede blev taget. Men om formiddagen den 12.
april. Efter en urolig nat med brand og bål i gaderne på
Christianshavn, var der dybe spor i asfalten efter bålene.
Og der manglede en del brosten.
Igen må vi finde os i at blive tyranniseret.
Selv et simpelt indbrud på Christianshavns skole går man
ikke at vejen for bare for at samle ved til bål.
I dag er det svært at have varme følelser for Christiania
og deres venner.
fototekst og foto: Jette Rasmussen

Jette Arendrup spørger i sit indlæg i sidste nummer af
avisen, hvor Christiania(CA) står i forhold til politiets opgaver på CA. Dette med henvisning til Hulda Maders indlæg
i marts avisen, hvor Hulda siger, at kriminaliteten i Pusher
Street er en politiopgave, almindeligvis har vi hørt, at CA
ellers ikke ønsker besøg af politiet.
Samtidig spørger Jette Arendrup hvorfor CA ikke fjerner de
brosten som ligger på Staden, da CAs grundlov går imod våben og vold. Unægtelig nogle selvmodsigelser. Spørgsmålene
stilles ikke mindst, fordi CA og Fristadens problemer jo i høj
grad også er en del af resten af Christianshavns hverdag.
Jeg ved ikke om det kan kaldes svigt eller det nærmere
er blåøjethed, at tro at man midt i en storby, i dag kan lave
et samfund, som hylder frihed til selvudfoldelse, uden en
sanktionerende instans. Blåøjet er det at tro, at dette ikke vil
blive udnyttet af folk med mindre smukke moral-begreber.
Men nu bliver alle problemer måske løst: Christiania er
til salg, og selv om de nuværende beboere måske vil blive
tilbudt deres boliger på meget favorable vilkår, vil der nok
ikke gå lang tid før den almindelige liberalistiske eller
frihedselskende markedsøkonomi har fået boligpriserne på
CA op i niveau med resten af Danmark. Og vi vil se et andet
og nok ikke kønnere frihedsbegreb folde sig ud i Fristaden.
Marie Markus
Christianshavns Voldgade

Hvem er det lige der rydder op efter hvem??
Skærtorsdag blev en strålende dag
med høj sol og ingen vind, det afstedkom at rigtig mange mennesker nød
tilværelsen i fulde drag, således også
på Volden, det så mægtigt hyggeligt
ud, folk kom og gik for at komme
tilbage med lidt til halsen og lidt til
ganen, super dejligt at overvære, og
de mennesker der passerede forbi,
havde et stort smil på læberne. Sammenkomsten varede til lidt ud på
aftenen uden den store rabalder,
rigtigt hyggeligt at høre på.
Men glæden blev desværre afløst af
forargelse fredag morgen, magen
til svineri skal man lede længe
efter, derfor spørger jeg, Hvem er
det lige der rydder op efter hvem??
Sørgeligt!!!!
Birte Pedersen
Voldboligerne 9.4.mf

Nu skal vi til det igen
En lang udstillelse af den menneskelige fornedrelse, når
mere eller mindre substensløse, opgivet af alle, drikker sig
sanseløst berusede på Christianshavn torv, til stor gene alt
andet byliv.
Jeg anfægter ikke disse menneskers ret til at drikke sig
fulde, men retten til at de gør det midt på torvet, hvor der
færdes så mange mennesker.
Jeg foreslår derfor at man gør torvet til promille fri zone,
lige som man ikke må cykle i Kongens Have.
Der er ikke så meget mere at sige. Det er utrygt at være
der. Forleden blev en mor spyttet på ved flaskeautomaten,
og de pisser alle vegne og har ikke styr på deres hunde.
Poliet har jo vist at de har ressorucer nok til at være på
Christania, så de burde også kunne fjerne berusede personer
fra torvet og give dem et tilhold. De er også så skidefulde at
de i realiteten kunne befinde sig alle andre steder uden at
de ville tage notits heraf
Med venlig hilsen
David Stray Jørgensen
Strandgade 44 D 2. mf
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… rigtig plads ved havnen
Den tredje og sidste ’workshop’, der skulle handle om det
fremtidige byggeri på Krøyers Plads, blev en eklatant fiasko
- en komplet resultatløs seance i den gensidige velviljes og
konsensus’ ånd. Desværre synes håbet, om at NCC vil kunne
løse denne krævende opgave tilfredsstillende, nu allerede
slukket, endnu før man kom rigtig i gang med sit nyeste
forsøg på at forme bygningerne og deres omgivelser med
acceptabel kvalitet.
Under alle omstændigheder er tid gået tabt, og nu er der
akut behov for, at alle involverede parter, herunder Stadsarkitekten og Københavns kommunes forvaltning, tager
skeen i den anden hånd…
Som bekendt har NCC Property Development købt Krøyers
Plads “med henblik på at opføre et byggeri”. Vi ved endnu
ikke rigtig til hvem, til hvad eller hvor meget - men mange
christianshavnere, og herunder Christianshavns Lokaludvalg havde vel håbet på et gennembrud i den efterhånden
langtrukne sag?
Faktisk er NCC ansvarlig overfor alle københavnere (og
byens gæster), men forsøget på at “lave et projekt i dialog
med borgerne” har altså foreløbig vist sig fuldstændig nytteløst: Derfor er NCC end ikke kommet i nærheden af at
have grundlag for en kommunal ’startredegørelse’, endsige
for udarbejdelse af ny lokalplan eller tillæg til den eksisterende (nr. 308, Wilders Plads).
Det forberedende arbejde er allerede kørt så meget af sporet, at der ikke er skygge af chance for at holde den fastlagte

tidsplan, der ellers skulle gøre det muligt at påbegynde
byggeriet i efteråret 2012.
NCC’s arkitekter (VLA og HGB) præsenterede på mødet
i Nordatlantens Brygge den 19. april sit første oplæg til
“bygninger” – og det var mildt sagt komplet håbløst at se:
Tegninger og modeller havde til lejligheden fået lagt lysegrøn farve på tagfladerne, som for at signalere “bæredygtige
løsninger på klimaområdet”.
Og samme grønne farve skulle øjensynligt trylle Strandgade
om til ’bæredygtig park’?
Det lignede den rene ynk. Men arkitekternes tegninger og
modeller – og deres mundtlige foredrag - fremstillede faktisk
tre varianter af en banal, og katastrofalt massiv blok- eller
karrébebyggelse, som vil fylde – og fuldstændig ødelægge
– det åbne rum mellem den gamle murermester Conradi’s
flotte pakhuse og Gammelholms agtværdige havnefront
Det er vel rigtigt, at ’adgang til vandet fra Krøyers Plads er
vigtigt” – men den slags snak kan altså ikke gøre det ud for
arkitektonisk greb om opgaven!

.

Kort sagt bekræftede arkitekternes oplæg, hvad vi i grunden
længe har vidst:
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at bygge så meget,
som NCC gerne vil på Krøyers Plads - med mindre der bygges helt anderledes konsekvent i højden!

Krøyers Plads i sne, et dejligt åbent sted...
Er det virkelig så svært at forstå, som det lader til?
Godfred Louis-Jensen, arkitekt
PS: NCC’s foreløbige oplæg til bebyggelse af Krøyers Plads
karakteriseredes ved dets manglende eller i bedste fald
slappe forhold til ’det omkringliggende bybillede’, og især
til havnerummet (det er faktisk ikke nok at have ”fokus på
(christianshavnernes) adgang til vandet” etc.)Det, som efterspørges for at ”løfte udviklingen af København”, er et markant, smukt og hensynsfuldt byggeri på
Krøyers Plads: Byg derfor et enkelt, virkeligt tårn på dette
vigtige stedi byen – og gør dets nære, historiske omgivelser
til en rigtig plads ved havnen!
Det er nok en krævende, men til gengæld meningsfuld
løsning - som osse vil være i christianshavnernes bedste
interesse.

Historien om en øje- og ørebæ
skraldespande flyder over, og efterladenskaber ligger
overalt både langs og i kanalen og venter på at blive samlet
op; et paradis på jord for måger og omstrejfende hunde.
Hvis nogen har gået en tur langs Kanalen denne pragtfulde
søndag forårsdag, må de have bemærket scenariet langs
bolværket, hvor de ungdommelige bagdele har besat
hver en kvadratcentimeter af bolværket, alt var optaget i
Nyhavn. Cyklerne læner sig op af hver eneste ledige mur
grundet pladsmangel både i-og uden for stativerne.
Jeg kan snart ikke lide at bo her mere; Tak for kaffe!

Overskrift og uddrag fra Baresso’s pressemeddelelse:

Nu er Baresso også Christianshavn
”Vi har længe ledt efter et passende sted på
Christianshavn, hvor vi kunne åbne en kaffebar. En
del Christianshavnere har savnet at have en kaffebar
lige om hjørnet, og vi har fået flere opfordringer om at
åbne på Christianshavn. Det har naturligvis glædet
os og inspireret os til at søge efter passende lokaler.
Vi har fundet det rette, og i torsdags den 10. februar
åbnede en Baresso-kaffebar på hjørnet af Torvegade
og Kanalen”.
Jeg tænker, endnu et sted hvor vi kan få kaffe,
soft drinks og sandwich; hvis de åbner en i Jylland,
bliver de så Jyder? Anvar lægger et bundt aviser i
kaffebaren, de bliver lagt til side, de bliver lagt væk.
Baresso, Christanshavner, min bare! Hvad bliver det
næste spændende initiativ, en frisørsalon måske, en
sandwichbar, mangler vi det her på Havnen?
Siden Baresso åbnede sin 24. kaffebar, har vi som
Deres overboer skulle leve med støj fra morgen til
aften. Opvågningen starter, da de med højlydte dunk
banker espressoen ud i en så kaldt ”knock box”.
Knock. Knock. Knock, klokken er halv otte, og det
er Søndag morgen; Birgitte sover stadig, hun har jo
også sat hørepropper i ørerne.Ud af køjen, en tissetår,
i bad, og så starter smoothie maskinerne. Duften af
kaffe breder sig snart i hele lejligheden og ender med
at blive hængende som en fæl lugt til langt ud på
aftenen.
Jeg skal lige ind i kammeret og hente noget, men
hvad er det for en lyd? Petroliumslampen på reolen
står konstant og dirrer, og der skulle vi flytte ind til
sommer for at undgå de råbende horder som hærgende
drager gennem vores gader tiltrukket af andre dufte
på Staden; nå, vi må vente og se.
Jeg sætter mig ved computeren og åbner mine
morgenaviser; nedenunder smækker dørene i et væk.
Den hjemmegående Hr. Bonke mærker en begyndende
stressfaktor og henter et glas mælk, (jeg bryder mig ikke
så meget om kaffe mere). Jeg går ind og sætter mig i den
bløde ”plyschesterfield” , tænder for ”flimmeren”og hører i
forbindelse med katastrofen i Japan en eller anden ekspert
udtale, at Danmark i snit har 20 mindre skælv om året;
nu starter det første skælv i min dejlige stol, men bare
rolig, det er kun mærkbart i min lejlighed og efterfølges af
ca. 20 rystelser i timen, og om aftenen øges intensiteten.
Vibrationen fra stolen vokser op gennem min rygrad, den
når min hjerne og udløser et Satans, så starter vi forfra!
Mit blik strejfer efterhånden pr. automatik skillerierne på
væggene, nu hælder de sgu til højre igen, skydedørerne ind
til spisestuen brokker sig højlydt, my God!

tekst og foto: Jesper Bonke, nu med morgensure opstød
Søndag d. 10 april.

I går sludrede jeg med overboen, som trods lige så stor
irritation som min dog er i stand til at falde i søvn trods
lyden fra en bestemt, ubestemmelig lyd, som breder sig til
hendes og kærestens soveværelse.
Jeg har stilet et brev til miljøkontrollen for knock, knock,
knock, ja, nu er det nok.
Når det bliver sommer vil begravelsesbuketterne, som
nogle siger pr. ”tradition” smides i Kanalen, blive oplyst af
guddommeligt genskin fra gamle gratisaviser når solens
stråler rammer dem på havbunden. Brugte papbægre
med ” soft drinks” og kaffe fra div. butikskæder, for dem
har vi vist snart nok af, øl dåser, plastictallerkener, knive
og gafler, små plastflasker med soya fra Letz Sushi,
bagerposer og pizzabakker fra Tino’s. De specielt designede
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Klimafodaftryk
På udstillingen Hungry Planet i Rundetårn
var der tirsdag 15. marts foredrag om
klimafodaftryk.
Klimachef Kasper Dam Mikkelsen fra Niras A/S fortalte
om en undersøgelse bestilt af Region Hovedstaden. Undersøgelsen måler vore fodaftryk, d.v.s. vores samlede miljøbelastning. Den måler alt hele vejen fra landbrugsjorden i
Brasilien, hvor sojabønnerne dyrkes, transporten til dyrene
i Danmark, som spiser dem, og transporten af dyrene til
slagteri og til butik.
Det viser sig, at den største del af de drivhusgasser, vi
udleder, kommer fra produktion og forbrug af fødevarer,
nemlig 30 %. Energiforsyning udleder til sammenligning
25 %. Drivhusgasser er CO2 + metangas + det mistede optag
fra skovene, der fældes + andre drivhusgasser.
Nogle forbavsende tal om, hvor stort vores klimafodaftryk
er, og hvordan det kan / skal gå:
2010
Antal mennesker på jorden = 6 mia.
Vi udleder årligt i alt 50 mia. ton CO2
Hver verdensborger udleder årligt 8,3 ton CO2
Hver dansker udleder årligt 18,4 ton CO2
Hver afrikaner syd for Sahara udleder årligt Mindre end
2 ton CO2

til 30 % af al mad regnet fra grossist-ledet, og
det svarer igen til hele vores benzinforbrug,
vi importerer megen mad fra udlandet, og
endelig er der intet, eller meget lidt, fokus på
dette område.
Hvad kan vi gøre?
Niras har regnet ud, at hvis 50 % af Frederiksbergs borgere blev vegetarer, så ville CO2udledningen falde fra 409.000 til 345.000 ton,
dvs. Kun 15 %. Så vi har lang vej at gå.
Foto: Henning Sjøstrøm
Hvis Danmark er uden fossile brændstoffer i
2050, vil vi gå fra 18,4 ton til 15 ton CO2 per
Arbejdsgruppen omkring HUngry Planet Udstillingen
dansker, så det forslår ikke.
= 1,2 ton, mejeriprodukter = 0,8 ton og drikkevarer + tobak Vi kan starte med at købe årstidens lokalt producerede
økologiske frugt og grønt, spise mindre kød og mejeriprod= 0,3 ton.
ukter, lave mindre madspild. Vi skal gøre det hele.
Hvorfor er vores CO2-udledning så højt? Kødforbruget
er lige så stort som i USA og i Argentina, madspild svarer
Kirsten V Andersen

2050
Antal mennesker på jorden = 9 mia.
Vi udleder årligt i alt 20 mia. ton CO2
Hver verdensborger udleder årligt 2,2 ton CO2
Hver dansker udleder årligt 3 ton CO2
Hver afrikaner syd for Sahara udleder årligt Mindre end
ca. 2 ton CO2
Een borgers CO2-udledning
I 2010 udledte hver borger i Region Hovedstaden 19,3 ton
CO2, heraf var de 4,2 ton fra fødevareforbrug. De 4.2 ton
CO2 kommer fra: Kød = 1,9 ton, ikke-animalske fødevarer

Lystig
tårnåbning
i Frelseren

I det dejligste lørdagsvejr åbnede Frelser Kirke
for sit snoede vidunder, turister og andet godtfolk strømmede til og der var dejlig musik.
Eneste skår glæden var, at Danmarks Radios
optagelsevogn stod lige udenfor i Sankt Annæ
Gade og brummede værre end et sultent uhyre.
Men nu starter vi også snart en indsamling, så
de kan gøre noget ved den støj.

foto: Mette Bentzen

Velkommen
på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk
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Krabben er gået…
Øv, øv, øv min doktorkvinde
er gået på pension. Anna
Krabbe som fyldte 75 år
forleden, faldt dermed for
aldersgrænsen og har overdraget sin praksis på Christianshavns Torv 2 til Sidsel
Borum. Dette indebærer at
alle Anna Krabbes patienter

får et nyt sygesikringsbevis
med den nye læges navn
på, og så kan man ellers
bare fortsætte med hende.
Vil man skifte læge kan det
gøres vederlagsfrit inden
udgangen af april.
Anna Krabbe som hurtigt,
af den christianshavnske

forkærlighed for øgenavne,
fik tilnavnet ”Krabben”,
begyndte som læge på Christianshavn i 1978. Ved første
besøg vandt hun min hjerte
ganske og aldeles. Jeg havde
en del problemer og nok
blandt andet derfor fået
nogle grimme myoser, som

jeg kom og klagede mig over.
Anna Krabbe talte lidt med
mig og ubrød så: ”Jeg tror du
har brug for at tale med en
psykolog” og det havde hun
evig ret i. Og det glemmer
jeg hende sent for.
Det har været fantastiske år, har Anna Krabbe

fortalt mig, hun kommer
fra Jylland og mødet med
den christianhavnske virkelighed dengang, ”…kunne
få mig til at føle noget, der
lignede forelskelse”.
Men nu vil hun altså nyde
sit otium, heldigvis på Christianshavn, og vi håber at

se hende rigtig tit og rigtig
mange steder, og tillykke
med det og med fødselsdagen, og velkommen til Sidsel
Borum.
Marie Markus

En dag på Christianshavn i 2011
Christianshavns Kvarter
annoncerede i februar et
samarbejdsprojekt med
Teknisk Skole i Kastrup om
produktion af videoindslag
til Kvarterets hjemmeside.
På grund af, at bl.a. Journalistforbundet ønskede
nærmere oplysninger om
projektet for at godkende
det, måtte det udsættes nogle måneder.
Men alt faldt på plads, og i
næste måned kører vi.

Om mandagen vil der
være redaktionsmøde, hvor
opgaverne uddeles, og hvor
det diskuteres hvordan de
kan gribes an.
De tre midterste dage i
ugen er til produktion og
klip, og fredag evalueres
resultaterne.

dige christianshavnere, om
hvordan livet var på Christianshavn en dag i 2011.
Projektet er støttet økonomisk af Christianshavns
Lokaludvalg.

Christianshavn i 2011”.
Vi går ydmygt til opgaven
med at styre de mange
elever, og håber at christianshavnerne vil tage godt imod
dem, når de bliver kontaktet

Resultaterne vil begynde
at blive lagt på Christianshavns Kvarter fra midt i
juni og strække sig helt hen

På Christianshavn er der altid noget at se på og at drøfte......
foto: Andreas Hvidt

Foto: Anvar Tolla
Christianshavn er smukt regnvejr, men husk paraplyerne...
April er afsat til at planlægge forløbet. Hver uge får
et tema, og hvert tema har
12 emner, som bliver til 12
indslag.
Tag det bare roligt, vi har prøvet det før...
Foto: Trine Breum
Som det ser ud nu, vil i alt 24
elever fra skolen, inddelt i 4
reportagehold, arbejde sammen med os. Hvert videohold
vil hver uge producere hver
3 indslag.

i efteråret.
Faktisk regner vi med,
at der vil blive produceret
omkring 180 videoklip,
som tilsammen skal indgå
i en digital arv til fremti-

Foreløbig er temaerne: Portrætter, aktualiteter, historie og kulturarv, kunst og
kultur, Christiania, christianshavnerne på arbejde,
havnen, lokalpolitik, fritid
på Christianshavn, og kerneemnet ”En dag på

om medvirken.
Vi vil stærkt opfordre christianshavnerne til at kontakte os, hvis de har spændende emner, som de gerne
vil have belyst og dermed
sikret for eftertiden i form
af en digital
hilsen fra os i 2011.
Birte Pedersen

Trafiksanering
Nu hvor politikerne vil nedlægge busslusen
skal vi måske have rundkørsler og sporvogne
tilbage til København, et bud i Trafiksaneringsdebatten. Og hvis det kunne gøre Christmas Møllers Plads lige så fredelig, som den
er på dette foto, kan det kun gå for langsomt
med at genindføre dem.
Asbjørn Kaasgaard
Foto: Jan Jørgensen.

Vi skal nok tage godt imod eleverne, for som ses på billedet,
så har vi jo hjerterum her på Christianshavn, ikke?
Arkivfoto
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Rum til mere leg på Elefantens Bastion

For Flid og God
Opførsel
I Nordatlantens Brygge holdtes den 22. marts reception for
Helene Thiesens bogudgivelse
For flid og god opførsel af Helene Thiesen er en bog om
Helene, hvor hun er 7 år, da hun sammen med 21 andre
grønlandske børn bliver sendt til Danmark i 1951 for at lære
dansk. Dertil findes også en dvd til bogen og filminstruktøren
Louise N.D. Friedberg udtaler:
“Helene er, helt ind i marven, et skrivende, sansende menneske. Hun har en mærkelig direkte adgang til sig selv i
sine forskellige aldre - når hun fortæller, og når man læser
hendes tekster, OPLEVER man med hende. Man er i et NU
med den lille Helene, der oplever alt for første gang.”
Tekst og foto: Irma Clausen

Foto: anvar tollen
Så blev den endelig genåbnet, den efterhånden noget nedslidte legeplads ved
Elefantens Bastion. D. 15
April var der indvielsesfest
på Christianshavns Volds
legeplads. Legepladsen har
fået et nyt stort klatrestativ,
nye gynger og et såkaldt
hamsterhjul, hvor man kan
more sig, mens man laver
strøm. Strømmen kan man

så bruge til at oplade sin
mobil, mens ungerne leger.
Klatrestativet var hurtigt
indtaget af børn med balloner, og skal nok, sammen med
resten af legepladsen, blive
et populært udflugtsmål for
de lokale børnefamilier. Ét
hjørne af legepladsen er nu
indrettet til de helt små,
med legehus, rutsjebane og
sandkasse, så der er noget

for børn og unge i alle aldre.
Alt dette blev fejret på en
solbeskinnet fredag, med
gratis økokaffe, is, pandekager og balloner. Og cykel-dj
konvojen var på plads og
spredte behagelige rytmer
og god energi. Legepladsen
var godt fyldt med glade
børn og voksne, der så ud til
at nyde de nye forhold og at
weekenden stod for døren,

sikkert. I det hele taget var
der en rigtig god stemning
på pladsen, men der var
også gode rammer for det,
og der var mange der blev
hængende længe efter arrangementet var slut.
Københavns Kommunes
repræsentant, Signe Goldmann, indviede officielt legepladsen.
Marie Sinius-Clausen

Helene Thiesen signerer sin bog på udgivelsesdagen
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Årets
Sofierevy
Torsdag aften d. 14 April var beboerhusets sal fyldt med børn og voksne i alle
aldre. På scenen stod de yngste medlemmer af Sofieklubben, og anledningen
var den årligt tilbagevendende Sofierevy. Showet bød i år på musik, modeshow,
dansenumre og rap. Der blev bl.a. spillet gamle rocknumre som Gasolins Rabalderstræde, i en ny version blandet med en anden klassiker, nemlig Smells
like teen Spirit. Der var masser af kendte numre på plakaten, de unge havde
fået støvet forskellige klassikere af, som Beatles, Oasis, Phil Collins og Blur
står bag.
Ind i mellem guitar, bas, trommer og keyboard blev der også plads til at
vise den aktuelle mode, fremført af Sofieklubbens piger, der havde øvet sig på
den rigtige positur, det så meget gennemført ud! Tempoet blev sat i vejret med
enkelte energiske dansenumre, flot udført.
Showets to værter var, blandt andet, i skikkelse af en giraf og en farvestrålende fugl, og de tog sig flot ud på scenen. Alt i alt en hyggelig aften i selskab
med Sofieklubben og deres venner og familier.
Tekst og foto: Marie Sinius-Clausen

Krøyers Plads – skal det
lykkes at få en god løsning?
I efteråret 2010 købte entreprenørvirksomheden NCC
Krøyers Plads tilbage på en
tvangsauktion, at den hidtidige ejer, Carlyle Group,
havde besluttet at lade sit
danske datterselskab kollapse.
Og nu er der så nye byggeplaner. NCC har i denne
omgang besluttet at gribe
tingene fundamentalt anderledes an. Man har – inden
de første streger overhovedet var slået på papiret –
besluttet sig for at inddrage
lokalsamfundet.
Og der har derfor – med
lokaludvalget som medarrangør – været holdt 3 workshops, hvor borgerne har
haft mulighed for at fremføre
deres synspunkter.
Det udførte arbejde har
været imponerende: De
fremmødte – ganske mange
borgere – har haft mange
kritikpunkter, også udfra
de hidtidige erfaringer med
byggeplaner på stedet.
Kendetegnet har – med
meget få undtagelser – været
saglighed, velbegrundede
argumenter og et oprigtigt
ønske om at bidrage til en
god løsning, alle involverede
parter kunne være tilfredse
med.
Og hvad er der så blevet ud
af dette? På den sidste workshop forleden præsenterede
arkitekterne 3 forskellige
udkast til et byggeri.
Det var tydeligt, at de ønsker , som borgerne havde
udtrykt i de 2 første workshops, var søgt imødekommet. Godt nok indenfor rammerne af, at NCC også gerne
vil tjene penge på foretagendet. Men – på den anden side
– privatkapitalismen bliver
næppe afskaffet i morgen.
Man præsenterede et pro-

jekt, der bygger på en lukket karré (som vi har det
mange steder). Et projekt,
der tilstræber at videreføre
de vinkelrette bygninger ift.
vandet, som vi kender fra
pakhusene, det ”Hvide Snit”
mm., og et projekt, der søger
at lægge en åben struktur
over arealet i form af et

herlighedsværdier. Fælles
for projekterne er også, at
de ikke vil komme til at rage
op over omgivelserne. Fællestrækket er endvidere, at
de alle udnytter grunden ret
heftigt – forstået som mange
etagemetre. Dette skyldes
givetvis et kommercielt hensyn – NCC vil gerne tjene

Så vi er ikke i den
ideelle af alle verdener
– der er ting, som godt
kunne ønskes bedre.
Men projekterne er
– bl.a. pga de mange
christianshavnere, der
tappert har givet input
til planlægningen, milevidt bedre end hvad
vi hidtil har set. Og
så planlægger man at
bygge i røde mursten –
nul beton, glas og stål!

dobbeltW, der tilstræber at
skabe huskroppe, der åbner
sig både mod vandet og mod
gaden.
Fælles for de tre projekter er, at de gør en del
ud af bæredygtighed, det
”grønne” og borgernes adgang til at benytte grundens

penge på foretagendet – og
profitmaksimering er ikke et
grimt ord i de kredse.
Det projekt, de fleste syntes
om, var ”dobbeltW´et”. Der
vil fortsat være ting/ elementer, der i detailplanlægningen kan gøres bedre: Opblødning af bastante gavle,
lysforhold i gårdhaverne
mm.

Og mange borgere
påpegede problemer med
den øgede trafikbelastning
i Strandgade. Og så er projektet stadig – punktvist –
lidt rigeligt højt i forhold til
gældende regler. Selvom det
planlagte byggeri heldigvis
ikke rager op over omgivelserne.

Så der er stadig ting,
NCCs planlæggere
skal arbejde med, før
den er ”lige i øjet” –
lad os håbe, at den
fortsatte borgerinddragelse kan hjælpe
dem med at få dette
på plads!
Den videre proces bliver, at NCC
– efter inspiration fra
workshops´ene – skriver en
startredegørelse til kommunen. Der udfærdiges
udkast til ny lokalplan. Der
gennemføres en høringsproces, og – om alt går vel
– kan byggeriet så starte en
gang i 2012.
Det vigtige: at I/Vi/alle
christianshavnere til fulde

udnytter de chancer for indflydelse, vi har – så vi sikrer
et så optimalt byggeri, som
den kommercielle verden nu
en gang giver mulighed for.
Tekst og foto: Poul Cohrt
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Livets Gang i Lokaludvalget
Har især været præget af arbejdet med bydelsplanen. Det
store værk nærmer sig nu afslutningen – på LU-mødet
27/4 pudses de sidste detailler af og værket kan så sendes
til forvaltningen.
På Christianshavn har vi valgt at gøre det lidt anderledes
end de øvrige lokaludvalg, idet vi har valgt selv at skrive
hele teksten i den form, vi synes er bedst. Andre steder er
det forvaltningen, der redigerer det hele ind i en skabelon.
Vi har i stedet afsat plads til forvaltningens evt. kommentarer sidst i værket, således at det borgerrepræsentanterne
til efteråret får ihænde, er den Bydelsplan, Christianshavn
kan stå inde for – ikke det sammendrag, forvaltningen finder
passende. I øjeblikket undersøger vi, hvorledes det kan lade
sig gøre, at I alle får bydelsplanen i hænde. I kan også se
konklusionerne i faktaboksen ved siden af.
I den forbindelse kommer det ændrede koncept for lokaludvalgene også ind: Det er planen, at bydelsplanerne skal gives
større reel betydning end nu. Det egner vores bydelsplan
sig fortrinligt til.
Herudover skal kontakten mellem Borgerepræsentation og
borgere styrkes via lokaludvalgene – hvilket jo er vældig
godt. Vi påpeger dog, at lokaludvalgene ikke kun skal kommunikere fra BR til borgerne (det kan man hyre firmaer til)
– men nok så vigtigt også kommunikere borgernes ønsker
til BR, så vi bliver en demokratiskabende funktion i endnu
højere grad.
1.juli overtager Lokaludvalgene ansvaret for det kommu-

Bydelsplanens
konklusion
Christianshavn er en bydel i udvikling. For at sikre, at de
i visionen opstillede målsætninger indfries, er det nødvendigt med en række tiltag fremover. Det bemærkes,
at visionen – udover at være vedtaget af Lokaludvalget
– har nydt bred tilslutning ved vore christianshavnermøder, ligesom den gennemførte interviewundersøgelse
bekræfter væsentlige elementer af visionen.
De væsentligste tiltag vil være
Bevarelse af havnemiljøet, herunder de mange
masteskibe, der ligger her fast eller kommer
som gæster. Broerne over Kanalen bør derfor
seriøst genovervejes!
En betydelig reduktion af den gennemkørende
biltrafik, bl.a. ved at gøre Torvegade til
sivegade.
En klar – og ufravigelig – poltik, både hvad
angår nybyggeri og ændringer i den
bestående boligmasse. Dette omfatter både
arkitektoniske krav såvel som krav til
diversitet i boligformerne
En ”forgrønning” af bydelen – både af miljø- og
æstetiske hensyn
Gode muligheder for at bevæge sig omkring i
bydelen og gode muligheder for borgerne til
at mødes. Dette stiller krav om at friholde
bolværkerne for hindringer i en vis afstand
fra kajkanten. Dette stiller også krav om en
overordnet – og fastholdt – planlægning for
Torvet. Gode cykleruter i grønne omgivelser
vil også fremme dette formål.
Fastholdelse af, at Christianshavn er et sted, hvor alle
slags mennesker er velkomne og har mulighed for at bo
(mangfoldighed).

nale miljøarbejde. I vores tilfælde indgår vi en kontrakt
med miljøpunktet om at udføre denne opgave for os efter
de retningslinier, lokaludvalget udstikker. Desværre er
omlægning blevet ledsaget af en økonomisk nedskæring – så
vi kan næppe få udført al det miljøarbejde, vi gerne ville.
Christiania er et varmt emne. En arrestation af nogle
storpushere medførte først på måneden al den (næsten)
sædvanlige ballade – og tåregassen drev igen i vore gader,
bålene flammede i Prinsessegade osv. Vi ved godt, at CAs
grundlov udelukker vold. Vi ved også godt, at rigtig mange
CA-nitter er dødtrætte af voldsmændene – men ikke selv
magter at løfte opgaven.
Og hertil kommer, at CA nu har et højst ubehageligt
ultimatum fra Slots- og Ejendomsstyrelsen svævende over
hovedet. Et ultimatum, der, hvis det føres ud i livet, næsten
er opskriften på mere vold.
Og som samtidig vil gå hårdt udover mennesker og natur.
Med de få midler, vi har i lokaludvalget, vil vi prøve at arbejde på så gode og menneskeværdige løsninger som muligt.
Men nemt er det xxxxxxx ikke!
Brosagen går sin skæve gang. Der bliver nu anlagt retssag
mod kommune og Naturklagenævn med krav om opsættende virkning.
Busslusen hænger stadig i en tynd tråd – Alladingruppen arrangerede sammen med Lokalrådet en besigtigelse
for overborgmesteren – den kan ses på Christianshavns
kvarter. Undertegnede er desværre i tvivl om, at det flyttede ret meget.
Workshoprækken om Krøyers Plads er nu afsluttet. På sidste
workshop præsenterede bygherren – NCC – tre konkrete
udkast til bygningerne, som borgerne så kommenterede.
Se andetsteds i avisen. Det positive er, at vi slipper for et
højt og prangende byggeri. Men arealudnyttelsen er nok
strakt lidt rigeligt.
Næste borgermøde skulle egl. have været om Christianias
volde – men henset til situationen skal dette emne nok
gemmes lidt. I stedet indbyder vi så jer borgere til at komme
og fortælle os i Lokaludvalget, hvad I mener, vi bør tage op
eller kunne gøre bedre. Arbejdsgruppernes tovholdere vil
være i panelet og give svar på tiltale.
poul

Møder i Christianshavns
LokaLudvaLg
Lokaludvalgets maj-møde afholdes onsdag
den 25. maj kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. Mødet er
offentligt og indledes med en halv times
spørgetid, hvor du kan stille spørgsmål og
komme med forslag til lokaludvalget.
Lokaludvalgets juni-møde afholdes
onsdag den 29. juni kl. 18.30-21.30 i
Beboerhuset, Dronningensgade 34.

koM og brok dig!!
Lokaludvalget har Christianshavnermøde
onsdag den 4. maj kl. 19.30-21.30 og
temaet for mødet er denne gang ”Kom Og
Brok Dig!”. Kom og fortæl lokaludvalget,
hvad du synes, de skal tage fat i - og hør
lokaludvalgets tovholdere give svar på
tiltale.
I 2. del af mødet drøfter vi ønsker til det
lokale miljøarbejde i 2. halvår af 2011
samt lokaludvalgets høringssvar til
- forslag til Kommuneplan 2011
- kommunens strategi for biologisk mangfoldighed i København
- kommunens forslag til et reformprogram
for ældrepleje og sundhed
- Regionens forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020
LokaLudvaLgets sekretariat
Har du spørgsmål om Christianshavns
Lokaludvalg, er du velkommen til at ringe
til lokaludvalgets sekretariat på tlf. 60 37
80 58 eller maile til
christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
Se også www.christianshavnslokaludvalg.
kk.dk
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MUSIKKALENDER

MÅNEDENS KUNSTNER:

06/05: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: alternative / folk / pop

Fotograf Maher Khatib: Udstillingen “

Babakarej
Babakarej er en dansk-svensk trio der dannedes i 2004 i København. I det lille orkesters spæde start blev de valgt ud af Loco
music og NinthWorldMusic i en satsning på nye unge bands, og
indspillede deres debutalbum ”Lagom Balanserad” som udkom
i 2005. Til releasen spillede Babakarej sammen med den amerikanske indieguru Howe Gelb, og albummet har vundet hengivne
fans rundt om i verden. Musikken lyder af pop, punk, vise og
afrika, og veksler fra langsommelig minimalisme til akustisk hysteri med trefoldigt kor som bindeled. Den giver i al sin intensitet
og enkelhed lytteren en oplevelse af pendling mellem brusende
lykke og hjerteskærende elendighed.
Qarin Wikström - vocal, piano, Stephan Sieben - guitar, sang,
Putte Johander - bas, sang.
11/05: Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: Country

Little Village Country Music Club

Bandet Fistful of Dollars fra København, står bag klubben, hvor de hver 2. onsdag i måneden vil spille live country
musik til køerne kommer hjem. Fra bluegrass hoedown til western swing, fra rhinestone superstars til countryrock og pop crossover - Fistful of Dollars får det hele med! Er du vild med country musik og måske har en støvet
Stetson i klædeskabet og synes at flere Københavnere bør få øjnene op for denne genre, så er Little Village Country
Music Club dit nye hangout. Fistful Of Dollars er et ombejlet orkester af musikere fra andre genre bl.a. Michael
Carøe, Frede Norbrink, Sasha Dupont, Thomas Negrijn og Henrik Strube, der har udlevet deres indre countrydrømme som gæstesolister ved Fistful Of Dollars’ koncerter. Hvem ved? Måske vi får flere at se, når Little Village
CMC bliver det nye hangout i Christianshavns Beboerhus.
Line up: Torsten Lefmann - Lead vokal, guitar, Niels Poulsen – Guitar, Backing, Mons – Trommer, Backing, Rune
Holberg: Bass, Lars DK Nielsen – Piano, Keys, Backing, Ole Bendix - Pedalsteel
13/05: Fredag kl. 21:00 entré: 60,- Genre: avantgardepop

Forest & Crispian

I begyndelsen af det nye år af udgiver Slow Shark Records albumforløberen
’The Saint’ med Malmö-bandet Forest & Crispian og ep’en, indeholdende
hele 7 sange, er i høj grad endnu et tankevækkende statement fra bandet, der
konsekvent går mod strømmen. ’The Saint’ såvel som det kommende album
’Morgenlands’ er indspillet i et gammelt teater i Malmö, der har fungeret som
den perfekte ramme for bandets surreale 30’er og 50’er cabaret agtige barbershop og swingpoppede univers. Live har Forest & Crispian altid været kendt
for at levere et show i særklasse, ikke mindst med en stående trommeslager,
som også er bandets forsanger og deres selvopfundne og hjemmebyggede
instrumenter.
Adam Hjertström - Stand-up, drummer, vokal, Tomas Borgström – guitar, tangenter, vokal, Karl-Johan Hjertström elektronisk bas, vokal, Susannah Carlsson – vokal, tangenter. Yderligere medvirkende: Strygerkvartetten Vildla.
27/05: Fredag kl. 21:00 entré: 100,- Genre: Indie / Pop

Klubmester
Fredag d. 27. maj har Christianshavns Beboerhus fornøjelsen af at åbne
dørene for en koncert med popbandet KLUBMESTER. Bandets koncerter er
yderst eksklusive og det er således kun anden gang nogensinde at bandet
giver, sin snævre men loyale fanskare, mulighed for en live-oplevelse.
KLUBMESTER spiller primært afdæmpet, langsom popmusik.
KLUBMESTER består af: Carsten Lykke - sanger, guitarist (tidl. ibens),
Thomas Hyllested Pedersen - guitar, Jakob Davidsen - keyboards,
Nils Bo Davidsen - bas, Jeppe Gram - trommer.
28/05: Lørdag kl. 21:00 entré: 100,- Genre: Jazz

Winther/Illerhag/Mogensen feat. Jerry Bergonzi
Jerry Bergonzi er en internationalt anerkendt tenorsaxofonist, komponist, forfatter
og pædagog. Hans musik er kendt for sin innovation, beherskelse og integritet. En
indre ild, fantastisk teknik, elastisk lyrik, rig resonans i verdensklasse, en musikalsk
visionær, er blandt de begejstrede anmeldelser som er blevet krediteret til hans lyd.
I november måned 2010 udsendte Winther/Illerhag/Mogensen trio-albummet Red
Alert (Blackout Records), som er blevet indspillet på baggrund af turnéer i det meste
af norden. Nu vil trioen udvide deres samarbejde til at understøtte en international
saxofonist, og idéen om at præsentere trioen med Jerry Bergonzi, er en realitet!
Besætningen er: Jerry Bergonzi - sax, Carl Winther - klaver, Joel Illerhag - bas, Anders
Mogensen -trommer

Fernisering torsdag d. 5/5

Min interesse for fotografering startede for et par år siden.
Jeg begyndte at skyde billeder og derefter digitalt redigere dem
for at forstærke og intensivere linjer og særlige kendetegn af
billederne. “Min fotokunst handler ikke om teknik, men om at
se og fortælle en historie - kraftfuldt, kontrast og personlig,”
“Det handler om at fange øjeblikket; udtryk for og historien bag
billedet.”
Jeg arbejder for at understrege identiteten på den person, eller e
sted, der måske ellers ville være kedeligt eller livløs. Jeg ser det
som at udfylde linjer, bogstaveligt talt, deres livshistorie.

Jeg har altid haft en stærk interesse for kunst, men det er fot
kunstart det er mennesker og ansigter, der trækker mig mest. “M
der arbejder med interkultur, ungdom og integration”.

Wonderful world
Udstillingen er en samling af ældre og nye fotografier. Fælles fo
historierne. Udstillingen viser også min varieret behandling af fot
Læs mere om Maher Khatib i Beboerhuset...

SPISEHUSMENU
MAJ
Tirs. 3/5
Laks i grøn karry, lime & kokosmælk; nudler m.
sesam & soja
Tors. 5/5
Bagt skinkeculotte på løg & kartofler m.
æbler & peberrod
Tirs. 10/5
Ovnstegt lammebov m. rabarber & ingefær; nye kartofler
Tors. 12/5
Vegetarlasagne m. spinat, ricotta, tomatsauce
& mozzarella
Tirs. 17/5
Stegt hanebryst m. rosmarin & citron; nye kartofler
m. pesto
Tors. 19/5
Hakkebøffer m. penne i krydret tomat/chilisauce;
nye bagte løg
Tirs. 24/5
Ovnstegt torskefilet m. tatarsauce & nye kartofler
m. persille
Tors. 26/5
Vegetarisk forårsfrikassé m. asparges, gulerødder,
ærter & kartofler
Tors. 31/5
Høne i asparges m. nye kartofler & krydderurter
Friskbagt brød og dagens salat til alle retter.
Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Aflysning senest dagen før.
Der kan bestilles en uge frem.
OBS. NY PRIS!! Voksne/Pens.: 65,- Børn: 35,-

