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Beboerhusets 40-års jubilæum.....

s. 3, 12-17

Debat og læs.....

s. 4 - 5

Kalde- og kælenavne.....

s. 6

+ masser af kommende begivenheder i lokalområdet!
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Malebog om
Christianshavn
Christianshavns lokalhistoriske Forening og Arkiv har
udgivet en malebog om Christianshavn med motiver fra
det gamle og det nye Christianshavn.
Motiv og tekst er rettet mod børn, og Stine Hvid, bl.a. kendt

HUSKAT!
Miljøbilen kommer 16/11 kl 19-20
på Torvet.

Alle børneinstitutioner og skoler på Christianshavn tilbydes
saktiviteterne.
Desuden kan man give alle børnene et eks. med hjem.
Udgivelsen er støttet af Christianshavns Lokaludvalg og
Københavns Arkivudvalg
Andre er velkomne til at hente et eks. i Vagthuset, Torvegade
75 lørdage mellem kl 13 og 15.

og ideer.

Om Dead-lines
- og at komme for sent!
Vi publicerer deadlines for næste nr. hver gang – og det
somme, har vi aktivister ikke ressourcer til ideligt at bryde
avisen om fordi der nogle, som kommer med stoffet langt
efter deadline. Så fremover – sender du dit materiale efter
dead-line – så kommer det nok ikke med!

Advokatvagt på
liotek

-

14. dag
kl. 17-18

-

Seniorklubben
Hver mandag kl. 12 i
Hal C

November:
2. Klubdag: Reddernes Førstehjælp underviser i hjertemassage og hjertestarter.
9. Frantz Leander fortæller om Herman
Bangs ”Sommerglæder”.
16. Herman Bangs ”
24. NB! Tirsdag! – Bustur til det nye Søfartsmuseum i Helsingør m. rundvisning.
30. Gunhild Legaard fortæller om Carl
Nielsen.
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Hvad er Christianshavneren?
En lokalavis, startet af aktivister for snart 35 år
siden. Avisen kommer en gang om måneden,
(undtagen i januar, juli og august), omdeles til
alle husstande på Christianshavn og produceres
af politiske og økonomiske interesser – vores
formål er at orientere om det, der sker og interesserer i lokalområdet – og råbe op, hvis lokale
interesser bliver trådt under fode.
Og det, håber vi, vi kan gøre mange år endnu.

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

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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Kom, kom, kom til fødselsdag…

Christianshavns Beboerhus fylder fyrre
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Debat og Læs

Christiania
behøver en kærlig
hånd
Selvstændighed er et nøgleord for fristaden Christiania, men med et besøgstal et sted mellem e n
halv og en hel million om
året bliver der slidt meget
på området. D erfor ønske r Fonden Fristaden
Christiania og teknik- og
miljøborgmester Morten
Kabell at sætte gang i en
ekstraordinær indsats.

Vedrørende lukning af posthus
Så fik jeg bakset mig op på Torvet med rollator for at sende
min pakke bare for at finde ud af at der ikke er noget posthus mere !
Havde åbenbart overset hvis det har været omtalt diverse
steder .
Og hvis stupide ide er det så ?
En der ikke er åben for at der bliver bygget mere og mere
på Havnen og der flytter flere og flere til og ikke fra, og at
den er tæt beboet af ældre mennesker der ikke kan gå ret
langt og som i mit tilfælde så måtte bruge over 200 kroner
til taxa dagen efter til at tage ned i Vermlandsgade , et sted
hvor der skiftes butik hvert andet år så der har man heller
ingen garanti for at posthuset bliver liggende og hvor skal
vi så hen? Købmagergade ? endnu en dyr taxa tur for pensionister der i forvejen ingen penge har !
Hvorfor er det lukket ? er det Lagkagehuset der skal udvide
til cafe hvilket vi jo også har stort brug for med 4 cafeer i
området i forvejen og lige så mange bagere ?
Og hvad med al den nethandel der udvides løbende , var der
ikke brug for et posthus til at sende /afhente der , alle ved
jo at nethandel bliver større og større og også pakkeposten .
Gad godt vide hvem der er ansvarlig for den tåbelige handling og hvorfor ?
Mvh
Christina Bergendahl
Så er posthuset da lukket! Foto: JSR

Christianitterne er kendt
for at klare tingene selv.
Fristaden er blevet til på
baggrund af hårdt arbejde
fra begyndelsen, og som
udgangspunkt vil Christiania stadig gerne klare
sig selv. Men som fungerende turistmagnet med en
stadig stigning i besøgstallene kommer også et slid
på fristaden, som kan være
svært for de lokale at holde
trit med. Samtidig trænger
en del af ejendommene
også til energirenovering
i takt med udviklingen.
Derfor er Fonden Fristaden
Christiania og teknik- og
miljøborgmester Morten
Kabell (EL) enige om, at
Christiania på visse områder godt kunne bruge en
innovativ håndsrækning
for at optimere forholdene
på fristaden.
U d m e l di n g en ko m m e r
oven på en henvendelse
fra fonden med ønsket om
et partnerskab på Christiania. Bestyrelsesmedlem
Knud Foldschack forklarer
ønsket om en indsats på
fristaden:
- Efter at Christiania i

2011 indgik en aftale med
Claus Hjort Frederiksen,
og Fonden Fristaden Christiania med held har overtaget statens ejeransvar, er
det oplagt, at der arbejdes på
et partnerskab med Københavns Kommune til gavn for
et innovativt Christiania. Et
Christiania som bruges af
et stigende antal gæster, og
som til stadighed, i henhold
til aftalen med staten, skal
fremstå som en eksperimenterende bolig- og erhvervsbydel med et stort ansvar over
for den store befolkningsdel,
som følger Christiania.
Teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell er enig i, at
kommunen bør være medspiller i en opgradering af
forholdene:
- Christiania har nogle behov
på flere områder, og som en
del af København har vi også
et ansvar for at hjælpe til
med at få gjort forholdene
i orden og tidssvarende. En
del af boligerne har – ligesom
andre boliger i København
– et behov for at blive energirenoveret. Infrastrukturen
både på, men også omkring
Christi ani a kunne bli ve
bedre, og de sociale forhold
vil vi fra kommunal side også
gerne være med til at styrke,
siger Morten Kabell.
I første omgang har kommunen afsat en halv million
kroner til udarbejdelse af en
partnerskabsaftale mellem
de to parter, som er første
skridt mod en opgradering
af forholdene på Christiania.

Åbent brev til Skatteminister og
tidligere retsordfører for Venste
Karsten Lauritsen
Jeg er amerikaner og kom
til Denmark i 1976, og med
undtagelse af nogle få år i
80’erne, har jeg boet i Christiania mere end 30 år. I 1992
flyttede jeg ind i en skurvogn
med en tilbygning på 5m2
og en terrasse på bagsiden.
Tidligt i 2000 byggede jeg
et ufærdigt rum på min
terasse, der senere blev færdiggjort med støtte fra alle
de daværende medlemmer af
Christianias Kontaktgruppe.
Rummet blev påbegyndt
omkring 2003 og færdiggjort
omkring 2007.
Under de sidste 6 måneder
af Fæstnings- og Natursekretariat et’ s (FN S ) m yndighed over Christiania,
søgte jeg om en byggetilladelse gennem P. Plett,
der ringede til FNS men
fik afslag, selv om det var
tilladt at bygge indtil 2004.
Man kunne bygge, men man
kunne ikke få en tilladelse.
Idag, kan mine naboer bygge
med en tilladelse, som de fik
for 3 år siden (”reglerne” er i
indbyrdes modstrid).

Jeg vil gerne give en venlig invitation, men også en
personlig ”udfordring” til
Venstres tidligere ordfører,
Skatteminister Karsten Lauritsen. Jeg har hørt at du kan
lide at løbe gennem Dyssen i
Christiania, og at du har set
mit hus udefra, men du har
aldrig været inde i huset det mindste i området. Nu
vil du reducere det med 9m2.
Da du blev født, var jeg 36 og
min datter var 5 år gammel.
Stop og kom ind i mit hus
den næste gang du kommer
forbi. Det vil jeg respektere
dig for! Jeg måler folk efter
deres karakter, ikke efter
deres magt eller penge.
Mit hus er et af Christianias
mindste. Taget får det til at
se stort ud, men når man
kommer ind - så ser man
først. Besøg mig, så vil du
måske overveje at give en
dispensation. Jeg kan kun
respektere din beslutning
hvis du har set huset indefra.
Hilsen Joel William Rains
Dyssen - Tlf.: 60824895
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Kontroversielle
nøgenfotografier
er blevet
censureret
Nøgenfotograf Mathilde
Grafströms fotografier er nu af
Københavns politi blevet
censureret og forbudt udstillet
offentligt i København.
Københavns kommune var
ellers positive for at udstille
billederne og undersøgte muligheden for at udstille dem i
stort format på en af Københavns pladser. Billederne
som for tiden kan ses i flere
dameblade er uredigerede
nøgenbilleder af kvinder
med selvværdsproblemer.
De viser normale kvinders
naturlige skønhed. Men ifølge mails som kunstneren
nu er kommet i besiddelse af,
er fotoudstillingen i København blevet censureret af
politiet, som har erklæret
dem for at være ”pornografiske”.
Politiet vurderer Mathildes fotokunst til at være
blufærdighedskrænkende og
uegnede for børn. Loven, som
Mathilde Grafström mener
ikke skulle have været anvendt over for hendes billeder, handler om seksuelle
handlinger og ytringer af
en vis grovhed, herunder
beføling, ekshibitionisme
(blottelse), seksuelle be mærkninger og forevisning
af pornografi til børn. Kunstneren mener ikke at billederne er sex eller porno, men
at de er helt uskyldige nøgenfotos af kvinder med lavt
selvværd, som hun netop
fotograferer med det formål,
at de kan lære at elske deres
kroppe igen.
Den normale, nøgne kvindekrop er uskyldig og ikke
pornografisk, siger Mathilde
Grafström, og fortsætter:
«Den nøgne krop har gennem årtusinder været et yndlingsobjekt for kunstnere
i maleri og skulptur, og er
tidligere altid blevet beundret af beskueren. På vore
mus eer find es tusind vis
af billeder af nøgne kvinder. Glyptoteket er fuldt af
statuer af nøgne mennesker.
Men i dag er det åbenbart blevet den almindelige holdning
i samfundet, at kroppen er

noget beskidt og forkert, som
ikke tåler at blive set. Det er
da ikke mærkeligt, at utroligt mange børn og voksne
lider af mindreværdskomplekser over for deres krop,
når vi har så kropsfjendsk
en holdning i det moderne
samfund. Mens hård porno
flyder på nettet, og seksuelt
provokerende billeder kan
ses i stort set alle reklamer
for tøj og mode, er billeder
af normale nøgne kvinder
blevet uacceptable. Konsekvenserne af politiets censur af mine billeder af helt
normale kvinder uden tøj
er, at jeg ikke kan fortsætte
mit kunstprojekt, der ellers
netop tjener det formål at
støtte kvinder med komplekser, og normaliserer
forholdet til kvindekroppen
i samfundet.
Mathilde overvejer nu om
hun skal trodse politiets forbud og udstille sine billeder
alligevel, men hun risikerer
både bødestraf og fængsel
hvis hun gør det.
”Jeg vil altså ikke acceptere at politiet censurerer
min kunst! Jeg er faktisk i
chok over ulovliggørelsen af
min fotokunst og jeg bliver
nu mere og mere overbevist om, at mit projekt med
at vise normale kvinders
utrolige skønhed er vigtigt
for samfundet. Vi er ganske enkelt nødt til at få en
mere positiv holdning til
kroppen generelt, hvis vi
skal være glade og frie som
kvinder. I mine øjne behøver
ingen kvinde at skamme sig
over sin krop. Jeg mener at
kroppen er uskyldig, men
tankerne vi har om den ofte
er det modsatte. Dette er mit
budskab, og jeg opfordrer
derfor pressen til at hjælpe
mig i min kamp for at nå ud
til offentligheden med mine
billeder.”

ÍÌÛÓ
ÒÛÖÿÿ
Den 3. december skal
vi til folkeafstemning.
EU-partierne (SF, Soc,
Venstre, Rad. og Kons.) i
Folketinget vil overlade
store dele retspolitikken
til EU. ”Den Europæiske
Arrestordre” hedder
et af direktiverne, som
de EU-gale partier vil
tilslutte sig.
Forestil dig, at du har
været i Rumænien på
ferie. Et stykke tid efter
at du er kommet hjem til
Christianshavn, dukker der
hos Københavns politi en
udleveringskendelse op på
dig fra politiet i Rumænien.
Du er sigtet for en kriminel
handling i Rumænien. Du
ved det måske ikke selv, for
du kender ikke rumænsk
lovgivning. Måske er der
sket en fejltagelse, eller
det korrupte politi i landet
mangler en syndebuk. De
danske myndigheder er nu
forpligtet til at udlevere
dig til Rumænien. De må
ikke en gang prøve sagen.
Så kan du ellers sidde og
kukkelure i et rumænsk
indtil din sag kommer for
retten.
Denne lille historie er
ikke grebet ud af den blå
luft.Det er sådan Den
Europæiske Arrestordre
vil komme til at virke, hvis
vi går fra det nuværende
mellemstatslige samarbejde
til et overstatsligt samarbejde. Sådan som det vil
ske med et Ja d.3.12.
Stem endelig NEJ d.
3. december. Eller vær
forsigtig med, hvor du
tager hen på ferie!
mvh
Birte U. Pedersen

Kontaktperson til
Folkebevægelsen mod EU
Chr.havn/Indre By
komiteen.

Gaderne skal ikke tages
tilbage med vold!
Af Ayfer Baykal (SF), gruppeformand i Borgerrepræsentationen
Røgbomber, brændende barrikader og ødelagte cykler.
Det var ikke meget hensyn, der blev taget til de
lokale christianshavnere
ved de uroligheder, som for
nyligt blussede op i området omkring Christiania i
forbindelse med en Reclaim
the Streets-demonstration.
Flere lokale beboere var
afskåret for at komme til
deres hjem fredag aften på
grund af risiko for brosten
og tåregas. Børnefamilier

måtte vende om og finde et
andet sted at sove. Og da
de vendte tilbage, kunne de
se deres cykler afbrændte
og ødelagte. Reclaim the
Streets startede som et fredeligt initiativ, der ville give
det offentlige rum tilbage
til lokalsamfundet. Det har
langt hen ad vejen bygget på
ikke-voldelig civil ulydighed
og sjove kulturelle begivenheder i dagslys. Hvad skete
der lige med det? Konceptet
synes at være blevet overtaget af ballademagere på den
yderste venstrefløj, og det
er ikke kønt. Inden for kort
tid har to demonstrationer
udviklet sig voldeligt. Først

på Nørrebro og senest nu på
Christianshavn. Med voldelige aktioner som disse tager
man mere fra lokalsamfundene, end man giver til dem.
Man afskærer de lokale fra
deres egne byrum og gør
dem utrygge. Den usunde
alliance mellem aktivister
på den yderste venstrefløj
og folk, som opsøger ballade
og vold, er enormt uheldig.
Når man brænder ting af og
kaster med røgbomber, så
fører det uvægerligt til sammenstød med politiet. Og det
trækker endnu flere uheldige elementer til. Det er
simpelthen ikke i orden, at
voldelige sammenstød skal
overtage de københavnske
gader på den måde. Reclaim
the Streets skulle efter min
mening gå tilbage til sine fredelige happenings. Det tror
jeg også, at lokalsamfundet
ville sætte større pris på.

Lokalpolitiets arbejde på
Christianshavn & Christiania
Kom til møde
onsdag den
18. november kl. 19.30 i
Christianshavns Beboerhus
i den store sal og hør om
Lokalpoliti Amagers arbejde
på Christianshavn og om
Task Force
Pusherstreet

Lokalpolitiet
fortæller om
tryghed og sikring
af dit hjem

Mvh Mathilde Grafström

Christianshavns Lokaludvalg arrangerer
mødet i samarbejde med Task Force Pusherstreet og Lokalpolitiet
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Kalde og kælenavne på
Christianshavn, del 2
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Tekst og fotos:
Asger Jansen

3
5

1 -”Det Hvide Snit”, Lejerbos boliger i Strandgade efter
Wildersbro, har fået sit kaldenavn efter hjerneoperationen,
Lobotomi, populært kaldet ”det hvide snit”, der anvendtes
tidligere for at kurere psykiske sygdomme. Husene ligger på
men det rådes der bod på nu, med de nye altaner.
Husene er i øvrigt også hvide.
2 - ”Den Gule Misundelse” er også Lejerbos, men bygget
lidt senere. Husene ligger overfor ”Det Hvide Snit”. Misundelsen går på, at netop ”Det Hvide Snit” har så meget
bedre udsigter. ”Den Gule Misundelse” er naturligvis bygget
i gule mursten.

4

6

3 -Vores stolte Udenrigsministerium indeholder talrige
små indsnit i facaden, der giver god mulighed for at forrette sin nødtørft netop her. Derfor kælenavnet ”Le Grand
Pissoir”.
4 - En trofast læser, Bente Vinsten, har skrevet til os og
fortalt, at det gule hus bag ”Lagkagehuset” kaldes ”Sandkagen”, som vel er rimeligt nok at kalde det, når det ligger
på ”de bageste hylder” i forhold til bageren og i øvrigt har
den gule sandkagefarve med den brune skorpe ovenpå.

5 -Huset i Torvegade, hvor bl.a. Westergårds Møbler har
GRØN fugemasse og har grønne altaner.
6 -Operaen er vel knap Christianshavn, men den kan da

8 -Vores smukke og berømte Frelser Kirke kaldes naturligt
nok på vores lokale københavnske for ”Frelleren”.
Giv os et praj om hvad du kender af kæle- og kaldenavne for
huse og steder på Christianshavn.

for ”Kasket Karl”.
7 - Set oppefra er grunden der afgrænses af Burmeistergade, Prinsessegade og Bodenhoffs Plads af form som et
strygejern, og det er da også hvad bebyggelsen kaldes.

Mail til: Christianshavneren@beboerhus.dk
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Søkvæsthuset okt. 2015
tekst og foto: Rudi Roedel
nere står tilbage på brostenene og venter på afhentning.
Efter 261 år i statens eje, med mange skiftende formål
og funktioner, blev Søkvæsthuset solgt. Hovedværket af
arkitekt og Eigtved-beundrer Johan Christian Conradi,
en af Christianshavns arkitektoniske perler bliver dermed
kommer nok. Hvem er så køberen? Og hvad, hvilken historie købes?
som så mange andre huse på Christianshavn. Til opfyldning brugtes også natrenovationen. Den blev tømt i Søkvæsthusets nærmeste omgivelser i ”Stadens Kule”. For at sprede
tæt ved. Stanken var efter sigende forfærdeligt, selv for
datidens hærdede næser. Tyve år senere blev natrenovaBygningerne rummede mange menneskeskæbner, højkultur, men også lemlæstelse og død. Søens kvæstede og døende
blev indbragt her efter Slaget på Rheden i 1801. Og gården
blev vidne til regulære eksekutioner. Ulidelige forhold hos
Søkvæsthusets nabo, Tugt-Rasp- og forbedringshuset, førte
rettet straks, de andre måtte se på massakren- en rystende
opfordring til at rette ind på datidens sociale problemer ved
at dukke nakken.
seeet, og her er håb forude. Danmarks rigeste og på søfart
og olieudvinding baserede fond åbnede sparegrisen og ud
trillede millionerne til bevaringen af Danmarks sømilitære
bevaringspris Europa Nostra. Selv Dronningen kom sejlende
Søkvæsthuset og blev modtaget med maritim honnør. Hun

og Johanne Louise Heiberg boede i Søkvæsthusets tredje
ter sad Heiberg deroppe nat efter nat, kiggede på stjerner,
opslugt af himlens dybde, ligesom sin åndelige fælle Tycho
Brahe mange år før. Louise lå i rummet nedenunder og
længtes efter ømhed og nærvær eller gik hvileløse ture i
haven for at spejde op til sin mand. Imens søgte Heiberg at

smil for at åbne museet med royalt nærvær. Ak, ja......
Håbet er nu at Orlogsmuseet som en selvejende statslig
forhandlingerne.
Teater- og litteraturinteresserede ved det: Johan Ludvig

blev også langet over disken. Og bygningen er altså solgt,
tillige med gartnerhuset og portnerboligen.
Selv kiggede jeg i mere end 50 år ned fra 1.salen i arbe-

Nyt fra lokaludvalget

stitution. LU her nedsat en følgegruppe for at opfylde sin
opgave om at skaffe borgerne ørenlyd i sager ”af væsentlig
betydning for bydelen”. Men følgegruppen er endnu ikke
blevet indkaldt til møde hos Børne- og Ungeforvaltningen.
Det må vi gøre noget ved.
Der kører nu en arkitektkonkurrence om den fremtidige

Som nogle af jer sikkert har bemærket, har vi nu lanceret
vort borgerpanel, hvor vi via e-mails kan spørge borgerne
om deres mening om aktuelle emner. Efter lidt startvansoppe på et absolut repræsentativt antal respondenter. Men
stemme kan LU tale med. Så, hvis du har lyst, klik ind på
vor hjemmeside og tilmeld dig.
Hidtil har vi fået meget spændende og engagerede resulSå vær vis på, at vi bruger jeres svar til noget!
Nogle gange får vi sager til høring, der er så tekniske,
at man må håbe, at forfatterne selv forstod dem, da de
skrev det. En sådan sag er ændrede bevillingsmodeller på
fritidsområdet. Vi har prøvet at sætte os ind i det, men har
næppe forstået det hele. En ting er dog klar: det vil medføre
nedskæringer på fritidsområdet lokalt på 11,5% - et tal, der
vækker til eftertanke.
Der bygges på Trekantgrunden til en mega børne-/ungein-

på årstidernes skiften og folkelivet neden for mine vinduer.

vi søge at få sparket bedst muligt ind i processen.

tianshavnerruten, dvs cyklestien over Inderhavnsbroen,
tværs over Christianshavn (inkl. fredeligere dele af Christiania). Vore bange anelser ghar især gået på, at det tempo
og den hensynsløshed, som en del cyklister udviser, kun
kunne føre til grimme ulykker på smalle steder. Nu kommer
der en ”Københavnerrute” lige uden om Christianshavn, der
trampes i pedalerne, alt hvad remmer og tøj kan holde. Da

gader, hvor tohjulet ”road-rage” kan udspille sig.
Vort lille land bliver for tiden opsøgt af mange mennesker,
der er nødt til at forlade hus og hjem pga rædselsfulde til-

gens lokaler og festklædte gæster strømmede til for at fejre
jubilæer, bryllupper, fødselsdage. Og herrer i prangende
uniformer, med sabel ved siden dumpede ned fra en tidslomme, lige ned i gården, til lyden af piber og trommer fra
Søværnets Tambourkorps.
gøre plads til køberen. Jo, tidens tand gnaver- også i mit liv.
Og hvem er så køberen? En pengestærk kapitalfond, en
velpolstret rigmand, en stor koncern? Vi ved det ikke. Forsvarets Ejendomsstyrelse holder kortene tæt ind til kroppen
Den venter vi så på.

ikke, vi kan være bekendt. Vi har derfor henvendt os til BRs
svar, der dog ikke rummede nogle konkrete tiltag. Vi vil i
gtningenes sag.
Igennem et par år har Task Force Pusher Street nu været
aktiv. Task Forcen har åbent drøftet sit virke med en række
udvalgte borgere på kontaktgruppemøder. Nu kommer
turen til jer alle: 18.november holder vi ChristianshavnerForcen og få svar på spørgsmål, videregive betragtninger
og give gode råd. Task Forcen suppleres af lokalpolitiet,
der vil fortælle om tryghed og hvordan man bedst muligt
sikrer hjem og ejendele. Her vil der selvfølgelig også være
mulighed for debat.
Og glem så ikke vor festlige og hyggelige juletræstænding
på Torvet søndag 29/11 kl. 16.
Vel mødt!
poul
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København
skal også
have en
bilfri dag
For nylig blev Paris’ verdensberømte Avenue des
Champ-Élyssés indtaget af
folk til fods og på cykler, da
kærlighedens by for en dag
Nu skal initiativet kopieres
til København, mener Enhedslisten og Radikale Venstre, som sammen vil gøre
drømmen til virkelighed.
I et forsøg på at begrænse
luftforureningen i Paris
var biler for en stund forerede franske hovedstad.
I stedet kunne beboere og
turister indtage byen til
fods og på cykel uden at
bekymre sig synderligt om
forurenende partikler i luften. Et problem pariserne
ellers dagligt må trækkes
med og i en sådan grad, at
Eiffeltårnet tidligere har
været nærmest usynligt,
fordi det har været indhyllet i bilos. Københavns
teknik- og miljøborgmester
Mort en K abe ll (E L) og
Radikale Venstres medlem
af Teknik- og Miljøudvalget
Mette Annelie Rasmussen
ser gerne initiativet indført
i København:

Gymnasieelever
fra Christianshavn
trækker i
arbejdstøjet
Gymnasieelever fra Christianshavn trækker i arbejdstøjet for unge i Somaliland
Matematik- og historiebøger
bliver skiftet ud med arbejds handsker, kost e og
mu sikinstrum enter, når
elever fra Christianshavns
Gymnasium den 4. november på den årlige Operation
Dagsværkdag skænker en
dags arbejde til fordel for
unge i Somaliland.
Den 4. november væbner
gymnasielever fra Christianshavn sig med koste og
arbejdshandsker, når de
sammen med 15.000 andre
gymnasieelever landet over
giver en dag af deres uddannelse for at unge et andet
sted i verden, kan få en. I
år er det i samarbejde med
SOS Børnebyerne, som vil
bruge de indsamlede midler
til at stifte en elevbevægelse
og forbedre gymnasierne i
Somaliland.
Dermed får privatpersoner,
virksomheder og offentlige
institutioner muligheden
for at hyre en eller flere
elever og støtte op om projektet. Der kan f.eks. være
tale rengøring, lagerarbejde,
kreative indspark på arbejdspladsen eller noget helt
fjerde.
Elever fra Christianshavn
hjælper unge somalilændere
i nærområderne
Modsat resten af Somalia
er Somaliland en forholdsvis fredelig region, med en
demokratisk valgt regering.
Men dårlige muligheder for
uddannelse og en skyhøj
ungdomsarbejdsløshed er
årsagen til, at mange unge
vælger at migrere til Somalilands nabolande eller
tage den farefulde rejse mod
Europa.

Med projektet vil O perat ion D agsværk og SOS
Børnebyerne starte elevråd
på ti gymnasier i Somaliland
og gennem aktiviteter på
gymnasierne træne 15.000
s o m al i l an ds ke e l e ve r i
deres rettigheder, viden
om uddannelsespolitik og
i at føre kampagner med
gennemslagskraft. Projektet
unge kvinder kommer i gymnasiet. Dermed får de unge
mulighed og lyst til at blive
og forbedre det somalilandske samfund.
”Det er vigtigt, at vi hjælper
med at forbedre vilkårene
for unge somalilændere,
men vi skal også give dem
nogle redskaber, så de selv
kan forme deres egen fremtid i Somaliland. De skal
føle, at de også er en del af
samfundet, og at deres mening også tæller. Derfor vil
Operation Dagsværk og SOS
Børnebyerne sammen med
elever på danske gymnasier
give ungdommen i Somaliland en stemme, så de kan
lære at sige fra og til,” siger
Paula Guillet de Monthoux,
direktør i SOS Børnebyerne.
Fakta: Operation Dagsværk
er de danske gymnasieelevers egen udviklings- og
solidaritetsorganisation, og
SOS Børnebyerne arbejder
verden over for at sikre
børn og unges vilkår og
rettigheder. Privatpersoner, offentlige institutioner
og virksomheder kan hyre
elever til den 4. november
ved at oprette et jobopslag
på www.od.dk/hyrenelev.
Det koster minimum 300
kroner for fem timers arbejde.

Spil skak på Biblioteket

Hver torsdag kl. 15-16 kan du spille skak
på biblioteket.
Ingen tilmelding – for alle

Christianshavns Bibliotek

- Hvert år dør flere hundrede mennesker i København som følge af støj og
luftforurening, og tusinder
bliver syge. Da vi under
VM i halvmaraton lukkede
af for biler, viste målinger,
at forureningen faldt til en
sjettedel af det normale
niveau. Det siger jo alt
om, hvor galt det står til
og giver i den grad stof til
eftertanke, siger Morten
Kabell.
O gså Radikal e Venst re
tilhænger af tanken om
en bilfri dag i København.
Partiets medlem af Teknikog Miljøudvalget, Mette
Annelie Rasmussen, siger:
- København anerkendes
bredt som en af de byer,
der ligger i front inden for
både klimaarbejde, grøn
trafikplanlægning og livability, og det er derfor en
god prioritering, at København også her markerer
sig sammen med andre
storbyer i Europa.

- En bilfri dag handler dels
om at give borgerne mulighed
for at udnytte byens rum på
alternative måder og dels om
at sende et signal om klima
og miljø skal højere op på dagsordenen, slår Mette Annelie
Rasmussen fast.
Morten Kabell har tidligere
efterlyst hjælp fra Christiansborg for at komme luftforurening i København til
livs, men her har politikerne
været ramt af handlingslammelse. Derfor håber Morten
Kabell også, at en bilfri dag
kan være med til at få øjnene
op hos de passive politikere
på Christiansborg for, at det
er nødvendigt at gøre noget
ved den massive biltrafik i
København:
- I Berlin arbejder man med
strenge miljøzoner i forhold
til bilismen, og i Paris har
bystyret forsøgt sig med at
forbyde halvdelen af bilerne
at køre på særlige dage. Alt
sammen for at gøre noget
for at komme den livsfarlige
forurening til livs. Det er imponerende, at vores politikere
nægter at tage ved lære af
andre foregangslande, siger
Morten Kabell.
Morten Kabell håber også, at
en sådan event kan være med
til at få københavnere bilejere
til at genoverveje, om det er
nødvendigt at have bil i byen:
- Jo mindre plads vi behøver
at bruge på opmagasinering af biler, jo mere plads
kan vi give tilbage til københavnerne. Selvfølgelig er der
nødvendig trafik i form af
dag kan forhåbentlig vise
folk, hvor let det er at komme
rundt i byen på cykel, når
bilen ikke er et valg. Lad os
veksle parkeringspladser til
brede fortove, opholdsrum
og bedre forhold for bløde
lyder det fra borgmesteren.
Det er i øjeblikket byerne,
der handler på klimaområdet, og nu er byernes rolle og
vigtighed skrevet ind i FN’s
bæredygtighedsmål, ligesom
byerne for første gang får en
rolle at spille på et klimatopmøde, når hele verden mødes
i Paris til december.

9

Christianshavneren nr. 8 / November 2015

Susannes
Christianshavn
Naturklummen
Oktober har i år givet mange
gode naturoplevelser. Den
mest markante var vel super blodmåne-formørkelsen
med den røde måne, der ud
over denne unikke oplevelse,
kastede det mest fantastiske
farvede lys ned på jorden. Vi
var super heldige med den
klare nat, og rigtig mange
Men naturen på voldene
er heller ikke at kimse af.
Træer, buske og urter står
og bugner med bær, frugter
og frø. Derfor kan man være
fuglearter, der på deres rejse
sydpå, trækker igennem
vores grønne korridor, hvor
der er rigeligt med mad og
skjul. Kig efter rødhalse,
vindrosler og sjaggere.
Troldænder, taffelænder
og pibeænderne er ved at
ankomme for at tilbringe
vinteren her. Troldænderne
bruger især Stadsgravene
som soveplads om dagen.
de ud i Sundet for at dykke

så tilbage til Stadsgravene
en times tid før det bliver
lyst. Det er vigtigt for dem,
at de kan tilbringe dagen i
fred for både og kajakker.
Svaneungerne er kommet
på vingerne, og de voksne er
nu ude og vise dem verden.
søerne og kysterne i Københavnsområdet.
.
Hvis man er heldig, kan man
stadig møde et pindsvin eller
en tudse før de går i hi for
i skumringen.
En ting der stikker i øjet især langs vandkanten - er
store mængder AFF AL D
især plastik. Vi prøver på
Christiania at det samlet
sammen ved et par gange
årligt at indsamle alt affaldet i ”Søen”. Det er ikke små
mængder der bliver samlet
op, og kørt på skraldestationen.
Kommunen gør rent i parken
på land, men ikke til vands.
men det trænger der til.

Det meste kan tages fra
land med et langt net. Et
andet probl em er de skraldespande, der står ved
bænkene i parken. De har
ikke noget låg, så krager,
skader hopper ned i dem og
hiver affaldet ud på jorden,
for at se om der skulle være
noget spiseligt. Men det ikke
spiselige blæser ofte ud i
vandet. Det ville være en god
ide at foreslå kommunen at
sætte nogle skraldespande
op med låg på.
Men kommunen skal også
have ros. De har taget forsommerens klager over den
forringede vandgennem st røm ni ng alv orl igt . D e
har sat net op ved de mest
kritiske udstrømningsventiler, så de ikke stopper til.
Og vander er faktisk blevet
meget renere.
Mvh. Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie Natur.
Fotos: Palle Andersen-Harrild

Ê· ¬:²¼»® ¶«´»¬®:»¬
-(²¼¿¹ ¼ò îçò ²±ª»³¾»® µ´ò ïê °;
Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²- Ì±®ª

Dette billede er taget til Christianias 25 års
års fø
fød
dselsdag i 1997, på Fabrikken , hvor der traditionen
tro er gratis morgenmad og underholdning. Det er
Grev Lyhne der spiller og den lille dreng der står og
ser på hedder Holger.
Foto. Susanne Mertz.

Tysk café for danskere
Mandag d.9.
nov. kl.18-19:30
starter Petra
Ulmer en tysk
samtaleklub på
Christianshavns Bibliotek.

Rejser du tit i Tyskland? Har du tyske relationer? Vil du gerne
pudse dine tyske gloser af eller synes du
bare det kunne være
sjovt at tale tysk i et
uformelt forum? Så er
den tyske samtaleklub

måske noget for dig.
Der er ingen tilmelding
– du møder bare op.
Christianshavns
Bibliotek
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leshed anderledes!

11. nov, kl. 18

november, kl. 18
Historien udspilles i det kommunistiske Polen i 1962. Anna
(Agata Trzebuchowska) er en
18-årig novice, der forbereder
sig på at blive nonne på det
kloster, hvor hun har boet
hele sit liv. Før hun afgiver
sit endelig løfte, opfordres
hun til at opsøge sin eneste
nulevende slægtning - tanten
Wanda, en kynisk og letlevende
kommunistisk dommer (Agata
Kulesza), der dulmer smerten
over både fortiden og nutidens
fortrædeligheder med alkohol
og løse affærer. Sammen drager
de to kvinder ud på en rejse.
Polen 2013. Instruktion :
Pawel Pawlikowski. 80 min.
Danske tekster.

I 1977 kastede en uafhængig dokumentarfilm lys
over bodybuildermiljøet.
D en tjen te m as ser af
penge ind og skabte international sensation.
Og så startede den én
mands multi-million dollar karriere og ændrede
bodybuildermiljøet for
altid. George Butlers dokumentar følger den femdobbelte Mr. Olympia,
Arnold Schwarzenegger,
mens han konkurrerer
om det sjette mesterskab.
USA, 1977. 82 minutter. Danske tekster.

18. nov kl. 18
Denne prisvindende dokumentarfilm fortæller
historien om sangeren
og tegneren Daniel Johnston. En psykisk syg kunstner, hvis tegninger har
været udstillet og solgt på
verdensplan; hvis musik
er blevet indspillet af
Beck, Wilco, Nirvana,
Sonic Youth, og Pearl
Jam. På en gang genial,
skrøbelig og i s ærde-

Instruktion: Jeff Feuerzeig.
Vises med engelsk tale, uden
tekster.

nov kl. 18
Gertrud lever i et passionsløst
ægteskab med Gustav Kanning. Hun meddeler ham, at
hun vil skilles og har indledt
et forhold til den unge kunstner Erland Jansson. Jansson
er tilsyneladende parat til at
ofre alt for sin kærlighed til
Gertrud... Filmen er baseret
på Hjalmar Söderbergs teaterstykke fra 1906 og blev
Söderbergs forlæg er naturalistisk i sin ånd, mens Dreyers
film er udsøgt stiliseret og
søger tragedien. Atypisk for
Dreyer er der næsten ingen
nærbilleder men til gengæld
lange elaborerede kamera-

Hvidt
Der skete så ma nge
gennembrud i årene efter
1864 – flere af romantikkens illusioner blev gennembrudt. Erik Skram gik som
17-årig med i krigen, blev
svært såret, også i sindet
ved synet af, hvor tåbelig
krigen var. Bagefter blev
han journalist og forfatter,
en central iagttager af de
områder i samfundet, hvor
det brændte: politik, forsvarssag og litteratur, bl.a.
som stenograf i Rigsdagen.

Skram kom derved tæt
p å d e n s t o rm o m s u s t e
Georg Brandes og blev af
ham kåret som en af ”Det
m od ern e ge nn em bru ds
mænd”, der skulle bryde
en port ind til realismen.
Skram dyrkede et meget
frisindet kønsliv, men mødte i 1883 den norske forfatterspire Amalie S kram,
giftede sig med hende og opdyrkede hendes talent som
forfatter, der førte til hendes kendte socialrealistiske
romaner – mere realistiske
end selv Brandes kunne
goutere, men folkelæsning

ber kl. 19 - Fri entre.
Christianshavns Bibli-

-

53

Handel

af 89 indstillinger. Resultatet
er en næsten ubønhørligt renset visuel stil, hvor renhed og
enkelhed karakteriserer det
samlede udtryk.

Anne Bahnson – tidligere
leder af Sisimiut Museum
-fortæller om kolonihistorien mellem Grønland og
Danmark, deriblandt om
K on g el ig e G røn l and ske
dreder havde havne- og
oplagsplads på Christianshavn.
Sted: Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade

læser op på biblioteket

kl. 19
Arr.: Lokalhistorisk Forening & Arkiv - www.chrarkiv.
dk

Tænkepause

Forfatteren Per

i hele Norden efter hendes

Asbjørn Kaasgaard

afsnit af sin roman
stiania”.
Han taler om Christianias forvandling fra alternativt fristadssamfund

Fænomenologien udgør en
af det 20. århundredes store
spireret bl.a. eksistentialismen, dekonstruktionen og
m egen ande n t ænknin g.
Også den dag i dag har den
denfor moderne bevidst -

med myndighederne til
en normaliseret bydel
m ed “ ulovligt ha sh ordensmagten.
vember kl. 19.00
Fri entre

-

Biblioteket
2. 11. kl 18.00

i protreptisk samtale på
Teaterøen
I efteråret inviterer Teaterøen en række markante
kulturpersoner indenfor
til protreptiske samtaler
Kirkeby.
Aftenens gæst torsdag d. 12.
november kl. 20.00 er designer
Mads Nørgaard, der blandt
andet står bag modehuset Mads
Nørgaard – Copenhagen.
D en p rot rep t is ke sam t ale
foregår i Teaterøens Café, hvor
der traditionen tro serveres
fragilité.

A rr an g e m e n t e rn e e r
gratis, men tilmelding
på info@teateroen.dk er
nødv endig. Pl ads ern e
fordeles efter først til
mølle-princippet.
Teaterbussen kører gratis fra Christianshavns
St ed: Teaterøen, William Wains Gade 11, Refshaleøen
Se mere på www.teateroen.dk

Man har et standpunkt, til ...
ja, tak, den kender vi. Politikere skifter holdning, som
vinden blæser.
Men er vi selv meget bedre?
Ikke ifølge Michael Bang Petersen, politisk psykolog ved
Aarhus Universitet.
For vores hjerne er ikke bygget til nutidens komplekse
graf 20-spørgsmål.
Den tænker politik, som da
vi levede i små grupper på
den østafrikanske savanne
for tusindvis af år siden. Så
den skifter holdning på baggrund af sukker, muskler og
hormoner frem for logiske
argumenter. Måske er der en god forklaring på vejrhanernes ustadige
opførsel?

hedsforskning. Men hvad
gemmer sig bag det kringlede navn? Jeg vil i mit
foredrag på pædagogisk vis
nærme mig fænomenologien, ikke som forskning
eller filosofihistorie, men
som tænkning, for at svare
på spørgsmålet: Hvad vil

fænomenologien sige os?
Jakob Tvede Holgersen -

tur - Bor på Christianshavn
ber kl. 18 - fri entre

-

Christianshavns Bibliotek

Kom og få designet dufte der matcher dig og din livsstil
Mød Karina Juhl Geneser, kvinden med næse for at
kombinere alt fra 2 til 27 noter af essenser fra naturen
til ion til dufte der matcher dig og din livsstil her og nu.
Der vil også være en præsentation af økologiske produkter fra Yelva Beauty,
Alle produkter er fremstillet af rene, økologiske råvarer,
dyrket af den vilde natur og fremstillet af Karina Juhl
Geneser; parfumeur, cremekok.
Karina har fremstillet en luksus efterårs SCRUB af
Himalayasalt og Hybenkeneolie - gæsterne denne aften vil
være de første til at prøve peelingen.
“Naturen har små mirakler, som kan forebygge stress
og give os den særlige ro mange mennesker ønsker i
hverdagen”

se mere på:
yelvabeauty.dk
Sådan kommer du med:
Tid: onsdag 11.11. kl 19 -21

