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Christianshavneren kommer vidt omkring men hvorfor tage til
Langtbortistan på sommerferie?
Du kan skåne både valutabalancen og CO2 regnskabet ved at holde
ferie tæt på hjemmet, f.eks. på Costa del Torvet? Nej vel!

Vores Torv er lille, men også et stort problem, nogen
gange. Vi modtog til sidste avis et hjertesuk fra en
læser, “Skal vi nu til det igen”, og det er det leben, der
udspiller sig nogle dage på Torvet, der hentydes til.
Vi må se i øjnene, at vi har et samfund, der producerer
både socialgruppe 5 og 6. Det er hverken rimeligt eller
muligt at flytte Torvets klientel, og hvem vil iøvrigt ha´
dem? Og det er jo et
elsket mødested her
midt i mellem Amager
og København. Hvis
vi ikke vil tåle synet
af dem, må vi vel
gå ud for at ændre
samfundet til en større
tolerance med os alle.
Måske ville det hjælpe,
hvis det var mere
rummeligt, mindre
hævngerrigt og med
fokus på glæde i stedet
for på nytteværdi.
Måske ville det også
hjælpe, hvis vi var

flere, der opholdt os mere på Torvet, for så ville
”folkeblandingen” være større, og det urolige
klientel mindre massivt tilstede. Det kunne være
dejligt, hvis “den gamle telefonkiosk” var åben
med god servering hver dag og liv som i ”gamle
dage”. Men telefonkiosken står desværre på et truet
sted, for netop dér vil kommunen gerne stille deres
store (4,5m/2,5 m)
toiletbygning, fordi det
er det eneste sted på
Torvet, hvor der både er
el, vand og kloakering.
Vi må derfor regne med,
at hvis telefonkiosken
bliver flyttet til fordel
for et toilet, så mister vi
den, for Metroselskabet
vil sandsynligvis ikke
acceptere, at der bliver
etableret el, vand og
kloakering andre steder
på Torvet!
Foto: Julie Rønnow

Foto: Julie Rønnow

Det er svært at skabe et fuldgyldigt
Christianshavns Torv, som vi gerne vil
have det, men det er vigtigt, at vi tænker i
helhedsløsninger, og at vi ikke ændrer på
Torvet i små bidder, så vil kaosset fortsætte og ingen bliver glade!!

Vi ønsker stadig vore læsere go´ sommer!
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Christianshavnerprisen

BIEN´s DAG

Overrækkes den 17. juni kl 17.00 i
Beboerhuset café. Alle er velkomne
Denne pris som uddeles en gang om året af Beboerhus Foreningen, til en der har sparket mere spræl i bydelen ved civil
ulydighed eller alt mulig andet kreativt, tildeles i år Anvar
Tollan, fordi hun som havnens landkrabbe-søulk altid har
fingeren på pulsen, langs kanalen og ved ”vandhullerne”.
Aktiv i meget fra Lokalråd til EU-modstand, fra avis, som
kunstanmelder, til træskibenes og bolværksmatrosernes
ve og vel, så med hilsen til Grønland og Søens folk vedtog
foreningen enstemmigt, at hun skulle ha´ prisen i år.

Lørdag den 18. juni kl. 12 til 20

Ved Milepælen
Festlig dag med boder og
underholdning for små og store.
Flotte gevinster fra bydelens
sponsorer udloddes på festtegnene.
Venlig hilsen Bien´s bestyrelse

Husk at skrive i kalenderen:

HUSKAT
...nyde sommeren hvis den sku´ komme forbi

Rugby Pokalfinale 2011
CSR/Nanok vs. Speed
Lørdag d. 25. juni kl. 14.00

Holmens rugbystadion ved Arsenalvej
se også: www.csr-nanok.dk

Dialogmøde på Biblioteket

Biblioteket på Christianshavn er ledelsesmæssigt sammenlagt med biblioteket på Islands Brygge og kulturhuset på
Bryggen. For at styrke kulturprofilen. Brugerne inviteres
til dialog om dette på et åbent møde den 14. juni. kl. 19 på
Christianshavns bibliotek
Er du forhindret i at deltage i mødet, er det muligt at
sende en mail med dine opfordringer til bibchr@kff.kk.dk
eller sende et brev til Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K. mrk. ”Udvikling”.
Se også debatsiderne

Sankt Hans
Beboerhuset inviterer til
midsommerfest igen i år ved
Milepælen

Oscar Dickson
bisættelsen
den 9. april
Kærligst
Familien Dickson

Miljøbilen

kommer den 20. juni på Torvet kl.19 til 20.

Vi mistede DykkerAage i maj
DykkerAage var egentlig tømrer, men på en længere
arbejdsrejse i Grønland, blev han introduceret til dyknings
mysterier, da der var brug for en dykker på et værft i
Nordgrønland. Derefter var han med til at vedligeholde og
udbygge flere havne i Grønland. Det var i 1950´erne.
I Danmark fortsatte han med at tage dykkerarbejdsopgaver, og blev kendt i alle havnene, hvor han
ofte arbejdede sammen med kollegaen DykkerPer. De var
meget afholdt for deres sjove livlighed, underfundighed
og dygtighed. Dette har været til stor gavn for både, der
har anløbet danske havne, men var hjemmehørende på
Christianshavn.

Deadline annoncer Deadline stof
Omdeles
Torsdag kl. 16.00 Lørdag kl. 14.00 Tors.-lør-

26.– 27. aug.
30.sep.–1.ok.
29.– 30. okt.
2. – 3. dec.

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

Christianshavneren
bydelsavis

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

Kærlig hilsen
Hanne Lund

at sikre området som rekreativt område og
at bevare udsigten fra Prags Boulevard øst for
Strandlodsvej og fra Raffinaderivej mod Københavns tårne og spir.
Tillykke med kendelsen og at det forbliver et grønt og
rekreativt område.
JKN

L

æserbreve og -fotos

DykkerAage var kendt og elsket af mange for sin humor
og sin umådelige hjælpsomhed og gavmildhed over for
alle. Værtshuset ”Stærkodder” har for længe siden sat
hans nathus, messinghus med kompas, og hans ”sutter”,
dykkerstøvler i vindueskarmen til skue for alle. Dèr kan vi
mindes DykkerAage – for ham vil vi virkelig savne!!

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.

Fodklinikken har indstillet sit
virke og siger mange tak til alle for
25 gode år.

Så lykkedes det for de ihærdige ild sjæle, der har kæmpet
for fredning af Kløvermarken.
Den 12. maj 2011 afsagde Fredningsnævnet for København kendelse om fredning af Kløvermarken.
Det hedder i kendelsen, at det er fredningens formål:

DykkerAage fik dog også opgaver i andre lande, således
havde han en del dykkeropgaver i Østersøen. Dér fik han
den opgave, som sluttede hans arbejdsliv, da han, grundet
usigtbarhed, kom ned i et hul i havbunden, hvorfor han
fik dykkersyge, da han kom op til havoverfladen. Han
tilbragte lang tid i en dykkerklokke, men led resten af sit
liv under fysiske handikap grundet uheldet.

Anvar og Jane

Fodklinikken
Prinsessegade 23

Fredning af Kløvermarken!

Da hans fysiske handikap blev for store, flyttede han ind
i Voldboligerne, og han fik en elektrisk handikapvogn, så
han selv kunne komme rundt. Hans gode, trofaste ven,
DykkerPer, kom hver dag og besøgte ham og hjalp ham
med, hvad han manglede. På det sidste gik der længere
og længere tid i mellem Åges besøg i de christianshavnske
gader – og nu ser vi ham desværre ikke mere…

Udgivelser i 2011
20. august
24. september
22. oktober
26. november

Kom og mød resten af Christianshavn lørdag den
13. august i Dronningensgade foran Beboerhuset
i nummer 34. Festen starter cirka klokken tretten
og holder til midnat. Se også bagsiden og hold jer
opdateret på:
www.gadefest.blogspot.com

DykkerAage havde i mange år lejet et lille værksted i
Wildersgade, hvor vennerne kom, og hvor mange af os fik
repareret småting, som vi ikke selv kunne ordne. Hvad
han ikke lige kunne lave selv, kunne én af vennerne klare.

Børnebål mrd snobrød tændes kl.
18.15, der bliver båltale ved Marlene
Lindsten, præst ved Vor Frelser. Bålet
tændes kl.21.00.
Kl. 22 koncert med Bluestime.
Pladsen lukker kl. 23.50

Nr./Måned
6 Sept. 18. august
7 Okt. 22. september
8 Nov. 20. oktober
9 Dec. 24. november

Tak for deltagelse
og de smukke
blomster ved

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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Black Box Garden på Krøyers Plads
- af billedkunstner Camilla Berner
Pladsens fremtid var
uvis, og i foråret 2010
gik Calyle Groups datterselskab ’Krøyer Plads’ så
konkurs. Krøyers Plads
kom på tvangsauktion
i efteråret samme år og
blev solgt tilbage til NCC
for 81.6 mill.
I godt 12 år har Krøyers
Plads været en del af min
udsigt fra min boligs vinduer. Jeg har derfor kunnet følge alle begivenHybenrose på Krøyers PLads,
heder omkring pladsen
en oplevelse i sig selv at se hvad
jorden frembringer uden hjælp fra på nærmeste hold. Med
det som afsæt og i kraft
byplanlæggere...
af mit billedkunstneriske virke ønskede jeg
Krøyers Plads har de seneste
7 år ligget øde hen. I den tid at indtage pladsen i en eller
har vilde selvgroede planter anden form. Projektet blev en
fået lov at vinde mere og have, i tråd med min øvrige
mere terræn. Pladsen blev kunstneriske praksis.
I 2007 lavede jeg og nogle
som bekendt tilbage i 2001
solgt af Freja’s Ejendomme lokale drenge en lille have
til NCC. Den gang lå der 2 på grunden, dog ikke som
lave barakker på grunden. kunstprojekt men bare for
I årene 2001-04 kunne alle sjov – vi fik den gang deskøbenhavnere nyde godt værre kun én dag med haven,
af grundens formidable be- fordi vi blev smidt væk med
liggenhed lige ud til havnelø- henvisning til privat ejenbet i kraft af strandbaren domsret. Den have jeg laver
Luftkastellet. Luftkastellet i dag bygger for så vidt videre
holdt til i netop disse barak- på haven fra den gang. Ligeker indtil de blev revet ned i som dengang benytter haven
2004. Efter NCC’s kulsejlede nu kun allerede eksisterende
forsøg med at få tilladelse til vegetation på Krøyers Plads,
at opføre nogle højhuse af dvs. den vilde selvgroede naden hollandske arktitekt tur, det som det er normalen
Erick Van Egeraat, solgte at betragte bare som ukrudt.
NCC i 2005 grunden videre Titlen for haven, som den er
til Carlyle Group, et ameri- i dag, er Black Box Garden.
kansk ejendomsselskab. Ca- Black box er hentet fra flylyle Group forsøgte sig også terminologien, og er den boks
med et arkitekturprojekt der løbende optager data den
udformet i et inviteret sam- sidste halve time af flyet i
arbejde mellem 3 anerk- luften, for derved i tilfælde
endte danske tegnestuer, af havari at kunne opnå
men hvis projekt Køben- en forklaring på ulykken.
havns Borgerrepræsentation I forbindelse med haven er
kvalitetsmæssigt dog un- Black Box tænkt metaforisk og
derkendte. Den verdensom- brugt om planterne – at netop
spændte finanskrise satte planterne og måden de gror
ind nogenlunde samtidigt, på er et vidnesbyrd for den
og byggemarkedet gik i stå. historik og udvikling, der har

præget pladsen de senere år.
Grundprincippet er altså
ikke at tilføre noget udefra
overhovedet, hverken planter eller andre materialer til
at skabe en æstetik omkring
haven. Det vil sige jeg benytter også udelukkende
eksisterende jord, sand og
sten. Heller ikke engang
vand må tilføres – planterne
skal kunne klare sig, sådan
som de selv har etableret sig.
Således for at holde rum og
sted mest muligt åbent som
et offentligt rum, trods min
intervention. På den måde er
der også tale om en fuldstændig omkostningsfri have.
Og med en biodiversitet på
over 70 arter bestående af
både kulturplanter efterladt
på grunden og vilde arter,
hvoraf mange kan anvendes i
madlavning eller medicinsk,
må en ukrudts-have som
Black Box Garden formodes
at opfylde enhver drøm om
bæredygtighed. Desuden har
jeg samlet og samler stadig
med jævne mellemrum al
affald sammen på grunden.
Havens struktur former sig
således, at stier forgrener
sig gennem vegetationen.
Men de er ikke planlagt efter
en ideel rute, men i stedet
efter hvordan og hvor planterne gror. Stierne danner
plantebede, hvor hvert bed
har deres koncentration af
særlige plantearter eller en
passende komposition. Det
fremhæver således de enkelte arters kvaliteter og giver dem værdi i sådan grad, at
deres prædikat af ”ukrudt”
træder i baggrunden.
Hver dag kommer jeg et
par timer ca. mellem 10 –12
og gør så meget jeg kan nå. Af
denne kortvarige men kontinuerlige tilstedeværelse får
min aktivitet karakter af noget performativt. Jeg bærer
en kittel og arbejdshandsker

som en slags uniform og er
i det hele taget bevidst om,
at min tilstedeværelse og
fremtræden på stedet skal
fremstå overvejet. Til tider er
vi to fordi en praktikant,
Stephanie Victoria Jensen,
følger mig for øjeblikket,
men hun bærer også kittel
og for beskueren indtræder
hun derfor på lige fod med
mig. Oprindeligt spurgte jeg,
helt bevidst, ikke NCC om
lov til at lave haven, da jeg
gerne ville teste og under-

på præmissen for, hvordan
andre ser på og vil bruge stedet. Det har vist sig at være
en strategi der siden hen har
startet en interessant dialog
med NCC. Dialogen og hele
projektets proces kan man
læse mere om på den blog, som
jeg dagligt fører over havearbejdet. Bloggen kan læses på
www.publik.dk. Publik er
en kunstorganisation, som
beskæftiger sig udelukkende
med kunst i det offentlige
rum, og som er samarbejd-

Kan man ændre ved præmissen for stedet og brugen af
det? Kan byggetomter som
Krøyers Plads midlertidigt
agere offentligt rum og give
rum for anden udfoldelse
indtil de bebygges? Hvem
har et ansvar for grundens
tilstand i brak-perioden?
Kommunen, grundejer eller
lokal – eller alle 3 parter?
Projektet er således på en
gang haven og naturen i al
sin konkrethed, og sådan
som den tager sig ud, og

Camilla Berner understreger naturens påfund i Black Box Garden...
søge præmissen for væren
i et rum af denne type. Jeg
ønskede at indtræde i dette rum
på lige fod med hundeejere,
som benytter disse steder
til hundeluftning, men heller ikke spørger om lov til
at måtte lade hundelorten
ligge. Eller andre som heller
ikke spørger om lov til at
efterlade skrald og affald,
stort som småt. Begge dele
en type adfærd som ændrer

spartner i projektet.
Haven er ikke tænkt som
permanent, hvorfor det heller ikke er et oplæg til diskussionen af fremtidige mulige
projekter på Krøyers Plads.
Snarere er det en undersøgelse af den type natur som
lige nu er på Krøyers Plads, og
hvad kan man med et sted som
dette midlertidigt i perioden
det ligger brak. Som et aktiv
for lokale og et byliv generelt.

samtidig en katalysator og
observatør af såvel historik,
interesser og aktører på pladsen nu og i fremtiden, såvel
som af en mere overordnet
diskussion om det offentlige
rum generelt.
Læs mere på www.publik.dk,
se indslag på www.christianshavnskvarter.dk eller kom
forbi haven – den er åben 24
timer i døgnet for alle.

Fokuser på det væsentlige
lad Staden leve frit!
Det er et
unikt åndehul, et
smukt og
farverigt
sted, med
plads til
alle slags
Christianitterne lukkede Staden i tre dage for at rådslå om situationen. Tænk
menneskhvis vore politikerne kunne finde ud af at gøre det samme, i stedet for deres
er. Der
evige valgkamp. Forhåbentlig vil mange borgere i vores overadministrerede
er plads
lille land. indse, at trods de store problemer på Christiania, så er Staden også
til uden meget billig løsning på mange problemer. Både fra bund-danmark og fra
foldelse,
distriktspsykriatrien...
mangfoldighed,
tanker
og
man kan
Da jeg kørte forbi Christiania Jeg blev overrasket over
i morges, med min yngste min egen reaktion, for blev sidde en hel dag og bare nyde
datter, blev jeg mødt af synet, simpelthen så ked, og cyklede roen og de skønne kig.
Intet sted i verden har et
af et kæmpe plankeværk og hjem med tårer i øjnene, først
sted
som dette, intet sted
hegn, der indkredsede hele da gik det op for mig, hvor
staden, samt vogtere der bange jeg egentlig er, for at i Dk tiltrækker så meget
opmærksomhed for turister
sørgede for at ingen kom ind, de skal tage det sted fra os.
Christiania betyder alt for og intet sted i Kbh, har et
der er LUKKET.
mig og mine 3 små piger. sted som er så smukt og

eneståenede.
Hver gang jeg får gæster,
enten fra Udlandet eller
blot fra Jylland, Fyn eller
provinsen, så tager jeg dem
med der over på en rundvisning, og hver gang bliver
folk overraskede, for de ser
kun mediernes dækning af
staden, hvilket slet ikke det,
der er interresant. og mine
venner siger det samme `det
er slet ikke sådan jeg troede
det var, her er jo fantastisk´
Det er ALT det uden om, der
er Christianias hjerte, de
smukke små stier, voldene,
med kig udover det glinsende
vand, blomster, træerne der
svajer ind over de små yndige huse, folk har bygget på
hver deres kreative måde, de
skønne pladser, med heste

og dyr, spændene og sjove
hyggehjørne og kroge, alt i en
stil helt enestående og man
føler sig langt fra byens larm,
bilos og firkantede facon. Her
kan man ånde og børnene
løbe frit.
Folk forbinder Christiania
med hash...jeg har selv aldrig
røget og finder det meget
trist, at det er der opmærksomheden ligger. For for mig
er staden noget helt andet.
Det er mit fristed. Uden det
sted ville Danmark være et
fattigt, lille og borgeligt land,
designet ihjel af bureaukrati,
regler og retningslinjer, hvor
vi alle bor ens, gerne med
alt fra IKEA og helst uden
for mange meninger.
Christiania er hjertet
af København, og burde

beskyttes. Dem i folketinget,
har ikke sans for det og er
for stivpudsede til at kunne
lave regler for, hvordan stedet skal kunne fungere, med
deres krav dør essensen af
det, staden er og står for.
Lad Christianitterne selv
komme med en løsning og
støt dem i det, i stedet for.
Fred det og fokuser på noget
mere væsentligt, som skolerne, daginstitutionerne og
ældreplejen som i den grad
bliver svigtet, læg energien
hvor det er mere væsentligt,
istedet for at ødelægge noget
der fungerer, tak.
Venlig Hilsen Vanja Carlsen
og mine 3 piger
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Lastbilerne ud af byen
Af Morten Kabell, trafikordfører for Enhedslisten
Højresvingsulykker, støj, forurening og nedslidte veje. Det
er nogen af resultaterne af de mange lastbiler i København.

Spændende udstilling i Arkitektur Centret
”HVAD GØR EN BY VÆRD AT LEVE I”

– EN COPENHAGEN X UDSTILLING OM NY ARKITEKTUR OG BYUDVIKLING I KØBENHAVN
10. JUNI - 23. OKTOBER 2011 I DANSK ARKITEKTUR CENTER OG UDE I BYEN
www.dac.dk og www.copenhagenx.dk

Derfor er det godt, at København nu starter forsøg med
omlæsning af store lastbiler til mindre eldrevne biler, som
man kender det fra en række byer i udlandet. Der er tale
om et gammelt forslag fra Enhedslisten, som et flertal af
borgerrepræsentationen vedtog 5. Maj.
Ideen er at lastbilerne, der skal ind til byen med varer,
i stedet kører til omladepladser, hvor deres last omlastes
til mindre elbiler, der bringer varerne frem til butikkerne.
Det betyder, at de forretningsdrivende kan få leveret alle
deres varer på en gang i stedet for at skulle have besøg af
en række forskellige halvtomme lastbiler i løbet af dagen.
For de enkelte vognmænd betyder det mindre kørsel og for
københavnerne betyder det færre lastbiler, mindre forurening og færre ulykker.
Forsøget omfatter i første omgang kun en lille gruppe
virksomheder i området omkring Nansensgade. Men det er
forhåbningen, at det med tiden kan udvides til alle kvarterer
i København

HVORDAN BLIVER KØBENHAVN VERDENS BEDSTE BY AT LEVE I?
Udenlandske medier og politikere strømmer til for at høre
om cykelstier, grønne tage, borgerinddragelse og havneudvikling. Byplanlæggere og arkitektstuderende kommer for at
høre om CO2 neutrale bydele og for at se det sidste nye fra
danske stjernearkitekter. København er populær som aldrig
før, men hvordan fastholder byen sin position? Hvordan
bliver hovedstaden ved med at udvikle innovative og men-

neskevenlige svar på de store spørgsmål, som byer over hele
verden kæmper med? Hvordan skaber byen de gode rammer
for vækst og velfærd – også i fremtiden? Det er temaet for
sommerudstillingen i Dansk Arkitektur Center, der er den
tredje og sidste i rækken af Copenhagen X udstillinger om
ny arkitektur og byudvikling i hovedstaden.

Mere idræt til skolebørn
på Christianshavn
Børn og unge skal røre sig mere. Vinder socialdemokraterne
det kommende folketingsvalg, kommer der ekstra motionstimer på skemaet. Faktisk lægger vi op til, at børn og unge
på folkeskolerne på Christianshavn og i resten af landet
kan se frem til en times motion og bevægelse om dagen.
Baggrunden er, at alt for mange børn og unge ikke bevæger
sig nok. En times motion om dagen vil påvirke den almindelige sundhed i positiv retning. Skal vi sætte effektivt ind
overfor livsstilssygdomme som fedme, sukkersyge og hjerte/
kar-sygdomme, der desværre er blevet så almindelige i disse
år, er det altafgørende at vi motionere mere. Mere motion
vil også forbedre børnenes indlæringsevne ganske markant.
Det er nemlig en kendsgerning, at sunde og raske børn har
nemmere ved at regne, skrive og læse end andre børn. Det
bekræftes også i helt nye undersøgelser af nogle af de idrætsfolkeskoler, som i de seneste år er skudt op i København og
resten af landet. I de seneste ti år har den borgerlige regering
fokuseret på at øge antallet af de traditionelle boglige fag
som matematik, dansk og naturvidenskab på bekostning af
de mere bløde og kreative fag, herunder idræt og bevægelse.
Jeg syntes det er en forkert vej kun at fokusere på de boglige
fag. I stedet skal idræt og bevægelse prioriteres. Ikke bare
i folkeskolen, men også i ungdomsuddannelserne, fordi det
giver sundere, gladere og dygtigere børn.
Thomas Bøgh (S)
Folketingskandidat i Københavns Storkreds & leder af det
idræts- og kulturpolitiske netværk i København

Sikre skoleveje
Af Rikke Lauritzen, Skoleordfører og Morten Kabell,
trafikordfører (Enhedslisten)
96% af de københavnske børn har en cykel og 55% cykler
jævnligt til og fra deres skole. Enten alene eller sammen
med en forælder.
Det er et højt tal, men vi vil gerne have tallet endnu højere
op. Og hvis det skal lade sig gøre, så er det vigtigt, at forældrene oplever deres barns skolevej som sikker.
Københavns Cykelregnskab, der blev offentliggjort i sidste
uge, viser at kun 25% af forældrene oplever det som sikkert
at sende deres barn i skole på cykel.
Det er derfor godt, at Københavns Kommune har sat gang
i ”projekt sikre skoleveje”, hvor der frem til 2012 bruges 50
millioner kroner på formålet.
I alt 100 nye anlægsprojekter er sat i gang. Heraf ventes
de 39 at stå klar til skolestarten til august.
Men Enhedslisten vil gerne gå længere. Vi efterlyser derfor
gode forslag til konkrete forbedringer af skolevejene. Har
du et godt forslag, så send det til kbh@enhedslisten.dk eller
gå ind på www.facebook.com/cykelkbh

Metroplan kan ikke stå alene
Frank Jensen har i dag lanceret en langsigtet plan for tre
nye metrolinjer i København. Ideen støttes af Enhedslisten,
der dog efterlyser konkrete initiativer nu og her
Tre nye metrolinjer om 30 til 50 år. Det er essensen af den
plan som Københavns overborgmester i dag har lanceret.
Planen bakkes op af Enhedslisten, der dog ikke mener man
kan vente i et halvt århundrede:
Det er et visionært udspil men København kan ikke
vente i 30 til 50 år med at handle. Allerede nu skal vi gøre
en indsats for at begrænse privatbilismen i byen. Både af
hensyn til miljøet, københavnernes sundhed og af pladshensyn, siger Enhedslistens Morten Kabell.
Konkret foreslår Enhedslisten indførelsen af bompenge,
oprettelse af letbaner i brokvartererne, en udbygning af den
kollektive trafik samt flere og bredere cykelstier.

Lej et lærred
ØNSKER DU AT SKABE ENERGI
TIL DIN VIRKSOMHED - og ikke
nødvendigvis ønsker at købe,
kan du leje mine billeder malet
med olie på lærred eller akryl på
plexiglas.
Som privat, kan du låne et billede
før køb, for at se om det passer til
din bolig.

www.mettebentzen.dk
mobil: 22643251
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GØR OPRØR!
Entreprenørkoncernen NCC’s planer om at
fylde Krøyers Plads op med et arkitektonisk
aldeles ligegyldigt - og formentlig
overflødigt! – byggeri er et gement anslag
mod et af havnens mest værdifulde
bybilleder. Det er tilmed en fornærmelse
mod almindelige københavneres sunde
fornuft (som der ellers ikke er for meget
af i disse travle og selvgode krisetider).
Under foregivende af ønsket om at
”lave et projekt i dialog med borgerne”,
har byggespekulanter i NCC i uhellig
alliance med Københavns (i denne sag
øjensynligt helt og aldeles inkompetente?)
bystyre og dets lokale repræsentanter i
Christianshavns Lokaludvalg, ladet et hold
naivistiske arkitekter skitsere en brutal
bebyggelse af rummet mellem murermester
Conradi’s fredede pakhuse; et forslag, som
– hvor utroligt det end måtte forekomme
os! – ville blive endnu mere grotesk end
hollænderen van Egeraat’s såkaldte
’højhuse’, eller den amerikanske Carlyle
Group’s efterfølgende forsøg på at ”give
Krøyers Plads tilbage til københavnerne”
(Sic!). NCC er kun interesseret i at ’tjene
penge’, og byens viise fædre og mødre –
der burde værne om borgernes fælles
arv og interesser! – har åbenbart ikke
andet i hovedet end deres egen lille
Hassan? Var beslutningsprocessen ikke
så tåkrummende pinlig for resterne af
Danmark som kulturnation, ville den
være oprørende – men det er i det mindste
en oplagt anledning til at sætte tidens
pekuniære grådighed, faglige uduelighed
og politiske uansvarlighed grundigt til
vægs. Den er helt gal med såvel processen
som selve ‘projektet’! Jeg kan eksempelvise
berette, at Lokaludvalget (der jo for længst
burde have gjort op, hvad dets seksten
medlemmer tilsammen mener om NCC’s
planer!) på sit møde 25. maj besluttede
at udsætte og først “drøfte holdningen
til Krøyers Plads-projektet” på næste
lokaludvalgsmøde om en måned, den 29.

juni - hvorefter kommunens Teknik- og
Miljøudvalg har behandlet forvaltningens
startredegørelse og ‘sagen’ kører uhjælpeligt
videre derudad...
Tableau! Så vil det erfaringsmæssigt være
næsten umuligt at opnå nogen positiv
ændring af NCC’s håbløse forslag (før
‘folkestemningen’ måske vælter dem under
den offentlige høring engang til næste år?).
Da jeg gjorde udvalget opmærksom på, at
”dermed er toget kørt’, var svaret blot, at
”toget var nok under alle omstændigheder
kørt alligevel” (Sic!). Lokaludvalget
er med andre ord klar over, at deres
samarbejde med NCC og Københavns
kommune, herunder deltagelsen i de
såkaldte ”workshops” m.v. er komplet idéog nytteløs. Men udvalget evner det ikke,
og har i realiteten opgivet at gøre noget
konstruktivt ved sagen.. Vi – byens borgere,
ja i grunden alle i Danmark - er komplet
til grin, endda for egne penge, og eventuelt
til ubodelig skade for et kulturhistorisk
og arkitektonisk betydningsfuldt sted
som Krøyers Plads.Jeg opfordrer alle til
endnu engang at overveje sagen grundigt,
og at foretage sig noget fornuftigt – helst
inden 20. juni, hvor kommunens Teknikog Miljøudvalg (nu med en helt uerfaren
borgmester i spidsen!) vedtager at starte
den nødvendige ’lokalplanlægning’, som
skal muliggøre NCC’s ryggesløse anslag
mod vores fælles og uerstattelige kulturarv.
Gør oprør - nu! I morgen er det for sent...

projekt, skal arbejdet i det mindste gøres ordentligt. Og det har langt fra været tilfældet:
Mig bekendt har hverken Lokaludvalget eller NCC Property Development - eller de ansvarlige politikere og myndigheder - på noget
tidspunkt gjort noget for at gennemtænke og
gøre rede for alternativer til blot at plastre
grunden til med ‘højhuse’ som van Egeraat’s
eller grotesk ukultiverede klodser som
foreslået af arkitekter som Larsen, Utzon
og Ingels?
Lad mig slutte med kort at nævne to radikale
løsninger, som hver for sig vil være langt
lykkeligere end NCC Property Development’s foreløbige makværk:
a) Byg MINDST MULIGT nyt på Krøyers

Plads, retabler til gengæld havnebassinet i
sin oprindelige størrelse, og brug fremover
stedet til maritime formål, som det er skabt
til.
b) Byg MEST MULIGT nyt på Krøyers
Plads - gerne som efter bebyggelsesplanen,
som jeg offentliggjorde i CHRISTIANSHAVNEREN for godt 6 år siden (jvf. Bydelsavis
nr. 4 / maj 2005, samt min revideerde skitseplan fra maj 2011).
Begge løsninger har deres vanskeligheder
- og vi burde forlængst have taget dem op
til eftertanke!

Godfred Louis-Jensen, arkitekt
PS: Nogen vil sikkert mene, at der er vigtigere ting i denne verden at bruge kræfterne
på end Krøyers Plads - og det kan de jo have
ret i (?).
Men hvis man, som f.eks. Christianshavns
Lokaludvalg, påtager sig et medansvar for
beslutningsprocessen, og dermed for NCC’s

Krøyers Plads som byrum ved Inderhavnen. Ud fra den arkitektoniske hovedidé, at det er
rummet mellem pakhusene, snarere end bygningerne selv, der er det afgørende udgangspunkt.

Falske anklager…

læserbrev, ikke kun christianshavnere føler sig pint og
plaget…red.

Den dag idag konfronteres jeg med alle de krænkelser og
grove usandheder, der til stadighed cirkulerer om min ansættelse som klokkenist ved Vor Frelsers kirke gennem 32
år. Derfor har jeg set mig nødsaget til at oprette en blog,
så sagen endeligt kan begynde at blive belyst fra min side.

Navngiv en bro

Særligt denne aften den 4. maj kæmper jeg med den
daværende kontaktperson Adam Schwarz’ falske og
uanstændige anklager om, at jeg skulle have hyldet nazisten Johnny Hansen ved at spille en fødselsdagskoncert
til hans fødselsdag. Det er ikke første gang, jeg har måttet
høre denne anklage ...
DET ER EN PERFID LØGN, som jeg ikke længere kan have
siddende på mig !!!

Københavns kommune har, selvom sagen ikke er afsluttet,
lanceret en konkurrence om navngivning af de tre Christianshavns broer.
De oplagte navne må være Pinen, Plagen og Chikanen, det
tror jeg dækker majoritetens mening om projektet.
Henny Grodal
Formosavej 41

Bloggen findes her: http://ullalaage.wordpress.com/
Med kærlig hilsen
den gamle klokkenist, Ulla Laage

CHRISTIANSHAVN
Bestil dine blomster på www.paradisblomster.dk og undgå ventetid.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få invitationer til arangementer og gode tilbud.
Åbningstider: Hverdage kl. 10-18, lørdag kl. 10-15
OVERGADEN OVEN VANDET 48, 1415 KBH. K. TLF. 32 54 35 51

Deltag i debatten
skriv i avisen
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Engang havde Christianshavn
MANGE butikker...
Det var ikke kun i Torvegade, at forretningslivet blomstrede, også de
mindre gader var fyldt med butikker, blot i Sankt Annægade på det lille
stykke fra Wildersgade til Overgaden neden Vandet var der syv forretninger så sent som omkring 1950. På biledet ses i forgrunden Skaanings
trikotage og manufaktur, og til venstre for den lå der på hjørnet vaskeri
og rulleforretning samt en is- og slikbutik. Til højre for Skaaning følger
Fru Nielsens kolonialbutik, cykelsmeden i det lillebitte hus, tobaksforretningen indehavet af tankelæseren Truxa og på Wildersgadehjørnet
Magnussons Hørkram.
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv er i gang med at lave
en samlet oversigt over forretningslivet på Christianshavn i 1900 tallet
og efterlyser fotos eller oplysninger om alle de forskellige butikker, vi
har haft her på øen. Kan du hjælpe os med billeder eller beretninger
tager vi med glæde imod, i juni har vi åbent lørdagene den 18. og 25.
mellem kl. 13 og 14. og du kan også benytte postkassen på bagsiden af
Vagthuset ved volden. En tredje mulighed er vores email:
lokalarkiv@chrarkiv.dk
Med venlig hilsen
Christianshavns Lokalhistortiske Forening & Arkiv, Torvegade 75.

Generalforsamling
i Christianshavns Beboerhusforening 2011 - Torsdag den 28. april
Formand, Lone Jensen byder velkommen og foreslår
Niels Balling som dirigent, dette tilsluttes med applaus.
Dirigenten, Niels Balling konstaterer at generalforsamlingen er forskriftsmæssigt varslet ved skriftlig indkaldelse
og annonce i Christianshavneren. Erik Thomsen og Marie
Markus vælges som referenter og Anne Poulsen og Carsten
Michaelis som stemmetællere.
Beretning
Formand, Lone Jensen fremlægger bestyrelsens beretning
om det sidste halvårs gang i Beboerhuset. Julemarkedet
var en stor succes, hele huset var inddraget med masser af
boder, levende ild og musik i gaden, klippe klistre for små
og store, vafler risengrød og Carolines hvide gløgg.
Første uge i januar var huset lukket som vanligt og en
hel del lokaler blev istandsat. Flot præstation af personale
og aktivister.
Også i år var Fastelavn fed og festlig. Lørdag kom fastelavnsrytterne fra Tømmerupvang og besøgte butikker og
værtshuse på havnen. For første gang også Vaghuset i Torvegade, hvor Lokalhistorisk Arkiv har til huse. Beboerhuset
serverede varm hyldeblomstdrik med rom. Fastelavnssøndag var store tøndeslagningsdag. For små børn i salen, for de
store i gården. Der blev kåret kattekonger og dronninger
og bedste udklædninger. Ballonklovnen Tu Tu tryllebandt
børn og voksne, fin fin dag. Og Beboerhuset takker igen
Lagkagebageren, Superbrugsen, Irma og Christianshavns
Frugt og Grønt for støtten. Vores spisehus som kendes som
Carolines Køkken er forrygende. Her er gode, økologiske
råvarer en selvfølge og maden er helt i top. Caroline laver
desuden maden og kagerne der sælges i caféen.

dit

Apotek

Ændrede åbningstider :
Kl. 9 - 17.30 Man. - tors.
Kl. 9 - 18.00 Fre.
Kl. 9.30 - 13.30 lør.
Christianshavns Apotek

Torvegade 47 - 1400 K - Tlf: 32 57 68 80

Værkstederne er propfulde. Syværkstedet ”Den Røde Tråd”
stod for julemarkedsarrangementet, flot gjort. Så har vi de
månedlige kunstudstillinger i café og spisehus, masser af
dans og masser af musik i caféen. Der spænder fra indiepop,
eksperimentel rock til sigøjner jazz. Bydelsavisen Christianshavneren laves her i huset og vi har en masser fester,
møder, workshops og andet. Her kommer mange mennesker
og vi gør vores bedste for at de skal føle sig velkomne, og til
sidst en stor tak til personale og bestyrelse for engagementet.
Regnskab
Foreningens kasserer, Poul Cohrt fremlægger regnskabet for
2010. Indtægterne er øget lidt med kr 348,33 og udgifterne
faldet med kr. 1.195,95, i forhold til 2009. Dvs årets resultat
er kr. 1.427,22, og beholdningen er på kr. 25.574,02. I lyset
af beholdningens størrelse fastsættes året Christianshavnerpris til kr. 5.000,-. Det er en lidt skrøbelig økonomi vi har,
siger Poul Cohrt, og foreslår en kontingentforhøjelse: fra kr.
100,- til kr. 150,-, for pensionister, arbejdsløse og studerende
fra kr. 50,- til kr. 75,-. Med lidt flere penge i foreningens
ville der være mulighed for at give støtte og opmuntring til
”huset” på forskellig vis, siger han.
Dette debatteres, nogle er for, nogle imod. Nogle foreslår
at man fremover bruger e-mail til indkaldelser, og en liste
startes. Caroline (kok) foreslår en større indsats for at hverve
nye medlemmer og at vi giver nogle medlemsfordele. Ja, siger
Idun (beboerhusmedarbejder) vi må lave en pakke med gulerødder, lad os få et udvalg. Og der startes en liste. Herefter
stemmes om kontingentforhøjelse: 18 stemmer for, 6 imod
og 3 undlader at stemme. Altså er forhøjelsen vedtaget og
effektueres pr 1. Januar 2012.
Indkomne forslag
Her er kun et. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring:
Det foreslås at vi fra at have 2 årlige generalforsamlinger
går til at have én, som lægges i april og dertil laves et bruger- og medlemsmøde som lægges i oktober. (Hvor aktivitetsbudgettet behandles).
Dette medfører en del debat. Rosberg Snædal påpeger at
det er uklart hvad der menes med bruger kontra medlem.
På almindelig undren over hvorfor to generalforsamlinger
forklarer Jette Gottlieb: Aktivitetsbudgettet kan nogen
gange tage lang tid og i gamle dage, hvor vi kæmpede for
husets eksistens var der også rigtig mange ting som skulle
vendes i forhold til kommunen. En generalforsamling kunne
tage seks timer, derfor blev det besluttet at lægge aktivitetsbudgettet i en anden Gf om efteråret. Egentlig vedtager
forsamlingen vedtægtsændringen men vi bliver klar over
at vedtægternes § 14, som omhandler medlemsmøder har
en passus om, at folk som ikke er medlemmer kan deltage i

disse og det er ikke præciseret om de også kan stemme eller
ej. Bestyrelsen trækker derfor sit forslag og en gennemarbejdning af vedtægter besluttes. Dirigenten afslutter punktet
med en opfordring til folk om at skrive sig på en liste, så der
kan arbejdes videre.
Valg
Punkt 7 er en fejl, formanden er ikke på valg i år.
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Marie
Markus genvælges, men da der er ubalance i systemet
med at der vælges 4 medlemmer hvert år, på grund af en
udtrædelse. besluttes det at MM vælges for et år. For 2 år
vælges Poul Cohrt, Bo Hasberg, som har været suppleant,
Dögg Dietersdôttir Politz og Rosberg Snædal. Som nye suppleanter vælges Jette Gabrieli og Åse Gørsing.
Til ansættelsesudvalget vælges Henrik Christensen og
Sigurdur Sigurjonsson.
Vore to trofaste revisorer Marianne Pedersen og Hanne
Locher genvælges.
Christianshavnerprisen
Til denne pris som uddeles en gang om året, til en der har
sparket mere spræl i bydelen ved civil ulydighed eller alt
mulig andet kreativt, foreslår Jette Gottlieb Prinsessegadegruppen for deres seje kamp og for igen at have gjort
opmærksom på gadens problemer. Marie Markus foreslår
Anvar Tollan fordi hun som havnens landkrabbe-søulk altid
har fingeren på pulsen, langs kanalen og ved ”vandhullerne”.
Nat og dag er hun på farten, om det så er kl. 23 suser hun
over brostenen på sin minicykel, uden lys! Aktiv i meget fra
Lokalråd til EU-modstand fra avis, som kunstanmelder, til
træskibenes og bolværksmatrosernes ve og vel, så med hilsen
til Grønland og Søens folk synes MM hun skal ha´prisen.
Jette Gotlieb var enig og trak omgående sit forslag altså
Anvar Tollan er året christianshavner, så får hun nok råd
til en cykellygte.
Eventuelt
Jette Gottlieb siger: “I år har jeg ikke et forslag om en liste
over medarbejdere og aktivister med fotos, ha, ha”. Der en
del snak om, at huset må gøre mere opmærksom på hvad
det er for et fantastisk sted. Erik Thomsen foreslår en fast
plads på opslagstavlen hvor sættes en ”plakat” med oplysninger om hvad der sker. Bo Hasberg påpeger, at der faktisk
findes en folder. Balling griber straks bolden og spørger om
han vil være tovholder på en Pr-gruppe. Bo indvilliger. Og
siger Balling, mange huse har en skærm med informationer
og julemarkedet var fantastisk men der kunne have været
meget mere reklame, hvad med en mand på Torvet med
en rumsterer stang. Og så takker dirigenten for en god
generalforsamling.
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Deltag i
”Sommerbogen 2011”
på Christianshavns Bibliotek

Era Ora fejrer 10 års
jubilæum i Overgaden

- for børn i 1. til 5. klasse

Nu er det 10 år siden, at restaurant Era Ora flyttede ind
i det 200 år gamle lagerhus i Overgaden Neden Vandet.
Jubilæet blev fejret med en hyggelig reception for venner
og bekendte den 26 maj. her blev skålet i en god spumante
med klassiske italienske stuzzichini til, lækkert.

Lige meget om du skal ud at rejse, på koloni, være hjemme
eller i sommerhus i sommerferien, er det dejligt med en
god bog.
For at deltage i ”Sommerbogen 2011” skal du læse 5 bøger
og skrive en anmeldelse. Bøgerne vælger du selv. Du kan
læse en fagbog om raketter, en roman om heste, kærligheder
eller bander, det er helt op til dig, du må bare ikke vælge
tegneserier eller blade. Har du brug for et godt læsetips
spørger du bare en børnebibliotekar.
Når du har læst bøgerne, og afleveret dine anmeldelser, kan
du frit vælge en bog mellem de udstillede gavebøger.

”Christianshavn har været min base i de sidste 27 år af mit
liv – jeg elsker det her kvarter. Det er Københavns ’Little
Italy’ og derfor vil området blive hjemsted for nye projekter
i Milleri-regi”, siger ejer af Era Ora, Elvio Milleri. Han kan
sammen med sin Kone Edelvita Santos se tilbage på næsten
3 årtier på Christianshavnsk jord, en rejse, der startede i
1983. Det år åbnede han Era Ora på Torvegade 62, der i
starten var indbegrebet af et italiensk trattoria. Køkkenet
var dog under konstant udvikling, og efterhånden blev
restauranten en af Skandinaviens vigtigste bannerførere

Sommerbogen begynder 20. juni og slutter 12. august
Tilmelding i Børnebiblioteket
Venlig hilsen
Børnebibliotekarerne på Christianshavns bibliotek
Dronningensgade 53

Brugerdreven - kommunalt mantra
Nye tider for Christianshavns Bibliotek
Siden den 1. januar er biblioteket på Christianshavn ledelsesmæssigt sammenlagt med biblioteket på Islands
Brygge og kulturhuset på Bryggen. Sammenlægningen skal
føre til et styrket kulturtilbud på alle tre institutioner og
brugerne inviteres til dialog om dette.
Du kan give dit besyv med på et åbent møde den 14. juni.
Brugerdreven innovation eller brugerdreven udvikling er et
kommunalt mantra for tiden. Idéen er ikke så tosset, hvis
borgerne tager opfordringen op.
- Og det håber vi at brugerne er parate til, siger Jan Henriksen, den nye leder af den sammenlagte enhed.
Vi holder et åbent møde den 14. juni kl. 19 på Christianshavns bibliotek og håber på, at rigtige mange brugere deltager.
Det er længe siden, at bibliotekerne blot var et sted hvor man
lånte bøger og læste dagens aviser. I dag kan man surfe på
nettet, downloade materialer på bibliotekernes computere
og deltage i værksteder, foredrag og andre arrangementer.
Biblioteket er, efterhånden, blevet til en blanding af et mul-

timediehus og et kulturhus. Men hvilken vej skal udviklingen gå og hvilken rolle skal brugerne spille i udviklingen
af bibliotekerne?
På mødet den 14. juni håber medarbejderne på biblioteket, at
kunne indsamle idéer til hvordan Christianshavns Bibliotek
kan blive endnu bedre, siger Jan Henriksen.
- I første omgang skal vi indsamle idéer til hvordan vi kan
kommunikere med og inddrage brugerne og derefter skal
vi finde ud af hvad vi indholdsmæssigt skal arbejde med.
Køreplanen for hvordan det hele kommer til at foregå er
endnu ikke lagt fast: Brugerne skal være medbestemmende
her.

...og vejret var li´ som bestilt...og receptionsgæsterne nød
spumantien og Era Ora fine gårdhave.

Er du forhindret i at deltage i mødet er det muligt at sende en
mail med dine opfordringer til bibchr@kff.kk.dk eller sende
et brev til Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53,
1420 København K. mrk. ”Udvikling”.

indenfor italiensk gastronomi i Norden. Kulminationen
skete, da restauranten med medejer Alessandro Jacoponi i
køkkenet modtog michelinstjernen i 1997. En hæder, restauranten har beholdt lige siden.

Ny kampagne skal få christianshavnerne
til at smide nøglerne
Et nyt elektronisk nøglesystem BEKEY kan gøre hverdagen
nemmere og mere tryg for christianshavnere. Det sætter
en ny kampagne på Christianshavn fokus på henover sommeren.
Er du også træt af at blive forstyrret af dørtelefonen, når
håndværkere og bude skal have adgang til jeres ejendom?
Og står du også efter at du har trykket på luk ind-knappen
med bekymringen, om det nu også var den rette person, som
du gav adgang til jeres ejendom?
En ny kampagne opfordrer christianshavnere til at slippe
for bøvl med nøgler eller forstyrrelser fra håndværkere og
bude. Med det elektroniske nøglesystem BEKEY får gæster,
der hyppigt besøger ejendommen fx hjemmehjælpere,
håndværkere og bude tildelt en elektronisk nøgle til deres
mobiltelefon via en central server. Det betyder, at beboere
ikke længere bliver forstyrret, når håndværkere og bude
skal have adgang til ejendommen, mens hjemmehjælpere
slipper for at køre rundt med borgernes nøgler. Samtidig
slipper viceværter og ejendomsadministratorer for at holde
styr på udlånte fysiske nøgler.
”BEKEY giver ikke blot en nemmere administration for
viceværter og ejendomsadministratorer, men også en langt
større sikkerhed og tryghed for beboerne. Det nye system gør
det muligt at styre adgangen til ejendommen og se, hvem
der har haft adgang til ejendommen på hvilket tidspunkt.

Samtidig er det ikke nødvendigt at udskifte låse og omlægge
låsesystemer, hvis en person mister en elektronisk nøgle, da
adgangen kan spærres øjeblikkeligt via den centrale server”,
siger administrerende direktør Søren Holmblad fra BEKEY.
Det elektroniske nøglesystem BEKEY, der allerede anvendes i knap 2.000 ejendomme på Nørrebro og i Sydhavnen,
er gratis at få installeret i ejendommen. Kampagnen på
Christianshavn begynder i juni og kører henover sommeren.

Era Ora fik efterhånden brug for mere plads, og da lagerbygningen på Overgaden Neden Vandet 33b blev sat til salg,
slog familien til. Lokalet blev sat i stand af Edelvita Santos
selv, og har idag sin egen romerske have. Milleri-familien
købte også ’Det Røde Hus’ lige ved siden af restauranten.
Christianshavneren ønsker til lykke og håber I bliver her i
rigtig mange år.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Søren Holmblad, adm. direktør, BEKEY, tlf. 25 65 21 30
Fakta om det nye elektroniske nøglesystem BEKEY:
•
En tabt elektronisk nøgle kan spærres med det
samme
•
En bortkommen elektronisk nøgle medfører ikke
udskiftning af lås eller omlægning af system
•
Systemet giver overblik over hvor mange nøgler der
er i omløb og hvem der har dem
•
Systemet viser hvem der besøger hvilken adresse
hvornår

Forhold dig til dit forhold

PARTERAPI
i gode hænder
parforhold - kommunikation
skilsmisse- stress
Elin Bonnesen - Elsebeth Byberg
Tlf: 20424458 - 60712927
bybergbonnesen.terapi@hotmail.com
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Knob og tatoveringer for bolværksmatroser
I pinsen summer Nyhavn af
maritime aktiviteter for hele
familien, når mere end 100
gamle sejlskibe fra hele landet samles midt i København
Bolværksmatroser i alle
aldre får i pinsedagene chancen for at prøve, hvordan det
er at være ægte saltvandssejler. Mere end 100 gamle
træskibe kommer til København for fulde sejl og hele
området omkring Nyhavn
og Havnegade kommer til
at summe af maritime aktiviteter.
Besætningerne bemander
en række boder, hvor de

besøgende kan prøve kræfter
med binding af knob, købe
maritim husflid og bøger
samt selvfølgelig nyde nogle ægte sømands-forfriskninger. Så der er også garanti for både harmonika og
bægerklang.
For familierne er der masser
af aktiviteter, så i hvert fald
ingen børn behøver gå hjem
uden at have fået en ægte
Nyhavns-tatovering.
Et specielt ungdomshjørne
indrettes med spejderskibe
og projektskibe, hvor man
kan få et indtryk af, hvordan
fritids- og skoleliv kan leves
til søs.

Der er ”Åbent Skib” på en
lang række af fartøjerne,
hvor besætningen gerne
tager en snak om, hvor sjovt
og spændende det er at leve
med Danmarks maritime
kulturarv.
Arrangementet byder på
det største antal sejlførende
skibe, som Københavns havn
har lagt kajplads til på én
gang de seneste hundrede
år. Anledningen er det årlige
Pinsetræf i Træskibs Sammenslutningen, som holdes
for første gang i hovedstaden.
Samtidig fejrer Nyhavn sin
35 års fødselsdag som museumshavn for de fastliggende,

historiske træskibe langs
begge kanalens sider.
Der er aktiviteter på kajerne allerede fra før pinse,
idet stævnet åbnes torsdag
aften af bandet ”De glade
Sømænd”. Fredag ankommer de sidste sejlskibe fra
hele landet, og lørdag er der
præsentationssejlads i inderhavnen og ude på Øresund.
Søndag fortsætter de mange
aktiviteter for gæsterne, indtil besætningerne begynder
forberedelserne til sejladsen
hjemad.

Standerhejsning i
Christianshavns
Travaljelaug
I passende solskin – omend
lidt koldt – blev der, lørdag
den 30/4 2011, holdt den
årlige standerhejsning og
afsunget en fællessang for,
at indvarsle starten på rosæsonen i travaljerne, ligesom
formand Gunnar, iført Napoleonshat, holdt tale. Og alle
kunne beundre “Kongen”,
den nyerhvervede travalje.
Og hvad er så egentlig en
travalje ?
Ordet stammer fra det
franske ’travailler’, der betyder at arbejde. Og ganske
rigtigt var disse både arbejdsbåde oprindeligt. De blev
nemlig brugt til at bringe
personer og grej frem og
tilbage mellem de store sejl-

skibe, som
lå for svaj
på reden, og
landjorden.
I dag er
de museumsbåde
udlånt fra Munter lejlighedssang ved standerhejsningen.
Orlogsmuseet til
over 2 både, til en 8-10 perTravaljelauget, som består soner + styrmand, de ligger
af en gruppe frivillige, der ved Halvtolv på Holmen.
både bruger og vedligeholder Vil man vide mere kan man
bådene, som i dag anvendes kigge på hjemmesiden www.
som tur-robåde. Penge til travaljelauget.dk
vedligeholdelse af bådene Såvel kvinder som mænd
søges fra diverse fonde. Og kan deltage.
folk der deltager betaler
Kirsten Widding
kontingent.
Lauget har eksisteret siden
1993. For tiden råder lauget

I skrivende stund har Georg
Stage for længst forladt
danske farvande og er gået
udenfor indskrænket fart.
Ifølge fartplanen skulle skibet have forladt Falmouth,
England og være undervejs
til La Coruna, Spanien med
forventet ankomst 5. Juni.
Siden StoreVinkedags afgang fra København 11.maj
har de 63 elever gennemgået
svare prøvelser i form af
oplæring i brug af redningsdragten ”Det Orange Lyn”,
brandslukning og evakuering til og overnatning i ”små
flydende telte” på vand og
med vand, natlig opsamling
af ”mand over bord” og andre
køligt klamme og udmattende øvelser.
Man havde også et
lærerigt tilfælde af tabt og
genopfisket redningsflåde,
hvis automatiske alarm
omgående måtte annulleres
ved opkald til Søværnets
Operative Kommando.

Georg Stage, verdens
smukkeste, i havn for natten

Georg Stage togt 2011

Årets sejlplan
11. Maj afgang København
Holmen
17. – 19. Maj
Frederikshavn. Rednings
øvelser m.m.
28. – 30. Maj Falmouth,
England
5. Juni – 7. Juni La
Coruna, Spanien
15. Juni – 17. Juni Cadiz,
Spanien
25. Juni – 28. Juni
Funchal, Madeira
7. Juni – 9. Juli Vigo,
Spanien
19. Juli- 11. Juli

Cherbourg, Frankrig
30. Juli – 1. August
Hundested, Danmark
4. August Rønne,
Bornholm
5. – 6. August. Mundtlige
Prøver
7. – 9. August Christiansø.
Skriftlige Prøver
10. August Rønne,
Bornholm
12. August ankomst
København, Holmen
2. September Slut på
Søfartsskoletogt 2011
owu
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Gallerier/ udstillinger

Giv os et frirum til kultur
Over 1000 unge besatte
det gamle Søminedepot på
Refshalevej lørdag den 21.
maj. Inden optoget gik fra
Christianshavns Torv til
Søminedepotet fik Christianshavneren et interview
med Emil der er talsmand
for aktionen.

ennem en årrække og prøve
at få kontakt til den her
ejer og prøve at skabe fokus
omkring hans forvaltning af
den. Vi er ikke interesseret i
at der er et forslummet areal
midt i vores nærområde. Vi
er interesseret i at der er liv

og glade dage og aktivitet og
vi synes sådan set allerede at
det er en stor succes eftersom vi rent faktisk har fået
påpeget noget som lokalområdet har forsøgt at påpege i
lang tid og vi har faktisk fået
sat fokus på det og det er vi

Hvorfor er I her i dag?
Vi er her i dag fordi vi
gerne vil påvise denne
her specifikke situation
af en efter vores mening
fuldstændig uforsvarlig
forvaltning af en privat
grund på Refshalevej.
Vi vil gerne vise at vi
som nærområde og som
storby generelt ikke
kan acceptere åbenlys
spekulation og direkte
destruktion af naturen
på fortidsmindet, og
udover det er vi her jo
også fordi det er forår
og sommer og vi gerne
vil have en festlig dag
med god mad og masser
af kultur.
Hvad vil I gerne konkret
opnå med det her?
Vi vil gerne opnå fokus
på det her, vi vil gerne
opnå det som nærområdet og lokalområdet
faktisk har forsøgt ig-

rigtig glade for.

juni, juli, august 2011

Hvad vil i konkret lave på
Søminedepotet?
Hvis det stod til os så ville
der være en lille byggelegeplads og der ville være en
musikscene og der ville være
en hel masse kultur som vi
faktisk er rigtig mange unge
mennesker der er fuldstændig fyldt med og som vi rigtig
gerne vil ud med men som
synes passer dårligt ind i
offentligt regi og vi har ikke
lyst til at blande det sammen
med økonomi og bureaukrati
så derfor vil vi gerne have
et sted hvor vi kan udfolde
det på vores egen måde
og udvikle alternative energiformer og alternativ
struktur.

Arkitekternes Hus
Strandgade 27 A
Naja Tolsing ”off duty” (til 30/6), i udstillingsrækken
M AA MM
www.arkitekternes -hus.dk
Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53.denne sommer div.
arrangementer. Permanent udstilling ”Studiesamling
af Stole”, Kunstakademiets Arkitektskoles historiske
stolesamling.
www.karch.dk 32 68 60 60

Andreas Brøndsted

Fotos:
Andreas Brøndsted og Asbjørn Kaasgaard

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til
permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen
i gården. Særudstilling: PENGEVÆSNET PÅ DE
DANSK VESTINDISKE ØER. onsdage 13.30-16.30
el. evt. aftale på 3333 2033. NB: sommerlukning fra
onsdag 15/6, hele juli og genåbning 3. august
Beboerhuset
Dronningensgade 34, gratis adgang. Cafè, ma-o 13-23,
to-lø 13-24, sø. Lukket. Se i øvrigt avisens midtersider.
Dansk Arkitekturcenter, Dac
Strandgade 27 B, entré. Restaurant.
BUILD WHAT HERE – midlertidig arkitektur på
Roskilde Festival (til 17. juli). Alle dage(ma-sø) 10-17,
dog onsd. også 17-21, i hvilket tidsrum gratis adgang.
www.dac.dk
Edition Copenhagen
Strandgade 66, gratis adgang.
Originale Litografier af danske og udenlandske
kunstnere.
ma-fr 9-17, lø eft. Aftale
www.editioncopenhagen.com
Galerie Helth
Sofiegade 4
Velkommen på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk
Galleri Eiffel
Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadeplan
Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
Krøjer og William Skotte Olsen.
To-fr 15-19, lø-sø 13-17.
www.galleri-traumgarten.dk
Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
4 - 26. juni ”FORVANDLING, Christiania i 40 år”
Juli ”Billedkunst - Keramik - Kunsthåndværk”
Ti-sø 14-19
www.gallopperiet.dk

Fremme ved Søminen, lykkelige dage, så længe de varede...

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Færøsk Strik af Katrina Maria Hansen (1913-2010) og
design af Jóhanna av Steinum (til 23/8). . ma-fr 10-17,
lø-sø 12-17. Permanent udstilling på kajpladsen foran:
færøske Tróndur Paturssons glas-kaleidoskop. www.
bryggen.dk
Orlogsmuseet
Overgaden Oven Vandet 58, entré (dog gratis onsdage
samt for børn fra 0-17 år). Medbragt mad kan indtages
i Kanonkælderen. Museet har fornemme handicapfaciliteter og ikke mindst et fantastisk Børnemuseum,
indendørs som udendørs - alt frem til 1. april 2012..
Yderst aktuel særudstilling om pirateri. ti-sø 12-16
(ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
Overgaden, Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang.
Fernisering fredag d. 17. juni på to soloudstillinger
med Ellen Hyllemose ”Lim mellem landskaber” samt
Jacob Dahl Jürgensen ”Ship Wrecking” (begge til
søndag 14. august). www.overgaden.org
RadioOXA, Danmarks ældste radiostation.
Nyholm, entré. Permanent udstilling (aftale m.
formanden 32559708)
Skibe på Holmen Peder Skram.www.pederskram.
dk samt Sælen og Sehested, museumsbåd og
museumsskib.www.skibepåholmen.dk
Spejdermuseet, Arsenalvej 10, gratis adgang o.17-20,
to 14-17, sø 11-15. tlf. 32640059. www.spejdermuse
v/ anvar tollan
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Christianshavnermøde
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Beboerhusets store sal
onsdag 19.30

SKRAld
GADEMØG OG SKRALD
Ny skraldeordning fra 1. maj

Kommunen kræver flere kroner
Hvad får du for pengene?
Kom med kritiske spørgsmål - og del dine
erfaringer med kommunens medarbejdere
• Bjørn Lehnert fra Center for Renhold
• Mette Skovgaard fra Center for Miljø.

Høringer
• Frivillighedens dag
30. september hvad skal der ske
hos os...
• Busplan Flintholm:
Omlægning af
buslinierne

li
66 b
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A
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Livets Gang i Lokaludvalget
Også i maj var sagerne mange og tunge. Lad os tage det fra en ende af:
Krøyers Plads: efter de 3 –
faktisk gode – workshops,
nærmer tiden sig for konkret
handling. Næste skridt er, at
der indgives en såk. startredegørelse, som behandles i
Teknik- og Miljøudvalget,
hvorefter den sendes i høring
hos LU. Men allerede nu
synes meningerne noget
delte. På den ene side synes
der at være nogle der mener, at vi ikke skal flytte os
en tøddel i forhold til den
oprindelige lokalplan. På
den anden side lader det til,
at der allerede er opnået en
forhåndsforståelse mellem
kommune og bygherre om at
tillade (via en ny lokalplan)
en højere bebyggelsesprocent, fmlt. for at sikre, at
byggeriet kommercielt kan
lade sig gøre. Spørgsmålet
er så, om vi opnår mere
indflydelse ved blot at sige
nej – eller om vi bare erhverver os en tabersag. Det
væsentligste – i hvert fald
for undertegnede – må vel
egl. være at få et byggeri,
der er til at holde ud se

på. Efter en del debat – og
afstemninger – nåede LU
frem til at tage en grundig
debat herom på baggrund af
startredegørelsen, når den
foreligger til junimødet.
Bydelsplanen har også været
genstand for ny drøftelse:
som I ved forelå den færdig
fra CLUs side for en måneds
tid siden. Økonomiforvaltningen ønsker imidlertid
ikke at benytte den form,
CLU har valgt og vedtaget,
men vil redigere den ind i
den almindelige standardskabelon. Dette vedtog LU
at gå ind på. Samtidig vedtog
man, at bydelsplanen ikke
skulle omdeles til alle Christianshavnere. Bydelsplanen
– i den af økonomiforvaltningen tilrettede udgave
– vil blive forelagt på næste
LU-møde.
Torvet: CLU har haft et
møde med Stadsarkitekten
m.fl. på baggrund af CLUs
mange henvendelser til

borgmesteren omkring den
utilfredsstillende udvikling
på Torvet. Efter en grundig
redegørelse for de bindinger,
Metroselskabet medfører,
præsenterede stadsarkitekten en spændende forslag
for at nytænke Torvet. Der
er en reel mulighed for, at
vi kan komme helt af med
de dødssyge ovenlysvinduer.
Der tænkes også mere grønt
og en omstrukturering af
Torvets funktioner samt en
inddragelse af CLU før nye
tiltag iværksættes på Torvet.
Der var enkelte punkter,
der stadig ikke faldt i CLUs
smag. Opstillingen af et
offentligt toilet (hvor mulighederne aht Metroen og
økonomien er meget begrænsede), besluttede lokaludvalget at afvise ved en meget
snæver afstemning. Der var
til gengæld bred enighed om,
at cykleparkering på Børnehusbroens sydside var en
rigtig dårlig idé. Også mere
om dette siden.

Havnens pris skal uddeles igen på Christianshavnerdagen 5. September.
Kender du en, der har gjort
en ekstraordinær indsats
for lokalsamfundet, er du
velkommen til at skrive til
lokaludvalget og indstille din
kandidat. Indstillingsfristen
er 15. August.
Næste Christianshavnermøde er 8. Juni og omhandler emnet skrald/renovation. Som bekendt har kommunen for nogen tid siden
overtaget renholdelsen af
fortovene mod en afgift på
parcellerne. Samtidig er nu
renovationen privatiseret og
R98 lukket. Hvordan synes
du, det fungerer? Kom og
hør de ansvarlige fortælle
herom og kom og stil dine
spørgsmål til, hvordan ordningen fungeree for de, der
skal leve med den.

poul

Sikker By aftensuppe
En fredag aften sidst i maj
kunne man løbe ind i et
rigtig godt og hyggeligt arrangement. Som et led i
Københavns Kommunes
”Sikker By” kampagne
havde Lokal Udvalget arrangeret suppekøkken ved
Frelserkirkens Dronningensgade hjørne.
Her stod udvalgets medlemmer så og inviterede forbipasserende på en portion
suppe. Den var for øvrigt
dejlig, lidt bid af chili og
godt fyldig med små brune
bønner.
Mange unge mennesker på
vej til Staden fik sig en be-

hagelig overraskelse, var der
flest unge fyre? I hvert fald
et godt initiativ. Det gjorde
lige pludselig dette hjørne,
som kan være lidt utrygt om
aftenen, til et rart sted.
Mit store håb er, at dette
kunne blive et fast indslag
om fredagen, måske lidt
senere på aftenen. Noget
til legemet og sjælen kan så
gå til Natkirke indenfor i
”Frelseren”.

Havnens Pris 2011

tekst og foto: Marie Markus
Lokaludvalget har arrangeret gratis suppe til sultne
fredag aftensfodgængere i Sikker By ugen

Kender du en, der elsker Christianshavn ud over
det sædvanlige?
Så grib pennen og send dit forslag til, hvem der
skal have Havnens Pris 2011. Prisen uddeles til
personer, der har gjort en ekstraordinær indsats
for Christianshavn og christianshavnerne.
Havnens Pris udgør 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn pr. 1. januar, dvs. 10.558 kr. Den uddeles på Christianshavnerdagen lørdag den 3.
september.
Frem til den 15. august kan du sende motiverede forslag til kandidater til Havnens
Pris til Christianshavns Lokaludvalg på mail:
christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
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