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Vor Frelsers Kirke i februar
Diakoniens Dag

Gudstjenester
Søndag d. 1. februar
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Fredag d. 6. februar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 8. februar
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt

v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Kom udklædt i kirke bagefter slår vi katten
af tønden!
Vi kårer både
kattekonger og
kattedronninger.
Fredag d. 20. februar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Fredag d. 13. februar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Lørdag d. 21. februar
Dåbsgudstjeneste kl.
12.00
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Lørdag d. 14. februar
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Søndag d. 22. februar
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Søndag d. 15. februar
Fastelavn
Børne- familiegudstjeneste
kl. 10.30

Fredag d. 27. februar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Finn
Damgaard

Musik
Søn. d. 8. februar 2015, kl. 15. (Fri entré)
Fødselsdagskoncert for Bent Lorentzen 80 år.
Sangeren Jakob Bloch Jespersen og organisten Jens E.
Christensen opfører blandt andet Bent Lorentzens ”Erotiske Salmer” med tekst af Brorson og Ole Sarvig. Desuden
opføres Axel Borup-Jørgensens ”Herbsttag” med tekst af
Rilke.
Søn. d. 15. februar 2015, kl. 15. (Fri entré)
Fastelavnskoncert.
Trompetisten Kasper Knudsen og organisten Lars Sømod
opfører værker af Eben, J.S. Bach og fødselaren Bent Lorentzen.

Siden 2013 er kirkerne samt de frivillige organisationer
på Christianshavn gået sammen om et fælles oplysningsarbejde kaldet ”Diakoniens Dag”. Diakoni handler om at
gøre tjeneste for og udvise omsorg for sine medmennesker.
Aktørerne bag projektet på Christianshavn er Vor Frelsers
Kirke, Christians Kirke, Varmestuen Fedtekælderen, Genbrugsen på Torvet, Frelsens Hær i Wildersgade, Menighedsplejen samt KFUM-K. Alle nævnte organisationer ønsker
med Diakoniens Dag at oplyse christianshavnerne/københavnerne om, hvilket arbejde der lokalt udføres for bydelens mest udsatte befolkningsgrupper, som er hjemløse,
misbrugere, psykisk syge og socialt udsatte mennesker. Det
sker for at vise omverdenen, at det sociale hjælpearbejde
er nødvendigt, og at arbejdet i praksis gør en forskel for de
mennesker, der har brug for hjælpen.
Diakoniens Dag bliver i år afholdt lørdag den 7. februar,
hvor repræsentanter fra de implicerede organisationer vil
der mulighed for at mødes og få en snak om, hvilket billede
diakonien tegner sig for på Christianshavn.

Diakoniens Dag 2013
Foto: Flemming Pless
Programmet for dagen er følgende:
PROGRAM 7. FEBRUAR:

Christians Kirke i februar
Gudstjenester og Koncerter

Frelsens Hærs hornorkester på Torvet

Lisbeth Zornig i Christians Kirke

Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Flemming Pless
Mandag d. 2. februar 2015 kl. 19.30
Koncert med Kammermusikforeningen af 1887
Velkommen til en aften i kammermusikkens tegn. Oplev
trioen Vitruvi med Niklas Walentin, violin – Jacob la Cour,
Mozart og Sjostakovitj. Entre 100 kr. (studerende har gratis
adgang)
Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Susanne Ivalo Rasmussen
Onsdag d. 11. februar 2015 kl. 17.00
Onsdagskoncert
Studerende fra Musikkonservatoriet spiller værker for
Musik af bl.a. Gubaidulina og Beethoven.
Gratis Entre
Søndag d. 15. februar kl. 10,00
Højmesse v/ sognepræst Flemming Pless
Søndag d. 22. februar kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Tine Berg Krogstrup
Søndag d. 22. februar kl. 16.00
3 of a Kind
Oplev en trio med nogle af Københavns mest markante
musikere, som alle har spillet sammen i mange år Arrangør.
Copenhagen Jazzfestival
Entre: 100 kr.
Søndag d. 1. marts kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Flemming Pless
Mandag d. 2. marts 2015 kl. 19.30
Koncert med Kammermusikforeningen af 1887
Dutilleux, Mozart og Carl Nielsen
Entre: 100 kr. (studerende har gratis adgang)

Copenhagen Winterjazz i
Christians Kirke
Copenhagen Jazz Festival afholder i perioden fra d. 6.- 22.
Februar 2015 Winterjazz med mere end 1000 koncerter
fordelt over 100 steder i København og dele af Frederiksberg. Festivalen har eksisteret siden 1979 og bliver afholdt
to gange årligt sommer og vinter.

I Christians Kirke på Strandgade vil festivalen afholde 3
koncerter hvor jazztoner vil fylde kirkens smukke rum og
berømte akustik.
Fredag d. 6. februar kl. 19.30 kan du opleve de 3 Hess
brødre Emil, Nikolaj og Mikkel Hess i en koncert for saxofon,
med inspiration fra både de danske og nordiske musiktraditioner blandet med amerikansk jazz indslag. De tre brødre
indgangen)
Søndag d. 8. februar kl. 16.00 kan du opleve Emil Hess
Quartet med musik fra deres nye cd, som byder på ny nordisk
jazz med transatlantiske islæt og meget mere - som de netop
turnerer rundt med i uge 7. Kvartetten består af Graig Earle
på bas, Richard Huntley på trommer, Thomas Clausen på
Søndag d. 22. februar kl. 16.00 kan du opleve trioen 3 of
a Kind. Trioen består af en række markante musikere, som
har spillet samme i mange år. Emil Hess på saxofon, Jørgen
kompositioner af Emborg, Lee og Hess. Alle værker passer
godt ind i kirkens smukke og berømte akustik.
Ved alle koncerter åbnes dørene ca. 30 min. før koncertstart.

Lørdag den 7. februar kl. 15.00 gæster Lisbeth Zornig
Christians Kirke i forbindelse med det lokale arrangement
”Diakoniens Dag”.
Lisbeth Zornig vil tale om den magi, hun oplevede under
”Stemmer på Kanten”, hvor hjemløse, stofmisbrugere og
andre udsatte stemte dørklokker og arrangerede valgmøde.
dem er gået ind i politik, frivilligt arbejde og har fået jobs.
Kom og vær med til en eftermiddag, hvor også Christianshavns lokale varmestuer vil være repræsenteret og fortælle
om arbejdet her. Lagkagehuset på Christianshavn sponsorerer kagen til kaffen.
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Christina von Bülow duo
med Daniel Franck
Daniels basspil kan man
har haft den unikke chance
at modtage undervisning af

af denne og hun er gennem
sit særdeles melodiske og
Christina har modtaget
og Palæ Pris og har udgivet 8

Tenoren Visti Hald i solistroller og nu freelance solist
i og uden for Danmark samvirkede med guitartrioen

kraftfuld levering af tre

med brede internationale

land guitar opvarmning til
tenorens overstrømmende

P ro gr a mm et spæn dt e
stilmæssigt fra Händel til
Hindemith, og i hvert andet
-

man gik over til en guitartrio
eredes en arie fra Rossinis

Efter pausen blev publicert” fra 1930, Hindemiths

trioen spillede gennem det
flotte brede program med
-

iensk statsministerbesøg
begivenheden af slægtninge
til en glad lokal hotelejer
som en ”kom tilbage senere”

tekst: owu

dling og andre aktiviteter i

genhusning

-Jeg er meget glad for, at
ersgade har vi fundet en
god løsning, der sikrer gode
faciliteter til træning, behan-

Tidsplan

bro, Aktivitetshuset Randersgade, Træningscenter
-

holdt lukket et par dage
gen, forbliver tilbuddene de

dk eller ved indgangen
Pris: 100 kr.

kums klappende krav kom

plukket rose, der i sin korte

tilbud, der har adresse i
Randersgade 60 og Vord-

orkestre og mestrer en bred

22. feb. kl. 16.00

guitar mellemspil fra Car-

Sundhedshus Østerbro på vej

Østerbro, Christianshavn
og Indre By får et nyt
sundhedshus inden 2015
er omme. Sådan lyder ét
af nytårsforsætterne fra
sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

iel giver altid sit fulde engagement og kærllighed til

Rosengren, Tootie Heath,
-

holdt ikke længe, men den

foto: Susanne Mertz

Flere kommunale tilbud i
Randersgade og Vordingtedag i januar for at give

en af de mest efterspurgte

-

-

Visti Hald med Trio -

foto:Susanne Mertz

18

Christianshavneren nr. 1 / Februar 2015

Så blev
Havnen
en klog sjæl
fattigere…

Ruth Campau, Linar Connectioned

pressefoto

Arkitektoniske
iscenesættelser på Overgaden
De to aktuelle udstillinger
på Overgaden er totalinstallationer, der på hver deres
spektakulære måde omformer udstillingsrummet og
inddrager publikum.
Overgaden lægger frem til
midt marts rum til to udstillinger, der på hver deres
måde er optaget af arkitektur og samspillet mellem
værket og publikum. Der
venter derfor de besøgende
en sanselig og rumlig oplevelse, når de træder ind over
tærsklen.
Maleriske manifestationer
I stue-etagen har den danske kunstner Ruth Campau
skabt to store maleriinstallationer lavet særligt til
Overgadens rum. Publikum
mødes af en farverig gulvmosaik, stringent sammenstykket af tidligere værker
og kasserede elementer fra
værkstedet, som omkranses
af et hævet gangsystem
langs udstillingsrummets
vægge, hvorfra man kan

betragte værket ovenfra. I
udstillingens bagerste rum
blokerer en ni meter bred
monokrom mur-konstruktion for umiddelbar passage,
men går man bagom den
massive mur overraskes
man af en helt anden type
struktur, der står i skarp
kontrast til forsiden.
Ruth Campau er optaget af
farvernes muligheder, og
hvordan de sammen med
materialer og arkitektoniske
konstruktioner indvirker
på det menneskelige sanseapparart. I løbet af sit
mangeårige arbejde som
kunstner har Campau udviklet et særligt forhold til
penselstrøget som en signatur og en kompromisløs arbejdsmetode, hvor hvert afnærværet og øjeblikket..
Ruth Campau: Between the
Past and the Coming løber
frem til d. 15. marts
Arkitekturens oversete rum
På den danske kunstner

Asbjørn Skous første større
soloudstilling bliver Overgaden omdannet til en samlet arkitektonisk installation, hvor beskueren mødes
af collager og skulptur, der
italesætter byens oversete
og fortrængte rum.

Fornylig døde litteraten Jørgen Hunosøe efter længere
tids sygdom. Jørgen var født
i Nykøbing F i 1939, men
trådte sine ungdomssko i
Kgs. Lyngby. Valgte den
snævre og vanskelige vej og
blev mag.art. i Nordisk Litteratur. Det førte til et 10
binds værk om Sophus Clausens Lyrik. Og Jørgen var selv
et stort stykke af en litterat.
I mange år redigerede han
kyndigt og indsigtsfuldt i
alt 75 bind i serien ”Danske
Klassikere”. Litteraturverdenen husker ham måske
bedst (og smerteligst) fra
den fejde, han indledte, da
han analyserede og afslørede
Ole Wivels (og ”Ringens”)
nazistiske tilbøjeligheder.

A ng re b e ne
på hans person blev ikke
ført med de
re ne ste
midler og
gik ham dybt
på. Men han
fastholdt
sine veldokum e n t e r e de
synspunkter
Privatfoto
på trods af Jørgen Hunosøe
per sonlige
omkostninger.
Efter pensioneringen af- Vi vil savne en vidende, klog
slørede Jørgen sine evner og beskeden samtalepartner,
som digter i 2 rigtig gode der altid gav af sig selv –
digtsamlinger, udgivet på også i uforpligtende samtale.
eget forlag. Forarbejderne til
poul.
en tredje eksisterer og kan
måske samles op.

Maj 93 i Helligåndshuset

Asbjørn Skou er optaget
af, hvordan arkitektoniske
rum påvirker os som mennesker. Med udstillingen
udforsker han dette forhold
i en iscenesættelse af udstillingsrummet, hvor store
sort/hvide collager af byens
ofte oversete infrastruktur
og døde zoner sættes i relation til computergenererede
arkitekturbilleder og betonskulpturer. Installationen
er udformet som et billedterræn, som beskueren kan
bevæge sig igennem.

Amagertorv. Der inviteres
til fernisering tirsdag 27.
januar kl. 16 - 18
Udstillingen har åbent fra
28. januar - 8. februar 2015

Asbjørn Skou: A Staggering
Territory løbet frem til d.
15. marts
Søren Birk Pedersen, “Vagtbygningen og indgangen til Holmen ved Trangravsvej, 2014. Pigment i akryl på lærred
Kunstnersammenslutningen
maj 93 inviterer igen med
sine, denne gang 6, gode

kunstnere og 4 spændende
gæster til en righoldig udstilling i Heligåndshuset ved

Teater i Byens Lys
Før Olaf F Får Sko På!
Teateret “Byens Lys” på
Christiania, starter året
med en humoristisk, satirisk og munter forstilling
om ytringsfrihed, religion,
kultur, løgne og latin. Her
er højt til loftet og der er lagt
brænde og latterpiller i
kakkelovnen, som spreder
varme og glæde i teaterets
støvede lokaler.!
Kom med og oplev et humoristisk, satirisk og involverende teaterstykke i en tid
hvor dialogen mellem os
mennesker og vores forskellige værdier og kulturer aldrig har været mere aktuel.!
Burde man spise citronmåner?!
Christianias teater “Byens
Lys” byder på forførende

teater med forstillingen “Før
Olaf F får sko på”.
Her er fokus på hverdagens absurditeter og dagligdags gøremål og dilemmaer.
Når ens verdens billlede
krakelerer ledes der altid
efter et ståsted, et sted at
placere det selvforskyldte…
Er det skæbnens skyld,
Guds skyld, bare tilfældigheder eller bestemmer vi
selv over vores liv?
Og bør man egentlig spise
citronmåner?!
Visuelt er der stor kontrast
i stykket som foregår i en
tegnet 2 dimentionel sort/
hvid verden, hvor artisterne optræder i farverige
kostumer mens stumfilms
musik spillet på klaver og
brudstykker af sang vil understøtte forstillingen.
Forstillingen foregår et bi-

zart sted, hvor tid er relativ.
Et sted hvor fortid, nutid
og fremtid eksistere side
om side.!
Kultur, religion og den
klassiske kamp mellem
det gode og det onde.!
Denne kompliceret fortælling tager beskueren

med på eventyr gennem kultur og
religionshistorie. Den forærer beskueren den Klassiske
kamp mellem det gode og det
onde, som aldrig har været
mere aktuel end nu oven på
den forfærdelige tragedie på
Charlie Habdo i Paris for kun
få dage siden. !

Kampen foregår ikke mellem himmel og jord men lige
for næsen af dem. Nutidens
fetich får på humoristisk vis
fordrejet hvad vi troede vi
viste om indbyggerne i den
lille landsby og nutidens pro
blemstillinger bliver karikeret. !
Alt i alt kommer vi rundt
om emnerne Kristendom,
nordisk mytologi, new age
tendenser og satanisme.
Magtmisbrug, sladder og beskyldninger, løgne og latin,.
Bøssekulturen, Bigami, og
seksuelle feticher endnu et
ømt emne; burde man spise
citronmåner?!

Åbningstider: Hver dag kl.
10 - 18
Særligt arrangement d.
31. januar kl. 15,30 : Musik
og lodtrækning
Se mere: www.maj93.dk
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Hun skal fornemmes
måtte helt tæt på for at se det
rigtigt. Det betog mig meget
med sin enkle og alligevel
stærke og finurlige udtryk.
Senere så jeg samme billede
i kataloget, nu i næsten A-4
format, det var stadig et meget

Sermitsiaq VII, 2003, fotogravure/ætsning 24X41 cm
Nordatlantens Brygge viser en
retrospektiv udstilling med den
spændende, eksperimenterende
og sanselige grønlandske kunstner Anne-Birthe Hove, som
døde i 2012.
Udstillingen strækker sig
over begge de to store udstillingsrum i stueetagen og på første
sal, så vi får et vist indblik i
Anne-Birthe Hoves alsidige
kunstneriske produktion. Men
der er foreløbig registreret mere
end 635 værker, og der dukker
hele tiden nye op. Og heri er
ikke medregnet de frimærker og
de mange udsmykningsværker
og en meget stor mængde af
skitser og illustrationer.

er som at læse en bog, du
skal tæt på og nærlæse”.
Hun udtrykker her netop den oplevelse, som

om intensiteten forsvandt
lidt – det blev måske lidt for
tilgængeligt?
Men der var også billeder,
som man ikke kunne få nok af
på udstillingen. ”Inuppassuit,
Liv og død – nu (1993)”, som
egentlig er en lille stregætsning/akvatinte på 31x 22 cm,
er på udstillingen fotograferet
stort op, så den får et monu-

Hun kunne være bidende
skarp og dødelig morsom.
Men det, jeg lærte at sætte
pris på, også på afstand,
var hendes ærlige mening,
i enhver henseende, og derved også hendes ubetingede
kærlighed til det at være
menneske.”
Jessie Kleemann beskrev
også Anne-Birthe Hoves
kunstneriske ståsted, ”Men
et sted (og et ord) der gik
igen og igen var ordet ”Mellemtid” – ”Meanwhile” –
”In-between” –”PIFFISSAT
AKORNANNI”! Det står
for mig, som noget, der er
en del af Anne-Birthe Hoves
natur. At stå klippefast,
ikke bare som kvinde og
kunstner, men som en del af
en kultur, der drejer rundt
og rundt om sig selv og alligevel formår at lade sig
rive med af Verdens strøm.
Ét af de billeder fra den serie
har hun kaldt MODVIND.
Og menneskefigurerne er
genkendelige, som helt små
som om de søger noget, eller
er på vej til noget. Men hvor
hele det omgivende univers
er i konstant bevægelse,
som om hun vidste, at vi om
lidt kunne blive suget ind i
orkanens øje, ---”
Der er på udstillingen
både en del billeder fra serierne Mellemtid og Modvind.
Og der er billeder fra en
meget stor serie af billeder

Anne-Birthe Hove har arbejdet
og hun har været flittig med
sin kunst, og hun har været
nysgerrig og eksperimenterende
med teknikker og virkemidler
videosekvenser, som viser kunstneren, mens hun arbejdede.

Anne-Birthe Hove fra 2011.

Foto: Mikisoq Hove Lynge

af vartegnet, Sermitsiaq, fra
Nuuk, hvor hun boede meget
af sit liv.

(hendes grønlandske navn,
red.)
Dig ind i pladen, kobberpladen, zinkpladen, stenen,
akrylpladen, farverne og,
hjertet livet og det uigenkaldelige.
Du ville have det, jagte det,
få det, fortære det, livet det
lille pus!
Du var og er Mellemtiden
og har NU kastet dig Op
mellem de Største, hvor Tid
ikke er så vigtigt længere.
Qujanaq Tak!”

Anne-Birthe Hove var ikke
en politisk kunstner, selv
om hun levede i en brydningstid i Grønland. Hun
var heller ikke en natur
kunstner, men hun var en i
agtager og en ”fornemmer”,
og hun skildrede sit samfund og sin omgivende natur
med arkæologens nysgerrige interesse – og afprøvede
og brugte teknikker, som
kunne bringe hende frem til
det udtryksfulde, sanserige
gerne ville være.
Jessie Kleemann udtrykker
nogen den, der satte kunstner-rollen på tapetet, og var
aldrig nærig med at give sig
til kende gennem sit virke.
“Anne-Birthe (Ane-Berti)

størrelser, vi ser bearbejdede kobberplader og tilskårne,
serne er mangfoldige, sanserigdommen uvurderlig og tiden
står stille mens vi fortaber os.
På udstillingen ser vi også et
stort dejligt foto af kunstneren,
taget af hendes søn, og under fo-

“Inuppassuit, Liv og Død - nu”, 1993, stregætsning/akvatinte, 31X22 cm
at nærstudere et sær-

Modvind (serie), 2004, ætsning/chine-collé, 11X13 cm

mentalt udtryk, som er befriende, titlen og intensiteten
i billedet taget i betragtning.
Den grønlandske skuespiller,
forfatter m.m. Jessie Kleemann holdt en åbningstale for
sin gode venindes udstilling.
Hun beskriver Anne-Birthe
Hoves flittige kunstnerliv,
og relaterer det bl.a. til deres
fælles kunstneriske vennekreds sådan,
”Anne-Birthe Hove, som vi
kendte hende, var altid en
stor humorist. Men en skarp
humorist, og iagtager af livets
gang, og dets mennesker. De
stakkels mennesker, os stakkels mennesker, som hun forlod alt for tidligt. Jeg husker,
hvordan hun som menneske
altid var professionel. Det var
lidt ligesom hun var lidt mere
fremme i skoen end os andre.
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Udstillingen er lavet i samarbejde med Bornholms
Kunstmuseum og kan ses
indtil 12. april på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91. Og fra 1. maj på
Bornholms Kunstmuseum.
Jane Lytthans
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CD BREAKING NEWS: Skolevalg 2015
Paneldebat med ungdomspolitikere på Døttreskolen tirsdag d. 27/1 - to dage før den landsdækkende
valghandling, hvor 70.000 skoleelever afgiver deres stemmer - som gjalt det et folketingsvalg.
Hvem vinder? Følg med, når DR Ultra sender direkte fra Christiansborg kl. 18 til 20 d. 29. januar.
Mandag d. 12.januar blev Skolevalg 2015
skudt i gang: Statsministeren udskrev valget
i en direkte tv-transmission, og så kunne de
tilmeldte elever begynde et forløb, som via
fordybelse, indblik i - og valg af - mærkesager, udarbejdelse af kampagnemateriale
har givet mulighed for mange gode diskussioner, tanker og overvejelser.
Argumenter og modargumenter, indsigt og
viden har gjort det muligt for deltagerne at
tage stilling, at fokusere, at til- og fravælge for forhåbentlig at nå frem til netop det sted,
x’et skal sættes - på torsdag.
På CD var vi så heldige, at hele seks
ungdomspolitikere havde svaret ja til at delskoleleder Birgit Lose kunne byde velkommen og god fornøjelse, hvorefter ordstyreren
skitserede planen for slagets gang:
Først en kort præsentationsrunde og så
videre til meningsudvekslinger vedr. udvalgte mærkesager fx “Bedre og billigere
transport”, “Afskaf social dumping”, og i
tilgift nogle af de mærkesager, som tydeligt
har haft mange af vore elevers interesse
undervejs i forløbet: “Aktiv dødshjælp” og
“Afskaffelse af monarkiet”.
En livlig udveksling af synspunkter og
argumenter fulgte - med en lejlighedsvis
pejling af, hvor mange elever, der havde fået
en bedre afklaring af deres holdning til den
diskuterede mærkesag: Fingeren i vejret,
ikke for eller imod, men blot for en større
sikkerhed i et synspunkt.

Scener fra tirsdag:
Før
Under
Efter
Slutbemærkningen
over alle kom Nilly
fra SDU med:
“15 - 16-årige er
gamle nok til at få
stemmeret”!

kunne sige tak for engageret deltagelse til:
I alfabetisk partirækkefølge: Sajda (DF),
Kevin (KU), Erik (RU), Nilly (SDU), Lotte
(SFU)og Malene (VU) - og naturligvis også til
Michael Kamber, der som forælder på skolen
gerne ville give en hånd med.

Fotos: Marie V., 9.kl. og CBC
Tekst: CBC

Philip de Lange
En murermester, der drev det vidt!
Badeloch Vera Noldus:
Philip de Lange
Københavns store bygmester.
234 sider. Kbhv. 2014
Strandberg Publishing.

En grundig og veldokumenteret bog er
udgivet om bygmesteren Philip de Lange,
hvis bygninger stadig spiller en betydelig
rolle i lokalsamfundet. Han blev født i 1704
i grænsebyen Strassbourg, men drog i en ung
alder til Haag og bosatte sig, måske fordi der
var mere arbejde at få. Philip var uddannet
som murer – men på den tid skelnede man
ikke skarpt mellem murermester, bygmester
eller arkitekt. Det er ikke så mange år siden,
at en bygningsfaglig grunduddannelse også
var et krav for at uddanne sig til arkitekt her
i landet. Imidlertid var den rige tid i Holland
ved at klinge af – og der var ikke så meget
arbejde at få.
Imidlertid nedbrændte omkring 1/3 af
København i 1728. Opgaven med genopbygning var langt større end de lokale
bygmestre og håndværkere kunne klare.
Myndighederne valgte derfor at annoncere
ude i Europa efter folk, der kunne være
med. Den annonce så Philip og benyttede sig
straks af arbejdskraftens frie bevægelighed
(det havde man også den gang) og drog til
København, ledsaget af et par svende og
sin læremester Dussart. Familien stødte til
senere. Og her begyndte eventyret!
var brug for alle hænder – i begyndelsen
mindre betydningsfulde opgaver, som han
løste ud fra det, han havde tilegnet sig af
viden, håndværk og stilsans hjemme i Haag.
Men snart vokser opgaverne og Philip udvikler sig. Tilegner sig lokal skik og brug,
lærer af de naturlige materialer på stedet

og bliver en efterspurgt arkitekt/bygmester,
værdsat for sin stramme klassicisme, hvor
det ostentative er underspillet, så det blot
virker stærkere. Han bliver også Flådens
bygmester, hvilket lokalområdet endnu
bærer talrige spor af. I 1766 døde han, man
må antage mæt af dage efter et fantastisk
livsforløb.
Herom har den hollandsk fødte og –uddannede forsker Badeloch Vera Noldus
skrevet en interessant bog. Vera Noldus har
arbejdet i Danmark i mange år og skriver
rigtig godt dansk: kun enkelte steder røber
en ordstilling, at hun ikke er født dansksproget. I øvrigt er Badeloch en karakter i
et hollandsk renaissancedrama, hvor Badeloch er sindbilledet på den kompromisløse,
ægteskabelige kærlighed. Vera Noldus´ værk
er grundigt, veldokumenteret og forsynet
med et godt apparat, bl.a. en grundig værkgennemgang, hvor man kan vinde indsigt i
deLanges mange bygninger og bliver gjort
opmærksom på de detailler ved hver enkelt
bygning, det er værd at bide mærke i.
Det, der undrer undertegnede lidt, er at
Philip deLanges ret enestående livsforløb
ikke giver anledning til mere nysgerrighed
om, hvem manden egl. var. Hvad påvirkede
hans beslutninger – udover nøgtern søgen
efter indtægt. Hvilke overvejelser gjorde han
sig, når han valgte forskellige løsninger – og
derigennem var medskaber af en stilretning?
Hvordan spillede familie og arbejde sammen? Vi får enkelte hints – der dog ikke
synes væsentlige for fremstillingen. Og dog

må individet Philip deLange indlysende
have været af ret enestående karakter. Nå,
mere derom kan jo evt komme i en anden
udgivelse. Et enkelt sted savner jeg lidt perspektivering: Vera Noldus omtaler grundigt
deLanges pragtfulde bygninger på Holmen
(også det, der ikke er der mere), men kunne
godt have nævnt, at den praktiske baggrund for al pragten var, at han byggede for
på tidspunktet til blandt Verdens 5 største
svarede hertil.
Når alt dette er sagt, holder vi Bogen om
Philip deLange i hånden nu. Et nyttigt værk
for alle de, der vil studere de vidunderlige
bygninger yderligere. Lokalt har vi Asiatisk

Kompagnis kontor i Strandgade (nu en del
af Udenrigsministeriet); Hans egen bolig i
Prinsessegade (nu børneinstitution); Arsenalet på Arsenaløen (pt Forsvarskommandoen); Magasinerne på Frederiksholm (nu
Arkitektskolen og boliger; Mastekranen og
Spantehuset) (anvendes stadig af Søværnet
og Holmens vagtbygning (der også stadig
anvendes af Søværnet.) Bevæger man sig
over de efterhånden talrige broer, vil man
By, f.eks. postkontoret i Købmagergade og
og Assistenshuset (nu Kulturministeriet)
på Gl. Strand.
poul.
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Eleverne var selv med til at bestemme indholdet af deres workshops og var med i udarbejdelsen af

-

-

videre til den egentlige opgave, som lød på at

Skoledagen kan godt være andet end bare
at sidde og lave det samme som vi altid ple-

min mening den mest spændende, men også
mest stressende og turbulente periode af hele

Men det har den ikke været den sidste halvanden måned, vi har nemlig hjulpet snap

fritidsaktivitet, mens andre lavede et logo

-

Endelig, endelig sidder vi efter en lang
skoledag med kedelige matematik timer og

både vi og publikum, lod det til, var tilfredse

få undervisning af otte forskellige kunstnere,
undervisning med det vi kan lide at lave i

jeg tilfreds med skolens alternative måde at

sjovere og du kan gå til det efter skole hvis

har både været lærerigt og spændende, og
efter at have forhørt mig blandt nogle af mine
klassekammerater, som også har deltaget i
snap-projektet, kan jeg altså konkludere at
det ikke bare er min, men også den generelle

så at få lov at gøre det i skoletiden, i stedet
for at have biologi eller læse i en bog er fan-

Snap forgår om tirsdagen over i den røde

lavede vi en aftale med vores workshopleder,
om at vi skulle være halvt på gøgl og nycirkus
Vores 6-ugers forløb har været som en rejse

trommer på ruderne men der er stadig lunt

måneder med hård træning, har vi kæmpet

et gulligt lys ned på os, mens Smartboardet

Inden vi tog hul på forløbet med snap, hørte
jeg nok til gruppen af folk, hvis forvent-

Efter lang tid med sjove og kreative timer
er vi klar til at vise festivalen for familie og

jeg må også ærligt indrømme, at efter at
have fået en grundig og mere uddybende
overhovedet var, af vores, i øvrigt, yderst

første gang vi trådte ind i salen kunne vi
brainstorms med de ting der interesserede
Så blev det tid til at tegne logoet ind på
et single show med Bertram, hvor vi lavede
met til snap unge festival hvor vi skulle vise

hvordan vi har fundet frem til vores færdige
også et hold som arbejdede med gøgl og ny
som alle skal ned og se inden vores forældre,
venner og en masse unge fra København

det helt grundlæggende inden for stagetrick, som ligesom navnet antyder, går ud
på at trække i hår, øre eller tøj for den sags

mærke slagene af vores svedige hænder

Vores færdige resultater skulle udstilles
-

prøven gik det helt galt, vi bailet på vores
Så vi var ret spændte om det også vil gå galt

eller mindre havde styr på det basale, gik vi

Dagene længes, vinteren strænges –
-

denne måde får jeg den smagsbalance, jeg

en bundskjuler portvin tilbage efter julen, kan li meget af den vare, min bedre halvdel
skær dem i stykker og kog dem helt møre

også bruge færdigblandet karry, en god Ma-

karryen begynder at ryge og hele køkkenet
til med salt, peber, lidt worchestersauce og dufter af alle Indiens mange guder, smider
du smør (helst klaret = ghee) på, hakket løg
den hertil!
du får meget bedre smag og skåner din krop
en moden mango liggende, så skær den op

Et herværende supermarked havde tilbud på

Jeg er sikker på, at herværende restauratører af indisk herkomst vil kunne lære mig

champignons , nogle baconterninger, hakket
løg (sku der ryge et knust fed hvidløg med,

selv - 4 ingredienser: stødt gurkemeje, stødt
koriander, stødt chili og Gharam Marsala

du hel kardemomme, smager det rigtig godt

har den i øvrigt også absorberet al vandet

ikke har sparet på den gode karry, så får
du varmen!
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Schlottmanns Raderinger opløses
Foreningen til bevarelse
af Schlottmanns Raderinger blev stiftet for ca. 25
år siden.
Udgangspunktet var opkøb af raderinger samlet
gennem mange år af Lotte
og Jørgen Schlottmann, en
familie med rødder på Christianshavn, og hvis hobby det
havde været at samle gamle
raderinger, alle med motiver
fra Christianshavn.
Storhedstiden for disse tryk
var omkring 1900, hvor
mange kunstnere lavede
tryk med motiver fra bl.a.
Christianshavn, der var
meget populær med kirke
og kanaler.
De blev trykt i 20 – 300
eksemplarer og mest solgt
hos glarmesteren, de var
meget populære som gaveobjekter. De blev ofte omtalt
som ”glarmesterkunst” og
pøbelfryd, men kunstnerne
var tit dygtige og anerkendte
kunstnere, de tjente til dagen og vejen på denne måde.
Raderforeningen blev stiftet
for at forhindre, at denne
enestående samling blev
spredt og for at medlemmerne kunne glæde sig over
Jørgen, der var smed, havde

lært sig at rense, samtidig
med at de blev rammet pænt
ind i de bedste rammer, han
havde fundet hos marskandiserne og på loppemarkeder.
Foreningens medlemmer
købte 2 eller 4 andele, alt
efter hvor mange raderinger,
man ville have.
Idéen var så, at samlingen
hang hos medlemmerne, og
man mødtes én gang om året
og byttede til nye raderinger.
Såre enkelt.
Samtidig betalte man
et årligt kontingent, der
som regel blev brugt ved
den årlige bytteaften under
hyggelige former – jævnligt
krydret med foredrag om
radér-teknikker, trykkefarver, papir o.a. af inviterede
eksperter.
En forudsætni ng for at
foreningen fungerede var,
selvfølgelig, at medlemmerne støttede op om foreningen og mødte op med
raderingerne til bytteaftenerne.
vi nåede at afholde en meget
raderinger på kulturnatten
i 2006 i salen i Beboerhuset.
Der var mange besøgende
og det var noget nær den
sidste gang Jørgen Schlott-

mann var i Beboerhuset. Da
var Lotte død (2004) Jørgen
Schlottmann døde i 2014.
De sidste år har der været
meget stille omkring foreningen. Medlemmerne blev
væk fra bytteaftenerne og
dermed var hele idéen med
samlingen jo forsvundet.
Samtidig har bestyrelsen
ikke haft idéer og energi til
at puste liv i foretagenet,
så det er blevet besluttet at
nedlægge foreningen.

Det sker:
Torsdag den 19.
februar 2015 i Beboerhuset
Alle medlemmer opfordres
til at møde op denne aften.
Vi fremlægger de raderinger der ikke hænger hos
medlemmer på aftenen, og
man kan hjemtage de raderinger, man har lyst til.
Tiloversblivende foræres til
Lokalhistorisk Forening, og
så er det slut.
Foreningen giver gravøllet.
Mød op og sig farvel til en
god idé, der har levet og haft
sin tid.
Bestyrelsen

Peters Klumme
Nytår - eller hvordan jeg lærte at elske broerne
Hvert nye år bringer forandring er, b åde på det
personlige plan - her i det
lokale område - og på den
store globale scene. Vi er
endnu
nu en gang blevet erindret om, at terrorismen
lurer lige om hjørnet, - at
vi ikke kan tage vore lokale
tryghed for givet, - at vi må
kæmpe for at bevare det frie
og tolerante samfund.
Der er tradition for nytårsforsætter, - og her er det
nok bedre at vælge forsætter
indenfor det nære område:
F.eks. den personlige vægt,
ryge - og spiritusvaner - eller læse en bog, vi længe
har ønsket at læse. Vælger
man et emne på det lokale
niveau - f.eks. at begrænse
-

ns gader - bliver det straks
vanskeligere at opfylde. For
slet ikke at nævne globale
forsæt vedrørende terrorisme og klimaudviklingen.
Her kommer vi håbløst til
kort og forfalder tilbage i de
gamle vaner.
Vi er mange her på Christianshavn, som har været
imod anlægget af de nye
broer , hvor Christianshavns
kanal og Trangraven støder
sammen. Hovedargumentet
imod broerne er, at de vil føre
til kvælning af sejlermiljøet
i kanalen og Trangraven.
Det kan ses mange steder
i Havnen, hvordan broer
har været med til at kvæle
det levende sejlskibsmiljø,
og begrænse adgangen for
større ældre og nyere skibe.

Allerede i 2014 faldt sejlskibstrafikken i kanalen
meget brug for at have en
levende havn, - ikke bare
mylderet af havnerundfarter. Selvfølgelig kan ingen
være imod bedre og hurtigere cykel- og gangruter
i byen, - men det skulle
meget nødigt føre til en mere
død havn, - det er allerede
slemt nok. Men der er et
indbygget momentum i slige
sager. Mange af os husker
formentlig, at vi en gang
også var modstandere af
anlægget af Store Bælts- og
Øresundsbroen. Dengang ud
fra argumenter om miljøeffekter i Vandet, og for mit
vedkommende modstand
mod den betydelige stign-

ing i privatbilismen broerne
biltrafikken over vandene
pendlere og langturskørere.
Vi lærer at bruge broerne og værdsætter i stedet, at vi
kommer hurtigere frem, - og
erindrer Knud Østergaards
bemærkning om, - at mælken
fra Jylland hurtigere når
til København! Jo, tiden er
kostbar, og vi når hurtigere
frem til vore slægtninge og
venner i Jylland. Flertallet
kan i dag næppe forstå, vi
så længe, kunne leve uden
disse broer. De er også en integreret del af den herskende
Vil det gå på samme vis
med kanalbroerne? Den nye
cykelrute fra den indre by

til Amagers østkyst bliver
forhåbentlig en succes, omend passagen gennem
Christiania stadig er usikk er. V i l cy k li st er ne og
Christianitterne lære at
acceptere hinanden - det
kræver gensidig tolerance!
Er den til stede? Der bliver
givet hastighedsreduktion
i Christiania - og nogle vil
vælge turen rundt om Fristaden. Men der bliver også
forbedrede muligheder for
lem Christianshavn og til
Den indre By. Cyklerne bliv- vi kan hurtigere komme
til Holmen, Kgs. Nytorv og
måske det, de øvrige bydeles
beboere værdsætter mest.
Kommunen har samtidig
lovet, at der bliver en meget
liberal åbningspolitik for

broerne, især i sejlersæsonen. Der ansættes således
6 «bromænd», de skal sikre at
bådene kan passere broerne
uden unødig ventetid. Det
vil christianshavnerne givet
holde nøje opsyn med. Vi har
endnu ikke opgivet kampen
for at sikre mest muligt
af sejlermiljøet i kanalen.
Borgmester Morten Kabell
indvielse af broerne den 15.
januar 2015, at han håbede
hans hidtidige modstand
mod broerne ville visse sig
at have været en fejltagelse,
og at vi alle fremover ville
komme til at værdsætte dem.
Det samme gjorde den ædle
giver fra A.P. Møllerfonden.
Sådan kan vi alle blive klogere... Eller hvordan jeg
lærte at elske broerne.... (Dr.
Strangelove!)
Peter Mark
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Regnvejr, ingen penge
Og masser af jazz!
Vinteren er våd og kold i år – de kommunale bevillinger
nærmest dybfrosne – men musikken fejler ikke noget.
Entusiastiske og dygtige musikere og et kræsent publikum
presser kvaliteten i top, så der er – og kommer masser af
Nytårskoncerten er en urokkelig tradition, som også i år
varetoges på bedste måde af Tomas Franck og hans håndgangne mænd.
Senere på måneden stod Niclas og Claudia Campagnol for
en rigtig fed jam – på et tidspunkt trængtes 12 fremragende
musikere på scenen. Der blev sunget, spillet, swinget og
rock´et på livet løs – det tog tid at komme ned på jorden igen!
Men kulden fortsætter – så nu ska vi ha lidt varm latin.
Direkte fra de varme lande kommer Brasiliens nye supertrommeslager, Dennis Bulhöes og giver os noget tropestemnder til anledningen består af den unge klaverløve Carl
Winther, Jimmy Roger Pedersen på bas, Peter Lund (guitar),

Ny chef på restaurant Era Ora
Restaurant Era Ora, som er den eneste italienske restaurant
med en Michelin-stjerne i skandinavien, får fra 8. januar
2015 en ny chef. Her ses den kun 25 årige nye chef, Nicola
Fanetti sammen med sit hold.

18. Februar fortsætter med endnu en jam – denne gang
kyndigt strikket af Daniel Franck. Det er kl. 21 – så er alle
vist kommet ud af fjerene!
Og 22. Februar gæstes vi af Kresten Osgood Kvartet. Denne
fremragende trommeslager har allieret sig med den garvede
New York´er tenorsax Bob Rockwell. Og de støttes igen af
Mikkel Mark på klaver og Joel Illerhag på bas. Og det er
kl. 15, matinéen foregår.
Vel mødt til al den dejlige musik!

Ð®·- º±® ·²¼-¿¬- ³±¼ ³¿¼-°·´¼
Roskilde Festival er blevet hædret med International miljøpris for indsats mod madspild.
Mere end 27 tons overskudsmad fra den seneste Roskilde
Festival blev til 65.000 måltider for socialt udsatte. Nu
har Roskilde Festival og foreningen Stop Spild Af Mad
fået international hæder for
den bæredygtige indsats.

Roskilde Festival har
modtaget prisen Green Operations Award for indsatsen
mod madspild på sidste års
festival. En indsats, som blev
gennemført i tæt samarbejde
med foreningen Stop Spild
Af Mad.
Prisen blev uddelt onsdag
aften i byen Groningen i
Holland ved den årlige European Festival Awards – en
begivenhed, der anses som

’festivalbranchens Oscaruddeling’.
De 27,5 tons madvarer
blev samlet ind i boderne på
festivalpladsen og omdannet
til 65.000 nye måltider i fem
køkkener på Slagteriskolen i
Roskilde.
70 frivillige fra Stop Spild
Af Mad sled i køkkenerne
og stod for al indsamling og
distribuering af maden.

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio

2.2:
Guitarman Ronnie Boysen
and Friends
Ronnie’s og Dr. Jive’s Dooo
Woop Club.
V/Ronnie Boysen og Dr.
Jive.
9.2:
Class of 1915.
Bl.a. Robert Lockwood Jr.
+ News.
V/Troels Panild.
16.2:
Dr. Ji ve and hi s open
House. V/Dr. Jive.
23.2:
Sahras and Heidis Music.
V/Sahra da Silva og Heidi
Løndahl.
Redaktion: Morten Lunn,
Heidi Lindahl, Sara da
Silva, Ronnie Boysen, Troels Panild, Hans Knudsen, Niels Seidelin – Tlf.
20827128.

24

Christianshavneren nr. 1 / Februar 2015

Christianshavn
skal være mere
tryg
Nogle gange skal der kun små ændringer til, for
at byrummet bliver mere trygt. Det kan være, at
et buskads skal klippes til, at et mørkt område
skal have mere belysning, eller måske skal en
sti bare skal gøres nemmere at færdes på.
Christianshavns Lokaludvalg vil gerne have
borgernes inputs til, hvor i bydelen man kan lave
sådanne små, fysiske forbedringer, for at gøre
den mere tryg. Derfor inviterer lokaludvalget til
en tryghedsvandring torsdag d. 29. januar kl. 16
til ca. 18. Turen begynder ved Christianshavns
Beboerhus på Dronningensgade 34.
- Vi vil gerne høre borgerne om, hvordan Christianshavn kan blive mere tryg. Lokaludvalget
håber også, at der kommer børn, unge, ældre og
andre grupper til vandringen, som kan bidrage færdes i. Niels Bjørn har desuden gennemmed deres perspektiver, udtaler formand for ført et af de første evidensprojekter inden
lokaludvalget, Poul Cohrt.
for byudvikling i Danmark, ’Evidens for
sociale effekter af fysiske indsatser i udTryghedsvandring med Morten Kabell
satte områder’ (2014).
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell
(EL), som selv bor på Christianshavn, deltager Borgermøde 4. februar
i vandringen.
Du kan også komme med dine inputs til
- En måde at skabe tryghed på i storbyer er ved et borgermøde om tryghed onsdag d. 4.
at skabe byrum, som inviterer til at opholde sig i februar kl. 19.30-21.30 i Christianshavns
gadens rum, og den metode er jeg stor tilhænger Beboerhus.
af. På den måde giver vi både byen tilbage til
københavnerne og får øget trygheden. Det bliver Tryghedsløft i hele byen
spændende at høre, hvor mine naboer rundt Lokaludvalget vil tage kommentarerne
omkring på Christianshavn ser muligheder og fra borgerne med videre til Købehavns
udfordringer i forhold til trygheden her, lyder Kommune, som vil gøre byen mere tryg.
det fra Morten Kabell.
Det vil kommunen gøre ved mindre projekter, der med små, fysiske ændringer
Ph.d. og formand for tænketanken URBAN, kan gøre byrummet mere trygt at færdes
Niels Bjørn, deltager også i vandringen. Han i. De fysiske tryghedsforbedringer vil blive
arbejder med, hvordan man med enkle plan- udført i hele København fra april 2015 og
lægningstiltag kan gøre byen mere tryg at bo og året ud.

Nyt fra Lokalrådet
Februar 2015

Christianshavns Lokalråd ønsker alle christianshavnere et rigtig
godt nyt år med alt hvad det måtte indebære.
Året 2015 begyndte skidt for de, som gerne vil nyde den blandede sejlads i kanalen. 15.
januar blev broerne over Trangraven indviet med stor begejstring for mange, som nu får
en lettere vej over kanalen, og med stor bekymring for de mange, som da også gerne vil
have en lettere gang over vandet, men som måske ser lidt længere frem i tiden, til forår
og sommer, hvor sejladsen for alvor vil blive hæmmet af broerne.
Lokalrådet har deltaget i kampen mod broerne sammen med den store aktivistgruppe
”Lad Havnen Leve”, det var derfor naturligt for medlemmerne af rådet at deltage i en
sørgemarch for tabet af vores kanal.
Sørgemarchen bestod af 2 sejlfolk, som gik forrest iført sorte frakker og sorte høje hatte
(som bedemænd). I hænderne bar de fælles en stor krans indsvøbt i store bånd med teksørgebind og blomster i hænderne. Blomsterne blev kastet i kanalen, som man plejer at
gøre efter begravelser. Bag den sørgende skare kørte en lille vogn med højtalere, som
udsendte, med høj lyd, Chopins sørgemarch.
Bagerst kørte en mand med en ladcykel fra
”Lad Havnen Leve”, han kørte med plakater
af den sejlrige kanal og med kassen, hvorpå
der stod ”gravøl”.
klager fra de små både, som kan sejle under
Trangravsbroerne, fordi broerne dels er for
lave når storme som ”Dagmar” og ”Egon” gør
sine indtog i kanalerne dels fordi strømmen
er så så stærk ved bropillerne, at de små både
bliver kastet mod bropillerne, når de sejler
under broerne.
Vi ved, at broerne er der nu, og det er måske godt for alle de, der skal skynde sig, men
Lokalrådet ønsker, at stor varieret og mangfoldig besejling i havnens og på kanalernes
vand måtte blive et større punkt på Borgerrepræsentations strategilister, således at alle
sig henover det ...
Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226, og
vores aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk

