CHRISTIANSHAVN - 400 ÅR I BEVÆGELSE - 1618-2018

Julie Kyhl: Vinduesudstilling ved Eiffel Bar, sommeren 2018.
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Jubilæumsavisen

Christianshavns
400-års jubilæum
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv indkaldte i 2016 til et offentligt møde, hvor der blev dannet et udvalg, som skulle fejre Christianshavns 400års jubilæum. Udvalgets deltagere var enkeltpersoner
fra Christianshavn, medlemmer af Lokalhistorisk Forening og Christianshavns Lokaludvalg. – Udvalget fik
et stort beløb fra Nordea-fonden, der bl.a. blev brugt
til at etablere et jubilæumssekretariat i Lokalhistorisk
Forenings lokaler i Vagthuset i Torvegade 75.
Allerede i efteråret 2017 gik man i gang med at
planlægge en række begivenheder for året 2018, bl.a.
guidede ture til bydelens historiske seværdigheder,
foredrag, maleri- og fotoudstillinger og ikke mindst
udgivelsen af en bog om Christianshavns historie gennem 400 år. Det blev også besluttet, at jubilæet skulle
indledes med en nytårskur den 6. januar - datoen, hvor
det første praktiske skridt blev taget til etableringen
af Christianshavn. I samarbejde med Christianshavns
Lokaludvalg besluttede man desuden at afholde en stor
folkefest i august måned 2018.
En informationskampagne oplyste Christianshavns
mange foreninger, institutioner, butikker og virksomheder om planerne for året, og alle blev opfordret til
at deltage på forskellig vis.
Resultatet af årets mange aktiviteter har vi forsøgt
at samle i denne jubilæumsavis, hvor vi håber, at vi
har delt sol og vind lige blandt alle de, mange fine aktiviteter, der blev gennemført igennem året.

JANUAR 2019

Christianshavns byvåben
Christianshavn fik sit
byvåben i 1639 sammen
med købstadsrettigheder, som dog allerede
blev ophævet i 1674, hvor
Christianshavn blev indlemmet i København
som det 11. kvarter.
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Klokkespil
Det var Vor Frelsers Kirke, der på
festligste vis spillede jubilæet i gang
fra klokketårnet kl. 18 om fredagen og
igen fra kl. 10 lørdag og søndag.

Guldsmeden Hilbert KBH, der har
butik på hjørnet af Overgaden oven
Vandet og Skt. Annæ Gade, har ladet
sig inspirere af jubilæet og kreeret et
lille vedhæng med Christianshavns
byvåben som motiv.
Smykket er i to størrelser på 2 og 3 cm i
højden, udført i 25 karat Sterling Sølv.

Christianshavns Lokaludvalg - 2019.
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk
e-mail:christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk

Oplag/distribution:

Jubilæumsavisens oplag er på 9.000 stk., og avisen er
blevet tryk af Dansk Avistryk A/S.
Jubilæumsavisen omdeles til alle husstande på Christianshavn januar 2019. Flere eksemplarer kan fås på
Christianshavns Bibliotek, i Christianshavns Beboerhus
og i Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv.

Særlig tak til:

Hal C, Christianshavns Beboerhus, Vor Frelsers Kirke,
Christianshavns Bibliotek, Georg Stage, Heerings Gård
og Institut for Samtidskunst samt til Rikke Glæsner
Christensen. Også stor tak til alle jer andre, som tog initiativ til at fejre jubilæet på utallige måder igennem året.

NYTÅRSKUR

Julie Kyhl lagde den kunstneriske linje under jubilæet med sit vindue i Eiffel Bar, sin plakat - som er aftrykt på forsiden - samt sine skønne figurer på scenen på Torvet og på Snorrebroen over kanalen. Herligt levende, farverige og mangfoldige indslag.

»Landsby i byen, lys,
luft og bolværksliv,
mangfoldighed på
godt og ondt«

Per Vers
og sedlerne

Inspireret
af jubilæet

Jubilæumsudvalget

Kirsten Virring Andersen, Jette R. Arendrup, David
Buchmann, Ada Ortega Camara, Torben Dragsby, Knud
Josefsen, Asbjørn Kaasgaard, Pernille Kaalund, Camilla Kinch, Inger Larsson, Jens Loft, Linda Mathiesen,
Susanne Mertz, Jette Philipsen, Søren Poulsen, Linda
Schjøtt, Ulla Bo Skovvart og Sófia Stéfansdóttir.
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Jubilæumsåret blev skudt i gang den 6. januar
med en nytårsfest i Hal C med 400-500 deltagere og med musik, taler, billedshow, fællessang, prisuddeling, christianshavnerrap,
Katinka - og til sidst en skøn koncert med
kvindebandet Gasoline.
Billedshowet var sammensat af Anders
Bjørn og gennemgik Christianshavns historie fra 1618, hvor Christian den IV´s ingeniør,
Johan Sems, den 6. januar skrev i sin dagbog:
”de første fundamenter til den nye by på Amager er gjort og tillige anlagde man over isen
begyndelsen til broen, som skal forbinde de
to byer”.
Den historiske gennemgang af de næste
400 år dykkede ned forskellige steder i bydelens historie: Krigene mod Sverige, udvidelsen
af voldene, Holmens betydning, byggeriet af
Vor Frelsers Kirke, pestens hærgen, fattigdom-

Katinka
”Christianshavn betyder meget
for mig, fordi det er mit barndomskvarter, men også på grund
af dens historie. Ligesom Christianshavns historie er christianshavnere en broget flok, og derfor
var det herligt at spille til nytårskuren, hvor alle mulige mennesker var med. Der er plads til
at være lidt skæv og anderledes,
og det passer mig meget godt.”
Katinka Bjerregaard
- forsanger og sangskriver i bandet Katinka

men, slave- og sukkerhandlen, Asiatisk Kompagni og B&W m.m.
Maleriet er af italieneren G.A.Cesari fra
1754. Til venstre ses Lille Mølle, der dengang
var en stubmølle. I midten kirkegården for de
fattige og bagerst Vor Frelsers Kirke.
Jubilæumsudvalget havde inviteret Per Vers til at underholde
ved Nytårskuren. Fra det øjeblik, han stod på scenen, digtede
han løs om Christianshavn – og derefter kom han på seriøst
arbejde. Han havde nemlig på forhånd bedt om, at tilhørerne
selv gav et bud på, hvad Christianshavn betød for dem, og
hvad de fandt finurligt ved vores bydel.
Der var mange, der ville være med, og Per Vers fik en stak
sedler i hånden med personlige og inspirerende svar – 150 i alt.
De ting, der gik igen og igen om hvad der betyder mest,
var kanalerne, mangfoldigheden, fællesskabet og sammenholdet, Christiania, landsbykulturen, historien og naturen ved
voldene. – Om finurligheden kom der også mange bud: De
gamle værtshuse, grønlænderne, ”Bien”, begravelsesritualerne,
den lange kø ved pengeautomaterne, juletræsafbrændingen
nytårsaften, de sære gadenavne, Fedtekælderen, Pusherstreet
og fuglene, der hver aften flyver til Kaninøen.
Per Vers brugte de mange stikord i et flot digt om Christianshavn i sin specielle rappende stil. – Teksten er desværre
ikke bevaret, men det er til gengæld teksterne fra nytårskurens
deltagere. Vi bringer et lille udvalg af dem rundt omkring
i avisen her, og de fleste vil blive vist ved en udstilling på
Christianshavns Bibliotek i januar 2019.

»Det er skønt at man
altid møder nogen
man kender, der er
klar til en snak«
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Lyt til Christianshavn

I den podcast, der fortæller om grønlænderskulpturerne på Christianshavns Torv, hører vi også fortællingen
om en af kvinderne, der stod model iført sin nationaldragt.

I jubilæumsåret er der blevet udarbejdet
små podcasts – nutidens radio - der giver et
indblik i livet på Christianshavn før og nu.
Historierne fortælles af mennesker, der bor
her – og vi kommer vidt omkring. Vi starter
med beretningen om, hvorfor Christian den
IV anlagde bydelen, og slutter med at høre
om livet i en husbåd i kanalen. – Man kan
også fordybe sig i historier om Frelserkirkens
klokkespil, om Grønlænderskulpturerne på
Torvet og om det hårde liv, arbejderne havde
på Christianshavn i 1800-tallet. – Eller om

handelen med Færøerne, Island og Grønland,
som Nordatlantens Brygge dannede rammen
om.
Der er også et interview med en kvinde på
90, der fortæller om sit arbejde på B&W - og
endelig er der samtaler med børn og voksne
fra Børnebyen – børneinstitutionen i Prinsessegade, der åbnede for 2 år siden med plads
til 700 børn fra 0 år og opefter.
Anne Eggen og Bodil Grue har i alt redigeret 13 podcasts om Christianshavn, der kan
linkes fra Lokalarkivets hjemmeside.

Udstilling i Beboerhuset
jubilæumsåret sat af til, at eleverne skulle
lade sig inspirere af motiver fra Christianshavn. Her bor også de fleste af eleverne, og
det resulterede i malerier af volden, kanalerne, Christiania og de mange smukke huse
i bydelen.

»Hvis Christianshavn
skal bestå må ingen
gammel bygning forgå«

Guidede ture
Gennem hele jubilæumsåret blev der gennemført
over 30 ture med professionelle guider til alle hjørner
af Christianshavn. Temaerne
spændte vidt – fra historiske
brændpunkter til nutidens
gastronomiske højborge –
og adskillige ting undervejs
som byggeriet af Vor Frelsers
Kirke, handelen med slaver
og sukker, de smukke gamle
bygninger, Den Kgl. Grønlandske Handel, Holmen,
linje 8´s rute, slumstormerne,
Christiania og Huset på Christianshavn.
I jubilæumsweekenden,

der var udgangspunkt for
en del af turene, var der også
sørget for en tur for gangbesværede. I rickshaws blev de
kørt på en rundtur fra Danisco og Cirkelbroen i syd til
Refshaleøen i nord. ”Vi var
20, der drog afsted, og turen
var meget udbytterig med
glade og nærværende gæster.
Vi havde et fint sammenhold
- også med chaufførerne”, fortalte guiden Jeannie Krysiak.
”På Nyholm holdt vi pause,
hvor vi bl.a. så på Mastekranen og batteriet Sixtus, der
nu forlades af militæret.”

Christianshavn

– Verdenshav

udenfor vinduet

’Lampen og Vor Frelsers Kirke’ af Dorthe Ekstrand.

De to malerier stammer fra en udstilling, der
blev vist i Beboerhuset i november måned. –
De er malet af to af eleverne i Larssons Kunstskole, der samles i Beboerhuset en gang om
ugen. Efterårssæsonen var med baggrund i

Restaurant Kanalen” af Charlotte Markussen.

»Bag den hjemløse i Netto-køen står en kvinde i
stor pels. Bag hende står jeg og en studerende«

I jubilæumsåret udgav fotografen Pernille Kaalund en
smuk og alsidig fotobog om
38 christianshavnere i deres
boliger, værksteder og miljøet omkring dem. Der er
portrætter af den unge sanger, der nærmest bor på et
af de lokale værtshuse, sømanden fra Prinsesse Maries
Stiftelse, kvinden der samler urter overalt, hvor der er
grønt, familien der bor i det
nedlagte værtshus Charlie
Brown, kunstmaleren, smeden, brovagten, lektoren,
bådebyggeren, musikeren
og mange flere… Fælles for
dem alle er, at de er glade og
stolte over de omgivelser, de
har skabt sig, og fotografen
har lyttet til deres historier,
som hun på fineste vis har
sat sammen med sine fotos.
Fotografen har kigget bag facaderne og giver os et unikt

billede af de mange smukke
bygninger, baggårde og kig
ud over vand og kanaler, som
giver Christianshavn sin særlige karakter.
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Et lille tilbageblik på
christianshavnerliv gennem 400 år

Maleriske

Christianshavn

Forfatterne Anders Bjørn og Jane Lytthans til bogreceptionen.

Historikeren, Kristian Hvidt,
har været i arkiverne for at
finde malerier med motiver
fra bydelen. Han fandt mere
end 200 rigtigt fine malerier
samt historierne om deres tilblivelse, og med denne fine
motiv- og tekstsamling planlægger han på et tidspunkt at
udgive en bog om christianshavnske kunstnere gennem
tiderne.
Så i anledning af Christianshavns 400 års jubilæum stillede han i ugen
efter jubilæet i august 6
fine malerifotostater med
tekst op foran Vagthuset i
Torvegade 75, hvor Lokalhistorisk Forening & Arkiv
holder til.
Netavisen
Christianshavns Kvarter har desuden
filmet Kristian Hvidt under
et foredrag, ”Træk af Christianshavns kunsthistorie”,
om en udvalgt samling af
malerierne. Denne film kan
nu ses på Christianshavns
Kvarter og på YouTube.

Journalist, Jannik Lunn, har i en anmeldelse
i Københavneravisen skrevet en sammenfatning af historiker, Anders Bjørn, og folklorist,
Jane Lytthans’, bog om vores bydel. Hermed
et udpluk.
Vand hentedes ved offentlig brønd

P:S: Krøyer var bare 16 år, da han
malede Strandgade i 1868

Otto Bache, Knippelsbro, 1888

”Christianshavnerliv” går frem år for år, og
begynder med 1600-tallet, hvor Christianshavn fra 1639-74 var en selvstændig købstad,
hvis største institution var Børnehuset, som
hørte under byens fattigvæsen og var optagelseshjem for forældreløse, fattige og vagabonderende børn over seks år. 1600-tallet
på Christianshavn var præget af stor fattigdom, hvor de, der ikke boede i de store patriciergårde i fx Strandgade eller de to Overgader langs kanalen, hvor der var kajplads
til handelsskibe og pramme, eller boede i
mellemklassens borgerhuse, der ofte var
beboede af selvstændige håndværkere eller
småhandlende, boede i fritliggende faldefærdige småhuse med lokum i et bræddeskur i
gården, og hvor vand måtte hentes ved en
offentlig brønd.
”Lorteø” og pest

Vilhelm Hammershøi, Tre skibe,
1905

»Mangfoldigheden –
Blandingen af branderter, borgerlighed og historisk vingesus«

Tit boede en familie på fem mennesker
på omkring 35 kvm., og under disse kummerlige forhold med dårlige hygiejniske
og sanitære forhold trivedes pest og andre
sygdomme, så under det store angreb af
byldepest i begyndelsen af 1700-tallet døde
alene på Christianshavn 1153 mennesker. . ”
” . . En medvirkende årsag til datidens epidemier var naturligvis de uhygiejniske forhold,
hvor skidtet flød i rendestenene, og hvor natmændene i hestevogne skrumplede hen over
brostenene, når de hver nat kørte omkring 65
læs lort ud til en latrinkule bag Vor Frelsers
Kirke. Med den stank, der må have været,
var der ikke noget at sige til, at Amager fik
betegnelsen ”Lorteøen”.
Afrikanske slaver og tugthus

Fra 1718 efter den store nordiske krig og
hundrede år frem havde Christianshavn sin
storhedstid, hvor indbyggerantallet blev for-

doblet fra 4.500 til 9.000, og handelen med
kolonivarer – herunder ca. 120.000 afrikanske slaver var med til at gøre Christianshavn
til et økonomisk kraftcenter. . ”
” . .I 1735 var Børnehuset på Christianshavns Torv fyldt til bristepunktet med i alt
531 personer, hvoraf 348 var tilbageholdte
tiggere. Derfor blev der startet en indsamling
til at finansiere en udvidelse og modernisering, og i 1741 stod Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset færdigt, tugthus for forbrydere og
forbedringshus for tiggere, løsgængere og ”liderlige qvindfolk”.
Bydelens nyere historie

Bogen fortæller også om de mange nye industrielle arbejdspladser, hvor Burmeister og
Wain selvfølgelig indtog en hovedrolle, indtil
den toneangivende arbejdsplads tre år efter
150 års-jubilæet i 1993 blev erklæret konkurs
og de sidste knapt 2.000 medarbejdere blev
fyret. . .”
” . . .Der er beretninger om de store saneringer, bl.a. om Sofiegården og miljøet bag
den, som fx omfattede rockgruppen Gasolin’,
og om Christiania, der den 26. september
1971 fik sin dåbsattest, da Jakob Ludvigsen
udtalte: ”Christiania er en fri stat,” og fulgte
det op med denne opfordring i Hovedbladet:
”Emigrer med linje 8 til Christiania. . . . .”

Anders Bjørn og Jane Lytthans
Christianshavnerliv - Gennem 400 år
Gennemillustreret
386 sider - Gads Forlag
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Lige i hjertet

»Vandet er en stor del af Christianshavn. Vand og natur – Skønhed midt inde i byen. Travlhed
og stilhed. Farver i bygninger,
natur og mennesker«

Fredag aften holdt skuespiller Katrine
Jensenius et brag af en tale, der gik lige i
hjertet på alle de mange tilhørere, der var
forsamlede på Torvet. Hermed et uddrag:
”God aften CHRISTIANSHAVN!
….. For os som elsker dig er du drømmenes
havn, og det er her, vi helst vil være! Jeg er
ikke bare københavner, nej jeg er christianshavner ... Eller rettere jeg ville ønske, at jeg
var. Jeg er ikke født her, jeg er ikke døbt i
Frelseren eller Christianskirken, og er aldrig
faldet i kanalen… Og jeg har kun boet her
i 52 år.”

Sport i CIK
Christianshavns Idræts Klub (CIK)
valgte at markere jubilæet ved at
holde Sportscenteret i Bådsmandsstræde åbent, lørdag den 18. august
med aktiviteter på alle etager, mens
CIK`s Håndbolds ungdom trænede i
Hal C på Arsenaløen.

I Sportscenteret var der mulighed
for at prøve Brydning, MMA/Brasiliansk jiu-jitsu, Boksning, Bordtennis,
Gymnastik/Yoga, Fodbold og Håndbold, mens Slyngelstuen bød på en
forfriskning og lidt at spise.

…. Og så fulgte en tour de force om Christianshavnerlivet dengang … om musikanter og andet godtfolk i den gamle Sofiegård,
om slumstormerne, om smukke faldefærdige
huse, hvor lejlighederne var billige og de færreste havde bad. Om B&W, hvor mange christianshavnere arbejdede. Om Kofoeds Skole,
om kanalen med fiskerbåde, og gader fyldt
med butikker med købmænd, boghandlere,
slagtere, manufakturhandlere og marskandisere….. Og om årene der fulgte, hvor Beboerhuset overtog Kofoeds Skoles hus, om
starten på Christiania, om Charlie Brown
og Gasolin….

Amager Atletik Club arrangerede en speciel jubilæumsudgave af Christianshavnermilen,
hvor alle deltagere fik en jubilæumsmedalje. Fredag aften deltog 200 betalende voksne og
lørdag deltog 125 i børneløbet.

Gymnasiet

Skoleskibet
Georg Stage
Døttreskolen

Christianshavn fejrede sig selv, og
gymnasiet ville også gerne være med.
De valgte at holde ”åbent hus” lørdag
18. august.
Tidligere gymnasielærer og medforfatter til bogen ”Christianshavnerliv”, Anders Bjørn, holdt oplæg
om bydelens historie, og en lille udstilling viste noget af det, der blev
fundet under gymnasiets skolegård
ifm. renovering af kloakker sidste år.
Kister og skeletter var dog ikke en
del af udstillingen, de er i arkæolo-

gernes og Københavns Bymuseums
varetægt.
Der var mulighed for at
høre digt-oplæsninger, deltage i
sang-workshop og fællessang. Der
var kaffe og te, og man kunne købe
sig en smagsprøve på en renæssancekage. De yngste kunne bygge historiske bygninger i Lego, og allerede
fredag gav grundforløbsklasserne et
bud på, hvordan man kan skrive 400
med menneskekroppe i skolegårdsringen. Det blev et superflot skue!
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”I dag er vi 12.000 indbyggere på Christianshavn…. der er kommet dørtelefoner på dørene og enkelte steder skilte med PRIVAT!
….. Christianshavn har gennemgået den klassiske forandring, som man ser i mange storbykvarterer: Først et slummet arbejderområde med billige lejligheder, som tiltrækker
fattige kunstnere, musikere og andre gøglertyper. De bliver så det charmerende og pittoreske islæt, som tiltrækker pengefolket.
Og vupti stiger huslejerne, de små butikker
må lukke…

Men de har ikke fået gjort kål på dit særlige
miljø, Christianshavn…..
og jeg kan stadig høre dit hjerte slå et sted
under brostenene. For på Christianshavn er
det ikke cool at være hovski-snovski og ha’
nok i sig selv. På Christianshavn er det cool
at være imødekommende.
For Christianshavn
Du har den rummeligste favn,
Du er der for de firkantede og for de skæve,
for de glade og de gæve
og de sjove og de sære.
Selv de sure og de tvære
Kan du løfte op og bære!
Tillykke med de 400 år.”
Hele talen findes i Christianshavneravisens arkiv.

Skoleskibet Georg Stage havde åbent
skib under jubilæumsdagene. Børn, unge
og voksne flokkedes om skibet - og der
var i perioder op til 1 times ventetid.

»Christianshavn
er både historie og
hipstere, museum
og livlig bydel«
Døttreskolen holdt også åbent hus i anledning af jubilæet, og de små i indskolingen kreerede dette ualmindeligt flotte maleri til lejligheden.

Efter Katrine Jensenius´ skønne tale kom Bolværket på scenen, og asfaltballet kunne begynde. Bandet, der
nu er over ti år gammelt, spillede deres fine cocktail af rå rock og blide ballader. Wili Jønsson, Birgitte Bjørn
og resten af bandet fik desuden besøg af Nisty og Al Agami, og succes´en var hjemme.
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Skt. Annæ Gade og Snorrebroen

9

»En bydel der er ved at miste de sjove
Dem der ikke kan købe en bolig
og hvor børn ikke leger på gaden.
ØV – Men elsker den alligevel…«

Der var fælles morgenmad og fællessang ved
opdækkede langborde på Snorrebroen. Det
blev et tilløbsstykke uden lige, og der var solgt
ca. 200 billetter i forvejen til en brunch-box
og kaffe fra Restaurant Lalala i Strandgade.
Bagved langbordene kunne folk se Julie Kyhls
herlige figurer, og de kunne høre Søren Berggren spille op bl.a. til fællessangen ”Christianshavns Kanal”

»At komme på Stærkodder
og møde gamle venner
og de unge«

Det summede af liv fra tidlig morgen på Skt. Annæ Gade, mens Vor Frelsers
Kirkes klokker bimlede ”Morning has broken”.

Gaden var bilfri fra Strandgade til Prinsessegade, og stort set alle cafeer,
barer og butikker stillede borde og stole udenfor med deres sortiment,
suppleret med særlige jubilæumstilbud.

Foran Vor Frelsers Kirke viste Cirkus Aroma sin cirkusforestilling, hvorefter de holdt cirkusskole for store og små. Dagen efter indtog GoPlay
Snorrebroen med et overdådigt legeland, hvor børnene gik på stylter,
spillede svære træspil og meget andet - også et mosaikværksted var
travlt besøgt af børnene.

På resten af den bilfri gade tullede børn i alle
aldre rundt fra den ene ende til den anden. Der
var brandbiler, man kunne komme op i, boder,
gademusikanter, cirkus og cirkusrekvisitter –
og kridt man kunne tegne med på gaden.

Snorrebroen var en perfekt placering for en folkefest. ”Gid vi kunne have gaden lukket for trafik og få
sådan en gadefest hvert år”, lød det flere steder fra.
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Lørdag kl. 20 kom Gasoline på scenen –
og det blev til en af de minderige aftener
på Christianshavns Torv, der var tætpakket. Det var der også på scenen med
de mange gæstesolister… bl.a. Wili Jønsson, Michael Carøe, Iben Kellermann,
Carl Quist Møller og Peter Bluestime.
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Gasoline

Aften på broen
Med sporvognen som nabo satte Christianshavns Bibliotek liggestole ud på gaden og
arrangerede oplæsning og quiz for både voksne og børn.

Under jubilæumsdagene var sporgvognen linie 8 tilbage i Dronningensgade. Der var
kø for at komme ind i vognen,og mange ønskede sporvognene tilbage i København.
Indtil 1960erne var sporvognene det foretrukne kollektive transportmiddel i København. Linie 8 havde sidste tur i 1965 og linje 2 stoppede i 1969.

De tre meget forskellige - men populære - christianshavnersteder havde det tilfælles, at de selv fandt på at fejre jubilæet
på forskellig vis.
Tidligt på året havde kunstmaler Søren Birk Pedersen
foreslået Cibi e Vini – delikatesseforretningen i Torvegade at han udstillede sine billeder med christianshavnermotiver
i butikken. Cibi e Vini sagde straks ja til samarbejdet, som
de var meget tilfredse med, og hver 14. dag kom kunstmaleren og udskiftede billedet med et nyt.
Frokostrestauranten Rabes Have, der ligger i et 200 år
gammelt hus i Langebrogade, havde søgt kommunen om lov
til at inddrage tre parkeringspladser både fredag, lørdag og
søndag i jubilæumsweekenden. Her satte de langborde op,
og gæsterne stod i kø for at få plads og bestille den specielle
jubilæumsmenu: Mørkt rugbrød med syltede sild, 1 gammel
Carlsberg og 1 snaps for 80 kr.!
Inden jubilæumsweekenden oprettede Naturpoteket i
Torvegade en fotokonkurrence på Facebook om bedste christianshavnermotiv – med præmier til vinderbilledet. Og lørdag og søndag satte de en bod op i Dronningensgade, der
havde masser af besøgende, som fik gode råd og gratis prøver
på butikkens produkter. ”Sikke en dag. Sikke en fest. Sikke
nogle gæster” lød det fra Sófía Stefánsdóttir, der havde opstillet boden.

Masser af musik
Gennem hele lørdagen blev der spillet musik af alskens genrer – dels fra en fin scene foran Christianshavns Beboerhus, dels fra den store scene på
Torvet. Om eftermiddagen kunne man bl.a. høre Tom Nagel Rasmussen og Nulle & Verdensorkestret og flere band fra Beboerhusets ungdomsklub. Blandt andet Havrefras, der her ses på scenen.

”Der var helt stille og meget mørkt, da vi sad under den
opslåede broklap og så Pyromaniac´s ildshow. Man fik en
følelse af at eje byen sammen med de andre dér i augustnatten på kørebanen, mens fakler skiftede hænder, og lysende
personer for omkring i et tilrettelagt, magisk mønster. En
stærk kontrast til koncerten på Torvet, som vi lige kom fra.”

Sent om aftenen gik Knippelsbro op, og på bro-klappen blev
der vist en spritny kunstfilm om Christianshavn af Palle
Vedel med nykomponeret musik af Ganga. Det var en stemningsfuld oplevelse på trods af broens mange lys. Tilladelsen fra Københavns Kommune til at slukke gadebelysningen
kom først tre dage efter!

Bandet ”Gasoline” spillede to gange i jubilæumsåret: Ved Nytårskuren i Hal C
den 6. januar og på Christianshavns Torv
lørdag den 18. august.
Line Münster-Swendsen, forsanger i bandet, fortæller:
”Da vi spillede første gang, vidste vi jo
ikke, at vi kom igen. Det er en ære at spille
musik fra Christianshavn på Christianshavn,
og det var spændende at se, hvordan netop
christianshavnere ville tage imod et kvindeband som fortolker Gasolin’ – deres lokale
band.
Vi gik til sagen med stor respekt, og det
blev en stærk oplevelse med et stort, fyldt
dansegulv og tæt stemning. Mange kom hen
bagefter og sagde, at det lige var det rigtige
til fejring af 400-året.
Anden gang, da vi spillede på torvet, var
på en måde endnu mere intens. Det var en
magisk aften med tusindvis af mennesker

der sang med på alle sangene. Der var en helt
fantastisk fællesskabsfølelse. At synge f.eks.
”Se din by fra tårnets top” og stå ligeunder
det tårn, er noget helt særligt. Det er sound
tracket til Christianshavn, og vores fortolkning af Gasolin’ bliver ægte. Det var en koncert med alsang. Folk tog også virkelig godt
imod vores gæstesolister, og det var skægt
at spille med dem - og en æressag at stå på
scenen med Wili Jønsson”
Deres udsendte interviewer, der selv var
til stede ved begge koncerter, kunne ikke
være mere enig. Mandetekster og -musik fortolket af kvinder giver det særlige twist og
humor, som netop Gasoline så stærkt står for.
Da bandet lukkede koncerten på Torvet
med: ”Som et strejf af en dråbe, fik vi lov
til at håbe, på den tid der skal komme, før
end livet er omme…” kunne man fornemme
Christianshavn bevæge sig hen gennem de
næste 400 år.
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Loppemarked

I Overgaden neden Vandet fyldte et Loppemarked hele strækningen fra Torvegade og ned til Kanalgaden. Der var omkring 80 stader og besøgende i tusindvis, og midt i det hele kom Søværnets Tamburkorps marcherende forbi med
sang og musik.

JANUAR 2019
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»Rummeligheden – man kan
være som man er, og der er
plads til de fleste slags«

Gastronomiske
Christianshavn
Det myldrer med gastronomiske
restauranter på Christianshavn, men
det var kun Era Ora, der takkede ja
til at deltage i jubilæumsweekenden.
Era Ora har fået en Michelin-stjerne
ikke mindre end 22 år i træk og er
også kåret som den bedste italienske
restaurant uden for Italien.
Ud for den diskrete restaurantfacade
på Overgaden neden Vandet stillede
Era Ora op midt i loppemarkedet
med en bod med smagsprøver, der
trak mundvandet til. Og mange af
jubilæumsgæsterne fik smagt på
delikatesserne.

»At man kan
komme hele
vejen til Kina
på vandet i
Christianshavns Kanal«

Kunstnergade
Det var en meget god oplevelse at være
med til 400 års dagen ud for Café Oven
Vande. Solen skinnede, det var sommer
med mange glade christianshavnere og
gæster. Jeg solgte et billede til en japansk
mor med en 6-årig søn, der bor her et
halvt år af gangen. Billedet mindede
hende om Japan.
Min nabo solgte smykker og længere

henne var Trine Sørensen med hendes
billeder.
Megen god snak kom i gang over bordet. Vinken til kendte ansigter, og god
kaffe var at købe .
Alt i alt en festlig dag, for ikke at glemme
stemningen, da sømandsgarden trak op og
marcherede ned igennem kanalgaden.
De Kærligste hilsner Anita Wenkens

Overgaden Oven Vande, med Søkvæsthusets kalkede mur i ryggen. Der fik jeg lov til at vise værker fra Havnen og fra verden,
sammen med utallige andre kunstnere og håndværkere.
Dagen spandt, utallige defilerede, musikken kom marcherende
og alle favnede både tiden, mødet og kvarterets pryd.
Tak fra Henrik Schütze, maleren med atelieret på hjørnet ved
Brobergsgade.

Det var ”Pigen og Blomsten”, der havde sponsoreret den
flotte buket, der blev overrakt til Birte Pedersen, da hun modtog Havnens Pris på scenen på Torvet. Men forretningen satte
derudover også virkelig gode tilbud ud på gaden i anledning
af fejringen og kunstnermarkedet.
”Det var en ualmindelig festlig oplevelse at stå midt ude
i den bilfri gade og sludre med kunder. Man følte sig som
butiksindehaver i en hyggelig lille landsby. Det var en oplevelse jeg aldrig vil glemme”, siger Lisser Holm Nissen som
ejer blomsterforretningen.

Tatoveringer
fra Kvindefængslet

Der blev både lavet permanente og ikke permanente tatoveringer hos Storm20 i boden ved Beboerhuset. Motiverne var de ”ægte” tatoveringer mage til dem kvinderne
selv lavede i sin tid i kvindefængsletpå Christianshavn.
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Busker-festival

Fløjtenisten Rasmus Schæffer i en go-boat i Inderhavnen.

Om søndagen fyldtes Christianshavn
med Buskere – gademusikanter - der spillede otte forskellige steder på én gang.
Nogle alene, andre i grupper fra to til fire.
Efter en halv time tog de instrumenterne
under armen og drog videre til næste spillested. Musikken var vildt varieret, og et
par gange faldt nogle af tilhørerne ind og
jam´ede med. Stemningen var fin, og især
turisterne var gode til at drysse penge i
hattene.
”Det var en fed oplevelse…. at spille
på vandet i Go Boats var klart det største. Overalt hvor vi sejlede hen, var der
glade folk. Turisterne ombord på kanal-

mit tegnebord

rundfarten var vilde med os, og mange
småbåde fulgte med os hele vejen.”
Søren Poulsen fra bandet Hagenville
havde arrangeret Buskerfestivalen: ”Det
er oplagt at fylde Christianshavns gader
og kanaler med musik, for bydelen har
en mangfoldig historie og bærer tydeligt
præg af de mange mennesker, der har
haft deres gang her i gaderne. Formålet
med en Buskerfestival er at få musikken
ud til folket og fejre fællesskabet. Give liv
og tid til at stoppe op, blive underholdt og
opdage ny musik uden filter, møde andre
mennesker på en ny måde.”’

Jeg er vokset op på Christianshavn, hvor jeg har boet de første
40 år af mit liv. Nu er jeg en kedelig Østerbro’er, men heldigvis har
jeg stadig min gamle tegnestue i
Overgaden Oven Vandet 90, hvor
jeg trommer og tegner og skriver
de fleste hverdage.
Som erhvervsdrivende oplever jeg Christianshavn anderledes. Jeg er på arbejde herude om
dagen, og har ikke den samme
tætte naborelation, som da mine

Django Jam på Snorrebroen.

Ann Falden & Lisbeth Rysgaard udfor Lagkagehuset.

Politiske debatter

»Rå venlig humor med plads til alle i
ligeværdighed«

Udsigten fra

børn voksede op i den anden ende
af Overgaden . . . Christianshavn
er unik i sin mangfoldighed af
blandet bolig og erhverv, rig og
fattig, flippet og tjekket, ung og
gammel. Det er ikke så underligt,
at vi oplever flere og flere turister.
Jeg tror måske min tolerance
er større over for de store forandringer, som bydelen hele tiden
gennemgår, fordi jeg mest oplever det gennem mit vindue på
arbejdet. . . Jeg har snart 25 års
jubilæum på adressen og har set
familier drage forbi mit vindue,
med børn der vokser år for år.
Gamle og nye ansigter passerer
om morgenen, om eftermiddagen kommer skolebørnene forbi
og vinker til mig, om aftenen
kommer de sidste hårdtarbejdende forældre slæbende med
indkøbsposer.
. . . Jubilæumsudvalget bad
mig rykke mit tegnebord ud
foran tegnestuen om søndagen.
Det var totalt festligt med masser af god gademusik. Det hjalp
mig faktisk til at “åbne lidt mere
op” og forvandle tegnestuen fra
et lukket værksted, der modtager
bestillinger til et mere åbent galleri, der også sælger artprints til
forbipasserende.
Carl Quist-Møller,
Tegnestuen Ej Blot Til Løgn.
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Havnens PRIS

I 2018 var det særligt festligt at være modtager af
Havnens Pris. Birte Pedersen fik den for sit mangeårige engagement i Christianshavn og christianshavnerne, herunder kampen mod højhuse
på Krøyers Plads, broer over den fredede kanal,
trafikken i Prinsessegade, plastikposefrit Christianshavn og meget andet.
Birte fyldte på forbilledlig vis den store jubilæumsscene ud med sit vid og sin humor og sluttede af med en kampsang fra de dage, hvor bydelen
kæmpede mod arkitekt Van Egeraats udskældte
højhuse.

»Et godt sted at bo når man
bli´r gammel og kun kan gå
små ture. Mellem sjove folk
i dejligt miljø. Man kommer
ikke til at kede sig.«

Christianshavns Lokaludvalg indbød til
debat om nogle af de emner, som aktuelt
optager Christianshavn. Det foregik søndag i jubilæumsweekenden i Overgaden
neden Vandet – i Heerings Gård og i Overgaden – Institut for Samtidskunst.
I Heerings Gård debatterede man fremtiden for Christianshavns Bibliotek
med Jens Kjær Christensen, medlem af
borgerrepræsentationen for Enhedslisten
og Bjarne Fey, der præsenterede kommunens kultur- og fritidsforvaltning.
Senere mødte socialborgmester Mia
Nyegaard op til en samtale om ”At bo
side om side trods social ulighed”. Der
var en engageret og hyggelig stemning i
den smukke gård.
I Institut for Samtidskunst handlede
det først om Nyholm, hvor Franciska Rosenkilde, medlem af borgerrepræsentationen for Alternativet, deltog i debatten
om, hvad der skal ske med området, efter
at forsvaret er flyttet fra øen.
Bagefter var den tidligere Nordea-bygning, Ørkenfortets mulige omdannelse
til luksushotel på programmet. Her
deltog Peter Juul Nielsen fra Teknik- og
Miljøforvaltningen, Lars Steffensen fra
Henning Larsen Architects samt Grethe

Pontoppidan fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Salen var fyldt
til begge debatter.

Christianshavns Lokaludvalg havde inviteret Christianshavns foreninger og institutioner til at bruge gaden uden for Heerings
Gård til at opstille deres boder. Kun få havde takket ja: Rotary, Enhedslisten, Miljøpunktet og Lokalhistorisk Arkiv.
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