Forårssolen forgylder Voldgraven, Vor Frelsers kirketårn og snart os alle ....

Foto: Susanne Mertz

Se i avisen:
S. 3 om Christianshavns Skole
S. 5 om Taxaholdepladserne i
Bådsmandsstræde
S. 9 om svaneunger og
barnedåb
gode læge

S. 17 om Middelgrundsfortet
S. 19 om Weies Christianshavn
og Gallopperiet
S. 20 Kolonihistorisk Center
S. 24 om Biens banko
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Forårsrengøring langs Refshalevej
Områderne ud til Refshalevej på Christiania holder arbejdsweekend. Kom og vær med til at samle op efter diverse
vinterstorme.
Lørdag d. 21. og søndag d. 22. marts fra 10-16.
Alle er velkomne.
Mange hilsner fra Nordområdet på Christiania.
foto: fra Dansk Natur

En guldsmed runder de 75
shavnere, når de bliver spurgt om, hvem der har lavet

-

Ib Damgaard, som efter færdiggørelsen af mesteruddannelsen i 1962 tog en to-årig designuddannelse på Kunsthåndværkerskolen, fylder midt i marts 75 år.

HuskAt
Miljøbilen

kommer den 16. marts på Torvet kl.19 til 20.

Den var lige ved at blive solgt som sandwichbar, men så
tog fem christianshavnere over som redningshold. Torben
Holmgaard Eriksen, kaldet ”Hvide”, Kasper Kofoed Müller,
Poul Erik Jensen, Rex Borealis og Karen Dorthe Karlsson,
som er en af bartenderne i Høvlen, har købt værtshuset
således, at det kan fortsætte med at være værtshus med de
samme priser, barstole og bartendere. Åbningstiden bliver
fra 12 til 24 og spiritusudvalget bliver udvidet.
De nye købere forventer ikke et større overskud, de har alle
andet arbejde, så de vil bare have, at værtshuset forbliver
værtshus.

Banko i C.I.K.Karateklubben
Christianshavns Karateklub
i C.I.K. holder Banko søndag
den 22 marts kl. l 13 i
C.I.K.s lokaler i
Bådsmandsstræde 20.
Bankospillet afholdes for at samle
midler til en støttefond som klubben
opretter for at alle
medlemmer skal kunne få råd til at tage med
på træningslejre.

L

Høvlen
forbliver
sig selv

Der inviteres til åbningsreception søndag 1. marts kl. 16,00,
hvor der skåles i øl, spises skipper labskovs og en dj spiller
klassikere fra den danske sangskat.
Idéen er, at der fremover ikke skal ske andet end der plejer
at ske i det gode værtshus Høvlen.
- jal

Christianshavns
seniorklub
Oplevelser for 60+

æserbreve og -fotos

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

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

Christianshavneren
bydelsavis

Hver mandag kl. 12 i mødelokalerne A & B,
Hal C, Arsenalvej 6
Henvendelse kan ske til klubbens formand:

Stort tillykke til Guldsmeden

foto: Mads Remfeldt

han ud som selvstændig, og fra 1985 - fem år efter sin indi Overgaden oven Vandet.
Først et par årtier efter sine jævnaldrende drog Ib Damgaard på dannelsesrejser til det fjerne østen og USA,, hvorfra
han vendte hjem med fornyet inspiration.
I mere end et kvart århundrede har han dannet par med
Lis, med hvem han nyder sit otium i deres smagfulde 4. sals
lejlighed med udsigt over
Torvegade og deres fælles
fødeø Amager.
At Ib Damgaards stærke,
smidige og følsomme hænder
ikke kun kan skabe guldkunst gav han beviser for,
da han i selskab med Hasse
& William og Tommy Bas
håndterede congas og percussions i sen-60er bandet

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

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan -emeritus
Poul Cohrt
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans (ansvh.)
Jette Nielsen
Rigmor Winthrop

Jette Marinus
Eva Hyllegaard

Kirsten Mortensen. tlf: 24 22 87 42.
E.mail:kontakt@christianshavnsseniorklub.dk
Hjemmeside: http://www. christianshavnsseniorklub.dk

Marts
02. Klubdag. Forebyggelsescenteret kommer med
sundhedstjek/oplysninger
10. NB Tirsdag: Omvisning på Thorvaldsens Museum
16. Formanden for Christianshavns Lokaludvalg Poul
Cohrt fortæller om aktuelle emner på Christianshavn – bl.a om tryghed
23. Hans Jakob Sternkopf har nye historier fra
Amerika: ’Route 66 - og andre historier’
30. Preben Jønson holder lysbilledforedrag fra sin tid i
militæret, om søopmålingen fra 1962 – 1964, hvor

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

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.
Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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ClaraMilla Strøbech
Zepernick og Vigga
Sunesdatter Lehd
Sørensen går i 7.B på
Christianshavns Skole
og har derfor implementeringen af den nye
folkeskolereform helt tæt
på. Begge elever er glade
for deres skole og oplever
ikke overgangen til målstyret undervisning som
problematisk.

Skolereformen tager form på Christianshavns Skole
På Christianshavns Skole er ledelsen, lærerne og eleverne godt
i gang med at implementere den
nye folkeskolereform. Selv om
det går forholdsvis godt, er der
små knaster på implementeringsvejen.
Af Jette Marinus
Skoleleder på Christianshavns Skole, Anni Green,
er fortrøstningsfuld, når det
handler om implementeringen af folkeskolereformen fra
august 2014.
”Jeg synes, at vi er rigtig
godt med i forhold til at
realisere intentionerne i
reformen. Altså de intentioner om at alle børn skal
lære noget mere. Og at alle
børn skal blive dygtigere,”
siger hun med et smil, da
Christianshavneren møder
skolelederen samt souschef,
Anders Boesen, på skolens
kontor.
Reformen lægger blandt andet op til, at skolens lærere
skal arbejde med synlig og
målstyret læring – en form
for undervisning hvor eleverne får en større bevidsthed
omkring deres egne mål,
over dem, og det er nyt - godt
nyt - ifølge Anni Green:
”Det betyder, at eleverne
selv ved, hvad de skal lære
i et givent fag indenfor en
afgrænset periode,” forklarer hun, inden souschefen
tilføjer:
”Tidligere i dag besøgte jeg
en 4. klasse i deres matematiktime. Og her skrev lære-

ren på tavlen hvilke færdigheder eleverne skulle
kunne om areal, når klassen
afsluttede netop det emne,”
fortæller Anders Boesen begejstret. En begejstring som
Anni Green mener at mærke
hos lærerne:
”Skolens lærerværelse er
utrolig stærkt i forhold til
at stå fuldstændig solidt i
de nye tider. Og undervisningen i målstyret læring,
som lærerne modtager over
de næste to år, tager de
rigtig godt imod,” fortæller
skolelederen.
Lær at lære på ny
Sofie Skriver giver delvis
sin ledelse ret i, at implementeringen går godt. Hun
har undervist på Christianshavns Skole siden 1999 og
har taget imod både reform
og faglig optimering med et
åbent sind.
”Vi har nogle superbrugere
på stedet, som vi kalder
fyrtårne, og meningen er,
at de skal videregive deres
ekspertise, blandt andet
i forhold til hvordan man
målstyrer sin undervisning.
Det glæder jeg mig til at
blive rigtig god til,” siger
føler sig dog stadig lidt usikker i forhold til at skulle

gennemføre 45 minutters
daglig bevægelse og idræt i
undervisningen.
”Jeg mangler simpelthen
nogle redskaber, der gør det
lettere for mig at forstå helt
præcis, hvordan jeg lever op
til lige netop det – især med
en 9. klasse?”
mest glad for tankerne bag
heldagsskolen:
”Jeg forstår godt, at børn,
der har færre ressourcer
end andre, skal have mulighed for at få hjælp på en
lektiecafé, men det har de
altid haft mulighed for her
hos os,” fortæller hun og
understreger, at mange af de
tanker, der ligger bag reformen, ikke har været nye for
undervisere på Christianshavns Skole.
Hvilke forandringer?
ClaraMilla Strøbech Zepernick og Vigga Sunesdatter
Lehd Sørensen går i 7b på
Christianshavns Skole, og
pigerne er ikke imponerede
over reformen.
”Jeg har næsten ikke bemærket, at den er sat i gang,”
siger ClaraMilla med et stort
smil, mens Vigga supplerer:
”Det er nok fordi de tre sjette
klasser blev slået sammen til
to 7. klasser efter ferien, så
der har været så meget andet
at koncentrere sig om.”
Begge piger er godt med i
timerne og har derfor ikke
den store brug for lektiecafé
eller for den hjælpelærer,
der er kommet til i nogle af
matematiktimerne.
Alligevel er der små ændringer, som begge piger
har bemærket, da de bliver
spurgt ind til det:

”I timerne har vi meget om
ting, som vi rent faktisk kan
bruge til noget. Det er ikke
bare noget, vi lærer, fordi
vi skal op til eksamen på et
tidspunkt,” siger Vigga og
fortsætter:
”Og så arbejder vi med
læringsmål, og får god information fra lærerne på
intranettet via en ugeplan.
Her kan vi læse, hvad vi
skal have med til timerne,
og hvad vi skal arbejde med
og lære,” siger hun og smiler.
Begge piger kan godt lide at
være forberedte:
”Hvis det er noget, man
ikke har styr på, så kan man
nå at kigge på det inden
timerne,” røber ClaraMilla
med et grin.
Så selv om den nye undervisningsform endnu ikke optræder i elevernes bevidsthed,
så oplever de begge undervisningen som både relevant og
målstyret.
Til gengæld mærker pigerne ikke meget til, at skolen er blevet en heldagsskole,
for timerne på skemaet er
pigerne, der, inden reformen
trådte i kraft, også tilbragte
en hel del tid i klasseværelset.
Lærernes tidsmæssige
udfordringer
Sophie Skrivers tid er til
gengæld blevet en anden,
efter både reformen og de
nye arbejdstidsregler trådte
i kraft. Nu føler hun, at der
er alt for lidt tid at gøre godt
med.
”Vi lærere skal lave elevevalueringer for den enkelte
elev,” fortæller Skriver, der
underviser og skal evaluere

en 7., 8. og 9. klasse med ca.
30 børn i hver klasse.
”Det er svært at få tid til
at evaluere den enkelte elev,
når vi ud over at undervise
også skal forberede den nye
målstyrede undervisning,
deltage i fagligt arbejde mellem de forskelle lærerteams,
tage på ekskursion med
vores elever, videreuddanne
os og meget andet,” fortæller
hun og fortsætter:
”Og så er der blevet meget
mindre tid til videndeling
blandt os lærere, selv om det
er nu, der er ekstremt meget
brug for det.
godt kan se de mange gode
tanker bag reformen, ærgrer
det hende, at der ikke følger
ressourcer og økonomi med
alle politikernes planer for
folkeskolen.

”Jeg har et problem med, at
politikerne sætter en reform
i gang uden økonomisk opbakning. Da reformen lå på
tegnebordet, var der snak om
mange dobbeltlærertimer og
muligheder for holddeling –
men den slags er der ganske
enkelt ikke råd til, som det
ser ud nu,” siger læreren og
understreger, at selv om der
er nogle knaster i implementeringen og i reformen, så
virker den nye undervisning:
”Jeg kan mærke det på
ungerne. De er helt klar over,
hvad det er de selv skal kigge
efter i undervisningen. Det
betyder altså, at de er blevet
mere selvreflekterende og
selvevaluerende,” slutter

Fakta om folkeskolereformen
Reformen trådte i kraft august 2014 og har tre
overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
Skolen skal mindske betydningen af social baggrund
i forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
Desuden bliver følgende implementeret i folkeskolen:
Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at
tilbyde, men frivillig for børnene at deltage i.
Timetallet hæves på alle alderstrin.
Mere idræt i skolen, svarende til 45 minutter i
gennemsnit om dagen.
Pædagoger og andre medarbejdere med relevante
kompetencer vil kunne varetage den understøttende
undervisning. I indskolingen vil pædagoger også
kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver.
Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning
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Fristende nemt
de glade tilhængere jublede over at have fået en gang- og
cykelgenvej til den anden side af kanalen.
Men nogen synes nok, at de er blevet forfordelt, for snart

-

Biler på Trangravsbroen
og bakker tilbage på Grønlands pl.

Tre stk. “Hans
Engell”
oven Vandet og Bodenhoffs pl.

på den nye bro fra Grønla ndks e H ande l ove r
Kanalen:

Med venlig hilsen
Brita Waage Beck

I går aftes - har ikke været
den vej i en uges tid - så jeg,
at der på broen er blevet
placeret tre betonklodser.
- Jeg kan ikke huske, hvad
disse betonklodser hedder
bejdersprog hedder de ”EN

Svar fra Forvaltningen
på, at der er biler, der kører over Trangravsbroen. Der vil
derfor i dag d. 18. februar blive opsat pullerter foran broen
på Trangravsvej for at hindre dette. På Grønlandske Handels

afspærring, så biler ikke kan
køre den vej.

Inderhavnsbroen bliver anlagt.”
Med venlig hilsen
Kristina Lind Mørkholm
Teknik- og Miljøforvaltningen

Bilspærreklodser eller “Hans Engell” ved Trangravsbroen

Solidaritet over broerne

Foto: Bo

GP. Voldboligerne

En sammenhængende by
- bedre busforbindelse til Margretheholmen
Af Mette Annelie Rasmussen (RV),
teknik- og miljøordfører i Københavns Borgerrepræsentation

En gruppe christianshavnere besøgte i løbet af
sidste uge Krystalgade og gaden foran synagogen.
De sendte disse billeder til avisen for at vise, at

Vores by vokser hastigt i
disse år. Men når det skal

adgang til byen, og natbetjening af Margrethehol-

nok at bygge boliger. Den
offentlige trafik skal også

at der i den anden ende står en stor, hærdebred

København er en by, der
besøgendes diskussioner over de ulykkelige hændelser.

at den helt basale offentlige
på plads. Det er den i dag

fordi de var på det forkerte sted på det forkerte
tidspunkt og af nogle helt, helt forkerte årsager!

der slet ingen bus.
arbejde for, at vi snarest
får bedre busforbindelser
-

at de vil gøre noget ved, når de for tiden lover os
at løse disse forfærdelige konfrontationer i fæltekst og foto: G., L.og A.,
Christianshavn

fra Operaen til Margre-

Vi har fokus på denne sag,
gen, at det skal blive bedre at
være københavner, også i de
hænger hverken byen eller
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Generalforsamling i Folkebevægelsen
Folkebevægelsen mod EU på
Christianshavn og i Indre by
afholdt generalforsamling
i går. Der blev lavet en udtalelse, som er vist herunder.

Birte Uhre, der bor på Christianshavn blev genvalgt som
kontaktperson (formand) for
lokalkomiteen.
Birte udtaler: ” Kun med

retsundtag elsen ka n v i
stille folketingspolitikerne
til ansvar for den retspolitik,
der føres i Danmark. Det
er er derfor afgørende for

demokratiet, at vi fastholder
retsundtagelsen.” og hun
tilføjer, “Det er selvfølgelig
også vigtigt, at vi samarbejder internationalt i kampen

mod kriminalitet. Norge er
et levende eksempel på at
lande kan samarbejde uden
at give EU magt over retspolitikken”.

De bedste hilsener
Lave K. Broch,
Folkebevægelsen mod EU på
Christianshavn og i Indre By

Udtalelse vedtaget på Generalforsamlingen for Folkebevægelsen mod
EU på Christianshavn og Indre By (København den 16. februar 2015).

Ja til samarbejde – Nej til at give EU magt over
retspolitikken
Kriminalitet og terrorisme
kan og skal bekæmpes,
men vi skal ikke give EU
magt over strafferammer,
overvågning, politimæssige
forhold og terrorbekæmpelse.
Danmarks statsminister og
toppen af SF, S, R, V og K
vil, at Danmark helt eller
delvist skal indlemmes i
EU’s overnationale retspolitik og at retsundtagelsen
– det såkaldte retsforhold
– skal ændres til en såkaldt

tilvalgsordning.
Men hvis vi ændrer retsundtagelsen til en tilvalgsordning eller afskaffer den, så
bliver det EU-kommissionen,
der får monopol på at stille
lovforslag inden for hele eller
dele af retspolitikken. Det
vil blive næsten umuligt at
ændre på retspolitikken, når
den først er vedtaget i EU.
Det vil være en svækkelse
af demokratiet.

delse på retspolitikken, hvis
vi bevarer retsundtagelsen.
Kun med retsundtagelsen
kan vi stille folketingspolitikerne til ansvar for den
retspolitik, der føres i Danmark, og det er Folketinget,
der kan ændre lovene.
Retsundtagelsen gør det
også muligt for Danmark at
samarbejde internationalt
i kampen mod grænseover-

Forhandles der om taxaholdepladser inde på Christianias område?
Den 3. december 2014 modtog foreningen Christianias
Naboer en mail fra Anders
Møller, der er serviceområdechef for Byens Fysik,
gen i KBH. Kommune, hvori
han svarede på en henvendelse fra os til borgmester
Morten Kabell.
Je g c i te re r i u ddra g :
Borgmesteren har anmodet
mig om at svare dig… De
foreslåede taxaholdepladser
(i Bådsmandsstræde) er en
midlertidig foranstaltning
… Forvaltningen er i dialog
med Christiania med henblik
på at finde en permanent
løsning, hvor der etableres
taxa-holdepladser på Christianias område.

på Staden. Hulda Mader
svarede, at det er der ikke.

På et møde den 29. januar i år, indkaldt af Christianshavns Lokaludvalg og
politiets Task Force Pusherstreet, stillede Dan Sørensen, formand i CIK og
medlem af Christianias Naboer, et spørgsmål til Hulda
Mader, der er medlem af
Christianias Kontaktgruppe.
Han ville gerne vide, om der
er en dialog i gang mellem
Kommunen og Christiania
om taxaholdepladser inde

Under alle omstændigheder
er den nuværende midlertidige ordning med taxaholdepladser i Bådsmandsstræde
totalt uacceptabel, fordi
gaden i forvejen er hårdt belastet af en til tider kaotisk

Medlemmer af Christianias
Naboer har sidenhen spurgt
forskellige christianitter,
om de er vidende om, at
der foregår en dialog med
Kommunen om at indrette
taxaholdepladser inde på
Christianias område. Ingen
af de adspurgte havde hørt
om det.
Hvad skal vi tro? Er der
tale om hemmelige forhandlinger, fordi det drejer sig
om et så ømtåleligt emne,
der berører en af Christianias hellige køer, nemlig
at Staden er bilfri, at det har
den altid været, og det skal
den altid forblive.

sig over, at Kommunen har
placeret taxaholdepladserne
ud for gymnasiets bibliotek
og ikke på Christianiasiden,
hvad der ville have været
mere hensigtsmæssigt for

ken. Er det fordi Christiania
stadig er en varm kartoffel
for myndighederne?
Endelig er det værd at bemærke, at der åbenbart
på Christiania er så stor
forskel på magteliten og de
almindelige christianitter,
at den hellige regel om, at
Staden er bilfri, ikke gælder
rockerne, for de har jo en
privat p-plads inde på Christianias område, beskyttet
af en bom der hæves og
sænkes, med indkørsel fra
Bådsmandsstræde.
Når Christiania kan tage så
stort et hensyn til rockerne
ved at gøre en undtagelse
fra den hellige regel, så ville
christianshavnerne se det
som en venlig gestus over
for os, hvis Christiania ville
indrette holdepladser inde
på Staden til de taxaer, der
betjener deres titusinder af
turister og det ukendte antal
kunder til hashmarkedet. Vi
er trætte af, at Christiania
tørrer sine problemer af
på os.
Venlig hilsen
Christianias Naboer

skridende kriminalitet. Vi
vil derfor fortsat være med i
Interpol, og vi kan etablere
et samarbejde med EU’s
politimyndighed Europol,
netop som Norge, Island,
Schweiz og mange andre
lande har gjort det.
Ja til samarbejde – Nej
til at give EU magt over
retspolitikken!

Til Christianshavns Lokaludvalg
og Christianshavns Lokalråd.
Orientering vedr. møde mellem Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell,
Peter Johannesen, TMF, Troels Vang-Andersen, rektor for Christianshavns Gymnasium,
og Dan Munkholt Sørensen, formand for CIK, d. 17. 02. 2015.
Vi havde indkaldt borgmesteren til et møde vedr. taxaholdepladserne i Bådsmandsstræde, fordi vi mener, at disse taxaholdepladser
på sigt vil være med til at
forværre de i forvejen til
i denne gade. Borgmesteren
havde i et brev til foreningen
Christianias Naboer meddelt, at disse taxaholdepladser er midlertidige.
I samtalen meddelte
borgmesteren, at placeringen af holdepladserne i
Bådsmandsstræde er den for
tiden eneste mulighed for at
få taxaerne til at ophøre med
at holde i Prinsessegade ud
for Christianias hovedindgang.
Vi gjorde borgmesteren opmærksom på, at den nuværende placering af taxaholdepladser ud for gymnasiets bibliotek må betragtes
som meget uhensigtsmæssig, da taxaen, hvis den
holder med front i kørselsretningen, må køre ned i bun-

den af Bådsmandsstræde
og vende, hvilket ikke kan
være i kundernes interesse.
Hvis taxachaufførerne i stedet vælger at parkere med
snuden mod vest, så vil de
være nødt til at køre over i
modsatte kørebane, når de
starter, med fare for påkørsel
af biler der svinger til højre
ind fra Prinsessegade.
Endvidere påpegede vi, at
hvis Kommunen fastholder
at placere de midlertidige
taxaholdepladser i Bådsmandsstræde, så ville det
være mindre uhensigtsmæssigt at placere dem på den
modsatte side af gaden, hvor
parkeringspladser. Dette
forslag tog borgmesteren
og hans embedsmand ikke
stilling til.
Vi gjorde også borgmesteren
opmærksom på den ringe
stand, som både kørebane
og fortov i Bådsmandsstræde
befinder sig i, hvilket han
og hans embedsmand gav
os medhold i. Aktuelt er der

bare ikke penge til at udbedre disse forhold.
En positiv ting er, at kommunen formentlig i maj
måned vil oprette lysregulering i krydset Prinsessegade – Bådsmandsstræde.
Vedr. gymnasiasternes ophold på fortovet rundt om
gymnasiet blev der indgået
aftale om et samarbejde
mellem forvaltningen og
gymnasiet omkring de unges
ophold på fortovet og renholdelse af området.
Vi gjorde endvidere borgmesteren opmærksom på den
utilstrækkelige gadebelysning i Prinsessegade, især på
strækningen mellem Burmeistergades udmunding og
Hal C, hvilket borgmesteren
viste sig lydhør overfor.
Venlig hilsen
Dan Munkholt Sørensen og
Troels Vang-Andersen
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Kattekongen hos de helt
små børn fra 0 til 3 år
blev den ret store Theo
Chabert Lund. Denne
ridder kom de små til
undsætning i kampen
mod en genstridig tønde,
altså en rigtig riddersmand.

Ú¿-¬»´¿ª² · Þ»¾±»®¸«-»¬
Forrygende ESkalatordamer i aktion

Søndag den 15. februar afholdt Christianshavns
Beboerhus sin traditionsrige fastelavnsfest for børn
og barnlige sjæle. Mange børn, deres forældre og
bedsteforældre var mødt op i Beboerhusets store
sal, hvor de drak cacao og spiste boller. Ansvarlig
for fastelavnsløjerne var tre kvinder fra Teater
Eskalator, MeretHe, Camilla og Clara. De optrådte
med et slapstick nummer, hvor to rengøringshjælpere kæmpede om en opradivas gunst. At nummeret faldt i børnenes smag kunne høres og ses i
deres medleven.
Til tøndeslagningen blev børnene delt op i tre
aldersgrupper, og navnene på kattekonger og
-dronninger ses ved billederne.
Christianshavnerne og Beboerhuset takker Su-

Tv. herfor: Hos børnene fra
4til 6 år, blev Joshua Barrie/
Batman, kattekonge og hans
ven Lukas Hindocha/Superman, blev kattedronning.

Herunder: Hos de helt små børn ,0-3
år, blev Sigurd Schmidt Seidel kattedronning, han var klædt ud som
Spiderman.

og lækker saftevand, alt sammen økologisk. Vi takker også Christianshavns Frugt og Grønt for dejlig
frugt og sidst men ikke mindst Lagkagebageren for
alle de lækre fastelavsnboller.
Tekst: Bo. Foto: Lasse Ipsen

Bedste udklædning gik til Popcorn
bakken og en svane som hedder Nova.

Hos de store børn
var kattekonge og
kattedronning en
og samme person,
nemlig Lau Koeller,
klædt ud som klovn.

Igen i år måtte nogen desværre gå
forgæves til Beboerhusets fastelavn.
Der er begrænset plads og for at undgå
skuffede, udklædte børn til næste år,
har Beboerhuset besluttet, at i 2016
vil der kun være billetter i forsalg og
det altså vil det ikke være muligt at
købe i døren.
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Så troede vi lige
I midten af februar lød det
glade budskab, at Christianshavn både ville få en større,
endnu bedre velassorteret
isenkræmmer/Kræmmerhus og samtidig få lov til at
bevare vores uundværlige
posthus.
Desværre endte disse gode
nyheder med, at Kræmmerhuset bliver, hvor det
ligger ud til Torvet,
og at posthuset fortsat skal være ude
af deres nuværende
placering ved kanalen senest i oktober
2015 – hvis de ikke
får en aftale med en
anden butik, som vil
overtage butikken
inklusive postadministrationen.

men, så måtte han indse,
at drømmen var smuk, men
virkeligheden nok ville overtrumfe den, desværre for os
alle sammen.
Christianshavneren siger
tak til Saghir Mohammed
for forsøget, vi håber han vil

at få nye butiksudfordringer,
som passer til drømmene.
OG vi håber, at en anden
tionsmulighed med posthuset, så det kan forblive på
Christianshavn.
Jane Lytthans

Cirkelbroens nye lokalplan
Mandag 2. februar 2015 (Kyndelmisse) offentliggjorde Kommunens Teknik- & Miljøforvaltning ny lokalplan for
Cirkelbroen over Christianshavns Kanals udmunding i
Havnen ved Appelbyes Plads.
Broen blev besluttet af Borgerrepræsentationen i 2011, da
Nordea Fonden gavmildt gav
Københavns Kommune broen
tegnet af Olafur Eliasson der
tegnede broen skulpturelt som
et system af fem cirkulære
forskudte platforme med 24,8
meter høje master, som skal
minde om Christianshavns
fortid som skibshavn.
Broen, der skal være sidste led i en ubrudt cykel- og

Saghir Mohammed,
som driver Kræmmerhuset, var fristet af den store
mulighed for at udvide sin butik med
et større varesortiment, af at være med
til at kunne bevare
posthuset og at lære
en masse nyt i den
anderledes butikskonstellation. Men
da detaljerne viste
hvor svært det ville
blive at få det hele
til at hænge sam-

Grillen Burgerbar

...åbnede den 12. februar i
det der var det gamle vaskeri, i Dronningensgade 42.
Grillen serverede gratis
drikkevarer efter kl. 16 på
åbningsdagen. Det er Thomas, Michael og Steffen der nu
vil servere lækre burgere for
christianshavnerne.
De tre driver med stor succes en lignende forretning på
Nørrebro. Og i burgerbaren
kan f.eks fås en “John Doe”
burger med curly “krøllede”
pommes frites, der er dejlige
milkshakes lavet på is fra
Ben & Jerry.
Marie Markus
Foto: Bo

Brooperatør til Trangravsbroen
er fundet
Den fremtidige drift af Trangravsbroen vil fra den 28.
marts 2015 blive varetaget af
Guard & Protection Service
Aps., (GPS) som vil bemande
broen 7 dage ugentligt fra kl.
06-24. Teknik- og Miljøforvaltningen igangsatte kort
efter Trangravsbroens ibrugtagelse en udbudsrunde
brooperatør – et udbud som
altså GPS vandt.
Fra præcis kl. 06:00 vil GPS
være parate til at servicere
alle brugere af Trangravsbroen – til lands og til vands.

Vi ser frem til brovagten,
og at vi bliver en del af det
spændende lokalmiljø i sommerhalvåret. Flere af vores
folk har maritim baggrund,
der spænder fra sejlere til
erhvervsdykkere, og de skal
nok gøre deres til, at broerne
bliver en succes for såvel
fodgængere og cyklister
som for selve sejlermiljøet i
Christianshavn,” siger Søren
Vergo, administrerende direktør i GPS.
”Allerede efter de første
kontakter med GPS, har vi

Med venlig hilsen Kristina Lind Mørkholm
Kommunikationskonsulent Kommunikation
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

en rigtig god mavefornemmelse for, at det er den
helt rigtige virksomhed,
som vandt opgaven,” siger
Carsten Bigum, ekspeditionssekretær i Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Frem til den 27. marts vil det
fortsat være By & Havn, der
varetager driften.
I perioden 28/12 2014 – 11/2
2015 har broen været åben
18 gange i alt i forbindelse
med gennemsejlinger.

gangrute på sydsiden af
Københavns inderhavn,
skulle have været åbnet for
dentreprenøren konkurs
ligesom leverandøren af
brofagene. ”Heldigv is”
viste den dispensation fra
gældende lokalplan, der
blot muliggjorde en ”let
gangbro”, sig at være ulovlig, så ny lokalplan skulle
udarbejdes.
Sådant tager tid, og
ganske uventet gav Kommunen sig tid og tilladelse
til med en ny lokalplan
at gennemføre projektet
næsten uændret, samtidig
med at entreprenørerne nu

endelig er rede til at levere
broen med sin gennemsejlingshøjde på 2,75 meter
ved normal vandstand og
9 meter gennemsejlingsbredde. Så snart slut med
halvfærdige bropiller i nul
højde over vandet og to
blinde ramper.
Ifølge Rambøll står Cirkelbroen færdig dette år
(foreløbig 2015) klar til at
åbne med sin hydrauliske
svingteknik for de skibe, der
ikke kan krybe under den
lukkede bro.
Så må man jo tro
owu
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En idé sluttede
En torsdag i februar sluttede en
sjov og spændende lille forening,
Schlottmanns Raderinger, med
en opløsningsgeneralforsamling
og lidt til at skylle den ned med.

gamle christianshavnere, som
generationer.
til at tage flere billeder med
hjem, for det var lidt svært at
opbevare alle disse billeder,
som blev tilovers efter bytteaftenerne.
Beboerhuset stillede meget
venligt plads til rådighed i et
kælderrum, og heldigvis var

Den unge christianshavnske
smed J ørg en Sc hlo ttma nn
kunne mere end sit smedehåndværk. Han kendte alle
marskandisere i byen, og han
interesserede sig for billedkunst.
I sin ungdom havde han lavet en
plan for sin hjemtur efter arbejde. Han ville til at undersøge
alle marskandisere skiftevis i
forskellige dele af København for
mer. Han var mest interesseret
i raderinger og tryk, som han
kaldte fattigmandskunst. Selv
vidste han, at der var mange
rigtig gode kunstnere blandt de,
Jørgen Schlottmann lærte
sig at rense de ofte skjoldede
raderinger og indramme dem
smukt. Og samlingen voksede og
voksede. Det lykkedes at sælge
kældre fyldte.
gode idé at købe en stor samling raderinger,
218 styk, med christianshavnermotiver.
De ville lave en forening af medlemmer,
som hver gav 250 kr. for hver købt andel
af billedsamlingen. Billedsamlingen skulle
ejes af foreningen, medlemmerne kunne
så tage billeder med hjem, som svarede til
deres købte andele. Men næste år skulle alle
medbringe deres billeder til en generalforsamlings-bytteaften. Her kunne man så få
nogle andre billeder med hjem. Og aftenen
indeholdt samtidig forskellige foredrag om

senere kom vandskade i kælderen. Så foreningen har været
meget taknemmelige overfor
af de resterende ca. 50 billeder.

grafik, om billedmotivernes historie og
masser af christianshavnerfortællinger.
I 1993 afholdt foreningen en stor udstilling i
Vor Frelsers Kirke, hvor alle billederne blev
mange nye medlemmer.
Det store billedindkøb gav Jørgen Schlottmann og hans kone Lotte penge nok til at
købe en længe ønsket kolonihave, og vi er
mange, som har nydt godt af at besøge den
smukke have og det spændende hus fyldt
med billeder.
De gode bytteaftener fungerede i mange,
mange år, men efterhånden blev det svært

(der var naturligvis stor forskel på kvaliteten
af billederne i den store samling).
I 2006 forsøgte foreningen at samle alle
billederne igen, dels for at fotografere dem
alle, dels for at lave en stor udstilling i
at se væggene dækket næsten fra gulv til
loft med motiver fra det gamle, ofte udsa
udsanerede, Christianshavn. Åbningsaftenen
var samtidig kulturnatten, derfor blev der
inviteret på en guidet tur rundt på Christianshavn for at se og høre historier fra de
steder, som billederne viste. Guiderne var to

Disse 50 billeder blev stillet
frem for de fremmødte medlemmer under opløsningsgeneralforsamlingen i februar, så alle
kunne tage, hvad de havde lyst
til at tage med hjem. Resten af
billederne og den overskydende
kapital blev givet til en meget
taknemmelig Lokalhistorisk
Forening.
Aftenen blev igen, for sidste gang, fyldt med billeder fra det gamle
Christianshavn og masser af historier om
dengang da ……
Det var en god idé, den har givet megen
glæde – TAK til Jørgen Schlottmann, som
døde i 2014 90 år gammel, for hans utroligt
dedikerede arbejde med de mange dejlige
billeder og alle de mange fortællinger, som
fulgte med!! Nu kan billederne vandre videre
ud i verden, og gad vide hvem de nu kan
glæde …..?
tekst: Jane Lytthans
foto: Dress

Bibliotekets Filmprogram i marts
Kyun-woo møder drømmepigen – eller det
ville hun da have været, hvis hun ikke havde
været fuld som en allike. Han føler sig dog
nødsaget til at tage sig af hende, og i løbet
af kort tid tager hun fuldstændig kontrol
over hans liv.

blanding mellem ualmindelig fjollet komedie
og temmelig sentimental kærlighedshistorie
og var et kæmpe hit i både Sydkorea og
resten af Asien ved sin premiere. Det blev
også til en – afsindig ringe – amerikansk
genindspilning. Originalens klassikerstatus
kan der heldigvis ikke røres ved.
Sydkorea, 2001. 120 minutter. Vises i HD med engelske
undertekster.
Onsdag den 4. marts, kl. 19.
Forfatteren Nick og hans
York til Midtvesten. Alt
ånder tilsyneladende idyl, indtil Amy forsvinder på deres
5-års bryllupsdag. Nick efterlyser hende hos politiet, men
efterforskningen afdækker
sprækker i parrets ægteskabelige lykke. Snart fremstår
Nick som hovedmistænkt i
den spegede sag, der udvikler
sig til en mediebegivenhed.
David Finchers nervepirrende thriller er baseret på
Gillian Flynns bestseller
Kvinden der forsvandt.
USA, 2014. 150 minutter.

Vises i HD med danske tekster.
Onsdag den 11. marts, kl. 19.
ung pige - som de misbruger og mishandler - er nogle af ingredienserne i byens
kriminelle underverden. Det er en verden
som Arthur Poppington ikke forstår og slet
ikke hører hjemme i. Men han er dog indstillet på at bekæmpe de kriminelle, når han
transformerer sig til selvtægtsmand i form
af super-helten, Defendor. Uden andre færdigheder end sit mod begiver Defendor sig
ud på gaden for at beskytte byens uskyldige.
USA, 2009. Instr. Peter Stebbings. 101
minutter. Vises med danske undertekster.
Onsdag den 18. marts, kl. 19.
Den skruppelløse Lou skaber sig en karriere
på at køre rundt i Los Angeles om natten og
opsøge ulykker og kriminalitet med sit videokamera. Optagelserne sælger han til en af
byens mange sensationslystne tv-stationer,
som betaler godt for de saftige billeder.
Tv-redaktøren Nina ser ikke bare igennem
men opmuntrer ham til at gå endnu længere
i jagten på seertallene.

Gyllenhaal leverer sit livs præstation i en
rolle som vækker minder om Robert De Niro,
da han var på toppen i Taxi Driver og King
of Comedy.
USA, 2014. 117 minutter. Vises i HD med
danske tekster.
Onsdag den 25. marts, kl. 19.
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Naturklummen:

Sofus den stædige svaneunge
En stormende formiddag midt i februar blev
jeg ringet op om, at en svaneunge gik rundt
oppe i Langgaden på Christiania. Jeg er den
folk ringer til, hvis de ser en svane eller et
andet vildt dyr, der er skadet eller på afveje,
så jeg sprang på cyklen og cyklede der op.
Ganske rigtigt gik der en stor unge og
hyggede sig gevaldigt, den var blevet vel
fodret af folk i Indkøberen og gik og drak af
vandpytterne. Vi prøvede at følge den ned til
søen, men den blev straks jaget op igen af
et fuldvoksent svanepar, der holder til der.
Den var utrolig tam, og var tydeligvis meget
vant til mennesker.
Jeg besluttede at sætte den ud i Laboratoriegraven, så den ikke blev skadet af en
hund, den var så tam, at jeg bare kunne tage
den under armen uden besvær.
Ca. en halv time efter blev jeg igen kimet
ned om, at den var gået tilbage til Indkøberen og havde slået sig ned der, hvor
den igen hyggede sig gevaldigt. Men uden
den naturlige angst for hunde kunne det jo
hurtigt udvikle sig til et drama.
uden besvær over ved Papirøens nye broer,
og håbede så på, at den ville svømme ud i
havnen. Sent samme aften så jeg det lokale
svanepar ligge i havnedelen, der støder op
til Prinsessegade, ungen var blevet jaget
ud af vandet og havde stillet sig til at sove
ved vejen.
graven, så den ikke skulle blive kørt ned,
og håbede på, at den tog videre ud i verden.
Næste morgen kl. 10 ringede telefonen igen
med beskeden: Din svaneunge står og tigger

Jeg vendte situationen med en
af dem, der ringmærker svanerne i området,
og vi blev enige
om, at jeg skulle
prøve at finde
en, der ville køre
mig og svanen
ind til Søerne,
som er fæl les
territorium for
svaner i København.
Det undrede os
meget, at den
foretrak at være
på land mellem
mennesker og
hunde, i stedet
for på vand eller
tanken opstod,
at den k unne
h a v e v ær e t i
f a ng es k a b og
derfor ikke lært
at være en vandEfter et par dage fandt jeg så en, der ville
2 gange, stak den af, når den så mig.
Endelig lykkedes det mig at fange den, men
da jeg så stod med den under armen, stod
der pludselig én med en hund, der ikke ville

den hen. Den VILLE absolut være der. I løbet

og faldt baglæns over en line, så ungen stak
af og jeg slog mig.

søen af folk, hvor den igen blev jaget op af
det faste par.

Men så skete der en slags mirakel! Der

dukkede en anden svaneunge op, som den
blev venner med, så nu kunne den lære at
være en rigtig svane. Samtidig begyndte
de voksne svaner faktisk at acceptere de
fremmede unger, bare de gik på land, når
de voksne var der.
Den blev hurtigt ungerne i fritidsklubben
”Sølyst”s sensation og de døbte den Sofus.
Det hele endte meget udramatisk og nu er
ungerne nok taget videre sammen.
Værre gik det for en tredie unge, der
landede i Erdkehlgraven, den blev tævet
så meget af det faste par, at den desværre

Susannes Christianshavn
Fotografen Susanne
Mertz har været så
venlig at dele nogle
af sine mange dejlige fotos med os, vi
fortsætter med:

Barnedåb
på Havnen
Nogle af vennerne havde
arrangeret barnedåb i
Christianskirken.
Det var ellers ikke noget
vi hippier lige brugte, men
jeg blev gudmor for Oscar og
så måtte jeg sætte mig ind i
hvordan man gør.
Det blev en smuk dag, nogle
plantede træer foran indgangsdøren , hvor Oscar og
hans familie bor. De er der
Kælder og få noget drikkelse
Og det er her billedet er taget af Oscar og hans mor,
samt nogle af gæsterne.
Axel med den fine hat
var en af Christianshavns
med orden i sagerne, altid
ulasteligt klædt, og med det
Året er 1976.
Susanne Mertz

Når man følger svanerne tæt på, opdager
man, at de faktisk har meget forskellige
personligheder, nogle par tolererer absolut
ingen fremmede i deres territorie, mens andre svanepar godt kan adoptere og tolerere
de store unger indtil yngle sæsongen igen
går i gang, men så er det også slut.

Foreningen til bevarelse og udvikling
af Christianias Frie Natur.
Læs mere:
www.christianias-frie-natur.dk
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Lokaludvalget – Marts 2015
Ifølge kommissorium for lokaludvalg er en
af de vigtigste opgaver at inddrage borgerne. Det tager vi meget højtideligt her på
Havnen. Vi har søgt at møde denne forpligtelse især ved afholdelse af borgermøder
(Christianshavnermøder) – men i betragtning af at vi er ca 8000 voksne mennesker
på Christianshavn – så er fremmødet ikke
godt nok, til at vi med sandhed kan sige,
at det er 100% repræsentativt. Fremmødet
ligger ret godt til ift de øvrige bydele – men
er ikke nok til at vi kan føle os trygge ved.,
at vi virkelig har fået alle repræsenteret. Vi
overvejer derfor de nye, elektroniske medier
for gennem disse at opbygge et egentligt
borgerpanel, der kan sikre os væsentlig
sikrere repræsentativitet. Det er ikke nemt:
det er dyrt, der er juridiske hindringer som
skal imødekommes, og så er det jo ikke alle
borgere, der plasker hjemmevant rundt i
den moderne teknologi. På det kommende
godt videre.
Vore børn (og børnebørn) går i mange år
af deres liv i skole. Og når skoleklokken

ringer ud, går de i fritidsordninger, for de
travle forældre skal jo nødvendigvis passe
deres arbejde. Som en udløber af den nylige
skole”reform”, skal fritidsordningerne nu
også reformeres. Meningerne er stærkt
delte: nogle ser fordele i store, centraliserede institutioner, hvor omkostningerne
pr. elev bliver mindre, andre mener, at det
er pædagogisk stærkt uhensigtsmæssigt
med kæmpeinstitutioner. Men hvad mener
Christianshavnerne? For at afklare dette
holder lokaludvalget en debat i Hal C 4.
marts kl. 19.30. I panelet sidder – udover
børne- og ungeborgmester Pia Allerslev –
borgerrepræsentanter fra 6 af BRs partier.
Så kom og vær med til at præge udviklingen.
Vi havde en spændende tryghedsvandring
med borgerne, teknik og milljøborgmesteren,
repræsentanter fra forvaltningen og politiet.
Vandringen blev fulgt op med et borgermøde – og som resultat heraf har LU på sit
næste møde en indstilling til behandling om,
hvordan tryghedsfornemmelsen bliver større
for Christianshavns borgere. Det drejer sig
især om bedre belysning og indgreb overfor
den hashhandel, der breder sig over hele
bydelen.

Lokaludvalget har midler til rådighed
til at uddele til projekter, der fremmer
samhørigheden og identiteten i bydelen,
spændende oplevelser for bydelens borgere.
Målsætningen er lokalt forankret. Projekter,
der vedrører andre bydele, evt. hele Kbhv.
eller hele landet, må høre hjemme i andre
puljer. For at tydeliggøre dette, har LU
vedtaget, at et projekt skal have adresse på
Havnen for at kunne nyde godt at vore (ret
begrænsede) puljemidler.
Der er skred i Inderhavnen: Der bliver nu
udlyst en idékonkurrence om, hvordan man
bedst nyttiggør en række christianshavnske
områder: Papirøen, Dokøen (den v Operaen),
Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads.
I LU har vi i længere tid haft en visionsgruppe, der arbejder med dette – og deres
forslag vil vi selvfølgelig søge at støtte. Vi vil
også søge at gennemføre borgerinddragelse
om emnet – så følg med på vores hjemmeside!
Et vigtigt parameter for LU er at fastholde
ønsket om at få almene boliger ind på ar-

ser. Christianshavn skal ikke være en ghetto
– hverken for rige eller for fattige – men et
sted, hvor alle befolkningsgrupper kan leve
dør om dør. I de senere år har tilvæksten af
”ressourcestærke” været stærk – så nu skal
der lidt balance i tingene.
tryghedskabende element. Den lokale infrastruktur er slet ikke opdateret til vore
befolkningstilvækst. Når busslusen bliver
taget ud af drift, når mange tusinde cyklister
skal ledes ad snævre og slyngede stier, når
bykvarterer skal udbygges med stadig kun
en færdselsåre, nemlig Prinsessegade, der
problemerne store. Lige nu fokuserer vi
på at skabe sikre vilkår for cyklister, især
dæmpning på Danneskiold-Samsøes Allé og
og Refshaleøen, herunder også sikring af
Refshalevej for cyklisterne.
poul

tråd med overborgmesterens tilkendegivel-

Børn og unges fritidstilbud er til debat
Lokaludvalget tager den meget omdiskuterede høring om ‘Fremtidens
Fritidstilbud’ op til debat. Det sker
onsdag d. 4. marts kl. 19.30-21.30 i
Hal C (1. sal). Den tidligere debat
har især omhandlet oplægget til at
samle små institutioner i større enheder. Derfor er borgerne inviteret
til at komme med deres mening til
mødet, ligesom man kan høre indspark til debatten fra blandet andet

medarbejdere og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V).
Hvordan skal fritidstilbud struktureres
i fremtiden?
I et notat fra børne- og ungdomsudvalget er
der lagt op til, at der skal ske en omstrukturering af fritidstilbudene i kommunen.
Forslaget lægger blandt andet op til at
nedlægge nogle små fritidstilbud for at samle
dem i større enheder.
Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøger, hvordan
man bedst kan indføre de
store institutioner – om det
skal ske i ét samlet tilbud

på skolen, uden for skolen, eller om man
også skal benytte andre matrikler uden for
skolens område.
For Christianshavn Skole betyder det, at
fritidshjemspladserne fra Christianshavns
Fritidshjem flyttes ind på skolen. Hvis
det bliver besluttet politisk, at der skal
bygges en ny skole på Arsenaløen tæt på
Trekantsgrunden, bevares fritidshjemspladserne placeret på Trekantsgrunden, mens
de øvrige fritidshjemspladser samlet ved
skoles matrikel. Der er i øjeblikket en anog Bodenhoffs fritidshjems- og klubpladser
til ’Trekantsgrunden’ i Prinsessegade.

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

Små fritidshjem kan ikke svare sig
Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev
(V) mener, at man godt kan udføre en god
pædagogik, selvom det er i en stor institution. Hun forklarer til DR Nyheder, at de
små institutioner ikke længere økonomisk
kan svare sig, og derfor er sammenlægningerne en løsning for kommunen.
WWLokaludvalget ser frem til at få
Pia Allerlevs indspark til debatten d. 4.
marts. Ud over Pia Allerslev deltager også
repræsentanter fra Socialdemokraterne,
Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti og
Enhedslisten. Lokaludvalget har også inviteret medarbejdere fra christianshavnske
institutioner, som kan bidrage med deres
perspektiver fra hverdagen i institutionerne.
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Lokalhistorisk generalforsamling og foredrag:

Foredraget holdes efter generalforsamlingen i Christianshavns
Lokalhistoriske Forening.

Jakob Serup om Flådestation København
I 1700-tallet var Flåden blandt de absolut største og vigtigste institutioner i det
dansk-norske kongerige. De mange skibe
og kanoner var vigtige for rigets magt- og
udenrigspolitik, men Søetaten spillede også
en væsentlig rolle for København, idet Hol-

Tænkepauser:

men var den suverænt største arbejdsplads
i riget. De næsten 5000 mand, der arbejdede
på Holmen, satte et kraftigt præg på det
daglige liv i hovedstaden. Dokken på Christianshavn var blot et af mange anlæg, hvor
folkene sled i det for at bygge og vedligeholde

Î±³¿²¬·µ

kongens skibe.
Museumsinspektør på Orlogsmuseet Jakob
– og Christianshavn – på baggrund af sin
ph.d.-afhandling om Søetaten i 1700-tallet.

17. mars kl. 20 i Meninghedshuset/
Stanle ys Gård, Store Sønde rvoldsstræde
Asbjørn Kaasgaard

Børnebibliotekets Workshop
foto: Signe kjær Lassen

Foredrag ved Kulturforsker Katrine Frøkjær
Baunvig , Århus Universitet
Det er et sjovt ord, romantik. For nogle er det noget med
Otto Brandenburg, et par veldresserede køtere, én kødbolle og to lys på et bord. For andre en kunstnerisk periode
forskellige betydninger. Og så alligevel ikke. Romantik
er nemlig ifølge Aarhus Universitets egen romantiker,
Katrine Frøkjær Baunvig, altid et spørgsmål om dedikatil os selv - for i dag er vi alle uforbederlige romantikere.
Ligesom den der bonderøv på DR1.

Christianshavns Bibliotek
Torsdag den 5. marts kl. 19 - Fri entre
Bogen Romantik, udleveres fra den 1. marts

Husk hver lørdag i februar
har børnebiblioteket kreative
workshops for børn.
Lørdag den 28. februar mellem 12,00 og 13,30 vil workshoppen handle om temaet
for ”København læser” som
er ”Kærlighed”. Så du kan
være med til at klippe kort,
hjerter og den slags, hvis du
har lyst.
Det er gratis at deltage og
alle er velkomne.
Christianshavns Bibliotek

Peters Klumme:

Morten Nielsen: Den Gode Læge
Morten Nielsen er læge på Christianshavn med
ved Sundparken på Øresundsvej. Min familie
boede på den anden side af Parken. Mortens far
Benjamin Nielsen var vores familielæge. Han
stod bi ved min søsters fødsel hos “Ringgaard og
Møller” på hjørnet af Amagerbrogade og St. Møllevej, hvor Amagerbanen krydsede.
Morten og jeg gik samtidig i Christianshavns
Gymnasium, vi blev studenter for 50 år siden, man lagde allerede mærke til ham dengang. Altid
engageret og rede til debat. Hans far døde, mens
vi gik i gymnasiet - jeg husker min mor græd den
dag - en humanists alt for tidlige bortgang. Morten
valgte at læse til læge, ligesom sin far. Hans mor,
Susanne Nielsen, trak pløkkerne op på Amager i Rom. En dame man lagde mærke til. Det gjorde
Det var for stor en fristelse for Morten. Han
tog et sabbatår, rejste til Susanne i Rom, lærte
sig italiensk. Italien blev en af hans permanente
kærligheder. Morten misser ikke en chance for at
tale italiensk, stort set hele den “italienske” koloni
i København har været hans patienter. Jeg tror, at
det er noget af det impulsive, varmblodede, umiddelbare, temperamentsfulde, som tiltaler Morten.
Morten blev specialist i børnesygdomme og i almen medicin. Han blev praktiserende læge, først
på Amagerbrogade og i de sidste ca. 15 år på Chrishans konsultation af fyldt med alskens legetøj,

især en stor samling skildpadder. Men det er ikke
kun de små, der er glad for deres læge. Også de
store får altid et knus, når vi besøger Mortens
venlige og lyse lokaler. I mange år hang der et
billede af Václav Havel i konsultationens venteværelse. Morten var en af initiativtagerne til den
danske støttegruppe for Charter 77-bevægelsen,
som Havel var ledende kraft i imod den sovjetiske
var præsident, blev Morten inviteret til Præsidentpaladset i Prag, hvor han mødtes med den
Da min mor for ca. 20 år siden lå dødelig syg af
kræft - hun havde naturligvis fået Morten som
læge, da han åbnede praksis på Amagerbrogade
- viste Morten igen sit format, som den sande
humanist han er. Jeg arbejdede på det tidspunkt
i Bhutan i Himalaya. 2. juledag ringer Morten
til mig fra min mors lejlighed, hvor han var på
sygebesøg og fortæller at vi (også min søster og
søn) må komme hjem snarest, hvis vi vil se hende
i live. I løbet af få dage var vi alle hjemme, og vi
havde således nogle uger sammen. Morten havde
givet min mor sit private telefonnummer, og sagt,
at hun altid kunne ringe til ham. Så den gode
familielæge er ikke uddød endnu. Men alting
ændrer sig jo, - den upersonlige professionelle
behandling breder sig også i sundhedssektoren.
Jeg har kendt Morten i over 50 år. Han er min
læge - og min ven. Hans familie, først faren og
siden ham selv, har fulgt min familie gennem
hele livet - en enestående kontinuitet, som vi
ikke oplever mange steder nu om dage. Derfor

ekstra trist for os patienter hos Morten at vide,
at klinikken fra 1. marts er lukket, Morten gået
på velfortjent pension - og det meste af legetøjet
afhændet til de små patienter.
Morten, du og Gitte - hun arbejder nogle år endnu - ønskes et godt og veltjent otium ved stranden
i jeres elskede Dragør. Med tid til læsning - og alt
det du/I holder af. - Vi ses. Og tak for det hele...
tekst og foto: Peter Mark

