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Avisen søger
WEB-redaktør
Er du skrap til web og har
du lyst til at give en hånd –
måske få noget på CV´et – så
er du hjertelig velkommen
på Avisen. Ring eller mail
til os og vi vil glæde os til at
høre fra dig!

Julehygge i Vagthuset
Lørdag den 5. december mellem kl. 13 og 16 er der julehygge sig i Vagthuset med Gløg og kager.
Der er også mulighed for at købe unikke julegaver.
Kl. 14 er der reception for Stine Hvid, der har illustreret
tiver. Kom og få et eksemplar – både til børn og voksne.
Vedhæftede illustrationer må bruges.

Julemarked
i
A/B Firkanten
Søndag den 13. dec. kl. 13.00 – 17.00
Bodenhoffs plads 16 - ind i passagen. Bus 9A til døren

Christianshavns Lokalhistoriske Forening - www.chrarkiv.
dk Vagthuset, Torvegade 75 ved Christianshavns Vold.
Åbent hver lørdag mellem kl 13 og 15 – dog ikke i julenytårsferien.

sølvtøj, smykker og andet godt til julegaver.
Der kan købes gløgg, cacao og æbleskiver.
Du kan få varmen ved små bål eller i vores hyggelige
fælleslokaler.

Kære Christianshavnere

Vi glæder os til at se Jer i vores hyggelige gård.

Vi fra Kvindesmedien gentager succesen fra sidste år og
afholder i år
I den gamle elevatorfabrik i Brobergsgade 2-4 i den sidste
weekend i november (28/11 & 29/11) og den første weekend
i december (5/12 &6/12) fra kl. 11-17
Vi fylder den 415 kvm fabrik med skønt julepynt, gode
gaveideer & malerier & brugskunst.

fri entre

Der bliver salg af gløgg og det bliver uden tvivl et af byens
hyggeligste julemarkeder.

Gratis og anonymt
Torsdag den 3. december kl. 17-18
Torsdag den 17. december kl. 17-18
Christianshavns Bibliotek

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

Christianshavneren
bydelsavis

Grønlandsmonumentet på Christianshavns Torv er et
populært opholdssted sommer og vinter, og bænkene omslitage til følge. Politikerne har derfor bevilget penge til en
fornyelse af plankerne, der udføres i en hårdere træsort
være klar til montering, men i mellemtiden er vi blevet
opmærksom på, at selve konstruktionen, de bærende
elementer i bænken ligeledes trænger til fornyelse, i
hvert fald for bænkene omkring de to mindre skulpturers vedkommende. Stiverne skal formentlig forstærkes.
Desuden er selve cementopbygningen, hvori jernstiverne
er forankrede, delvis forvitret , og skulpturerne sidder
løst. Vi har derfor bedt stenhuggeren om helt at fjerne
skulpturerne, så længe arbejdet med bænkenes forankring og nymonteringen står på. Vi håber at være færdige
inden udgangen af året, med mindre vinteren sætter en
stopper for arbejdet.

En rettelse........
I omtalen af det kulturelle symposium på Christiania
i sidste nr. lød det, som om symposiet kun havde varet
3 dage. Nærmere kan læses på www.cakultur.dk

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

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan -emerita
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Jette Nielsen
Rigmor Winthrop
Kitty Bendixen
Marianne Frost
Asger Jansson
Christina Maria

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
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Forsvindinger
Orlogsmuseet i Strandgade
er det denne gang. Med
årets udgang går den sidste
museumsgæst ud derfra, og
museets ansatte begynder

og åbnes i august 2016, som
man organisationsmæssigt blev sammenlagt med
i 2004, da der også var tale
Efter sigende var der den
gang en stor skibsreder,
hvis almene fond i 1989
havde gjort Orlogsmuseets

er igen statslige institutioner, der bliver brugt af
borgerne, hvis fysiske nærvær skrabes bort. Samtidig
optrappes deres tilstedeværelse på Nettet, så vi
individuelt og globalt
kan bruge dem. Den fælles
oplevelse forsvinder,
medens den enlige bliver
tilbage.
kontakter og vejledninger,
dige og for dyre. I vort nye

og til museum indrettede
protesterede mod, at fondens gave blev inddraget til
skal have sagt.
Pr. 1. januar 2014 blev
seet organisatorisk samlet
som Statens Forsvarshistoriske Museer som en del

penge til det fælles.
som posthuset gjorde det.
Orlogsmuseets samlinger

husmuseet har alt for god
plads til sine samlinger, og

at man snildt kan rumme
begge samlinger. Så sparer
man også omkostningerne
-

også er underlagt den kommende tids 2% budgetreduktioner, sparer museet
sælges fordelagtigt til andre lagte særudstillinger, bl.a.
formål af den positive private slags.
Vestindiske Øer i 2017. På
denne måde undgår museet
nalmuseet som en god ting
medarbejdere. Samtidig
fysisk at samle de våben- og kan disse nu endelig få bedkrigshistoriske samlinger
re tid til at samle sig om at
på ét sted, da land- og
styrke og udvikle de faste
det.
underforstås, at de store
særudstillinger hele tiden
har været en distraherende

misforståelse, som tog
arbejdskraft og penge fra
opgaver.
I længere tid har staten
opfordret spareramte instifra private fonde. Sådanne
har gjort det muligt at indets hal for særudstillinger.
fonde af regeringens forslag
om at ændre på fondenes
skattefradrag for deres bidrag til almene formål. På
den måde kan staten ram-

Kalde og kælenavn Københavns udvikling
Christianshavn
Tekst og foto:
Asger Janssen
Christiania er vidt berømt og
tiltrækker rigtig mange turister til vores bydel. Men det er
ikke alle Christianshavnere
der er lige begejstrede for
”lovløsheden” i fristaden.
Derfor kaldes Christiania af
disse utilfredse naboer helt
respektløst for ”Satania”.
Vi på Christianshavn har
det jo egentligt ganske fredeligt, men man kan roligt
sige at vi er næsten helt
omgivet af vold. Sågar har vi
en bebyggelse og en gade der
simpelthen hedder Voldboligerne, men også her skulle,
efter sigende, være ganske

-

stille og fredeligt beboerne
imellem.
Dansk Arkitekturcenters
relativt nye frontbygning
mod Strandgade, med den
helt særlige persienneagtige
sol afskærm ning på facaden kaldes rimeligt nok for
”Brødristeren”.
De to smukke gader langs
Christianshavns Kanal, Ovengaden neden Vandet og
O vengaden ov er Vand et,
naturligt nok for henholdsvis
”Nedderen” og ”Overen”.

Miljøstyrelsens hovedsæde i
Strandgade har som bekendt
lige uden for deres hovedindgang, så det er vel rimeligt
nok, men ikke specielt høfligt, at denne agtværdige
st yrel se kalde s for ”S kraldespandsstyrelsen”.
U de p å Holm en l igge r
Filmskolen. Lige ved siden
af ligger Phillip de Langes
derende kaldes ”Den Lange
Films Alle´”.
Salvatorgården i
Prinsessegade kaldes ifølge
næstformanden i husets
andelsboligforeningen Pi
grund af de grønne altaner.
Ordet salvator kommer fra
latin og betyder Frelseren.
Det kan jo så enten referere til den nærliggende
Vor Frelser Kirke, men er
måske også en skjult henvisningen til bedemandsforretningen der ligger i samme
bebyggelse.
Kender du til andre kalde
og kælenavne på Christianshavn er du meget velkommen til at sende os et praj.
Mai l til:

christi anshav-

Københavns Kommune indfører en ny proces for behandling af lokalplaner, så ideer
fra lokalmiljøet og input fra
fx miljømyndigheder kommer på banen helt fra start.
ttere rigere om måneden, og
det stiller voksende krav om
nye, bæredygtige boliger og
bedre infrastruktur. Blandt
andet derfor har Københavns
Kommune kigget processen for behandling af lokalplaner efter i sømmene for
at se, om der var plads til
forbedringer. Det har bl.a.
medvirket, at lokaludvalgene
og de øvrige relevante myndigheder fremover vil blive
inviteret til at komme med
input, allerede når Teknikog Miljøforvaltningen ved,
at der skal laves en ny lokalplan. På den måde kan de

lokale ønsker og tanker blive
tænkt ind fra start i stedet
for først at komme på banen,
når processen er i gang. I
dag bliver lokaludvalgene
typisk først inddraget, når
der ligger en godkendt startredegørelse på bordet.

udvikle byen, så vi tilgodeser
både borgernes og bygherrernes behov. Jeg tror, at det
kan spare nogle knaster senere i forløbet, hvis vi får de
gode ideer og input på bordet
fra start, når vi begynder at
forme et byggeprojekt.”

Teknik- og miljøborgmester,
Morten Kabell (EL), er overbevist om, at de nye tiltag vil
give en mere smidig proces
og ultimativt bedre byudvikling:

Tidlig inddragelse af lokaludvalg bliver allerede brugt
med stor succes i forbindelse
med anlægsprojekter, og håbet er, at det også vil blive en
bedre og mere gnidningsfri
lokalplanproces.

”Flere lokaludvalg har givet
udtryk for, at planerne allerede virker meget fastlåste, når
de bliver inddraget efter
startredegørelsen. Det er på
ingen måde meningen, for jo
tidligere, vi kan få inddraget
de lokale synspunkter, desto
bedre kan vi i fællesskab

Helt konkret vil den in dledende inddragelse erstatte den formelle skriftlige
høring, der i dag foretages
i den interne høring efter
startredegørelsen. Der vil
fortsat være offentlig høring
inden lokalplanen behandles

Ane Schollert / Søs Barfred / Katja
Salg af keramik, glas, monoprint, skulptur og maleri.
Vi byder velkommen til Jul i værkstedet i vores dejlige værksted på
Christianshavn. Vi har julehygge og smukke ting så læg vejen forbi
vores værksted på Wilders Plads 11b.
Lørdag d. 5. december 11-17
Søndag d. 6. december 11-17
Det foregår i værkstedet på Christianshavn, Wilders plads 11b, Kbh. K
Fri parkering på Wilders Plads i weekenden
12 min. gang fra Kgs. Nytorv
7 min. gang fra Christianshavn Metro

me sine nedskæringsobjekderes tildelte midler og ved
at formindske de midler,
der kunne mildne reduktionernes virkning.
Alt det her omtalte sker
altså til det bedste i den
bedste af alle mulige verde-

owu

endeligt, hvor lokaludvalg og
borgere kan afgive skriftlige
høringssvar.
Målet er også at gøre det
nemmere for bygherrerne
at få lavet og tilpasset en
lokalplan, uden at det går
udover københavnernes mulighed for at blive hørt og
blandt andet, at opstartsfasen m ed bygherren vi l
blive mere målrettet, og at
der vil komme endnu højere
grad af samarbejde mellem
kommune, bygherre og de
lokale aktører. Københavns
Kommune indfører den nye
proces 1. januar 2016. Den
bliver dog allerede nu afprøvet på enkelte projekter.
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Christianitterne må selv til
lommerne!

DEBAT OG LÆS!

I Christianshavneren nr.
8 /november 2015 kunne
man læse, at Christiania
behøver “en kærlig
hånd”, fordi fristaden
bliver mere og mere
nedslidt på grund af de
mange turister.
Derfor ønsker fristaden
og miljøborgmester
Morten Kabell at sætte
gang i en ekstraordinær
indsats med bl.a. energirenovering af en del
ejendomme.

Tak for besøget af
minister Karsten
Lauritzen
Efter som jeg har fået
fortalt af Christianias kontakt gruppe, at K arsten
Lauritzen var ansvarlig for
kravet om at mit i forvejen
meget lille hus skulle reduceres med 9 m2., skrev jeg
til ministeren og inviterede
ham til at komme og besøge
mig og se hvor lille huset er.
Kontaktgruppen havde fejlagtigt fået den opfattelse, at
det var Karsten Lauritzen,
der havde krævet mit hus
reduceret.
D et v ar en s to r ov er raskelse, at jeg fik et svar fra
ham, og han kom og besøgte
mig mandag d. 9. november
sammen med sin sekretær.
Ministeren kendte ikke noget til mit hus. Som Venstres ordfører (hans tidligere
job) var hans funktion vedrørende bygningsprojekter
i Danmark incl. Christiania
at sikre sig at loven blev
overholdt og de nødvendige tilladelser indhentet.

H an h av d e ik ke no g e t a t g ø re m e d s p e ci fikke huse og bygninger.
Nu er den forreste del af
huset fjernet inden deadline
d. 15. november. Vi vil snart
fortsætte med at genopbygge
huset i henhold til den givne
tilladelse og tilsagn fra Bygningsstyrelsen om godkendelse af ekstra kvadratmeter
på en førstesal. Jeg er overbevist om, at det vil blive
gjort godt af vores dygtige og
erfarne håndværkere, der vil
være på projektet.
Je g f an d t at K a rs t e n
L a u ri t z e n er e n m e g e t
ve nli g mand, o g je g ønskser ham alt godt og vels i g n e l s e fo r f re m t i d e n .

Miljøborgmesteren og fristaden har et fælles ønske om et ”partnerskab” på
Christiania. I første omgang
er der allerede afsat en halv
million kr. til udarbejdelse
af en sådan partnerskabsaftale mellem fristaden og
Københavns Kommune.

Tak til ministeren. Det
var en fornøjelse og en ære.
Med venlig hilsen
Joel William Rains
Dyssen
Christiania

Til
Borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen,
Morten Kabell, Overborgmester Frank Jensen,
LLO, Huslejenævnet, Beboerformand Bolette
Bramsen, Direktør Poul Martin Kjeldsen, Petersen
Gruppen A/S, Overgaden Oven Vandet 34 ApS, Ekstra Bladet redaktionen, Christianshavneren
Jeg h ar t alt me d mi n
lo kal e vi ce bran din spek tør, Henning Jellesmark
(tlf. 26864805), Københavns
Brandvæsen.
Jeg skriver til jer (videresender) en forespørgsel, (18.
september 2015, jvf. mail
nedenfor), som jeg endnu
ikke har modtaget svar på.
Brandinspektøren henviser til jer, Center for Bygninger.
Min henvendelse drejer sig
om, at min nabo og jeg skal
bytte lejlighed 1. dec. 2015.
Byttet foregår i baghuset
imellem Overgaden Oven
Vandet 50A - 3.tv og 4.th.
Ved flytninger og genudlejninger renoverer HT Administration lejlighederne
i bag h us e t, i h vi l ke n
forbindelse HT Administration bl.a. placerer en
vaskesøjle foran bagtrappe-/
brandtrappedøren, således
at flugtvejen blokeres.
Lejlighederne er forholdsvis små (64m2). Vi har i

forvejen gode og velfungerende vaskefaciliteter i vores
fæll es v askekæld er me d
Miele vaskemaskine og stor
tørrekælde r m ed varm e.
Det undrer m ig således,
at HT Ad m in is t rati o n
v æl ge r en l ø sn i ng , s om
s æt t er be bo e rne i fa re.
Vi har gamle trætrapper uden sprinkleranlæg. Hvis
uheldet skulle ske, kan beboerne nemt blive fanget i
ilden.
Jeg flytter op på øverste
etage, lige under taget, og
jeg ved, at vi har gamle elinstallationer. I forbindelse
med de seneste brande er jeg
blevet ekstra opmærksom på
risikoen.
Brandinspektøren
bekræft er m in mist anke
o g fas ts l år, at d et er
ulovligt og dybt uforsvarligt . De ls umuli ggør det
brandmændenes arbejde at
blokere døre indefra i tilfælde af brand. Tre underboer
har allerede fået installeret

vaskesøjler foran bagdøren,
og yderligere 3 vaskesøjler
er planlagt ved årsskiftet.
Brandins pektøren forsikrede mig om, at hvis det
var hans ansvar, ville han
straks sende sine folk ud og
sætte en stopper for det.
Ydermere kan man undre
sig over, at der i forhuset
på hele 3. og 4. sal er 2 herskabslejligheder, begge på
198m2, som har stået tomme
i henholdsvis 8 og 13 år. En
del af ejendommen er fredet/
bevaringsværdig.
De t er bekym re nde at
vide, at HT Administration
administrerer flere ejendomme end vores...
Da det tilsyneladende er
ulovligt, forventer jeg øjeblikkelig handling.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Liv Lindberg

Hensigten med at få
skabt en sådan partnerskabsaftale er helt åbenlyst
at få skatteborgerne til at
betale for vedligehold og
opretholdelse af Christiania.
Så sent som i februar i år
forsøgte christianitterne på
grund af afslag fra real-kreditinstitutter på låneanmodninger at bede om 100 pct.
statsgaranti fra staten til lån.
I dag garanterer staten 80
pct. Men ønsket blev mødt
med hård politisk modvilje
fra de borgerlige partier.
Også langt i nd i S oci aldemokraternes folketingsgruppe var der utilfredshed med garantiforslaget,
for man kunne naturligvis
ikke give christianitterne
særbehandli ng i forhold
t il d et øv ri ge sam fu nd .
Men nu forsøger man altså
igen at få snablen ned i de
offentlige kasser – nu blot
under påskud af en ”partnerskabsaftale.”

Og hvad er det så pengene skal bruges til? Svar:
bl. a. til infrastruktur, energirenovering og renovering
af Christianias bygningsmasse.
Det er at stikke borgerne blår i øjnene for med
hensyn til bygninger, er
mange af de m så ringe ,
uhumske og faldefærdige,
at den bedste løsning ville
v æ re a t r i ve d e m n e d .
Her tænker jeg først og fremmest på selvbyggerhusene,
der er opført langsmed, og
på voldene uden byggetilladelser og kloakering.
Forurenet vand fra kloaker
og nedsivningsanlæg siver
ud i voldgravene. Lige nu
ligner Christiania en losseplads. Overalt flyder det
med gamle cykler, henkastet
byggeaffald og plastic. Et
eldorado for rotter og mus.
At forestille sig at bruge
offentlige midler til energirenovering af disse bygninger, ville være det rene
vanvid.
På den centrale del af
Christiania er der en del
bevaringsværdige bygninger
svarende til de gamle militære bygninger på Holmen.
Men disse bygninger er så
misligholdte og overmalede
med graffiti, så de mest
ligner en udbombet landsby
i Ukraine.
J e g
m e d g i v e r
m il jø borg m es te ren , at
C hri s ti an i a be h øv e r e n
kærlig hånd. For det helt
unikt smukke naturområde
fortjener et løft.
Men hør nu her!
Hvis vi, der bor i om rådet uden for Christiania,
skal have renoveret vore
by g n i n g e r, h u s fa ca de r ,
trappeopgange, gårdmiljøet
m.m., så må vi selv betale!
Vi må selv betale for vore

huse og lejligheder. Hvorfor
skal den samme regel ikke
gælde for christianitterne?
Og så praler christianitterne oven i købet med, at
Christiania er Københavns
største turistattraktion .
Det hænger jo ikke sammen!
Hvis man virkelig har så
mange turister, hvorfor sørger man så ikke for at skabe
sig indtægter, der dækker
for slidtage, bygningsrenoveringer og infrastruktur?
Hvad med at opkræve entre for at komme ind og
købe ”stærk tobak” i Pusher
Street?
Hvis Christiania skulle
o p gr ad er e s, s å de b yg n i n g s m æ s s i g e o g s an i tære forhold er i orden og
tidssvarende – hvad christianitterne givetvis ikke selv ønsker - , så ville det koste millioner, ja milliarder af kroner.
I forvejen koster Christiania
samfundet millioner af kroner hvert eneste år. Som
nabo til Christiania er jeg
utallige gange vidner til
store politiopbud, razziaer,
jagt på hæmningsløse
spiritus- og narkopåvirkede bilister, der raserer
området. Og nu igen for kort
tid siden var Christianias
”gæster” i gang med skyderier, tænde bål i gaderne og
bilafbrænding, så beboerne
i området følte sig utrygge,
og nogen ikke kunne
kom me hjem med d eres
børn til deres lejligheder.
Tålmodigheden med
Christiania er ved at være
opbrugt. Ikke flere offentlige
midler til det cirkus!
Hvis forholdene på Christiania skal forbedres, må
christianitterne selv til lommerne!
Eskild S. Pedersen

Lige adgang til københavnsk kultur
Af Neil Bloem (SF), MB, kulturordfører
Din sociale status, religion,
fysiske formåen eller alder
må ikke være afgørende
for, om du har adgang til
at gøre brug af kulturlivet i
København.
Det mener vi i SF, og derfor har vi sat skarpt ind på at
sikre mere lighed og mangfoldighed i den overordnede
Kultur- og Fritidspolitik for
de kommende fire år.
I København kan vi heldigvis bryste os af at være
en by med et rigt kulturliv
og en lang række forskell i g a rt e d e fr i t i d s t i l b u d .

Men der er stadig arbejde at
gøre i forhold til at sikre en
lige og fair adgang for alle
københavnere.
Vi er ikke i mål med en
god politik for kultur- og
fritidsområdet i København,
før vi har lige og mangfoldig
adgang som et overordnet
og gennemgribende princip.
Derfor glæder jeg mig over,
at vi i SF i seneste behandling af Kultur- og Fritidspolitikken 2016-19 fik
ssamtlige andre partier med
på en række ændringer, der
går på mere lige adgang,
rummelighed og social bevidsthed i den overordnede
politik.
Vi skal i kommunen have
som pejlemærke, når vi arbejder med kultur- og fritidsområdet i de kommende år,
at de kulturelle tilbud skal
indrettes, så flere end i dag
har mulighed for og lyst til
at deltage i dem.
Hverken handicap, seksualitet, religion, alderdom,
etnicitet eller sociale forhold

må være en hindring for at
være en del af et kulturelt
fællesskab. At deltage i kultur- og fritidslivet er nemlig
ikke bare spændende tidsfordriv. Det er følelsen af
at høre til, og at opleve og
lære sammen med andre.
Det griber langt i andre politikområder som integration,
antiradikalisering, socialpolitik og sundhedspolitik.
Kultur er en noget, der kan
samle københavnerne – men
det kan også skille dem ad,
hvis vi ikke har den lige adgang for øje. Derfor skal vi
have en kulturpolitik, som er
ligeså mangfoldig, som vores
by og borgerne i den er.
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Til Teknik og Miljøforvaltning og -udvalg i
Københavns Kommune

Kold skulder til
unge muslimer

Kommunen siger hele tiden siger grøn, grøn, grøn,
men handler sort ?

Af Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester og Tommy Petersen, gruppeformand Radikale i Kbh.

København ønsker at være grøn by. Man forventer så at
miljø tænkes med i alle forhold, hertil hører også behandling
af regnvand. Vi ved godt at vores kommune er en mastodont
som kan være svær at vende, men nu har vi hørt om at byen
skal være den grønneste by i Europa i en del år.

De seneste forfærdelige
hændelser i Paris og Beirut
har på tragisk vis mindet os
om, hvad ekstremisme og
radikalisering kan føre til.
Regeringens og DFs reaktion er at lave symbolske
stramninger, der går direkte
udover borgernes retssikkerhed. Men vi ved, at ekstremisme ikke kan bekæmpes
med færre frihedsgrader og
symbolpolitik. Vi er nødt
til at vise en anden vej og
svare igen med demokrati
og bedre ideer. Her er dialog
afgørende, da det fremmer
forståelse og tolerance på
tværs af uenigheder.. Afvisning og mistænkeliggørelse af
muslimer kan kun føre til en
endnu stærkere fjendtlighed
og i sidste ende radikalisering.

Vi kan nu se at kommunen stadig ikke tænker grønt ved
nye anlæg – for eksempel ved anlæg foran Vor Frelsers
Kirke i Sankt Annæ Gade. Her lægges smukt brosten i
midten, regnvand skulle så kunne trænge ned, men under
det hele er udgydt et lag af sten blandet med beton, så
kan regnvand ikke naturligt trænge ned i undergrunden.
Ganske vist har man etableret bedre render til regnvand
men får vi en alvorlig stormflod vil de alligevel blive overbelastet og nedsivning ville hjælpe.
Vi ved der skal kunne bæres en kraftig belastning i anlægget,
af f.eks. turistbusser, men man kunne stadig godt have lavet
et bredt bælte i midten hvor regnvand kunne sive ned.
Det samme gælder for de to anlæg i Sønder Voldstræderne.
Med venlig hilsen
Miljøgruppen i Christianshavns Lokaludvalg

Det er da for galt
Hvis ældre mennesker
fra f.eks. Voldboligerne skal
betale et girokort helt ude
ved Menu, så er der bare
ikke noget fodgængerfelt og
fortovet forsvinder. Heller
ikke noget tydeligt skilt om
hvor posthuset ligger, når
du er kommet gående ca. 1/2
time i rask tempo og kraftig
modvind.
Hilsen
Moster

Frank
Jensen
ødelægger
grøn oase
Det ligner en ren tilståelse. Beordrede Frank
Jensen virkeligt S-medlemmerne i Teknik- og
Miljøudvalget til at
ændre holdning i sagen om byggeri af
dyre ejer-boliger i baggården på Applebys
Plads på Christianshavn?
Frank Jensen glider nemlig
af på ethvert spørgsmål
om hvorfor bygherren er
vigtigere for ham end de
mennesker, der bor i kvarteret.
Ville Frank Jensen ukritisk bygge løs, for ikke at ende
med Ritt Bjerregaards eftermæle om bolig-løftebrud?
Elle r var der mon nære
relationer til bygherren,
en kapitalfond? Det kan vi
naturligvis ikke tro. Men vi
ved det ikke, for overborgmesteren forbliver iskold
og tavs, som en enevældig
bykonge.
Officielt mener hans embedsfolk at når nabo-karreer
er tæt bebyggede, så skal alle
karreer være tæt bebygget.
Det som ikke alle kan få, må
ingen få. Applebys Plads er i
dag er en tiltrængt grøn oase
med lys og luft - åben for alle
i bydelen. Men det preller af
på Frank Jensen.
Hans udvalgsmedlemmer
ville ellers gerne bevare
muligheden for at opleve
aftensolen med grønt under fødderne. Men så greb
bykongen tilsyneladende
ind. Ved næste valg skal vi
nok huske denne svinestreg.
MVH
Erik Jensen
Applebys Plads 19, 5. TV
1411 København K

Derfor er det også uforståeligt, at et politisk flertal
i Københavns K ommune
har besluttet at boykotte
Islamisk Trossamfund, som
er en vigtig samarbejdspartner, når det kommer til
antiradikalisering. Det er
direkte imod anbefalingerne
fra flere eksperter, herunder
kommunens egen ekspertgruppe til bekæmpelse af
radikalisering. Her var en
af de vigtigste anbefalinger
at øge den strategiske dialog
med relevante muslimske
aktører og miljøer. Også
selvom det nogle gange er en
svær balancegang.

Vi må ikke lade os
skræmme af, at Trossamfundets ungdomsorganisation har haft inviteret nogle
eksterne prædikanter, hvis
me nneske syn vi er dybt
uenige i. For det ændrer ikke
ved, at vi rykker hinanden,
når vi taler sammen, og at dialogen og samarbejdet er afgørende for, at vi lykkes med
at nå de unge, der lige nu
lever på kanten af samfundet. Trossamfundet har en
stærk platform, hvorfra de
kan spotte de unge i risikozonen tidligt. Og de kan med
troværdighed udfordre de
unges verdenssyn på en helt
anden måde end kommunen
kan. Vi er altså afhængige af
det samarbejde.
Så
når
Socialdemokraterne, DF, V og K
ikke vil følge eksperternes
anbefaling, må vi kræve svar
på, hvad der så skal ske.
Hvis I ikke går ind for dialog,
hvordan når vi så de radikaliseringstruede unge, som
færdes i miljøer, vi har svært
ved at nå som kommune?
Hvordan skal vi få de radikaliseringstruede unge tilbage
til samfundet igen, når vi
giver dem en kold skulder?
Disse vigtige spørgsmål har
københavnerne krav på at
få svar på.
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Julemarked

T homas But tenschøn og
Carl Quist Møller har fundet sammen i et litterært og
musikalsk samarbejde med
udgangspunkt i en fælles
kærlighed til børnenes univers. Søndag den 13. december kan deres nye fængende
musikalske og underholdende show opleves på børnebiblioteket.

den Grå hal 9.-20. dec.
hver dag 12.00 til 20.00
Igen i år slår Den Grå Hal på
Christiania dørene op for det
årlige Julemarked. I denne
bazar af unika, lækkerier
til ganen og hygge i ordets
oprindelige forstand, valfarter kunstnere, politikere,
skuespillere, skuespillerinder og andre godtfolk til
Christiania Folkeakties lille
bod. De kommer for at være
med til at indsamle penge,
til den fond som ejer bygningerne i Christiania.
Perlerækken lyder her ved
deadline som følgende;
L ars Mi kke ls en , Je sp er
Christensen, Camilla Bendix, Morten Kabell, Lisbeth
Wolff, Nukâka Coster-Waldau, Ditte Hansen, Pilou
Asbæk, Troles Lyby, Helle
Dolleris, Niels Ellegaard,
Anne Marie Helger, Bubber, Mette Horn, Margrethe
Koytu, Claes K Bang, Kirsten
Olesen, Sanne Salomonsen,
Nicolas Bro, Thomas W Ga-

brielsson, Rasmus Botoft....
Listen bliver længere for
hver dag.
Hvis du vil vide mere, kan du
gå på Christiania Folkeakties Facebookside og se hvem
der kommer i Folkeaktiens
bod,den følgende dag.
Foto ©Tanja Fox. Troels
Malling Thaarup og Ditte
Hansen Julemarkedet 2014

Thomas Buttenschøn debu t e re r t i l jan u ar s o m
bø rne bo g sfo rfa tt e r m e d
Fortællingen om Bjørnen
Tofte i et stærkt samarbejde
med illustratoren og musikeren Carl Quist Møller. Her
op til udgivelsen præsenterer
den nye duo så et musikalsk
show, med egen komponeret
musik og masser af underholdning for børn i alderen
tre til syv år.

Thomas Buttenschøn og Carl
Quist Møllers musikalske
show for børn

Ganni åbner konceptbutik
i det tidligere posthus

Tekst og foto:
Marianne Frost

Vi er stadig nogle på Christianshavn, der begræder
lukningen af vores posthus, men når der lukkes en
dør åbnes der som regel et
vindue. Det er også tilfældet her. Det danske superbrand Ganni har nemlig
valgt at åbne konceptbutikken Ganni Postmodern i
vores tidligere posthus, som
glædeligt har spillet en stor
rolle i butikkens interiør:
loftet er postkasserødt og
står dermed i kontrast til
de hvide minimalistiske
træmøbler. Prøverummene
er vintage-inspirerede og butikken har sit helt eget logo.
G an n is kre at i v e d i re ktør Ditte Reffstrup fortæller:
“Jeg er begejstret for, at vi
åbner vores første Ganni
Postmodern-konceptbutik
på Christianshavn. Det er
et af mine yndlingsområder
i København, smukt med en
afslappet vibe. Og bygningen, et gammelt postkontor,
er et perfekt hjem for os

Hos Ganni Postmodern kan
du finde tøj fra tidligere
kollek-tioner, samples der
aldrig har været i butikkerne
og m ed tiden eksklusive
items fra catwalken. Kunder
vil møde et team på fire
personer og store manager
Cecilie Aaskov fortæller, at
der hele tiden kommer nye
varer: “Hos os vil kunderne

det perfekte hjem for past
season-kollektioner, samples
og andre sjældne ting.”

- og vi appellerer bredt, nemlig til kvinder fra 20 til 70 år.
Vi har fået en rigtig dejlig

Foredrag på
biblioteket
Torsdag d.14. januar kl.19-20 fortæller
Michael Frederiksen om sin seneste bog,
hvor han har interviewet en perlerække
af tryllekunstnere, klovne, komikere,
hypnotisører og alskens entertainer godog grove episoder, supplerer Michael
med et drys at tryllestjernestøv.
Det bliver sjovt. Det bliver spændende.
Det er for voksne.
Gratis adgang.

start og glæder os meget
til at hilse på Christianshavns beboere,” slutter hun
smilende.
G anni s åbni ngs ti der er
mandag til fredag kl. 10-18
og lørdag kl. 10-16.

Det er muligt at købe bogen
’Listen to Us! - showbiz interview’
til en fordelagtig pris efter
arrangementet.

Advent...
I disse Adventstider som
snart forvandles til Jul,
må vi lige mindes, at også
Den Hellige Familie var
til asyl i Egypten.
Det hjalp med nogle gaver af guld, røgelse og myrra.
Men familier i landsbyen
uden advarende åbenbaringer fra oven fik deres
småbørn massakreret af
en milits.

Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Christianshavns Bibliotek søn. den 13. december kl. 14.
B il l e tt e r t il ar ran g ementet kan afhentes på
biblioteket fra tirsdag
den 1. december.

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

Adventsaktuelt a. d.
2015.
Og læs så i Bibelen Mattæus kapitel 25 vers 31
– 46. (Det der med ”Jeg
var fremmed, og I tog jer
af mig”)
Men i det af vor nuværende regering udråbte
kristne Danmark, er der for

meget støj på, til at de ord kan
trænge igennem de alvorlige
og de alt for mange lange sorte
fredag-e s markeds førin gskamp. Glem forfølgelser og
mord på mennesker af alle
slags og alle aldre, som foregår
også nu. Også nu. Også nu.
owu.
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Naturklummen

JULEGAVE IDÉ –
Køb Gavekort
Vi holder JULELUKKET fra 23/12 kl. 14.00 til og med
1/1/16
Mulighed for booking af NYTÅRSBAD
30/12 fra 10-16 og 31/12 til kl. 10-12
KONCERTER I SOFIEBADET 29/11 og 17/01 kl. 16.00
KURBAD holder åbent med indgang fra gaden
Tirsdag – Fredag fra 10.30–21
med adgang til sauna, dampbad, koldt- og varmtvandskar,
café m.m.

Kragefuglenes
sorte sol
Hver dag i skumringstimen
kan man her i vinterhalvåret
- oktober til april - opleve
et fascinerende fænomen i
Christianias natur: Flokke
af kragefugle flyver larmende rundt og samles efterhånden i im ponerende
mængder i aftenens udvalgte
træer nær Stadsgraven efter
spektakulære flyveopvisninger. De flytter sig højlydt rundt mellem aftenens
foretrukne træer, enkeltvis
eller i smågrupper. Måske de
vælger samme træer nogle
aftener i træk, for så pludselig at vælge et andet område, men altid nær vandet.
Hvorfo r gør de det ? Jeg
spurgte engang en ornitolog, der fortalte mig, at
det var ren lyst og overskud,
fordi der ved solnedgang

dannes termiske vinde, der
er gode at ‘surfe’ på. Han
sagde også, at det mest er
de unge fugle, der har den
adfærd. De gamle erfarne
fugle holder sig til deres
territorier året rundt for
at forsvare dem til næste
ynglesæson. Og i øvrigt er
det stort set kun uden for
ynglesæsonen, det foregår.
I sommerhalvåret er det
kun de få uheldige uparrede
fugle, der samles; resten har
travlt med yngelpleje.
vning på termiske vinde, der
foregår. Når kragefuglene
lander i træerne, kan man
høre deres højlydte kra-kra
og måske se deres forskellige
kropssprog, hvilket altsammen er med til indbyrdes
-

Varmestuen Fedtekælderen har fået lov til at
benytte bruserne i den

tidligt. Der bliver altid skabt
plads på badelisten til de,
som er særligt trængende.

de tidlige morgentimer.

Et bad koster fem kroner
uanset om det er i Fedtekæl-

Dette er kommet i stand, da
der er plads til i varmestuens
ene baderum. Der kan bade
ca. 16 personer dagligt i
Fedtekælderen. Når der er
for mange, som vil i bad,
bliver der trukket lod. Dette
for at sikre, at det ikke altid
er ‘de stærkeste’, som står i
forreste række til bad. Lodtrækningen sikrer også, at
folk ikke skal stå og vente
udenfor Fedtekælderen i
lang tid inden åbningstid.
Ligesom det sikrer, at naboerne ikke vækkes unødigt

‘særligt trængende’ er det
gratis. Med mindre de har
penge på lommen. Men i
forbindelse med julen, vil
vi tilbyde gratis julebad i
hele december måned til
alle Fedtekælderens badegæster. Lysgloben i Vor
Frelsers Kirke, hvor alle
lyspengene går til Fedtekæljulebadningen.
Frivillige søges
om at benytte dets facili-

Torsdag fra 16.00 kun for kvinder og
1. onsdag i måneden fra 18.00 kun for mænd

mationer
om god
fod erti l st and og
derfor om
hvilke
fugle, der
h ar ha ft
held til at
finde gode fourageringssteder i dagens løb. Dem vil
mindre heldige så følge i
morgengryet.
Efter ca. en halv times aftenderes overnatningssted, f.
eks. til Kaninøen, hvor en
stor del overnatter siddende
tæt sammen, hvilket både
hjælper med at holde varmen
og beskytter mod fjender.
består af alliker, krager
og måske nogle få råger.

Mandag 13.30 til 15.30 - Hamam og Kurbad (booking
nødvendigt)
Mandag Billigdag fra 16.00-21.00 (frivillig bademester)
Lørdage og søndage fra 10.30 (booking nødvendigt)
HAMAM MASSAGER, KARBADE og GRUPPER

KOM OG PRØV VORES
Husskaden deltager ikke.
Med venlig hilsen
Foreningen til bevarelse og
udvikling af Christianias fri
Natur, som ønsker alle en
god jul og et godt nytår.
Fotos
Lene Verner Hansen

Saunagus fortsat hver tirsdag fra kl. 19.00
ved Michael fra Dansk Saunaselskab
Næste Midnatsbadning den 8/1 fra 21-24
Du kan nyde den smukke Hamam og kurbadet
Pris 175 kr. inklusiv skrub-selv m. blødt skum
af økologisk olivensæbe.
Priser inkl. pestemals, håndklæder, badesko, økosæbe
og te.
Hvis du er stamkunde så spørg efter et Klippekort
Tilkøb: Saltpeeling, ansigtsmaske og Hamam-scrub
Lørdag/søndag Kurbadstillæg på 75 kr.

til de mange, som kommer
og spiser morgenmad hver
morgen. Derfor søger vi frivillige, som sammen med en
medarbejder kunne tænke
sig at sikre morgenbadets
gennemførelse. Fedtekælderens brugere sætter stor pris

hidtil kan få et tiltrængt
bad. Der er dog dage, hvor vi
ikke har glæde af tilbuddet,
da der ikke er ressourcer
nok til at to medarbejdere
kan forlade varmestuen.
Der skal serveres havregrød

FællesHamam onsdage fra kl. 19.00 til 21.00
med Olivensæbe skrup-selv med kese
Kurbadspris +50 kr.

tilkendegiver, at de synes,
det er ren forkælelse. Så er
der blandt læserne nogle
gode folk, som har et par
ledige timer mandage eller
tirsdage kl. 8-10 om morgenen, hører vi gerne fra dig.
rin g t il F ed tekæ ld eren :
32545608
Sharon Parker
dgl. leder

1418 København K
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Susannes Christianshavn
Endnu et af de mange
billeder, som gemmer
sig i arkivet, hvorfra Susanne Mertz
hver måned gavmildt
gerne vil dele med os
allesammen.
Vi er her helt nede i
benenden:
Købmandsforretning.
Vin-Konserves-KaffeThe.
På hjørnet af Bodenhoffs Plads og Burmeistergade 1975.

Foto:
Susanne Mertz

Kolonihaven ved kanalen
En fritidsklub
for voksne
Kolonihaven er navnet på
en lille butik i Overgaden
Oven Vandet nr. 52. Den
er l ige dele syværksted,
salgssted af unika design og
et samlingssted for mange
forskellige mennesker.
Man går 3 trin ned og så
står man i Kolonihaven. Her
mødes man af et imødekommende og snakkesaligt menneske. Det er indehaveren
af Kolonihaven, Christel
Mayland. Hun fo rt ælle r
engageret om stedet og det
virker, som om hun har en
historie knyttet til samtlige
ting i butikken.
”Det har altid været en

barndom sdrø m at skabe
s åd a n e n s l ag s b ut i k ” ,
fortæller hun. Christel er 5.
generation på sin mors side
af skræddere og er vokset
op i en butik med baglokale.
Hun fortæller at nærheden
med kunderne og følelsen af

at være en stor familie, sidder dybt i hende.
I 2007 startede hun på sin
bachelor i ”tekstile fag og formidling” og i 2009, sammen
med med 4 andre piger, blev
frøet til Kolonihaven sået.
Den første butik startede
op på Vesterbro og navnet
Kolonihaven kom sig af, at
butikken skulle præges af
alsidighed, samlingskraft
og inspireres af duftene,
farverne, lydene samt det
rum melige og skæve fra
kolonihaver.
” Man skal ikke putte sig.
Man må være opsøgende,
nysgerrig og fremme i skoene
som selvstændig.”
Kom ind i min gade
Denne indstilling gjorde,
at Christel i 2011 lagde
billeder af Kolonihaven ud
på forskellige portaler og
fra Marianne Stagetorn Ko-

los, som er indehaver af Conditori La Glace i Skoubogade. Marianne sagde.”Kom
ind i min gade” og d.11.11.11
slog Kolonihaven dørene op i
Skoubogade.
I 2013 overtog Christel
Kolonihaven.
”Man skal virkelig brænde
for sit fag. Man skal være
god til at underholde kunder
og underholde sig selv i sidste ende. Og være “herre i
eget hus” udtaler Christel.
”Jeg er jo løve” fortsætter
hun. ” Jeg kan lide at lede og
fordele” siger Christel med et
glimt i øjet. Tiden nærmede
sig nu, hvor kontrakten med
La Glace skulle få en ende,
da Conditoriet. som planlagt,
skulle udvide.
Løven brøler
I Januar 2015 stod hun
under et træ i regn og kulde
ved kanalen og kiggede over

på Ove Bruhns
antikvitetsbutik.
L okale rne v ar
til leje. Chris tels flytning til
Christianshavn
blev opmuntret
o g s t ø t t et af
flere af hendes
v e n n e r . ” Ma n
prøver, om det
her virkelig er,
det her du elsker. Får du udlevet din passion?
”, tænker Christel højt i vores
samtale.
Den 5. juni
2015
blev
dørene slået op
til Kolonihaven i Overgaden
Oven Vandet 52.
Mens jeg sidder på en
skammel overfor Christel og
skriver mine noter ned, går
døren op og en ældre dame
kommer ind og siger ”hej,
jeg var ved at rydde op og
tænkte på, om du ikke ville
have dette puslespil?” henvendt til Christel. ”Jo, mange
tak” svarer Christel. Og så
udspilles der en lille samtale
motiv fra Holmens Bro. Gad
vide hvor det er fra. Kan
det ikke være fra en af de
små gader bag ved Holmens
kirke? Etc. Lidt efter går
damen og vores samtale kan
fortsætte.
Ildsjæl, bæredygtighed
og one of a kind design
Christel fortæller, at det,
der er i Kolonihaven nu
er en blanding af gamle

ting fra Ove Bruhns butik, hendes eget design
Mayland´s Manufaktur,
bøger, grammofonplader,
gamle gryder, glas og bestik og alt det, folk donerer
til Kolonihaven. I åbningstiden sidder Christel og
syr, filter, strikker eller
tekstiltrykker. Hun tilbyder at lave grundforme,
reparationer og omforandringer. Christels idé med
Kolonihaven er også, at
det skal være et sted, hvor
kulturen blomstrer. F.eks.
har der været holdt lyrikcafé og lige nu, i skrivende

stund, går der en dame rundt
ved navn Birgit Bonnichsen.
Hun har økologisk bomuld og
strikvarer med fra et projekt
i Uganda.
Christel slutter af med at
sige, at hun virkelig føler,
hun er kommet hjem- her på
Christianshavn-med udsigt til
de smukke træer og kanalen i
et område af København, hvor
rummeligheden og forskelligheden går hånd i hånd.

Í¿´¹æ
Î»°¿®¿¬·±²æ

Ñ°¹®¿¼»®·²¹ ¿º Ó¿½æ

tekst og fotos
Christina Maria

10

Christianshavneren nr. 9 / December 2015

december 2015
Vi arbejder med en
række sager – og nye
kommer til: De vigtigste
er nok
1. Plejeboliger på Christianshavn: Sådanne haves
slet ikke. Nu rumler Socialog Sundhedsforvaltningen
med nybyggerier på Amager
og Østerbro – men med godt
12.000 indbyggere, hvoraf
vel 3-4000 er over 65 år, var
det nok rimeligt at indtænke
en lokal løsning, så vore
ældre, når kræfterne bliver
små, fortsat kan opleve det
livgivende (og livsforlængende) kick, som det giver at
forblive i vante og velkendte
omgivelser. Vi har derfor
skrevet til forvaltningen
og påpeget problemet og
sam tidig bedt om, at en
repræsentativ embedsperson
kommer og drøfter sagen
med os i et snarligt møde.
2. Papirøen kommer snart
til at indgå i planerne for
fremtidens Christianshavn.
Allerede nu kører arkitekt-

konkurrence om udarbejdelse af en såk. “Masterplan”
for ø ens frem tid. D enne
afsluttes til februar, men
allerede nu har vi givet input fsva indretningen af et
havnebad, da vi nødigt ser,
at der bliver blot endnu en
standardiseret svømmehal
– med klorduft og det hele.
3. Vi holdt et nyligt Christianshavnermøde med politiet, respræsenteret ved
Task Force Pusher Street,
Lokalpolitiet og den kriminalpræsentive sektion. Du
var der måske også? Den
generelle evaluering efterfølgende var, at ordensmagtens repræsentanter var
venlige og imødekommende
– men ikke havde ret meget
nyt at byde på. Især kniber
det åbenbart med at sætte
ressourcer af til at betjene
borgerne, der hvor borgerne
(lav!) kriminalitetsstatistik
her på Havnen – men det sku
jo gerne forblive sådan, så
borgerne oplever maksimal

tryghed.
4.
Teknikog
Mi ljø borg me st ere n h ar
sammen med Christianiafonden iværksat et arbejde
for at byforny dele af Fristaden. Det trænges også,
efter at den dav. Slots- og
Ejendomsstyrelse i mange
år har blokeret ethvert
initiativ fra christianitternes side. Imidlertid er
Christiania jo en del af
Christianshavn – og endda
en meget væsentlig del!
Under påberåbelse af LUkommissoriets ordlyd om
høringsret i forbindelse
med væsentlige spørgsmål
for bydelen, har LU derfor
anmodet om snarest at blive
inddraget i arbejdet.
Og glem så ikke vor Nytårskur 8. januar kl. 1830 i
Hal C. Der bliver fest, lejlighed til at mingle og snakke – men også yderligere
nyt om Papirøens fremtid.
poul

Og så blev juletræet tændt....
og det holdt til at blive blæst igennem af Gorm
at stråle. Det blev en hyggelig fest med mindst 400 christianshavnere, der nød gløgg,
kakao og jueboller, skænket af Superbrugsen, Irma og Lagkagebageren. Og som blev
underholdt af det dejlige børnekor.
poul (der også tog billedet)

Samlingspunkt
Indre by

en af dagenes caféer, hvor
frokosten nydes

med, som vi alle skulle se.

SOLHVERVSFEST I KØBENHAVNS HAVN
Fredag d. 18. december kl. 16-18
Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K
Kom til solhvervsfest på Christianshavn med fakler, lysinstallationskunst, lanterneværksted,
pandekagebagning og vinterkoncert med kunstneren Ida Kudo.
Alle aktiviteter er gratis!

Lige nu er der stor fokus i
Københavns Kommune på
initiativer, der vil bekæmpe isolation og ensomhed.
Sådan et sted er Samlingspunkt Indre By, og vi har
eksisteret siden midt feb.
2015. Vi har allerede over
70 medlemmer/brugere og
konceptet er kulturelt og
socialt samvær bland ældre i
Københavns Kommune.
Vi har været på ture i
Malmø, gartnertur i Tivoli,
rundtur på Christiansborg,
byvandring i København,
guidetur på Sundholm, hemmelige byhaver i Køben-

havn, museums/gallerier, ombord på S kibet
“ Have t” m m. N og le af
brugerne er gået igang
“Hus et i Magstræde”.
Citat fra en af vores brugere: “Hvorfor sidde alene
derhjemme og glo tv, når
men i godt selskab”. Af
nye aktiviteter i 2016
er der stemning blandt
brugerne for, at der bliver
oprettet et maler- og syværksted samt fortsat
videoværksted.
Hermed et par billeder,

som er taget i dag inde i
S am lin gspunktet , hv or
en af vores brugere havde
han gerne ville have, at
vi alle så. Det andet er fra
vores frokost i dag. Vi har
medlemmer mellem 55-92,
som er lige fra ensomme
borgere, borgere med diagnoser til meget ressourcefulde stærke borgere.
Du er velkommen til at
kontakte mig
Josephine Paddison
Projektleder

Samlingspunktindreby@outlook.dk
+45 60 57 07 69
www.samlingspunktindreby.dk
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Colette&K - ikke bare en
vintagebutik som alle andre

Colette&K
O v er g ad e n
Vandet 40

I posthusets tidligere frokoststue er der åbnet en lille perle
- en vintagebutik med et anderledes koncept. Jeg besøgte
tik til noget særligt
Interview og fotos: Marianne Frost
Colette&K er en anderledes
vintagebutik - hvordan?
Vores butik skiller sig ud på
flere områder. Vi har for det
første tøj til alle køn og aldre,
vi tager ting i kommission
og modtager ikke kun dyre luksusbrands, men også lidt billigere mærker samt “ægte” vintagetøj. Vi har en systue, hvor
vi vil costumize noget af det tøj
vi køber på loppemarkeder og
lagre omkring i Europa. På et
tionstur til New York og L.A. og
ser på, hvad de har. Vi vil gerne
have nogle rigtig specielle ting,
så vi ikke drukner i stangtøj
fra Day, ACNE, InWear osv.
Jeg ville kede mig halvt ihjel,
hvis det kun var det der røg
over disken. Du kan sige, at
vi appellerer bredt med dyre
mærker som Gucci, Louis Vuitton, Chanel og Hérmes til en
amerikansk vintage footballjakke med læderærmer. Ja, vi
sælger også håndlavede lamper
fra Indonesien.
Hvorfor faldt valget på, at I
netop skulle åbne på
Christianshavn?
Vi har faktisk kun åbnet butikken pga. beliggenheden. Vi

er begge to kommet på
Christ ian shav n side n
barnsben og har et kæmpe
netværk her. Colette&K
blev ligefrem til ved en
tilfældighed. Jeg sad hos
min veninde Kamilla, der
jeg nys om, at posthuset
lukkede og at deres gamle
frokoststue skulle lejes
ud. Den aften cyklede jeg
hjem til min kæreste og
fremlagde ideen om at
åbne en fantastisk butik.
Et par dage efter var vi
inde og kigge på lokalet,
og så gik det bare derud
af.
Kan du fortælle lidt om
indretningen i butikken?
Idéerne er kommet hen
ad vejen. Rummene har
på en måde skabt sig selv.
Det eneste vi var sikre på
var, at vi ville bruge så
mange genbrugsmaterialer som muligt. Stort
set alt er fundet eller
købt gennem Den Blå
Avis - eller fundet på
vores eget loft. Vi har
selv bygget tøjstativerne

og disken. Butikkens to rum
er meget kontrastfyldte, men
det passer vildt godt sammen alligevel. Det ene rum
er meget råt og da vi var
færdige med det, havde vi
en ”New York, Lower East
Side” følelse. Der er allerede
mange der har taget billeder
af det rum.
Det andet rum er helt lyst og
ligner et stort walk-in-closet
med et kæmpe spejl og et rummeligt omklædningsrum. Der
hænger også en smuk gammel
lysekrone fra Italien. Damen
jeg købte den af fortalte mig,
at den er fra 1930.
V i h a r o g s å ku n s t p å
væggene – både for at udsmykke butikken, men særligt
for at give kunstnere mulighed for at eksponerer deres
kreativitet. Lige nu udstiller
vi Franciska Rosenkilde. Hendes billeder passer perfekt
ind i vores stil og kunder kan
bladre i hendes mappe og
bestille billederne på mål, så
de passer ind til egne vægge.
Hvad kan vintagebutikker,
som mainstream-butikker
ikke kan?
En butik som vores kan

Et lille udvalgt æbletræ...
Et lille æbletræ blev udvalgt til at være en vigtig del af det
ritual, som vi foretog os den allersidste dag på det store Verdenssymposium i tre dage for Free Cultural Spaces / Frie
Kultursteder, den 24-26. september her på Christiania
Der var deltagere fra mange
lande og hovedbasen var Den
grå Hal og pladsen foran, kaldet
Ridebanen. Folk var blevet bedt
om at medbringe en lille pose
lille stykke træ med et ønske
på, fra det sted i verden, som
de repræsenterede.
Vi gik syngende af sted i en lang
slange fra Den grå Hal - med
en cykelvogn foran med træet
i og en snor imellem os som vi
holdt fast i. Vi standsede nede
ved søbredden til højre for Dyssebroen. Her stillede vi os i en
stor rundkreds og blev en del
af en velsignelse af Moder Jord
og alle os - foretaget af en in-

diansk veninde, Laura
Gartmann fra Equador.
Dernæst blev der tændt
bål i midten af cirklen.
Vi lagde vore træstykker
på bålet under endnu en
ceremoniel velsignelse.
Siden gik vi lidt væk og
foretog den rituelle udplantning af træet et udvalgt sted ved søbredden.
En ung anlægsgartner,
Manju, havde forberedt
gravearbejdet og stod for
den side af sagen, mens

Laura stadig var
ceremonimesterinden.
Efter udplantningen blev først
den medbragte jord, dernæst
vandet, hældt på træet. Asken
fra de brændte træstykker,
blev senere strøet udover
jorden som gødning. Solen
skinnede på os. Det blev en
meget smuk dag...
Britta Lillesøe

Oven

Åbningstider:
Mandagtorsdag: 12-18
fredag 12-19
lørdag 12-17

tilbyde tøj og accessories, som
ikke længere bliver lavet.
Kunderne får et stykke tøj
fra en svunden tid og måske
en følelse af en tidsrejse. Det
er fedt at opleve, at ældre
damer kommer ind i vores
butik med d eres mødres
tøj. Fx har vi fået et helt
fantastisk Celine-sæt og vi
regnede os frem til, at det er
fra ca. 1930. Jeg tror vintage
altid vil være populært, fordi
folk er bevidste om, hvad
overproduktion gør ved vores
klode. Det handler helt sikkert også om økonomi, og om
tøj, som ingen andre har.
Er der noget tøj i butikken du er mest begejstret
for eller som skiller sig
mest ud?
Ja, det er helt sikkert det
Celine sæt vi fik ind. Og
så glæder jeg mig meget
til at customize tøj, så jeg
kan få udlevet min kreative
side. Jeg har to veninder der
skal sy, for jeg kan dårligt

tråde en nål.
Hvem er personerne bag
Colette&K?
Vi er et kærestepar, der
på mange måder er helt
vildt forskellige, men også
meget ens. Vi har begge
to et indre drive, vi rider
samme dag som vi sadler. Vi er københavnere

med stort K

Not just another vintageshop...

