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Christiania fyldte fyrre og det halve af norden kom til festen...

foto: Marie Markus

...her er det Christianshavnerens nestor Anvar og en af dens grundlæggere Kitty, forrest, som
modtages af hippierne Johnny Olsen og Helle Bo fra den ældgamle teatergruppe Solvognen
..Og

så blev den længe ventede og meget omtalte Christiania Fond stiftet. AnneMarie Helger, som her, sammen med Knud Foldschack, Fristadens advokat, står
med aftalen, holdt en kærlighedsbrandtale til alle os mange, mange, som ville se
det ske. Vi blev orienteret om og fik set den fondsbestyrelse, som fremover skal slide
i det for at få et kommende fællesskabs Christiania til at blomstre. De skrev én
efter én under på en “traktat”, vi så det alle, og vi var mange, som syntes, at de var
meget modige!
..Og vi så guld-folkeaktierne blive båret ind på “sølv”fade, for derefter at blive
bortaktioneret til dyre penge....siden kunne alle vi andre mindrebemidlede købe de
mere almindelige folkeaktier, og køen var lang. Jo, der var rigtig stemning i Den
Grå Hal på Christianias 40 års fødselsdag i en alvorens, pengenes og kærlighedens
atmosfære.
Alt godt i fremtiden, Christiania

Slots- og Ejendomsstyrelsen syntes også, at dagen var værd
at fejre og sendte en flot lagkage
fotos: Jane Lytthans

foto: Nils Vest
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Ny belægning på Torvet

CIK 90 år

Lørdag den 1. oktober fejrer denne hæderkronede
christianshavner institution sin 90 års dag. Der
bliver åbent hus fra kl. 10.00 i Sundbyøsterhallen.
Og fest om aftenen i Bådsmandsstræde.
Redaktionen ønsker til lykke med dagen

Sofieklubben fylder 30
Fritidsklubben Sofie, denne sprudlende,
musikglade klub, kan den 1. oktober fejre sin 30
års fødselsdag.
Der vil være reception fra 13 til 18 i gårdhaven. I
tilfælde af regn bliver det i Beboerhusets store sal.
Lagkagebageren sponsorerer lagkagerne.
Stort, stort til lykke Sofie

HuskAt
Miljøbilen

kommer den 17. oktober på Torvet kl.19 til 20.

Influenza-vaccination

Du kan blive vaccineret her:
Christianshavns Beboerhus
Dronningegade 34
fredag den 7. oktober kl. 13-14
www.stopinfluenza.dk

Søndagsåbent på biblioteket

Fra søndag den 2. oktober er der igen åbent
om søndagen på Christianshavns Bibliotek.
Tidspunktet er fra kl 12-16 .

Til Toldmuseum med Lokalhistorisk

foto: Marie Markus

Til lykke
med dagen
60 år. Forfatteren og journalisten, Hans Løvetand, rundede den 8.september 60 år.
Han var en af pionererne
på Christiania, og var med
sin købmandsuddannelse en
af hovedfigurerne bag ”Indkøberen” , der stadig lever i
bedste velgående.
Han er en en meget aktiv
mand, der bla. er medlem
Foto: Mortan Konoy
af bestyrelsen i gårdlauget i
”Strygejernet” , der jo ligger
behageligt tæt på Christiania. Fødselsdagsfesten spændte
vidt rundt omkring på Havnen: Brunch på Cafe Wilder,
rundtur på Christiania, en privathyret havnerundfart med
champagneudskænkning og sidst, men ikke mindst, middag
i et kæmpetelt i Strygehjernets gårdhave med gode taler og
megen sang.
TILLYKKE!
Venlig hilsen Mortan Konoy

Metroselskabet har
nu indset, at det ikke
duede med de sorte
striber på glassene på
Torvet og har nu dækket dem med en stålplade. Vi håber disse
ikke bliver glatte så Torvet igen til vinter skal spærres af.

Fremlysning

Dette fine halssmykke
er fundet på Volden lige
nord for café Løven og
Bastionen og finderen
har været så venlig
at indlevere det til
Christianshavneren
til fremlysning. Der
findes et mærke på
låsen, som vi vil
bede rette ejermand
oplyse. Henvendelse
tlf. 27398552 eller
avisens mail:
christianshavneren@
beboerhus.dk

Sikke en tiårs dag i Eiffel

Besøg på Told og Skattemuseet søndag den 30. oktober kl. 13. Langelinie Alle 21
Bus/metro til Kongens Nytorv. Herfra bus 26 til Langelinie.
Evt. havnebus til Nordre Toldbod.
Told- og Skattemuseet har til huse bag tykke mure i
Dahlerups Pakhus i Frihavnen. Pakhuset er mere end 100
år gammelt, fredet og helt nyrenoveret i år 2000. Museet
byder blandt meget andet på en flot samling af skattekister,
den ældste med eksemplarer helt tilbage fra Christian 4.s
tid. Told- og skattevæsenets historie begyndte nemlig, da
Christian 4. gav Ordinansen om toldens oppebørsel’ den 12.
januar i 1632; den første dag i det statslige toldvæsens liv.
Morten Meinert Jensen viser rundt.
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv/aks

Udgivelser i 2011
Deadline annoncer Deadline stof
Omdeles
Torsdag kl. 16.00 Lørdag kl. 14.00 Tors.-lør-

Nr./Måned
8 Nov. 20. oktober
9 Dec. 24. november

22. oktober
26. november

29.– 30. okt.
2. – 3. dec.

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

Christianshavneren
bydelsavis

Søndag d. 18 september kunne Sven Grønqvist indtage Eiffel Bar i Wildersgade iført rød løber og nålestribet jakkesæt
med tilhørende slips for at fejre 10 års dagen for overtagelsen; et sjældent syn må man sige.
En glad Sven tog mod sine gæster og lykønskninger, med
en kæmpe gryde skipperlabskovs med alt tilbehør, moderne
og gammeldags, samt fri adgang til fadøl og diverse vine.
Det var virkelig et utroligt traktement, til alle der kom
strømmende - med vilje - eller helt tilfældigt, og derfor
glædeligt overraskede.
Festen begyndte 15.15 og fra klokken 16 tog herlige
musikanter fra “Marstal Småborgerlige Sangforening” fat.
Det er noget helt specielt altså fra Ærø lokalt - men globalt
optrædende også i verdens midtpunkt, Eiffel Bar på Christianshavn.
foto: Jesper Bonke

Maritimt

Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab meddeler,
at de afholder et foredrag i Orlogsmuseet 26. Oktober kl.
19.30 ved Lars Jordt om Kriegsmarinens nybygningsprogram på danske værfter 1940-1945 (det efterfølges af et
foredrag 23. november samme tid og sted ved Tom Wismann
om Flådens nybygningsprogram under besættelsen).
Henvendelse vedr. Medlemskab/abonnement på Marinehistorisk Selskab sker til kassereren Niels Probst:e-mail
nmprobst@sol.dk eller telefon 22132756.

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 (ansvh.)
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans
Bo Sørensen
Jette Nielsen (regnsk.)

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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Lad
Havnen
Leve
Kom til demonstration mod
broer ved første spadestik
den 5. oktober
Lad Havnen Leve arrangerer demonstration mod
ødelæggelsen af Christianshavns Kanal den 5. oktober
kl. 16.30, når Københavns
Kommune tager det første
spadestik til forbindelsen over Inderhavnen på
hjørnet af Havnegade og
Nyhavn. Overborgmester
Frank Jensen, teknik- og
miljøborgmester Ayfer
Baykal og direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller.
Fonden vil være til stede.
Projektet har været i massiv modvind blandt lokalbefolkningen på begge sider
af Inderhavnen siden dets
lancering. En meningsundersøgelse foretaget på
Christianshavn har fx vist
at 93 % af indbyggerne er
mod brobygningen.
Modstanden skyldes at broerne, uanset at de kan åbnes,
vil få det aktive sejlermiljø
på Christianshavn til at
forsvinde. Dette er den triste
erfaring fra andre havne, der
er lukket inde bag broer.
Imidlertid behøvede det
ikke at være sådan. Der
er nemlig adskillige andre
løsninger, som alle kan leve

med, herunder en tunnel
under Christianshavns Kanal eller pendulfærger. Men
disse løsninger har Københavns Kommune ikke ønsket
at undersøge. En tunnelløsning under kanalen, som kan
etableres for en lignende
sum som broerne over kanalen, ville ellers være en
økonomisk attraktiv løsning
for Københavns Kommune,
som allerede lider under
byrden af tidligere gaver fra
A. P Møllerfonden i form af
det årlige tilskud på 50 mio.
kr. til Operaen. Tunnellerne
er nemlig markant billigere
i drift end broerne, der vil
koste adskillige millioner
kroner om året i vedligeholdelse og bemanding.
Endnu mere paradoksalt
er det, at beslutningen er
truffet på et særdeles spinkelt grundlag. Københavns
Kommune har nemlig ikke
fundet grundlag for at undersøge, om der reelt er brug
for broerne. Beslutningen
er baseret på en vurdering
foretaget at COWI, som selv
i deres rapport angiver at analysen er ufuldstændig. Lad
Havnen Leve har tidligere

Fotos: Lotte la Cour
Som forberedelse til broerne er Hal D nu revet ned. Hal D var i mange år lager for Grønlands Handel, derefter
blanketlager for told og skat, og indtil for nylig festhal/ teambuilding og meget andet.
ved interviewundersøgelse af
cyklister på Knippelsbro fundet, at 93 % af de nuværende
cyklister får en godt 1 km
længere rute over broerne.
Tilbage er spørgsmålet om
hvor mange af de sidste 7 %
som vil tage de nye broer med
risiko for at de står åbne?
Turisterne har netop kåret
havnerundfarten som den
mest attraktive turistaktiv-

itet i København. Disse turister får snart meget mindre
at se på. Det er nemlig tvivlsomt om der i fremtiden kan
sendes havnerundfartsbåde
gennem kanalen hvert andet
minut, sådan som det sker
nu. Der er – som Lad Havnen
Leve også tidligere har dokumenteret – simpelthen ikke
plads, når der ligger både og
venter på broåbninger.

Al denne galskab kan Lad
Havnen Leve ikke lade
være upåtalt. Derfor vil Lad
Havnen Leve være til stede
og markere disse synspunk-

ter den 5. oktober. Vi håber
på stor opbakning!
Knud Josefsen
Lad Havnen Leve

Høringssvar til Fredningsnævnet
Høringssvar vdr. ændring
af fredningsbestemmelserne
for Christianshavns Kanaler.
Siden 1966 har Christianshavns kanaler været omfattet af fredning. NU ønsker Københavns Kommune
at ændre disse bestemmelser især ift. broer og husbåde.

Christianshavns Lokalhistoriske Forenings overordnede synspunkt er, at en
fredning er en fredning. Det
giver ingen mening at have
en fredning, hvis den bare
kan ændres af skiftende forsamlinger eller institutioner.
Desuden er vores holdning
at vand og kanaler er til at

M v h Bente Trolle
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

sejle på eller se på. Vi ønsker
ikke beboelse eller erhverv i
de historiske kanaler.
Derfor kan vi ikke støtte,
at fredningsbestemmelserne
fra 1966 ændres. Således
skal det fortsat være op til
Fredningsnævnet at give
afslag/dispensation til hvert
enkelt ønske om ændringer.

www.chrarkiv.dk

Østen er rød –
Men det er Christianshavn
også!
Der har lige været folketingsvalg – vi skal ha en ny regering – den lader vente på sig –
men måske den er på plads, når du læser dette. Her er i hvert fald stemmetallene for
Christianshavn (afstemningsstedet på Christianshavns Skole – også kaldet Indre By
(!), 3. Syd):
Enhedslisten
Radikale Venstre
Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Venstre
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Konservative
Kristendemokraterne

1.857 stemmer
1.360 stemmer
1.037 stemmer
988 stemmer
786 stemmer
380 stemmer
320 stemmer
285 stemmer
5 stemmer

(+12,6 %)
(uændret)
(-5,3%)
(-11,2%)
(+0,2%)
(+0,4%)
(-1,1%)
(-4,7%)
(-0,2%)

Herudover blev der afgivet 16 stemmer på løsgængere.
Dvs at lokalt kan ”rød blok” mestre 55,1% af stemmerne uden de radikale og 74,4%,
hvis vi regner de radikale med. Nå, men sådan ser det jo ikke ud lige på den anden side
af vandet. Men tillykke til Enhedslisten med et virkelig flot valgresultat!
Parti fra Christianshavnsk Kanal

4

Christianshavneren nr. 7 / Oktober 2011

Hæren siger tak til christianshavnerne
Tak til Danmarks mest rummelige naboer! Sådan
stod der på indbydelsen til christianshavnerne
fra Frelsens Hær. Hæren genåbnede Varmestue
i Wildersgade efter en gennemgribende renover
ing og havde inviteret til fest som tak for rum
melighed
Efter knap et års renoveringsarbejde er Frelsens
Hær igen klar til at slå dørene op til varmestuen
i Wildersgade. Gadens mange hjemløse, misbru
gere og ensomme er igen velkomne her. I den
anledning bød Hæren til fest. Ikke så meget for
at fejre sig selv, men fordi christianshavnernes
opbakning har været fuldstændig enestående
gennem hele renoveringsprocessen.

Frelsens Hær beretter: “Vi havde egentlig besluttet
at lukke varmestuen, fordi udgifterne til restau
reringen ville løbe op i adskillige millioner kroner.
Men da rygterne om lukningen bredte sig, strømmede
protesterne ind. Naturligvis fra de mennesker som
bruger varmestuen – men ret overraskende for os –
også fra flere af de lokale naboer. Dertil kom, at Chris
tianshavns Lokalråd og Christianshavns Lokaludvalg
udtrykte deres uforbeholdne støtte til varmestuen. Vi
fik sågar lov at låne et beboerlokale til midlertidig
varmestue gennem renoveringsperioden.
Den slags overskud, tolerance og frisind er ret uhørt
i dagens Danmark og har gjort dybt indtryk på os.
Andre steder i landet forsøger naboer at slippe for
væresteder, varmestuer og institutioner. På Chris
tianshavn er det lige modsat. Derfor siger vi tak for
støtten ved at afholde en genåbningsfest, hvor vi gerne
vil se dig og alle andre christianshavnere. For Frelsens
Hær er Christianshavn noget særligt. Siden 1918 har
vi holdt til i Wildersgade og drevet varmestue samme

sted siden 1965. En varmestue hvor døren
altid har stået åben for hjemløse, misbrugere,
ensomme eller andre, som har trængt til et
måltid mad eller en snak over en kop kaffe.
Vores arrangement juleaften har gennem
årerne også været et tilløbsstykke. Her har vi
ved flere lejligheder haft ensomme direktører
bænket side om side med subsistensløse fra
gaden. Bygningen har derfor altid været en
ramme for åbenhed og tolerance på tværs af
alverdens menneskelige forskelligheder. Og
det fortsætter den med at være – nu bare i
en stærkt forbedret udgave.
Den oprindelige bygning fra 1699 var stærkt
nedslidt og fejlede ifølge den ansvarlige
arkitekt alt, hvad en bygning overhovedet
kan fejle: Der var intet fundament, taget var
foto: Marie Markus
for tungt, gavlen var ikke bygget sammen Der blev budt på en fin buffet den 12...
med murene, etc. Det ville kort sagt blive
kostbart at redde bygningen. I Frelsens Hær
har derfor også hårdt brug for din økonomiske støtte.”
er vi helt afhængige af frivillige økonomiske bidrag
Lars Lydholm
og bruger stort set alle vores ressourcer på socialt
Informations- og forvaltningschef
arbejde. Vi søgte derfor private fonde om hjælp og
var så heldige at få en betragtelig donation fra både Af samme grund ønskede Hæren sig ikke gaver ved
den A.P. Møllerske Støttefond og Oak Foundation. genåbningen men bad om et bidrag pr giro 7 00 15
Derudover fik vi bidrag fra Sonning Fonden og Kultur 68 eller netbank 41807001568 Vær venlig at mærke
arvsstyrelsen. Dét – sammenholdt med opbakningen gaven: Wildersgade
fra lokalområdet – gjorde, at vi besluttede os for at Pakhuset er åbent ma. ti. og tors., fre. 9 til 14. Onsdage kun
bevare huset, der er et af de få tilbageværende Chris morgenmad: 9 til 11.
tianshavnerhuse med over 300 år på bagen.
:
Den beslutning fortryder vi ikke. Vi er glade for, P S Der er kommet nye regler for indberetning af fradrag til SKAT.
at Wildersgade 66 – som vi fremover vil betegne som Man kan ikke længere selv fratrække gaver til Frelsens Hær på
Pakhuset – Frelsens Hær, Christianshavn – nu igen selvangivelsen. Nu skal Frelsens Hær selv indberette gaver til
kan danne en tryg ramme for samfundets mest udsatte SKAT. Det kræver, at vi har giverens CPR.nr. Så hvis du ønsker,
grupper. Projektet er imidlertid blevet næsten to mil at din gave skal kunne trækkes fra i SKAT, så skal du oplyse dit
lioner kroner dyrere end først anslået. Derudover har CPR.nr. til Frelsens Hær. Hvis du ikke har givet dit CPR.nr. til
vi udgifter på over 150.000 kroner til inventar i form af Frelsens Hær, så kontakt os på tlf. 33 31 41 92.
borde, stole, gryder, pander, tallerkner, bestik m.m. Vi

Stort tillykke
til Frelsens Hærs Dagcenter i Wildersgade 66.
12. september åbnede Dagcentret igen efter mange måned
ers ihærdig renovering af den smukke 300årige bygning.
Restaureringen var helt nødvendig, da husets afstivning på
et tidligere tidspunkt var fjernet, så presset fra det tunge,
røde tegltag var ved at få hele huset til at falde sammen.
Heldigvis valgte Frelsens Hær at restaurere huset, trods den
høje udgift, i stedet for at lade det rive ned for at bygge et
andet hus. Wildersgade har hermed bevaret endnu et af sine
smukke, gamle huse, og et meget velfungerende dagcenter,
som vi er meget glade for at have i gaden.
Åbningsdagen blev fejret med hornmusik og en stor buffet,
som skulle være nok til at christianshavnerne kiggede forbi.
Dagcentrets leder kunne fortælle, at der gennem posten var
sendt en invitation til alle husstande på Christianshavn,
men der var ikke kommet mange besøgende. Ved en til
fældig rundspørge har avisens udsendte ikke mødt nogen,
som har modtaget en invitation, så der er nok ikke mange
christianshavnere, som vidste, at de havde mulighed for
at se det gamle nyrestaurerede hus  og ønske personalet i
Dagcentret tillykke.
Christianshavneren ønsker Frelsens Hærs Dagcenter til
lykke med deres fine renoverede lokaler og en god fremtid
med jeres vigtige arbejde.
Jane Lytthans

Med dette arrangement kan der blive plads både til cafegæster
og fodgængere

Åbent brev til Kommunen...

Kære “Veje” i Teknik- og
miljøforvaltningen
På Christianshavn har vi en masse dejlige udendørsserver
inger. Imidlertid har vi også nogle smalle fortove mange
steder. Dette medfører ofte sammenstød mellem fodgængere
og udeserveringens møblement. Jeg har forsøgt at finde lidt
oplysninger om Udeservering på kommunens hjemmeside og
her står, at der generelt skal være 150 centimeter fri passage
på fortovet. Dette kan være svært at overholde.
Derfor vil jeg hermed opfordre kommunen til at fordre, at
man der hvor de 150 centimeter er i fare, anskaffer et møble
ment som er set i Berlin: en fast bænk i vinduesniechen, med
et bord fældet ind i. Så er der simpelthen ikke mulighed for
at stolene kan snige sig ud i gangarealet.
tekst og foto: Marie Markus

Vær med i debatten, skriv i
Christianshavneren
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Nu må der mobiliseres!
Tre af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Det kolde
Gys har valgt at udnytte vedtægternes §11 – og indkalder til ekstraordinær generalforsamling
onsdag 12.10.11 i Chr.Havns Beboerhus – kl. 18.30
Jeg kan forstå, at baggrunden for dette er, at det arbejde,
de havde forventet at indgå konstruktivt i, ikke har kunnet realiseres. Det arbejdsklima, der fortælles om, virker
præget af magtarrogance, intimidering og lukkethed for at
nævne nogle af nøgleordene,
og derfor har de bestemt sig
for at gå til medlemmerne.
Denne beslutning kan man
som menigt medlem af foreningen kun glæde sig over og
bakke op omkring.

ville svare på, hvad der var galt/skulle rettes i de båndede
referater mhp godkendelse.
Man hører rundt om på brædderne om de krumspring
formanden gør i forsøg på både verbalt og praktisk at
chikanere de nye ud. Pludselig er Anders dukket op med
historiske dokumenter (5 år gamle), som ved nærstudie
siger noget om, at han stadig ikke accepterer udfaldet af en
tidligere Generalforsamling, hvor hans forslag til eksklusion
af medlemmer blev stemt ned og hvor han heller ikke fik

Alle løfter givet på Generalforsamlingen er blevet bremset. De nye medlemmer har
nærmest fået håndjern på.
F.eks. skulle der i samarbejde
med arkitekt Carsten Hoff
findes en bedre placering til
den fælles panoramasauna,
som man så skulle arbejde
hen mod at få opført hurtigst. Der skulle åbnes for en
bredere kommunikation og
der skulle være transparens
både i regnskaber og praktiske sager. Regnskaberne
er aldrig dukket op og referaterne blev holdt tilbage
i 4 mdr. fordi bestyrelsens
flertal, som jeg har forstået
det – ikke ville godkende
dem og som adspurgt ikke

En dag i marts 2011, går det op for beboerne i Voldboligerne, som er ældreboliger, at vores administrator KAB,
agter at flytte den ene af vores to ejendomsfunktionærer
til en anden boligafdeling to dage om ugen.
Det er vi rigtig mange der er meget bedrøvet over, vores
to ejendomsfunktionærer er to meget meget hjælpsomme
gutter som stiller op, lige så snart de ældre har brug for
deres hjælp til stort set alt.
Efterfølgende viser det sig at årsagen er, at vores dame
på vores ejendomskontor, som normalt er på deltid, skal
være ansat her på fuld tid.
Det blev vi dobbelt bedrøvet over, og vores bestyrelsesformand bakker os ikke op, på trods af at hans fornemste
opgave er at arbejde for og med os.
Vi mente at KAB måtte finde et andet sted i organisationen, hvor vedkommende kunne være på fuld tid!
Vi besluttede os derfor at iværksætte en underskriftsindsamling, uden om bestyrelsen, det afstedkom at 85
ud af 140 beboer, skrev under på, at vi synes det var en
meget dårlig ide.

Det forlyder, at formanden mener at sekretariatsfunktionen
er manglende, så nu vil han ansætte en forretningsfører!
Denne funktion har aldrig været drøftet på en generalforsamling og slet ikke været i indeholdt i et godkendt budget.
– Når man så hører at sekretæren har brugt mange, mange
timer på at rydde op i registrering af indbetalinger, som var
et syndigt rod, samt har haft en lind strøm af medlemmer i
telefonen samt havde ubesvarede mails tilbage fra jan., da
hun overtog posten tjah … og ved, at damerepræsentanten
har slidt med rengøringen, har fjernet uhumsk rod og fået
reorganiseret vægge - og at det 3. nye bestyrelsesmedlem
bl.a. har fået et nyt medlemssystem til at fungere, (noget
som den gl. bestyrelse har arbejdet på et par år) samt også
har været aktiv i reorganisering af hjemmesiden, ja så kan
man da kun mene, at de tre nye af al magt har prøvet at leve
op til deres løfter. Hvem der har brug for en forretningsfører
til at lave sit arbejde, kan der jo kun gisnes om.
Det dårlige samarbejdsklima kan man ærgre sig over, men
samtidig må man beundre den stædighed, de tre nye lægger
for dagen. Imponerende at de orker det. - Men dråben der
får bægeret til at flyde over – og årsagen til dette indlæg er,
at de seneste begivenheder desværre viser, at formanden
decideret ikke er til at stole på, at han har holdt medlemmerne for nar! Det er for groft!
Når man på opslagstavlen en kort stund kunne læse den
interne revisions indsigelse mod formandens fremstilling af
et konkret hændelsesforløb i forbindelse med revisionspåtegningen, så holder alting op! Det er en lodret vildledning af
medlemmerne .
Så mød op den 12.10. kl. 18.30 og vær med til at der
skabes en velfungerende bestyrelse.
tekst og foto
-kb

Cykelløb tog min mor som gidsel

En historie fra det virkelige liv
Beboerdemokrati, eller mangel på samme!

opbakning fra kommunen.

Denne underskriftsindsamling blev så overgivet til
Formanden for ejeren af ejendommen, Sammenvirkende
Boligselskaber SAB, som lovede at se positivt på vores
protester.
I disse tider tales der helt utrolig meget om demokrati,
og i boligafdelinger om beboerdemokrati, det brøster de
fleste boligselskaber sig af.
Men det skal vise sig at være en sandhed med modifikationer, vores ejer SAB, og vores administrator KAB, har
helt og aldeles negligeret vores protest, og har handlet
hen over hoved på os alle, uden overhovedet at tage en
snak med os, det er da vist ikke beboerdemokrati, men
diktatur af værste skuffe!

Min mor på 84 år bor i Voldboligerne på Christianshavn.
Hun er pt syg og afhængig 4-5 dage om ugen af min hjælp
bl.a med indkøb.
Tirsdag den 20. september forsøgte jeg via Christmas Møller
Plads, at komme til Christianshavn i bil med mine indkøb.
Jeg blev først stoppet af en kvindelig hjælpebetjent. Jeg
forklarede mit ærinde og fremviste min parkeringstilladelse
til Voldboligerne. Men jeg kunne ikke få lov at passere til
Prinsessegade, da jeg ikke boede i området. Jeg bad derfor
om at tale med en betjent, som stod lidt længere fremme. Jeg
forklarede igen mit ærinde og fremviste min parkeringstil-

Nu er vi så i den situation at vores meget elskede ejendomsfunktionær er væk to dage om ugen, samtidig med
at damen på vores kontor er her fuld tid. Det kommer
uvægerligt til at betyde, at lønudgiften i vores budget vil
bliver forøget, med huslejeforhøjelse til følge!
Birte Pedersen
Voldboligerne 9.4.mf

foto: Marie Markus
Bilisterne sorteres under Cykel-VM, ikke en ubetinget glæde

Obs!
Nye åbningstider pr
1.okt. 2011

Man kl. 8-18 Tirs. kl 8-19
Ons. kl 8-17 Tors. kl 8-16
Fre. kl 8-14

ladelse. Betjenten fortalte mig, at jeg kunne køre tilbage til
Amagercentret og tage metroen derfra. Jeg prøvede at få ham
til at forstå, at jeg jo ikke skulle ind i området, hvor der blev
cyklet, men det hjalp ikke.
Jeg blev meget vred og står helt uforstående overfor, at
man kan være så trekantet og totalt uden konduite for en
syg gammel dame.
En vred skatteborger i Københavns kommune.
Susanne Mains
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Kulturnat på Christianshavn

På Christianshavn kan man også opleve kulturnatten d. 14. oktober. Her er et uddrag fra programmet,
som kan ses i sin fulde længde på www.kulturnatten.dk

Gys, gru og mørke nætter

Uhyggen breder sig i Dansk Forfatterforenings traditionsrige lokaler på Christianshavn. Kom og mærk gyset, når
en perlerække af forfattere læser op af nyskrevne tekster.
Der deltager både skønlitterære voksenforfattere, forfattere
der skriver for børn og unge, fagforfattere og oversættere.

Fest og glade dage i Lille Mølle på Christianshavn
Beboerne i Lille Mølle var kendt for deres selskabelighed.
Hør om ægteparret Flach-Bundegaards festlige liv, og nyd
vokaltrioen Nightin’girls. Adgang med Kulturpas, billetter
kan hentes på dagen fra kl. 12 i Café Bastionen og Løven.
Ingen forudbestilling, først til mølle.

Sukkerpenge til København

Steen Uffe Tommerup fortæller om sukkerpengene fra
Dansk Vestindiens betydning for København. Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Klokker over Christianshavn

Klokkenist Peter Langberg spiller på Vor Frelsers Kirkes
klokkespil og holder spillekabinen åben, så besøgende i
tårnet kan se stokklaveret i aktion.

Kig ind i kunstens fødeklinik på Kulturnatten
Siden 2006 har Statens Værksteder for Kunst åbnet dørene for kunst- og kulturinteresserede christianshavnere og andre borgere på Kulturnatten - og fredag d. 14. oktober vil der endnu en gang være mulighed for at
komme på rundvisning i de atelierer og værksteder, som til daglig er lukket land for offentligheden.

Der er gang i en masse
Kom til Christianshavnermøde den 5. oktober
kl. 19.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.
Kommunen har gang i en masse, som lokaludvalget skal forholde sig til.
Kom og sig, hvad du mener om kommuneplanforslaget, forslaget til affaldsregulativer, plejehjem på Christianshavn, forslag til en plan for
bevillinger til klubber og cafeer mv. På mødet
kan du også høre, hvad status er for bydelsplanen og for Krøyers Plads-projektet.

Møder i Christianshavns Lokaludvalg
Lokaludvalgets oktober-møde afholdes onsdag
den 26. oktober 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.

Søg om penge
Du kan søge lokaludvalget om penge til aktiviteter og arrangementer til gavn for Christianshavn, der angår kultur, idræt, sociale formål,
byudvikling, miljø og integration.

Statens Værksteder for Kunst deler adresse med Dansk Arkitektur Center i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn. Bag
de tykke mure gemmer sig en række store, lyse atelierer og specialværksteder, som professionelle kunstnere og designere
kan søge adgang til, hvis de skal arbejde på et særligt krævende projekt. Arbejdsro og højt til loftet er et særkende for
huset, der i gennemsnit huser 20 kunstnere og designere ad gangen.
Kulturnatten samt en række artist talks i løbet af året er den eneste mulighed for at kigge indenfor i dette værkstedshus,
der siden etableringen i 1986 har dannet rammerne om tilblivelsen af mere end 3000 værker. Værker, hvoraf langt de fleste
når ud til offentligheden via udstillinger, udsmykninger, designprototyper mv. Ud af mange eksempler Kulturnatten 2009 på Statens Værksteder. Billedhugger Mogens Møllers Venuskan nævnes Jørn Larsens runde statue under tilblivelse. Foto: Morten Nilsson
spejlbassin foran Thorvaldsens
Museum, Kathrine Ærtebjergs
nylige udsmykning til Frederik d.
8.’s palæ på Amalienborg og Kasper
Saltos Runner-stol.
På Kulturnatten er der mulighed
for at møde kunstnerne midt i
arbejdsprocessen og få et indblik
i de udfordringer, både idé og
formgivningsarbejde giver. Turen
rundt i huset foregår som guidede
rundvisninger i tidsrummet fra
kl. 17 til 23. Der er et begrænset
antal pladser til rådighed, så vil
man sikre sig plads på et bestemt
tidspunkt i løbet af aftenen, kan
billetter afhentes i sekretariatet
fra kl. 10 d. 14. oktober. Det er også
muligt at ringe på tf. 32 96 05 10
eller sende en mail til info@svfk.dk.
Er man nysgerrig efter at følge med
i begivenhedernes gang på Statens
Værksteder for Kunst, giver www.
svfk.dk blandt andet mulighed for
at læse artikler om de forskellige
igangværende projekter i huset.

Se retningslinierne for støtte samt ansøgningsskemaet på lokaludvalgets hjemmeside
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk.

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
velkommen
på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk

7

Christianshavneren nr. 7 / Oktober 2011

Livets Gang i Lokaludvalget
Den største begivenhed her efter sommeren var afholdelsen
af Christianshavnerdagen 3. September ude på Arsenaløen.
På trods af megen konkurrence (Biens udflugt, loppemarked
på Torvet mm) blev det et tilløbsstykke. Det er nu 3. Gang,
vi holder denne byfest – vejret var med os – om end jorden
meget ”blød” pga forudgående regn - og arrangementsgruppen havde videreudviklet konceptet, så det både blev en
spændende festdag for alle christianshavnere, men samtidig
også gav megen plads for seriøst debat og oplysning.
Vi uddelte også Christianshavnerprisen ved denne lejlighed,
der gik til Line Bjarnhof for hendes utrættelige arbejde for
dyre- og planteliv i vore vådområder og vandkvaliteten
i samme. En herlig dag i sol og sensommer. Velkommen
næste år – I kan allerede nu notere jer, at det bliver lørdag
1. September 2012.

nok – bare det ikke går ud over kiosken. Iagttagere vil
have bemærket, at ovenlysvinduerne nu er lukket til med
dørkplader, der nok skal danne underlag for en skridsikker
belægning inden vinter. Og det kan jo være udmærket – men

Broerne:
Der er nu en retssag i gang for at afklare lovligheden af at
opføre broerne. På trods heraf har kommunen besluttet, at
første spadestik skal foretages om eftermiddagen 5. Oktober
på Nyhavnssiden – med taler af overborgmesteren og en
Mærsk-direktør. Så nu ved I det!
Krøyers Plads:
Efter at NCC fik afvist sin startredegørelse lige før sommerferien, har man haft travlt med at tegne videre på
projektet. En ny startredegørelse er på plads – men der er
stadig problemer med bygningshøjder og overudnyttelse af
grundarealet. Hør nærmere på Christianshavnermødet 5.
Oktober.
Torvet:
Det nye toilet lader vente på sig. ;Men det kommer jo

Billeder fra Chr. havnerdagen. Øverst: Mennesker mødes, glade gensyn
Nederst: Carl Quist Møller fortæller løgnehistorier. Foto: Marie Markus

vi noterer os, at så kan ovenlyset jo ikke være så vigtigt,
som Metroselskabet tidligere har hævdet.
Busslusen/Prinsessegade:
Den længe ventede redegørelse fra forvaltningen lader også vente på sig. Opr. Skulle
vi have haft den inden sommerferien, så i
august – nu er det ved at være oktober – men
det kommer jo nok! I mellemtiden har vi modtaget klare signaler om, at man vil opstille
flere steler ved bumpene, så fartivrige bilister ikke fristes til at tage den opover fortov
og cyklesti for ikke ikke at blive sinket at
bumpene. Og det er jo et fremskridt.
Forgrønnelse:
Og så kan man jo fryde sig over, at der er
kommet et lille grønt ”helle” op på Børnehusbroen – mere af den slags – det pynter
og giver glæde i sindet
CykleVM - og jo - så har der jo været cykleVM
i Byen. Jeg ved ikke, hvor mange, der har haft
glæde at beundre disse kemibomber trille
rundt på veje og stræder. Men en god virkning har det haft: det er nu demonstreret, at
den gennemkørende trafik ER i stand til finde
andre veje, når H.C.Andersens Boulevard
og Knippelsbro er spærret - med den noget
friskere luft endnu i næsen - lad os få den
betalingsring NU!
tekst: pc
foto: Ulla Bo Skovvart

Lokaludvalget takker de christianshavnske sponsorer,
som med deres bidrag har været med til at gøre
dagen ekstra festlig.

Bager Holm
Baresso
Christianshavns Apotek
Christianshavns Bådudlejning og Cafe
Christianshavns Frugt & Grønt
Cibi e Vini
Danske Bank, Christianshavns afd.
Kræmmerhuset
Kvindesmedjen
Lagkagehuset
Netto
Nordea, Christianshavns filial
Paradis Blomster
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Navneforbistring – eller
hvor er det lige, vi er på
landkortet?

Der er kommet nogle nye veje ude på Margretheholm –
og de skal jo have navne. Kommunens vejudvalg fandt
så på nogle navne og sendte dem til høring i Amager Øst
Lokaludvalg, der nikkede
venligt og syntes, det var
fine navne.
MEN – Margretheholmen
er som bekendt en del af
Christianshavn
–
hvad
et
hurtigt
opslag
på
kommunens
hjemmeside
ville kunne afsløre for både
vejnavneudvalget og Amager
Øst – så dét var jo ikke så
smart. Hertil kommer, at
de påtænkte navne absolut
ingen forbindelse har med
Margretheholmen.
Der
har aldrig været fregatter
eller galioner der på stedet.
Margretheholmen er en tidl.
Luftmarinestation, dvs med
en historie fra begyndelsen
af 1900-tallet, hvor galeoner
og fregatter for længst var
rystende uaktuelle.
Så det blev en ommer! Røde
ører hist og her – måske en undskyldning fra Amager
Øst for kvajet administation var på sin plads! Men sagen
kører nu sin – retmæssige - gang, og vi ser frem til, at de
tapre beboere på Margretheholmen kommer til at få nogle
adresser, der har noget med stedet at gøre.

Nye kloge hoveder
i Nordea-fondens
legatboliger
Der er flyttet nye gæster
ind i Nordea-fondens seks
legatboliger i Heerings
Gaard på Christianshavn.
Lejlighederne
bebos
af
udenlandske
forskere,
kunst- og kulturfolk, som
med deres viden og erfaring
skal styrke det danske
samfund.
Blandt de nye beboere er en
operachef, en radarekspert,
en fysikprofessor og en
forsker i sund aldring.
Udlændingene skal berige
danskere: “Vores mål er at
tiltrække mennesker, der
bringer viden, inspiration,
idéer og evner med sig til
Danmark. Mennesker, som
gennem deres ophold og
aktiviteter i Danmark er
med til at berige det danske
samfund,”
siger
Ulla
Björnsson, sekretariatschef
i Nordea-fonden. Fonden
har et almennyttigt og
velgørende
formål,
og
støtter
aktiviteter,
der
fremmer gode liv.
Fra radar til opera –
oversigt over de nye beboere
De seks legatboliger er
tildelt:
· Charles Marcus, professor i
fysik på Harvard University
(USA), skal lede Center for
Kvantefysik på Niels Bohr
Instituttet.
Fra London kommer Keith
Warner, ny operachef på
Det Kongelige Teater.

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling i Det Kolde Gys
Vikingeforeningen ”Det Kolde Gys” havde ordinær generalforsamling dette forår. På baggrund af nogle ualmindeligt harske
bemærkninger fra revisionen, pålagde generalforsamlingen
bestyrelsen at gennemføre en række tiltag snarest. Det er ikke
lykkedes at trænge igennem med dette. Og formanden har
vildledt bestyrelsen. En række af bestyrelsens medlemmer kan
derfor ikke have tillid til formanden mere og har derfor benyttet
sig af deres vedtægtshjemlede ret til at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling for at få rettet op på situationen i foreningen.
Generalforsamlingen finder sted:

Onsdag den 12. oktober kl. 18.30 i Christianshavns
Beboerhus, Dronningensgade 34, Kbh. K.
Dagsorden er fredag den 23. september 2011 ophængt på Helgoland og
på Lille Helgoland samt indsat på foreningens hjemmeside:

www.detkoldegys.dk .

·
Professor John A.
Hall kommer fra McGill
University (Canada) for at
udføre et forskningsprojekt
på Copenhagen Business
School om små homogene
staters
overlevelse
i
international konkurrence.
Associate professor Lars
Stentoft fra HEC Montreal
(Canada), skal forske på
Copenhagen
Business
School og afholde kurset
“Financial Trading”
Dr. Tiago Henrique
Morerira, gæsteforsker på
Center for Sund Aldring på
Københavns Universitet.
Professor Prasad Gogineni
fra University of Kansas
(USA), som er ekspert
i radarbestemmelser af
sammensætningen
af
store iskapper, vil bringe
ny teknologisk viden til
Dansk Iskerne Center på
Niels Bohr Instituttet, der
arbejder med analyser af
Grønlands indlandsis for
at belyse jordens klima
gennem flere hundrede
millioner år.
Høje krav til gæsterne
Det er danske højere læreanstalter eller nationale
kulturinstitutioner, der kan
ansøge om legatboligen på
vegne af deres gæster. For
at kvalificere sig som gæst,
skal man have præsteret
betydningsfuldt arbejde.
Tine
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Jules Verne og Vor Frelsers Kirke
Da forfatteren Jules Verne
i august 1881 besøgte
København, besøgte han
også Vor Frelser Kirke.
Umiddelbart efter dette
besøg skrev han romanen
Voyage au centre de la terre
(1864 da.: Rejsen til Jordens
Midtpunkt 1898).
Uddrag fra ”Rejsen til
jordens indre”.
”Der skal vi op” sagde onkel.
”Tror du ikke, vi bliver
svimle” svarede jeg.
Axel skal op i tårnet på Vor
Frelsers kirke, for at blive
kureret for sin altofobi.
Jules

Verne

steg

kun

nødigt op i højderne, men
foretrak at være i nærheden
af havoverfladen. Under
besøget i København i 1881
tager han ikke turen op i
Vor Frelsers kirkes spir,
men broderen, Poul Verne
og hans søn stiger til vejrs i
kraftig vind, en opstigning,
”der kræver et solidt hjerte”.
Tegningerne til den illustrerede franske udgave
af Rejsen til jordens indre
er udført af Riou, og det
slanke spir er blevet endnu
slankere og spejlvendt, så
det snor sig den ”rigtige”
vej. (1)
Dette billede viser kirken
og tårnet ca. 1860, da Verne
besøgte København første
gang (2)
Vernes broder skrev senere
en
rejseberetning,
”De
Rotterdam a Copenhague”.
Her gengives udpluk af Paul
Vernes beretning om sin og
sønnens tur i tårnet. Jules
deltog ikke i opstigningen:
Bygningen domineres af et
højt tårn til hvis top man
kun kan komme ad en
udvendig rampe, der snor

sig spiralformet omkring
spiret.
Den dag min søn og jeg steg
op, var vejret meget klart.
Man kunne se vidt omkring,
hele Sundet fra nord til
syd, men der blæste en stiv
kuling fra øst, som gjorde
al observation vanskelig.
Det var ikke for meget med
begge hænder haget fast
til rækværket for at holde
sig oprejst og modstå det
voldsomme vindpres. Derfor
var det ikke muligt at bruge
vore kikkerter.
Men uanset hvor interessant
vi fandt dette panorama,
var det nødvendigt at tænke
på afgangen; stedet var

ikke længere udholdeligt,
vindstødene
øgedes
i
voldsomhed,
og
visse

øjeblikke syntes tårnet at
svinge frem og tilbage under
deres mægtige kræfter.
Min søn, der var mindre
hærdet end jeg, begyndte at
lide under disse rystelser.

Han begyndte at se grøn ud
i hovedet, som om han var
søsyg, hans blik blev tåget,
det var tid at tage af sted.
Vi begyndte så at gå ned.
Uanset hvor vant til stier
i bjergene jeg var, gjorde
denne rampe, der strækker
sig spiralformet ud i
tomheden, et ubehageligt
indtryk på mig. Uden at
være så grøn som min søn,
var jeg dog allerede bleg, og
det skulle ikke have varet
meget længere inden jeg ville
have været lige som han.
Vi var allerede kommet
en halv snes meter ned,
da der viste sig en uventet
forhindring.
En dame på godt halvtreds

år med en umådelig rosa hat
på hovedet og udstafferet i
en æblegrøn kjole, der i sin
tilskæring mindede om et
paraplyhylster,
spærrede
vejen der var snæver nok

selv for en enkelt person.
Denne dame, der måtte være
tysk, blev ledsaget af sine
elleve børn! Ja, de har læst
rigtigt og hvem har sagt hun
ikke har flere endnu.
Karavanen hun anførte,
sluttede fem eller seks meter
længere nede med en meget
tyk herre, ægtefællen uden
tvivl, svedig, pustende og
drivvåd for to.
Hvad skulle man gøre?
Sagen var vanskelig. Stige
op igen kunne jeg ikke uden
at udsætte mig for stormen.
Det sundeste ville øjensynligt
være at fortsætte, men det
ville så være nødvendigt at
trænge dette optog tilbage,
for det var ikke muligt at

krydse det på en sådan vej.
Det var meget pinligt.
Moderen tilkastede mig
rasende blikke og syntes
at forberede sig til kamp.
Hendes mand, som på
bagtroppen
ikke
kunne
forstå problemet, udstødte
dumpe grynt og så ud til at
være i meget ondt lune.
Det bedste var da at
forhandle
med
de
nyankomne og prøve at få
dem til at vende om.
Vi kan ikke vige tilbage,
frue, det kan vi ikke! Siger
jeg i en bestemt tone.
Men, min herre, svarede
hun med et fortysket fransk,
som det lykkedes mig at
forstå, vi har vores gode ret.
Uden tvivl. Men De ved,
der
findes
lejligheder,

hvor tvangen går forud
for retten, og vi er
”tvunget til” at gå nedad!”
Og samtidig viste jeg hende
min søn, hvis skikkelse så
mere og mere opløst ud.
Det var tilstrækkeligt
betydningsfuldt til at hele
karavanen
uden
tøven
vendte om i vild uorden.
Det drejede sig straks om
at redde sig, hvem der
kunne. På tyve sekunder
var rampen fri, fjenden var
forsvundet, og vi steg ganske
roligt ned de tyve meter, der
skilte os fra den indre trappe
i Frelserkirkens tårn.”
Samlet af Rigmor Winthrop
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Christiania fyldte fyrre i fineste feststil
Og alle var inviteret med til gøgl og alvor, nordens længste
kaffebord og udstedning af Christianiafolkeaktier

Et flot nummer
stabling af kasser med Christianias logo på. Ups nu begynder
den at skride...

foto: Jane Lytthans

...men heldigvis hænger
artisten i en line.

På selve fødselsdagen den 26. september blev det muligt at blive ”medejer” af Christiania på en folkeaktie.
De nærmere omstændigheder omkring aktierne var blevet holdt hemmeligt så da salget begyndte gik pressen
nærmest agurk og alverdens pressefotografer skulle ha´ et billede

Christianshavnerne vælter plankeværket
I 1970 ville beboerne i
Prinsessegade have lys og
luft og en byggelegeplads til
deres børn. De kunne de se
ned på Bådsmandsstrædes
Kaserne og officersfruernes
nyttehaver med frugttræer
og roser.Bygningerne var
erklæret for fugtige og blev
kun brugt til ammunitionslager og laboratorierne
var ved at blive rømmet. På
plankeværket stod skrevet:
Hellere børn der gynger –
end kanoner der synger.
Beboerne havde været
hos forsvarsministeren, og
prøvet den parlamentariske
vej. De havde sendt en lille
deputation til Ninn Hasnsen
i forvejen med underskrifter
og lavet optog med blomster, musik og balloner. Til
sidst tænkte de: nu skal det
fandeme være løgn. Og så
lavede de molotovcocktails
hele natten i baggården.
I efteråret 1970 kom den
nystartede Christianshavns
Beboeraktion, en forløber

kasernebygningen,i
for Lokalrådet, hen til
dag Fredens Ark, så
os fra Sofiegården og
han kendte til frugtsagde - I må komme og
træerne og alt det
støtte de mennesker,
gode. Han fik så efterder bor i Prinsessehånden de andre med
gade.Jesper Sølling,
ind gennem huller i
og jeg og flere andre
hækken til det øvrige
løb derned. De aktiokaserneområde. Vern,
nerende kom ud fra
der var god til at fiske,
Hekla,Holmen og Høvfandt ud af at stange ål
len. Vi skubbede med
i søen, og de lavede en
og heppede: ”Kom så,
tømmerflåde. Der var
Yrsa!” Og Yrsa stavrestadig gang i dele af
de på høje hæle hen
kasernen, for eksempel
og lagde kroppen mod
lavede Landetatens
kasernens plankeværk.
Laboratorium ammuSå blev plankeværket
nition – derfor hedtil det forjættede land
der samme sted i dag
væltet. Nogenlunde
Landet Labora, fordi
dér, hvor Palmehaven
bogstaver er blevet
og Røde Sols Plads ligger i dag. Plankevær- Fotoet viser “Christianshavnerdrengen Viktor der navngav Christiania” Det viser Viktor fjernet.
Vern og Connie forket røg op og ned et Esmann og er taget i 1976 foran Månefiskeren, han citerer Knut Hamsun. `Det var i
par gange. I eftersom- den tid jeg gik omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlader søgte at flytte ind i
før han har fået mærker af den...” Og så havde fristaden fået sit navn.
Kommandørhuset,
meren 1971 for sidste Foto : Ingrid Christiane Kiopmanhafn / 1976 / Copyright
men blev smidt
gang. Christianshavud af vagterne. Af
nerne fik deres legepSoldater gik vagt derinde Christianshavn kendte omlads. Ved Palmehaven kom endnu, men endte med at rådet. Fisker Kim havde uransagelige årsager fik et
en byggelegeplads, hvor man stå og sludre med børnene.
som barn gået i klasse med par slumstormere, som var
kunne bygge alt muligt sjovt.
Lokale baggårdsbørn fra nogle af officersbørnene fra flyttet ind oppe i Rosenhuset, lov til at blive. Senere
fik Vern dog en aftale med en
vagt om, at han kunne blive
på området efter klokken fire
om eftermiddagen.
Kaserneområdet blev langsomt tømt for militær, og en
dag 1971 siger Fisker Kim
til Victor Esmann – Hvad
skal vi kalde landet? Ved en
bager på Christianshavns
Torv hang et gammelt, skilt,
hvorpå der stod Kristiania.
Victor havde vist også læst
romanen Kristiania Bohêmen, skrevet af en norsk
forfatter om det frisindede
kunstnermiljø i Oslo, den-

gang byen hed Kristiania.
Han sagde - Lad os kalde det
Christiania!
Så tog Fisker Kim ind til
Jacob Ludvigsen, redaktøren på den alternative
avis Hovedbladet. Hey: Der
ligger et helt land ude på
Christianshavn, inde bag
kasernens plankeværk. Så
får Ludvigsen fat på sin
kone Elisabeth, fotografen
Ernst Nielsen og brødrene
Skovle. Den 26. september
1971 klæder de sig ud i
militærtøj, smører madpakker og kører af sted i Jacobs
gamle Citroën. De har boltsaks med og kryber igennem
et hul i hegnet, planter et
flag og udråber ’Fristaten
Cristiania’. Ernst Nielsen
tager billeder, og Ludvigsen skriver en historie til
Hovedbladet med overskriften: Emigrer med linje 8 til
Christiania.
Kort efter kommer der
gang i den. Folk begynder at
rykke permanent ind på området.. Senere bliver Dyssen
besat. Folk sejlede derover
klædt ud som søfolk – Per
Løvetand med admiralhat
og sabel - de pustede balloner op, med slogans på.
Det gik gemytligt for sig i
samspil med marinens folk.
Og christianshavnere, der
længe havde ønsket sig noget grønt, oprettede kolonihaver på Dyssen.
Som jeg husker det - modtager gerne korrektioner!
Kærligst Britta Lillesøe
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Lige en kaffepause til de
travle servetricer

Underholdningen ved
kaffen var helt i top med
de dygtige barbershop
piger, der bl.a. spiller på
skrivemaskin., Der var
sækkepiber og Regnbuekoret sang fødselsdagssangen, medens tjener
Frandsen alias Peter
Larsen styrtede rundt
med kaffekanden.

EN HILSEN FRA KJELD OLESEN
Kære Christianitter. I 1971 var jeg imponeret over den pionerånd,
der herskede herude. Gennemsnitsalderen var lille og engagementet
stort. De kulturelle aktiviteter har gennem årene givet genlyd ud over
Christianias grænser. I er kendt i den ganske verden på linje med Den
lille Havfrue. Nogle vil påstå, at pionerånden og den aktive medleven i
fællesskabet er ved at blive afløst af magelighed og af at være etableret.
Jeg nægter at tro på det. Jeg er overbevist om, at fremtiden vil være
præget af det, der kendetegnede Christiania for 40 år siden: Åbenheden,
tolerancen, solidariteten og retten til at være anderledes.
I gav mig en travl tid som minister. På grund af jer kom jeg ud i mange
politiske storme – også hos mine egne. Men I gav mig også så mange
positive oplevelser. Åbnede min øjne for, at den evindelige jagt på en
økonomisk vækst og det store materielle forbrug ikke skaber lykkelige
mennesker – tværtimod. Den tredje verden med Kina, Indien og
Brasilien i spidsen higer meget forståeligt efter den samme velstand,
som vi er vant til. Hvis vi i den rige del af verden ikke besinder os, vil
det betyde en miljømæssig katastrofe for denne klode. Derfor skal vi
indse, at vi bliver tvunget til at formindske levestandarden. Men så skal
vi koncentrere os om andre sider af tilværelsen. Skabe varme og trivsel.
Genopdage os selv som mennesker, der rækker ud mod hinanden.
Her skal I fortsat vise verden, at det kan lade sig gøre.
Et stort tillykke med de første 40 år.
Kjeld Olesen, tidl. forsvarsminister
Forkortet af redaktionen

Nordens
længste
kaffebord

begyndte ved Løvehuset,
gjorde et lille ophold
og fortsatte så ved
Morgenstedet og
fortsatte og fortsatte.
Tjener Frandsen og hans
servetricer tog imod og
skænkede en rigtig god
kop kaffe. Og der var
dækket op med rigtige
kopper, mange dekoreret
af Christianias børn, fin
og festlig underholdning
op og ned ad Langgaden
og masser af dejlig kage.
Der kom også en fin
lagkage fra Slots- og
Ejendomsstyrelsen.

Folk fra nær og fjern
hyggede sig i det utroligt
dejlige vejr.

fotos: Marie Markus
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MUSIKKALENDER

VI HAR F• ET NY HJEMMESID

04/10 Tirsdag kl. 21:00 entré: 60,- Genre: eksperimental
Loco arrangement:

TAKUMA WATANABE SOLO + SPECIAL GUEST MOMO YO     %
#RA><0@@0=64<4=B4B?QEEE;>2><CA823:

06/10 Torsdag kl. 20:30 entré: 50,- Genre: Sigøjnerjazz

DJANGO REINHARDT JAM

"><8=3>6>?;4D4=5>@=U94;86>654AB;8605B4=<43)86U9=4@90HH8A4;A:01<43<43E0;B4@;4@828>6>
07/10: Fredag kl. 21:00 entré 50kr. Genre: ??

Dobbeltkoncert: OLO-OLO ORCHESTRA + BIRD ALERT



Olo-olO OrchestraAG=64@4;4:B@>=8A:4AU<0=3AD8A4@><70D4B>6
3U34=AC;B>6;GABA<4@B4=>6:R@;867434=$80$0@;4=AG=64@
A><6R;34@34B;8D>63U30;B8<4=A@4AB4=05&;>>;&&@274AB@058;4@
34@C305<43:;0AA8A:24;;>B@R:70@<>=8:0>6BC10A:@0<;434B@><<4140BA60<;4AG=B74A8H4@4>64=58=64@A4;6C8B0@A0<B<0AA4@05
2>@=G J4@>@64;Bird AlertA?8;;4@A8=3A5>@D8@@4B3@U<<42010@4B
$CA8::4=4@1G664B>?><:@8=6=90*#07@<0==A:><?>A8B8>=4@
>64@4=D4;>D4@D494B1;0=38=60590HH8=384>6@>2:
08/10: Lørdag kl. 15:00 entré: 30,- Genre: jazz

FIIL/HENNINGSSON/CANTILLO TRIO

4==445B4@<833064@34@<C;867435>@0B>?;4D44BA?;8=B4@=GBA0<0@149348<4;;4<34=30=A:4?80=8AB#0@A88;>634
B>AD4=A:4<CA8:4@4=3@40A4==8=6AA>=>67@8AB>?74@0=B8;;>?Q74=7>;3AD8A:>=B@010A>6B@><<4@
?Q74=7>;3AD8A:>=B@010A>6B@><<4@
?Q74=7>;3AD8A:>=B@010A>6B@><<4@
">=24@B4=841>4@7CA4B1;8D4@34=5U@AB48"=>64=A8=34
12/10: Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: country

LITTLE VILLAGE COUNTRY MUSIC CLUB

0=34B8AB5C;>5>;;0@A5@0"U14=70D=ABQ@106:;C114=7D>@347D4@ >=A3068<Q=434=D8;A?8;;4;8D42>C=B@G<CA8:@01;C46@0AA7>43>E=B8;E4AB4@=AE8=65@0@78=4AB>=4AC?4@AB0@AB8;2>C=B@G@>2:>6?>?2@>AA>D4@
14/10: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: jazz

SOFTWAR

SPISEHUSMENU
OKTOBER
Tirs. d. 04/10
)B46BB>@A:458;4B<R1;4102>=A4==4?A5;U34:0@B>5;4@

)>5BE0@4@4BABR@:B1C3?Q;G34=0590HH8 O4@=4ABR@:4?4@A>=;864AB4<<4@<434=1066@C=38D83B5>@A:4;;864
<CA8:0;A:4A0<<4=7R=64A0<;4A8)>5BE0@84B>@868=0;B8=AB@C<4=B0;BC3B@G:
=34@A'@>D8A*@><<4@;0CAU94=A6Q@3*@><?4B;14@B(05B)0F>6:;0@8=4B%8;A0D83A4=0A

Tors. d. 06/10
,464B0@)?8=0B;0A06=4<@82>BB0:@G3@4BB><0BA0C24
?0@<4A0=

21/10: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre:

Tirs. d. 11/10
@0<1>600@36@8A1@08A4@4B87D83D8=<7>==8=6270<?86=>=:0@B>5;4@

MIKKEL PLOUG: The unusual history of Ether
@A:4(414220>;;8=A5@0#>=3>=>6$8::4;';>C65@0"U14=70D=
<U3B4A?Q@8=6454AB8D0;8C1;8=
(414220>6$8::4;70@7UAB4B<0AA4@055>@=4<<40=<4;34;A4@
D4@34=>D4@5>@0;1C<AC368D4B8464B=0D=>670@=CA;Q4BA86A0<<4=C=34@=0D=4BK*74+=CAC0;8AB>@G&5B74@LPD@864<43D8@:4=34!>=0A-4AB4@600@3"0AA0AAAG=B7"4D8=@>E
*@><<4@
27/10: Torsdag kl. 21:00 entré: 40,- Genre: blues/ folk/country/rock

THOR BODING M. FL.

*7>@>38=64@4B=0D=A><>5B4AB5>@18=34A<43B>??4=0534=?AG:434;8A:41;C4A@>2:C=34@6@C=37D>@70=70@
69>@BA8614<R@:4B<43?>E4@B@8>4=).((%
*7>@70@3>6>6AQ4=0=34=:R@;86743=4<;86B8;34=0:CAB8A:41;C4A>65>;:>634B4@<43C360=6A?C=:B834==4
0B>38=66RAB4@41>4@7CA4BA><A>;>0@B8AB
$43A8670@70=34BC=646C8B0@B0;4=B$06=CA$>@B4=A4=)0<<4=;>D4@3430=A:A?@>64B0:CAB8A:6C8B0@7G6648
B>?:;0AA4
4@C3>D4@>?B@R34@34=%>@3A9R;;0=3A:45>;:A0=64@Mads Rosenkrans>6>C=B@G@>2:10=34BDagger Mountain
28/10: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: Indiepop

LABRADOR

#01@03>@<0AB4@<8=3;4<8=6>@1GAB0@B434A8=:0@@84@48 S@=4>6 S@=41;0A><<43;4<0534<464B@>AB4
8=38410=3A*74'>4BA>6@44=4 Q@
AB0@B43470=#01@03>@4@4A0;1C<K*78A*8<4LC3:><<4@ =>D>6
4@>?B064B834B60<;4UABBGA:4@038>7CA84@;8=>6?@>3C24@4B05!>7==G)B064)>@B)>;)05@8C>$0@B8=0;;
31/10: Mandag kl. 20:30 entré: 50,- Genre: Freejazz

MAHALL/TRANBERG/MELBYE/TOM

$4334==4:D0@B4B4@34@60@0=B4@4B5@4490HH5@00;;4D8=:;4@458@4<CA8:4@4:><<4@5@0D83B5>@A:4;;864ABQAB434@>6
C3B@G:<4=B0;4@BG34;86B34BA0<<4A?@>64@4@;06B>?B8;4B1@06054=8<?@>05B4=
(C38$070;;12;"0A?4@*@0=14@6B@?30<$4;1G410A"0A?4@*><B@

Tors. d. 13/10
06B:G;;8=6<@U3;U6B8<80=28B@>=:0@B>554;<>A
Tirs. d. 18/10
&D=AB46B;0:A<@C22>;0?4AB>6C;4@8A<:@G334@C@B4@
Tors. d. 20/10
L;1C=3860ALA?0=A:4:U31>;;4@8:@G3@4B?0?@8:0A0C24
106B4@>35@C6B4@<AU3278;8
Tirs. d. 25/10
,8;3B6@G34<1@><1R@AD0<?46>@6>=H>;0:0@B>554;<>A<?4@A8;;4
Tors. d. 27/10
,464B0@#U6BR@B4$4;0=646@U==41U==4@8B><0B?4AB>
+$,%"-+6)"" (,,&--$&&& + -- +
6%% ( - +4 (-!+%& 
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
)%,(  6+( 
!&0,($(" , ( ,- " ( !6+ .,% - . #5!- + !)+ + serverede billetter, som ikke er afbestilt i tide.
Der kan bestilles en uge frem.

