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DA CAPO
Morten Jacobsen, som har taget ovenstående foto udstiller i L:E:L: Prags Boulevard 66, 4. - 2300 København S.
Fredag kl.16-20, lørdag-søndag 11-16 eller efter aftale.
Udstillingen kan ses fra den 13. – 22. April. Fernisering fredag den 13. april kl. 17-21
Morten Jacobsen (f. 1976) tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2010.
Han har bl.a. udstillet på Alt_Cph_11 og Momentum Kunsthall i Norge, samt repræsenteret i bøgerne Ny Dansk Kunst 09-10 og IR///RATIONALITY.

2

Christianshavneren nr. 4 / Majl 2012

Ting
til
Kenyanske
børn

HuskAt
Miljøbilen

kommer den 21, maj på Torvet kl.19 til 20.

Store Bededags Aften på Volden
- kom gratis i Lille Mølle
I år må de varme hveder nok indkøbes hos Lagkagebageren,
for Bastionen og Løvens hjemmeside meddeler, at restaurationen er lukket.
Nationalmuseet har derfor besluttet at der i år er gratis
adgang til museet på Store Bededags Aften. Rundvisning i

TILLYKKE

Vi har fået sponsoreret
en stor container til vores
børnehjem, Lipela i Kenya
og mangler en masse
ting som cykler, tøj,sko,
sengetøj, skoleartikler,
køkkenudstyr, inventar,
værkstøj, lejetøj mm.
kontakt venligst jane
Mutahi på 28184221. el.
18, 2300 kbh. S. inden
20.maj (skibet afgår d.
27.maj.2012).

Sejltur rundt i kanalerne og havnen
med guide Allan Mylius Thomsen

Afgang fra Christianshavns Kanal ud for Orlogsmuseet, Overgaden Oven Vandet 58,
Lørdag den 26 maj kl. 14. Turen tager en time. Herefter åbent hus i Vagthuset.
Arrangeret af Christianshavns Lokalhistoriske Forening med Støtte fra
Christianshavns Lokaludvalg

Husk! Husk! Husk! 28. april 12,00 - 17,00
Lokalhistorisk Forenings 25 års jubilæum,
med åbent hus, taler, lidt til ganen og gode
snakker.

Derfor kommer din avis
ikke med Posten!

Det hele foregår i Torvegade 75, i Vagthuset.

husstandsomdelt med det Kgl. Danske
Postvæsen. Kvaliteten blev godt nok stedse
ringe og prisen højere. Vi forsøgte os så
en periode med Forbrugerkontakt, alias
Dansk Distributions Center. Det gik ikke
– kvaliteten var helt katastrofal – kun
60-70 % af aviserne nåede i postkasserne.
Vi gik så en tid tilbage til postvæsenet
igen – her var kvaliteten dog noget bedre
– over 80% af aviserne nåede ud. Men
så indførte Postvæsenet en regel om, at i
postnumrene 1000 – 1999 kunne man ikke
mere købe omdeling på postnumre – men
kun i hele området på én gang, dvs sige at
vi – i stedet for de godt 6.000 husstande på
Christianshavn, ville være tvunget til at
købe alle husstande i Indre By med. Det ville
give trykke- og portoudgifter langt udover,
hvad avisen kan bære. Desuden er vi en
lokalavis for Christianshavn – og har intet
ønske om at udvide vort dækningsområde.
Men heldigvis kom vi i kontakt med nogle
unge studerende, der tjener sig en ekstra
skilling ved distributionen. Effektiviteten
er nu over 90% - selvom vi ikke har nøgler

OG Husk Bogfestivalen

Litteratur Historisk Bogfestival 28. april 2012 på Christianshavn ved
Christianshavns Vold, ved legepladsen ved Stadsgraven mellem Vagthuset, Ravelinen og Bastionen, mellem kl. 11.45 og 17.I år kan du
høre alle slags historier ved Christianshavns Bogfestival, med temaet
historie, der strækker sig fra kærlighedshistorier med Maria Helleberg
til Bi Skaarups madhistorie med smagsprøver. Der vil også være bogsalg mv.Til festivalen kommer bl.a. Knud Romer, Morten Sabroe, Niels
Skousen og Anne Marie Mai.

EN KUNSTENS ILDSJÆL PÅ CHRISTIANIA
70 år den 15. april
Lige nu udstiller
kunstmaleren, ildsjælen og
aktivisten Finn Thorstein,
retrospektivt startende
med samfundsiagttagende
collager fra 70erne og så
op til i dag, hvor hans
trang til eksperimenteren
med kraftige farver og
geometriske kompositioner
kommer til udtryk i
en række nye, stærke
malerier.

Et stort og kærligt TILLYKKE til dig, Niels, med de 70
år, og tak for en dejlig, glad fødselsdag fyldt med musik.
Jeg håber dine mange år fremover må have lige så megen
musik og glæde,
ønsker Jane

Læserbreve 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, 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.
og ikke under 1 megabyte.
Tusind tak, redaktionen

Produktionsplan 2012
Deadline
annoncer
5
6
7
8
9

Juni
Sept.
Oktober
November
December

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

Deadline
stof
26.
18.
22.
20.
24.

maj
august
sept.
oktober
nov.

Omdeles
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

foto: ask

unge mennesker! Tag godt imod dem, når de
kommer med avisen.

Og lige nu fylder Finn
Thorstein også 70 år - vi
ønsker hjerteligt til lykke.
Foto: Nils Vest

Povl Dam - 1946 - 2012
Endnu en af Havnens kæmper har
forladt os. Svær sygdom afsluttede
Povls liv, der havde ført ham vidt
i Gentofte og studentereksamen
fra Kildegård Gymnasium lige ud i
Nordsøen. Praktisk, stærk og med
intellektuelle interesser formede Povl
sit eget liv. Han blev venner med
forfatterparret Wahlöö og Sjövall – en
forbindelse, der fulgte ham resten
af livet. Tidligt blev Povl christians-

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.

og Rabes Have. Og berejst var Povl
også: undertegnede husker en gang,
han havde været i Acapulco og havde
hugorm i. Den skulle vennerne på
af. Det blev en hyggelig aften. Ormen
knasede, sku jeg hilse og sige!
Nu ser vi så ikke Povl og Kalle mere
– men vi vil huske ham længe!

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt (ansv.)
Marie Sinius
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans
Jette Nielsen
Þ± Í(®»²-»²
Î·¹³±® É·²¬¸®±°
Camilla Pedersen

Poul

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

foto: Visser
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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Når Forvaltningerne strides
- lider Prinsessegade!

På en kort strækning af Prinsessegade - ca. 200 m omkring værftsbroen og
lidt ud til siderne - er der voldsom gang i den kommunale planlægning: Hele 8
(mindst) projekter skal gennemføres inden for de næste par år
Lad os opremse de mange - sikkert ganske velmente - tiltag:
1.

På Arsenaløen vil Kultur- og fritidsforvaltningen
i år gå i gang med at bygge den i mange år hedt
ønskede multihal.

2.

Lige udenfor indgangen hertil vil Teknik- og
Miljøforvaltningen konstruere en gang- og
cyklerute på nordsiden af laboratoriegraven.

3.

4.

Oppe, hvor Prinsessegade har skiftet navn
til Danneskiold-Samsøes Allé, vil Teknik- og
Miljøforvaltningen (eller er det forligsparterne i
den gældende budgetforlig) nedlægge busslusen,
så der bliver frit ræs ud på Holmen.
Henne ved Værftsbroen - hvor det hedder
Prinsessegade endnu - skal som led i den ”Blå
slæbe deres fartøjer op og ned på den anden side i

En overraskelse
på Wilders Ø!
I Lokalplanforslag ”Strandgade Nord” stod - godt gemt at man vil etablere en gang- og cykelsti hele vejen rundt
om Wilders Ø, på 7½m i bredden.
Derfor har Det Hvide Snit gjort opmærksom på, i sin
indsigelse, at et lokalplanforslag
ikke har egentlig juridisk
gyldighed, men at man gerne vil
have bekræftet at den tilladelse
man har, til at forbyde hunde
og cykler på kajen, stadig er
gældende.
Den Gule Misundelse har
protesteret, fordi de 7½m betyder,
at asfalt-stien går fra kajkanten
til husmuren og i nogle tilfælde,
hvor man har sat hegn/mur op for
at afskærme området, skal dette
nedlægges, for at opnå de 7½m.
Beboerne har ikke lyst til at
opgive deres græsarealer.
risse

laboratoriegraven. Dette står
Teknik- og Miljøforvaltningen
også for.
5.

Det er ligeledes Teknik- og Miljøforvaltningen der, som
led i cykleruten, vil lede adskillige 1000 cyklister tværs
nedlæggelse.

6.

På trekantgrunden - syd for Prinsessegade
ud mod Laboratoriegraven - vil Børne- og
Ungdomsforvaltningen opføre en ny megainstitution
med plads til 6-700 børn. Masser af til- og frakørsel - og
en del børn, der selv skal krydse den befærdede gade.

7.

Som led heri skal der indrettes en gang- og cykelsti på
Laboratoriegravens sydside. Herfra vil man tydeligt
kunne følge med i, hvem der valgte at benytte Teknik-

snart forsvinder:

og Miljøforvaltningens sti på nordsiden. Nå, stierne
fører jo til og fra samme steder - så det er jo rart med
valgmuligheder!

8.

Og så planlægger Teknik- og Miljøforvaltingen
kunne blive mere end almindeligt tiltrængt!

Er du forvirret, kære læser - ja, så er det nemt at forstå de forskellige projekter skingrer mod hinanden og kan i
et vist omfang fysisk ikke lade sig gøre, da de vil udnytte
samme arealer/faciliteter. Noget må der ske! Kan en
eller anden ikke tage fat i at få al denne herlige aktivitet
koordineret, så det faktisk bliver til glæde for borgerne og ikke kun til belastning for skatteborgerne.
tor.
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Gallerier/udstillinger
Maj 2012
Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53.
Udstilling Pier Luigi Nervi – Architecture as Challenge
(til 6. maj)
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. 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.
BUILD WHAT HERE – midlertidig arkitektur på
Roskilde Festival (til 17. juli). MATERIAL WORLD (til
5. juni) alle dage(ma-sø) 10-17, dog onsd. også 17-21, i
hvilket tidsrum gratis adgang. www.dac.dk
Edition Copenhagen
Strandgade 66, gratis adgang.

-

nere.
ma-fr 9-17, lø eft. Aftale
www.editioncopenhagen.com

Store Bededags Aften
i Lille Mølle Museet
Store Bededags Aften skal man gå tur på Volden og gå i Lille
Mølle Museet. Torsdag den 3. maj er der omvisning kl. 18, 19
og 20. Tidligere har man kunnet købe billetter i restaurant
”Bastionen og Løven”, deres hjemmeside fortæller imidlertid,
at de har lukket, så im år må man indkøbe de varme hveder
hos Lagkagebageren inden man går på Volden.
Nationalmuseet fortæller så, at Store Bededags Aften
vil der i år være gratis adgang til museet, men da der er
begrænsede pladser, møder man op og kommer ind efter først
til mølle princippet.
Fremover vil man kunne møde op en halv time før
åbningstiderne, Nationalmuseet vil så stå ved museums
indgangen og sælge billetter(kr.50/40), igen efter først til
mølle princippet.
Så hav en rigtig hyggelig Store Bededags Aften.
Dagligstuen i Lille Mølle Museet

Christianshavnere inviteres til rundvisning
på Christiania søndag 3. juni kl. 14

Kære Christianshavner!

Galerie Helth
Velkommen på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk

Tilmelding er enkel:
Send en sms med dit navn og “CA” til Ulla på 2381 9661.
Eller send en mail til:
katjamarcuslund@gmail.com (forslag)
Vi glæder os til at se dig søndag den 3. juni kl. 14 ved Christianias hovedindgang på Prinsessegade (overfor Christianshavns Skole)

Galleri Eiffel
Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadeplan, installation af Julie
Kyhl

har været på Christiania i mange år. Måske du været forbi
en enkelt gang til julemarked i december. Er du nysgerrig
og vil du gerne vide, hvor Navernes Hus egentlig ligger og
hvorfor Omeletten hedder Omeletten? Hvad er Den blå
Karamel og hvor er det man kan købe en kakkelovn? Og er
det rigtigt, at der også er en rideskole på Christiania?

Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
Krøjer og William Skotte Olsen.
To-fr 15-19, lø-sø 13-17.
www.galleri-traumgarten.dk

Få svar på det og meget mere søndag den 3. juni, hvor du
inviteres til rundvisning. Det er for alle christianshavnere,
der har lyst til at lære Christiania bedre at kende – unge &
gamle, store & små.
Rundvisningen slutter med en kop kaffe med mulighed
for debat og spørgsmål.

Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
Marios Orozco
Ti-sø 14-19, 4. - 27. maj
www.gallopperiet.dk

Rundvisningen er gratis, men du skal tilmelde dig senest
1. juni – pladserne bliver tildelt efter ”først til mølle”princippet.

Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Qanga – Tegnet fortid af Nuka K. Godtfredsen (til 2.
sept.). UDVANDRING, gruppeudstilling af en række
af Færøernes helt unge kunstnere, kurator Heidrik Á
Heygum. (til 28/5).ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. Permanent udstilling på kajpladsen foran: færøske Tróndur
Paturssons glas-kaleidoskop. www.bryggen.dk

Grønlandske håndledsvarmere og
International strikkedag

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. Yderst aktuel særudstilling:
pirater i 500 år (til og med 1. august). ti-sø 12-16 (ma
lukket).www.orlogsmuseet.dk

Mange venlige hilsner
Arbejdsgruppen Christianshavn - Christiania.
Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania er en arbejdsgruppe under Lokaludvalget. Vi er p.t. fem medlemmer
- to fra Christiania og tre fra Christianshavn. Vi arbejder
bl.a. for at fremme dialogen mellem christianshavnere og
christianitter.

Grønlandske håndledsvarmere v/Aviaaja Kleist
Burkal var emne til strikkedag i Nordatlanten og fremmøde var det helt store denne
gang også med hund og isbjørn...
næste gang bliver det den 10.
juni til international strikkedag!
tekst og foto:
Irma Clausen

Overgaden, Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang. Jeuno JE
Kim & Lasse Krog Møller: Tingen – From the Greece
Gropers Foundation (til 3/6). på 1.salen, First Floor,
kortere udstillinger og events. www.overgaden.org
RadioOXA
Danmarks ældste radiostation. Nyholm, entré. Permanent udstilling (aftale m. formanden 32559708)
Skibe på Holmen
Peder Skram. www.pederskram.dk samt Sælen og
Sehested, museumsbåd og museumsskib.www.skibepåholmen.dk
Spejdermuseet
Arsenalvej 10, gratis adgang o.17-20, to 14-17, sø 1115. tlf. 32 64 00 59. www.spejdermuseet.dk
v/anvar tollan

Skærm fuglene - især i ynglesæsonen
Den fantastiske fælles oprydningsaktion på Refshalevej
sidste weekend, hvor der
blev samlet 3 containere
skrald, endte tragisk for det
rugende svanepar.
Svanemor blev fundet død
få meter fra reden på Ref-

shale vej lørdag, (var i live
om morgenen), søndag fik
jeg den i en sort plastiksæk.
Den er sendt til analyse, for
Jeg vil opfordre til, at man
laver sådanne aktioner i
sivene først i marts, FØR

Y N GL E S ÆS O N NE N , i
fremtiden, da der er masser
af fugle der ligger på rede
i sivene. De kan evt. også
laves i sensommeren.
Med venlig hilsen
Line Bjarnhof
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Vi samler stadig
øge- og kælenavne
Christianshavneren har endnu ikke modtaget fortællinger
om det at leve på Christianshavn eller om hvordan vi,
for noget? Sikkert noget forskelligt for hver især, men lad

merferien vil vi lave et stort kort over Christianshavn
med angivelse af, hvor navnene på de forskellige steder

Marts-avisen forside

Travaljen klargøres
Alle malerbøtterne var fremme da Travaljen blev
klargjort før søsætning. Det sker hos travaljelauget
lørdag 28.april, kl- 10.00 ved A/B Halvtolv.

Jeg har skrevet til hende for at få hendes historie om

til, men uden pensel, bruger halen –
Jeg vender tilbage når jeg har historien.
Mvh. Dress

tekst og fotos: anvar tollan

Kommunen vil pludselig
vedligeholde
Brobyggeri over Trangraven,
ved Lejerbos bedste hjørne. Ikke
just et vedligeholdelses projekt
foto: Marie Markus

Vi på Havnen har ellers haft indtryk af,
at Kommunen kun var interesseret i nybyggeri, som kunne bringe dem i nyhederne, og
fuldkommen ignorerede det fornuftige vedlighold, men nu har vi fået følgende
pressemeddelelse:

Gang i genopretningen af København
Investeringer på 100 mio. kr. skal rykkes frem for at forbedre Københavns nedslidte broer, fortove og veje. Det fremlægger teknik- og
miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) nu en plan for. Overborgmester
Frank Jensen (S) er tilfreds med løsningen.

-Vi har et kæmpe efterslæb på vedligeholdelsen af vores broer, fortove og veje.
…... Det vil vi tage fat på ved budgetforhandlingerne senere på året. Men jeg er
glad for, at vi allerede nu kan fremrykke investeringer på 100 mio. kr., … For
københavnerne skal kunne færdes trygt i byen

-

Læs mere ... og se hele genopretningsplanen ”Et løft til vejene” her http://
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foto: fra Georg Stages hjemmeside

Georg Stage sommertogt 2012
Onsdag 9. maj 2012 er ”Store Vinkedag” da elever og fast
besætning skal vinkes af til årets togt, der varer til 13. august. Fra klokken 12 er der åbent skib for familie, venner og
slægtninge inden Georg Stage afsejler klokken 13.
Skibet er bemandet med 10 besætningsmedlemmer og 63
elever hvoraf 18 kvindelige.
Årets søfartsskole begyndte, da eleverne mødte 10. april,
og allerede 12. – 15. april var man på Sundet og øvede sig i
sejlmanøvrer og i livet om bord med dets begrænsede plads,
sparsomme vandforsyning og hængekøjer.

9. maj kl 13. Afgang København
14.-16. maj Frederikshavn, redningsøvelser
18.-20. maj Kolding
26.-28. maj Norheimsund, Norge
4.-6. juni Stromness, Scotland
16.-19. juni Dublin, Eire
5.-8. juli St. Malo, Frankrig. Tall Ship Race starter
19.-22. juli Lisboa, Portugal. Tall Ship Race afsluttes
4.-5.august Kieler Kanalen
5.-6-august mundtlige prøver
6.-10.august skriftlige prøver. Christiansø
13. august ankomst København
31. august slut på søfartsskoletogt

owu

Husk, onsdag 9. maj 2012 er ”Store Vinkedag” kl. 12 til 13
Læs mere på: www.georgstage.dk

Kanalbunds-fart

Foto: Mortan Jakobsen
Så er sommeren indledt. ”København Havn” indleder altid den tidlige sommer - ved
dykkerhjælp - indsamling af cykler og mere eller mindre sære effekter fra Kanalens Bund.
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April 2012 Livets Gang i Lokaludvalget
Som sædvanlig har der været gang i aktiviteterne. Udviklinger
har nærmest stået på nakken af hinanden i de store sager
Moratorium i Prinsessegade:
I Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2012, blev udvalgets medlemmer enige om, at sende sagen tilbage til
forvaltningen (og politiet) igen med besked om at komme
med et bedre forslag, der repræsenterer en reel forbedring.
Nedlæggelsen af busslusen udskydes i takt hermed. En
stor tak til de politikere, der ville lytte og træffe en modig
beslutning. Og en stor tak til de energiske mennesker i
arbejdsgruppen/netværket, der har fået det til at ske. Vi
glæder os til – formentlig til efteråret – at se et nyt og bedre
forslag, vi alle kan være glade ved.
Krøyers Plads byggeriet skrider planmæssigt frem. Der har
været høring om lokalplanen og gravemaskinerne tager fat
til sommer. Vi synes stadig – på trods af givne indrømmelser – at byggeriet er for højt og kompakt. Men realistisk set
når vi næppe så meget mere på denne front. Til gengæld
kan vi arbejde på – via vores deltagelse i følgegruppen – at
give byggeri og omgivelser et præg, der er så let og ”menneskevenligt” som muligt.
godt nyt. Kun et ubekræftet rygte, der hævder, at byggeriet
bliver vildt meget dyrere end de penge, Mærsk har bevilget.
Måske dette kan komme os til hjælp. Samtidig er det pt ikke

godt at vide, hvor Mærsk
står nu i denne sag, hvis der

Bydelsplanen ruller – og I
er selvfølgelig velkomne,
kære læsere. Præmisserne
er lidt anderledes end sidst:
nerede, lokale projekter, der
kan gennemføres inden for
også, at der – for en gangs
skyld – er reelle muligheder
for at projekterne bliver til
noget.

foto: Marie Markus
Broerne rulles snart helt frem og rygterne vil vide, at de bliver langt dyrere end forventet

Lokaludvalgets egen struktur er også til debat: nogle ønsker en struktur (lidt i strid
med gældende regler), hvor LUs kompetence især udøves af
de kollektiver, som arbejdsgrupperne repræsenterer. Andre
mener, at det vil være en uhensigtsmæssig form, der både

Overgaden begavet

-

omverdenen?
Næste Christianshavnermøde bliver rullende: vi besøger
”udkants”Christianshavn, dvs Refshaleøen mm. Se program
og tilmelding i annoncen andetsteds i avisen.
nering/genopretning. Som led i bydelsplanarbejdet afholder
vores arbejdsgruppe for sikker Prinsessegade workshop
tirsdag d. 15 kl. 1900-2030 (tidspunktet valgt aht børnefamilier). Stedet er ikke fastlagt endnu – det bliver i området. Se
nærmere på Lokaludvalgets hjemmeside.
poul

kroner fra Det Obelske Familiefond
Det er os en stor glæde at meddele, at
Overgaden Institut for Samtidskunst er
blevet tildelt i alt 2,4 mio. kr. i økonomisk
støtte fra Det Obelske Familiefond. Støtten
fordeles over en treårig periode i årene 2012,
2013 og 2014 og gives med det formål at
hjælpe Overgaden til en ambitiøs satsning
på den unge danske samtidskunst og dens
Overgaden, der er én af Københavns fem
kunsthaller, har siden grundlæggelsen i
1986 lagt hus til mere end 400 udstillinger.
Ofte har der været tale om billedkunstnere,
der på et tidligt tidspunkt i deres
karriere har haft mulighed for at udstille
på Overgaden via institutionens åbne
ansøgningsprocedure. I tidens løb har
kunstnere som bl.a. Claus Carstensen,
Kirsten Justesen, Olafur Eliasson, Joachim
Koester og Tove Storch således haft
betydningsfulde soloudstillinger på stedet.
Den dag i dag er det muligt for kunstnere at
indsende udstillingsansøgninger og udstille
vederlagsfrit på Overgaden – et enestående
forhold der danner grundlaget for det
samlede udstillingsprogram.
Christen Obel, bestyrelsesformand i
Det Obelske Familiefond, udtaler: ”I Det
Obelske Familiefond ønsker vi at støtte
udviklingen af det unge talent indenfor

har også ønsket at understøtte Overgaden
i at kunne arbejde mere internationalt, og
her ser vi selvfølgelig Overgadens nylige
deltagelse i The Armory Show i New York
som en milepæl i samarbejdet”.
deltog Overgaden i år i The Armory Show,
der hører blandt verdens mest prestigefyldte
kunstmesser og -begivenheder, og som i år
havde mere end 60.000 besøgende.Overgadens deltagelse blev netop muliggjort af
støtten fra Det Obelske Familiefond.
Den markante økonomiske støtte på 2,4
mio. kr. fra Det Obelske Familiefond er
en langsigtet investering, der vil føre til
en opgradering af det arbejde, Overgaden
bliver Overgaden nu i stand til at forbedre
arbejdsbetingelserne for de udstillende
kunstnere væsentligt, bl.a. i form af et
forhøjet honorar og mere teknisk assistance i
forbindelse med opsætning og nedtagning af
udstillinger....det bliver muligt...at forfølge
en række internationale ambitioner, både
også eksempelvis mht. samarbejder med
udenlandske kunstinstitutioner.
Charlotte Bagger Brandt, Overgadens
bestyrelsesformand, udtaler: ”Det er
væsentligt at Overgaden bliver ved med at
udvikle sig som institution. Vi har længe
haft et ønske om at kunne tilbyde de
udstillende kunstnere nye muligheder
og platforme for deres kunstneriske
arbejde og er derfor utroligt glade for
at Det Obelske Familiefond har ønsket
at støtte os i netop denne ambition med
en generøs donation over en længere

kunstnerisk leder ved Overgaden,
udtaler: ”Der er slet ingen tvivl om at
den økonomiske støtte fra Det Obelske
Familiefond vil få afgørende betydning
for Overgadens videre udvikling. En
stor del af pengene vil gå direkte til
De har vist os meget, og nu bliver det endnu bedre...
de udstillende kunstnere og husets
samtidskunsten, ligesom vi gør det indenfor udstillinger. Desuden vil støtten bidrage til
en væsentlig opgradering af institutionens
ønske med netop Overgaden, hvor yngre synlighed, også på internationalt plan, som
kunstnere har mulighed for at prøve Overgadens deltagelse i The Armory Show i
kræfter med et større udstillingsformat. Vi New York er et godt eksempel på.”
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KUNST
I
BØRNEHØJDE
Børnehaveklasse 0.V, Christianshavns
Skole, udstillede omkring Påske malerier
og forarbejder på Christianshavns Bibliotek
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Det medsendte
billede fra
Overgaden
oven Vandet er
retoucheret og
læg mærke til
bagerkringlen

Barndommens dufte glemmes aldrig minder fra en ”Christianshavnersavner”
N år Wi edem an ns pø lse fabrik i Langebrogade var
i ful d g ang kunn e m an
opleve et ubehageligt syn.
Pølsemageren kom kørende
m ed et s to rt rø d/ hvi d
emaljeret badekar på hjul.
Karret var fyldt op med
dyreblod til fremstilling af
blodpølser. Hans forklæde
var meget blodbestænket.

Andre vogne med varm,
skvulpende, lysebrun leverpostej blev også skubbet
rundt, det var rigtig kvalmende oplevelser.
Fabrikken havde fle re
røgovne i gang. Der blev
røget skinker og produceret
mange slags pølser hver dag.
Der var også en løgafdeling.
Her sad flere personer og

skrællede løg hele dagen. Jeg
husker min bror et par dage
havde haft den tjans, og du
godeste hvor han stank. Det
afholdt ham dog ikke fra at
gå i Atlantic Bio sammen
med mig en aften. De nærmest siddende publikummer
snøftede højlydt!
Fabrikken havde en stor
kælder fyldt med savsmuld;
denne stærke lugt var så
dejlig. Her holdt fabrikkens
skønne hunde til, de kunne
lide at tumle sig i denne
savsmuldsbunke. Savsmuldet brugte man til røgovnen.
På nabogrunden lå Suk kerfabrikken med dens høje
skorsten som udstødte store
sorte røgskyer. Der var også
B&W´s dunster. På Bryggen
lå den store Soyakagefabrik,
og hvis vindretningen var
lige imod os, kom hørmen
også derfra.
Ved arbejdstids ophør opstod en helt anden atmosfære. Den dejlige vold, også
kaldet ”pølsevolden”, ud for
fabrikken, lå og ventede. De
mange store træer og især
elmetræerne kunne jeg lide.
Jeg har spist mange manna,
vi børn nød dem. Der var
også den smukke kanal med
de mange grønne udlejningsbåde og fiskerbådene. Jeg
kan huske hvor angste hestene var når de kom trækkende med de mange døde
dyrekroppe; de kunne jo
fornemme lugten fra fabrikken på lang afstand, når de
kom kørende inde fra Kødbyen. De havde altid dårlig
mave mens vognen blev losvi heldigvis lastbilerne igen

med deres udstødninger. Der
var forresten også de tilsendte knaldende ”luftpostpakker”. De blev smidt ned fra
nabohuset. Beboerne havde
ikke toiletter indendørs, og
de gad ikke benytte de fælles
gårdtoiletter om natten. Far
skældte ud, han stod tit i
den anden ende af gården og
kunne høre avispakkernes
ankomst. Jeg tror synderne
har stået skjult bag et gardin
og moret sig bravt!
I Langebrogade nr. 10 lå
den gamle brandstation. Under krigen var den udlejet til
også en bødker, og jeg husker
de mange smørdritler og
de spændende fastelavnstønder; disse ting havde jo
også en egen lugt. På min
vej til skole var der Kanalbageriet, Bager Melms på
hjørnet af Dronningensgade
se n i Dro nni ngen sgade ,
Lagkagehuset, og henne i
Strandgade lå Bager Wittenkamp og selvfølgelig Wienerbageriet nede i Benenden, så
heller ikke dengang skortede det på bagerier. Derfra
kom de dejligste dufte, og
jeg husker tydeligt det store
skønne rosenbrød, som jeg
nød næsten hver dag på vej
til skole; samtidig købte jeg
også den kvarte liter mælk i
på.
Christianshavn havde ualmindelig mange dufte, som
jeg endnu fornemmer ganske
tydeligt.
Alice Laursen
Marstal - Ærø
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Undervisningsministeriets kampagne “Pjækman” har
inspireret billedkunstlærer Sara Trier og Døttreskolens 4.
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de nemlig til at tegne stilleben med kul.
elevernes spontane bemærkning bliver nu

Se
og gode ideer.
SUPERHELTEFILM!
4. klasses grupper skabte Pigefnidder vs Superlæreren og
Slap af, Ud af vinduet!
En historie, der går i vasken Vækkeuret og
endelig Kærlighedens lektie.
Specialklassen 100 sider Historien om
mobberen
og Specialklassen.

I produktionsperioden mødte eleverne op i
den sorte skole
roller overbevisende. «Jeg kom i glimmerbukser
klasse.
lærer er smidt i skraldespanden.

kommer til undsætning.

En mobber peger
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02/05 Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: Country

Arrangør: Little Village Country Music Club

03/05 Torsdag kl. 20:30 entré 40,- Genre: sigøjnerjazz

09/05 Onsdag kl. 20:30 entré 30,- Genre : singer-songwriter

11/05 Fredag kl. 21:00 entré 50,- Genre: indie jazz

19/05 Lørdag kl. 21:00 entré Genre:

Sleepyheads

21/05 Mandag kl. 20:00 entré 20,- Genre: open stage - DEN SIDSTE MANDAG I HVER MDR.

Tirs. 1.

25/05 Fredag kl. 21:00 entré 50,- Genre: pop/rock
Tors. 3.

Tirs. 8.

DreamJockey består af Kristian Hart: vokal og guitar, Mads Beldring: trommer og vokal.
Tors. 10.
Tirs. 15.

30/05 Onsdag kl. 20:30 entré 20,- Genre: jazz
Tors. 17.
For kun en 20´er får du mulighed for, at lytte til frem-ragende jazz fra et hold af garvede

Tirs. 22.

Tors. 24.

01/06 Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: blues
Tirs. 29.

Tors. 31.

Husets bagte brød og dagens salat til alle retter.

21/05 kl. 21:30 entré

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

Bestil online på www.beboerhus.dk

