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Regnbue over Nyholm – forhåbentlig varsler det godt for
fremtiden for området
foto: Henning
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Båludsmykning i
Beboerhuset
Sankt Hans nærmer sig, og traditionen tro holder Christianshavns Beboerhus – for tolvte år i træk - Sankt Hans fest på
Elefantens Bastion. I den forbindelse bliver Beboerhusets
Sal i ugen op til Sankt Hans omdannet til ”Hekseværksted” – et kreativt rum, hvor fantasien kan få fri udfoldelse
i udsmykningen af årets bål. Det er systuen ”Den Røde
Tråd”, der inviterer, og alle er velkomne til at deltage og
give deres bidrag – eller rettere: offer - til midsommerfesten
(og selvfølgelig til at se det blive brændt på selve aftenen).
Med andre ord: Kom – byg – brænd!
16. – 22. Juni fra kl. 13 i Beboerhusets sal

HUSKAT..........
Miljøbilen kommer næste gang 18/6 kl. 19-20 på Torvet-

juni
3. juni aflyst pga valget finder sted i
Hal C
10. juni Anden Pinsedag
17. juni Kristine Nielsen fortæller
om Elvis Presley

Christianshavneren
Ja tak!

Lokalavisen Christianshavneren er en anderledes gratisavis.
Avisen drives og skrives af aktivister, dvs. frivillige. Den udkommer én gang om måneden, og det giver os tid til grundig
research i lokalsamfundet. Vi skriver om lokalpolitik, kunst,
kultur, de handlende, caféer, hæderkronede institutioner,
nye tiltag, irritationsmomenter, glæder og i det hele taget om
mennesker på Christianshavn. Vi findes også på www.Christianshavneren.dk med kortere indlæg og desuden som PDF.
Hvis du vil have fingeren på Christianshavns puls, så skal
du sikre dig at modtage avisen. Det gør du ved at sætte
etiketten ”Christianshavneren ja tak” op på din postkasse,
så kommer den, selv om du måtte have frabedt dig alt andet.
Det forudsætter naturligvis, vores avisbud kan komme til
din postkasse. Etiketten kan hentes på Christianshavns
Bibliotek og på bordet i indgangen til Beboerhuset, hvor
også selve avisen kan hentes.
Venlig hilsen
Redaktionen

Scleroseforeningen sender 300 cyklister til Frankrig. Her
skal mennesker med sclerose og deres pårørende køre en
del af årets Tour de France-rute i dagene 12. til 15. juni. En
tradition, der startede i 2014. Medcyklende ambassadører
er Bubber og desuden christianshavneren Mikael Kamber,
der gerne cykler for en god sag som denne. Lokalavisen
Christianshavneren ønsker alle en god tur!
Tekst: Susanne

Dead-line
for næste nummer er
22/8, kl. 16

Christianshavneren
bydelsavis

Svarene er:
1. B
2. B
3. C
Vibeke Albrechtsen
Dronningensgade 8 1.th..
Kbh K

Cykel-event i Frankrig

24. juni Sommertur - tilmelding påkrævet

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

Konkurrence – GRIF

Check
Christianshavnerens
netavis
Arrangementer, koncerter og udstillinger
Christianshavneren i pdf
format på din computer
Annoncepriser og
annonnceformater
Check
christianshavneren. dk

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,

Redaktion af dette
nummer består af:
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Sidsel Winthrop
Ole Kjær Nisted
Bo Sørensen (netavis)
Elsa Brix
Susanne Munch
Emilie B. Cohrt

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen,
Margretheholm, Refshaleøen og Christiania. Den
kan også hentes i Beboerhuset og på Biblioteket
samt hos Irma og Superbrugsen.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.

Tryk Provins-Trykkeriet
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
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10 ting, du som
Christianshavner må
huske at gøre denne sommer:
Sæt dig med en kop kaffe fra Torvenetværkets nyåbnede
kiosk på Torvet og nyd folkelivet.
Spis dig gennem vores mange dejlige is-butikker.
Gå en tur på Volden og snak med en hund.
Tag op i Frelsers spir og se det hele lidt fra oven. Hvornår
har du sidst været her?
Slå dig ned på bolværket og vink til havnerundfarten. Hvor
mange turistfotos kan du komme med på?
Tag en picnic med ud på Nyholm og nyd stilheden.
Gå rundt på Christianshavn og kig op! Der er så mange
smukke bygninger.
Tag ud på Refshaleøen og se de vilde blomster – men pluk
dem ikke.
Slå dig ned på plænen ved Operaen og iagttag livet på
vandet.
Bid mærke i Christianshavns mange fine små butikker og
besøg et sted, du ikke har været før.
Tekst: Astrid og Susanne
Foto: Henning

PLEJEHJEM NU HVOR SVÆRT KAN DET
VÆRE.
Torsdag d. 23. maj 2019 mødtes ca. 300 glade christianshavnere ved bygningen Strandgade 29, der hvor vores
kommende plejehjem skal ligge.
Der var fest og farver og en fantastisk stemning.
Først talte Plejehjemgruppen-NU og derefter Klaus Mygind
fra Københavns Borgerrepræsentation.
Så var der ellers underholdning med musik og gadegøgl.
Musikken stod Nulle, Louise, Anders og Søren for og gøglet
leverede Anne Marie Helger og Peter Larsen.
Til sidst bakkede de tilstedeværende op om christianshavnernes 3 hovedkrav:
- Staten skal afgive Strandgade 29 til Københavns Kommune
til en fornuftig pris!
- Den nye regering skal ændre den stramme økonomiske
ramme for plejehjemsbyggeri!
- Regeringen skal ændre kurs, så vi kan få et lokalt plejehjem
på Christianshavn NU!
Plejehjem NU - gruppen
Tine Utzon-Frank
Gini McGrail
Hildur H. Jóhannesdóttir
Elsa Lauritzen
Britta Krogh-Lund
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Debat og Læs

aber og boliger, hvor flere
familier kan have bofællesskaber”, siger Poul Cohrt.
Det er synd. De nye boligformer tiltaler mange, tror
jeg.
Boligområder og trafikforhold bør gå hånd i
hånd

Boligområdet bør styrkes
i kommunens planlægning
Christianshavns Lokaludvalg har kommenteret på
et udkast til Københavns
Kommuneplan 2019. Særligt
på boligområdet er der plads
til forbedringer, mener lokaludvalget.
Kommuneplan 2019 skal
sætte retningen for Københavns udvikling frem mod
2031. Den er Økonomiforvaltningen netop nu ved at
udarbejde under overskriften ”Verdensby med ansvar”.
Christianshavns Lokaludvalg har drøftet udkastet til
planen, der i første omgang
er sendt i intern høring hos
blandet andet lokaludvalgene.
”Overordnet mener vi, at
Christianshavns fremtid
kunne være bedre belyst
i kommuneplanforslaget,
når man tager bydelens

igangværende plan- og udviklingsprojekter i betragtning, nemlig Ørkenfortet,
Kuglegården, Basecamp og
Papirøen,” siger Poul Cohrt,
formand for Christianshavns
Lokaludvalg.
Fokus på nybyggeri
Foruden ønsket om at få
en uddybet beskrivelse af
Christianshavn efterlyser
lokaludvalget større ambitioner på boligområdet. Kommuneplanforslaget fokuserer
meget på at bygge nyt – men
hvad med først at anvende
de eksisterende bygninger,
spørger lokaludvalget?
”Vi mener, at det bør undersøges, om der er mulighed
for at omdanne tomme erhvervsbygninger til boliger –
og der bør være en skrappere

bopælspligt, da der er mange
”ferielejligheder” rundt omkring i byen – ikke mindst
på Christianshavn. Vores
bydel mister sammenhængskraft og det presser tilmed
boligpriserne i vejret!” siger
Poul Cohrt.
Lokaludvalget mener derfor, at det vil være ønskeligt, hvis Københavns Kommune kunne få hjemmel til
at kræve bopælspligt i alt
nybyggeri. Dette bør være
blandt visionerne i Kommuneplanen.
Nye boligformer og boligløsninger til ældre
I kommuneplanen er mål
sætningen om flere ungdomsboliger, mens behovet
for ældreboliger er udeladt. Lokaludvalget mener
selvfølgelig, at det er forkert.
Der skal en målsætning
for ældreboliger ind i kommuneplanen, mener lokaludvalget.
Derudover forholder kommuneplanforslaget sig ikke
til de nye boligformer, f.eks.
”olle-kolle”, opgangsfællessk-

Lokaludvalget har ikke
overraskende også bemærkninger til trafikken. Her
mener lokaludvalget, at når
der udvikles nye boligområder, skal infrastrukturen
til området også udvikles,
så man sikrer, at der er
gode trafikforhold, så snart
boligerne står klar til at
modtage beboere.

Lokaludvalget har også øje
for den offentlige transport
i de eksisterende boligområder og særligt i de snævre
gader. I lokaludvalgets
optik burde den offentlige
transport på store dele af
Christianshavn håndteres
med små el-drevne busser,
såkaldte ”vinkebusser”.
Udkastet til kommuneplanforslaget og lokaludvalgenes
høringssvar skal nu bearbejdes og igennem den politiske
mølle på Rådhuset, før det
efter sommerferien sendes i
offentlig høring.
Christianshavns Lokaludvalg

Lynetteholmen er en
kæmpeudfordring
Anlæggelse af en helt nye
ø, hvor der skal være plads
til erhverv, boliger og institutioner til over 35.000
beboere og 35.000 ansatte
bliver noget af en udfordring
for skabelsen, miljøet og
forholdene i sejlklubben.
Øen skal medvirke til at
sikre København mod
oversvømmelser, som dem
vi så under stormen Bodil.
Det blev understreget af
oplægsholdere og fremmødte
på et informationsmøde den
30. April arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg på
Arkitektskolen på Holmen.
Allerede i år går myndighederne i gang med
de nødvendige VVMmiljøundersøgelser om jordopfyldning af det kommende ø-område samt
forundersøgelser til anlæggelse af en østlig ringvej
og udvidelse af Metrolinjen.
Endnu har man dog hverken fastlagt den konkrete
udformning af den nye ø,
Lynetteholmen, og heller
ikke etableret det selskab,
som kommer til at stå for
udviklingen og byggeriet.
Men ifølge oplægget fra
Michael Soetmann fra
By & Havn, bliver det et
konglomerat af staten og
københavns Kommune.
I perioden 2021-23 forventer
han, at man starter på opfyldningen af de mange kubikmeter, der skal blive til landområdet for den kommende ø.
I samme periode skal
der vedtages anlægslove
for den østlige ringvej
og metrobyggeriet.

Fra 2024 fortsættes der
med jordopfyldning, anlæggelse af den østlige
ringvej og metroen, og efter
2035 kan de første beboere
flytte til Lynetteholmen,
som skal stå færdig til de
sidste indflyttere i 2070.
Som københavner kan man
blive ret svedt, når man forestiller sig de mange tusind
lastvognstog, som kommer til
at køre til og fra Refshaleøen
med jord til opfyldning. Især
når man kender det vejnet, som i dag er herude.
Især når man ved, at de
alle sandsynligvis kommer til at køre over
Knippelsbro eller Langebro med deres tunge læs.
Og som medlem af sejlklubben får man mere sved på
panden og rystende hænder
når man tænker på, at anlæggelse af den østre ringvej
måske kommer til at gå ret
igennem vores havn. Den
endelige linjeføring er endnu
ikke afklaret, og før det sker,
bliver det svært at sove roligt.
På mit spørgsmål, søgte
Mogens Soetmann at trøste
mig med et løfte om, at vi
ligesom Svanemøllehavnen
vil få mulighed for at flytte os
til en midlertidig havn, hvis
Margretheholm Havn bliver
en byggeplads.
Gys!
Den nye ø er også tænkt som
en klimasikring af København, som kan sikre byen
mod de oversvømmelser,
som vi har set nogle gange

VERNER
SAND KIRK
Ledige skal tilbydes
job og uddannelse
– ikke meningsløs aktivering
og drag over nakken.
SOCIALDEMOKRATIET KØBENHAVNS STORKREDS

i løbet af det seneste årti.
Her understregede Jacob
Høst-Madsen fra Dansk
Hydraulisk Institut, DHI,
at vi kan planlægge nok så
meget, men i sidste ende er
det naturen der bestemmer.
Han sagde også, at Lynetteholmen kan blive en del af
sikring af København, men
at det ikke kan stå alene.
Han tog udgangspunkt i
stormen Bodil i 2013 som
man vurderede til at være
en 500-års begivenhed. Det
vil sige noget som statistikken viste kun ville sker
én gang i løbet af 500 år.
Men med den klimaudvikling, som vi oplevede,
ville det næppe være en
enkelt sådan begivenhed
i fremtiden. Vi må forvente at stormintensiteten
stiger og at storme som
Bodil vil forekomme
flere gange i fremtiden.
Han havde plancher med
som viste, at bare en vandstigning på 30 cm. mere
end hvad havspejlet steg
under Bodil vil betyde voldsomme oversvømmelser i
København, især på Christianshavn og Vesterbro.
- Vi må vurdere, hvilken
risiko vi står over for nu, og
hvordan den ser ud i fremtiden. Derfor må Lynetteholmen tænkes og anlægges på
en sådan måde, at sikringen
kan virke i det kommende
århundrede. Og det stiller
store krav til især designet af øen ud mod vandet,
sagde Jacob Høst-Madsen.

Vælg
kommunal
velfærd
Rådhusets udvalg har nu
alle sendt forslag videre til
efterårets forhandlinger af
Københavns samlede budget
for 2020. Billedet peger i
samme retning: Ringere
normeringer i dagtilbud,
nedskæringer i hjemmepleje,
dårligere biblioteksbetjening, færre tilbud til byens
mest udsatte. Udvalgene har
peget på omfattende forringelser i en samlet afvejning
af, hvorledes sparekravene
i den foreløbige budgetramme kan efterkommes
med det mindst mulige tab
af kvalitet. Det kommunale
selvstyre er reduceret til
en spareøvelse. Men sådan
behøver det ikke at være.
Inden 2020-budgettet skal
vedtages endelig i oktober,
kan byen have genvundet sin
frihed til at fastlægge et ansvarligt budget. Det fordrer,
at Folketinget fjerner budgetlovens snærende bånd. Valget ligger dermed hos borgerne. Borgerne kan vælge
kommunal velfærd, ved at
stemme på et Folketing,
som vil skrotte budgetloven.
Gorm Anker Gunnarsen,
medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten
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Stem
og bestem
Vi vil gerne have flere til at
stemme. Hvordan gør vi det?
Vi starter en kampagne! StemOgBestemEU er en kampagne med 133 kendte og
respekterede danskere, som
alle opfordrer til at stemme.
Blandt dem er landsholdsspillerne Pernille Harder
og Nadia Nadim. Nadia er
afghansk flygtning, læge og
professionel fodboldspiller,
en kvinde der har vist, at
man ikke bliver til noget ved
bare at sidde derhjemme.
Skuespillerne Ghita Nørby
og Ulf Pilgaard opfordrer
også til at stemme.
Ud over de 133 anbefalere
er kampagnen faktisk også
lavet uden offentlige tilskud,
og med hundrede procent
frivillig arbejdskraft. Vi har
både en hjemmeside, stemogbestem.eu og et hashtag
#StemOgBestemEu, som

alle er velkomne til at bruge
og sprede, så vi på den måde
kan få endnu flere til at
stemme! På hjemmesiden
kan man blandt andet se
en ny video om, hvordan
man kan brevstemme på
sin nærmeste Borgerservice
indtil den 23. maj. Man skal
blot medbringe sit sundhedskort eller andet gyldigt ID.
Så simpelt er det nemlig at
stemme!
Vi tror på, at vores metode
kan påvirke folk på en anden måde end de officielle
kampagner, og så krydser
vi fingre for, at det lykkes
at få endnu flere borgere
til at stemme ved valget til
Europa-Parlamentet søndag
den 26. maj mellem kl. 9
og 20!
Skrevet af Madeleine Trebbien

Støt Lokalsamfundet
Støt de lokale handlende
Gå ikke over broen efter noget
når du kan få det lokalt!

En næsten hemmelig svanerede i Stadsgraven
tekst og foto: owu

Læs nyheder fra
Christianshavn på www.
christianshavneren.dk
Hold dig opdateret om
Christianshavn på www.
christianshavneren.dk
Læs lokale nyheder på
www.christianshavneren.
dk
Det sker på christianshavn. Læs www.christianshavneren.dk

VERNER
SAND KIRK
Den hovedløse udflytning
af statslige arbejdspladser,
fra hovedstaden til resten
af landet, skal stoppes.
SOCIALDEMOKRATIET KØBENHAVNS STORKREDS
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- og hermed nogle
billeder fra underskriftsceremonien i den tidl.
Søofficersskole.
Foto: SB
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Nyt fra Lokaludvalget
Juni 2019
Sommeren nærmer sig . men
sagerne står stadig i kø:
Cementsstøvforureningen af
vore gader er nu erkendt som
en fejl af Teknik- og Miljøforvaltningen – så nu er vi blot
spændte på, hvornår en gedigen oprydning er afsluttet.
Hal C drives af det kontor
i Kultur- og Fritidsforvaltningen, der hedder ”Kultur
S” – de har fremsendt et
forslag i intern høring (med
ekstrem kort tidsfrist) om
forøget udæejning af hallen.
LU har svaret, at
1. forslaget burde først
være vendt med den meget
sjældent indkaldte brugergruppe
2. Allerede nu er udlejning t
andre formål til stor gene for
idrætsklubberne.

Ved samme lejlighed fik vi
påpeget, at vedligeholdelsesstandarden i Hal C er ved at
være decideret ringe.. Det
bør der rettes op på i samarbejde med brugergruppen.
Træer er også et problem
– i Søkvæsthusets gård er
fældet et stort, historisk og
markant lindetræ. Det stod
på privat område og var
ikke fredet, så det kan vi
desværre ikke gøre andet ved
end at begræde udviklingen.
Ved byggeriet på Ørkenfortet er 22 træer fældet –
angiveligt for at gøre plads
til skurbyen. Det kan vi gøre
noget ved, da det af den lokalplan, vi gennem høring var
med til at godkende, fremgår
af træerne skulle bevares. Vi
kan derfor udtrykke vor undren og forespørge, hvornår

træerne bliver retablerede i
samme størrelse. Og det har
vi så gjort!
Nyholm er mere aktuelt end
nogen sinde. Vor arbejdsgruppe
har lagt et stort arbejde i at
få udfærdiget et ”Charter for
Nyholm” – se andetsteds i
avisen – ved en lille ceremoni
på den tidl. officersskole blev
charteret underskrevet af en
lang række interessenter – så
der er lidt mere håb om at få
en positiv udvikling af området.
For øvrigt er det ikke sikkert,
at Søværnet forlader de fredede
bygninger, bl.a. ønsker man at
benytte Marinekasernen som
hotel ved konferencer i Hovedstaden (Søværnets funktioner
er jo ellers udflyttede).
Vi er også blevet bedt om at
afgive høringssvar vedr. anden

støj end trafikstøj i byen.
Der var bred enighed om at
højlydt musik og larmende
adfærd i gaderne/på Kanalen var noget skidt, mest i
aften-/nattetimerne, men
ikke kun.
Aktivistgruppen Plejehjem
NU har holdt en demo (se
andetsteds i avisen). LU
har modtsget et brev fra
Overborgmesteren, hvor
der gøres opmærksom på,
at den pgld. ejendom jo ejes
af Staten, der har oplyst at
man planlægger fortsat at
anvende ejendommen til
administrative formål. Den
er altså ikke til salg! Noget
andet er, at man i Kbhv.
har henlagt drift og anlæg
af plejecentre til Boligsselskaberne – så, selvom
ejendommen måtte være

Christianshavns Lokaludvalg er
nedsat af borgerrepræsentationen efter indstillinger fra lokalområdet. Lokaludvalget fungerer som
bydelens officielle repræsentation
(inkl. nogen lokal myndighedsvaretagelse) og er især bindeled
mellem bydelens borgere og rådhuset.

til salg, ville det
ikke være lovligt
for kommunen at
opkøbe den mhp videresalg til et boligselskab. Men skulle
en mulighed vise
sig, vil OB positivt
støtte op om evt. tiltag.
poul.

Under Kronen og Georg Stage         

Film om Christianshavn
Christianshavns 400 års jubilæumsfilm. Byen ved vandet af
Palle Vedel kan nu ses på Christianshavns Lokalhistoriske
Forenings hjemmeside. Filmen er en billedfortælling med
musik af Ganga. 25 min.
På hjemmedisen findes der nu også en del historiske filmklip
fra 1920erne.

Historiker  og direktør for Georg Stage Fonden,  Asser
Amdissen viser rundt og  fortæller om  Nyholms Hovedvagt, Under Kronen  - og om skoleskibet.  Der vil
være mulighed for at komme ombord på skoleskibet
Georg Stage.
Tilmelding på lokalarkivet@chrarkiv.dk
Lørdag den 8.  juni  kl. 10.  Nyholm ved  Hovedvagten, Under Kronen

Gå på opdagelse på www.chrarkiv.dk

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
/aks
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Familien Poulsen

Træmassakre på Christianshavn?
København satser stort og
ambitiøst på at blive verdens
første CO2-neutrale hovedstad inden 2025. Byen promoveres som ”Grøn By” både
uden- samt indenlands, der
laves Grønne Oaser- ja, selv
Rådhuspladsen lanceres,
med nyplantede træer, som
”En Skov” (selvom man
naturligvis kan diskutere,
hvor mange træer der skal
til, før det kan kaldes en
skov). Ikke desto mindre ser
vi ofte, at træer i forbindelse
med byggeri/ renovation må
lade livet. Det skete for nylig
ved Orlogsmuseet, hvor den
mere-end-hundredeårige
lind måtte lade livet. Og d.
8. og 9. maj gik det ud over
hele 23 træer på Knippels
Brovej. Bag den tidligere
B&W-/ Privat- og Unibank
grund, hvor senest Nordea havde hovedsæde. Der
hvor Danmarks kommende
største hotel, Hilton, med
396 hotelværelser, skal åbne
om få år. Du kender den
måske under øgenavnet Ørkenfortet. Træmassakren fik
den til at leve op til navnet.
Det var den trofaste Christianshavnerlæser, tidligere
arkitekt Claus Horn, der,
efter 20 år på Ærø, hvor
han også var med i Marstal
Søfartsmuseum, er flyttet til
Overgaden neden Vandet. På
sine daglige spadsereture i
lokalområdet konstaterede
han, til sin store sorg/ forbløffelse (Claus er en venlig mand, der ikke bliver
rasende), at der pludselig
manglede først 10 og næste
dag endnu 13 træer. Adspurgt om grunden svarede
en bygningsarbejder, at ”
det nok var, fordi træerne
var syge”. Og at man desuden påtænkte en skurvognslandsby på grunden.
Rigtigt er det, at 3 af træerne
sidste år var blevet syge.
De blev fluks erstattet
af nye træer. Også disse
træer er i år skåret ned
til sokkeholderne. Claus
Hjort var enig i, at man
nok med rette kunne bruge
frasen: ”Det er en skændsel” i denne sammenhæng.
Christianshavneren kontaktede prompte projektleder for
ATP-E, Sebastian Aagaard,
og fik følgende oplysninger:
1. Der rigtigt, at man desværre, efter 3 uafhængige
gartneres bedømmelse,
måtte fjerne træerne, da alle
var syge, med undtagelse
af de 3, der blev udskiftet
sidste år. Træerne kunne
ikke graves op, da ingen
ville have dem stående og
muligvis bringe smitten videre. Til gengæld lover man
at udskifte dem med 20-23
nye træer (arten kendes ikke
endnu), når renovationen
er vel gennemført. Denne
vil, foruden det nye hotel
også omfatter ny kloakering, der vil klimasikre også
andre af lokalområdets huse
mod vandoversvømmelser.
2. Man kommer til at opstille en skurvognslandsby på KnippelsBrovej (der
desuden er privatvej). Den
bliver ca. 4-5 meter i højden
og med plads til at byg-

geriets lastbiler kan køre
under stativet. Man havde
egentlig fået lov til at sætte
skurvognene på pontoner i
Havnen, men undslog, dels
fordi det synsmæssigt ville
skæmme, dels for at få lettere adgang til byggeriet.
Og håber, via en projekteret
trappe fra Knippelsbro ned
til havnefronten, at få åbnet også denne, tidligere
lidt døde ende op, for både
turister og lokalbefolkning.
Sebastian, der er tidligere
christianshavner, pointerer,
at man er bevidst om, at der
selvfølgelig er støjgener i
forbindelse med byggeriet,
men at man er meget opmærksom på at have et
godt forhold til de nærmeste naboer. Herunder også
Christianshavneren, som
blev inviteret på en rundvisning senere på sommeren.
Uanset mulig holdning til
store hoteller og flere turister på Christianshavn
og med også Claus Hjort in
mente kan vi glæde os over,
at træerne vil genopstå en
skønne dag.

I 1946 interviewede radioproducenterne Willy Reumert og Sven Alkærsig
københavnere i deres lejligheder for at sætte fokus på
efterkrigstidens dårlige boligforhold. Året efter udkom
dokumentaren Manden i
Kælderhalsen.
Reporterne besøgte blandt
andet en lejlighed på Amager, hvor tre generationer
boede under samme tag
i en toværelseslejlighed,
en mand, der var taget til
København for at tjene penge
til at kunne emigrere til
Amerika med familien og
nu boede i en kælderhals og
fru Poulsen, som boede i en
toværelseslejlighed på Christianshavn med sine ti børn.
Der var toilet i gården, rotter
i køkkenet og meget trangt.
Jeg er radiojournalist og vil
meget gerne i kontakt med
nogle af de ti børn for at tale
med dem om interviewet og
om boligforholdene dengang

og nu. Jeg skriver her i
håb om, at nogen kender
børnene og kan sætte mig i
forbindelse med dem.
Her kommer en liste med
børnenes navne og deres
aldre dengang, og hvor gamle de må være i dag:
I øvrigt kan jeg anbefale at
lytte til dokumentaren, som
giver et interessant indblik i
boligforholdene i København
i 40’erne. Familien Poulsen
møder vi omkring 10 minutter inde i radioprogrammet.
https://www.dr.dk/radio/p1/
manden-i-kaelderhalsen/
manden-i-kaelderhalsen-2
Hvis I kender familien – eller kender nogen, der boede
på Christianshavn i 40’erne,
som måske kunne kende
dem, må I meget gerne kontakte mig på familienpoulsen1946@gmail.com. I er også
velkomne til at ringe til mig
på telefon 42342242.
B e d s t e
h i l s n e r
Anna Hjortdal

Efterlysning

ebb (der også tog billederne)

Børn født af Fru Poulsen
mellem 1926 og 1945.

Er der nogen der har kendskab til familien og efterkommerne, der nu må
være mellem 70 og 90 år?

I 1947 sendte DR en reportage om bolignøden i
København . Bl.a. om en
enlig mor til ti, der boede i
en ussel 2 værelses lejlighed
på Christianshavn med vand
og gas, wc i gården og rotter
på gangene.
Nu vil en reporter fra DR
følge op på udsendelsen og vil
gene i kontakt med børnene
for at skildre deres liv. Det
fremgår ikke af udendelsen,
hvor lejligheden lå og moren
omtales kun med efternavn;
Fru Poulsen.

Artitekt Horn betragter de sørgelige rester af, hvad der engang var en flot trærække!

Tove (1945), Inge (1943),
Finn(1941), Mogens (1940),
Kaj (1936), Connie (1935),
Meta (1934), Rose (1932)
Irene (1930), Elna (1926).
Radioudsendelsen kan
høres på  www.chrarkiv.dk  
under Se ,lyt og læs
eller den lidt lange url: https://www.dr.dk/radio/p1/
manden-i-kaelderhalsen/
manden-i-kaelderhalsen-2
Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
- m a i l :    l o k a l a r k i v e t @
chrarkiv.dk

Navn

Alder i 1946

Fødeår (anslået)

Tove Poulsen
Inge Poulsen
Finn Poulsen
Mogens Poulsen
Kaj Poulsen
Connie Poulsen
Meta/Louretta
(svært at høre
navn) Poulsen
Rose Poulsen
Irene Poulsen
Elna Poulsen

2
4
6
7
11
12
13

1944
1942
1940
1939
1935
1934
1933

Alder i dag (anslået)
75
77
79
80
84
85
86

15
17
21

1931
1929
1925

88
90
94

Jeg ved en svanerede . . .
owu
(der også tog billedet)
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Naturklummen

Dagene bliver hastigt længere mens nætterne bliver kortere og lysere. Men
sommeren er heldigvis stadigvæk kun i sin spæde
start.

Voldens beplantning
har rod helt tilbage fra
tiden, hvor volden blev
anlagt. De fleste træer
blev dengang plantet som
nyttetræer til forskellige
formål.

Et strålende eksempel er
den konstruktion, som ’de
sorte får’ har bygget til
svane-parret i den ellers
omdiskuterede ”Fredens
havn”. Parret har fået den
ro, som de har brug for
– og æggene er klækket –
mens de fleste andre par
har fået reden ryddet af
rævene.
Til gengæld bør vi
skamme os over forhol-

Den smukkeste og mest
magiske tid på året er lige
nu, hvor hvidtjørnene
blomstrer. De spejler sig
som et lysende festfyrværkeri i vandet og fylder
luften med en sød og
krydret duft. Stemningen
kan føles helt eventyragtigt. Men baggrunden
er mindre romantisk: I
sin tid blev Hvidtjørnen
plantet som værn imod
svenskerne som en slags
naturlig pigtråd.
Kastanjer, Syrener og Kaprifolien blomstrer også
i denne tid, så volden er
fuld af forskellige dufte
og smukke syn, når man
bevæger sig rundt langs
vandet.
Bier, insekter og sommerfugle sværmer rundt når
vejret er til det, og hvis
man er ude i skumringen
kan man være heldig at se
flagermus imod aftenhimlen eller måske en tudse,
der hopper over stien.
Desværre er ræven i stor
fremgang disse år, og det
er gået hårdt ud over de
fugle, der plejer at bygge
deres reder i rørene. Kun
de vandfugle, der har
fundet et sted at bygge
ude i vandet eller på den
rævefri Kaninø, har overlevet forårets strabadser
ind til videre.
Vi er nogle, der har snakket om at lave nogle passende tømmerflåder ude
i vandet, hvor fuglene kan
bygge deres reder i sikkerhed for ræven.

dene for svaneparret ved
Christians Møllers plads
der svømmer rundt i, og
delvis har bygget reden af
plastik, gamle skosåler ,
valgplakater og lignende.

Snart er det Hyld, og roserne der tager over. Så
nærmer vi os hastigt midsommer. På Christiania
har nogle ihærdige men-

nesker plantet ca. 100
forskellige rosenarter, så
læg ekstra mærke til dem,
når du/I kommer forbi.

Vi ønsker hermed alle en
rigtig dejlig sommer.
Læs mere om vores natur
på: www.christianias-frienatur.dk
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Langsigtede planer på Christianshavn: Lynetteholmen

Tirsdag d. 30. april afholdtes et borgermøde på
Arkitektskolen; Danneskiold-Samsøes Alle, om fremtidens Lynetteholmen. Mødet var arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg
med Frode Neergaard som
arrangør og tovholder.
Poul Cohrt, formand for
Lokaludvalget, havde påtaget sig rollen som ordstyrer
og bød velkommen. For nogle
år siden optrådte visionen om
”Lynettehalen” i en artikel af
Svend Aage Schiermacher i

Lokalavisen Christianshavneren. Nu lægges der konkrete planer om opfyldning
med metrojord med mere til
anlæg af ”Lynetteholmen”.
”Ingen af os kommer til at
se det færdige projekt. Her
på Christianshavn lægger vi
langsigtede planer. Vi er ude
i god tid!”, sluttede Cohrt sin
velkomst. Lynetteholmen vil
først blive bygget i 2035 og
stå færdig ca. 2070.
Tre eksperter var til
stede: Michael Soetmann,
By & Havn talte om byud-

videlse, boliger og erhverv,
Otto Anker Nielsen, DTU
Transportafdeling delte sine
overvejelser om trafikplanlægning, østlig ringvej og
offentlig transport og Jacob
Høst-Madsen, Dansk Hydraulisk Institut fortalte om
klimasikring og vandmiljø.
Hver især fremlagde de
overvejelserne bag projektet
i netop deres ekspertområde. Soetmann, By & Havn,
fremførte argumenter for at
opfylde bolig- og erhvervsbehov, behovene for pendling
samt deponering af metro- og
byggerijord ved anlæggelse
af den nye ø. Nielsen; DTU,
er ikke involveret i dette
projekt, men talte generelt
om trafikprojekter. Med et
estimeret antal ture til og
fra øen på 3 ture pr. dag pr
indbygger og ansatte kræves
der en optimal infrastruktur.
Metro og østlig ringvej bør
samtænkes i ét rør, ringvejen
bør belægges med vejafgift i
begge retninger for at holde
biltrafikken nede. Metrolinjerne lægges, så de aflaster
den eksisterende overbelast-

ning mellem Amager og
København og sikrer færrest
mulige skift for at komme
til Lynetteholmen. Desuden
skal der bygges småbroer
over havnen til cyklister og
fodgængere. Høst-Madsen,
Dansk Hydraulisk Institut, talte om det vigtige
miljøarbejde MED naturen,
ikke imod den. Det sidste
hævner sig. Det gælder
om at tilfredsstille de betingelser, naturen stiller.
Risikovillighed er også en
faktor, der skal overvejes i
forbindelse med klimasikringen af København.
Under debatten kom der
mange konkrete spørgsmål
fra tilhørerne, og eksperterne gjorde deres bedste for at give klare svar om
fremtiden.
Der blev spurgt til CO2
og vejstøj, til klimasikring,
til pendling, til boligmiljø
(skrækscenarier Nordhavn
og Ørestad), til strømmen
gennem Øresund, til overbefolkning af København,
til drikkevandsforsyning,
til arkitektur, til borger-

inddragelse, til øget trafik
gennem byen, til vandmiljøet
og til kloaksystemet. Infrastrukturen var en af de helt
store bekymringer, som enhver, der kender den smalle
vejadgang til Refshaleøen,
deler. Alene jordopfyldningen vil kræve 1 million lastbilture ud til øen! Som en
af tilhørerne sagde: ”Der er
tilflyttet 1.200 jyder med
deres børn på Margretheholmen. Hvad er der tænkt
med hensyn til skolevej osv.?

Vejnettet herude er på ingen
måde, som det var i Nordhavn”. Måske har han som
yngre mand selv en chance
for at opleve Lynetteholmen, og det har i hvert fald
hans børn. Men hvad med
livskvaliteten, imens der
anlægges og bygges?
For yderligere information
henvises til det officielle
referat.
Tekst: Susanne, fotos:
Henning

Samlingspunkt Indre By på besøg i Vorupør
Samlingspunkt Indre By
var i starten af maj endnu
engang på besøg i Vorupør,
Thy, som bød på 4 dage med
masser af kulturelle og kreative aktiviteter i naturen.
Der blev også dyrket masser
af motion i form af gymnastik, morgensvømning i
havet og lange vandreture,
spist lækker naturmad fra
Nationalparken Thy, malet
et fællesmaleri, fællessang,
bankospil og arrangeret
ture til historiske steder og
museums. Socialt samvær,
masser af latter, et dejligt

fællesskab og en på opleveren. Samlingspunktet er
blevet meget begejstret for
Thy, men er nu glade for, at
være tilbage i deres elskede
København.
Samlingspunkt Indre by
er et tilbud til kulturelle
pensionister i Københavns
Kommune. Vi holder til på
2. sal i Huset Kbh. (Huset i
Magstræde), hvor der hygges, grines, snakkes, diskuteres, spises, bliver vist
film og foredrag i Husets
biograf. Derudover er der
hobby-og malerworkshop,

Uge 24:
Man. D. 10: 2. pinsedag
LUKKET
Tirs. D. 11: Tur til Arbejdermuseet (Rømersgade 22).
Pris 50 kr. Vi mødes foran
museet kl. 10.30. Efterfølgende spiser vi frokost for
egen regning. Tilmelding
inden 3. juni kl. 12.
Tors. D. 13: Malerworkshop v. Kirsten Syberg,
frokost og hygge.
filmklub, morgengymnastik,
filmproduktion og ture ud af
huset samt ture med overnatning 2-3 gange om året.
Læs mere om os og følg
med i vores nye spændende
program på www.samlingspunktindreby.dk
Huset KBH, Samlingspunkt Indre By,
Rådhusstræde 13, 2 sal,
1466 København K
Kontakt Josephine Paddison/Helle Jønson Tlf.: 60
57 07 69/60 55 23 53 - Åbningsdage: Man., tirs. og tors.
10.30-15

Program:

Juni uge 23
Man. D. 3: Morgengymnastik v. Inger, hygge og
hobbyværksted v. Lone R.
Tirs. D. 4: Malerworkshop
v. Kirsten Syberg og frokost.
Tors. D. 6: Vi mødes kl.
11 foran Geologisk museum – særudstilling (ny
renoveret) og senere tur i
Botaniskhave. Pris 50 kr.
Tilmelding og betaling inden
d. 27 maj.

en spændende tur gennem
Amager Fælled sammen
med naturvejleder Thomas
Neumann, der vejleder os
om naturen og det vilde
dyreliv. Vi mødes kl. 10.15
foran metroen på Islands
Brygge. Turen er ikke for
dårligt gående. Tilmelding
inden 13. juni.
Uge 26:
Man. D. 24: Morgengymnastik v. Inger, hygge og
evt. film.

Tirs. D. 18: Frokost (smørrebrød) med besøg af Rosenborgcentret samt københavnerforedrag og Kbh. film
V. Sussie Paddison. Pris 75
kr. inkl. en genstand.

Tirs. D. 25: Vi skal tilbringe en dag i den legendariske spejderhytte ”Gilwellhytten” direkte til skoven
og 50m fra en af Danmarks
smukkeste skovsøer. Her
skal vi hygge, male, sy, lave
gymnastik, gå ture og spise
sammen. Nærmere oplysninger følger. Pris ca. 50
kr. for transport og mad.
Nærmere info om tid og
mødested mv. følger.

Tilmelding og betaling
inden 4. juni.

Tors. D. 27: Hygge og Film
kl. 11 (Three Billboards).

Uge 25:
Man. D. 17: Morgengymnastik v. Inger, hobbyværksted v. Lone R og hygge

Tors. D. 20: Vi skal på
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Erdkehlgravens skibskirkegård - forberedelser til genopstandelse
Den ulovlige spontanhavn
i Erdkehlgraven, som ifølge
en polisk aftale om udgiftsfordeling mellem stat og
kommune skal rydde i løbet
af dette år, er gået i gang
med at smukkificere sig selv
og omgivelserne med henblik
på at kunne forhandle sig
til en aftale om at forblive
et maritimt Christiania i
mange mange år.
Det skriver vor konkurrent Københavneravisen i
sit maj nummer, hvor man
citerer kilde i et ”lille havnekontor i en mindre skurvogn,
et multtoilet og en stor køkkenhave”.
Beboere i skibsvragene,
som udgør den selvbenævnte
Fredens Havn, vil selv rydde op i rodet, ophugge og
fjerne skibsvrag og slæbe

stumperne på land, så det
på den måde bliver ikkeeksisterende. ”Når man la’r
sit affald ligge/tror man vist/
man har det ikke.” Plastic er
ikke let eller billigt at blive

af med.
Man er i kontakt med
myndigheder og arbejder
for en dispensation, der gør
det muligt at undgå årets
varslede rydning og bevare

sin idylliske og gratis red.
For nogle år siden var Erdkehlgravens mudrede bred
mod Burmeistergade dækket
af omfattende sivskove, der
var hjem for fugleskarer,
hvor svaner og andre vandfugle havde ro og reder. Burmeistergade udviklede sig
siden til en hurtigkørebane
for aggressive bilister, der
demonstrativt kørte tæt på
fodgængere og cyklister.
Nu er sivskoven spontanryddet af nære beboere til
fordel for badestrand med
tilkørt sand og udrangerede
ankerliggende både indrettet
til stationær beboelse uden
ordentlige sanitære forhold.
Havde det været kommunale myndigheder, der
havde lokalplanlagt området
til boliger med en fjerd-

edel alment boligbyggeri,
ville det hurtigt blive en
folkesag, at forhindre sådan
naturødelæggelse og blive
døbt ikke ”Strandengen”
men måske ”Svanebugten”.

Stemmerne fra Christianshavn
Kom med på byvandring på Christianshavn
Inspireret af Amsterdam
med kanaler og små huse er
det nu knap 401 år siden, at
bydelen Christianshavn så
dagens lys. Det skulle blive
en by med handel og håndværkere.
Siden har Christianshavn
været igennem en stor udvikling, lige fra søfart, handel, industrikvarter til at
være centrum for ungdomsoprøret fra de glade 1960’ere
og frem til i dag.
“Amagerport” på Christianhavn var porten for

amagerbønderne, når de
skulle ind til København
med deres varer. Det er
derfor nærliggende for AOF
at sætte fokus på naboøen
Christianshavns historie på
byvandringen ”Stemmerne
fra Christianshavn”, som
foregår tirsdag den 18. juni
med start kl. 17.00, og den
varer frem til kl. 20.00. Vi
slutter turen med en lækker æggekage på en lokal
restaurant.,
Turguide er journalisten
og forfatteren Bjarne Hen-

rik Lundis, og tilmelding til
AOF Amager
3251 1495 er nødvendigt.
På byvandringen går vi
i fodsporet på nogle af de
mest markante stemmer og
personer fra øens historie,
og fortid og nutid ligger så
at sige dør om dør.
Det er lige fra Kim og Gasolin over tidligere statsminister Anker Jørgensen til
Emma fra Rottehullet, alias
Bodil Udsen. Det er også en
fortælling om christianitterne, søhelten Tordensk-

jold, digterpræsten og folkeoplyseren Grundtvig, maleren
P. S. Krøyer og Pjalte-Ane
fra fangeoprøret i fængslet
på Christianshavn.
/Amager AOF

tandlægerne

C H R I ST I A N SH AV N

LONE LANGE | JENS T HIEL
D RONNING ENSG AD E 48 , 1.SAL
1420 KØBENHAVN K
KONTAKT@LONELANG E.D K | KON TAKT @J EN STAN D .D K
TELEFON 3257 0019 | W W W.GLAD SM IL.D K

Nu er det desværre
de ”rigtige” der står for
ødelæggelserne, og derfor
er der så stille, åh så stille.
Og nu er det forbi.
owu
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Christianshavns
Beboerhus
JUNI 2019

Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 ml. kl. 13.30-18.00 og 19.00-21.00 / www.beboerhus.dk
Åbent man - ons 13:00-23:00 / tors - lør 13:00-24:00. Facebook: Christianshavns Beboerhus

Spisehusmenu

Koncerter & arrangementer

Tirsdag 4/6
Ovnstegt kyllingebryst med chorizo, tomat,
hvidløg og kartofler

Onsdag d. 5/6 kl. 16 - 01 (Caféen). Gratis entré

Torsdag d. 6/6
“Harira“. Krydret gryderet med tomater,
kikærter, søde kartofler, peberfrugt og
græskar. Urterørt friskost

Valgaften i caféen

Vi følger med i hele valgforløbet på storskærmen i cafeen fra
start til slut.
Fredag d. 7/6 kl. 20.00 (Salen). Entré: TBA

Performance Night ’19

Tirsdag d. 11/6
Vinbraiseret økogris med svampe, rødløg og
perlebyg
Torsdag d. 13/6
Kalvefrikasse med asparges, gulerødder og
majroer, nye kartofler
Tirsdag d. 18/6
Ristet laksefilet med spinat, grønne
asparges og kartofler med citroncreme
Torsdag d. 20/6
Spinat og løgtærte med små tomater og
græsk gedefeta. Humus og oliven
Tirsdag d. 25/6 - Spisehuset har lukket
Torsdag d. 27/6
Stegt andebryst med rabarberkompot og nye
kartofler med peberrodcreme
Dagens salat og friskbagt brød ad libitum
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30.
Billetter kan forudbestilles på:
www.beboerhus.dk. Der kan bestilles en uge
frem. Bestilte billetter skal afhentes på
dagen senest 18:30. Aflysning senest dagen
før.

Sommerlukket
Beboerhuset holder sommerlukket fra d. 7/7
til d. 11/8 - begge dage inklusive.
Dog har caféen åbent om aftenen i uge 28
i forbindelse med Jazz Festivalen.

Lørdag d. 15/6 kl. 20.00 (Caféen).

Mørtel - albumrelease
Fredag d. 21/6 kl. 21.00 (Caféen). Forsalg: 80 kr.

Skygger & Skønhed

Tirsdag d. 25/6 kl. 20.30 (Cafeen). Entré: 50 kr.

Django Reinhard Jam

Fredag d. 5/7 til lørdag d. 13/7 (Caféen).

Jazz Festival i Beboerhuset

Årets program er endnu ikke fastlagt, så hold øje med vores hjemmeside og facebook for updates og nærmere info.
Tirsdag d. 6/8 til lørdag d. 10/8.

Vildskud Festival 2019

I år har scenekunstfestivalen VILDSKUD centrum i Christianshavns
Beboerhus, hvor der udover at spille forestillinger vil være sociale og netværks arrangementer for publikum såvel for det scenekunstneriske vækstlag.
Beboerhuset har egentlig sommerlukket denne uge, men vil have
åbent i forbindelse med forestillinger. - Følg med på facebook for
nærmere info efterhånden som vi nærmer os.
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:
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Søndag d. 23/6 kl. 16.00 - 0.00. Gratis

Sankt Hans på Elefantens Bastion
Beboerhuset inviterer endnu en gang Christianshavnere og alle
andre til Københavns hyggeligste midsommerfest på Christianshavn.
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Bridge
Christianshavns Bridgeklub: Mandage kl.
18.30 - 22.15 i sæsonen (jan-april og sepdec). www.christianshavnsbridge.dk

Filmklubben
Hver onsdag kl 19.00 viser vi filmperler i
beboerhusets lille biograf. Vi viser film
under forskellige temaer og genrer. Det er
ganske gratis, og du kan købe øl eller
sodavand og gode kaffer i cafeen, som du
meget gerne må tage med i biffen.
Meld dig ind i Facebook-gruppen Filmklubben i Christianshavns Beboerhus, og se det
kommende filmprogram.

Cirkeldans
Årets tema for bålet er “Urania” - den ældste og mest vidunderlige af astronomiens muser, oftest forbundet med universel kærlighed og åndelighed, som vi vil have i højsædet for denne aften.....
Programmet lyder:
16.00:
16.30:
17.30:
19.00:
21.00:
21.15:
21.30:
22.30:

Åbning af pladsen og boder
Børnebål og snobrød
Spisning: Salg af mad fra grill
Bands fra Sofieklubben(Havrefras / Second Floor / Platin)
Bål og båltale
Fællessang v. Midsommervisen
TUHAF (live musik) Psykedelisk Tyrkisk Rock
Kvinder der kender din krop (DJs)

24.00: Tak for i år (pladsen lukker ned)
Aftenens musikalske hovednavn, det dansk-tyrkiske orkester TUHAF,
spiller anatolsk, psykedelisk rock med vanvittige afstikkere mod
nye terræner i en hvirvelvind af musikalske inputs.
Selectorduoen Kvinder Der Kender Din Krop spiller den musik, de
ved, din krop gerne vil danse til!

Månedens kunstner: Tore Bahnson
Tore Bahnson maler farvestærkt og figurativt, nogle gange på
kanten til abstraktion, og tager gerne en isme eller to ved
hånden, for at se hvor det fører hen. Temaerne er primært mennesker mødt på vejen gennem byen - både med og uden tøj
Tore Bahnson har gået på Det
Kgl. Danske Kunstakademi.
Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1996 og har udstillet
på bl.a. Danmarks Akvarium,
Forbrugerstyrelsens Kunstforening, Herlev Rådhus og
Galleri Nybro

Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 40,- pr. gang.
Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk/ tlf.: 32 59 57 29

Croquis
Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet Transitten. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej; vi har
tegnebræt. Holdet er uden underviser, men
Beboerhuset sørger for at booke model.
Ingen tilmelding, bare mød op!

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 19.30 - 23.00.
Entré: 60 kr (kan være forhøjet ved
særarrangementer).
Begynderundervisning/Intro til argentinsk
tango med Ann Berit Sourial og
Gunner Svendsen: kl. 18.30-19.30 (Ingen
tilmelding. kom med eller uden partner).
Pris: 60 kr. (100 kr. inkl. entré).

Lokaler m.m.
Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe
på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 19.30
- 21.00.
Lejepriser: 10 kr. i timen for lokale + 15
pr. person i timen (ved undervisning/erhverv
20 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest
Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem
13.00 - 17.30.
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Vor Frelsers Kirke, Juni, Juli, August 2019
Gudstjenester
Juni
Søndag d. 2. juni
6.s.e. påske
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Fredag d. 7. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 8. juni
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 9. juni
Pinsedag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Mandag d. 10. juni
Anden pinsedag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 14. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 15. juni
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 16. juni
Trinitatis søndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 21. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 23. juni
1.s.e. trin.
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 28. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 30. juni
2.s.e. trin.
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Juli
Søndag d. 7. juli
3. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 7. juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Finn Damgaard

Natkirke

Søndag d. 14. juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Susanne Møller Olsen

Natkirken er åben hver fredag kl. 20-23. Aftenens musik
begynder kl. 20. Der er nadverandagt kl. 21.30 og fælles
aftenbøn kl. 22.45.

Lørdag d. 20. juli
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 7. juni
Stilhed og musik
Fredag d. 14. juni
Skriveværksted v/ Roberta Montanari: Ånd og nærvær
I pinsen steg Helligånden ned til de modløse disciple, efter
Jesus var faret til himmels. Helligånden viste sig som
lysende ildtunger på deres hoveder. Det fik disciplene til
at tale alverdens sprog, så de kunne gå ud i verden og
fortælle om Jesus. For at forbinde os med hinanden behøver vi sprog, men også åndsnærvær til at lytte og forstå
og indgå i fællesskaber. Vi skriver dialoger og taler om
nærvær, ånd og fællesskab.

Søndag d. 21. juli
5. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 21. juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 28. juli
6. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 21. juni
Stilhed og musik

Søndag d. 28. juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 28. juni
Tegn i kirken
V/ kunstner og tegnelærer Suzette Gemzøe. Vi skal i sort/
hvid og farver undersøge lys og aftenrøde gennem kirkens
vinduer her på sommerens sidste tegneworkshop.

August

BEMÆRK: Natkirken holder lukket i juli og august.
Har du lyst til at indgå i arbejdet omkring Natkirken?

Søndag d. 4. august
7. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Hver fredag er der fra kl. 20-23 Natkirke i Vor Frelsers
Kirke. Som frivillig vil du sammen med Natkirkens hold
af frivillige og kirkens præster indgå i samarbejdet om at
skabe et vigtigt refleksionsrum for alle.
Lyder det som noget for dig, så kontakt kulturmedarbejder Lene Trap-Lind på LET@km.dk, telefon 29770390.

Søndag d. 4. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 10. august
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 11. august
8. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 11. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Finn Damgaard
Lørdag d. 17. august
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 18. august
9. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 18. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Marlene Lindsten

Lørdag d. 13. juli
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 25. august
10. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 14. juli
4. s. e. trin
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 25. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ Finn Damgaard

Internationale musikgudstjenester
Juli og august er højsæson for turister i København, og
mange af dem lægger vejen forbi Vor Frelsers Kirke. Derfor holder kirken internationale musikgudstjenester hver
søndag kl. 12.30. Gudstjenesterne varer ca. 30 minutter
og afholdes på engelsk. De byder på musik fra orgel og
kor, salmesang, bøn og velsignelse samt fortælling om
kirkens historie og dens interiør ved kirkens præster.

Koncerter
Kantoriets Sommerkoncert
Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 16
Vor Frelsers Kantori synger sommeren ind og korsæsonen
ud med dansk, fransk og svensk a cappella-musik. Dirigent er Lars Sømod. Fri entré.
Sommerklokkekoncert
Lørdag d. 20. juli 2019 kl. 15
Amerikanske Tiffany Ng giver koncert på kirkens store
klokkespil. Musikken høres bedst fra kanalens moler eller
fra Voldanlægget. Program for koncerten kan fås i tårnets
billetsalg på dagen. Fri entré.
Musikalsk rejse gennem Hansestæderne og deres
forbundsfæller
Tirsdag d. 23. juli 2019 kl. 20
Bratschist Semjon Kalinowsky og organist Jens E. Christensen spiller musik fra Lübeck, Hamburg, Brügge, London, Oslo og København. Fri entré.
Sommerklokkekoncert
Lørdag d. 27. juli 2019 kl. 15
Hollandske Malgosia Fiebig fra Utrecht giver koncert på
kirkens store klokkespil. Musikken høres bedst fra kanalens moler eller fra Voldanlægget. Program for koncerten
kan fås i tårnets billetsalg på dagen. Fri entré.
Italiensk, tysk og østrigsk orgelmusik
Tirsdag d. 30. juli 2019 kl. 20
Den canadiske orgelspiller Michael Bloss spiller orgelmusik af Frescobaldi, Buxtehude, J.S. Bach, Hindemith og
Nepomuk David. Fri entré.
Sommerklokkekoncert
Lørdag d. 3. august 2019 kl. 15
Belgiske Marc van Bets giver koncert på kirkens store
klokkespil. Musikken høres bedst fra kanalens moler eller
fra Voldanlægget. Program for koncerten kan fås i tårnets
billetsalg på dagen. Fri entré.
1st Presbyterian Church Choir
Mandag d. 5. august 2019 kl. 20
Koret fra 1st Presbyterian Church i Moorestown dirigeret
af Joel Krott. Fri entré.
Orgelkoncert
Tirsdag d. 6. august 2019 kl. 20
Organist Olivier Penin fra St. Clotildekirken i Paris
spiller værker af J.S. Bach, Jean-Baptiste Robin og Georg
Böhm. Fri entré.

Trompet og orgel
Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 20
Trompetist Kasper Knudsen og organist Lars Sømod
spiller værker af J.S. Bach, Sven Erik Werner, Petr Eben
og J.F.Fasch. Fri entré.
Sommerklokkekoncert
Lørdag d. 17. august 2019 kl. 15
Vor Frelsers Kirkes klokkenist Lars Sømod giver koncert
på kirkens store klokkespil. Musikken høres bedst fra
kanalens moler eller fra Voldanlægget. Program for koncerten kan fås i tårnets billetsalg på dagen. Fri entré.
Orgelkoncert
Tirsdag d. 20. august kl. 20
Californiske James Hicks gæster Vor Frelsers Kirke og
giver koncert på Elefantorglet. Fri entré.
Fransk og tysk senromantik
Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 20
Organist Carsten Mølholm spiller sørgemusik af César
Franck, gotisk suite af Léon Boëllmann og Gustav Mahlers hyldest til kærligheden. Fri entré.
Sommerklokkekoncert
Lørdag d. 31. august 2019 kl. 15
Irske Adrian Gebreuers fra Cork giver koncert på kirkens store klokkespil. Musikken høres bedst fra kanalens
moler eller fra Voldanlægget. Program for koncerten kan
fås i tårnets billetsalg på dagen. Fri entré.
Salmemaraton
Sammen med de andre kirker i Amagerbro provsti synger
vi os igennem hele Den Danske Salmebog i løbet af 2 ½
år. Vi mødes hver anden uge fra kl. 17.30-19.00 i en af
kirkerne på enten Christianshavn, Islands Brygge eller
det indre Amager og synger 15 salmer fra salmebogen.
Midtvejs holder vi en kort pause med gratis sandwich, te
og kaffe.
Onsdag d. 12. juni
Højdevangskirken, salmerne nr. 616-630 om Forsagelse
og kamp
Tirsdag d. 25. juni
Sundkirken, salmerne nr. 631-645 om Forsagelse og
kamp, Modgang og håb
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Christianskirken, Juni, Juli, August 2019
Gudstjenester
Søndag d. 2. juni
6. s. e. påske
Højmesse v/Flemming Pless kl. 10.00
Søndag d. 9. juni
Pinsedag
Solopgang og sang fra tårnet samt gudstjeneste v/Flemming Pless og morgenmad i kirken kl. 04.00
Mandag d. 10 juni
2. Pinsedag
Højmesse v/Pia Søltoft med efterfølgende frokost (tilmelding til frokost påkrævet – via christianskirke.dk ) kl.
10.00
Søndag d. 16. juni
Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl. 10.00
Søndag d. 23. juni
1. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless kl. 10.00
Søndag d. 30. juni
2. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless kl. 10.00
Søndag d. 7. juli
3. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl. 10.00
Søndag d. 14. juli
4. s. e. Trinitatis
Jazzgudstjeneste v/Flemming Pless og brødrene Hess kl.
10.00
Søndag d. 21. juli
5. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless kl. 10.00
Søndag d. 28. juli
6. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl. 10.00
Søndag d. 4. august
7. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl. 10.00
Søndag d. 11. august
8. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless kl. 10.00
Søndag d. 18. august
9. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless kl. 10.00
Søndag d. 25. august
10. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl. 10.00

Christians Kirke på en lunefuld forsommerdag, indfanget og delt med tilladelse fra en venlig turist ved navn Roberto

Musik i Christians Kirke
Sommeren er jazz’ens tid i Christians Kirke – også i år, hvor begyndelsen af juli byder på et lækkert, swingende ryk-ind
af såvel gamle venner og nye, musikalske bekendtskaber. Se programlisten nedenfor – og læs mere om de enkelte koncert
samt billetpriser- og salg på www.christianskirke.dk
Programmet lyder:
6/7 kl. 17.00: Nikolaj Hess Special
6/7 kl 20.00: Emil Hess Quartet feat. Thomas Clausen
7/7 kl. 16.00: Jacob Dinesen og Carsten Dahl
8/7 kl. 16.00: 3 of a Kind—Hess, Emborg & Lee
9/7 kl. 16.00: Ole Kock-Hansen & Thomas Fonnesbæk – Nordic Moods
9/7 kl. 18.00: Atom String Quartet
9/7 kl. 20.00: Sinne Eeg og Peter Sprague
10/7 kl. 16.00: Dayyani, Hess og Clausen
11/7 kl. 20.00: Bobo Moreno—Song Passions
13/7 kl. 16.00: 3xHess

Erindringer fra Christianshavn – lad os høre din historie
Har du trådt dine barnesko på Christianshavn eller på anden vis oplevet bydelen, da den var en anden?
Hen over sommeren indsamler Jannie Elisa Fjordside, der er kirke- og kulturmedarbejder i Christians Kirke, fortællinger
fra folk, som har boet i Christians eller Vor Frelsers sogne i mange år – og som har været vidne til historiens gang og
bydelens udvikling. Læs mere på www.christianskirke.dk eller kontakt Jannie Elisa Fjordside på mail – 7081jaf@km.dk
– hvis du vil høre mere eller har lyst til at dele dine erindringer				

Herudover byder sommermånederne på blandede gratis godter:
Tirsdag d. 11. juni kan du opleve nogle af de største klassiske musikere folde sig ud ved en koncert arrangeret af Solistforeningen af 1921. En uge senere, tirsdag d. 18. juni, er det
de unges tur til at dele deres passion for musik, når kirken får besøg af elever fra Musikskolerne i København, der giver koncert kl. 19.00.
I juli, som jo ellers står i jazzens tegn, glæder vi os til at byde inden for til orgelkoncert med Jennifer Chou, akkompagneret af Dorthe Zielke på trompet.
På den anden side af juli måned kan d. 3. august opleve blandt andet koncert med sange og musik af Matti Borg, være med til at fejre den klassiske musik, når Dacapo holder releasekoncert i kirken d. 14. august – eller opleve to operamastodonter, når de runder et masterclass-forløb af med koncert i kirken d. 15. august. Læs mere på hjemmesiden, hvor de
kommende arrangementer løbende vil blive opdateret.

16

Christianshavneren nr. 5 / Juni 2019

Bestyrelsens beretning 18/04-2018 til 10/04/19
Bestyrelsen består af 9
medlemmer og 2 suppleanter
og har holdt bestyrelsesmøde
ca. 1 gang om måneden.
Desuden er der budgetgruppen, som består af 3 fra
bestyrelsen og 3 fra personalet. Gruppen holder faste
møder i løbet af året.
Der har været nok at
lave for bestyrelsen i år.
Vi har brugt meget tid på
husets drift, blandt andet,
opfølgning på forskellige
strukturelle projekter,
som hvordan vi kan styrke
vores økonomi og handicaptilgængelighed til salen.
Og selvfølgelig en opfølgning på sidste års forslag
- folder i caféen. Som nu er
med et nyt design.
I maj blev det ansat en ny
medarbejder Oline med stilling som frivillig facilitator,
og hun skal varetage kontakt
til frivillige og engagere sig i
udvikling af events.
Der blev afholdt brugermøde i november, hvor den
fri del blev fordelt. Hvor man
kan møde op og søge penge
til sit værksted eller til et
projekt.
Som noget nyt, var huset
lukket for en dag i år. Personalegruppen havde en
“visionsdag”, hvor de var
ude at kigge på de forskellige kulturhuse for at hente
inspiration. Det var en god
dag, og de fik noget at arbejde videre på.
Vi har afholdt et
fællesmøde mellem bestyrelse og personale, hvor vi
bl.a. diskuterede forbedringer af husets lokaler - og især
salens tilstand. – Vi talte
også om Visionsdagen og om,
hvordan der kan arbejdes

videre på den.
Nu er vi et skridt videre
i det store projekt omkring
Salen. - Vi har indsendt en
ansøgning til kommunens
kultur- og fritidsforvaltning
og søgt støtte til lydisoleringen af salen, som er et stort
og dyrt projekt.
Der er også indsendt ansøgning til forvaltningen for
støtte til at skifte det meget
slidte gulv i salen. Det er
nu vores første prioritet, og
der er store ambitioner om
at skifte gulvet i sommerferien!!
Det arbejdes endvidere
på handicaptilgængelighed
til salen og ”God adgang” er
blevet kontaktet i forhold til
kørestolsrampe.
Det kan tilføjes, at der
kommer en ny handicaplift
fra gaden til Caféen i slutningen af maj.
Det er blevet lavet nogle
investeringer for at forbedre
nogle af vores lokaler, bl.a. er
der kommet nye højttalere
rundt omkring. En tiltrængt
stor og flot opvaskemaskine i
spisehuset samt nyt komfur
og opvaskemaskine i salen
(også tiltrængt).
Som I kan se, er der blevet
frisket lidt op her i caféen.
Efter et “Open Call” opslag
blev det
kunstneren Mai Staunsager der blev valgt, og hun
har dekoreret baren som I
kan se.
Vores forhold til Københavns Ejendomme (KEJD)
om vedligeholdelse af huset
har ikke ændret sig meget.
Det går stadig langsomt, vi
mangler stadig en kontaktperson, hvilket er et stort
ønske fra vores side.

Der har været afholdt
mange aktiviteter i huset,
og jeg nævner her kun nogle
af dem:
Christianshavnerprisen 2018 blev overrakt til
posedamerne, som med sin
kamp for et plastikposefrit
Christianshavn syr stofposer
af genbrugsstof og giver dem
væk gratis her på havnen.
I april blev der afholdt en
vellykket fest for husets frivillige. Og det bliver gentaget
i år den
16. maj.
I år blev Skt. Hans holdt
på en helt anden måde, end
vi plejer, på grund af den
meget varme og tørre sommer, der medførte afbrændingsforbud. Nu blev det sædvanlige Skt. Hans Bål til en
gadefest i Dronningensgade med sommerfugle svævende
over gaden (som blev lavet
at Den Røde Tråd og andre
frivillige), sæbebobler, musik
og dans.
Jeg vil give en stor tak til
alle de frivillige og personale der var med til at skabe
denne fantastiske gadefest
- som med deres positive
attitude hurtigt ændrede
problemet til noget positivt
og skabte en god fest for alle.
Copenhagen Jazzfestival
afviklede selv koncerter i Caféen i samarbejde med vores
to bookere. - Jazzfestivalsekretariatet lejede igen i
år den største del af huset til
administration og frivillige
under festivalen.
Beboerhuset deltog i
Christianshavnerdagen, som
samtidigt fejrede 400 års
jubilæum for
Christianshavn.
Huset havde en musik-

scene i Dronningensgade,
hvor hovedsageligt musikere
fra vores øvelokale optrådte, og husets musikbooker,
havde hovedansvaret for
både bookning af musikere
og afvikling af de fantastiske
koncerter, der blev afholdt
på torvets store scene både
fredag og lørdag. - Vi stillede
lokaler til rådighed for de
forskellige musikere, der
deltog i den store begivenhed
rundt omkring på havnen, og
om søndagen var huset med
til at arrangere Buskerdag.
- Vi er glade for at have
bidraget til Christianshavnerdagen.
I februar i år blev der som
de mange andre år holdt
den sædvanlige fastelavnsfest om lørdagen, og den
blev holdt med stor hjælp
fra frivillige. Der var bl.a.
tryllekunstner, dj og lege
- alt der tilhører en fastelavnsfest. Ringriderne fra
Sundby Fastelavnsforening
kom forbi (som de plejer), fik
lidt varmt at drikke, og vi fik
lidt sange.
((Lille reklameindslag:
Tirsdag den 16. april bliver
det holdt et påskearrangement i samarbejde med de
andre beboere i gården, hvor
du kan komme og puste og
male æg i gården))
Derudover har vi løbende
haft en række tilbagevendende arrangementer såsom:
Bridgeklub, tango, Djangojam og croquis. Og siden
januar har Nulle og Verdensorkestret stillet op en gang
om måneden sammen med
kendte lokale stjerner, og det
var en stor succes.
Vores værksteder: serigrafi, keramik og øvelokale har været velbesøgte.

- Værkstederne bliver drevet
og administreret af frivillige
kræfter.
Avisen Christianshavneren holder til i Huset
- hvor frivillige sørger for
at lave lokalavis. Radioen
Christianshavns Kanal
sender fra Huset.
Kontorfællesskabet, underskoven - hvor man kan
leje en plads (skrivebord)
- har vist sig at være meget
populært, og alle pladser er
besat.
Der har været en del frivillige, som har brugt deres
kræfter i Huset på at lave
forskellige aktiviteter som
f.eks.:
BeboQuiz Volume 4 i Caféen med quiz masterne,
Mette og Julie
Det famøse GalemandsBanko blev afholdt mellem
jul og nytår - også med stor
succes som det nu plejer med
de ret gale værter.
Den sidste sommernat
husede vi Italo Disco vol 2,
hvilket blev en stor succes,
og vi glæder og håber os
meget til vol. 3.
Det blev holdt Julestue
på Havnen, med tombola,
julefortælling og orgelmusik.
Det blev holdt Varieté
vol. 1 og vol. 2 - hvor man
kunne opleve meget forskellig kunst udfolde sig i Beboerhuset.
Det nye Beboerhuslogo er
designet som frivilligt arbejde af Tina Elisabeth Davies
fra kontorfælleskabet. (Tak
Tina)

med stor succes med gratis
film om onsdagen kl. 19, og
den bliver drevet af nogle
frivillige filmentusiaster.
Der har været mange frivillige hænder i Spisehuset
– de 2 gange om ugen, der
er åbent. Her vil jeg gerne
takke de frivillige der har
brugt deres tid på at arbejde
og skabe god stemning.
Ud over vores tilbagevendende musikarrangementer
afholdt vi en masse forskellige koncerter. Disse blev arrangeret af vores 2 bookere.
- hvor vi i år desværre har
skullet sige farvel til Troels,
som har været booker hos
os i nogle år. Vi takker ham
for hans gode arbejde og
ønsker ham held og lykke i
fremtiden.
Jeg vil til sidst nævne, at
Beboerhuset er gået med i arbejdet for at bekæmpe madspild i vores nærmiljø og har
indgået et samarbejde med
Foodsharing Copenhagen.
Foodsharing Copenhagen
uddeler overskudsfødevarer
fra virksomheder, som ellers
ville ende i skraldespanden,
gratis til de mennesker, der
møder op. - Samarbejdet er
dog stadig under udvikling,
og der har været en maduddelingsdag i Beboerhuset.
Tak til alle de gode mennesker, alle de fantastiske
frivillige, der har været med
til at skabe den gode energi,
som der er her i Beboerhuset. Uden dem var der
ikke noget Beboerhus! Tak
til personalet og den gode
flok vikarer og selvfølgelig til
alle jer der bruger af huset –
samt bestyrelsen.
Tak til jer alle, der er med
til at skabe VORES HUS.

Filmklubben kører stadig

Referat af Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhus
onsdag den 10. april 2019 kl. 20:00

Valg af dirigent: Niels Balling
blev valgt.

opfordringer om medlemskab,
som nu sidder overalt i huset.

Valg af referenter: Andreas
Storgaard og Lotte Barfod blev
valgt.

Poul Cohrt, der har haft posten som kasserer i mange år,
har besluttet at trække sig, og
det gav Birna lejlighed til at
takke ham mange gange.

Valg af stemmetællere: Marie
Marcus og Anne Poulsen blev
valgt.
Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens formand, Birna
Jónsdóttir, oplæste årsberetningen, der fortalte om en overflod
af flotte aktiviteter i huset. Den
blev modtaget med klapsalver.
A. Forelæggelse af regnskabet
for Beboerhusets forening.
Poul Cohrt gennemgik det omdelte regnskab for Beboerhusforeningen for året 2018, og det
blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet gav anledning til
en del forslag om, hvordan
man kan styrke medlemstallet
af foreningen, også fordi det er
med til at give legitimitet overfor kommunen. – Der blev også
udtrykt glæde over at se de fine

B. Forelæggelse af Beboerhusets regnskab
Der var tilfredshed over,
at det nu var et fast punkt
på generalforsamlingen,
at Beboerhusets regnskab
blev fremlagt. Regnskabet
bekræftede, at vi har et sundt
og stærkt kørende beboerhus,
og vi håber at vi roligt kan se
frem til 2020, hvor den næste
forhandling med Københavns
Kommune skal finde sted.
Behandling af indkommende
forslag.
Der var ingen forslag.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Der er 9 medlemmer i alt i
bestyrelsen. De 5 medlem-

mer, der ikke var på valg og
fortsætter i bestyrelsen, er:
Birna R. Jónsdóttir, Marie
Marcus, Kasper Ledet, Sune
Tornslev og Mikkel Melin.
De 4 nye medlemmer, der blev
valgt til at indgå i bestyrelsen
er Julie Ladegaard, Andreas
Storgaard, Oscar Gruno og
Henrik Christensen.
Den ny bestyrelse vil konstituere sig på sit møde den 8. maj.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Niels Vilhelm og Sigurður Ellert Sigurjónsson blev valgt.
Valg af 2 brugerrepræsentanter
til ansættelsesudvalg.
Asmus Lauridsen og Bo Frederiksen blev valgt.
Valg af 2 revisorer.
Thor Holstein-Rathlou og Poul
Cohrt blev valgt.
Uddeling af Christianshavnerpris.
Der var kun indkommet to men

enslydende forslag til modtager
af prisen, men til gengæld blev
forslaget vedtaget med kraftige
klapsalver.
Det bliver Nulle og Verdensorkesteret, der får prisen i
2019, bl.a. for deres dejlige
mandagsarrangementer i
Beboerhuset, hvor de optræder
sammen med mange andre af
Christianshavns musikalske
venner.
Eventuelt
Der var endnu et forslag til at
øge medlemstallet i foreningen, f.eks. ved at kunne give
medlemskortet som gavekort.
Og det var så slut på
årets generalforsamling.
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TROSBEKENDELSE OVER GADEDØREN
Amagergade på Christianshavn er kort, men indbegrebet af idyl – den smalle gade
krummer sig lidt hyggeligt
for at følges med Christianshavns Vold bagved, volden
er næsten lige så høj som
gadens beskedne gavlhuse,
de fleste fra 16- og 1700-tallet. I fortiden var gaden landskendt fra TV-serien ”Huset
på Christianshavn” med
centrum i café Rottehullet.
Lige over for Rottehullet – skiltet sidder der endnu
– står et lidt større, sortkalket hus, nr. 15, toenhalv
etage højt, fem vinduesfag
i bredden med en næsten
ydmyg indgang til stueetagen midtfor. Bygningen er
ifølge ”Historiske Huse på
Christianshavn” opført 1760
af værtshusholder Cordt
Nielsen. Værtshusholderen
beholdt kun huset i fem
år, kunderne udeblev formodentlig, for Anno 1765
solgte han det til skibstømmermand Lars Andersen, der
selv flyttede ind i stueetagen
og udlejede de øvrige lejligheder. Samme år bestilte
han hos en stenhugger en
sandstenstavle, som han
satte op over sin indgangsdør
med dette mærkelige bibelcitat indhugget

HERRE DINE DOMME
ERE UBEGRIBELIGE
OG DINE VEYE ERE
URAN SAGE LIGE
AN 1765 NO
I mere end 250 år har
stenen siddet over døren og
utallige folk passeret det
sorte hus og undret sig over
indskriften. Blandt dem er
også mig, som hermed tør
give et lille bud på, hvad
teksten kan betyde og hvad
Lars Andersen tænkte og
følte ved sit ”opråb”.
Med sine store tydelige
bogstaver og hans eget 1700tals ordvalg og stavning har
han givet indskriften eftertryk og udtryk. En nutidig
ejer har næsten gjort teksten

for tydelig med de stærke
farver. Uransagelig betyder
uforståelig.
Med den højtidelige,
ydmyge påkaldelse, ”Herre”,
viser Lars Andersen sig som
en meget troende mand, der
levede i en tidsalder, hvor
den pietistiske kirke udøvede et stærkt pres på alle
borgere, forventede jævnlig
kirkegang og bøn med vægt
på omvendelse og syndsbevidsthed. Efter indledningen
”Herre” venter man, at Lars
Andersen har villet takke
Gud for det nye hus, han
lige havde købt. Men skibstømreren har været meget
bibelkyndig og gerne villet
vise det udvendigt til naboer

Events på Christianshavns Torv
gentages i sommeren 2019
En ny Christianshavnerforening har set dagens
lys, og med den fortsættes
det gode arbejde med at
skabe liv og god stemning
på Christianshavns Torv. I
sommerperioden vil der igen
i 2019 være ugentlige events
på Torvet, og den lille kiosk
vil være åben med salg af
drikkevarer og snacks.
Kiosken er genåbnet
I marts blev Foreningen
Christianshavns Torvenetværk stiftet og opbakningen har både været stor
og positiv. Foreningen arbejder for at skabe muligheder
og forandring på Christianshavns Torv og i første omgang er de lykkedes at få
åbnet den lille kiosk, hvorfra
der sælges kaffe, vand, vin
og snacks på udvalgte tidspunkter. Der arbejdes også
på at skabe længerevarende
forandringer, så torvet kan

blive indrettet på en mere
hensigtsmæssig måde.
Events på Christianshavns Torv hver tirsdag kl.
17.00
Der arbejdes også på at gentage succesen med ugentlige
events på torvet, og inden
længe skulle der gerne ligge
et program klar med indslag
hver tirsdag kl. 17.00 i juli,
august og september. Der vil
bl.a. være Fællesspisning,
Silent Reading med fodbad,
Skakturnering, Plantebyttedag og Tøjbyttedag, og det
er også planen at der skal
være blandede musikalske
indslag, dans og workshops.
Følg med på www.facebook.
com/Christianshavns-Torvenetværk og hold øje med
plakaterne i den lille kiosk.
Hvis du har idéer eller har
lyst til at stille op med et
arrangement, en workshop
eller andre former for aktiv-

og forbipasserende.
Ved hjælp af et bibelleksikon kan man konstatere,
at teksten er en lidt forandret udgave af nogle linier i
Det nye Testamente. De står
i Paulus brev til romerne
kapitel 11 vers 33. Lars må
have fundet dem i den ”rejseudgave” af Testamentet,
der var udkommet 1737,
som man nu kan finde på
Det kgl. Bibiliotek og læse
de to sammenhængende vers
33-34, her gengivet i en let
tilpasset form:
O! HVILKET RIGDOMS
DYB BÅDE PÅ GUDS VISDOM OG KIENDELSE.
HVOR ALDELES UBEGRIBELIGE ER HANS
DOMME
OG HANS VEYE URANSAGELIGE.
THI HVEM HAR KENDT
HERRENS SIND
ELLER HVEM VAR
HANS RÅDGIVER ?
Apostelen Paulus breve,
skrevet til de jødiske menigheder han besøgte på
vejen til Rom, bærer præg
af den nyomvendte missionærs forsøg på at danne
et Gudsbillede omkring den
nye kristne religion, han
var med til at formgive –
på en gang dragende og

ængstende, og i hvert fald
overraskende i den stille
Amagergade på to måder.
Dels at tage netop de to linier ud af sammenhængen
og dels ved. at Lars selv har
tilføjet påkaldelsen ”Herre!”
og skiftet til at tale direkte
til Gud, ”dine domme..”.
Dermed kan teksten let opfattes som en bebrejdelse for
at Gud lever for overdådigt i
en fjern verden, men den kan
også omvendt læses som en
ydmyg erkendelse af Guds
uendelige storhed over for
os små syndere.
Kirken tillagde teksten
betydning – i udgaven fra
1737 anføres, at den skal
læses som epistel ved gudstjenesten hvert år på Trini-

tatis søndag.
Man må antage, at
Lars Andersen har arbejdet som tømrer nede
på skibsværfterne langs
Strandgade efter 1765 og
dermed anlagt den ydmyge
tolkning af teksten, da han
flyttede ind. Men hvis han
som skibstømrer havde sejlet
på verdenshavene og oplevet
tragiske ulykker til søs, kan
indskriften også udtrykke
bitterhed over det hårde liv
og evt. tab af nære slægt
og venner. Er der andre
tolkninger?
Lars Andersen boede i
huset med sin hustru Inger
Christiane indtil 1781.
Kristian Hvidt

Færøflåden kommer til tiden 30. maj til
Nordatlantens Brygge

iteter på Christianshavns
Torv er du mere end velkommen til at kontakte foreningen via Facebook eller
skrive til bibliotekar Laura
Noszczyk på kh14@kk.dk

I Christianshavnerens
maj avis skrev jeg , at den
færøske flåde på syv gamle
sejlskibe ville anløbe Københavns Havn og lægge til
ved Nordatlantisk Brygge
den første maj. Det var datoforvirring mellem mine
øren, men hvis du ventede
forgæves, kan du se frem til
skibenes ankomst 30. maj.
Undskyld til de, der cyklede
forgæves 1. maj.
Nu da træsejlskibene ikke
rettede sig efter Christianshavnerens ankomstdato
men holder sig til deres egen

for længst fastsatte skema,
kan du bese skibene indtil
grundlovs- og valgdagen 5.
juni. Programmet for opholdet i København står i Christianshavneres majnummer
med korrekte datoer og tider.
Der er masser at se, høre og
smage. Færøsk alt.
Og huskat: alt til ære for
det Færøske flag, Merkid,
som i år fylder hundrede år,
og som briterne i 1940 gjorde
obligatorisk for færøske
skibe. På den tid opfattedes

Danmark som fjendtligt område, og skibe under dansk
flag blev opbragt og sat i
sejlads under britisk flag og
administration af britiske
rederier.
Ved juletid 1943 havde
danske sømænd bevist deres
loyalitet så grundigt bl.a. ved
at acceptere høje risici, at de
fik tilladelse til at hejse og
sejle under Dannebrog. Administration og hyrer forblev
britiske.
owu
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Et kig ind i troldkvindens værksted.
Tatiana Andersen Camre
er tekstil- og kostumedesigner i en klasse for sig
selv. Torsdag den 2. maj
inviterede SVK indenfor
i hendes værksted og atelier. Kunstnere kan søge
værkstedsophold på Statens
Værksteder for Kunst, og i
tekstilværkstedet arbejder
for tiden Tatiana Andersen
Camre med sine unikke og
smukke kostumer til en performance med dansere fra
Den Kongelige Ballet. Det

skal foregå i Den Kgl. Afstøbningssamling i Vestindisk
Pakhus. Godt tænkt!
På de store arbejdsborde i
værkstedet lå silkestofferne
bredt ud, og man fængsledes
straks af smukke mønstre og
dristige farvesammensætninger. I sig selv en fryd for
øjet, men ren magi senere
at se dem omsat i kostumer.
SVK’s direktør, Frederik
Hardvendel, bød velkommen. En ballet hører ikke til
normen på SVK, men stedet

er jo et sted for kunst, så
hvad kunne være mere passende end her?
Til blid klassisk musik
kom danserne så ind én for
én i kostumer, der på det
smukkeste understregede
deres bevægelser og plastik.
Et yndigt par i kraftfulde
spring legede omkring rummets to stolper, smukke
kvinder med og uden sko
dansede drømmeagtigt i fine
silkekjoler i dristige sammensætninger af de mange
stoffer fra værkstedsbordene: en mønstret forside,
en ensfarvet bagside, fór i
stærke farver. Betagende!
Bedårende var en mor og et
lille pigebarn, der sammen
havde en fest på dansegulvet. Seancen afsluttedes
med en kavalkade af alle
deltagerne, der endte i et
fint tableau. Tatiana Andersen Camre blev modtaget
med klapsalver. Stiletter,
lang nederdel i rødt og guld,
overdel i kontrasterende
mønster: en stilsikker ung
kvinde.
Udgangspunkt var idéen

London, arbejdet med moderne design – og nu dette
projekt.
Museumsinspektør Birgitte Von Folsach fra Nivaagaards Malerisamling får
det sidste ord: ”Fantastisk
af en ung kunstner, der inspireres af noget, som mange
ikke har blik for!”.
Tekst: Susanne,
fotos: Astrid og Henning

om Den Kgl. Afstøbningssamling, og museet viste sig
interesseret. Inspirationen
stammer fra Tatianas tid i
udlandet. Hun forelskede sig
i Sicilien og Fra Angelico, en
italiensk renæssancemaler.
Selv arbejder hun digitalt
med fotos og serigrafisk
(dvs. med silketryk). Nogle
smukke eksempler var to
tørklæder med henholdsvis
et loft fra Thorvaldsens Museum og et loft fra Palermo.
Gammelt balletbarn, uddannet i design fra St. Martin’s i

Christianshavnerfortællinger.  Fortælle eftermiddag
Karsten Pharoe , journalist og radiovært på den
anden2radio læser Christianshavnererindringer
og  fortællinger  af  bl.a.
Knud Bokkenhauser   og H
L  Koblauch  fra 1800 tallet.
Vi vil prøve at skabe
en tradition med hist o r i e f o r t æ l l i n g    o g
oplæsning i det fri.
Så tag tæpper og puder

med.  Har du lyst til at
bidrage med en lille eller
stor fortælling - så er du også
velkommen
Søndag den 2.  juni  kl.
15-17 -På græsplænen bag
Vagthuset, Torvegade  75
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
/aks
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Alma – Christianshavns Greta.
Alma skolestrejker for
klimaet. Det har hun gjort
siden 14. maj. I stedet for at
passe sin 6. klasse protesterer hun på pladsen foran
Christiansborg, og det bliver
hun ved med på alle hverdage frem til folketingsvalget
5. juni. Beslutningen er hendes egen, men forældrene
bakker hende op – efter
nogen overtalelse.
Christianshavneren mødte Alma en blæsende gråvejrsdag ved rytterstatuen på
Slotspladsen. Alma havde
klogelig indrettet sig på
læsiden af statuen med alle
sine mange plakater. Alligevel drev blæsten sit spil
og væltede plakater med
samme ihærdighed, som
Alma rejste dem. Sådan
håndterer hun modvind!

13-årige Alma forklarer,
at hun er her for at sætte
fokus på klimakrisen. Det
er vigtigt for hende, at politikerne forstår alvoren. Hun
har også et ønske om at være
en inspiration for andre.
Selv fik hun ideen fra andre skolestrejkende via de
sociale medier. Det var en
kamp, hun ønskede at deltage i, og så overtalte hun sine
forældre. På spørgsmålet om
hun kender Greta Thunberg,
svarer hun, ”Hun er lidt min
helt”.
Som Greta ønsker Alma
at få skabt opmærksomhed
på sagen. Hun håber, at
politikerne vil fokusere på de
store problemer i Danmark:
landbrug, drivhusgasser
og plastik, der ikke kan
genanvendes. Alma har også

forslag til, hvad voksne og
børn kan gøre. Voksne kan
affaldssortere, samle plastik,
genbruge i videst muligt
omfang samt skære ned på
forbruget af kød. Børn kan
gøre det samme som voksne
og desuden snakke med
forældrene og holde dem fast
på at gøre noget for klimaet.
Og så kan de selvfølgelig
gøre som hende. ”Alle kan
gøre noget”.
For at få lov til at strejke
fra skolen måtte Alma lægge
kræfter i at overbevise sine
skeptiske forældre. Forældrene syntes, at sagen var
vigtig, men det var skolen
også. Alma lavede derfor
en for-og-imod liste, tog en
prøvedag foran Christiansborg og besluttede sig endeligt. Så overgav forældrene
sig. Almas far fortæller, at
det gjorde de af 2 årsager: det
ER en god sag og omsider en
sag, der er værd at kæmpe
for. At strejke fra klaver
eller sport har ikke samme
effekt som at strejke fra skolegang, og så måtte det være
sådan. Netop derfor skulle
det ikke være en gratis omgang. Det koster at kæmpe
for en sag. Spillereglerne
var, at skolelederen skulle
orienteres af Alma pr. brev,
skolebøgerne skulle med
hjem, mødetiderne på slotspladsen skulle overholdes

og rygsækken skulle pakkes,
så der blev taget højde for
sol, regn og blæst samt forplejning. Gode lavpraktiske
erfaringer i tilgift til kampen
for sagen.
Dagen går med at lave fine
plakater, badges og klistermærker, de sidste til uddeling. Sammen med voksne
Andreas, klimaaktivist, taler
Alma med folk på pladsen,
og når TV2 sender, går de
hen og holder deres plakater
op! Hidtil har Morten Østergaard lagt vejen forbi de
to og Frederik den 7., og
de fangede desuden Jakob
Ellemann-Jensen efter et

tv-interview. En del mennesker går i dialog, og nogle
af dem er kritiske, fortæller
Alma. De mener, hun burde
være i skole. Vi bliver enige
om, at hun nok skal få hentet
det forsømte. Senere taler
hendes far og jeg om de værdifulde erfaringer, Alma gør
sig her og om mange år kan
tænke tilbage på. I familien
har Almas engagement betyder, at deres fokus på klimakrisen er blevet skærpet,
og uden at være fanatiske
gør de, hvad de kan med
Alma som frontløber.
Klassekammeraterne har
været positive over for Almas

projekt, og hun glæder sig til
at komme i skole igen til vennerne, som hun har savnet.
Nogle af dem vil deltage i
Klimapåmindelsen torsdag
23. maj 8.20 – 10. Dagen efter er der Global Klimastrejke
kl. 10, og lørdag 25. maj er
der Folkets Klimamarch kl.
13, hvor Greta Thunberg
er taler. Arrangementer
foregår på eller fra Christiansborg Slotsplads. ”Alle er
velkomne”, siger Alma.
Tekst: Susanne
Fotos: Henning

Ny skulptur på Christianshavn maner til eftertanke om fortidens synder.
Det ser omsider ud til at
lykkes at få en varig plads
til skulpturen ”Freedom”.
Det var folkegaven fra de
dansk-vestindiske slaveøer,
som den danske stat modtog, for over 2 år siden og i
forbindelse med 100-års dagen for salget af øerne i 1917.
Intentionen var at skabe en
dialog om vores fælles fortid,
idet man fra øernes side
mente, ”at det ikke virkede,
som om danskerne var særlig bevidste om Danmarks
ansvar for at have slavebundet så mange sorte”.
Ifølge kulturminister
Mette Boch sker indvielsen inden udgangen
af maj. Og beliggenheden
bliver på Eigtved Pakhus
ved Udenrigsministeriet.

Vejen til vi kom så
langt har taget sin tid.
Begejstringen for gaven i
efteråret 2016 var ellers stor,
på begge sider af det politiske
spektrum. Den daværende
kulturborgmester DF´eren
Ebbesen kaldte det ”et
kulturhistorisk scoop” og
Venstres Bertil Haarder
istemte, at det ”var en rigtig
god idé”. Hvorefter der ikke
skete noget i over et år, før
kulturminister Mette Boch
i marts 2018 meddelte, at
skulpturen skulle opstilles
på Christianshavn. Et ret
oplagt valg, idet en stor del
af 1700´tallets slavehandel
netop udgik herfra, hvor
også slaveskibene blev bygget. Jubilæumsudvalget, der
var i gang med at planlægge

Ved opgang 23 i Torvegade kan dette pragtfulde lille maleri beskues
Tekst og foto: Mortan

den store byfest i anledning
af Christianshavns 400-års
jubilæum, slog prompte til,
og foreslog straks ministeren

at afsløre statuen under byfesten. Det kunne dog ikke
lade sig gøre, og efterfølgende blev to af ministeren

planlagte datoer også aflyst.
Ud på efteråret blev det fra
Slots- og Kulturstyrelsen
meddelt, at statuen på et
bronzestøberi i Roskilde først
skal gøres klar til at kunne
stå udendørs i det danske
vejrs omskifteligheder.
Hele forløbet har, hos
gavegiverne på de tidligere
dansk/vestindiske øer,
skabt en del undren over,
at gaven ikke er blevet prioriteret højere hos
de tidligere koloniherrer.
Men nu skulle det altså
være ganske vist og sikkert, at skulpturen, skabt
af ghanesiske billedhugger
Bright Bimpong, født 1965,
finder sin permanente placering foran Eigtved Pakhus
ved Udenrigsministeriet.

Se den selv, når den opstilles
i maj. Præcis hvornår? Tja,
der er jo en valgkamp, der
kan komme vejen, så måske
vælger man at vente til et
eventuelt ministerskifte.
Men bare rolig, Christianshavneren skal nok være
på pletten og lade dig vide,
hvornår indvielsen sker. Og
når vi ikke at få datoen i
papirudgaven, ja, så kan du
se den i netavisen.
/ebb
P.S. Har artiklen her gjort
dig nysgerrig på emnet om
Danmarks rolle som undertrykkere og slavehandlere,
så gå ind på https://sortefortid.dk og læs/ lær mere.
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Skærsommer, hvor er du skøn……
Og så lige om lidt er den der.
For et madøre er det den
lækreste tid: grøntsager myldrer friske og fulde af smag
op af jorden, på markerne
springer de herligste stege
rundt og havet er fyldt med
lækkeriteter (dog undtagen
torsk – på denne årstid ska
den være friskere ende frisk
for at værd at spise).

grønne, bør dette være unødvendigt. Pocher dem nænsomt i simrende vand med
sukker – du læste rigtigt:
sukker, ikke salt til asparges
og server dem naturel med
køligt smør. Husk at de er
svovlholdige (og vanddrivende), så bliv ikke forskrækket over lugten næste gang,
du skal slå en streg.

For et par år siden hjem-

Havet – ja, hvad skal vi

støbejernspande, med riiigeligt, afbruset smør. Når
paneringen er sprød og kødet fast ved benet, er de
færdige. Serveres med kartoflerne, nybælgede ærter,
citronbåde og koldt smør.
Himmerigsmundfulde. Nogle vil nok drikke øl og snaps
hertil – andre foretrække en
tør og fyldig hvidvin.

bragtes nogle aspargesstiklinger, der passende blev
proppet i køkkenhaven. De
har så – stort set – passet sig
selv siden. Men fornylig stak
vi en portion. De var sødmeog aromafyldte i en grad, så
indfløjne eksemplarer fra
Peru og andre fjerne steder
minder mest om at gnaske
på en ret tør gren i sammenligning. Har du adgang
til et stykke jord, så prøv det.
Det er simpelthen en helt
anden ret.
Har du nogle friske asparges
allerede, så stik dem nu – inden Skt. Hans. Er de hvide,
så skræl dem nænsomt fra
hovedet og nedefter. Er de

vælge? Vi kan ta friske rødspætter, meget gerne på
benet. Gi dem en gammeldags dobbeltpanering – du ved
først mel, så sammenpisket
æg og til sidst rasp. La paneringen sætte sig lidt. I
mellemtiden kan du sætte
en grydefuld nye kartofler
over. Helt nye – du ska ku
gnubbe den tynde skræl af
m fingrene – ellers er de
ikke nyopgravede, men fra i
forgårs. Koges i ca 8 minutter – kommes i kogende,
saltet vand. Har du det, så
gerne m en kvist løvstikke
(”maggi-urt”) ned i kogevandet. Steg rødspætterne på
begge sider på en tyk, gerne

Og så kommer vi til restegildet: God biksemad, som
vi tror, vor mor lavede den.
Ingredienserne er enkle:
nogle store kartofler, en
rest flæskesteg, løg og 2
æg per person. Kartoflerne
skrælles. Løget pilles og
alt – undtagen de friske æg
– skæres i små terninger.
Smid kartoffelterningerne
på en stor pande med afbruset smør. Salt og peber.
Hernæst flæskestegsterningerne – evt mere salt og
peber – og til sidst det finthakkede løg. Lad simre (og der
er hele ”hemmeligheden”) til
det bliver sprødt og kartoffelterningerne brankede på
overfladen. I mellemtiden
kan du spejle æggene på en
anden pande. Nogle giver

syltede rødbeder og groft
rugbrød til. Men der skal
meget gode grunde til ikke
at nyde en kold øl med ditto
snaps til denne ret!
Jo, vore traditionelle retterudført redeligt og med ordentlige varer – er fremragende.
Læsere af disse spalter vil
vide, at jeg med fornøjelse
nyder retter fra andre køkkener – igen hvis udførelse
og råvarer er OK. Kunsten er
at kunne finde glæde i variationen. Variatio delectat
sagde de gamle romere – og
noget hade de ret i!

Christianshavnerens udsendte rapporterer fra Bruxelles:
også her er der løbehjul
Tekst og foto: Astrid

Bon Appetit!
Md. M

22 Københavnerture, som du skal på...
.
Sådan lyder titlen på en ny
guidebog, der udkom 30.
april 2019. De 7 forfattere
har alle læst historie på
Københavns Universitet
og for dem alle handler det
om kærlighed til faget og
til København. Som studerende var byvandringer et
lille bijob (Vibeke Skytte,
en af forfatterne, lavede
oven i købet en vandring
til sin eksamen), men som
uddannede bibeholdt flere
af dem vandringerne. For 3
af dem, Casper Christense,
Morten Lander Andersen
og Jens-Ulrich Nielsen, blev
det oven i købet et hovederhverv. Vil du med på én, så
kontakt 22ture@frydenholm.
dk og hør om priser og muligheder. (Eller, for Jens
Ulrichs vedkommende, på
www. KulturenNU.dk. D.
15. juni har han en Christianshavnertur som koster
150 kr. pr. person. Ellers
står den, for privatture,
på 1998 kr. for 2 timer).
Bogen, der med sine 13x20
cm har et handy format,
er rigt illustreret, af god
papirkvalitet og let gennemskuelig. I alt 22 byture (deraf titlen). 11 kapitler om
diverse byområder samt

11 kapitler med temaer,
såsom ”Magtens/Flådens
eller Arbejdernes by, Lys
i natten, De dødes by” eller ”Det grønne bælte”.
Mange af destinationerne
kender man lidt til, hvis
man er nogenlunde stedkendt. Men alligevel får man
genopfrisket viden om både
nyt og gammelt. Gammelt:
at man i Pjaltenborg ved
Nørreport i gamle dage, hvor
det var ulovligt at være på
gaden efter mørkets frembrud, kunne leje sig: ikke
et værelse, men en med
kridtstreger indkredset firkant på et gulv. Og for den
halve pris kunne man få et
reb om livet og sove stående
(Måske en idé til AirB&B?).
At Bredgade (som for øvrigt
af ægte københavnere burde
udtales med stumt d) oprindelig blev brugt til at genne
køer til græsning, før det
fik status som ”gentilernes
promenade”, hvor ”pyntede
mænd og damer” færdedes.
At Lenin har en mindeplade
i Vesterbrogade 112 A fra
sit ophold her. Eller, for at
komme tilbage til Christianshavn, at Mastekranen
har vinduer, der bliver mindre, jo højere vi kommer
op, for at det skal syne af

mere. Nyt: først og fremmest de nye kvarterer som
Nordvest og Ørestaden, hvor
udviklingen går så stærkt,
at du blot skal have været
væk et par måneder, før de
er sket store forandringer.
Selve Christianshavn er
overstået på blot 10 sider,
med 10 destinationer. (Og
kapitlets forfatters eget
yndlingssted på Havnen er
klart Mikkel Vibes Gård på
Strandstræde nr. 30-32).
Men bogen er også tænkt
som et udgangspunkt for
egne ekspeditioner. For,
til fods eller på cykel, at
udforske byen og finde sine
egne yndlingssteder. Og
forfatterne har endog tænkt
en by-vandrers basale behov
med og beskriver, hvor man
kan få den bedste kop kaffe/
krus øl/glas vin – og hvor kan
man finde toiletmuligheder.
På spørgsmålet om man
har nogle idealer indenfor
byvandringsgenren, svarer
Vibeke Skytte, at det først
og fremmest handler lære
af andre by-vandrere (det er
tilladt at ”låne” gode anekdoter). Og om selv at finde og
udvikle sin formidlingsform
og fortælling. Jens Ulrich
bekender derimod frejdigt,
at inspirationen kom fra

Allan Mylius Thomsens ”
Københavnerblik” på TV,
hvorfra han lavede sine
egne selvstændige ruter.
Målgruppen for byvandringer? I og for sig os alle. Og
de kan tilpasses specielle
grupper. Således går Morten
Lander Andersen f.eks. ofte
med skoleklasser og Vibeke
Skytte skal i juni vise elektrificeringen af byen for
en gruppe ingeniører, der
arbejder med belysning.
Er du et firma med speciel
interesse, kan det være, der
kan strikkes en vandring
sammen lige til dig. Men
overvejende er det lokale,
der gerne vil vide mere om
lige netop deres område.
Billederne til bogen er taget af Klaus Holsting. De
bærer præg af at være taget
i kanon-sommeren sidste
år: aldrig har København
og københavnerne taget sig
bedre ud: solbrændte, glade
og med overskud, med ikke
en eneste regnvejr- eller
gråvejrsdag. Sandt (for sidste års tilfælde), men næsten
ikke til at tro på.
Har du ingen andre
planer i sommerens løb
og vil forsøge dig på egen
hånd, er bogen lige at tage i
hånden og gennemleve byen.

Foto: Klaus Holsting

Man kan altid finde noget
nyt (hvis ellers man kan
komme frem for turisterne).
Bogen udkommer foreløbig
på dansk. Og, selvom den
ville være den perfekte
turist-gave, er det måske
meget godt, at den forbeholdes danskere. Turisterne
ser ud til at finde vej, også
uden denne ganske gedigne
guidebog.
ebb

”22 ture i København som du
skal på”, Frydenlund, 2019,
256 sider, 199 kr.
P.S. En lille anekdote, som
ikke er med i bogen, men
som Jens Ulrich kan berette
om: Han står og fortæller
malerisk om slut 1700/ start
1800-tallets Christianshavn,

” en røverrede af ludere
og lommetyve, i huse fyldt
med svamp og kolera”. En
lokal passerer ham på cykel,
standser op og råber: ”Hvis
du skal disse Christianshavn på den måde, kan
du blive smidt i kanalen og
svømme tilbage til København.” Det endte med fred
og fordragelighed og varme
håndtryk. En typisk Christianshavnerhistorie.
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Nej tak til profil-biblioteker!

Lokaludvalget har undersøgt christianshavnernes
syn på Københavns biblioteker. Konklusionerne skal
siden danne grundlag for
lokaludvalgets høringssvar

at christianshavnerne
foretrækker at bevare byens
bydelsbiblioteker, fremfor
at omdanne disse til profilbiblioteker med bestemte
temaer.

”Dette tiltag er der umiddelbar opbakning. 48 % af
respondenterne synes i hvert
fald, at en algoritme-båret
digitalservice er god idé”,
siger Poul Cohrt, som dog
også er opmærksom på, at
38 % mener, at det er en
dårlig idé.
”De, der mener, det er en
dårlig idé, er bekymrede for
algoritmer som et overvågn-

vice heller ikke tilsidesætte
bibliotekarernes rolle som
vejleder og søgeekspert”,
konkluderer Poul Cohrt, og
opfordrer alle christianshavnere, som er fyldt 16 år, til at
melde sig ind i borgerpanel.
Om Christianshavns
Borgerpanel

om fremtidens biblioteker i
København.

”Man vil hellere bevare bibli-

Københavns Kommune er i
øjeblikket ved at udarbejde
en ny plan for Københavns
biblioteker.
En række nye forslag og bud
på, hvordan bibliotekerne
skal indrettes i fremtiden, er
derfor i spil og vil i løbet af

otekerne som en lille udgave
af hovedbiblioteket med
tilbud på alle hylder, fremfor
at bibliotekerne får en profil,
der ikke nødvendigvis interesserer borgerne i bydelen”,
siger Poul Cohrt, formand
for Christianshavns Lokaludvalg.

året blive drøftet og besluttet
af kommunens politikere.
Inden da er det dog planen, at
lokaludvalgene i København
vil blive hørt om forslaget til
den nye biblioteksplan. Som
forarbejde til høringssvaret
udsendte lokaludvalget derfor i april en spørgeskemaundersøgelse til Christianshavns Borgerpanel om
brugen og holdningerne til
Københavns biblioteker.
Christianshavnerne
foretrækker bydelsbiblioteker
Undersøgelsen viste,

Profilbiblioteker er netop et
af de forandringsforslag, som
bliver drøftet i kommunen
– hvor tænkte eksempler
kunne være ”byplanlægning
og arkitektur” på Ørestads
Bibliotek eller ”mode” på
Østerbro Bibliotek.

ingsværktøj, der indhenter private oplysninger om
borgerne”, siger Poul Cohrt.

Blandt kommentarer i undersøgelsen er der forslag
om, at den digitale service
kunne basere sig på et frivilligt afkrydsningssystem
eller lignende frem for søgeog lånehistorik, og endelig
er der bred enighed om, at

bibliotekerne fortsat skal
have en fremtrædende rolle
på bibliotekerne.
82 % er eksempelvis enten
meget enig og enig i, at den
digitale service ikke må erstatte bibliotekarernes rolle
og funktion som vejleder og
søgeekspert.

Digital bibliotekar?
Et andet forandringstiltag,
som indgår i drøftelsen af
den nye plan for Københavns
biblioteker, er udviklingen
af en ny algoritme som kan
foreslå læsestof til den enkelte bruger på baggrund af
søge- og lånehistorik mm.

”En digitalservice kan være
en god idé, men det er, som
mange påpeger også vigtigt
at værne om privatheden.
Derudover må en digitalser-

Christianshavns digitale
borgerpanel er etableret af
Christianshavns Lokaludvalg. Det har indtil videre
ca. 1000 medlemmer. Alle
der bor på Christianshavn,
som er fyldt 16 år, kan blive
en del af udvalget. Tilmelding til borgerpanelet sker via
lokaludvalgets hjemmeside:
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk. lokaludvalget udsender spørgeskemaundersøgelser ca. 3-5
gange om året.
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Biens Dag

Lørdag den 15. juni 2019 kl. 12-20.
Ved Milepælen, på hjørnet af
Torvegade/Christianshavns Voldgade

Kl. 12.00 Boderne åbnes
Kl. 12.30 Skattejagt for børn
Kl. 13.00-14.00 Den Syngende
Murer
Kl. 15.00-17.00 Recover
Kl. 17.00-18.00 Lodtrækning på
de gule festtegn
Kl. 18.00-20.00 Willin
Kl. 20.00 Festen lukker

Kom og vær med. Støt et godt
formål.
Underholdning for både børn og
voksne.
Prøv lykken i vin/hattebod,
bamse/fiske/dåse og ringspil.
Mad, øl, vin & vand.
Vi har kun mulighed for at
modtage kontanter.

Flotte gevinster fra bydelens sponsorer udloddes på ”De gule
festtegn”. Disse kan købes til en pris af 10 kr. pr. stk. følgende
steder fra den 15. maj 2019: Kanal Bodega – Falken – Høvlen Eiffel Bar – Fingerbøllet – Stærkodder. Kan også købes på pladsen
på Biens dag.

Frederiks Bastion er aktiv som café
Bygningen fra 1722 er
smukt indrettet til café med
god udsigt over Erdkehlgraven til kanonbådsskurene fra
englandskrigene. Omgivelserne kan nydes såvel indesom udefra med god kaffe
eller chokolade omgivet af
buskads og sommergrønne
omgivelser.
Beliggenheden på Refshalevej 28 er lettest tilgængelig
nordfra ad Nyholms sydkant,
hvor afstanden til asfalteret
vej er mindst. Refshalevej
har fået hastighedsdæmpere, som er ubehagelige at
passere på cykel, og parkerede biler giver ikke fodgæn-

DIT LOKALE
BYGGEMARKED
Fabriksområdet 56
Christiania
Telefon 32 54 79 24
Åbningstider:
man 12-18,
tir-fre 9-18, lør 10-18,
søn 11-18
CHRISTIANIA BILFRI BY

Følg os på Facebook & Instagram

En udsigt fra café Frederiks Bastion
owu

gere dækning mod aggressiv
bilkørsel.
Milan åbnede Frederiks
Bastion som café 16, september 2018 og holder den åben
alle dage undtagen mandage fra 10 – 17. Lokalerne
kan også lejes til private
arrangementer.
Den første sommersæson
åbnede 3. maj med en hyggekoncert med J.J.and L fyldt
med blues rock fra 1960erne
og 1970erne. J.J.C. And
L står for Jensen, Jensen,
Christensen og Larsen.
owu
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Sofies Jazz klub

præsenterer Copenhagen

Jazz Festival 2019 på
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Musiksalon om The Cure på
Christianshavns Bibliotek

Sofiekælderen

På Bolværket / Aftenkoncert
5. Juli
Sophisticated Ladies / Jan Kaspersen 5
6. Juli
Kresten Osgood 3 / Sophisticated Ladies + ChristinaDahl
7. Juli
Rudersdal Big Band feat Amina / The North (David Braid/KarlMartin Almkvist/Johnny Aaman/Anders Mogensen)
8. Juli
Jacob Dinesen trio / Jesper Thilo 5
9. Juli
Tomas Franck Trio / Jacob Dinesen/Felix Moseholm/Jeppe
Zeeberg/tba
10. Juli
Tomas Franck 3 / Kresten Osgood/Erik Kimestad/Mads Egetoft/
Matthias Petri
11. Juli
Daniel Franck Trio / Nikolaj Hess/Marc Mommaas/Gerald
Cleaver/Tony Scherr
12. Juli
Michael Heise 3 / Jacob Artved/Gabor Bolla/David Wong/Jeb
Patton/Cornelia Nilsson
13. Juli
Det Hemmelige Big Band / Nulle og Verdensorkestret
14. Juli
Jacob Dinesen 3 / Tomas Franck New Quartet
Alle koncerter begynder kl. 21, Udendørs dog kl. 16
Entré: 100,- (mdl. og stud. 70,-). Udendørs gratis.
Ret til ændringer forbeholdes.

Amagerværket gør hovedrent – heldigvis kun med vanddamp. Tekst og billede: Henning

Bliv varmet op til festival
og/eller vær med til at fejre
et af alletiders største postpunk bands, The Cure, når
Christianshavns Bibliotek
afholder musiksalon torsdag
d. 27.6. kl. 17.00
Der var mange der
klappede i hænderne da
The Cure blev offentliggjort
til årets Roskilde Festival,
for hvis der er én ting der
er sikkert og vist, så er det
at man altid får noget for
pengene når de elskede darkwavere giver koncert. Og
det er da også velfortjent at
de kigger forbi Danmarks
største festival netop i år. I
april kunne de fejre 60-årsfødselsdag for forsanger Robert Smith, og i maj kunne de
fejre 40-årsdag for debutalbummet ”Three Imaginary
Boys” samt 30-årsdag for
deres bedste album gennem

årene ”Disintegration”.
Vær med når bibliotekar
og sanger Laura Noszczyk
skruer ned for lyset og op
for musikken, og sammen
med publikum dykker ned i
det store, mørke bagkatalog.
Kom gerne klædt i sort, hvis
du lyster – eller kom som
du er. Der bydes på en lille
forfriskning. Arrangementet
finder sted på Christianshavns Bibliotek torsdag d.
27.6. kl. 17.00.
Det er gratis at deltage
i arrangementet, men vi
anbefaler at du downloader
en gratis billet på billetto.dk
hvis du vil være sikker på at
få en plads.
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www. christianshavneren.dk er
Christianshavnerens
netavis
Netavisen bestræber sig på at bringe nyt hver eneste dag
året rundt. Ikke lange artikler, sædvanligvis ikke artikler,
som papiravisen bringer, men små artikler om, hvad der
sker på Christianshavn, ledsaget af billeder.
Netavisen bestræber sig på at viderebringe oplysninger
om dagens events på Christianshavn uden at annoncere,
og nogle dage bliver disse events fulgt op med en lille
artikel og et billede.
Netavisen bestræber sig på under overskriften Det sker...,
at at give en oversigt over, hvilke events Christianshavn
kan byde på i løbet af en måned. Netavisen indeholder
links til lokale institutioner, kultursteder og andre netaviser.
Netavisen giver adgang til Christianshavnerens aktuelle
papirudgaver i form af pdf-filer, som kan downloades.
Alle tidligere aviser - tilbage fra 2011 - kan ligeledes
downloades.
Med juninummeret går Christianshavneren på sommerferie, men sker der noget interessant på Christianshavn
i løbet af sommeren, så skriv og send det til christianshavneren@beboerhus.dk, så vil artiklen eller billedet
blive bragt på netavisen www.christianshavneren.dk med
mindre, der udtrykkeligt gøres opmærksom på, at billede
eller artikel er til avisens papirudgave.
Bo
www,christianshavneren.dk

Velkommen i hele Christianshavns supermarked,
Martin Kjær uddeler

