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Så kom foråret....!

Blomstrende kirsebærtræ ved Kanalhjørnet, fotograferet af David Buchmann.

Nyt om Rabes Have på side 3
Debat og Læs på siderne 4-5
Nyt fra Lokaludvalget på side 7
Beboerhuset siderne 12-13
Kunst på siderne 18-19
Musik mm på siderne 22-23.
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Maleren Edel Bærskog Jensen død
Den 11. april, kort før sin 95 års fødselsdag, døde maleren
Edel Bærskog Jensen efter længere tids sygdom. I næsten
30 år nåede hun at bo på Christianshavn og må kunne
regnes for en ægte christianshavner, selvom hun er født i
Nyboder. Hun boede i Overgaden Oven Vandet og havde
fra vinduet i sit atelier, spisestuen, udsigt til kanalen. Her
og i kolonihaven Vennelyst er hendes stærkt koloristiske
oliemalerier blevet til, selv om de sjældent direkte
afspejler dette.

Huskat.....
Miljøbilen kommer på Torvet mandag
18. maj kl. 19-20!
Sætternissen har været på spil !
I sidste nummer skrev vi og lykønskede Niels Cortzen
med 70-års fødselsdagen - der skulle selvfølgelig stå den
27. april. og ikke 27.3. - vi beklager - red.

Seniorklubben i Maj:
04.

Klubdag

08 .

NB.! FREDAG kl. 16. ’Vi
Vi ses hos Clement’ i DR
Byens studie 4. Indgang fra Koncerthuset. Tilmelding påkrævet.

18.

Forebyggende Hjemmebesøg v/Marianne Fritzemeier samt Charlotte Lundsgård, og Hjemmeplejen v/Susanne Ploug Larsen fortæller om
deres arbejde og hvad de kan gøre for dig.

25.

Anden Pinsedag

Møderne holdes kl. 1200 i Hal C

gade skulle hente sin postpakke på
Fisketorvet!
En ældre Christianshavner så meget forundret på den
seddel som pakkepostbuddet ( NB: ikke UPS, GLS eller
lign.) havde lagt til hende, da hun ikke var hjemme.

I sine malerier
skildrede hun ikke
den materielle
verden, som hun
så, men udtrykte

Så er Loppemarkedet på

farven en indre
udforskning, ofte
tilsat et strejf af
ironi. Desuden
arbejdede hun
med assemblager,
små skulpturer af
diverse skrot, hvis
oprindelige form var
inspirationen til,
hvad værket endte
med at blive til.

Christianshavns Torv i fuld gang igen.
Sæsonen startede d. 11. april og fortsætter hver lørdag fra
09:00 - 17:00 frem til Oktober.
Ryd dine gemmer, kom og indtag din stadeplads (det
koster ikke noget).
M.v.h. Peter Møller.

Og ............

Fra barnsben var
Edel bidt af maleriet,
og siden sin debut i 1963 deltog hun i en uendelig
række af udstillinger her og hisset. Sammen med sin
afdøde mand, Tom M. Jensen, var hun i 1984 med til
at danne gruppen Danske Naivister, og det var en stor

Christianshavnerprisen
2015 gik til……

Tkac-prisen.
Edel Bærskog stod indtil det sidste dagligt foran staffeliet,
og var ligeledes aktiv på udstillingsfronten. I foråret 2014
deltog hun i Galerie Knud Grothes udstilling ”Danske
Naivister” og om sommeren på den årlige udstilling
”Alverdens Naivister” i Vestjylland.
Begravelsen fandt sted i Vor Frelsers kirke den 22. april.
Margit Andersen og John Poulsen

Asbjørn Kaasgaard, der ud over sit virke på biblioteket
også i mange år har været en af Havnens mest fremtrædende ildsjæle – han har sågar været medstifter af denne
avis.
Prisen overrækkes ved en reception i Beboerhusets café
22. Maj kl. 17. Vi håber, at rigtig mange – på trods af nærheden til Pinse – vil være med til at fejre Asbjørn.
p.

Ifølge sedlen skulle hun hente sin pakke hos Føtex på
Fisketorvet.

Mærk bøgerne!

Efter at have talt med vennerne om det, tog hun på Christianshavns Posthus, og spurgte om de kunne hjælpe med
at skaffe pakken fra Fisketorvet til afhentning på Christianshavns Posthus. Det kunne de, og pakken lå klar til
hende næste dag.

Kom sammen med de
mindste og oplev bøger
med alle sanserne.
Torsdag den 28. maj kl.
9.30-11.30 sætter børnebiblioteket fokus på bøger til
de mindste. Kom og slå jer
ned på gulvpuderne og gå
sammen på opdagelse i bøger med lyde, pels, glitter,
huller, låger og meget mere.
Brug sanserne, føl, lyt, se,
tryk, åbn, luk og leg. Det er
primært for børn i alderen
0-3 år.

Om lignende sedler, med besked om at hente pakker på
Fisketorvet vil blive almindelige, vides ikke. Ej heller
om pakkepostbuddet gav hende en forkert seddel.
Men, hvis I får en seddel med en anmodning om at hente
pakken på Fisketorvet, vil Christianshavns Posthus (så
længe vi har det) skaffe den til Christianshavn for dig

Dead-Lines for næste avis er:
28. maj kl. 16 for annoncer og
30. maj kl. 14 for stof!

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk
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Og myldred´ djævle
frem på jord….
Skrev salmedigteren –
og på Christianshavn kan
vi pt godt føle, at vi har
denne oplevelse: Igennem
1970´erne og 1980´erne lykkedes det – takket være en
række ildsjæle med stor
entusiasme og målrettethed
at omdanne det gamle slumkvarter til en bydel med
luftige, rummelige og grønne
gårde, en bydel, hvor man ku
bo (og børn vokse op) i sunde,
overskuelige og menneskelige omgivelser.
Det var en hård kamp, der
kostede mange ofre – men
som skabte netop det unikke,
dagens byplanlæggere søger
efter. Et område i hjertet af
en storby, der er åbent for
alle – hvor man kan høre
nattergalen synge og gå sine
ture i grønne områder uden
at trykkes af overdrevent
højt og tæt byggeri og hvor
landsbystemningen (af nogle
kaldet bydelsidentitet) kan
brede sig.
Men så er det, djævlene
myldrer frem! Drevet af
profit- og storhedsvanvid,
skal alt det, der er bygget
pladsen! Som det vil ses
andetsteds i avisen, kan
der umiddelbart nævnes 4
grimme tiltag:
På Applebys plads vil
en spekulant bygge midt
i det grønne område – og
kommunen ser tandløst til,
selvom lovgivningen rummer
muligheder for at sætte en
stopper for det besynderlige
projekt.
Lige overfor – i bygningen, der rummer restau-
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Tekst og foto: Eva Hyllegaard

Han fortsætter: ”Vores
i stand skal også ses ud fra,
vi i de sidste mange år har
kendskab til mange gæster,
som via mund til mund metoden er blevet opfordret til
at besøge Rabes Have. Men
de er vendt om igen, efter
at have set huset udefra. De
kan slet ikke forestille sig det
er muligt at lave god mad i
så medtaget et hus.”

rant Rabes Have og Georg
Stagefonden., får en anden
spekulant lov til uantastet
at lade en gl. fredet bygning
forfalde totalt. Hensigten
er – måske – at få den til
at falde så meget sammen,
at man kan rive den ned og
bygge nyt og dyrt.
På Papirøen – denne sidste
juvel i Inderhavnen – er der
nogle, der vil bygge et farvet
glaspalads på størrelse med
den i forvejen hæslige opera.
kommunen om stor vækst
(på bekostning af resten af
landet, der jo så åbenbart
må lide med mindre vækst
eller ligefrem tilbagegang),
der skal drives af et voksende indbyggerantal. For
at rumme dette, har man
nu opfundet newspeak-eufemismen ”fortætning” – læs
friarealerne skal bebygges
plantekrukkestadiet.
Og mine læsere kan sikeksempler. Man merkt die
Hvad kan vi gøre? Stå
sammen, protestere med
den magt, vi hver især nu
kan mobilisere. Holde de
partier, der gør sig til af
at være folkelige, fast på
deres udsagn. Kontakte de
politikere, vi kender, og gøre
opmærksom på, at de er galt
vælgere nok vil være obs
herpå, når tiden kommer.
Har du, kære læser, andre
(og bedre) forslag, hører vi
meget gerne!
poul

Et populært sted

Rabes Have er populær
både hos de, der arbejder på
Christianshavn, men også
naboerne til stedet.

Rabes Haves
fremtid usikker!
Efter flere år med huslejestigninger og en ejer,
der gør det svært at drive
forretning, er George Stage
Foreningen bange for, at der
på den historiske adresse
på Langebrogade ikke vil
være frokostrestaurant og
udskænkning fremover.
George Stage Foreningen
har haft huset som mødested
siden 1960’erne og ejede
huset indtil 1981, hvor den
var nødt til at sælge det, da
udgifterne til vedligeholdelse
af de lejligheder, der ligger
i bygningen blev for høje.
Siden har der været forskellige ejere og senest blev
Rabes Have solgt på tvangsauktion for fire år siden.
Foreningen lejer stadig den
del, hvor restauranten ligger,
men har på grund af huslejestigningen måtte opgive
at leje den gamle unikke

Anders Bjørn om Christianshavns sorte
fortid – som centrum for den danske
slavehandel
Foredrag den 28. april kl. 19 Christianshavns Bibliotek
Guidet tur lørdag den 9. maj kl. 11, foran Christianskirken, Strandgade
I årene 1671-1807 sejlede danske-norske skibe et sted mellem 85.000-120.00 afrikanske
Christianshavn med egne havneanlæg, pakhuse skibsværfter og kontorer. For at sprede
risikoen var handelskompagnierne organiseret som aktieselskaber med medlemmer af
kongehuset, adlen og det velhavende borgerskab som aktionærer. Der var også slaver på
Christianshavn. Ved folketællingen i 1787 var der 6 på Christianshavn og i 1801 5 –
mest i Strandgade . Se også: http://sortefortid.dk/velkommen
Anders Bjørn, Lektor, Christianshavns Gymnasium fortæller og viser rundt Arr. Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv Vagthuset - Torvegade 75 - åbent lørdage
kl. 13-15

stue, der ligger bagved.
Det ærgrer foreningens
formand Peter Armfelt: ” Nu
har vores gamle stue stået
tom og i forfald lige siden.
Ejeren har ikke kunne leje
lokalet ud til nogen som
helst, men Anders og Caroline har mistet en stor indtægt for alle de selskaber på
og holdt fest der.”
De to forpagtere Caroline
Risum og Anders Harud
overtog restauranten i 2005,
men især den stigende husleje gør det svært, at få forretningen til at løbe rundt.
Derudover har ejeren sagt
nej til udendørs servering i
den hyggelige gårdhave og
parkeret en stor trailer, så
det ikke længere er muligt.
Rabes Have var ellers særligt
kendt for den hyggelige gård-

George Stage Foreningen
har brugt Rabes Have som
været, at det blev forpagtet
ud til en pris, så det kunne
løbe rundt. Der har ikke
”Fra en husleje på 71.000
kr. ex varme pr. år er vi
steget til en månedlig husleje på 28.000 kr. som vores
forpagtere betaler.” fortæller
Peter Armfelt.

Facaden skræmmer
kunder væk

Rabes Have er fredet i
klasse A. For alle fredede
bygninger gælder det, at
ejeren ikke skal betale ejendomsskat, men til gengæld
Peter Armfelt mener ikke,
ejeren overholder den forpligtelse: ”Den nye ejer har,
ligesom de foregående, ikke
foretaget sig spor vedligeholdelse gennem årene. Det
regner ned inde i huset i
lejligheder stået tomme med
åbne vinduer, så det kan
regne ind.”

bor på den anden side af
gaden fra Rabes have: ”Rabes
Have er et af de ældste, stadig eksisterende værtshuse
i København. Det oser at atmosfære, historie og stemning, og har i mange år været
mit absolutte favoritsted til
frokostmøder eller råhygge
til lyden af gamle vinylplader
en fredag aften.”
Hun frygter, at ejeren ønsker at lukke stedet og derfor
bryder reglerne for vedligeholdelse og pleje af fredede
bygninger med høj kulturel
værdi. ”Det er så trist at
være vidne til det forfald,
bygningen udsættes for.
tilbyder hjælp og vejledning.
Noget må der gøres!”
Rabes Have er opkaldt
ef ter kø bmande n Ra be,
de r å b ne de ste de t s om
brændevinsbrænderi i 1678.
Han serverede brændevinen
i den tilhørende gårdhave,
Rabes Have. I 1850›erne
overtog De Forenede Bryggerier bygningen og bryggede
øl frem til 1905.
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Debat og Læs...
Just wondering: Hvis man
ik må skate, hvorfor laver I
så en skaterrampe midt på
broen? -og hvis man ik må
sætte låse op, hvorfor laver
I så et gelænder der passer
perfekt til at sætte låse på??
Det er da omvendt nudging så det batter...Altså at
udforme ting der inspirerer
til en bestemt adfærd og så
forbyde den??
Vh
Sarah M. Mauritzen
Strandgade, 1401 Kbh K
- der har vedl. 2 fotos.

Hvide snit,
hvorfor nu
det?
Det er nok de færreste der
ved hvoraf navnet er fremkommet. For år tilbage lå der
et kul & koks kompagni som
blev revet ned. Christianshavnerne drømte om at få
et grønt anlæg langs vandet
måske med en badeanstalt i
lighed med den der engang
lå ved Langebro for enden
af Langebrogade. Men Kommunen og ejerne af grunden
mente noget andet, og Axsel
juhl-jørgensen/Bøje Nielsen
fik til opgave at bygge et
ejendoms kompleks, til en
pris pr. Lejlighed som en arbejder familie kunne betale,
da Christianshavnerne så
de triste hvide beton kasser
bygget på en måde, så færrest mulige havde udsigt
til vandet og Københavns
Havn, fremkom der store
protester. En teater gruppe
lavede 2 papmache hoveder
bygherre Axel Juhl-Jørgensen/Bøje Nielsen, hvorefter
len mellem Snorrebroen og
Børnehusbroen og en person fra teatergruppen trak
en sabel og gav hver af de
herre ”det hvide snit” heraf
navnet. Så måske skulle
man i gang igen, nu hvor
man i sin asociale handling
har hegnet adgangen til
vandet ind og med en tekst
der tydeligt angiver bliv væk
fra vores kvarter. Københavns Kommunes ide med
at man kan cykle/gå langs
med havnen og kanalerne
blev hilst velkommen af
Københavns borgere/turister
og ikke mindst Christianshavnerne. Det får mig til at
lave sammenligning med, at
os der bor tættest på Volden
skulle begynde at lave indhegninger så det kun var os
der kunne benytte volden.
Først var det husbådene der
ikke måtte ligge der mere,
og nu er turen kommet til
Københavns borgere, ganske
vist siger Formanden i deres
Boligforening, at man da gerne må gå igennem, men ak
hvilken hjertelig velkomst.
Som opvokset på Christianshavn har jeg været glad
for at de uhumske/usunde
boliger i baggårdene og de
forurenende virksomheder
som ofte lå ned til vandet er
anden funktion og i særde-

leshed adgang til vandet. Jeg
har ofte siddet på bænkene
ved det hvide snit og spist
min medbragte mad, i en tid
hvor man kendte mangen en
arbejder familie der boede
der, men tiderne er skiftet og
der er kommet en anden beboer sammen sætning, som
ikke bryder sig om at andre
sætter sig ved Deres borde
som er opstillet langs vandet
for at nyde sin medbragte
madpakke med udsigt til
andre steder på Christianshavn hvor tendensen er den
samme med at lukke af/indikke andre steder i København hvor skiltningen er så
massiv som på Christianshavn. På en cykeltur rundt
på Christianshavn/Holmen
lavede jeg en optælling på
skilte, der startede med
teksten ” privat område ” og
da jeg nåede til 100 opgav
jeg. Jeg kan godt forstå at
man værner om sine beboer
parkerings pladser, men på
en eller anden måde er ordet,
privat område, ikke rigtigt
Christianshavn værdigt. Der
hvor man frit kan gå ind og
nyde de smukke gårdhaver
samt tage et kig på husenes
bagsider og den nænsomme
restaurering. Jeg kan ikke
lade være med at tænke på,
at hvis det Hvide Snit var
bygget anderledes havde
mange fået en bedre udnyttelse af deres nye altaner
og endelig er der nogle som
har fået vinduer direkte ud
mod Havnen. Jeg håber at
bestyrelsen besinder sig og
fjerner det kedelige hegn
og i stedet arrangere nogle
store sten så I bliver fri for
bilkørsel på området.
Jeg hilser alle nye beboere
velkommen på Christianshavn og kan godt forstå at
de vil bo her, men når man
køber sig ind eller flytter
ind i almene/private boliger
og begynder at klage over
kirkeklokkernes ringen –
skolernes ringen ud og ind
til frikvarter eller støj fra
bodegaerne alt sammen noget man kunne tage højde
forstår jeg jer ikke.
Finn Andreasen Voldboligerne
- der også tog billederne!
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Kapitalfond truer
Københavns Kommune med
million-sagsanlæg
Boligspekulant spiller
med musklerne over for
hovedstadens politikere
- målet er en byggetilladelse til eksklusive
penthouse-lejligheder
kun et stenkast fra den
fredede Christianshavns
Vold

Af Beboerforeningen for Applebys Plads 9-31, Christianshavn

Giv os lov til at bygge eller vi sagsøger jer for op
mod 50 millioner kroner.
Så barsk lyder beskeden
Property Management til
Københavns Kommune.
» Vi synes det er problematisk, hvis bygherrens trusler
om et sagsanlæg virker på
de politikere, der er valgt
til at tjene byens borgere og
ikke dem, der har råd til den
bedste advokat. Ifølge vores
oplysninger er der slet ikke
belæg for en erstatningssag,
det har bygherren endda selv
bekræftet over for os.«
Niels Gravesen, formand
for beboerforeningen Applebys Plads.
Det fremgår af et høringssvar, som selskabet via sin

advokat har sendt til Københavns Kommune. Truslerne
virker tilsyneladende, for
overfor at give gravemaskinerne grønt lys midt i den
historiske bydel.
- Min klients erstatning
udgør således minimum
mellem 31,8 mio. kr. og 53
mio. kr., skriver advokaten
Kommanditselskab, der står

gården ligger mellem lejlighedsbyggeriet Applebys

om et sagsanlæg virker på
de politikere, der er valgt
til at tjene byens borgere og
ikke dem, der har råd til den
bedste advokat. Ifølge vores
oplysninger er der slet ikke
belæg for en erstatningssag,
det har bygherren endda selv
bekræftet over for os, siger
Niels Gravesen, formand for
beboerforeningen Applebys
Plads.
Den grønne plads blev
anlagt som en gave til byen
og indviet af overborgmester
Jens Kramer Mikkelsen (S)
i 1996. Problemet er bare,
at man i sin tid glemte at
ændre i lokalplanen, så der
ikke kunne bygges mere på
pladsen. Det er den ’forglemmelse’, som områdets nye
ejere ønsker at udnytte.

voldanlæg fra 1623 og De
Danske Sukkerfabrikkers
bevaringsværdige, gamle

på vegne af pengetanken
-

bag byggeriet.
Hovedstadens skatteydere
risikerer dog at få en endnu
større regning, hvis ikke
bygherren indkasserer den
gevinst, som byggeriet på
forhånd er beregnet til at
give.
- Min klients tab skal
opgøres som avancetabet ved
ikke at have muligheden for
at bygge, hvilket præcis har
været intentionen. I så fald
vil min klients tab beløbe sig
til et væsentligt højere beløb,
konstaterer advokaten.
Stridens kerne er et gårdhvor det kapitalfondsejede

Lokaludvalgene
beholder deres folk
Af Ninna Thomsen (SF),
Rikke Lauritzen (Ø) og Lars
Weiss (S), MBR
Som politikere på Københavns Rådhus har vi hele
tiden fokus på, hvordan vi
skaber tillid og opbakning
til vores lokale demokrati.
Inddragelse og medansvar
er afgørende, når det kommer til at skabe tryghed og
viden hos københavnerne om
de politiske prioriteringer,
vi laver i kommunen. Derfor

hovedkvarter.
Problemet er, at beboerne
på Applebys Plads, områdets børneinstitutioner samt
øvrige borgere benytter det
grønne gårdområde til leg,
boldspil og som et åndehul
midt i byen. Derfor forsøger
den lokale beboerforening
at begrænse eller stoppe
projektet.
- Vi synes det er problematisk, hvis bygherrens trusler

er vi glade for, at vi har
lokaludvalg forankret i de
enkelte bydele i København,
hvor lokale stemmer kan
bidrage med deres viden og
meninger om udviklingen
af nærmiljøet. Samtidig
repræsentationen besluttet
at igangsætte et forvaltningsarbejde, som skal sikre, at
borgerne i fremtiden bliver
inddraget endnu mere i
udviklingen af vores by. Vi
synes, at man med lokalud-

valgene ligesom i andre dele
af kommunen løbende skal
se på, om tingene kan gøres
mere effektivt. Men vi var
ikke glade for det forslag,
vi drøftede på seneste møde
i Økonomiudvalget om at
halvere den betjening og
sekretærhjælp, som lokaludvalgene i dag har til rådighed til at understøtte
deres arbejde. De borgerlige
partier var naturligvis vilde
med idéen, men i Socialdemokraterne, Enhedslisten
og SF mener vi ikke, at vi
tationens vision om at styrke
borgerinddragelsen, hvis vi
fjerner lokaludvalgenes lo-

står en række af Danmarks
mest berømte ri gmænd,
blandt andet fa milien
Enevoldsen, der var med til
at stifte smykkeeventyret
Pandora samt Niels Jørgen
Soldbro, der stod bag ISO
supermarkedskæden. Desuden har også storbankerne
Nykredit og Sydbank andele
i selskabet.
Mest overraskende er det
dog, at Ludvig og Sara Elsass Fond, der blandt andet
støtter spastisk lammede,
sport og anden fysisk aktivitet, også er med i kredsen
af investorer, der vil bebygge
tianshavn.
Det planlagte byggeri skal
tianshavns få grønne oaser.
Sagen ligger netop nu hos
Københavns Kommune, der
skal lave en ny lokalplan
for det grønne område. I
november vedtog politikerne
i Teknik og Miljøudvalget
at ville bevare det grønne
område, uden yderligere
byggeri.
Men s enere i marts
bemærkede Socialdemokraterne i en såkaldt
protokolbemærkning, at kapitalfondens ret til at bygge
’skal respekteres’. Knap tre
uger tidligere dumpede advokatens slet skjulte trussel
om et million-sagsanlæg ind
ad døren hos forvaltningen.
Ifølge tidsplanen skal
politikerne i Københavns
den endelige beslutning kort
efter jul.
Artiklen er til fri redaktionel brug og må evt. også
bringes som et læserbrev fra
beboerforeningen.
FAKTA
ment vil bygge op mod 52
med private tagterrasser
midt i gården.
byggelse på Applebys Plads
9-31 blev opført i 1996
af Finanssektorens Pensionskasse (FSP). Overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen var begejstret
for det nye projekt, som han
roste og kaldte for ’en gave
til byen’ - netop på grund
af den åbne, grønne plads i
midten, der skjuler en større
parkeringskælder under
jordniveau.
tid at udnytte den tilladte bebyggelsesgrad. Af de tilladte
16.000 kvm blev kun 10.363
kvm bygget (116 lejeboliger).
Det gjorde man for at skabe
kale forankring. Tværtimod.
Lokaludvalgenes natur er
netop, at de skal være lokale, og en sammenlægning
af deres sekretariater vil gå
ud over følingen med nærmiljøet. Så vi er glade for, at
vi i samarbejde sikrede, at
nedlæggelsen af fem ud af
ti sekretariater ikke bliver
en realitet. De lokaludvalg,
som i dag har et sekretariat
tilknyttet, vil også have det
fremover. Det er vi glade for,
for hvis vi virkelig ønsker,
at det helt nære, lokale demokrati skal fungere, skal vi
også tage det alvorligt.

et større friareal til glæde for
områdets brugere samt for at
sikre et frit udsyn mod sukkerfabrikkernes gamle bygninger yderst på havnekajen.
men solgt til en kapitalfond
Management. Kort efter tog
områdets nye ejere de første
skridt til at bebygge det
grønne område, der i knap 20
år havde ligget som en grøn
skirkens akse - med en seks
meter høj skulptur af billedhuggeren Freddy Fræk som
en hilsen til havnemiljøet.
gevinst på henved 35 mio. kr.
fra det nye byggeprojekt i sit
årsregnskab. Uden at have
opnået byggetilladelse.
allerede mindre grønne områder pr. borger end gennemsnittet for kommunen - på
n i v e au m ed V e st e r br o .
Med byggeriet bliver der et
område færre, som offentligheden har adgang til.
Kontaktoplysninger Niels
erforeningen for Applebys
Plads 9-31 Tlf. 20 47 84 01,
e-mail bf-bestyrelse@appleby.dk.
H je mm es i de a pp l eb y shave.wordpress.com
Billedet er taget af owu, der
bemærker, at der stadig er kig
gennem husene og Appelbyes
Plads til Volden

Som bekendt
et af linje 9A´s
stoppesteder i
Prinsessegade efter
ibrugtagning af
der benyttede det
gamle stoppested
ud på en længere
gåtur. Ydermere
har man dermed
så langt væk fra
afstemningsstedet
på skolen som vel
muligt.
Om ikke andet,
kunne vi så ikke få
oprettet et ekstra
busstoppested på
valgdage?

Venlig hilsen,
Gunnar Ploug.
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Københavnerne vil ned til vandet i
havnen
De høje kajkanter i Københavns Havn opleves af mange som en
barriere, der forhindrer københavnerne i at udnytte havnens
fulde potentiale. Og dette lige meget om man kommer fra landeller vandsiden.
Derfor afholdt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg et netværksarrangement torsdag, d. 16. april, for et pontonprojekt, ’Til Havns’, som skal skabe adgang
med sin båd, at sætte hængekøjer op i, eller lave et soppebassin i midten. Sammen kan
pontonerne danne en stor scene.
Projektet er stadig ved at blive udviklet, så alle med interesse for havnen var inviteret til
at komme med deres input til projektet og dets videre forløb. Omkring 50 mennesker var
mødt op i Christianshavns nye idrætshal, Hal C.

En ny forening
Flere foreninger i hele København var repræsenterede ved Til Havns-arrangementet.
Både fra vandforeninger som Østerbros Havnekomite, Københavnerkredsen af roklubber
og Sejlklubben Sundet. Men der var også dukket andre foreninger op, som for eksempel
Ida Hedal, som har læst til havbiolog, synes især at Til Havns’ største ponton er interessant. Den består af et undervandskammer, hvorfra man kan kigge ned under vandet og
- Der er masser af liv i Københavns Havn! Man skal bare vide, hvad man skal kigge
efter, fortæller hun.
Næste skridt for Til Havns-projektet er at danne en forening som kan arbejde på, at få
pontonerne gjort til virkelighed. Lokaludvalgene håber at folk vil sprede budskabet om
den nye forening til deres foreninger og netværk, så Til Havns kan blive forankret hos
dem, som vil bruge pontonerne. Ida Hedal fortæller at hun i hvert fald vil hive fat i hendes havbiolog-venner, da det kunne være et projekt, der var interessant for dem.

Mere liv i hele havnen
Havbiolog i Københavns Kommune, Lars Angantyr, fortæller til netværksarrange-

Romaerne passer på vores trækasser
Sådan er det i Byhaven Spir på Christianshavn. Det fortæller Helle, som har været med
til at starten haven op.
- Romaerne fandt ud af, at du kunne stille deres ting i vores have, uden at de blev fjernet.
Til gengæld passer de på vores trækasser, så de ikke bliver taget og brugt til brænde,
fortæller Helle.
Haven er opstået, fordi byboerne gerne ville have en mulighed for at få jord under neglene.
og krydderurter. Helle fortæller, at det fungerer godt, også selvom folk nogle gange kan
tage lidt hårdhændet af mynten. De tilhørende griner.
Folk er mødt op i DAC’s udstillingslokale tirsdag d. 21. april, både for at se DAC’s nye udstilling om fællesskab i byen, men også for at høre om Christianshavns Lokaludvalgspulje
til lokale projekter – Christianshavnerpuljen.
Byhaven Spir er netop blevet støttet af denne pulje med 6.000 kr., som er gået til
blandt andet jord og haveredskaber. Helle fortæller, at det har været meget afgørende
at få denne støtte, for at de overhovedet har kunne starte haven op. Byhaven er
åben for alle og ligger i øjeblikket på Christianshavns Vold ved Langebrogade men
skal nu rykke til en anden grund på Arsenaløen, fordi området på Volden er fredet.

mentet, at kommunen ønsker at få mere liv ved havnen, og at de gerne vil sprede aktiv- Der er nok nogle beboere på Islands Brygge, der synes, at der kan være lige rigeligt
med liv ved Bryggen om sommeren. Til Havns er et rigtig godt projekt, fordi det er nogle

Arkitekten bag Til Havns, Johannes Schotanus fra LASC studio, fortæller, at havnen
i København er et resultat af en historik, hvor store skibe skulle lægge til kajkanten.
Dette er ikke et behov længere, og derfor er må der gøres noget for at give havnen tilbage
til københavnerne.
Til Havns-forslaget er lavet af LASC studio, som vandt en idékonkurrence, som lokaludvalgene afholdt i sommeren 2013. Konkurrencen var at komme med ideer til fritidsaktiviteter i havnen, som københavnerne og turister kan få gavn af.
Følg projektet på facebook.com/tilhavns og se også her, hvornår foreningsmødet bliver.

Et kreativt værksted

Til arrangementet på DAC er der også dukket nye projektmagere op, som overvejer at søge
Christianshavnerpuljen. Blandet andet er to kvinder kommet for at lufte deres idé om et
kreativt værksted på Christiania, som kan tilbyde et fællesskab, som ikke har noget at
gøre med hash og alkohol. De mener, at der er et stort behov for sådanne fællesskaber, da
mange – især ældre – kan føle sig ensomme.
Rasmus kommer fra FDF Københavns Søkreds, og de har et skib, ’Skibladner II’, som de
gerne vil reparere, men de mangler pengene til det. To andre fyre er dukket op for at fortæller
om, at de godt kunne tænke sig faciliteter på Christianshavn til at dyrke calisthenics, som
er egenkropsvægts træning. I alt er omkring 25 mennesker mødt op til arrangementet.

Fællesskab på udstilling

DAC har netop åbnet udstillingen ’Fællesskab din by’, som viser eksempler på, hvordan
borgeres engagement i deres by, kan skabe kreative projekter. For eksempel viser udstillingen, at en borger på Læsø fandt på, at den gamle kirke, der ikke blev brugt mere, kunne
omdannes til et kurbad. På den måde kunne man kombinere Læsøs varetegn – salt – med
en ny funktion på øen.
Udstillingen på DAC løber frem til d. 7. juni 2015.

Har nu åbent alle hverdage til frokost, til aften og til brunch i weekenderne.
Del maden, del smagen, del udsigten. del stemningen.
Find vores menukort & åbningstider på www.restaurantviva.dk
Vi glæder os til at dele med dig.
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Jeres Lokaludvalg – April 2015
I den forløbne måned har vi
haft travlt – på trods af, at
det er ulønnet frivilligt arbejde, arbejder rigtig mange af
LU-medlemmerne hårdt for
at fremme bydelens interesser. Tak for det, venner!
Der er en ny kommuneplan
på vej – og pt i høring. På
LUs kommende møde skal
et høringssvar vedtages.
Der er mange gode og positive ting i planen, - men,
for denne signatur – også
nogle elementer, der vækker
betænkelighed: Kommuneplanen arbejder med, at
Kbhv. skal have en væsentligt højere vækst end resten
af landet. Et er, om vækst i
det hele taget er fornuftigt at
sigte på i en tid med global
opvarmning, et scenarie af
og rigtig mange mennesker,
der globalt ikke får deres fair
del af klodens fødevarer og
goder. Egoismen er til at tage
og føle på! Noget andet er, at
det næppe er realistisk med
så høje væksttal – så hvorfor
skal vi stikkes blår i øjnene?
Noget helt tredje er, at den
planlagte vækst efter planen
skal medføre en betydelig
befolkningstilvækst (også
selvom Skåne nok alligevel
ikke vil med!), der går ud
over yderområderne og fremmer affolkningen. Ønsker vi
at være del af en gople, der
suger til sig fra resten af
landet? Endelig betyder den
forudsete befolkningtilvækst
et kraftigt forøget pres på
det københavnske boligmarked. Dette søges afhjulpet på to måder: dels gennem

øget alment boligbyggeri
(hvilket vi kun kan sige
ja tak til) og dels gennem
såkaldt ”fortætning”. Sidstnævnte indebærer byggeri i
de grønne områder, som netop med stort besvær og ressourceforbrug blev oprettet
gennem 80´erne og 90´erne
gennem gårdsaneringer,
kvartersløft mm. Heri ligger en betydelig risiko for at
genskabe slumbyggeri, hvor
det grønne og solskin reduceres til enkelte pletter med
en urtepotte. Applebys Plads
(se andetsteds i avisen) er et
eksempel herpå.
Det, der kaldes ”de 4 øer” er
også i spil. Dvs Grønlandske
Handels Plads, Papirøen,
Dokøen og Arsenaløen, sidstnævnte med Philip deLanges mesterlige og fredede
Kuglegård. LU holdt først
på måneden en vandring i
området, hvor borgernes meninger indhentedes. Herefter
deltog vi i Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg til
idékonkurrencen på Papirøen. På forrige LU-møde
vedtog LU nogle retningslinier for, hvorledes vi ønsker
vort forslag til idékonkurrencen skal se ud. Senere
har så vores Visionsgruppe
på denne baggrund indgivet
et forslag til konkurrencen,
ledsaget af et omfattende og
dygtigt udarbejdet ”grundpapir”.
LU har – samen med Indre
By LU – afholdt et interessentmøde om vort projekt
”Til Havns”. Formålet er at
stifte en forening, der kan

stå for drift og vedligehold
af projektet. En stiftende
generalforsamling ventes
indkaldt i maj måned. Så
følg med på vor hjemmeside!

Følg med på vor hjemmeside eller på Facebook
og hold dig orienteret.
poul.

Senest afholdt LU et
borgermøde på DAC om
puljemi dl erne. Mødet –
der især rettede sig mod
nuværende og kommende
puljemiddelmodtagere – var
velbesøgt og forløb i en meget
konstruktiv atmosfære. Så
forhåbentligt er det lykkedes

Christianshavns Lokaludvalg, der begyndte sit virke i
2009, er nedsat af Borgerrepræsentationen efter indstilling
fra bydelens foreninger. Af Lokaludvalgets 23 medlemmer
er de 8 udpeget af Borgerrepræsentationens politiske partier. Lokaludvalgets opgaver er at repræsentere bydelen
overfor offentlige myndigheder, at sikre borgerinddragelse
i de politiske beslutninger, at varetage det lokale miljøarbejde samt at arbejde positivt for lokal identitet og fællesskabsfølelse, bl.. via uddeling af puljemidler til lokale
initiativer.

til at spire.
Og så er der alle de løbende
sager: vi er i dialog med forvaltningen om bedre (cyklist)
sikkerhed og infrastruktur
til og fra Margretheholm. Vi
er i dialog med Kultur- og
Fritidsforvaltningen omkring det tiltag, der pudsigt
nok kaldes ”Styrk Borgerne”, som vi mener forringer
borgernes biblioteksbetjening samt indflydelse på
samme. Og så kommer vort
Miljøpunkt med et forslag
om at plante rigtig mange
træer og buske i byrummet,
plads. Forslaget – der er
meget konkret – ser spændende ud!
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Susannes
Christianshavn
Da Fyrskibet væltede
En morgen vågnede vi op til at Fyrskibet, der lå lige
udenfor vores gård, var væltet i nattens løb.
Strømmen var gået om natten, hvor der blev holdt en
larmende fest ombord. Onde rygter sagde at vi havde
kappet strømmen. Og pumperne sat ud af drift. Jeg ved
ikke om det er sandt. Fyrskibet blev slæbt væk, og så var
det slut med fyrskib i Christianshavns Kanal. 1998.
Foto : Susanne Mertz

Naturklummen
Nu springer skoven ud på
voldene. Man kan næsten
stå og se bladene folde sig
ud. Blomsterne pibler op, og
der er maser af fugle-kvidder
i luften. Fuglene ligger på
reder overalt i sivene, og de
store svaneunger fra sidste
år bliver smidt på porten,
så der er klar til et nyt kuld.
Der kæmpes bravt om territorier, da kun de stærkeste
får en redeplads, så der er
masser af vingesus i luften.
Ræven har allerede taget
den første høne til ungerne
et sted.
En ny spændende sommer
kommer os i møde.
Denne måned har ellers
stået i affaldsoprydningens
tegn. Omkring de vandområder på Christiania, der er
mest besøgt af mennesker,
har vi indsamlet oceaner
af plastikposer, flamenco,
lightere, flasker, papkrus
og lignende op fra vandet. I
gennemsnit omkring èn sort
sæk pr fem meter, og vi har
brugt en fuld dags arbejde
langs sivene på land.
Langs Refshalevej blev
der fyldt en container med
top, især flamenco var et
problem. Hver dag ligger
nye chips-poser, plastkrus,
emballage fra gadekøkkener
Skrald og vores skraldekultur er et kæmpe problem. Alt er pakket ind i
plastik, og selv om der står
sk raldespande over alt,
smider mange alligevel af-

faldet på jorden.
Der burde laves en stor
offentlig kampagne imod
det, så folk bliver mere ansvarsbevidste om problemet,
for mange tænker nok slet
ikke på det.
Plastik opløses med tiden
til mindre og mindre partikler, som forurener miljøet.
Mange vilde dyr og fugle
kommer galt af sted. Desværre er det et lille tegn
på et stort globalt problem,
som mange ikke kender
konsekvenserne af. Mange
regner nok med, at Kommunen rydder op.
Fuglene går i øvrigt også
i de åbne skraldespande
bl.a. ved Ravelinen, så det
Det ville være en god idé,
hvis kommunen opstillede
lukkede skraldespande i
stedet for de åbne, især ved
vandet.
Så hold naturen ren! Lad
os prøve at opdrage hinanden
lidt i fremtiden.
Fugleturen i starten af
april var en stor succes
- trods blæsevejret. Omkring 25 mødte op sammen
med Christiania TV, så i
nærmeste fremtid kan noget
af turen ses i sendetiden
samt på youtube. Der er også
programmer fra Christiania.
Mange af deltagerne eftervi forsøge at arrangere.

Tekst og foto:
Christianias Frie Natur
Foreningen til Bevarelse
og Udvikling af Christianias Frie Natur.
Læs mere: christianiasfrie-natur.dk
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Referat af Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhusforening,
15. april 2015
1. Valg af dirigent:
Niels Balling
2. Valg af 2 referenter:
Birna R. Jónsdóttir & Flemming Sloth Nielsen
3. Valg af 2 stemmetællere:
Ch ar l ot te
Ba rfoed & Jette Gottlieb
4. Formandens beretning,
maj 2014 – maj 2015:

Kontrakt:

I januar måned 2014 underskrev vi en 2 årig kontakt
med kultur – og fritidsforvaltningen.
Vi startede forhandlingerne
om en ny kontrakt i starten
af maj måned. Vi håber at
forhandle os frem til en 4
årig kontrakt, det giver ro i
det daglige arbejde.

Økonomien:

Budgetgruppen der har eksisteret i 4 år, har vist sig at
være en rigtig god ide.
Gruppen som består af 3 fra
personalet og 3 fra bestyrelsen mødes minimum 3
gange årligt.
Budgettet bliver gennemgået
og justeret hvis vi kan se det
er nødvendigt.
I 2014 havde vi et lille overskud på driften, så det er
lykkedes at komme af med
underskuddet og lave et lille
overskud på egenkapitalen.
Beboerhusets aktiviteter:
Christia nshav nerpri sen
2014 blev givet til ”Shock”,
klubben af unge mennesker
som har sørget for at der er
gadefest på Christianshavn.

”Shock” er også meget aktive
i beboerhuset i det daglige
arbejde, bl.a. som vikarer.
Prisen på 5.000 kr. blev overrakt ved en reception i cafeen.
Maj måned 2014:
For andet år var der
fortællerfestival i salen.
Der var historiefortællere
fra Sverige, England og Danmark. Om lørdagen var der
fortællerfrokost. Hvis man
fortalte en historie, gav festivalen en sandwich og drikkevarer, hvis ikke, kostede
det 50 kr.
Vi hav de en musik alsk
kl ovnefores til ling for
h el e f am i l i en . En l i l l e
lystig eventyrfortælling,
som bragte smilet frem.
Juni måned 2014:
Vores store Sankt Hans arrangement på volden.
Systuen ”Den Røde Tråd”
udsmykkede for attende år
midsommer bålet og traditionen tro var der et nyt
tema: Balder den hvide,
gode, kornets gud.
Der var børnebål med snobrød. Grillmad med salater.
Boder med vin, øl, kaffe og
kage. Båltale ved Sharon
Parker fra ”Fedtekælderen”.
Musik med live orkester.
En rigtig dejlig aften. Stor
tak til systuen ”den Røde
Tråd”, alle de frivillige, personalet, bestyrelsen og tak
for støtten fra Christianshavns Lokaludvalg.
Juli måned 2014:
Beboerhuset var lukket på
grund af sommerferie, men
vi havde Jazzfestival i 10
dage i samarbejde med ”Barfood Records”.

August måned 2014:
Gadefest blev afholdt og
var en succes. Der var en
kedelig hændelse 4 timer
efter festens ophør, der blev
smadret ruder og punkteret
dæk. Alle i Beboerhuset
tager stærkt afstand fra
hærværk, da gadefesten
er udtryk for kærlighed til
gaden og kvarteret.
September måned 2014:
I september havde vi 2 spændende dage med ”Fortæl mig
om havet”. Fra København
foredrag og polynesisk dans.
Oktober måned 2014:
Vi arbejder på, at lave et
handicaptoilet i salen. Vi
har fået økonomisk hjælp fra
avisen og beboerhusforeningen. Vi søger stadig fonde,
så vi kan komme videre med
renoveringen.
November måned 2014:
Vores brugermøde gik godt,
der var repræsentanter fra
alle aktivisterne.
Vi fordelte 50.000 kr. af vore
midler.
bande, musikere i alderen
12-18 å., Der blev spillet pop,
soul, rock og metal.
December måned 2014:
Vi havde Juleklub i 2 dage,
og salen og resten af beboerhuset var pyntet fantastisk op. Det tager mange
mennesker mange dage at
forberede dette. Der var god
mulighed for at købe julegaver i de mange boder. Der var
bl.a. oplæsning, risengrød,
Udenfor havde vi et dejligt
stort Juletræ med lys på.

reau, efter at det var brugt til
Januar måned 2015:
Personale og bestyrelse holdt
efter en arbejdsuge julefrokost sammen.
Februar måned 2015:
Vi havde den traditionelle
fastelavnsfest for børn og
voksne. Festen blev holdt i
salen, der blev spist boller
og drukket kakao. Der blev
spillet teater af Eskalator.
Der var tøndeslagning og der
blev fundet kattekonger og
dronninger.
Marts måned 2015:
Vi præsenterede ”Jodelladies” i 2 dage.
De legendariske ladies er
tilbage. Det var en oplevelse
for fuld damp.
April måned 2015:
Forårskoncert i salen.
Den aften fik vi indblik i,
hvad der foregår i Christianshavns Beboerhus´ øvelokaler.
bands, bands med hver sin
stil, lige fra rock til psykedelia og fra blues til techno.
Udover de nævnte arrangementer, er der masser af
andre aktiviteter i Beboerhuset.
Hver uge er der musik i
cafeen, mange forskellig
stilarter. Billed- og fotokunstnere udstiller i cafeen og
spisehuset, 1 måned af gangen, altid med en reception
ved åbningen.
”Spisehuset”, også kaldt
Carolines køkken, er meget
populært og maden er fantastisk. Caroline laver også
maden og kagerne til cafeen.
Hver uge er der bridge, croquis, serigrafi, keramik,
tango og musikøvelser i
Beboerhusets lokaler.
V or e s f a n ta st i s k e av i s
”Christianshavneren” kan
vi slet ikke undvære, hvis vi
vil følge med i hvad der sker

Robotten ASIMO i
Experimentarium City
Nu besøger robot nutiden
Christianshavn. Det er menneskerobotten ASIMO, der
16. – 19. marts gæstede vor
gamle Papirø og havde opvisfor udstillingens gæster.
Værtinden Marie talte
ASIMO gennem dens færdigheder, hvorunder robottens 34 frihedsgrader blev
taget i brug. Hovedet alene
har 3 frihedsgrader til bevægelser. ASIMO kan bl.a. gå,
løbe, hoppe på ét ben, sparke
en fodbold bort (efter en
tydelig pause til at vurdere
boldens position i forhold
til fødder og balance), gå op
og ned ad en trappe, fylde
et platickrus og servere det
for mennesket og sige pænt
farvel med et håndtryk.
Når Marie prøver at skubbe
ASIMO ud af balance, genvinder robotten balancen
med et ”ups”.
ASIMOV er konstrueret af
Honda til at bevæge sig menneskeligt og til at balancere
kroppen meget tæt på de
menneskelige balancemønstre i forskellige bevægelsesformer.
ASIMOs hoved er nogenlunde i hovedhøjde med et
siddende menneskes for ikke
at skræmme de personer, ro-

botten skal samarbejde med.
Derfor er robottens ydre så
venligt som udviklerne indtil
nu formår at gøre det.
For tiden bruges andre
robotter af andre udformf.x. oprydning i det havarerede japanske kernekraftværk
Fukushima, til arbejde i
radioaktivt forurenede rum,
hvor en avanceret 60 cm lang
robot fra Hitachi er sendt ind
gennem et 10 cm tykt rør for
at inspicere anlægget. Robotten sidder efter at have sendt
oplysninger ud uhjælpeligt
fast i røret, og forsøg på at
løsgøre robotten er opgivet.
Robotter af de menneskelignende og andre typer kan
bruges til at indsætte, hvor
man ikke vil risikere menneskeliv, eller hvor robotter
er billigere og mere effektive
end mennesker, der bliver
trætte og ukoncentrerede
på grund af f.eks. træthed.
Menneskelignende robotter
vil nok være konkurrencedygtige på mange erhvervsområder, hvor mennesker
kan komme til at betragtes
ger, der bl.a. kræver pension.
Robottens efteruddannelse
kan let ske ved trådløse opdateringer under pågående

på Christianshavn. Tak til
alle der laver avis måned
efter måned. Radiokanalen ”Christianshavn kanal”
sender også fra Beboerhuset.
Til sidst vil jeg gerne takke
de frivillige, vikarer, personalet og bestyrelsen, alle
har del i Beboerhusets succes. Vi har alle sammen
skabt et fantastisk levende
og spændende sted, hvor
folk holder af at komme.

genopstillede og blev
valgt. Thomas Østerlin
Koch stillede op og blev
valgt, Jette Gottlieb blev
valgt som suppleant for
Thomas, da han pt. bor i
Århus og ikke altid kan
deltage i møderne.

5. Forlæggelse af revideret
foreningsregnskab
Fremlæggelse af regnskab
kasser Poul T. Cohrt. En af
revisorerne var ikke tilstedet
pga. sygdom Revisor Hanne
Locher godkendte regnskabet. To væsentlige ting at
fremhæve fra regnskabet :
foreningen støttede Beboerhuset med 10.000,- kr. til
istandsættelse af handicaptoilet, derfor er der et underskud på 10.331,35. Pga. det
faldende medlemstal er der
færre indtægter fra
kontingenter; kr. 7.800,- i
år mod kr. 9000,- sidste år.
Vi har således en svindende
formue på kr. 19.333,06 mod
kr. 29.661,31 sidst år.
På grund af bankgebyromkostninger kr. 300,- i år mod
kr. 75,- sidste år vil man fremover have formuen stående
på Beboerhusets konto, så
penge til udgifter kan hæves
derfra. Dermed kan de høje
gebyromkostninger undgås.
Størrelsen på Christianshavnerprisen blev igen i
år fastsat til kr. 5.000,og k riterierne for modta ge l sen bl ev o pri dset.

10. Uddeling af Christianshavnerprisen.
Følgende blev indstillet til
Christianshavnerprisen:
Asbjørn Kaasgaard – Har
været med til at lave mange
sjove events på Christianshavn og har i mange år været
aktiv i Lokalarkivet.
Rita (efternavn ?) er aktiv i
lokalemiljøet på Christianshavn og har været med til
at opbygge loppemarkedet
på Christianshavn Torv.

6. Behandling af indkomne
forslag.
Ingen indkomne forslag i år.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Føl gende best yrel sesmedlemmers poster var på
valg:
- Poul T. Cohrt, genopstillede
- Birna R. Jónsdóttir, genopstillede
- Bo P. Hasberg, genopstillede
- Katrine Helman, genopstillede ikke
Henrik Christensen stillede
op som nyt bestyrelsesmedlem.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
- Poul T. Cohrt
- Birna R. Jónsdóttir
- Bo P. Hasberg
- Henrik Christensen

arbejde.
AS OMOVs navn har
måske rod i den russiskforfatters navn Isak Asimov, Ph.D. mikrobiologi fra
Columbia University og var
det meste af sit liv tilknyttet
Boston University, samtidig
som han skrev banebrydende
romaner, bl.a. ”I, Robot”,
hvor rammen er den mytiske
”US Robotics & Mechanical
Men Corp.”. Han formulerede de tre grundlæggende
robot love: §1 Må ikke skade
et menneske, §2 Skal adlyde
menneskelige ordrer, hvis de
ikke strider mod §1, §3 Skal
beskytte sin egen eksistens,
så længe dette ikke strider
mod §§1 & 2.
Altså kan robotter ikke
bruges i krig mod mennesker

uden at bryde robotloven.
Og heldigvis ser ASIMO
ud til at være platfodet og
dermed ikke egnet til militær tjeneste.
owu (incl. fotos)

Følgende blev valgt som suppleanter:
- Per Krabbe
- Katrine Helman
Bestyrelsen består nu af
følgende medlemmer:
- Lone Jensen, formand
- Poul T. Cohrt, kasserer
- Marie Markus
- Mikkel Melin
- Bo P. Hasberg
- Birna R. Jónsdóttir
- Niels Vilhelm
- Sune P. Tornslev
- Henrik Christensen
- Katrine Helman suppleant
- Per Krabbe, suppleant
8. Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalget
Sigurður E. Sigurjónsson

9. Valg af 2 revisorer
M ar i a n n e P e de r se n o g
Hanne Locher genopstillede
begge og blev genvalgt.

sen med 22 stemmer. Vi
ønsker tillykke og en reception vil blive afholdt senere
hvor prisen bliver overrakt.
11. Eventuelt
Under eventuelt blev der
diskuteret hvordan vi kan
øge vores medlemstal og
der kom mange ideer fra
generalforsamlingen: Folder
med oplysninger om Christianshavns Beboerhusforening med girokort vedlagt,
noget håndgribeligt til at
give videre til besøgende.
Flere muligheder at betale
kontingent på, mobilpay,
internetbetaling mm.
Der bl ev diskuteret om
man skal have økonomiske
fordele ved at være medlem,
rabatter på mad, entré, små
”gaver”, f.eks. gratis øl billet.
Forskellige holdninger for
medlemmer er vigtigere
end rabatter, og at gøre
medlemskab attraktivt på
en anden måde, ved andre
tiltag end rabatter. Huset er
specielt i sig selv og man kan
bruge stedets aktiviteter til
at vise hvad der sker i huset
og dermed skabe positiv
reklame om et sted hvor det
er rart og sjovt a komme.
Medl emme r ku nne ev t.
belønnes med frivilligfester
og andre arrangementer for
medlemmer specielt.
Huset skal være tilgængeligt
for alle – derfor kan det
være farligt at forskelliggøre priserne på mad og
drikke for medlemmer og
ikke medlemmer af Christianshavns Beboerhusforening. Der kom forslag om at
lave ”landemåned/uge” som
præger de kulturelle aktiviteter i den uge/måned.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe der vil arbejde videre
med de forskellige ideer der
blev foreslået.
Formanden informerede
herefter om det kommende
40 års jubilæum i år, og den
20. maj er der fællesmøde
med bestyrelsen og personalet hvor jubilæet planlægges.
Det blev påpeget at vi ikke
har en repræsentant i Gårdlauget og bestyrelsen vælger
derfor en repræsentant.
Formanden takkede for mødet og de gode forslag vil
blive samlet og medtaget i
bestyrelsens arbejde.
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Peters Klumme:
Postvæsen - eller
uvæsen
En gang for længe
siden havde vi et væsen
- Postvæsenet - som alle
elskede. De røde postbude,
nogle var dog sorte - bragte
breve ud 3 gange om dagen
her i København, 6 dage om
ugen - og så var der søndagsbrevene - og juleposten.
Postbudene var et elsket
folkefærd med deres gule
cykler, og vi er mange der
endnu husker hvordan friske
drenge på Nimbus’er tømte
postkasserne op til 10 gange
om dagen.
Men alting ændrer sig jo og ikke alt til det bedre. Det
kongelige danske postvæsen
var dengang en statslig serviceopgave, og funktionærerne, inklusive postbudene
var tjenestemænd/kvinder.
Staten så det dengang som
sin opgave at yde offentlig
service indenfor forskellige områder som transport,
energiforsyning og postforsendelse. Service, som skulle
fungere godt og effektivt,
men ikke nødvendigvis give
overskud. Havde ”Væsenet”
underskud, dækkedes det af
statskassen, - som også tog
sig af et eventuelt overskud.
Service var kodeordet - ikke
at give overskud til staten.
Dengang lå posthusene
spredt som et net ud over
landet, - og for de fjernest
boende fungerede po stbudene også som posthus.
Budene bragte også f. eks.
folkepension ud til nogle af
modtagerne. Der var også tid
til en kop kaffe hist og her.
Men så skulle det pludselig ikke længere være en
offentlig opgave at være
postvæsen. Tiden blev grebet
af det dogme, at private var
bedre til at levere varen posten - og især at skabe
overskud. Det kgl. væsen
blev til selskabet Post Danmark, der altså skulle give
overskud og det kunne hurtigt mærkes på servicen.

Man begyndte en «rationalisering» af posthusene
- startende i «Udkants-Danmark». De mindste huse blev
lukket og nogle overført til et
hjørne i lokale supermarkeder. En lille disk åben fra
10-12. Og da det fungerede
ude på landet, så kom turen
til de mindre byer. Flere og
Jo postmængden, især
breve, var også støt faldende
efterhånden som digitalisersmå hurtige beskeder tog
over, og den egentlige brevskrivning blev en kunstart for
de få. Især det håndskrevne
brev er i dag en sjældenhed,
- men hvilket glæde, når vi
modtager et. Men der udsendes stadig store mængder
kommercielle og offentlige
breve - endnu.
Først udtalte Post Danm ar k , at po st h u se n e i
København og andre større
byer ville blive bevaret.
Men de signaler er nu ændret. Posthusbygningen i
Købmagergade er solgt til
anden side, Posthuset på
Islands Brygge er nu lukket,
- og nu kommer turen også
til Christianshavn - allerede
i år. Hvornår og hvorhen
har det ikke været muligt
at få oplyst. Henvendelser
besvares ikke, i hvert fald
ikke indenfor en måned.
Protester er måske nyttesløse. På trods af mange
kunder og hyppig travlhed i
vore rare postkontor i Overgaden oven Vandet, skal det
lukkes snarest. Kundernes
mening er ligegyldig. Post
Danmark er nu Post Norden. Og hvis vi er heldige,
bliver det nærmeste posthus
i Fisketorvet i Sydhavnen.
Postbuddet ringer ikke én
gang mere - og service er vist
en by i Sibirien.
Peter Mark

Georg Stage gøres sommerklar.jpg
owu

Vimplerne vajer fra skoleskibets mastetoppe med skibsnavnet
tydeligt.
owu

Våren har ramt Christianshavn, og et sikkert forårstegn
er, at Georg Stage bliver klargjort til sommerens togt.
Her ses den sidste rå blive sat på plads, og snart er det
Store Vinkedag.
Sig nærmer tiden, da jeg skal væk.
Jeg hører sommerens stemme.
For også jeg er kun her på træk
Og har på havene hjemme.
owu
Peter Høeg fortæller om
sit forfatterskab
Peter Høeg debuterede i 1988 med romanen Forestilling
om det tyvende århundrede. Siden fulgte Fortællinger
om natten (1990), Frøken Smillas fornemmelser for
sne (1992),De måske egnede (1993) og Kvinden og
aben (1996) , Den stille pige (2006),Elefantpassernes
børn (2010) samt Effekten af Susan (2014). Peter Høegs
romaner er udkommet i 33 lande.
Torsdag den 7. maj kl. 19.
Gratis billetter udleveres fra den 2. maj.
Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

Sidste nyt:

Postterminalen ved Hovedbanen er solgt til en pensionsOWU

Kamp til stregen for 6 guldøl

Forfatteren Peter Høeg

Thomas Hjermind fortæller,
på lokalpolitiets vegne, om
en hændelse hvor christianshavnerne viste deres
handlekraftighed.

ham lagt ned og holde ham
fast.
Samtidig kørte en politimand, som havde fri fra
arbejdet, tilfældigvis forbi.

Onsdag den 25. marts, kl.
10.10 om formiddagen, lærte
en 21-årig, ung mand at
christianshavnerne ikke vil
ment” tager over.

hjalp de tililende borgere,
med at få manden, som var
ret vild, til at ligge mere
roligt, mens man afventede
politiets ankomst.
En af ekspedienterne sad
overskrævs på mandens
bryst. Han havde svært ved
at se ud af øjnene og trække
vejret på grund af peberspray. To borgere holdt fast
i hans arme og to holdt fast i
hans ben, og han havde ikke
mulighed for at vriste sig fri.
Endnu en af ekspedienterne
var ramt af peberspray, men
heldigvis ikke i ansigtet.
Det viste sig at manden
havde stjålet 6 guldøl.

Den unge mand befandt sig
i 7-Eleven på hjørnet af Torvegade og Dronningensgade
og da en af ekspedienterne
syntes at han opførte sig
lidt underligt, kontaktede
denne ham.
den til at gå i panik. Der
opstod tumult, ekspedienten
manden forsøgte herefter
at flygte ned ad Dronningensgade.
Her kom flere borgere til,
og det lykkedes, ved fælles
hjælp, at indfange ham, få

Lokalpolitiet takker de
effektive borgere for deres
resolutte reaktion.
RW

