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Snorrebroen,
malt af
Godtfred
Hansen.
ca. 1918.
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HuskAt

Flere turister til
Christianshavn!

Miljøbilen kommer på Torvet
20. april kl. 19 - 20.

For at give turisterne et bedre billede af byens kulturarv, er
man gået i gang med at føre enkelte kulturarvsperler tilbage
til deres oprindelige udseende og funktion.
Efter at have gennemført så mange forbedringer for turister og cyklister på Christianshavn er turen nu kommet
til Snorrebroen.
Christianshavns unikke miljø inkluderer Snorrebroen og
dens pudsige historie, Man er nu gået i gang med at undersøge muligheden for at bringe Snorrebroen tilbage til den
stand, som den har fået sit navn efter.
Der skal igen være snoretræk, for at broen kun kan krydses
af fodgængere og cyklister.

Christianshavns
seniorklub
Oplevelser for 60+
Hver mandag kl. 12 i mødelokalerne A & B,
Hal C, Arsenalvej 6
Henvendelse kan ske til klubbens
formand:
Kirsten Mortensen. tlf: 24 22 87 42.
E.mail:kontakt@christianshavnsseniorklub.dk
Hjemmeside: http://www. christianshavnsseniorklub.dk

På billedet ses broen med snoretræk i 1918
ran.slirpa

GENERALFORSAMLING
CHRISTIANSHAVNS BEBOERHUS

Seniorklubbens Aktiviteter i April

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhusforening.

6. Anden Påskedag.
13. Klubdag

Tid: Onsdag den 15 April 2015, kl. 2000
Sted: Caféen

20. Besøg med rundvisning i Kunstforeningen Gl.
Strand. Edward Weie Udstilling på alle etager
27. Ruth Christoffersen fortæller om sit besøg på de –
engang danske - Amerikanske Jomfruøer

DAGSORDEN:

(th)

Foto: NCC

NCC løb med sejren for
verdens bedste
boligbyggeri

PostDanmark
meddeler…….
etageejendomme. Idéen er, at du logger ind på www.postdanmark.dk
formularen – og herefter kan du bede Postdanmark om at
stille din pakke hos naboen, i cykleskuret eller hvor du vil,
uden at budet behøver en kvittering. Fordelen er, at du slipper for en anmeldelse i postkassen og derefter for at stå i kø
være sikker på ikke at miste din pakke, når nu den står i
cykleskuret.

Kreativ workshop
på børnebiblioteket
Tag din voksen i hånden
og kom forbi på Christianshavns bibliotek og
nøglering. Workshoppen er gratis, for alle og
kræver ingen tilmelding.
Lørdag den 11. april
kl. 12.00-13.3

Torsdag den12. marts modtog NCC en yderst prestigefyldt
pris – MIPIM - (arkitekkturens Oscar) for boligbyggeriet
på Kroyers plads. Verdens bedste boligbyggeri ligger nu på
Christianshavn. Prisen blev vundet for den bæredygtige
plads er iøvrigt også det første lejlighedsbyggeri i Danmark,
som er Svanemærket..

To gamle aktivister
fylder rundt

Næste deadline er 23.
april for annoncer, 25.
april for artikler!
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

Adresse:
Bestyrelsen, Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34, 1420 København K

Lene Brøchner, nu bosiddende på Frederiksberg fylder
70 den 16.4. Hun var Beboerhusets formand i begyndelsen
af 80’erne, mens der var en
hektisk aktivitet om huset
skulle ind i KUCs fold med
bestyrer og underlagt div.
reglementer. Det lykkedes foto: Thomas
christianshavnerne at holde fast i kravet fra besættelsen
on “et brugerstyret hus på brugernes betingelser” altså som
det er den dag i dag.

Børnebibliotekar

(arkivfoto)

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

Strategen i forhandlingerne
med kommu nen var den
daværende næstformand:
Niels Cortzen, i dag boende
på Fyn, runder de 70 den 27.3.
Mange Hip Hip Hurraråb
l yk ønsk ni nge r og v arme
hilsener gjalder fra gamle
aktivister, medarbejdere og
brugere af huset til jer begge.
Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan -emeritus
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Jette Nielsen
Rigmor Winthrop
Jette Marinus
Eva Hyllegaard
Bo Sørensen
Kitty Bendixen
Sidsel Winthrop

Valg af dirigent
Valg af 2 referenter
Valg af 2 stemmetæller
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret foreningsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg
Valg af 2 revisorer
Uddeling af Christianshavnerpris
Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, altså Onsdag den 1 April 2015

Gratis vækstmuld
Kom og hent vækstmuld på Amager Ressource Centers
genbrugspladser den 28. marts – 12. april.
I år er der mulighed for at hente vækstmuld på genbrugspladserne Bispeengen, Borgervænget, Dragør, Kirstinehøj,
Hvidovre, Kulbanevej, Vasbygade, Vermlandsgade samt
Møllegade Nærgenbrugsstation.
Vækstmuld er et produkt af indsamlet haveaffald og består
af muldjord, kompost og sand.
Vækstmuld kan bruges til direkte udplantning i køkkenhaver og blomsterbede, til planter i altankasser,
blomsterkrukker i haven, til højbede og til potteplanter i
vindueskarmen.
Vil man hellere lave sin egen kompost, vil der igen i år
være mulighed for at hente kompostorme på de genbrugsplader, der også uddeler vækstmuld - undtagen Vasbygade og
Møllegade. Der vil dog kun blive leveret en palle orme til hver
plads, så uddelingen foregår via først til mølle princippet.
Fra den 19. marts kan der igen hentes vækstmuld på Borgervænget Genbrugsstation året rundt.

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

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

Tryk Sjællandske Avistryk
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59

Christianshavneren nr. 3 / April 2015

3

Kære forening eller
institution
på Christianshavn
Har I et projekt eller en aktivitet på Christianshavn,
I vil søge om penge til? Så
er ’Christianshavnerpuljen’
måske noget for jer!
Fortæl om
din idé d. 21.
april Christianshavns
Lokaludvalg
holder et
møde om
puljen, hvor I
kan fortælle
om jeres
idé. I kan
også høre
mere om
Christianshavnerpuljen, og hvad
lokaludvalget lægger
vægt på, når
de uddeler
pengene fra
puljen. Til mødet kan I tale
med andre om jeres idé,
ligesom I kan præsentere
den for lokaludvalget og få
rådgivning.

Solformørkelsen

TID / tirsdag d. 21. april kl.
17-19
TILMELDING / senest
søndag d. 12. april ved at
skrive til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk. Skriv

Ang.: Dead-lines
Kære venner,
når I sender stof. så respekter
venligst dead-lines. Avisen laves
af lutter frivillige, der ikke har
tid til hele tiden at bryde siderne
om.
I værste fald kan det medføre,
at stof, indsendt efter deadline,
ikke kommer med - på trods af al
vor gode vilje.
Mvh, Red.

Christianshavneren....

hvor mange I kommer, jeres
navne og beskriv kort, hvad
jeres idé handler om.
STED / DAC (i udstillingslokalet), Strandgade 27B,

1401 København K
Om Christianshavnerpuljen: Som noget nyt er
det kun borgere, institutioner, foreninger, netværk
mv. med adresse på Christianshavn, der kan komme
i betragtning til støtte fra
Christianshavnerpuljen.
Det betyder alt andet lige,
at det er nu er lettere for jer
at få støtte til jeres aktivi-

teter. Jeres aktivitet skal
foregå på Christianshavn
eller komme bydelen til
gode.
Læs mere: http://chri-

stianshavnslokaludvalg.
kk.dk/sog-om-penge
Det er ikke et krav, at man
skal komme til dette møde
for at få støtte. Man kan
sagtens søge Christianshavnerpuljen alligevel.
Hvis du har spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte LU-sekretariatet!
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Debat og Læs
Cykelruten på CA

Hele ruten er et stort «fortov» fuld af turistgrupper,
lokale, motionister,børn,
fodgængere med og uden
hund,barnevogne, kørestolsbrugere og ryttere, som skal
frem og tilbage på stien og
den smalle bro.
kanter forret og cyklisterne
må indrette sig og cykle
hensigtsfuldt og sådan har
det været i over 40 år.
Der er kun denne ene
forbindelse, som forbinder
Christianias to dele, så man
kan ikke tage en anden vej.
Ruten og broen er smal,
ikke over 3 meter bred nogen steder, fuld af døde
vinkler og farlige
sving,
der forhindrer udsyn i begge
retninger. Ofte har jeg brugt
ringklokken og har derved
gange. Så der skal køres
ekstremt langsomt for at
undgå farlige sammenstød.
Her er det at kæden hopper af for mig, hvis den
planlagte cykelrute på CA.
i 2 retninger med forventet
op til 10.000 cyklister på
gennemkørsel om dagen

skal placeres samme sted.
Hvordan skal det kunne
lade sig gøre?
Hvor bliver fodgængerne,
motionisterne, turistgrupperne, kørestolsbrugerne,
barnevognene, rytterne,
børnene og hundene af i
planlægningen? Pist verschwunden. Alles ist weg.
Hvordan kan de benytte
ruten? Skal de løbe spidsrod? Springe for livet? Oder
was?
Man ødelægger et fantastisk rekreativt område til
glæde for mange mennesker.
Fornuftige christianitter
og christianshavnere har via
tv, avisartikler og YouTube
påpeget, at det er halsløs
gerning med den planlagte
cykelrute og alt for farligt for
både cyklister og fodgængere
med den massive, forøgede
i fremtiden.
Christianitterne er blevet
kaldt egoistiske af journalister og politikere, fordi de
ikke vil have den planlagte
cykelrute. Jeg er også en
«egoistisk christianshavner»
og tilslutter mig kritikken af
den planlagte cykelrute, hvis
den bliver gennemtrumfet
(som forøvrigt også skal
passere lige forbi Hal C på

Eskild S. Pedersen,
Andreas Bjørns Gade 28,
1428 København K
har denne kommentar:

Jeg bor på Christianshavn og har i mange år arbejdet som lærer
på Amager og har ofte cyklet gennem Christiania (CA.) til og fra
arbejde.
Jeg har nydt den rene luft, roen og de grønne omgivelser.
Nydt at kunne stoppe op på Dyssebroen, som går over Stadsgraven, hvis lappedykkerne kurtiserede hinanden, svanemor
kom svømmende forbi med sine ællinger,kigget på smukke
solopgange m.m.
Broen er hensigtsmæssigt
udstyret med to ind-hak til
bænke på begge sider, hvor
man snildt kan stå med sin
cykel uden at genere folk
på bænkene og den øvrige

Christianitterne øver selvtægt:

Holmen til stor gene for
brugerne).Det vil svare til
at gennemføre en hurtigkørende cykelrute gennem
Tivoli - en anden stor turistmagnet.
Jens Otto Krag sagde en
gang: «Man har et standpunkt, til man tager et nyt.»
Så skift nu standpunkt
kære politikere m.h.t.
planlægningen af cykelruten.
Læs skriften på væggen.
Kom ned fra Elfenbenstårnet og ud i virkeligheden og
cykelrute til alles tilfredshed
for at undgå slagsmål og
skader på både cyklister og
fodgængere og måske også
ballade og uro på CA. og
Christianshavn og det scenario ønsker vel ingen?
Hildur Johannesdottir
Prinsessegade 75 B
1422 K

På min sædvanlige morgentur ser jeg her til morgen, at
der er anbragt 4 store kampesten midt på opkørselen til
den nye cykelbro fra Christiania til Kløvermarken.
Da jeg spurgte brobyggerne kunne de oplyse, at
de var anbragt der hen over
weekenden sandsynligvis af
christianitterne.
Stenene er anbragt sådan
af fremkommeligheden på
cykel besværliggøres med
fare på at køre sammen.
Det er netop den slags
selvtægt der gør, at sympatien for christianitterne efterhånden ligger på et meget
lille sted. Cykelstierne og
den nye bro er offentlige, skabt for fællesskabets skyld.
Men christianitterne har
åbenbart den opfattelse, at
fællesskabet kun er til for
dem, og ikke for vi andre,
der nyder den smukke natur
omkring voldene.
Må vi snart blive fri for
christianitternes selvtægt,
nedlagt!

Redaktionen har
fået opklaret,

-at de nævnte kampesten
skyldes et ønske om fartdæmpende foranstaltninger,
idet cykleruten jo er blevet

omklassificeret til “oplevelsesrute”.
Imidlertid har nogle Christianitter åbenbart ikke været
klar over, at færdselsloven
m.m. også er gældende på
privat ejendom, hvor offentlig færdsel går henover
denne.
Man har derfor efterføl-

gende søgt lovliggørelse,
hvad der er en ikke helt
sjælden procedure, jvf. fx
sagerne om ”Fields”, Bilka i
Horsens og Holte Midtpunkt.
Da kommunen har stillet
en hurtig sagsbehandling
i udsigt, så lad os se, hvad
der så sker!
poul

Ø-vandring
Vandring på Arsenaløen og Dokøen med Christianshavns lokaludvalg,
lørdag den 14. marts 2015

Arsenaløen øst for Chrisdomineres af
tiansholm
Kuglegaarden, der af de
militære værn er sat til
salg med tilbudsfrist 24.
september 2015. Forsvaret
sætter en forhandlingspris
på 250 millioner kroner for
hele anlægget, der opførtes
grundmuret
1742-73
i
Den gang var offentlige
bygninger rigt udsmykket
for at vise den enevældige
monarks magt og herlighed,
så den gamle hovedport mod
vandet bærer en skulptur
af Christian VI. Anlægget
blev udformet af Philip de
Lange, og dekorationerne
Jacob
stenhugger
af
Fortling. Typisk for det
offentliges bygningspolitik
med store investeringer
blev
salg
inden
ombygget
Kuglegaarden
ny kontorbygning, tegnet
af arkitekterne Karsten
Rønnows Tegnestue og
Hans Scheving, placeret
mod Danneskjold-Samsøes
Allé. Visionsgruppen har
gode ønsker for anlægget,
der kan bruges til f.eks. frie

kunstnerværksteder i stil
med Kulturfabrikken på
Sundholm.

Dokøen hvis sydø bærer
navnet Benstrups Kvarter
efter en fabriksmester ved
karriereskæbne grundet intriger i hofkredsene omkring
vor enevældige monark,
ligger flak og ubebygget
med et par broer til Operaen på Dokøen og i øvrigt
et par store tomme græsplæner. Visionsgruppen og
A. P. Møller Fonden for det
Almene Vel har idéer om
at skabe mere liv på øen,
hvor vinden blæser frit.

Christiansholm omfattes af
en forkøbsret til en privat
person, der nu er lejer,

og hvad det betyder for
den fremtidige udvikling
er uklart. For tiden ejes
området af By & Havn,
og det foretagende har
først og fremmest en stor
gæld, der skal betjenes ved
f.eks. frasalg af aktiviteter.
Her står pengeløse lokaludvalg og borgergrupper
svagt,
da
Københavns
Kommune også er spændt
hårdt op økonomisk og
lovgivningsmæssigt, skønt
den nyligt vedtagne planlov
giver større muligheder
for at kræve alment bolig-

byggeri inkluderet i nye
byggerier på de områder,
der nu bliver bebyggelige.
Men der er også et
folketingsvalg
lige
om
hjørnet, og liberale partiers
modstand mod tvang mod
private
bygherrer
kan
igen vælte de muligheder,
planloven
har
åbnet.
Der arbejdes af kommunen
og lokale grupper på at
skabe gang- og cykeladgang
havnen
rundt
og over havneløbet. Men
mange af de steder, der
er åbnet for færdsel, er
der ingen opholdssteder.
Ejendomsbesidderne
langs havnen ønsker ikke
at fremmede skal tage
ophold i deres baghaver.
Altså: Ingen eller kun
meget ubekvemme siddemuligheder.
owu
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Et pudsigt sammentræf!
Det var så sjovt og et pudsigt sammentræf,
da Christianshavneren dumpede ind ad
Jeg havde to dage forinden
købt en sprit ny vævning
af
en
af
Danmarks
bedste
vævere,
Dorthe
Sigsgaard, der i mange
år har været bosiddende
i Strandgade, men de
sidste 14 år har været min
underbo hér på Halvtolv.
Vævningen
forestiller
en hytte oppe i et træ
på Christiania, og jeg
købte netop den vævning,

fordi det er sjovt at have
et
lokaltkendt
motiv.
Og hvad ser man så i
Christianshavneren
to
dage efter, jeg har fået
Mertz

af

netop

samme

hytte, som man bare MÅ
have et billed af, inden det
er for sent.

Jeg har her vedhæftet et
foto af vævningen af hytten,
som I måske kan bruge.....
jeg ved, at det vil glæde en
dygtig
Christianshavnsk
væver, om I kan spinde
en lille historie over den
forevigede hytte, hér før
den falder ned, og samtidig
kan læserne så nyde den
smukke virtuose vævning.
Bedste hilsener
Anne Vad

»Stop krigene!
Stop dansk krigsdeltagelse! Stop
Sådan lyder hovedparolerne til aktionsdagen ’Tid
åskedag den 6.
april i København
øbenhavn på Den Røde
øbenhavn
Røde Plads på N
Nørreørre-

Jeg er sikker på,at det også
har interesse for folk på
Christianshavn,
Holmen & Christiania!
Bag arrangementet står
øjen, fredsog fagbevægelsen,
herunder 3F BJMF &
fredsministerium.dk.
Se hjemmesiden for
arrangementet
»www.tidtilfred.nu« og

og øger
skade
for

børnenes

er tilhængere af, at der

Kommunen betaler halvdelen af
udgiften til P-pladser

københavnere, som har behov for en bil for at få hverdagslivet til at hænge sammen med
arbejdslivet.
Det gælder blandt andet
for børnefamilierne. Derfor
nytter det ikke at lukke
øjnene og ønske sig bilerne
hen, hvor peberet gror.
Jeg mener, at København
er nødt til at løse de store
problemer med manglende
parkeringspladser i brokvartererne ved at få
etableret nye P-pladser.

Som medlem af Teknikog Miljøudvalget får jeg
jævnligt
henvendelser
fra københavnere, som
er meget kede af, at der
ingen ledige P-pladser er
for lokale beboere, og at
en P-plads. Det skaber
unødvendig
forurening

P-pladser - ikke til pendlere
fra
omegnkommunerne,
men for at imødekomme
københavnerens
eget
behov.
Det er boligselskaberne,
som
skal
betale
for
P-pladser til deres beboere.
En række københavnske
ejendomme har dog udskudt
denne betaling til en dag i
fremtiden, hvor kommunen
har behov for P-pladserne.
Jeg ønsker selvsagt ikke, at
fattige pensionister i byens
almene boliger skal betale
for P-pladser via store
huslejestigninger. Derfor
stemt for en løsning, hvor
der kun skal etableres

fred.
Fredsdagen har
udgangspunkt på Den Røde
Plads på Nørrebro, hvor der

Hvis du gerne vil være
med til at hjælpe,kan
du kontakte den daglige
ledelse på
Fra en aktiv deltager i Tid

taler og informationsborder.
Dagens hø
kilometer langt fredsløb,
der begynder klokken

Birte U. Pedersen
Christianshavn

på

1/3
af
de
P-pladser,
som
boligselskaberne
skal
etablere,
og
at
kommunen
betaler
selvsagt omkostningen for
boligselskaberne betydeligt,
men samtidig mener jeg,
at boligselskaberne skal
være med til at betale
regningen for den kollektive
andre københavnere.
Det kan undre, at SF og
Enhedslisten reagerer så

P-pladser, når både SF
og
Enhedslisten
selv
har stemt for modellen
med, at boligselskaberne
skal betale. Det gjorde
partierne på et møde i
Borgerrepræsentationen d.
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Hygge, samvær, kultur og
aktiviteter for ældre
Samlingspunkt Indre by
Tekst og foto: Josephine
Huset i Magstræde har siden 70’erne dannet ramme om utallige, aktiviteter.
Al slags musik i cafeerne, restaurant, teater, biograf, udstillinger, debatter
– tilbud af enhver art – og som noget nyt er der nu 3 gange ugentligt samlingssted i biografcafeen overvejende for 60plus, altså et supplerende tilbud
til Christianshavns og øvrige seniorklubber.

Åbent mandag, tirsdag og
torsdag fra 10.30 til 15.00.
Der vil være fællesspisning
hjælp at hente til computeren og vejledning i brug af
div. sociale medier. Tilbud
om ture på Chrisitiansborg,

DR-Byen og en gartnertur i
Tivoli samt byvandringer,
foredrag og sejlture i Københavns Havn.
Olde-dj’en ”Husk og dans”
vil vække musikalske minder – Bræt- og kortspil. Kreativt værksted – Både spille-

efter, hvad vi enes om.
Hidtil har vi vist nogle
gamle danske dokumentarog spillefilfilm samt The
excentric ’Marigold Hotel’
og ’Niceville’. Mandag den
23.marts har der været fore-

drag ved Mette Reissmann,
TV-vært og politiker, om
velfærd........
Gå ikke glip af de mange
muligheder tilmeld dig eller
duk op. Meld dig feks til den
hyggelige tirsdagsfrokost.
Gratis for medlemmer og
50 kr. for ikke medlemmer
tilmelding senest to dage før)
- Du kan blive medlem
formedelst kr. 200 i kvartalet. Det dækket arrangementer, aktiviteter, kaffe og
te og frokost om tirsdagen

Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466
Kbhv. K – Busserne 1A, 2A,
9A, 26 og 40 stopper ved
Stormbroen ca. 2 min fra
Huset.
Samlingspunktet drives af
frivillige, og bliver støttet af
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Kultur- og
Fritidsforvaltningen.

Kontaktperson: Josephine:
tlf: 60570769 – e-mail:
samlingspunktindreby@outlook.dk
-se mere om os på Facebook
debattører mm.
Huset er handicapvenligt
og der er elevator.

-

sandwich i forbindelse med
foredrag og lign. og det vil
være muligt at udnytte nogle
af Husets øvrige faciliteter.
Ikke medlemmer må
af med kr. 25,- for film,
hygge med kaffe og må
slippe kr. 5,- for en oste/
pølse eller syltetøjsmadder 5 kr., som kan købes
om mandagen og torsdagen- gratis for medlemmer.
Hvor: Husets biografcafë,
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den gamle, hyggelige biograf er blevet moderniseret og fungerer
helt perfekt
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Nyt fra Lokaludvalget
Mange sager har været på
vort bord i den forløbne
måned. Og aktiviteten – og
borgerinddragelsen – har
været intens:
4. marts holdt vi Christianshavnermøde i Hal C
om de nye fritidstilbud til
skoleeleverne, som følger
af den nylige skolereform.
Panelet inkluderede rigtig
mang e pol it ik ere, i nk l.
borgmesteren. Det var indtrykket, at politikerne kom
med en ærlig vilje til at
lytte til borgerne. Byggeriet
på Trekantsgrunden blev
(selvfølgelig) diskuteret.
Det er håbet, at der snart
kommer en afklaring, så
byggeriet kan komme i gang
igen. Mange af de fremmødte
borgere udtrykte betænkelighed ved mega-institutioner, hvor det enkelte barn
nemt mister orienteringen
og individualiteten. Planerne om en helt ny skole –
og for lille i Prinsessegade
– var også oppe at vende.
Politikerne var ret enige i
at støtte et nyt skolebyggeri
– problemet er bare – som
altid – at finde pengene.
Vi håber, det lykkes, så vi
slipper for dårlige og dyre
lappeløsninger.
Befolkningstallet i Kbhv.
stiger stadig. Samtidig er
det antal kvadratmeter,
den enkelte borger har/ønsker at have til rådighed i
stadig stigen. Presset for
boligbyggeri er derfor stort,
hvis en ny ”boligboble” skal
undgås. Vi har i vor bydel
arealer, det er oplagt at se
på i denne sammenhæng. Det
første til at rykke ind
i skudlinien er Papirøen
(aka Christiansholm). I LU
har vi i længere tid haft en
arbejdsgruppe – ”Visionsgruppen” – der arbejder
med dette. Projektet indgår
i det, vi har kaldt de ”4 øer”,
dvs Papirøen, Grønlandske
Handels Plads, Arsenaløen
og Dokøen. 14. Marts havde
vi et velbesøgt Christianshavnermøde – formet som
råderne, høre om deres historie og drøfte, hvad der kan
være den bedste løsning. Der
syntes at være stor enighed
om, at Christianshavn i de
sidste mange år er blevet
ret rigt forsynet med dyre/
meget dyre ejerlejligheder.

For at få den fornuftige sociale balance, som altid har
præget bydelen, er det nu
på tide at fylde op med boliger, som alm lønmodtagere
har mulighed for at betale
= almene boliger. I lyset af
overborgmesterens mange
positive ytringer herom, ser
vi frem til, at synspunktet
kan nyde fremme. Og så er
jo både kultur og kropslig
udfoldel se indover i visionsgruppens forslag – se
nærmere på vor hjemmeside.

kunne opnå støtte. 21. April
holder vi et Christianshavnermøde herom (se nærmere
andetsteds i avisen), hvor
tidligere puljemiddelmodud af pengene, og hvor I kan
få en grundig orientering
om, hvordan I bedst benytter
ordningen.
poul
Panelet ved Christianshavnermødet 4. Marts om kommunens
fritidstilbud efter skolereformen.

18. Marts holdt Teknik- og
Miljøforvaltningen (med
medvirken af LU) en workshop om samme emne som
led i idékonkurrencen, hvor
alle borgere kan indsende
deres forslag til bliv.hørtportalen på www.kk.dk inden 7 april. Så grib endelig
pennen!

Foto: poul

Et nyt boligområde i kraftig
vækst er Margretheholm.
Snart er vi oppe på 2.000
boliger derude. Men den ofbagud. LU har derfor foreslået, at forlænge buslinie
9A, så området kan få en
ing. Vi har også foreslået
forbedringer på Refshalevej,
der vil gøre livet nemmere –
og sikrere – for cyklister, fx
skolesøgende børn. Det svar,
vi indtil nu har fået, går på,
at ulykkesstatistikken ikke
kan motivere ændringer.
Men statistikken måler jo
på hvad der skete for op til
5 år siden – hvor der ikke
boede ret mange mennesker
på Margretheholm. Så det
svar er ikke godt nok – og vi
vil presse på for en nutidig
løsning.
Forrige år holdt vi – sammen m Indre By LU – en
konkurrence om mere liv i
Inderhavnen. Vinderprojektet – ”Til Havns” – skulle
gerne blive en realitet. Derfor holder LU en orientering herom 16. April i Hal C
kl. 17-19. Tilmelding forud
nødvendig, da der bydes på
et let traktement. Formålet
er at samle interessenter til
at stifte en forening, der kan
stå for driften af projektet.
Lokaludvalgene har nogle
midler – ”puljemidler” – som
lokale projekter kan støttes
med. Du kan se nærmere
herom på vor hjemmeside –
herunder kriterierne for at

Fuld fart for at få avisen!

Idékonkurrence om ny aktivitet på
Papirøen skydes i gang
Hvad skal københavnerne bruge
Papirøen til? Det
spørger Københavns Kommune
nu eksperterne
om, nemlig byens
borgere selv, og
udskriver derfor en
idékonkurrence om
en ny kultur- eller
fritidsfunktion på
Papirøen.
Kommunen opfordrer
alle til at deltage, og
de fem bedste ideer
præmieres med 10.000
kr. Kick-off i dag på Papirøen kl. 13.30.
En original idé, der
passer til området og
bliver til glæde for mange.
Sådan lyder kriterierne
i idékonkurrencen om
en ny, markant kultureller fritidsfunktion på
Christiansholm, som
i dag skydes i gang af
Københavns Kommune
og løber frem til den 7.
april. Den nye kultur og
fritidsfunktion bliver en
del af et nyt bykvarter
på Christiansholm – i
folkemunde også kendt som
Papirøen.
”Det er mit ønske, at vi
får etableret et spændende

sted på Papirøen, som bliver
til glæde for københavnerne
og byens gæster. Og som
samtidig bliver endnu en
perle på snoren af aktiviteter
i Københavns Havn, som er
med til styrke København
som international storby”,
siger overborgmester Frank
Jensen (S).
”Vi er godt i gang med at gøre
det nemmere for fodgængere
og cyklister at komme på
langs og tværs af havnen.
Skal vi udnytte havnens
potentiale som rekreativt
åndehul, skal vi også i gang
åndehul
med at skabe bedre byrum
københavnerne får lyst til
at opholde sig ved og bruge
havnen. Og her er Papirøen
et oplagt sted at starte”, siger
teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell (EL)
”Jeg har allerede modtaget
det første forslag fra en
borger, der har hørt om
idékonkurrencen. Og jeg
kan kun opfordre alle til
at slippe fantasien og de
skæve idéer løs, så vi kan få
endnu et unikt og anderledes
trækplaster i Københavns
Havn,” siger kultur- og
fritidsborgmester Carl
Christian Ebbesen (DF).
Et sted for alle
københavnere

Christiansholm har
med sin placering i
Inderhavnen og udsigt
til Skuespilhuset,
Operaen og livet på
vandet fået en stor
plads i københavnernes
hjerter. Mange kender i
dag Christiansholm som
Papirøen, hvor pressen
tidligere opbevarede
tonsvis af avispapir,
og hvor der i dag er
midlertidige lejere som
Experimentarium og
Street Food.
For at styrke området
og sikre, at det fortsat
vil være til glæde
for københavnerne,
skal der etableres en
permanent kultur- eller
fritidsfunktion, som kan
tiltrække folk fra nær og
fjern. Alle kan deltage i
konkurrencen, og der vil
blive kåret fem forskellige
vindere, som hver
præmieres med 10.000 kr.
Den nye kultur- og
fritidsfunktion skal
etableres som del
af udviklingen af
et nyt bykvarter
på Christiansholm.
Byudviklingen på
Christiansholm skal
ses i sammenhæng
med udviklingen af
områderne på Dokøen,

Arsenaløen og Grønlandske
Handels Plads. Derfor
igangsætter Københavns
Kommune også en
forudgående høring, hvor
københavnerne kan komme
med input til, hvordan hele
området skal udvikles.
Udviklingen sker som led
i Københavns Kommunes
overordnede vision for
Københavns Havn fra 2013,
som blandt andet handler
havnen, bedre adgang til
vandet for københavnerne
og bedre ruter og
forbindelser på tværs af
havnen.
Fakta
Om idékonkurrencen
Idékonkurrencen løber
fra d. 4. marts til 7. april
2015.
Vinderne bliver kåret i
slutningen af april.
Læs mere på
www.facebook.com/
nychristiansholm.
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Afrikansk marked

SOFIEBADET
I APRIL
Søndags Koncert den 26. april og 3. maj
med Anne Marie Helger og Jeppe Helweg er udsolgt
Synge-Eliksir torsdag den 8. april kl. 19
ledes af Gunne Torp og Randi Kjær
Kurbadet er åbent for badegæster
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.30 – 21.00
søndag fra 10.30 – 14.00
Mandag billigdag, torsdag kvindedag og 1. onsdag i mdr.
herredag fra kl. 16
Forudbestilling nødvendig til Hamam, Grupper og
Urtekarbad
Midnatsbadning den 10. april på grund af Påsken
Pris 175 kr.
Inklusiv skrub-selv m. blødt skum af økologisk olivensæbe
Saunagus eller FællesHamam hver tirsdage fra kl. 19.00
Gusmester fra Det Dansk Saunaselskab
Pris 175 kr. inkl. Kurbad
Forårs tilbud
ØkoFormiddagsbad med Saltpeeling for 130 kr. 11-14
ForårsHamam med ansigtsmaske for 550 kr.

Priser:
Kurbad: 125 kr.
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr. - håndklæde 10 kr.
Karbad med urter: 175 kr.
Kun brusebad/karbad: 30/75 kr. - håndklæde 10 kr.
Rabatkort til 5 gange sælges
Hamam Basic: 525 kr. (weekend + 75 kr.)
Kropsmassage 30 min. 400 kr. inkl. Kurbad 525 kr.
Alle priser weekender og helligdage +75 kr.
Grupper arrangement pr. pers. for 2 timer 200 kr.
Priser inkl. pestemals, håndklæder, badesko, økosæbe
og te
Tilkøb: ØkoDrikke, Snacks, Saltpeeling, Ansigtsmaske,
FællesHamam og Basic

Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91
Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21

På Børneengen, Christiania i det turkise hus
Jeg byder indenfor i mit hus på Børneengen
på Christiania, udefra: Refshalevej 14, bag
hestestalden. Eller kig: http://map.krak.dk :
Søndag d. 29.3. 2015 kl. 13-18
Tekstiler, tøj til børn og voksne, instrumenter, masker , calabaslamper, træstole,
skamler, legetøj mm.

Varer mest fra Ghana,
Tanzania, Rwanda
Foreningen Kulturbroen, overskuddet går til projekter i Ghana.
Kaffe, Te og Hygge
61681341
www.afrikanskdans.dk

Bibliotekets Filmklub april
I 1954 indleder den algeriske
befrielsesfront en revolution
mod landets franske styre.
Oprøret blusser op og der
bliver krig, som udkæmpes
på Algiers gader og torve.
Terrorisme og tortur bliver
hverdag i den blodige krig,
som til sidst resulterer i Algeriets selvstændighed i 1962.
Gillo Pontecorvos mesterlige fortælling bliver regnet
for en af historiens bedste politiske film. Med en
grovkornet journalist-vinkel
portrætterer han krigen
skræmmende autentisk. Filmen blev Oscar-nomineret
for Bedste Udenlandske
Film, Bedste Instruktør og
Bedste Original Manuskript.
I Europa blev filmen også
prisbelønnet flere gange,
blandt andet med den pres-

festivalen i Venedig.
Italien/Algeriet, 1966. 116
minutter. Danske tekster.
Onsdag den 8. april,
kl. 19
torien om det ældre ægtepar
George og Anne, hvis harmoniske hverdag langsomt
kuldsejler, efterhånden som
hun får det værre og værre
ovenpå først ét og siden ét
til slagtilfælde. Anne vil
ikke indlægges på noget
hospital, så Georges passer
hende hjemme i lejligheden
assisteret af en sygeplejerske – til deres datter Evas
store misbilligelse. En på én
om livet og kærligheden.
Frankrig, 2012. 127 minutter. Danske tekster.
Onsdag den 15. april,
kl. 19
Med en svirpende politisk
brod er det historien om,

hvorfor Storbritannien gik
med i Irakkrigen. Da udviklingsminister Simon
Foster i et radiointerview
kommer for skade at sige,
at ‘krig er uforudsigeligt’
bryder helvede løs. Det er
i dage, hvor verden venter
på, om invasionen i Irak
kommer, og de britiske
medier kaster sig over et
citat, der kan tolkes i det
uendelige. Da den uheldige
Foster forsøger at trække
i land, gør han ondt værre
og bliver ekspres sendt
af vejen til Washington,
hvor bølgerne snart går
lige så højt. Den konstant
forgrenende historie kan
ikke ydes retfærdighed på
få linjer. Det fyger med
storpolitiske forviklinger
og personlige perfiditeter
på tværs af Atlanten og
i Downing Street nr. 10,
uden at instruktør Armando Iannucci taber tråden.

Filmen er hysterisk morsom,
bidende ond og sikkert alt
for sand.
England, 2009. 100 minutter. Danske tekster.
Onsdag den 22. april,
kl. 19
1930’ernes England raser
en borgerkrig. Magtmennesket Richard udrydder
alle på sin vej til magten og
indleder et rædselsregime
i instruktør Richard Loncraines moderne fortolkning
af Shakespeares klassiske
skuespil Richard III. I hovedrollen ses Ian McKellen
som måske den mest skræmmende version af den famøse
skurk.
1995, England. 104 minutter. Vises med engelske tekster.
Onsdag den 29. april,
kl. 19
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Ny lokalplan for Applebys Plads
Det planlagte byggeri i gården på Applebys Plads er blevet sat i bero. Det
er sket efter, at Teknik- og Miljøudvalget har varslet et såkaldt § 14-forbud,
der vil forhindre en realisering af det
konkrete byggeprojekt. Naboerne er
dog bekymrede for, hvilken form et
nyt byggeprojekt vil tage.
Core Property Management A/S, der ejer
grunden, havde planlagt at bygge en vinkelret etageejendom midt i den store gård.
Det syntes både beboerne i Applebys Have
og Lokalrådet var en dårlig idé, da området
er et af de få rekreative, åbne områder på
Christianshavn.
Med § 14-forbudet og dermed en ny lokalplan
for Applebys Plads, vil Teknik- og Miljøudvalget sikre sig, at området kan udvikle sig
i takt med tiden og ikke efter en lokalplan,
der er 24 år gammel og ikke tager højde for
de kvaliteter, man i dag ville kræve i nyt
byggeri.
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) udtaler: ” Vores lokalplaner skal
selvfølgelig matche byens behov. Og udviklingen af området ved Applebys Plads er
løbet fra den eksisterende lokalplan blandt
andet på grund af en stor stigning i antallet
af cyklister og fodgængere. Som Christianshavner holder jeg meget af bydelens smalle
gader og tætte stemning. Ved Applebys Plads
skal vi supplere det med gode rekreative
områder af høj kvalitet.”.

Mere liv langs kanalen
En ny lokalplan skal som udgangspunkt
udvikle de grønne arealer i gården, så de
bliver mere attraktive for beboere og besøgende. Kommunen vil også se på, om det er
muligt at etablere serviceerhverv i stueplan
langs kajen ved Christianshavns Kanal og
Inderhavnen, så der kan komme mere liv i
området.
Gården i Applebys Plads karréen er den
største og en af de eneste åbne gårde på et
ellers tæt bebygget Christianshavn. Med den
nye lokalplan bliver det muligt at udvikle
denne lille oase midt i byen til et endnu
mere attraktivt område. Udover beboelse
huser Applebys Plads en fagforening, et
kontorhotel samt erhverv.
”Jeg glæder mig over, at Applebys Plads nu
udvikles i den retning området har skreget
på længe, og at der med udarbejdelsen af
en ny lokalplan kommer til at være en inddragelse af beboerne i området. Med den
nye lokalplan skaber man rammerne for, at
den solrige kaj langs Christianshavns Kanal
kan tages mere i brug og at gården åbnes
op for alle københavnere.” tilføjer Morten
Kabell (EL).
Forbedringer eller forringelser?
Beboerne i Applebys Have er rigtig glade for
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om et
§ 14-forbud – et sådan forbud bliver nemlig
sjældent brugt i København. Formanden
for beboerforeningen, Niels Gravesen,
hæfter sig dog ved, at der står i referatet
fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget d.

Susannes
Christianshavn
Atter har Susanne Mertz været i sit righoldige
arkiv efter billeder fra Christianshavn gennem
tiderne , som hun gladeligt deler med os alle
- vi fortsætter med:

Kuglen på toppen af Vor Frelsers
Kirke var nede og blive restaureret.
Der var sat en stige op til kuglen
hvor der også er en indgang, så man
kunne kigge ind og se om det var
rigtigt at der kunne sidde 6 mand omkring et rundt bord, sådan som historien siger.
Året er 1993
Foto og tekst: Susanne Mertz

16/3, at Socialdemokraterne har afgivet
en protokolbemærkning, der siger, at ”Den
eksisterende byggerettighed i den gældende
lokalplan skal respekteres for så vidt angår
antal etagekvadratmeter”.
”Det betyder jo, at byggeriet kommer til at
være lige så omfattende som først planlagt.
Vi har svært ved at se, hvordan kommunen
kan skabe gode opholdsarealer for os beboere
og de mange andre, der bruger gården, hvis
der bygges så stort. Vi er før kommet med
forslag til, hvad området ellers kunne bruges
til og håber Teknik- og Miljøudvalget vil stå
ved deres udtalelse og skabe et frirum.”
Det samme håber Christianshavns Lokalråd, hvor formand Jane Lytthans har denne
kommentar til udspillet fra Teknik- og
Miljøudvalget:
“Christianshavns Lokalråd har aktivt
fulgt den uhyggelige sag med at udbygge
hele det store gårdareal ved Applebys Plads
med et massivt boligbyggeri. Lokalrådets
medlemmer har gennem mange år fulgt den
saneringsproces, som Christianshavn har
gennemgået, hvorved de mange gårde, som
tidligere var fyldt op med baghuse bagved
baghuse, er blevet til store grønne gårde til
glæde for beboerne. I denne byggesag har
arealejeren i den tidligere lokalplan set en
mulighed for at gøre det modsatte - men
Lokalrådet har med stor glæde og forventning set, at politikerne netop har valgt at
ville lave en ny lokalplan, som i stedet for
det store byggeri skal skabe et grønt område

til glæde for beboerne og andre christianshavnere.
Christianshavns Lokalråd vil fortsat
aktivt følge den kommende proces med at
forgrønne det dejlige udenomsområde og for
at være med til at sikre, at der ikke sker nye
forringelser overfor beboerne og i området
som helhed.”
Den startredegørelse som Teknik- og
Miljøforvaltningen har udarbejdet som udgangspunkt for den nye lokalplan vækker
på ingen måde begejstring hos beboerne i
Applebys Have. Anette Funch Thomassen,
der har boet i sin lejlighed siden ejendommen
blev bygget udtaler:
”Redegørelsen giver udtryk for et ønske
om fortætning – det betyder jo netop mere
bebyggelse og mindre frirum. For os beboere
er det på ingen måde en forbedring, men
tvært imod en kæmpe forringelse. Forvaltlys og skygge, men jeg tvivler på, at vi der
bor i stuen og børnene på legepladsen nogensinde får solen at se, hvis byggeriet bliver
en realitet.”
Det er planen, at et forslag til en ny
lokalplan for Applebys Plads skal vedtages
i Teknik- og Miljøudvalget til sommer og
derefter sendes i offentlig høring til efteråret.
Eva Hyllegaard
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Litteraturen summer

Christianshavns Bogfestival
23-25. april 2015

Christianshavns Bogfestival holdes i år over 3
dage – fra torsdag den
23 til lørdag den 25 april
under temaerne den
fysiske bog, sanselighed
og totaloplevelsen.

Food på Papirøen – Christiansholm. Der er
derfor rig mulighed for at slukke tørsten til
en kulinarisk oplevelse fra et af de mange
udenlandske køkkener, mens litteraturen
summer og inspirationen stiger.

Det er i år et stærkt, alsidigt og omfattende
program. Bogfestivalen er placeret midt i
det urbane København, i Copenhagen Street

Bogfestivalen er et samarbejde medlem
Christianshavns Bibliotek og Copenhagen
Street Food.

Der vil samtidig være mulighed for at købe
nye og antikvariske bøger hos bl.a. Gladiator, Arkbooks, Møllegades Boghandel, Schierbech, Valeta Sciens Fiction Cirklen og
private bogsælgere.

Claus Høxbroe og Stik Op

Program:
TORSDAG KL. 15-17
Bogfestivalen kickstartes i anledning af
Danmark Læser Dagen af kulturminister
Marianne Jelved, på Papirøen ved Copenhagen Street Food. Kulturministeren
deler gratis bøger ud og opsummerer Danmarks nye Bogdag – og giver startskuddet
til Christianshavns Bogfestival. Herefter
fortæller Robert Zola Christensen og
Jacob Skyggebjerg om deres bøger.
FREDAG KL. 20Om aftenen inviterer Christianshavns
Bogfestival og Copenhagen Street Food

til en række spændende digtoplæsninger,
beatpoesi og rap af upcoming og etablerede
lyrikere. Kom og hør Caper Eric, Victor
LØRDAG KL. 12-17

dige spændende og anderledes forfattere
holder foredrag midt i Copenhagen Street
Foods Greenhouse. Hør Jan Sonnergaard,
Iben Mondrup, Niviaq Korneliussen, Kim
Leine, Maren Uthaug og Jesper Stein.

Lidt om forfatterne:
Jakob Skyggebjerg
Jacob Skyggebjerg (født 1985) debuterede
i 2013 med Vor tids helt, der er en delvis
opvækst ved Horsens til livet på samfundets
bund i København. – Forfatterweb.dk
Jan Sonnergaard
Otte opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer.
Hør Jan Sonnergaard foredrag, der tager
udgangspunkt i hans seneste novellesamling, der bare er lidt ud over det sædvanlige. Denne gang tager alle bogens noveller
udgangspunkt i forskellige europæiske
storbyer, det være sig Paris, Prag, Berlin,
men også vores hjemlige Amager får lov at
være skueplads for en enkelt forestilling. Litteratursiden.dk.
Jesper Stein
Bydelen Nørrebro danner rammen om
Jesper Steins krimiserie om den hårdkogte
og kompromisløse vicepolitikommissær Axel
Steen. Opklaringsarbejdet, jagten på forbryderne og det kaotiske privatliv som fraskilt
og far til en datter fortælles i en realistisk,
rå og til tider poetisk tone, som forfatteren
selv kalder ’2200 Noir’. – Forfatterweb.dk
Kim Leine
Jeg har læst siden jeg var en tolvårs dreng.
Det var på det tidspunkt at jeg begyndte at
forstå at 1. Virkeligheden og forestillingen
om virkeligheden er to uforenelige størrelser,
og at 2. Et menneske stilles over for så modstridende krav, at det ikke kan overleve uden
at søge trøst i punkt ét. Eller også kan man
gemme sig bag en bog. – Litteratursiden.dk

Caspar Eric
Om digtsamlingen ’7/11’: Digte
der voldsomt og skrøbeligt bør
nydes med babybites og vanilla
coke, oplyst af gadelamper på
Dronning Louises bro. En digtsamling fra nutiden til nutiden.
En særdeles vellykket digtsamling
der vil have sit største publikum
blandt unge. – Lektørudtalelse fra
Bibliotek.dk

Maren Uthaug
Kendetegnende for Maren Uthaug – uanset om hun skriver, tegner eller blogger – er
en optagethed af selve det at være menneske
i hverdagens her og nu. Ud fra såvel små som
store hverdagssituationer undersøger hun,
– Litteratursiden.dk
Niviaq Korneliusssen
Det er svært ikke at lade sig bevæge
af Niviaq Korneliussens rå men alligevel
porøse debutroman om fem unge grønlænderes liv. Det handler om kønsforvirring,
identitet og eksistens. Niviaq Korneliussen
er født i Grønland i 1990. Hun vandt i 2012
en novellekonkurrence for novellen ’San
Fransisco’. – Litteratursiden.dk
Robert Zola Christensen
Robert Zola Christensen (f. 1964) har
skrevet både børnebøger, digte, noveller, fagbøger og romaner og har i det hele
er en undren overfor verden, og det sprog vi
behandler den med, og han kredser omkring
denne. – Litteratursiden.dk
Victor Boy Lindholm
Om ’Guld’: Digtsamling med kritisk opgør
khed og forbrug, og det enkelte individs
søgen efter identitet. For alle, der følger
med i moderne dansk lyrik. Ny, spændende
stemme i dansk lyrik, og lad den blive hørt
på biblioteker rundt omkring i landet. - Lektørudtalelse fra Bibliotek.dk

Caspar Eric

Iben Mondrup
Billedkunstner og forfatter Iben Mondrup
har – efter to romaner om personen Jusi verden – skrevet romanen ”Godhavn”,
hvor barnets stemme bærer fortællingen.
Romanen cirkler om det at være fremmed
og at blive voksen, og igen er omgivelserne
Iben Mondrups eget barndomsland, Grønland. – Forfatterweb.dk

Iben Mondrup

