Åhh at være christianshavner - - Mange har spurgt
Christianshavneren, om vi ikke
kan skrive, så alle der bor på
Christianshavn kan følge med. Vi er
for indforståede med hinanden, siger
de.
Derfor vil vi, i mange aviser
fremover, sammen med jer læsere
prøve at skabe en fælles platform,
et kulturmøde, hvor ”gamle” og
”nye” beboere kan spørge og fortælle
hinanden om historien og fremtiden
for den bydel, som vi alle bor i.
Vi på Christianshavneren samler
f.eks. på øge/kælenavne til husene og
stederne på Christianshavn – kender
I nogen sjove navne, så vil vi bringe
dem placeret på et kort over bydelen
Se en begyndelse på side 3
Mon nogen af personerne på billedet herunder stadig
har deres gang på Havnen? Fotoet er taget i 1970 og
gengivet i “København før og nu - og aldrig” udgv. af
Bo Bramsen og Palle Fogtdal.
“Bedstefar”, som sidder i lænestolen ved det, som nogen
har kaldt “Københavns længste bar”, var fjerde generations christianshavner, men han blev desværre udsaneret til en forstad langt ude vestpå. Så han valgte, i sine
sidste år, at tilbringe mange nætter på de christianshavnske trappegange.

Fotoet, hvor der skues ud over
Havnen, er taget af Susanne Mertz
i begyndelsen af 1999, fra metrobyggeriets store kran.
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søndag den 4. marts
Gør en forskel for verdens fattigste
Meld dig som indsamler
på Folkekirkens Nødhjælps store indsamling
Du kan: melde dig ved:
SMS ”TUR”
TUR” til 1277 og blive indsamler
eller give et bidrag via SMS:
”GIV150” til 1277
eller
Bankoverførsel:
REG.nr: 9541 Kontonr. 7002300
eller
med Dankort via:
www.noedhjaelp.dk

HuskAt
Miljøbilen

kommer den 19. marts på Torvet kl.19 til 20.
Og husk: Kun rent pap i pap-containeren.

Ved du at Christianshavns Lokaludvalg
er på facebook?

Borgerservice Sundby
Kom med i haven !

På Krøyers Plads kan du høre om Black Box haver den 22.
marts kl. 16 - 17.

foto: Bo Sørensen

Christian Søe fyldte 70

Se nyheder, info om kommende møder/arrangementer, gå i
billedarkivet og se stemninger fra tidligere arrangementer og
sidst men ikke mindst skriv lidt om hvad, du går og tænker
på/savner/vil forbedre her på Christianshavn.
Find os via www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk

Den 24. februar fyldte Christian Søe 70 år, Han er manden,
som for over 40 år siden startede Rugbyklubben CSR-Nanok:
Christianshavns Skoles Rugbyklub, og still going strong.
Herover ses Christian Søe sammen med den nuværende
formand for CSR, André Nielsen.
i anledning af Christian Søes fødselsdag.
Vi ønsker alt godt fremover.

red.

Stort til lykke Nulle

Til vands, til lands og på Havnen...
Wabber er vores helt og han fylder 50 år den 3. marts 2012, og det skal
fejres med manér, så Wabber holder åbent hus i C.I.K. i Bådsmandsstræde 20
fra kl. 18.00
Kom og få lidt mad, øl og vin, inviterer Wabber - vi takker og ønsker stort,
stort til lykke med det halve århundrede.
Christianshavnerens redaktion

Nulle ”Verdensorkester” (Elith ”Nulle” Nykjær) fyldte 75
år midt i februar. Han er manden, som sammen med sin
uundværlige klarinet og sin dejlige kone, Louise, startede ”Nulle og Verdensorkesteret ” i 1982 Han er kendt
og elsket af hele Christianshavn og selvfølgelig også af
resten af Danmark.
Jazzen har fyldt meget af hans liv, men heldigvis fandt
for, med et stoneface og et blink i øjenkrogen, at skabe
de mest sublime, underspillede roller. Bl.a. i børne- og
ungdomsprogrammer som ”I sandhedens tjeneste” og
Poul Nesgaard. Han har også haft større og mindre roller
”Nulle og Verdensorkestret” har altid været parat til at
stille op for at hjælpe og støtte lokale arrangementer –
især hvis de dermed kunne være med til at forbedre det
sociale og kulturen på Havnen! Tusind tak for det!
Christianshavneren sender alle de varmeste ønsker for
en dejlig fremtid.

Claus Johan Biering
en gammel kæmpe er død
Mangeårigt, aktivt medlem af socialdemokratiet og
historisk beskriver af vores værtshuse, er gået til de
evige arbejdsmarker.

L
For at øge sikkerheden blandt cyklisterne, har

Produktionsplan 2012
Deadline
annoncer
3
4
5
6
7
8
9

April
Maj
Juni
Sept.
Oktober
November
December

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

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

Omdeles
30.+31. marts
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

man må køre med
Mange cyklister kører nemlig rundt med cykellygter, der
ikke er synlige nok – og derfor kan cyklisterne blive overset af bilisterne. Fra efteråret bliver det desuden forbudt
at have cykellygter hængende og dingle i en elastik-snor
fra styret eller bag på cyklen. Lygten skal pege lige ud, så
bilisterne nemmere kan se cyklisterne.

æserbreve og -fotos

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

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 Markusansv.)
Jane Lytthans
Jette Nielsen
Bo Sørensen
Rigmor Winthrop
Basti
Camilla Pedersen

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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Åhh at være christianshavner
Januar har været en diskussionsmåned for
en del folk på Christianshavn. Mange havde
lige efter jul læst en kronik i Information,
hvor en kvinde beskriver sit naboskab til
en mand, som hun opfatter som én af samfundets bundfald. Hun og hendes familie
har boet ved siden af manden i 10 år uden,
at deres kommunikation blev til andet
end et ”hej”, heller ikke den dag, da hun
opdagede blodpletter op ad trappen og til
naboens hoveddør. Skribenten opdager på et
tidspunkt, at naboen er død og ved en pludselig indskydelse beslutter hun at deltage i
gravøllet, som foregår på et lokalt værtshus.
Kronikøren har boet på Christianshavn i 10
år, ved siden af en mand, hvis ”kælenavn”
hun lærer at kende til gravøllet, og som hun
offentliggør i sin kronik!
Diskussionen er foregået mellem de, som
syntes, at skribenten hænger sig selv ud ved
at fortælle om sin ”hytten sit eget skind”, og
de, som kendte den afdøde, og som føler sig
fortørnet over, at den selvbudne gæst i den
grad fejlfortolker det miljø, som den afdøde
havde færdedes i, - og at hun øjensynligt
intet vidste om den bydel, som hun bor i,
”hun kender ikke engang gadenavnene”, som
én sagde, ”Snorrebroen ligger ikke i Bådsmandsstræde, men i Sankt Annæ Gade!”
læres, det er nok sværere at lære om og
forstå det christianshavnske liv, som det
foregår dér, hvor man ikke selv færdes.

at besøge ét af de steder, hvor han tilbragte
noget af sin tid, på et værtshus. Men hun
opdagede samtidig, at ”flasken ikke var
hans eneste ven”, fordi de øvrige deltagere
kunne fortælle hende en masse om hans
at værtshuset var én af hans baser, hvor man
holdt øje med ham, hvor han ofte kom ned for
at få morgenkaffen og en sludder (og nogle
øl)– det havde han gjort så sent som få dage
før sin død – her kendte man hans styrker
og svagheder, her blev han set…
Læren heraf
Den ovennævnte historie kan der skrives
meget mere om, men den bragte en stor
erkendelse frem i denne artikelskriver, nemlig den at det er tid til en større debat om,
hvilket Christianshavn vi vil have?
Christianshavn har gennemgået en meget
stor forandring i de sidste ca. 40 år.
Christianshavn ændrede sig på kort tid
fra at have været et nedslidt hovedsagligt
arbejderkvarter med store industriarbejdspladser som B&W, Holmen, Kongelige
Grønlandske Handel, Kul &Koks Kompagniet osv. til et velrenoveret velhaverområde.
Da undertegnede flyttede til bydelen i
lære ”hvordan man opfører sig på Christianshavn” – vi blev belært om livet, som det
blev levet på godt og ondt i bydelen og om at

holde øje med hinanden, som i ethvert landsbysamfund. Vi lærte hvem der var hvem, og
Der var ikke megen romantik i denne
opdragelse, det var af praktiske hensyn, for
man havde brug for hinanden i en bydel,
hvor de fleste ikke havde meget at leve
af. Store familier boede i små nedslidte
lejligheder, nogle i mørke baggårde med
lokum i gården.
Derfor var værtshusene både en velsignelse
og en forbandelse – de blev værestedet
og dagligstuen for, oftest, mændene, når
trængslen blev for stor derhjemme. Men de
blev også et mødested, hvor oplysninger og
nyheder blev udvekslet, hvor man spurgte
efter de, som ikke dukkede op, som de plejede osv. Og selvfølgelig var der slagsmål og
mange uheldige drukvaner omkring værtshusene, men det var nok en mere accepteret
livsform på den tid.
Manglende kulturmøde
I 1970´erne gennemgik Christianshavn en
stor saneringsbølge, hvorved 2/3 af den christianshavnske befolkning blev udsaneret,
lejligheder blev renoveret og sammenlagt og
i de følgende årtier forøget den christianshavnske befolkning betragteligt, samtidig
med at de store industriarbejdspladser og
det meste af forretningslivet er forsvundet.
Der er blevet meget færre steder at mødes,
at se hinanden, at lære hinanden at kende.

Og der var ingen ”gamle” christianshavnere
til at fortælle alle disse nye beboere om den
christianshavnske historie og traditionerne
for at få et godt liv på Christianshavn. Der
har ikke været det nødvendige kulturmøde,
som kunne skabe en fællesskabsfølelse og et
medansvar for at bydelen trives. Et kulturmøde er ment som et møde mellem alle de
kulturer, som vi alle bringer med os både fra
vores opvækst og fra de steder, hvor vi har
boet før. For at opnå en bedre trivsel i vores
bydel, mener christianshavneren, at det er
vigtigt at vi forstår hinanden og derfor sammen kan skabe et bredere fælles grundlag.
Christianshavneren kunne derfor tænke
sig at råde bod på de efterhånden alt for få
mødesteder!
Vi vil i de kommende aviser på forskellig
måde prøve at få skabt nogle kulturmøder
mellem alle os, som bor her på Christianshavn. Da det er alt for let at sige, ”Jamen,
vi plejer…… ”, så håber vi på, at alle både
nye og gamle beboere vil bidrage til disse
”møder”.
Vi ønsker og håber, at I vil skrive om jeres
oplevelse af at bo i bydelen – være nysgerrige
på bydelens historie – komme med forslag til
ændringer, forbedringer osv. osv.
Lad os lave det første fælles kulturmødested
i Christianshavneren!
Jane Lytthans

Kritik af ”Krøyers Plads”
Brevet fra
Det Kongelige
Akademi For De
Skønne Kunster

PRESSEMEDDELELSE modtaget søndag
morgen d. 26. feb. 2012
AKADEMIRAADET UNDSIGER KØBENHAVNS KOMMUNES LOKALPLAN FOR
KRØYERS PLADS
AKADEMIRAADET, der er ’statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål’, har rettet
henvendelse til Københavns kommunes
forvaltning med en lammende kritik
af det forslag til nybyggeri på Krøyers

foto: Marie Markus

Gælder loven for A P Møller?

fremlagt med kommunens støtte (jvf. vedhæftede kopi af Akademiraadets skrivelse).
NCC’s bebyggelsesforslag er netop lagt ud til
8 ugers ’offentlig høring’ som led i udarbejdelsen af en ny lokalplan for Wilders Ø i
Inderhavnen, nu kaldet ”Strandgade Nord”.
Akademiraadet udtrykker sig sin vane tro
om meningen:
Det er mildt sagt ”uheldigt”, at ”det ikke
er byrummet, der er udgangspunktet”
for NCC’s udformning af sit byggeri, men
at rummene omkring det blot vil blive ”de
rum, som husvolumenerne efterlader”.
Akademiraadet er heller ikke imponeret af
”de viste bygningsvolumeners arkitektoniske
udtryk” i tidens populære formsprog ”med
At Rådet ”ser frem til, at disse overvejelser indarbejdes i projektet” betyder faktisk,
at det hele skal tegnes om:
Det er nybyggeriets placering midt på
NCC’s grund, der er den store, alt afgørende
fejl - og den er uoprettelig, med mindre bebyggelsesplanen omdisponeres radikalt.

Eftersom høringsperioden først lige er beg
yndt den 20. februar, og løber frem til 20.
april, er der begrundet håb om, at det for en
gangs skyld vil lykkes for ’offentligheden’
at få greben under Københavns kommunes
primitive lokalplanlægning!
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:
Københavns kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bydesign
bydesign@tmf.kk.dk
AKADEMIRÅDET
KongensNytorv 1
København K
info@akademiraadet.dk
NCC v/projektudviklingschef Claus Skytte
csy@ncc.dk

Knud Josefsen
K
I sagen om de christianshavnske broer, som
en række forskellige aktører på Christianshavn har anlagt mod Københavns Kommune og Natur- og Miljøklagenævnet med
påstand om overtrædelse af fredningsloven,
faldt der i sidste uge to afgørelser: Retten
på Frederiksberg besluttede at retssagen
ikke skal have opsættende virkning, altså
at kommunen kan bygge løs inden retssagen
er afsluttet, og Vejdirektoratet har afvist
boligselskabet Lejerbos klage over ekspropriationen af deres udendørsarealer.
Sagen trækker dermed spor til de ulovlige
byggerier af Bilka-forretninger i Horsens
og Fields. Bilka ejes som bekendt af Dansk
Supermarked, som igen ejes af A P Møller.
Bilka i Horsens blev dømt ulovlig opført i
både Lands- og Højesteret, og daværende
miljøminister Connie Hedegaard gjorde det
til sin mærkesag at loven gjaldt for alle,
også for A P Møller. ”Lov er lov, og lov skal
holdes”, sagde hun. Men hun tog fejl. Loven
gjaldt ikke for A P Møller, så efterfølgende
blev hun fjernet fra sagen, og justitsminister Lene Espersen lovliggjorde byggeriet
administrativt. Bilka i Fields blev erklæret
ulovlig for mere end et år siden, men siden
er intet sket.

På den baggrund er der derfor ikke noget
overraskende i Frederiksberg rets kendelse
eller i Vejdirektoratets afvisning af klagen
over ekspropriationen af Lejerbos udendørsarealer. Men måden det er sket på, må
gøre enhver tilhænger af demokratiet trist
til mode.
Retten på Frederiksberg afsagde nemlig
sin kendelse med to fraværende dommere
ud af tre og midt i en proces hvor den havde
givet parterne en uges frist til at kommentere hvorvidt sagen skulle have opsættende
virkning. Men pludselig besluttede retten
altså at den alligevel ikke ville vente på disse
kommentarer.
Også i Vejdirektoratet var sagsbehandlingen helt udsædvanlig. Det tog direktoratet
under 24 timer at behandle beboernes
klage. Hvis det var almindelig standard i
det danske statsapparat, ville landet gå en
tryg fremtid i møde, men desværre er det
jo blot udtryk for at sagen ikke er blevet
realitetsbehandlet.
Er de to afgørelser udtryk for at sagens
afgørelse i forvejen er dikteret fra statsapparatet?
Gælder loven for A P Møller?
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debat & læs
ÅBENT BREV TIL FRANK JENSEN

ALTERNATIV: Rumlig illustration af
alternativt forslag til markant bebyggelse
på Krøyers Plads, som - trods større bruttoetageareal end NCC’s nybyggeri - lader
en langt større del af pladsens areal ligge
frit som samlet offentligt område i åben
forbindelse med havnen.
Modelfoto: Michael Paldan

NCC´s nybyggeri på Krøyers Plads ville stride mod Lokalplanen
Det nybyggeri, som NCC ønsker at opføre på Krøyers Plads,
ville være aldeles ødelæggende for det fredede kulturområde! Alene derfor bør byggeprojektet ændres meget radikalt
- eller helt opgives!
På baggrund af byens stadigt voksende befolkning er det
arbejdspladser og boliger til ”gode skatteydere”. Og hvorfor
videre har fået yderligere 5000m2 ”byggeret” til en værdi af
et tocifret millionbeløb lige ned i foret?
Men det er til gengæld helt uacceptabelt, at kommunen
ikke tager vare på vores fælles kulturarv: NCC har grebet
bebyggelsesplanen helt forkert an, og ved at placere et
omfangsrigt nybyggeri lige midt på grunden, som så at
sige fyldes til randen, ødelægges det enestående, historiske
havnerum mellem pakhusene, som ellers er stedets essentielle, og oprindelige kvalitet.
Det er ikke den relativt høje bebyggelsesprocent i sig
selv, eller det skitserede nybyggeris noget anstrengte højdeforhold, men netop dets placering midt på NCC´s grund,

Må vi andre også være her?
Den 25. januar ca. kl. 11.20 gik jeg til kassen i Netto på
Holmen. Lige bag mig kom en soldat/mariner, klædt i
civil, men med en militær vadsæk af de store.
Han teede sig, som om han stod overfor fjenden, pustede
og trampede rundt om mig. Jeg, en 64årig, burde vel forstå, at jeg må vige for hans travlhed (vigtig proviant) 3x4
classic øl og 2 æsker Toffee Fee!!! for tænk hvis ”russerne”
skulle komme. Han knoklede ud af Netto, tværs over kørebanen og ind ad ”svingdøren” til Forsvarskommandoen.
Er disciplin ikke længere en egenskab hos det det danSamme optræden opleves ofte i bus nr. 66.
Hvis man ikke en gang kan opføre sig ordentligt herhjemme i fredelige Danmark, hvad så hvis man kommer
til ”fjendeland”?
Kirsten Brych
Voldboligerne 5

der først og fremmest er helt ødelæggende for rummet og dets omgivelser. Det er dybt underligt, hvis
nogen ansvarlig virkelig tror dermed at leve op til
lokalplanens krav om, at der skal ”tages udstrakt
hensyn til den eksisterende bebyggelse i og uden
for området”.
Hvilken glæde har vi fremover af det fredede,
endnu fritliggende Wilders Pakhus, hvis det omklamres tæt til begge sider?
NCC´s bebyggelsesforslag er disponeret i lodret
modstrid med såvel den gældende lokalplan, som
med det nye lokalplanforslags klart formulerede
formål (jvf. § 1).
Alene af den grund bør det naturligvis ikke kunne
overleve den offentlige høring!
Godfred Louis-Jensen, arkitekt
23. februar 2012

Kun eet Ældreråd
i København
Københavns Kommune har hidtil, som den eneste
i landet, haft 12 ældreråd, tilsvarende antallet
af lokaludvalg, men fra den 1. januar 2013, skal der kun
vælges medlemmer til ét ældreråd, bestående af 25 medlemmer.
De hidtidige 12 råd har samarbejdet i ”De københavnske
Ældreråd”, hvor man har behandlet de sager, som har haft
fælles interesse for alle
ældre i kommunen, uanset hvilken bydel man bor
i. Dette arbejde, som jo
primært består i at rådgive kommunens politikere
om forhold, som berører
ældre, skal nu overtages
af det nye københavnske ældreråd. De lokale
bydelsinteresser er hidtil
blevet dækket af bydelens
lokale ældreråd.
MEN det problematiske i den nye ordning er,
hvorledes man fra 2013
vil opretholde forbindelse
til de enkelte bydele, idet
der naturligvis fortsat
Bent Johansen
vil være forhold, der kun
drejer sig om de ældre i
den enkelte bydel, som politikerne skal tage stilling til.
Ældrerådet er jo høringsberettiget om alle forhold, som
vedrører de ældre i kommunen, derfor må der skabes en
forbindelse mellem det fælles ældreråd og de enkelte bydele,
og her kommer Lokaludvalgene ind i billedet, for de ældre
københavnere har naturligvis krav på, at man er indstillet
på at sikre, at de ældres oplevelse af deres forhold i bydelen
viderebringes til politikerne på rådhuset
” De københavnske Ældreråd” håber derfor på et samarbejde
med lokaludvalgene, således at vi i fællesskab kan skabe
reelle høringsmuligheder om de ældres forhold også på det
lokale område.
Bent Johansen
Formand for ”De københavnske Ældreråd

Broerne kommer – stop Eurotraktaten
Tirsdag d.14. december var en sørgelig dag for Christianshavn, sagde formand for Christianshavns Lokaludvalg
Poul T. Cohrt. For da gav Naturklagenævnet Københavns
Kommune grønt lys til at opføre 4 nye broer, heraf 3 over
bydelens kanaler. Det vil ødelægge Christianshavn, som den
bydel, vi kan lide, med sejlere og liv. Det kunne man læse i
”Christianshavns Kvarter” d. 15.december.
Tirsdag d. 31. januar var en sørgelig dag for Christianshavn og hele Danmark. For da sagde 25 EU-lande, herunder
Danmark, ja til Eurotraktaten. Med det ja overlader et stort
folkestyret og velfærden. Et ja, som øger arbejdsløsheden
kan lide, og derfor bør befolkningen spørges.
Efter underskrivelsen d. 1.3. i Bruxelles, følger de 3 behandlinger i Folketinget. Men traktaten skal ikke vedtages,
den skal stoppes. Det lykkedes ikke med broerne. Det skal
lykkes med Eurotraktaten.
Folkebevægelsen mod EU samler underskrifter med krav
om en folkeafstemning. Skriv under på www.folkebevaegelsen.dk
Hanne Micheelsen
Folkebevægelsen mod EU Christianshavn/Indre By
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Skolerne til debat - Stigende pladsproblemer
Skolerne på Christianshavn - Nu og i fremtiden - var hovedemnet ved Lokal Udvalgets sidste Christianshavnermøde.
Et meget vigtigt tema, da kommunen forventer en stigning
i børnetallet på Havnen. Plakaten på Torvet fortæller om
skolernes ønsker og trængsler. Der er spørgsmål om lokaler,
om de kan udnyttes bedre uden for skoletiden, om samar-

S ve nd A ll e rsl ev (S A) om råd ech ef fra K ø ben hav ns
kommunes(KK) Børn og Unge Forvaltning, indrømmede,
at det kunne se ud som om et 4. spor på Chr.Skole bliver
nødvendigt. Samtidig sagde han, at det måske kan klares
med vandreklasser. Kommunen har ingen aktuelle planer
om nye skoler!

energihus og Christianshavns skole vil være en ”eat-skole!”.
Der er rigeligt at debattere.
Ruth Plovgaard fra Lokaludvalgets Skole- Kultur- og

sagde, at han undrede sig over at KK er så dårligt forberedt

foregik som en panel - mødedeltager debat. Og panelet

vidst at der blev bygget, på Holmen og også på Margretheholm, og Krøyers Plads kommer også til.
Vi ved at kommunen har nogle beregninger på forventede

Skolebestyrelsesformand fra Christianshavns Skole. Birgit
Lose, Skoleleder og Niels Ploug Skolebestyrelsen fra Døttreskolen. Og fra kommunens Børn og Unge forvaltning
Svend Allerslev og S Bartholdy.

stik. Kunne KK ikke komme ud og kigge på virkeligheden
og lave en anden model?
Jo svarer SA, vi opfordrer til at man kigger på virkeligheden.
Engageret debat
Skolerne fortalte så om, hvordan de indtil nu har klaret
pladsproblemer ved at inddrage alle mulige kroge. På Christianshavns Skole, som faktisk er bygget som hospital, har
man brede gange og skolen vil forsøge at bruge dem.
Folk i salen er virkelig engagerede i denne debat og kommer med alle mulige forslag, et som synes at have rigtig
meget for sig er: Når nu KK har bygget den planlagte kæmpe
fysisk kontakt via sit gårdareal, med skolen - kunne her
være nogle lokaler?
BH takkede for forslaget, og det vil skolen rigtig gerne
se på, men desværre ligger det langt ude i fremtiden, og
brugen af huset er ikke afklaret, foreløbig skal det bevare
sin nuværende funktion.
Til slut debatterede man, hvordan Lokaludvalget, befolkningen på Christianshavn og skolerne kan være i
fortsat dialog om skoleproblematikken. Skoleborgmester
Anne Vang har nedsat en Ungekommission, der skal give
forslag om forbedring af børn og unges forhold, og om

Skolefolkene ridsede nogle problemer op omkring de fysiske forhold, begge lider af pladsmangel, og forudser at
problematikken forværres, p.g.a. det stigende antal børn
på Havnen. Birgit Hansen(BH) fortalte, at Chr.havns
Skole har 723 elever, og der er nyindskrevet 100 elever til
at begynde i 0. klasse med det nye skoleår. Skolen er p.t.
3-sporet men BH mente, at nu kommer man ikke uden
om et 4. spor. Og der vil blive et kæmpe problem med at
Også m.h.t. idræt er der et stort problem, og hun efterlyser Multihallen på Holmen.
Birgit Lose(BL) fortalte så, at Døttreskolen har 250
tilgangen af elever, og vi skal fortsat være 1-sporet. BL
sukkede også efter Multihallen, men også det Multifunktionshus, som Gymnasiet, Frelserkirken og Døttreskolen
gerne viil have bygget bag Frelserkirken ville være en

foto: Marie Markus

interesse af aftenens mødedeltagere.
Ruth Plovgaard opfordrede panelet og deltagerne i salen
til også at komme til næste Christianshavnermøde onsdag
den 7. marts 19.30 , der har det parallelle tema ”Børn
og Unge - har vi tilstrækkelige fritidstilbud til dem på
Christianshavn.”

Egentlig en pæn bygning, Christianshavns Skole, som altså er
bygget til at være hospital.

tekst og foto: Marie Markus

Torvet skal summe af liv
Christianshavnerne efterspurgte i sidste avis ideer til hvad,
vi kan bruge torvet til. Jeg mener, vi skal bruge torvet til
liv og glade dage. Et sted hvor mennesker kommer før biler.
Vi skal have et torv, man ikke skynder sig igennem. Et sted
hvor handlen blomstrer. Det kan man gøre på mange måder.
på torvet.
Vi har skønne omgivelser på Christianshavn. Bølgeskvulp
i kanalerne, fuglene der kvidrer på volden. Men torvet mangler charme, der matcher resten af Christianshavn. Som vi
elsker at gå langs kanalerne, skal vi i fremtiden elske at gå
på torvet og se på friske råvarer i små boder, mens der er
Jeg mener sagtens, vi kan skabe et torv, hvor der stadig
er plads til busserne, folk fra metroen og de handlende.

for, at Torvegade bliver en form for sivegade, hvor busserne
har førsteprioritet til at køre og hvor bilerne bliver nødt til at

Så kom toilettet
Der kom en blokvogn med et toilet til Christianshavns Torv
Tekst og foto: Bo Sørensen og Bente Nielsen
Onsdag den 8. februar klokken 8 ankom en stor blokvogn med det toilet, som skulle
stilles op mellem Bager Holm og busstoppestedet.
Forud er gået års henvendelser til Københavns Kommune om behovet for et toilet, som
frit kan benyttes af alle de mange mennesker, som enten opholder sig eller færdes på
Christianshavns Torv.
Nu er toilettet her, nu mangler det blot at blive installeret.
Og det gør det stadig den 27. februar. red.

forsøg med torvedage og lukke Torvegade helt eller delvist
af på udvalgte lørdage i sommerhalvåret.
Torvet skal summe af liv. Der er nok at gøre. Lad os komme
i gang med at skabe et torv, hvor det ikke er bilerne, men
blomster og boder, som hersker.
Mathilde Illum Aastrøm
Torvegade 23
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”Uden Mandecenteret, ved jeg ikke hvor jeg havde været henne i dag”
Af Knud Josefsen
Det siger Peter fra Roskilde,
en af de godt 400 mænd, som
Mandecenteret på Christianshavn hvert år tager i ekstern rådgivning i forbindelse med en krise i deres liv.
Mandecenteret har desuden
omkring 70 mænd boende
pr år i perioder på op til tre
måneder.
Efter at have været sammen
med sin kone i 13 år, de 7 af
dem i ægteskab, og med tre
børn samt et ”på gule plader”, kørte tingene skævt for
parret i september sidste år.
Den 4. september bankende
han grædende på centrets
dør. Før det havde han ikke
talt med nogen i en uge, kun
kørt rundt i sin bil og grædt
og grædt.
- Jeg kørte nok 1000 kilometer, siger han og giver
uden betænkningstid krisen
karakteren 10 på en skala
fra 1 til 10.

- Jeg lagde mig på knæ ved
alteret i Frue Kirke, og jeg
har aldrig før grædt så meget
i mit liv. Det var en stor
ting for mig selv at bede om
hjælp. Det er jo et tabuemne
at tale om, for mænd skal
bare være seje og klare det
hele selv. Og jeg kunne helt
ærli gt i kke se, hvad jeg
skulle på et krisecenter, men
om søndagen, siger han.
Hjælp til selvhjælp
- Da jeg kom derind, fortalte
jeg lidt om hvordan tingene
var, og Mark, centerleder og
rådgiver i Mandecenteret,
forklarede mig, hvordan
man reagerer, når man er
i en krise. Han tegnede en
linje med de faser, m an
gennemgår: chok, benægtelse, vrede osv., og den har
jeg brugt meget. Det klarede
tingene meget i hjernen og

gav mig noget at arbejde
med.
De er gode til at hjælpe en
med at tænke over tingene,
og de gav mig de redskaber,
jeg behøvede til selv at klare
mig igennem.
- Man er selv nødt til at være
opsøgende, selv nødt til at
arbejde med det. Som Mark
sagde, da jeg gik: ”Vil du se
mig igen?” Og næste gang
jeg så ham: “Hvad skal vi så
arbejde med i dag, Peter?”
Det er en god måde at hjælpe
folk på, siger Peter.
Cirkusbilletter..??
En af de første gange Petilbudt en håndfuld billetter til Cirkus Dannebrog.
Han kan huske han tænkte:
Hvad i alverden skal jeg med
cirkusbilletter? Men Mark
forklarede, at det var en god
måde at være sammen med
sine børn på, og det var det
faktisk. Siden har han også
været i Lego World, på skattejagt i skoven, i Planetariet
og på museum med Mandecenteret. Centret får billetterne sponsoreret og giver
dem videre til mændene, og
Peter fandt det værdifuldt
at være sammen med andre
fædre i samme situation.
Mandecentret er også
for kvinder
Peters historie endte godt.

Han har, som han siger,
samm en med sin familie
ige n, hvil ket ellers i kke
er den mest almindeli ge
slutning. Han tror, at en af
grundene er, at hans kone
med i mandecentret til parsamtaler.
- Det er en helt anderledes
imødekommende holdning
end den kvindecentrene har.
Der bliver der råbt ”mand
i huset”, så snart man står
foran yderdøren og resten er
et totalt fængsel. De kvinder
kan da aldrig få et normalt
forhold til mænd igen, mener
Peter.
Der er brug for
mandecentre
- Mandecentret har været
min redning. Hvis det ikke
havde været der, havde jeg
nok siddet indelukket i en
lejlighed, siger Peter, der
selv siden har været frivillig
i centret ved at være kok for
beboerne. Den tvivl, der ved
årsskiftet var om hvorvidt
mandecenteret kunne skaffe
midler til den fortsatte drift,
blev derfor ikke modtaget
særlig godt af Peter.
– Det er stort, at så mange
gør et så stort stykke frivilligt arbejde for mænd. Faktisk er det dybt, dybt, dybt
skuffende og under al kritik,
at der kun er få centre for

Mandecentret klarer
pynten – lige!
I sidste udgave af avisen
skrev jeg om Mandecentret – og var (pga af andre
avisartikler) lidt usikker på,
hvorledes tingene i virkeligheden hang sammen. Jeg
har nu fået en god snak med
Mandecenterets bestyrelsesformand – Klaus Bøgh – der
meget åbenhjertigt fortalte
om problemerne og deres
historie:
M a n d e c e n t e re t e r b l e ve t f inan cie ret vi a satspuljemidlerne (der er den
pristalsregulering, overførselsindkomsterne ellers
skull e have haft). Satspuljemidler gives for 5 år
ad gangen – de første 3 år m
100%, i år 4 m 50% og i år 5
med 25%. Herefter er støtten udløbet. Mandecenteret

at man ikke læste tegnene
på væggen og tilpassede
økonomien.
Men takket være særlige
puljemidler i socialministeriets regi er det lykkedes at
skaffe midler til en nødtørftig drift – så centeret står
ikke foran lukning – men
kan s elvfølgel ig ikke så
yde service/hjælp på det
kvalitetsniveau, som klienterne har brug for.
Det er – henset til hvor
mange mennesker initiativet
kan brínge tilbage på fode –
dybt tragisk. Et eksempel,
hvordan det er svært at
strukturere støtteordninger,
så de også opfylder deres
formål og ikke efterlader
halvfærdigt arbejde.
Lad os håbe, at det vil

der på sit maximum havde
et budget på 7,6 mio kr –
med tilskud fra foreningen
”Fundamentet”s egenkapital, da statspuljemidlerne
begyndte at blive trappet
ned. Den går så ikke mere –
i og med, at ”Fundamentet”

vil muliggøre det for Mandecentret at hjælpe så det
batter. De, der tænker på
skatte bo rg ernes mi dle r,
kan så trøste sig med, at
hver gang en person i udtur
bringes på fode igen, sparer
skatteborgerne mange penge
fremover.

Bestyrelsesformanden
betegner – meget åbenhjertigt – det som ”ledelsessvigt”,

poul

Mandecentret ligger i Ovengaden neden Vandet
foto: Birte Pedersen
mænd i Danmark, siger han.
Styr på regnskaberne
Mandecentret har nyligt
været kritiseret for økonomisk rod. I den forbindelse
har civi løko nom Morten
Kjær Egebjerg, konstitueret leder i mandecentret
siden medio januar, grundigt
gennemgået driftsresultatet
på minus 2,5 mio. kr. for
2011:
- Der har kun været én
meget simpel form for rod:
Indtægterne fra Socialministeriet er faldet, og organisationen har i samme periode

savnet en overordnet leder,
som kunne justere driften.
Der er simpelthen gennemført for mange af de ellers
gode aktiviteter med for få
indtægter. Der har aldrig
været nogen form for personlig skjult vinding eller
lignende, siger han.
Dette bekræfter Socialministeriet i mail af 22. februar
til Christianshavns Kvarter,
hvori ministeriet oplyser, at
“centrets økonomiske oplysninger er revisorpåtegnet”.
Mandecentret har altså med
andre ord orden i regnskaberne.

Værd at vide!!
I denne digitaliserende tid,
hvor vi ældre skal på kurser for at forblive lovlydige
borgere - og for at få kontakt
til alle myndigheder på alle
niveauer, er det en befrielse at sidde med Ældresagens årlige rådgivningsbog i
hænderne. Den er virkeligt,
som de skriver på omslaget,
ethvert hjem”!
Håndbogen er hovedsagligt rettet mod ældre, men
alle voksne borgere kan have
glæde af at læse om “medlemskab af en arbejdsløshedskasse”, om “digitale adgange”, om”fortrydelsesret”
af varekøb, om “før man
investerer”, om “patienters
retsstilling” osv. osv.
Hvis man er på vej til den
3. alder, men man stadig er
på arbejdsmarkedet, så kan
man have glæde af “tilbagetrækningsreformen”, af
“jobmuligheder 55+”, af at
læse om kørekort hvis “rutinen ruster - men det er
der råd for”, af “pensioner
- offentlige, folkepension og
førtidspension”, af “sygdom
og jobfastholdelse” osv. osv.
Men som ældre, er hånd
bogen en guldgruppe. Den
beskæftiger sig med alle
de områder, som det kan

være svært at overskue, når
man skal have et liv til at
fungere i en alder, hvor man
bliver afhængig af “hjemmehjælp”, “medicintilskud”,
“kørselsordning”, arveloven”,
“boligændring- og visiteret
boligskift”, “dagcentre”, “begravelseshjælp og begravelsesopsparing”, “inhabile
patienters retsstilling” osv.
osv.
Lo vændring er på lovændringer har præget hverdagen for de mange rådgivere
i landets kommuner, de har
haft svært ved selv at sætte
sig ind i de mange ændringer,
nedskæringer og kontrolforanstaltninger, som de har
fået besked på at forvalte.
De t har så været end nu
sværere at formidle omkostningerne for borgerne, derfor
er denne håndbog, hvor vi
alle selv kan se en del af de
nyeste bestemmelser, og selv
være med til at forvalte vores
liv med al denne nyttige viden, en stor gave til os.
Læs mere på www. ældresagen. dk
Jane Lytthans

7

Christianshavneren nr. 2 / Marts 2012

Kom i haven!
Black Box - mød op på Krøyers P lads torsdag d. 22.
marts kl. 16-17 og hør om
denne have-tankegang.
I 2011 startede billedkunstner Camilla Berner haven
Black Box Garden på Krøyers Plads.
Se bloggen for projektet på
www.publik.dk/blackboxgarden.html. Haven fortsætter
sin eksistens i det omfang,

det kan lade sig gøre i 2012
frem til det kommende byggeri formodentlig starter
efterår 2012.
Men i år inviteres der
til, at en ”Havens Venner”
kan tage form, og alle, uanset alder og forudgående
havekendskab, som har lyst,
kan deltage i havearbejdet.
Mød op på Krøyers Plads
torsdag d. 22. Marts kl. 1617, hvor Camilla Berner

vil fortælle om projektet og
havearbejdet i 2011.
D erefter vil der være
faste havedage på mandage
9-12 samt torsdage 17-19,
som ikke behøver hverken
forudgående tilmelding eller
at man kommer hver gang.
Man vil naturligvis også
være velkommen til havearbejde alle ugens øvrige dage,
men de nævnte dage vil
Camilla Berner selv være

tilstede.
Medbring egne havehandsker og meget gerne også
redskaber hvis dette haves,
men er ikke en forudsætning.
Kom og bliv en del af Black
Box Havens Venner!
Camilla Berner kan kontaktes via mail; cb@camillaberner.dk

GROBUND Ny Aftenskole
”Størstedelen af Grobunds
undevisninfg og andre arran geme nter fo reg år p å
Christianshavn: i Beboerhuset, på Christianshavns
S k o l e, Ch ri st i ans h avn s
Gymnasium og på Christiania.

Kom i Haven Black Box

historie, politik, socialisme
og demokrati (med kurser om (mulig ændring af)
grundloven, om vores historie med en særlig tolkning af
fortiden med perspektiv for
fremtiden, om markedet som
trussel mod demokratiet og
om Marx før marxismen)

I det nye grønt-røde oplysningsforbund GROBUNDs
farverige program vil man
lede forgæves efter vinsmagning, mere eller mindre
mondæne livsstilskurser
eller turistrejse-foredrag .

værksted ”Tænk før du taler” og kursus om det neoliberalistiske menneskesyn)
kunst og kultur (med bl
a. en workshop om politisk
teater og gøgl ) .

Det drejer sig om globale
udfordringer, klima og miljø
(med bl.a. kurser der peger
på muligheden for grøn socialisme og fornuftig (mod)
vækst, omhandler landbrug i krise, økologisk og
klimavenligt havebrug samt
ekskursioner til økologisk
landbrug.m.m.)
m edier (med kurser i
kritisk journalistik m.v.)

Pris for kurser er gebyr pr.
aften 70 kr. /for pensionister,
arbejdsløse, studerende og
modtagere af anden overførselsindtægt er prisen 50 kr.
Hertil kommer offentlige
arrangementer, der vil blive
annonceret i dagspressen
(med. foredrag og debat om
fattiggørende, indvandringsbegrænsende lovgivning, om

integration af mennesker
udefra og om neoliberalistisk byudvikling.). For offentlige arrangementer, der
ikke kræver tilmelding, har
vi en enhedspris på 50 kr.
GROBUND vil drive en livsnær aftenskole der spænder
fra dagligdagen til de store
problem er, som hverken
markedet eller de politiske
systemer evner at gribe rettidigt an.
Perspektivet er grønt og
venstreorienteret, og vi henvender os til alle der søger
viden og kritisk indsigt i
vores samfunds struktur og
interesse i at udforske veje
til forandring.
GROBUNDS forårsprogram
kan ses i Christianshavns
beboerhus og på Christianshavns bibliotek.
Vi beder om at de der vil
have et eksemplar med sig,
lader det gå videre til en in-

Foto: Camilla Berner

teresseret – og at de sidste to
eksemplarer får lov at blive
liggende.
Program fås ellers ved henvendelse til info@grobund.nu
eller på telefon 22376030;
og man kan tilmelde sig på
begge måder.
Deltagergebyr indbetales
til vores konto i Merkur bank
kon to nr. 8401-1146002.
Tilmelder man sig senere
end 8 dage før kursusstart,
bør man kontakte læreren.
En nødløsning er at rekvirere programmet hos mig,
ligesom gebyr kan betales til
læreren ved første undervisningsmøde.
ikke startet, så tilmelding
kan nås.
Niels Jørgen Skydsgaard
Overgaden o. Vandet 24,
1415 Kbh.K.
Tlf.: 24625979

Husk nu Folkeaktien

CA folkeaktie
Det er vigtigt at hele Danmark er med i den store
opgave det er at frikøbe
fristaden, så det forbliver
alles fristad og ikke bliver
privatisme, der kommer til
at styre Christiania ind i
fremtiden.
Man kan som Christianshavner sige: “hvad kommer det
mig ved”, men Christiania
er nu engang en stor del af
vores lokalområde, og vi bliver nødt til at være her sammen. Tanken om at Christiania ikke var fælleseje er

skræmmende.
Tænk sig at gå
e n t u r l an g s
voldgraven og
blive mødt med
hegn og ”Privat”
skilte hele vejen rundt. Den
tanke er ikke
særlig rar.
D e r s ker t il
tider frygtlige
ting, som f.eks.
ov erfald et p å
de tre parkeringsvagter for
n yl i g. No g le
g an g e e r de t
folk, der løber
ind i Fristaden
og gør dumme
ting, så Christiania efterfølgende får skyld
for de ting, enkeltindivider
er ansvarlige for. Men faktum er, at Christiania altid
har stået for frihed under
ansvar for fællesskabet, og
har givet plads til at alle
mennesker, som, uanset
farve, alder eller religion
altid har været velkommen
til at bruge fristaden. Der
har gennem tiderne boet
mennesker fra både Frankrig, Tyskland, USA, Bosnien,
Afrika, Australien, Indien,
Nepal, Rusland for bare at
nævne nogle få. Disse folk

havde ikke boet i Danmark,
hvis det ikke havde været
for Christiania, for København er bl.a. en metropol i
kraft af Christiania – der
dre steder i verden. Mange af
de tanker, og leveregler som
i dag er mainstream, kommer fra steder som Christiania. Da 70’ernes hippier
råbte op om vindmøller og
kvindekamp, var der mange,
der rystede på hovedet, men
vindmøllerne er kommet
for at blive, og der er ikke
en fagforening med respekt
for sig selv, der ikke har
en kønspolitisk dagsorden.
Selv sådan noget som affaldssortering kommer fra
Christiania. Det var det
første sted i Danmark, der
havde en affald-sorteringsstation. Hvis vi ikke sørger
for at bevare Christiania, vil
vi i Danmark miste et sted,
hvor mennesker, på tværs
af farve/alder/religion og indkomst, kan mødes og tænke
nye ”hippietanker” , som vi
så om 30-40 år kan betragte
som mainstream.
Støt Firstaden – støt Danmark – støt dig selv.
Køb din folkeaktie på www.
christianiafolkeaktie.dk
tanja.fox@hotmail.com

Sku’ vi ikke lige gi’ freden en
sidste chance?
D.15. februar 2003 demonstrerede over 15 millioner
mennesker i mod USA’s og
NATO’s planer om at indlede
en krig mod Irak. I Afghanistan er 42 danske soldater
blevet dræbt og 182 er hårdt
sårede i en krig, hvis formål
de færreste vist aner, hvad
handler om. Oprindeligt var
det for at fange eller dræbe
Osama bin Laden. Senere
var det for at bekæmpe Taliban, demokratisere landet,
give kvinderne ligestilling,
eller for vores egen sikkerheds skyld.
Hovsa, det var en fejl!
Det var en svipser! Begået
af danske politikere, for at
holde os gode venner med
USA, som jo er demokratiets
foregangsland…
Efter et - forholdsvis- mindre massemord i Libyen,
hvor der kun blev dræbt en
bagatel af 70.000, er det så
Syriens tur til at få USA’s
gode hensigter at føle. Og
for at foregribe et iransk
angreb på Israel, må USA
hellere angribe Iran, selvom
en helt ny rapport konkluderer, at der ikke er tegn
på atombombe fremstilling,
det har CIA-direktør David

Petraeus netop udtalt.
Så for fanden! Inden man
alligevel finder en anledning til at kaste bomber
over civil e iran ere – og
dermed igangsætter en 3.
verdenskrig, må alle, der
kan se, høre og tænke, gøre
hvad der er muligt for at
forhindre det. F.eks. ved at
sprede budskabet om Den
Store Løgn om 9/11. Den
om Osama bin Laden og de

ns Beboerhus, Dronningensgase 34.
Pernille Grumme
( forkortet af red.)

Ó«-·µ»²-»³¾´»¬

NÓÑÎÌÛÒÍ ßÚÌÛÒM

muslimerne angreb vesten.
Hvis man vil vide mere,
f.eks. se beviser på, at den
kan man gå over i Christianshavns Beboerhus for
at høre et foredrag om sammenstyrtningen af World
Trade Centers bygning 7,
som medierne ikke rigtig
har beskæftiget sig med.

Musikensemblet
“MORTENS AFTEN”
spiller i

Kom nu, og tag din gode
nabo med!
DET SYVENDE TÅRN- en
skæbnesvanger historie fra
nutiden Foredrag v/ Niels Harrit,
lic.scient., lektor emeritus,
Københavns Universitet.
Mandag d. 5.marts 19.30
– 22.00, på Christianshav-

Søndag den
25. marts
klokken 20:00
Kom og hør
dem
Fesser
Ærø
Nulle
Munch
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Christianshavns
Lokalhistoriske Forening
& Arkiv
25 års jubilæumsforedrag
mennesket og myten Christian 4., konge af
Danmark-Norge 1588-1648.

Markant politiker fylder 70
Finn Rudaizky, Medlem af Københavns Borgerrepræsentation og Region Hovedstaden for Dansk
Folkeparti (DF), fylder 70 år, den 18. marts 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Katvigs Tøjbyttebørs
Tirsdag den 27. Marts kl. 19
Stanleys Gaard,
St. Søndervoldsstræde 2
Støttet af

Foredrag ”det
autentiske menneske”
Den 5. marts kl. 19.30 fortæller Psykoterapeut MPF
og Retoriker Katrine Boeck om vejen til at blive et
mere autentisk menneske
Kort om arrangementet:

Foredraget er gratis, og afholdes
5/3 2012 kl. 19.30 – 20.30 i Nisten.

tekst og foto:
Mortan Jakobsen

Tilmelding kan ske på mail kb@authentique.dk eller
tlf. 2320 6983.

ÝØÎ×ÍÌ × ß ÒÍØ ßÊ Ò
Þ»-¬·´ ¼·²» ¾´±³-¬»® °; ©©©ò°¿®¿¼·-¾´±³-¬»®ò¼µ ±¹ «²¼¹; ª»²¬»¬·¼ò
Ì·´³»´¼ ¼·¹ ª±®»- ²§¸»¼-¾®»ª ±¹ º; ·²ª·¬¿¬·±²»® ¬·´ ¿®¿²¹»³»²¬»® ±¹ ¹±¼» ¬·´¾«¼ò
[¾²·²¹-¬·¼»®æ Øª»®¼¿¹» µ´ò ïðóïèô ´(®¼¿¹ µ´ò ïðóïë
ÑÊÛÎÙßÜÛÒ ÑÊÛÒ ÊßÒÜÛÌ ìèô ïìïë ÕÞØò Õò ÌÔÚò íî ëì íë ëï
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Kender du Christianshavns
sejeste kvinde?
Den 8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag og i den anledning vil ChristianshavnsKvarter.dk igen i år gerne hylde nogle
af Christianshavns skønneste og sejeste kvinder.
Karen Gahrn, der til dagligt
arbejder som redaktør på
bladet UD og SE, står for
dette projekt og forklarer,
hvorfor hun synes at det er
”Det er nu tredje år i træk,
at vi bruger d. 8. marts til
at sætte spot på nogle af
de mange seje kvinder,
der er på Christianshavn.
Vi synes, det er en god
måde at hylde både dem,
som mange kender, og de,
der umiddelbart er mere
usynlige, men som tager
det seje træk i hverdagen
på Havnen. ”

Palæstina -Initiativet aktion den 26.januar på Torvet
en stopper for Israels besættelse og kolonisering af Palæstina og bane vejen for en
Læs selv mere på

Hun understreger, at det
gode man yder kan ligge i
både det store, men også i
de helt små ting, og at der
er mange gode gerninger, der

Fra en af deltagerne fra Pal.initiativet
Birte U. Pedersen

alle til at se på kvinderne
”Jeg håber, rigtig mange
har lyst til at komme med
et forslag til, hvem de seje
kvinder skal være. Det er
en mulighed for christianshavnerne til at nominere
christianshavnerne. Du
kan nominere din nabo,
en du arbejder med, eller en helt tredje.”
Kender du en, der fortjener
æren som Christianshavns

Mandag d. 5. marts kl. 19.30
sejeste kvinde, skal du blot
skrive navn, begrundelse
og din e-mail i kommentarfeltet på vores hjemmeside
Du kan også skrive direkte
til Karen Gahrn på karen@

På vores hjemmeside kan
du også se de kvinder der er

Quizaften med Gunner Frøberg som Quizmaster

Lørdag d. 10. marts kl. 20.00

Clausen og Poulsen spiller op til dans
De seje kvinder vil blive
offentliggjort torsdag d.
8. marts.

Søndag d. 18. marts kl. 13.00
Billardturnering med lodtrækning til marker pot
(20,-kr pr deltager)
Se også Face Book: Høvlens Venner

Ð¿²¹ ó

º±¬±- Ó¿®·» Ó¿®µ«-

Marts menu
1. ret: Stenbidderrogn, kartoffelcreme, ristet
rugbrød, dildsne
2. ret: Stegt kammusling, gulerødder I 3 forskellige
textura, musling creme
3. ret: Løgboulion, løgcreme, vesterhavs ost, purløgs
olie, syltet løg
4. ret: Pocheret torsk, Kål, sennep, brunet smør
Eller
4. ret: Unghane, Syltet Selleri, Svampe, svampe sauce,
brøndkarse
5. ret: : Mandel is, æble , estragon
3 retters menu 350 kr
5 retters menu 500 kr
Ring på 31703287 mvh Buster
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Lokaludvalget har i FEB 12...

MØDER I CHRISTIANSHAVNS
LOKALUDVALG

Haft halvdelen af sin valgperiode. Mange sager har passeret
over bordet. Mange indstillinger, høringssvar og breve til
andre myndigheder, er blevet drøftet, endevendt og sendt
– indeholdende synspunkter, som LU mente var det bedste
for Christianshavns trivlsel (og såmænd indimellem også for
hele byen). Noget af al denne aktivitet har haft virkning, tingene er blevet bedre, planer er blevet forbedret m.m. – men
deprimerende meget har ingen effekt haft. Vi behøver blot
at tænke på den seneste udvikling om broerne over kanalen,
toilettet på torvet (og desværre en del mere – fuldend selv

ÝØÎ×ÍÌ×ßÒÍØßÊÒÛÎÓHÜÛ
±³ ¿¬ ª:®» ËÒÙ °; Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²
Ñ²-¼¿¹ ¼ò éò ³¿®¬- µ´ò ïçòíð ¬·´ îïòíð
· Þ»¾±»®¸«-»¬- -¿´

over bordet, hvad var så forskellen på det, der lykkedes – og
det, der ikke lykkedes?
Svaret kendes ikke nu – men lokaludvalget holder et

ÔÑÕßÔËÜÊßÔÙÍÓHÜÛ
Ô±µ¿´«¼ª¿´¹»¬ ¸¿® ³(¼» ¼»² îèò ³¿®¬- µ´ò
ïèòíð · Þ»¾±»®¸«-»¬ô Ü®±²²·²¹»²-¹¿¼»
íìò Ó(¼»¬ ·²¼´»¼»- ³»¼ »² -°(®¹»¬·¼ò
ß´´» »® ª»´µ±³²»ò

organisation – indenfor rammerne af gældende ret – kan
skabende. Det vil I nok komme til at høre mere om i næste
udgave af denne spalte.

ÍHÙ ÑÓ ÐÛÒÙÛ
Ü« µ¿² -(¹» ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬ ±³ °»²¹»
¬·´ ¿µ¬·ª·¬»¬»® ±¹ ¿®®¿²¹»³»²¬»® ¬·´ ¹¿ª²
º±® Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²ô ¼»® ¿²¹;® µ«´¬«®ô
·¼®:¬ô -±½·¿´» º±®³;´ô ¾§«¼ª·µ´·²¹ô ³·´¶(
±¹ ·²¬»¹®¿¬·±²ò Í» ®»¬²·²¹-´·²·»®²»
º±® -¬(¬¬» -¿³¬ ¿²-(¹²·²¹--µ»³¿»¬
°; ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬- ¸¶»³³»-·¼» ©©©ò
½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´«¼ª¿´¹òµµò¼µ

herudfra lægge en strategi for, hvorledes vi fremover griber

Prinsessegade er et af de blødende sår i lokalområdet. Som
en udløber af KKs budgetforlig 2011 har man en vedtagelse
om, at busslusen skal ophæves. Alle, der bor her, ved hvor
nu er allerede langt hinsides, hvad den smalle gade kan
få mange bilister til vælge andre muligheder end at køre
gennem lige netop denne gade. Forslaget har været i høring

hos forskellige berørte parter, herunder Politiet. Det havde
det ikke godt af! Stort set alle forbedringer – efter de inforhårdt på at få de relevante sagsbehandlere hos Politiet til at
komme og forklare os de hensyn, der retfærdiggør, at gaden
i tiltagende grad skal være et bogstavelig talt livsfarligt
at stille vore spørgsmål og deltage i en demokratisk proces,
der er vigtigt for vore børns sikkerhed. Vi håber, det lykkes
at få en god dialog.
Broerne over kanalen er et deprimerende kapitel. I kraft af
angribelige retsafgørelser, er det lykkedes kommunen at
forhåbentligt vil blive taget videre i systemet. Der er et –
spinkelt – håb om, at det vil have en effekt. Men ellers er
det lige netop et af de forløb, der bør danne baggrund for en
(selv)ransagelse på seminaret.
Torvet er et andet, ømt punkt. Der står nu et ikke ret kønt
(og endnu ikke funktionsdueligt) toilet på lige netop det
være kede af at se det. Torvet trænger herudover til en
grundig nytænkning, så det igen kan komme til at fungere
som bydelens naturlige midtpunkt – og ikke bare et mellemnoteres – at der er blevet plantet et nyt træ, i en antagelig
størrelse, som lovet. Vi håber, at træet (den enlige svale) vil
trives og vokse sig stærkt. Men ét træ gør intet torv. Der
Vi skal nu i gang med at lave bydelsplan igen. Blækket er
godt nok næppe tørt på den forrige – men man ønsker nu –
lokaludvalg har tidsmæssigt fælles fodslag i dette. Fint nok
for at give så mange borgere som muligt chancen for at være
med. Det virkede ikke helt. Så denne gang er det tanken,

ÔÑÕßÔËÜÊßÔÙÛÌÍ ÍÛÕÎÛÌßÎ×ßÌ
Ø¿® ¼« -°(®¹-³;´ ±³ Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²Ô±µ¿´«¼ª¿´¹ô »® ¼« ª»´µ±³³»² ¬·´ ¿¬
®·²¹» ¬·´ ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬- -»µ®»¬¿®·¿¬
°; ¬´ºò êð íé èð ëè »´´»® ³¿·´» ¬·´
½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´«¼ª¿´¹à±µºòµµò¼µò
Í» ±¹-; ©©©ò
½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´«¼ª¿´¹òµµò¼µ

– koordineret gennem en ad hoc styringsgruppe – arbeborgerinddragelse og få støtte til at gøre dette, så deres
indstillinger til lokaludvalget vil bygge på så bred en inddragelse af borgerne som muligt.
Folketingets retsudvalg vil besøge bydelen mhp at forbedre
deres viden om problemstillinger, der hænger sammen med
Christiania. Af en eller anden grund har man fravalgt at tale
os alle, der lider, når balladen ruller, og tåregassen spreder
sig tungt i gaderne. Christiania har derfor inviteret lokaludvalget til at være med – og den hånd giver vi selvfølgelig

denne spalte er vist allerede blevet så lang, at din tålmodighed, kære læser, næppe holder længere. Dem må vi vende

Hvad er nu det?
poul.
er smykket med noget, der ligner øldåser svøbt i kulørt
plastic?
tekst og foto: Marie Markus
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Gallerier/ udstillinger
marts 2012

Send dit bedste
foto til...

Fotoindsamlingen

“ Mit bedste og værste sted på
Christianshavn” fortsætter.
Send dit bidrag til lokalarkivet@chrarkiv.dk

Lav morgensol over kanalen i februar

foto: ask

Christianshavns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv www.chrarkiv.dk

Arkitektskolen, Meldahls Smedie,Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53:
Udstilling
og hele måneden. ”Vandet i Granada” til 15. marts,
Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst.
Permanent udstilling ”Studiesamling af Stole”,
Kunstakademiets Arkitektskoles historiske stolesamling.
www.karch.dk- 32 68 60 60
Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til
permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen i
gården.
Særudstilling: Pengevæsnet på de Dansk-Vestindiske
Øer. onsdage 13.30-16.30 el. evt. aftale på 3333 2033.
Beboerhuset
Dronningensgade 34, gratis adgang. Cafè,
ma-o 13-23, to-lø 13-24, sø. Lukket. Se i øvrigt avisens
midtersider.
Dansk Arkitekturcenter, Dac
Strandgade 27 B, entré. Restaurant.Alle dage(ma-sø) 1017, dog onsd. også 17-21, i hvilket tidsrum gratis adgang.
Drawing by Drawing - Arkitektens Tegninger til 18.
marts -www.dac.dk
Edition Copenhagen
Strandgade 66, gratis adgang.
kunstnere.
ma-fr 9-17, lø eft. Aftale - www.editioncopenhagen.com
Galerie Helth
www.galeriehelth.dk
Galleri Eiffel
Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadepla.
Installation af Julie Kyhl
Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”Udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
to-fr 15-19, lø-sø 13-17. www.galleri-traumgarten.dk
Gallopperiet Stadens Museum for Kunst
Christiania, gratis adgang. Café.
kunstfotograf og det danske Strange Party orkester
3. marts - 24. marts, fernisering 3. marts kl 15-19,
Liveperformance kl. 16 og 17
kl. 14 -19, mand. lukket. - www.gallopperiet.dk
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Tróndur Paturssons glas-kaleidoskop.
QANGA Tegnet Fortid - af Nuka Godtfredsen, i
Færøske Ina Rosing udstiller frem til 15. april ”Land Ho,
De 12 Værker”.
ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. www.bryggen.dk
Orlogsmuseet
Overgaden Oven Vandet 58, entré (dog gratis onsdage
samt for børn fra 0-17 år). Medbragt mad kan indtages
i Kanonkælderen. Museet har fornemme handicapfaciliteter og ikke mindst et fantastisk Børnemuseum,
indendørs som udendørs - alt frem til 1. april 2012.
Yderst aktuel særudstilling om pirateri, til august 2012
ti-sø 12-16 (ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
Overgaden, Institut for Samtidskunst
”The Voice of Things af Ebbe Stub Wittrup. Den 15.
marts kl. 19 - 20 Hørespil
Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang.
tir-søn 13-17, tors 13-20. www.overgaden.org
RadioOXA, Danmarks ældste radiostation. Nyholm,
entré. Permanent udstilling (aftale m. formanden
32559708)
Skibe på Holmen Peder Skram.www.pederskram.dk
samt Sælen og Sehested, museumsbåd og museumsskib.
www.skibepåholmen.dk
Spejdermuseet
v/ anvar tollan
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ÓËÍ×ÕÕßÔÛÒÜÛÎ
02/03: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: sigøjnerjazz - HVER 1. FREDAG I MDR.

Kom og oplev en livlig aften i Django Reinhardts ånd, med legendariske Walter

Mandag d. 5/3 kl. 19.30 – 20.30 i Nisten.

Walter har arrangeret Django jam’s siden 2004 og han samarbejder med nogle
af de bedste internationale gypsy jazz musikere, såsom Dorado Schmitt, Angelo

Psykoterapeut MPF og Retoriker Katrine Boeck
fortæller om vejen til at blive et mere autentisk menneske.

Flere af dem har fra tid til anden optrådt, som gæstesolister på Beboerhusets
scene.
Du er garanteret en aften i højt tempo -og humør og kan slet ikke undgå at gå

Bemærk: Da Walter skal på turné i april vil den næste jam allerede blive afholdt
allerede den 30/3.

07/03: Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: country - HVER 2. ONSDAG I MDR.
Glæd dig til at et af DK’s bedste originale country band gæster BeboerOm deres debutalbum ”DONT GO SOUTH” skrev pressen bl. a. “Instrumenterne bliver håndteret med stort overskud og med masser af talent

Autenticitet virker karismatisk på andre, og man
vinder goodwill og respekt for at være den, som man
grundlæggende er. Ved at leve på en ny måde, hvor
du tager udgangspunkt i den du er, og ikke den du
tror andre ønsker du skal være, vinder du dig selv
(tilbage). Dermed giver du også andre muligheden
for at være dem selv. Altså en helt igennem WIN WIN
situation.
Læs mere om foredraget
på www.beboerhus.dk
under ‘AKTUELT’
Tilmelding kan ske på mail
kb@authentique.dk eller
tlf. 2320 6983.

den rette docering af Kris Kristofferson og en tur på the highway en sen
nattetime, hvor det kun er de tarvelige road cafées og de lige så tarvelige
tøser, der befolker landskabet.”

09/03: Fredag kl. 21:00 E: 70kr. Genre: Jazz
Denne aften gæster en af verdens mest originale og særprægede musikere; den legendariske amerikanske
guitarist,banjospiller og sanger Eugene Chadbourne Beboerhuset.
I sin musik glider han frit mellem improvisation, country og jazz og han kendes for sit samarbejde med
Jimmy Carl Black, John Zorn, Carla Bley, Sun City Girls, Camper van Beethoven og umådeligt mange andre.
Med sin blanding af virtuos teknik og rablende kreativitet anses han for at være en af nyere tids mest spændende og nyskabende musikere.

14/03: Onsdag kl. 20:00 entré: 30,- Genre: sangskriverkoncerter - HVER 3. ONSDAG I MDR.
Efter en god lang pause er sangskriverkoncerterne tilbage på Caféscenen i form af Travelling Hearts Club med
Kristoffer August ved roret. Kom og oplev spændende danske sangskrivere indtage scenen i fælleskab, som i
den amerikanske “In the round” tradition hvor kunstnerne på skift spiller et nummer og lader inspirationen
ping-ponge. Vi lader hatten går rundt og cd´ere sættes til salg

16/03: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: “lidt af hvert”

Lasagne med oksekød & rodfrugter; frisk revet parmesan

& karrycreme
Vegetar: Løgtærte melange & rødbeder i timian/dijoncreme
Grambogaardgris m. ristede svampe, rosmarin & pasta

realiseret en drengedrøm om at lave et alternativt funk-band.
Bandet spiller mytisk funk, fransk psycadelic og 80ér disco iblandet en god portion afrobeat, reggae og blues, udført med den legende og improviserede tilgang til
musik, som bandets rødder i jazz afstedkommer.
Bandet består af:
Niclas Knudsen: guitar, Jeppe Tuxen: keyboards, Thomas Vang: bas og Mads
Forsby: trommer

23/03: Fredag kl. 21:00 entré:60,- Genre: indiepop/folkrock
I Dangers of the Seas melodiske og guitarbårne univers, møder perlende
indiepop den melankolske folk-rock.
Dangers of the Sea blev startet i 2010 af sanger og sangskriver Andreas
Bay Estrup, som samlede et band af nye og gamle venner - allesammen
travle og erfarne musikere fra bands som Slaraffenland, Saybia og Efterklang.

28/03: Onsdag kl. 20:30 entré: 20,- Genre: jazz - SIDSTE ONSDAG I MDR.
Den sidste onsdag i måneden, er der jazz med Kasper Fredholm Kvartet.
For kun en 20’er får du mulighed for at lytte til fremragende jazz fra et hold af garvede musikere.
En ny gæstesolist inviteres hver gang. -Indtil videre har det resulteret i at Tomas Franck,
Frida Asmussen, Jesper Løvdal og Jakob Dinesen har været på besøg.

Okseragout m. rødbeder & bacon; kartoffelmos m.
kapers & citronskal

m. sød chili
Kylling i mild karrycreme; basmatiris m. koriander &
chutney
Marokkansk lammegryde m. courgetter, grøn peber,
kikærter, citron & frisk mynte

Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Voksne: 65,- Børn: 35,serverede billetter, som ikke er afbestilt i tide.
Der kan bestilles en uge frem.
Bestil online på www.beboerhus.dk

