Nu skal vi ha´ styr på Havnens øgenavne!
Hvor ligger
“Den Gule
Misundelse”?

Lige efter
“DET Hvide
Snit”
på din højre
hånd!

Busslusen bliver - foreløbig, side 3
Christianshavnere mødes og
øgenavne opstår, side 7

Jazz,
side 27
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JCI Hjem til Mad –
Mad med hjemløse
Igen i år arrangerer lokalafdelingen af Junior Chamber
International, JCI Ørestad, fælles madlavning og
spisning i Christianshavns Beboerhus. Søndag den 22.
april 2012 ml. 15.00-18.00 er lokale og hjemløse inviteret
til at tilberede mad af råvarer sponsoreret af lokale
erhvervsdrivende. For at sikre en spiselig menu har JCI
Ørestad igen i år allieret sig med den kendte kok, Gorm
Wisweh, der styrer slagets gang i køkkenet. Kig forbi og
bidrag til at styrke det lokale fællesskab.
Har du spørgsmål, kan de rettes til jcihjemtilmad@gmail.
com, og du kan læse mere om JCI og JCI Ørestad på www.
jci-orestad.dk.

SE HER
Efterlysning
Vores modelskib er natten til den 1 marts blevet fjernet
fra ejendommen Dronningensgade 69, hvis der er nogen
der kan skaffe det tilbage til stiftelsen, vil vi blive
meget glade. Skibet har ikke nogen værdi for andre end
stiftelsen, det har været i stiftelsen i mange år. Der vil
være en dusør til den, som kan skaffe skibet tilbage til
stiftelsen.
På forhånd tak.

Oplysning om mulighed for at søge

Miljøbilen

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

Det kører for MOVIA
I MOVIA’s plan for ændringer, kan man nu se på
MOVIA’s hjemmeside, at Havnebusserne får ny køreplan
pr. 1. april 2012.
OBS: Nyt stop på Refshaleøen kommer senest pr. 1 . juni
2012, da anlæggelsen af stoppestedet er forsinket.
venligst, GP.

- aldrig mere en 9. april!

anvar tollan

Biens Filantropiske forening har til formål at yde
Vor Frelser Sogn og Christians Sogn.
Husstandsindtægten må ikke overstige den gældende
højeste dagpengesats. Opfyldes ovennævnte kriterier har
Ansøgningsskema kan rekvireres hos Biens bestyrelse
eller hos præsten i Christians Kirken eller Vor Frelser
Kirke.
Henvendelse til Biens bestyrelse:
Formand Conny Molander: molander@webspeed.dk
Kasserer Karen M. Schlottmann: kms51@hotmail.com
Yderligere information om Biens Filantropiske forening
kan ses på www.christianshavnskvarter.dk
Biens bestyrelse

TS 40 år

Stort, stort til lykke Wili
Wili Jønsson fyldte 70 den 27. marts, rock-bassisten som er
verdensberømt i Danmark for sit medspil i bandet Gasolin.

TS Træskibssammenslutningen af
forhenværende erhvervsskibe fejrede
40 års jubilæum den 25. marts og
fortsætter festen Pinsen over på Ærø, bl.
a. med søsætning af skonnerten Bona
Vista, som nu tilhører Nationalmuseet,
hun er en gammel kending i
Christianhavnske farvande.

Salomonsen.
godt fremover.

Vores dejlige
Lokalhistoriske Forening
ønskes et

i den historiske søfartsby Marstal på
Ærø 25. - 27. maj.

STORT TILLYKKE
LÆSERBREVE modtager vi gerne,dog max. på 1.500 anslag,

Produktionsplan 2012
Deadline
annoncer
4
5
6
7
8
9

Maj
Juni
Sept.
Oktober
November
December

19. april
24. maj
16. august
20. sept.
18.oktober
22. november

Deadline
stof

Omdeles

21. april
26. maj
18. august
22. sept.
20. oktober
24. nov.

27.+28. april
1.+2. juni
24.+25. august
28.+29. sept.
26.+27. oktober
30.nov.+1.dec.

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

Christianshavneren
bydelsavis

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, lay-outet i en eller anden grad, kan 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.

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
Marie Sinius
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans (ansv.)
Jette Nielsen
Bo Sørensen
Rigmor Winthrop
Camilla Pedersen

med de dejlige 25 år

Christianshavneren

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

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

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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Prinsessegade i myldretiden, ingen fornøjelse

SIKKER GADE
INGEN BALLADE

Lokal-pressen var på pletten

For børnefamilierne er Sikker
Gade en rigtig vigtig sag,
og mange var mødt op med
cykelanhængere osv.

Tekst og foto: Anette Thede

Krøyers Plads er i høring
til 20. april

Busslusen bliver…foreløbig

Jane Lytthans

Jane Lytthans
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debat & læs
Pokerspillet om Christiania
er i sin sidste fase
Christiania går All In

Black Box
Går i sort
Camilla Berner, en

Make over (dette engelske udtryk
kan oversættes ved: Overhaling.
red.) på vej til Christianshavnlegeplads

tekst og foto: Marie Markus

Tag aktivt ansvar for vores bydel

Med mange venlige hilsner
Mathilde Illum Aastrøm, medlem af Socialdemokratiet
Indre By, Torvegade 23 3th
Med venlig hilsen
Pernille Helledie Isaksen, pressemedarbejder
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Rådhuset 1599 København V

Udtalelse fra Generalforsamlingen i Folkebevægelsen mod EU
på Christianshavn og i Indre By den 20. marts 2012
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læserbrev til “Christianhavneren”

MONSTRUMMET PÅ
BØRNEHUSBOEN

Mobile træer på
Børnehusbroen

Torvegades bro over Christianhavns kanal hedder
Børnehusbroen. Her har der siden i sommeren 2011 været
træ med huller til planter. Det så pænt og miljøvenligt
ud i sommertiden. Men så satte efteråret ind og ingen
orkede at passe de stakkels planter. De gik ud med et lille
laurbærtræ i den ene ende og en solid dansk grønkål i den
anden. Ja, det er sandt!
Siden november har vi måttet døje med monstrummet.
Hæsligt er det. Al respekt for kommunens ide om. at lade
beboere passe planter, købe dem ind og vande dem. Det
duer bare ikke. – Det er en professionel opgave, særligt på

Foråret er kommet, og to
frivillige vandere af væksterne
i Børnehusbroens plantekasser
syntes det var på tide at friske
plantebestanden op. De har nu
plantet stedmoder og aurikler og fået
Christianshavneren til at donere
blomsterne.
Mange har givet udtryk for, at

Hans Henrik Holm
Overgaden neden Vandet 11, 3.tv

tiltrækker de plakatophængere,
vanderne vil derfor forsøge at få
Havnens børn med til at male motiver
på kasserne.
Har du lyst til at tage en vandedag
så ring 27398552.

P.s. Kommunen hedder i dette tilfælde: Miljøpunkt Indre
by/Christianshavn. Rådhuspladsen 77

De to vandere, Anne Marie Bolvig og Marie Markus forsøger en opfriskning,
Christianshavneren har doneret blomsterne og en venlig forbipasserende tog
billedet

SAB Sylter Voldboligerne

Lektiecafeen

Samvirkende boligselskabers bestyrelse sylter ældrebebyggelsen
Voldboligerne på Christianshavn
Afdelings Bestyrelsen i Voldboligerne har sammen med
beboerne i voldboligerne de sidste 5 – 6 år på årsmøderne og
gennem skiftende Driftschefer gjort opmærksom på det store
energi spild der foregår gennem vinduerne i bebyggelsen.
Såvidt jeg er orienterede har der været søgt igennem Lands
byggefonden, hvor man så skal sørge for at søge år efter år for
ikke at komme bag i rækken, hvis man glemmer at søge et
år. Dette har været syltet på grund af den store gennemgang
af driftschefer. Jeg har fået oplyst at der har været 4 drift-schefer på 6 år. Nu er det efterhånden ikke kun vinduer, det
drejer sig om. Lofterne kan ikke bruges på grund af tagets
forfatning, det trænger kraftigt til en udskiftning på grund
af tagstenenes alder, og understrygningen mangler også
adskillige steder, så det regner ind på loftet og pulterkamhar taget skade. Der har i 2011 været afsat en ekstra stor
pulje fra LandsByggefonden hvor Voldboligerne gennem SAB
har forsøgt at komme i betragtning. Bestyrelsen i SAB har

kh am og mm

åbenbart ment, at Voldboligerne ikke skulle være blandt de
Afdelinger der skulle være med i puljen fra SAB, som man
ville ansøge om støtte til.
Når man går tur på Christianshavns Vold, kan man godt
tænke at bebyggelserne i Voldboligerne ser pæne og nydelige
ud, men for beboerne er dagligdagen anderledes, hvilket jeg
håber SAB snart får øjnene op for.
Beboerne i Voldboligerne er efterhånden temmelig frustrerede over de store varmeregninger grundet de utætte
vinduer. Der bliver i forvejen brugt store midler på at
vedligeholde de nedslidte bygninger, hvilket afspejler sig i
konstante huslejestigninger.
Dette kan betragtes som et væk op kald til SAB`s Bestyrelse.
Finn Andreasen medlem af Afdelings Bestyrelsen
Voldboligerne

Udeserveringens glæder
Nu er foråret her, og vi står igen med problemet: skal man kunne gå på fortovet, også
med rollator, eller drikke kaffe på det?
Jeg sendte i efteråret nedenstående til kommunen, men da jeg ikke har fået svar
gentager jeg: “Åbent brev til Kommunen...”
Kære “Veje” i Teknik- og miljøforvaltningen
På
Christianshavn
har
vi
en
masse
dejlige
udendørsserveringer. Imidlertid har vi også nogle smalle
fortove mange steder. Dette medfører ofte sammenstød
mellem fodgængere og udeserveringens møblement. Jeg
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 møblement 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.
Med venlig hilsen Marie Markus
Chr. havns Voldgade 57, 1.

Kirkens Korshær Torvegade 51
Et tilbud om lektiehjælp til alle
folkeskoleelever og gymnasieelever.
Åbningstiden tirsdag og torsdag 15 – 18.
Skoleferier lukket.
Vi tilbyder hjælp til alle fag og vore
frivillige er universitetsstuderende m.v.
Det er gratis at komme i lektiecafeen
og alle velkomne…
Yderligere oplysninger på tlf: 32577144.
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Min gode ven og
brummebjørn Claus Biering
Er ikke iblandt os mere på sit elskede Christianshavn.
Claus Biering blev bisat fra Rigshospitalets krematorium lørdag den 25.
februar

socialdemokraterne i den
lo kal e part iforen ing , og
mange har sikkert mødt
Claus som tilforordnet. Her
vil jeg så også nævne andre
foreninger, hvor Claus var
aktivt bestyrelses-medlem.
Bien – Super Brugsen - sognerådet og haveforeningen
Vennelyst, hvor han også
havde et kolonihavehus, og
atter engang påtog sig socialt arbejde.
mations foreningen BIEN
var Claus med til at starte
den første Biens dag på
Christianshavns torv.
Claus var altid parat til
at lytte til andre personers
problemer og påtage sig
rollen som problemknuser,
hvilket mangen en christianshavner sikkert kan nikke
genkendende til.

Claus Biering i sin yndlingsstemning sammen med mange
glade mennesker til Biens fest.
Arkivfoto
Jeg lærte Claus at kende
for godt 40 år siden da han
arbejdede med socialt belastede personer på Kofoeds
skole, nu Christianshavns
Beboerhus.
I hele sit lange liv har Claus
arbejdet med utilpassede
unge og voksne, hvor han
blandt andet var meget aktiv
med at starte ”ung i arbejde”
et ungdomsarbejde under
Københavns kommune med
rekruttering fra ungdomsklubber og opsøgende arbejde på gader og stræder
i K øbenhavn. Som efterfølgende blev henvist til et
kontor i Huset i Magstræde
og blev sendt til at arbejde
på restaureringen af Vitskøls kloster og ombygning
af Nørrebro remisen, i dag
kendt som Nørrebro hallen.
Samtidig blev der oprettet
værksted i det tidligere Kofoeds skole, hvor eleverne
kunne gennemgå kurs er
i træ og smede fagene for
senere at kunne komme på
kompetence givende kursus
på Specialarbejder skolerne.
Under tiden med værkstedet
i Kofoeds skole arbejdede jeg
som pædagog i Christianshavns ungdomsklub som
havde til huse i Prinsessegade, sammen med det nuværende fritidshjem hvilket
var uholdbart, idet der var
fritidshjem om dagen og
ungdomsklub om aftenen.
Københavns kommune og
ungdomsklubben forsøgte
Christianshavn.
Først var Frikadellen i
kanalen (B&Ws kantineskib)
i spil, men ved Claus Bierings hjælp fandt vi lokaler i
en nedlagt galvanisering anstalt i Amagergade, og igen
trådte Claus til og skaffede
materialer fra SBBU til ombygningen, som blev foretaget af klubbens medlemmer,
“Ung i arbejde” og hjælp

fra værkstederne i Kofoeds
skole. Da l okalerne blev
for små i Kofoeds skol e,
til Gullfossgade på Islands
Brygge, hvor Claus var en
forinden var blevet chef for et
ungdoms projekt i Viborggade, stadig med udgangspunkt
i at få unge i arbejde.
Til arbejdet i Viborggade
blev der tilknyttet en del
biler til at levere produkter
til medborgerhusene, og her
var så en mulighed for Claus
til at oprette et mekaniker
værksted i Sydhavnen med
instruktører og unge arbejdsløse. I Viborggade og
Gullfossgade lavede man
inventar og monterings arbejde til medborgerhusene, der
dukkede op i hele København
under ledelse af Københavns
ungdomscenter (KUC).
Da det var tid til at komme
videre blev Claus bedt om
at oprett e en Udfarende
værksteds-afdeling for KUC,
som havde til opg ave at
vedligeholde haller og medborgerhuse under KUC .
Der blev ansat h åndværkere som instruktører,
der så skulle have lang tids
arbejdsløse og socialt belastede med ud til vedligeholdelses opgaver.
På et tidspunkt blev der lejet
lokaler på Christianshavn i
passagen mellem Prinsessegade og Dronningensgade,
hvor man oprettede lokaler
til maskinsnedkeri og mandskabs lokaler. Som følge af
værks afdeling til Christianshavn blev afdelingen blandt
Christianshavnere spøgefuldt kaldt ” Claus´ udvalgte
Christianshavnere ”.
S a m ti di g m ed de t s to re
arrangement i sit sociale
arbejde blev der også tid
til bestyrelsesarbejde for

Efter KUC tiden på Chrisedet til Sydhavnen, og Claus
måtte en tur tilbage, hvor
han startede, i Viborggade,
for at køre afdelingen tilbage
på sporet inden det blev tid
til at trappe ned og gå på
pension.
Pensions tiden blev for trist
efter et langt arbejdsliv, og
Claus tog derfor et taxa kørekort og kørte taxa et stykke
tid, inden bentøjet begyndte
at strejke.
Claus boede en lang tid
sammen med konen Lise
i Sandkagen bag Lagkagehuset, hvor han en tid også
var i bestyrelsen, da man
købte huset af Københavns
kommune.
Claus havde en stor depressions periode efter sin kone
Lises alt for tidlige bortgang,
så efter sygdom og problemer
til Voldboligerne på 4. sal
med elevator og udsigt over
Christianshavns voldgrav.
Claus sagde til mig: “dress
,de t er sgu d røm me lej ligheden at blive gammel i,
tænk dig at sidde i favorit
stolen og se ud over Volden
med en smøg i den ene hånd,
en bajer i den anden og lytte
til al min jazz musik og
mindes Lise, samt tænke på,
at jeg snart får en trehjulet
elscooter, så jeg kan komme
rundt og hilse på mine venner”.
Desværre var det kun en
lejlighed og elscooter. Det
er med stor sorg, at jeg ikke
nåede at besøge ham efter
min lange rejse til østen.
Og jeg er også ked af, at
familien ikke underrettede
mig om Claus´ bortgang. Og
sammen med mange Christianshavnere er vi kede af,
sidste farvel i hans elskede
Vor frelsers Kirke.
Ære være hans minde og
et sidste farvel fra dress og
vennerne
dress

Brød-krigen fortsætter
Vi troede det ikke muligt!
Endnu en bager på Christianshavn!
Men det forlyder nu, at Van
Hauen nu vil åbne i Torvegade 22!
Krisetider? – nej ikke her på
Christianshavn!
Vi har snarere et overskudsproblem . Wi tten kamp i
Strandgade, Jakobsen på
Torvet og Wienerbageriet i
Burmeistergade har ganske
vist for længe siden opgivet
at slå i bolledejen.
Men Lagkagehuset har
de sidste år fået selskab af
Holm´s Bager ved Torvet,
og for nylig lejede Emmerys
Bageri sig ind i Torvegade 25
- (måske ikke det smarteste
bytte for en farvehandel)?
Men det er åbenbart ikke
nok, for nu forlyder det, at
bageriet Rein van Hauen vil
åbne lige over for Emmerys
på den anden side af Torvegade, nemlig i nummer 22,
hvor caféen oven over Sushi
Saiko netop er lukket.

Lækkert ser det da ud i Rein van Hauens bagerbutik i Magasin! Billedet er manipuleret for at vise, hvad den lækre
bager kan præstere, så vi har noget at glæde os til. Hvis man
ser godt efter kan man se bagerkringlen over det kommende
Rein van Hauen bageri.
Den kommende bager har
måske set, at der sidder et
basrelief med en forgyldt
bagerkringle over døren,
fordi der på et eller andet tidspunkt i fortiden har været et
bageri. Måske vil Rein van
Hauen netop benytte denne

gamle historiske bagerånd
til at åbne deres nye bagerbutik her?
Åbningen vil ske med festlig
kagespisning søndag den 1.
april.
Tekst og fotos: mnm

Gælder loven for A.P. Møller?

Sådan ser der ud lige nu bag ved
Nordatlantens Brygge. Vi forventer, at Lejerbos udendørsarealer
også snart vil komme under kraftig
forandring. Desværre er det jo blot
udtryk for at sagen ikke er blevet
realitetsbehandlet og et udtryk for,
at sagens afgørelse i forvejen er
dikteret af kommuneapparatet!
tekst og foto: Irma Clausen
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Åhh at være christianshavner
Heldigvis har møderne mellem beboerne på Christianshavn været stort , man gfoldigt og berigende, siden
Christianshavneren i sidste
numm er skrev om, at vi
syntes, at vi havde behov for
et fornyende kulturmøde i
vores bydel.
Denne artikelskriver har
i den forløbne måned mødt,
hvad jeg opfatter som et
bredt udsnit af den mangfoldige beboergruppe, som
bor i vores bydel. Mange af
vores møder har handlet
om hverdagens små og store
begivenheder, personlige,
lokale og så de på den anden
side af broen.
D et har været tydeligt
for mig, at alle de tre ove n n æ v n t e ” k at e g o r i e r ”
naturligvis hænger sammen.
Samtidig har det været tankevækkende for mig, at det
synes som om, at jo længere
man har boet på Christianshavn, jo mere forholder man
sig til bydelens gamle historie og dens underliggende
påvirkning på både den daglige færden og det daglige
liv i bydelen.
Samtalerne drejer ofte
umærkeligt ind på noget,

der skete engang, og som
på en eller anden måde ikke
kunne være forgået andre
steder end netop i omgivelser, som oser af den tryghed,
som gammel historie kan
give.
Der er ingen tvivl om, at
mange af os ”gamle” i bydelen, vi vil så gerne fortælle
alle ”jer andre” om vores
Christianshavn, og om dens
fantastiske historie, som
vi jo næsten synes, at vi er
lige ved selv at have oplevet
nærmest fra begyndelsen….
Men vi ved jo udmærket, at I
sidste tyve år…) måske også
kunne have lyst til at blive
hørt og til at bidrage med
jeres oplevelser af Christianshavn. Christianshavneren vil gerne høre jeres
historier, om f.eks. hvorfor I
bo her, hvad er godt, hvad
er skidt ved livet her, kan vi
gøre noget for evt. at skabe
nogle bedre sammenhænge
i bydelen osv. osv.
Måske kan vi på den
måde udveksle fortællinger
om livet i denne bydel, som
trods sin nærhed til Køben-

havn, synes at være en lille
storby på en anden måde?
Kælenavne
Én af de måder, hvor man
kan se, at den gamle historie påvirker dagligdagen,
er de mange herlige navne,
som huse og steder har fået
igennem tiderne.
Ved I for eksempel, hvor
”Spegepølsen” ligger, eller ”Brødristeren”, ”Hornpadde” ”Den gule enke”
”Leverpostejen” osv. osv.?
Hvordan alle disse kæle- eller øgenavne er blevet – og
bliver – til, er der sikkert
mange årsager til, men at
de mundtligt bliver spredt
og stadfæstet, det er helt
sikkert.
Navnene bliver opfundet
og fortalt om til de, som vi
ved vil genkende det gode
eller det afskyede sted eller
hus. Navnene skaber nemt
et indforstået fællesskab,
for vi, som henviser til f.eks.
”Spegepølsen”, vi ved jo,
hvor det er, vi har noget
sammen, som de, som ikke
ved det, er udelukket fra.
Men naturligvis er navnene
ikke opstået for at udelukke

Min ven Morten Fut
Efter at have læst Jane Lyt
Lytthans glimrende indlæg ”Åhh
at være Christianshavner”
blev jeg nysgerrig angående
en kronik i information, som
hun henviser til. Jeg gik så
kronik fra information, skrevet af Susanne Bregnbæk
den 27. december 2011.
Desværre er det sådan,
imellem dem, der har boet et
langt liv på christianshavn,
efter christianshavns store
sanering på godt og ondt.
Udsaneringen og sammenlægningen af lejlighederne
medførte en del tragedier
for dem, det berørte, de var
vant til, at man boede tæt og
havde et socialt netværk på
gaden eller i baggården, og at
alle hjalp, hvor de kunne og
havde råd til.
Der var altid hjertevarme
og plads til en til ved middags
bordet, selvom det var småt
med pengene. Vi var trygge i
vores sociale omgivelser. Fortil husum og tingbjerg, dog
med rimelige huslejer og et
løfte om at dem, der havde
Så kom perioden, hvor
tede til bydelen og besatte
de kondemnerede bygninger,
der havde stået tomme i
årevis. De studerende og
boligløse fandt hurtigt sammen med christianshavnerne
i en fælles kamp for en bedre
bydel, hvor vores børn kunne
vokse op i trygge omgivelser.
Undervejs opstod der ejerlejligheder i de gamle pakhuse,
og alle porte til de smukke
baggårde blev spærret af,
som var det selve Fort Knox.
Og senere kom perioden,
hvor husejerne solgte ud
af deres spekulant ejen domme med mulighed for,

nogen, de
er snarere
udtryk for
en herlig,
undertiden
bidsk og
o f t e s t
meget præcis humor.
L ad os
d e r f o r
dele denne
sjove viden
om særlige
navne både
på steder,
huse og
også på
særlige
mennesker Sådan tænkte Ismael Aswath Sylvester fra 5. U på Christianshavns Skole, da
på Chris- jeg fortalte om Christianshavns histprie og om huset, der blev kaldt “Spegetianshavn pølsen”. Hvor bjergene i baggrunden kommer fra, er der ikke nogen forklaring
m e d h i - på, men Christianshavn har jo altid været et sted med gode forbindelser til
nanden.
hele verden - især til de nordatlantiske lande....
I kan
sende jeres bidrag til vores
e-mail: christianshavneren@
beboerhus.dk,
eller skrive til: Christianshavneren, Christianshavns Beboe rhus, Dronnin- På forsiden af Christianshavneren/marts er der et billede af
gensgade 34, 1420 Kbh. K “Bessefar”. Pigen med det mørke hår er jeg næsten sikker
- eller lægge et brev i vores på er “Jette Kragen”, som ses herude af og til stadigvæk.
postkasse i Beboerhuset. og Det kælenavn har hun fået af Kim Larsen. I skriver at I
så vil vi samle navnene på et samler øge/kælenavne, og man skal se en begyndelse side
kort, som vi vil sætte i én af 3. Men på side 3 skriver I ikke noget om det, eller hvor de
de kommende aviser.
skal sendes til?
Jane Lytthans
Mvh Anne O’Neill

Svar fra en læser

at beboerne kunne købe
ejendommene. Hvoraf adskillige, gudskelov, er blevet
til andelsboliger med mulighed for at blive boende for
dem, der kunne låne i banken. Jeg kan i forbindelse
med kampene for en bedre
bydel nævne et par stykker:
Christiania - Stærekassen og kampen for Beboerhuset, junkblokaden og
kampen for sikker skolevej
svømmehal og sportshal,
som stadig ikke er løst efter
30 års kamp.
kvarter, har man vel en eller anden forpligtigelse til
at integrere sig og deltage
og lære at begå sig. Jeg vil
vove den påstand, uden at
have belæg for det, at mange
efter at have solgt deres hus,
for at have nem adgang til
forlystelserne i den indre by.
Jeg kan ikke lade være
med at nævne nogle små
eksempler med hensyn til
klagede over kirkeklokkerne til Chr-havner avisen,
andre klagede over for lidt
p-plads til familiens biler,
op med ”uvedkommende
forbudt”, eller langs kanalen

En koket scene mellem omsorgsfulde Morten Fut
og den charmerende, allestedsnærværende Anvar
Tollan
ved “½ 12” er der sat skilt op
om, at man må ikke tage ophold ved stien langs kanalen.

Ved det Hvide Snit har man
sat skilte op med ”cykling
forbudt”, samt fået skibene

der bliver øde ligesom ved
Christians Brygge, hvor man
har fjernet alt liv i havnen.
Som gammel christianshavner vil jeg sende en
bøn til dem, der beboer de
gamle smukke huse om at
åbne portene, så vi alle vil
kunne m øde synet af de
gamle gårde, sådan som OSVALD synger ” bare engang
imellem ”
Nåh, men tilbage til den
gode mand, Morten Fut,
som var en hjertelig – venlig
- behjælpelig og åben person
for dem, der gav sig tid til
tale med ham. Det skal ikke
være nogen hemmelighed,
at Morten frekventerede
samtlige værtshuse på christianshavn, for det var her
mange af kampene, sammen
med andre tørstige sjæle,
blev diskuteret og planlagt.
Mortens store passion var
jernbaner og minibaner, han
deltog aktivt i Hedelands
Veteran Baneklub, hvortil
Morten en gang om året
inviterede alle på havnen til
at deltage med madkurv og
en tur i damplokomotivet,
og han havde skam sin egen
diesel vogn.
Her kan jeg berette historien om, da Morten mødte op

i banken for at låne penge.
N år e t u ng t m e nn es ke
på den tid gik i banken
for at låne penge, troede
personalet i banken som
regel, at det var til en bil,
og de spurgte selvfølgelig, ”
hvad skal du bruge pengene
til”? ”Jeg skal såmænd købe
et ”futtog”! Det havde de
aldrig prøvet før, og hvordan
tager man så lige pant i det.
Morten havde også sin
gang i chr-havns beboerhus,
og ikke mindst foreningen
Schlottmanns raderinger,
hvor han var meget aktiv
med at affotografere foreningens mange Raderinger.
Ja, Morten var tørstig, men
mon ikke mangen en beboer
på christianshavn en gang
imellem bliver det?
Måske skulle man prøve
at besøge en af de mange
”ventesale”, hvor mange
berømtheder har slået deres
folder.
Dette er en opfordring
til filosoffer og socialantropologer.
Mvh. Finn andreasen
( dress ) voldboligerne
Christianshavn

Mandag d. 2. april kl. 19.30

Quizaften med Gunner Frøberg som Quizmaster

Lørdag d. 14. april kl. 20.00

Clausen og Poulsen spiller op til dans
Se også Face Book: Høvlens Venner
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GENERALFORSAMLING
i
CHRISTIANSHAVNS BEBOERHUS
Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhusforening
Tid: Torsdag den 26 April 2012, kl. 2000

Sted: Spisehuset
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af 2 referenter
Valg af 2 stemmetæller
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret
foreningsregnskab
6. Vedtægterne
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
10. Valg af 2 brugerrepræsentanter
til ansættelsesudvalg
11. Valg af 2 revisorer
12. Uddeling af Christianshavnerpris
13. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

”Kunst i børnehøjde”
Børnehaveklassen 0.V, Christianshavns
Skole udstiller fra den 26. marts og frem
til den 13. april malerier og forarbejder på
børnebiblioteket på Christianshavns Bibliotek

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, altså Torsdag den 12 April 2012
Adresse:
Bestyrelsen, Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34, 1420 Kbh. K

En usædvanlig positiv 100-årig
på Christianshavn
Af Jan Domela Nygaard - familiefoto
Ingrid blev for 100 år siden
født i Bække lidt nord for Vejen på den Jyske Højderyg.
Her voksede hun op med
sine 13 søskende. Heraf viste
pigerne sig at have lange
livslinjer. Efter i mange år at
have drevet en købmandsforretning i Hedensted, tvang
stordrift ægteparret til at
søge nye veje. Ingrid blev
hjemmehjælp og ægteparret
købte byggegrund i Juelsminde. Da Ingrids to døtre
var døde og hendes mand nu
også faldt fra, havde hun kun
to børnebørn tilbage. Sammen med den ene købte hun
for 10 år siden en lejlighed
på Christianshavn. Da synet
var begyndt at svigte, lærte
hun det omgivende gadenet
udenad og fandt Christianshavns Seniorklub hvor hun
bl.a. holdt foredrag om sit
lange liv. Da Ingrid spillede
klaver efter hukommelsen,
var hun med da klubben
købte sit Yamaha-klaver,
bl.a. ved julefesten sidste
år og ved klubbens 15-års
jubileum blev Ingrid æresmedlem.
Kære Ingrid, klubben ønsker
dig hjertelig til lykke med
din 100-årsdag den 4.april!

Tekst: Lotte Hex Frederiksen
Foto: Manja Hansen, bibliotekar
0.V har ige nnem sm å 4
uger arbejdet med emnet,
”Kunst i børnehøjde”. De
har fokuseret på processer
og teknikker frem for produkter. Sideløbende har de
i forbindelse med en ”Kunst
evighedskalender” arbejdet med forskellige former
for kunst, lige fra abstrakt
kunst, collager, tegninger,
pop art, akvarel og tusch
billeder. - De to sidst nævnte
er st adig under udarbejdelse.
E l e v e r n e h a r a rb e j d e t
me d penselt ekni kker o g
farvelære – Hvad sker der
når man trykker hårdt/blødt
med en pensel? – Hvad vej
maler man? Og vigtigst af
alt, – Hvordan holder man
på en pensel?

Hvad sker der f.eks. når
man blander 2 forskellige
farver? Og hvorfor passer
nogle farver bedre sammen
end andre? Kan man virkelig skabe ALLE farver udelukkende ved brug af RØD,
GUL og BLÅ?

i udstillingen. De har været
ude i naturen med fedtfarver
og farvet det de så, ligesom de også har været på
billedværkstedet i børnekulturhuset på Amager og skabt
dyrebilleder i 3D så fantasi

Forarbejdet til malerierne
har bestået i først at prøve at
tegne efter et billede af eget
valg. Det kunne f.eks. være
en kendt kunstner, et dyrebillede, et billede i en bog,
blad eller hvad der nu kunne
inspirerer en – resultatet ses
på udstillingen, deraf også
forskelligheden.

Disse malerier er børnenes
malerier og resultatet af at
prioritere tid til det kreative!
Noget man håber, at alle
børn vil få gavn af på langt
sigt. – Det handler nemlig
ikke om at man behøver at
være kunstner for at være
kreativ.

Eleverne har selvfølgelig
også været på tur til et galleri for moderne kunst, hvor
farver og sanser var kernen

Kunst er jo også at turde
kaste sig ud i noget nyt og
ukendt og tro på man godt
kan, hvis bare man gør et
forsøg.
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Kvinder ka’ da ikke bokse
Det er torsdag aften, og jeg er på vej op ad trapperne
til CIKs lokaler i Bådmandsstræde for at overvære en
omgang boksetræning for kamphold. Jeg følger strømmen af unge mænd, lyden af dunk i ryggen og lugten af
sved og testosteron. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg om et
øjeblik vil træde ind i en mandeverden, indtil to unge
kvinder overhaler mig indenom. Der er fem minutter
til at træningen går i gang, og de har travlt

Bokseklubben på Christianshavn er kendt for at have
huset Mikkel Kessler. Han er
faciliteter, men han kommer

-

-

skal bokse sit livs kamp.
ikke det var fordi de stod
-

”Det er mega sejt”

det fra resten af rummet.
Emilie døjer med en lille

Kesslers fodspor.
dobbelte Danmarksmester

DM og Nordiske mesterskaber

at det er slut med at sn-

hende, men hun vil vinde på
point. Hun er bedre teknisk

løb rundt i det lille rum
sepuder fasttømret i loftet.
To helt almindelige unge
kvinder
-

sidste år blev hun danmarks-

DM løber af stablen om en
-

hvad de kan for at komme

mesterskaber er høje, så der
-

Forårsrengøring
Lørdag d.14. april kl. 10:00 arrangerer Christianias aktionsgruppe forårsrengøring på Refshalevej

en DM-titel at forsvare.

-

ses op fra sivene, søbredden

Hvis du har arbejdshandellers kan de lånes.

Hvis de kan, så kan jeg
også
bokse. Det ser hårdt ud, men
boksepuden. Udover kampholdet er der motionshold,

derfor allerede at troppe op

bokse. De slår bare ikke
boksere.

Og rengøring er tiltrængt, så tag dine waders med
foto: Marie M

frokost.
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Lokaludvalget i marts 2012

Vi diskuterer

-

Kom med idéer til
, der udvikler Christianshavn.Vi skal bruge dem
til et
, som Københavns
politikere får i hånden. Hør sidste nyt
om planer for bydelen.
Mød op
Christianshavns Beboerhus,
Dronningensgade 34.

i

Søg penge til dit projekt eller
arrangement. Næste frist er den 1. april.

Igen en måned med mange aktiviteter. Lokaludvalget har
nu siddet halvdelen af sin funktionsperiode – og vi fandt,
det var tiden til at gøre status og undersøge, hvad vi evt.
kunne gøre bedre. Vi holdt derfor et seminar lørdag 17/3,
hvor der for en gangs skyld var mulighed for at gå i dybden
med drøftelser – i stedet for at være bundet af de sædv.
alenlange dagsordener, hvor der kun er skaldede 3 timer
til behandlingen af komplicerede sager. Som led i oplægget
havde vi prøvet – med de fejlmuligheder, der nu en gang
er, at lave en opgørelse over, hvor meget det i det hele taget
har nyttet.
20% hits
Statistikken ser ud som følger:

mange: LU har sendt et orienterende brev til KKs teknikog miljøudvalg, så de har muligheden for fyldestgørende
viden inden afgørelsen. LU udsendte også mandag 26/3
en pressemeddelelse, således at Teknik- og Miljøudvalget
(inden deres besluttende møde) har endnu en chance for
at se kendsgerningerne. Endelig har netværket Sikker
Prinsessegade – der jo også er en arbejdsgruppe i LU-regi –
foranstaltet nogle øjenåbnende aktioner. Så det er vort håb
(og det ved I mere om, når I læser dette), at TMU tager sig
sammen og sender sagen tilbage til Politiet med besked om
at tænke én gang til. I øvrigt er emnet også oppe på vort
borgermøde 11.april i Beboerhuset – forhåbentligt med et
panel af de ansvarlige politikere og politifolk - hvor vi også
skal drøfte
Bydelsplan
Godt nok afsluttede vi et bydelsplanarbejde i 2011 – men for
at få bedre synkronisering med kommuneplanerne, er det
nu vedtaget, at alle 12 LU´er skal lave bydelsplaner i 2012.
Målet er at sikre bedre sammenhæng med kommuneplanen,

Vi har afgivet 52 høringssvar mm
I 11% er LUs henstillinger delvist fulgt
I 9,6% er LUs henstillinger fulgt helt
I 40,4% er LUs henstillinger slet ikke fulgt
15,4% er ikke afgjorte endnu
19,2% har LU ikke haft en mening/resultatet
kendes ikke

HUSK: Lige nu kan du søge i en særlig
pulje på 75.000 kr. til arrangementer,
der sætter fokus på bydelens udvikling
- eller hvad,
du mener er vigtigt!

og det er jo selvfølgelig en potentiel sovepude – men det
ku godt være meget bedre. Vi diskuterede lidt, hvad vi
kunne gøre for at nå en højere succesrate. Det er jo nemt at
mene, at de andre ikke lytter – men hvorfor – og hvad kan
vi gøre ved det? LUs fornemste formål må jo være at skabe
bedst mulig kommunikation mellem Christianshavnerne
og byens overordnede styre, således at der lokalt opleves

Næste møde i Christianshavns
Lokaludvalg er
. Mødet er åbent for alle og
begynder med spørgetid.

der pegede på, at en mindre konfrontatorisk tone – men
argumenter.
Forholdet til det overordnede regelsæt var også til debat
– styrelsesloven, forvaltningsloven, BRs foreskrifter mm.
organ, nedsat af Københavns Kommune, er LU også
forpligtet til at overholde spillereglerne.
For denne signatur var det væsentligste indhold af
seminaret en konstatering af, at LU skulle arbejde på – så
alsidigt som muligt - at præsentere borgernes synspunkter
på en ordentlig måde og derigennem arbejde på mest mulig
på en dag – og det er et langt, sejgt træk.

Prinsessegade er hot!
På trods af alle gode hensigter i forvaltningen blev

på holder. Og da der dels er nogle ting, vi måske ku ha gjort
bedre i bydelsplan 2011, dels er nye synsvinkler, som måske
også skal med, vil vi meget gerne have jeres meninger på
bordet. Bydelsplaner er derfor også på dagsordenen ved
borgermødet 11/4, hvor vi vil holde workshops.

Krøyers Plads
Lokalplanen, der nu hedder ”Strandgade Nord”, var
genstand for et orienteringsmøde i DAC 22/3. Kommune,
bygherre og arkitekter fremlagde deres planer og
overvejelser – borgere kommenterede. Mødet blev en god
– ind i mellem ret detailleret – meningsudveksling. Men
det korte af det lange er, at der synes at være den fornødne
opbakning til at tillade NCC at opføre et byggeri, der både
er højere og tættere end vi bryder os om. Vi kan så – alt
efter gemyt – glæde os over, at vi dog har fået høvlet noget
af højderne, at vi – gennem reel deltagelse i workshops
ingen økonomisk magt har over – og at vi faktisk har fået
etableret en modus vivendi med bygherren, der betyder at
vi, efter min mening stadigvæk, får et resultat, der er til at
leve med. I stedet for – når konjunkturerne igen vender –
at blive placeret med et totalt uudholdeligt projekt.
Der blev også talt om det meget væsentlige problem med
tung arbejdskørsel i Strandgade – det lod til, at dette ikke
var færdigplanlagt – men både kommune og bygherre var
indstillet på (selvfølgelig?!) at spille efter reglerne her –
selvom der heri kan ligge en betydelig økonomisk belastning
for bygherren. I den ideelle verden ville vi alle meget gerne
have haft noget andet – men grunden er nu en gang sendt
i omløb på markedsvilkår – og jeg skuer ingen mulighed i
enoverskuelig fremtid for at det bliver anderledes.
Men – kære venner –
Husk Christianshavnermødet 11/4.
poul

ned af en politimæssig prioritering af optimale taktiske
positioner ved evt. ballade på Christiania. Protesterne er

Mangfoldighed i kulturmødet
For nylig vedtog Chr.havns Lokaludvalg at tiltræde
”Mangfoldighedschartret”.
Det var ikke en vedtagelse, der koster penge.
Det var ikke en vedtagelse, der kræver foranstaltninger.
Men det var en vedtagelse, der kræver noget af dig og mig
og os alle sammen: når vi får en ny nabo – og hun måske
sender sine børn i en anden skole, hun måske stemmer et
andet sted end os, måske taler dansk på en anden måde,
måske også er født et helt andet sted – ja, så kræver chartret
af os, at vi er åbne overfor, at andre kan se anderledes på
tingene end os selv. Og at andre alligevel kan være lige så
sammen har ret til en udstrakt hånd, der signalerer, at ”du
skal også være med her”.
Og det er jo en god holdning for et kulturmøde – skab nye
venner – du kan lære noget nyt og spændende!
poul

Mågemod
En ung kvindes blide væsen - og i særdeleshed
hendes sandwichsbidder - afstedkom et særsyn i
den stærke forårssol et solidt middagsmåltid for sit store
mod.
Tekst og foto: Mortan Jakobsen
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Biograferne og Euro – traktaten
Fra 1966 til 1996 havde Christianshavn en fornem biograf
i Store Sønderstræde 9, nemlig Cinemateket, som var en
(lige bortset fra at vi havde den dejlige Atlantic på torvet,

Film og andre store har henvendt sig til regeringen og

Virkelig alvorligt bliver det, når EU kommer til at

Vær med til at stoppe vanviddet og kræv folkeafstemning

anvar tollan

Overgaden Neden Vandet og Overgaden Oven vVandet
var lig med Hovedgade, men ved opslag, har jeg erfaret, at

Rigmor Winthrop og Erik Mortensen

Folkeeje på aktier
Her på Christianshavn er vi overvejende rigtig glade for
Hippiebevægelsen,

kvindebevægelsen,

affaldssortering,

har tilmed i de senere år været kedelige tilfælde af slem

ophavsmand til nogle af delene, har det talt med i det store
billede, at CA har haft disse idealer, når vores land igen og
Helt personligt er det dog min opfattelse, at det især er to

af staten, hvilket den danske lovgivning da også åbner

af demokrati kan netop måles på, hvordan det behandler

politikerne, hvor vi i den grad tolererer og støtter op om

tænkende, og det har været en stor glæde at opleve,
hvordan disse personer ikke er blevet set skævt til, men
Med venlig hilsen Jette Arendrup
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