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Arealudviklingsselskabet er et
nyt selskab i København, stiftet i oktober 2007. Selskabets
formål er ifølge selskabet selv
”primært at udvikle arealerne i
Ørestad og Københavns havn
samt forestå havnedrift i
Københavns havn. Vores vision
er at skabe levende bydele af
international klasse, som er
attraktive at bo og arbejde i
og som også er spændende at
besøge.”
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Vi har spurgt selskabets administrerende direktør, Jens Kramer
Mikkelsen, om baggrunden
for oprettelsen af selskabet og
hvilke udfordringer, der venter
forude i det nye selskab, som
redaktionen har hørt skal skifte
navn til det mere mundrette By
og Havn.

”Arealudviklingsselskabet er
et barn af den cityringaftale,
der skal føre til mere metro ud
over de første 3 etaper. Aftalen
betød, at Ørestadselskabet, som
både skulle forestå byudvikling i
Ørestad og etablering af metroens 3 etaper, lukkede og slukkede med etapen
til lufthavnen,
som det lykkedes at gennemføre dels før
tid, dels inden
for budgettet. Samtidig lukkede
Ørestadselskabet af med en situation, hvor gælden blev afkortet,
tilbagebetalingstiden blev afkortet med 10 år. Man kan sige, at
Arealudviklingsselskabet er en
fusion mellem Ørestadselskabet
og Københavns Havn minus

metroen, der er skilt ud i et
særskilt metroselskab. Altså
et led i den cityringaftale, der
skal føre til, at der kommer en
cityring, som skal finansieres
af den udvikling, der kommer
til at foregå i selve Ørestad. En
ny og spændende opgave, hvor
man udvider og
rykker byen lidt
længere nordpå.
Byudvikling
i Ørestad og
byudvikling i
havneområderne er selskabets
mission.

skal tænkes kvalitet og bæredygtighed, både i byggeri og
det, der foregår mellem husene.
Bæredygtighed bliver mere og
mere et ønske og en forudsætning for en ordentlig, balanceret
byudvikling. At få lavet nogle
levende bydele, som holder. Selv
om hver epoke har sine normer
for, hvad der er godt og skidt,
håber jeg, at man om 50-100 år
vil kunne sige, at det var ikke så
tosset, det vi gjorde.”

Det siger sig selv, at et byudviklingsselskab ikke er en døgnflue, men kommer til at agere
i mange år. Man skal tænke
på den lange bane, dvs. at der

”Vi kan regne med at få nogle
fantastisk spændende byområder. Prøv at se på byggeriet
i Sluseholmen i Sydhavnen,
både ejerboliger og almene

Ambitionsniveauet
skal være højt

Hvad kan vi københavnere
regne med at få ud af det?



Københavns muligheder er utrolige

boliger, fantastiske boliger lige
ned til vandet i et område, hvor
ingen for ikke mange år siden
drømte om, at her kunne bygges boliger. Et område, der var
kendt som gammelt industriog havnekvarter, er i dag et af
byens mest spændende udviklingsområder. Se på et område
som Ørestad, hvor ingen for
få år siden kunne forstå, hvorfor nogen havde dristet sig til
at kalde et område omkring
motorvejen, ude på Fælleden
på Vestamager, hvor der kun
var frøer og måger, for city! Det
har man en fornemmelse af nu,
når man ser det kvarter med
højhuse og erhvervshuse vokse
op. Områdets funktion er at
virke som et regionalt center,
som skal tiltrække erhvervslivet.
Vejnettet er i orden, der er forbindelse til Sverige, kort afstand
til en af Europas store, interna-



tionale lufthavne, højklassetrafikforbindelse. Du kan være tæt
på et område, der er 2½ gange
så stort som Dyrehaven, samtidig med at der er 15 min. til
Kgs. Nytorv. Det kan man ikke
slå nogen andre steder i Europa.
Så er der Nordhavnen, som vil
føre til endnu
et step i retning
af at få byen
ned til vandet,
med spændende bolig- og
erhvervsområder, i første
omgang med den indre del af
Nordhavnen, og så en gradvis
omdannelse af hele Nordhavnen
over de næste årtier. Det er
vigtigt, at der er en åben dialog med borgerne om det, og
at der er rummelighed til at
tage nye indtryk og tendenser

op undervejs. Det skal være
planlægning, der er robust, for
hvem ved, hvad der sker om
5-10-15 år. Det ville ikke være
rart, hvis man havde stået fast
på den planlægning, man havde
i 60’erne. Det er vigtigt at have
kikkerten med det lange sigte
på, men sådan at man kan juste-

præget af havnedrift og industrivirksomhed. Det er en historisk
chance, det der sker i disse år,
og derfor skal vi være meget
ydmyge over for en opgave, der
får konsekvenser for så mange
år frem. Man kan sige, at det
fascinerende ved udviklingen
i disse år, både i Ørestaden,
i Sydhavnen, i
Nordhavnen, på
Amager Strandpark osv,
er, at København har
udviklet sig inden for
sine egne rammer, ikke
bare ved at vokse ud.
Det tror jeg, er første
gang siden voldene faldt i forrige århundrede.

ten. Husbådene skal ligge et
sted, hvor de bidrager positivt og ikke skaber tvist.
En af nøgleudfordringerne
ved byudvikling er, hvordan man får skabt det liv,
der findes hvor der bor og
arbejder mange mennesker.
Mange mennesker er forudsætningen for et byliv, men
folk kommer ikke bare til et
nyt område, fordi vi gerne
vil have det. Der er jo ikke
nogen, der slår sig ned med
en café i et havneområde
eller i Ørestad, når kraner
svinger rundt med store
tonstunge betonelementer.

Man må have rummelighed
til at tage nye indtryk
og tendenser op
re undervejs. Ambitionsniveauet
skal være højt, det er en historisk chance, vi har.”
Er der nogen forventninger til,
at Ørestad skal være større?
”Nej, det er der ikke, området
udenom er fredet. Ørestad
er et formidabelt område for
byen, en grøn kile, der kommer
helt ind til Islands Brygge og
Christianshavn. Og så har vi de
blå kiler i form af havnen, hvor
vi nu kan rykke boliger helt ned
til vandet, hvor det tidligere var

Man skal se en vital indre by
som værende fuldstændig i
korrespondance med det nye.
Vi ved jo godt, hvad det er, vi
holder af ved København, det
er den skala, som middelalderbyen og det gamle København
har, og en af forudsætningerne
for at have bevaret den skala
er, at udviklingen har foregået
andre steder. Jeg tror, vi kan
være glade for, at en række af

de planer, der var i 50’erne og
60’erne, ikke blev gennemført
i fuld skala i København. Så
havde meget af det, vi holder af,
ikke været der. Både de hollandske arkitekter,
som har arbejdet
med Nordhavn
og Sydhavnen,
og Daniel
Liebeskind, den
amerikansk-polsk-jødiske arkitekt, som arbejder med Ørestad,
tager meget bestik af de rum,
han holder af i København, i
planlægningen af de ting, han
bidrager med hos os. Jeg tror,
vi skal se den gamle del af byen
og den nye del som to sider af
samme sag. I den nye del af
byen kan vi noget, man ikke

kan i den gamle, f.eks. tror jeg,
at Henning Larsens Ferringhøjhus i Ørestaden har bidraget
til at ændre debatten om det at
bygge højt de steder, hvor man
kan bygge
højt. Der
er steder,
hvor man
ikke kan og
efter min
opfattelse heller ikke bør bygge
højt, men nogle steder kan man
godt.”

Det er en
historisk chance

En ting,
Arealudviklingsselskabet går
ind for, er husbåde. Hvordan er
situationen her?
”Det er jo en balance at finde

steder, hvor de kan være.
Bådene skal ikke genere den
offentlige adgang til vandet,
fordi promenaderne langs vandet er populært hos mange. Der
kan også være boliger bygget tæt
ned til vandet, som ikke synes,
det er sjovt at have husbåde liggende lige neden for lejligheden.
På den anden side kan husbåde,
der er placeret rigtigt, være både
hensigtsmæssigt og charmerende. Men der er interesser, der
støder mod hinanden, så der må
hele tiden finde en afvejning og
en dialog sted. Der er også problemet med at håndtere energi,
affald og alt det praktiske, der
hører med til at have en bolig.
Det er en vanskeligere øvelse,
end jeg havde forventet i star-



Tekst: Steen Noreen, DJ,

København og fremtiden

Holmens Kirke
Fra smedje til
orlogskirke

Det liv kommer først, når
byggeriet er færdigt, og der er
tilstrækkelig mange kunder til
den lille Irma eller Netto. Vi
ved alle, hvad det er, vi kan lide
ved byen, og at få transponeret
de værdier over i en ny bydel er
en stor udvikling. Meget kommer af sig selv, men der skal
også arbejdes bevidst med det,
og vi har her i selskabet samlet
et team, som ikke bestiller andet
end at overveje, hvordan vi kan
tilføre liv og skabe traditioner.
Hvordan skal vi arbejde på at få
den første cafe, det første lille
galleri, en dagligvarebutik. Det
er en spændende udfordring,
som ikke er helt nem, men vi
skal klø på med det.”
Bliver der en fordelagtig ordning for erhvervsdrivende, som
vil forsøge at starte i de nye
områder?
”Det kan godt være, at vi vil
bidrage med nogle løsninger,
evt. en trappeleje, som hænger
sammen med omsætningen, så
lejen afspejler det aktivitetsniveau, man kan forvente. Man
kunne også forestille sig, at



vi sammen med ejerne af en
ejendom tilbyder, at nogle kan
starte f.eks. et galleri i lokaler,
som måske senere skal bruges til
andet formål, således at nogle af
lejemålene kan bruges midlertidigt, indtil byggeriet er endeligt
færdigt. Det er vigtigt at få folk
ind.”
Hvordan er din personlige

Kramer Mikkelsen med havnen
som baggrund siger der skal tænkes
kvalitet og bæredygtighed. vi skal
skabe levende bydele, som holder

vision for de områder, der skal
byudvikles?

arvede, den passede smukt i stil
og alder til Holmens Kirke.

”Jeg synes, vi skal udvikle byen
med et meget højt ambitionsniveau og være utroligt ydmyge
over for opgaven. Vi er et byudviklingsselskab, som skal være
her længe, dvs. at de ting, vi
selv laver, og de krav vi stiller
til dem, der bygger, skal matche
hinanden. De gader og stræder,
vi laver, skal være af høj kvalitet
som signal til dem, der køber og
bygger hos os, uanset hvor det
er. Men først og fremmest det
høje ambitionsniveau og så at
være ydmyg over for opgaven.
Når man bygger et hus, skal
det stå i mange år, 100-200 år
måske, og så er det mit håb, at
folk til den tid vil sige, at det
var ikke så ringe endda.”

Ombygningen af smedjen til
orlogskirke var måske med til at
sætte en trend om, at de forskellige værn skulle have en kirke,
der var helliget netop dem.
Således byggede Frederik IV i
1706 Garnisonskirken på Sct.
Annæ Plads til den store hærenhed, der lå i København, men
det er en helt anden historie.

Kirken set fra Christiansborg
Da byggekongen Christian IV
var færdig med at stå ved højen
mast, og røgen fra diverse søslag
havde lagt sig, kunne han atter
se klart. Han fik den tanke, at
der var brug for en kirke for
marinen, og tanken trængte sig
på i en sådan grad, at han så sig
om efter et egnet sted. Valget
faldt på Frederik II’s ankersmedje på Bremerholm; smedjens
øst-vest akse lå helt rigtigt, så
her måtte det blive. Søværnet
har i øvrigt andre steder ombygget smedjer til kirker, bl.a.
på Christiansø, hvor det var
våbensmedjen, der blev bygget
om til kirke, dog først i 1821.
Mellem ankersmedjen på
Bremerholm og kanalen lå der
på de tider en treetages tårnbygning, kronet af en høj gavl,
og med en lille tagrytter med
spir, bygget sådan for ikke at
skæmme majestæternes udsigt
fra slottet. Tårnet gemte også
de mange skorstene fra smedjen
og husede den kongelige møntog smedemesterbolig. Hele
molevitten blev regnet med i
Christian IV’s kirkeplaner, så

ankersmedjen blev bygget om
til Søværnets egen kirke og blev
i 1619 indviet til orlogskirke af
biskop Hans Resen.
Det viste sig at være en vældig
populær idé, Hans Kongelige
Højhed Christian IV dér havde
fået, for allerede i 1640 blev
kirken søgt af så mange mennesker, at de knap kunne være
der til gudstjenesterne. Der
måtte udvides, og det blev der,
med maner. Bygningen blev
forhøjet og tilført en nord-syd
korsgang, hovedindgangen i
kirkens nordgavl blev rykket
ud i kirkens nordlige korsgang
ud mod nuværende Holmens
Kanal, således kom kirken til at
stå med den grundplan, den har
i dag: mod øst skippergangen,
mod vest korgangen, mod nord
kaptajnsgangen og mod syd
urtegårdsgangen.

Gadenettet blev omlagt i 1860,
hvorved hovedindgangen kom
til at ligge i østgavlen. Ved
istandsættelsen i 1872 fik denne
indgang en stor og flot portal,
som flere københavnere mente
at have set før. Ret havde de, for
det var den gamle kongeport fra
Roskilde Domkirke, som kirken

Det var skik og brug allerede
fra 1650, at kirker byggede
små tilbygninger for at bruge
dem som gravkapeller, og der
er også på Holmens Kirke bygget meget til og om, som det

Udvendig har kirken været
malet og pudset i flere farver
igennem årene, taget har været
både af skifer og kobber, men
blev lagt med sortglaserede vingetegl i 1834.



Smedien der blev til Holmens Kirke
Kirkens smukke
interiør med
orglet i
baggrunden

kan være svært at følge
med i. Men ét er sikkert,
der blev i 1697 opført
et gravkapel til søhelten
Niels Iuel, han holdt
dog flyttedag i 1709 og
endte på sin nuværende
plads. Byggeriet af kapellet gik ikke helt, som
arkitekt Conrad Ernst
ønskede, for da tømmeret blev rejst til taget,
blev der sagt stop ovre
fra Slotsholmen, kongen
ville ikke have spoleret
sin udsigt, så man måtte
i gang med at bygge et
fladt tag. Kapelsalen var
egentlig ikke bygget til at
være gravkapel, det skulle være
i kælderen, men det varede ikke
længe før de første gravmonumenter rykkede ind, med Niels
Iuel som den første.

mange gode koncerter, som kirken hvert år arrangerer.

Siden er der fyldt lidt mere op
i kapelsalen: Tordenskjold er
rykket ind, ligesom N.W. Gade,
der var organist ved kirken i 32
år. Men der er plads til flere,
og lidt spøgefuldt har kirkens
nuværende kantor og organist

Jakob Lorentzen reserveret
pladsen mellem Tordenskjold
og Gade til sig selv. Det er dog
ingen spøg, at der er nok at se
til med ca. 200 grave under
kirken, en del muldbegravelser,
men også nogle gravmonumenter. Ved restaureringen i 1834
blev alle muldbegravelser sløjfet,
men der står stadig 34 gravkrypter under salen.
Men man tager fejl, hvis man
tror, at Holmens Kirke i dag er

en mellemting mellem en gravplads og et nationalmuseum.
Kirken er særdeles levende i
nuet, det er en smuk kirke med
mange kunstgenstande og en
stor samling altersølv. Det er en
spændende kirke at besøge, især
når den er i aktivitet, det være
sig ved gudstjenesterne eller de

I 1997 fik kirken ny organist,
29-årige Jakob Lorentzen. Det
gav endnu et pust til kirken,
selvom det kom bag på mange,
at man ansatte en så ung organist i den stilling, der også
indebærer at være organist ved
Christiansborg Slotskirke og
dermed også for kongehuset.
Det havde vel været traditionen, at organiststillingen ved
Holmens Kirke var en slutstilling for organister, der havde
trampet andre kirkeorgler i
mange år. Men valget faldt på
den unge Jakob Lorentzen, som
sin unge alder til trods havde

spillet i
Danmark har
mange år,
mange smukke
han var
kirker, men
14 år da
Holmens Kirke
han tog
er noget særligt.
organisteksamen som
Jeg vil slutte
den yngste
med en tanke til
nogenChristian IV, der
sinde. Han
fik ideen og derhar som
ved lagde grunansvarlig
den til denne
for kirkens Niels W. Gades sarkofag
dejlige kirke.
koncertvirk”Regna Firmat
somhed tilført Holmens Kirke
Pietas” – fromhed styrker rigermeget, og det er ham, der skal
ne – var hans valgsprog, så det
sikre, at kirken stadig er levende
lå i kortene, at ankersmedjen
og i tråd med tiden uden at forskulle være kirke.
tiden glemmes.
s.n.

Det er med vemod, at redaktionen her bringer den sidste artikel fra journalist Steen Noreens
hånd. Steen tabte kampen mod
alvorlig sygdom, og vi vil savne
hans ildhu og engagement,
der altid kom til udtryk i hans
karakteristiske pen.

De, kære læser, burde
give Dem selv mulighed for at opleve en
koncert i Holmens
Kirke – der er nok at
vælge imellem i årets
løb – og sidde og
betragte det smukke
rum og lytte til musik
på højt niveau, det
giver sindet lys. Og
hvad, når kongehuset
kan, kan De vel også!
Holmens Kirkes historie kommer man ikke
sådan rundt om i en
artikel i ”Stræderne”,
den rummer for meget,
men besøg kirken,
afsæt god tid, for det
Kantor og organist Jakob Lorentzen ved orglet er et fantastisk sted.





Tekst og foto: Flemming Lehrmann,
fhv. stadsingeniør

Den Grønlandske Handel på Christianshavn
Grønlands Handels Plads

Ude på Christianshavn, på den
ø, der omkranses af Wilders
Kanal, Christianshavns Kanal,
Trangraven og Københavns
Havn, ligger nordligst
Grønlands Handels Plads.
Syd for ligger Krøyers Plads
og Wilders Plads. Oprindeligt
hed øen Bjørnsholm, og det
hed den, fordi tømmerhandler
Andreas Bjørn i 1735 erhvervede det dengang vandfyldte
og sumpede område, som han
lod opfylde med jord og
Københavns renovation, så han
kunne bygge et skibsværft på
stedet. Nu var Bjørn en driftig
mand, og hans venskab med
Frederik d. V gjorde, at han
kom ind i Det almindelige
Handels Compagnie, som,
udover sine andre aktiviteter,
i 1750 fik monopol på grønlandshandelen. Samme år døde i
øvrigt Andreas Bjørn.
Compagniet skulle ligge et
sted, og direktionen udpegede
den nordlige del af Bjørnsholm
som et velegnet sted, så
Kongen skænkede grunden til

Grønlands Handels pakhus
Compagniet, idet han erhvervede de nordligste totrediedel af
Bjørnsholm, mens Bjørns enke
beholdt værftet
på den sydligste
tredjedel. Det
var dette område
mægleren Carl
Wilder erhvervede i 1762, og
derfor fik denne
del navnet
Wilders Plads.
I 1789 blev den
midterste tredjedel solgt fra og
Butik Kamik
senere overtaget
af kaptajn Hans
Krøyer, og har siden båret navnet Krøyers Plads.

Man klarede sig på pladsen med
mindre pakhuse og skure, og
med grønlandsmonopolet måtte
der også bygges
et tranbrænderi.
I 1763 overtog
Compagniet
monopolet på
den islandske,
finmarkske og
færøske handel,
og så var man
nødt til at overtage det islandske pakhus,
det tidligere
sukkerraffinaderi,
som lå nede ved
Børsgraven. Også det pakhus
blev for lille, så i 1765 beslut-

tede man sig for at opføre
et stort pakhus i samme stil
som Eigtveds længere nede i
Strandgade, og det blev murermester J. C. Conradi, der
tegnede og opførte huset, som
stod færdigt sent i 1767. Det
Grønlandske Pakhus ligger der
stadigvæk og rummer i dag
Grønlands Hjemmestyres repræsentation, Islands Ambassade og
Nordatlantens Brygge.

I 1774 trådte Det almindelige
Handels Compagnie i likvidation, så Staten overtog det hele
og udskilte den grønlandske del
under navnet Den Kongelige
Grønlandske Handel, af alle
gamle grønlandsfarere kaldet
KGH, og dermed fik stedet sit
nuværende navn: Grønlands
Handels Plads. Efterhånden
krævede KGH mere plads, så
omkring 1805 blev det såkaldte
Skindpakhus og den lille trefags
kontorbygning, senere portnerbolig, syd for opført. Nu var

bygninger, kan man så give sig
til at undre sig over.
Da pladsen igen blev for trang,
overtog KGH i 1938 Krøyers
Plads, og så var sagen om
Krøyers pakhus løst. Nu rummer det og naboerne nord for
Dansk Polarcenter. Med erhvervelsen af Krøyers Plads blev
KGH nabo til Wilders Pakhus,
som efter en brand i 1967 blev
indrettet som kontorbygning for
KGH.

Det grønlandske Hjemmestyres mødesal i København
I sin tid var det spændende at
følge venner ud til Grønlands
Handels Plads, når de skulle
til Grønland. Derude gik man
ombord på det gode skib Disko
eller på Umanak, og så kunne
de se frem til en god uges sejlads på Nordatlanten, og var
vejret i det forkerte hjørne, var
det en endog særdeles barsk
rejse, men gå selv en tur derud,
for der er stadig lidt tilbage af
stemningen fra KGH’s tid, og
kigger man sig lidt omkring,
kan man glæde sig over, at der
ikke er blevet bygget højhuse på
Krøyers Plads. For resten er der

i en af bygningerne indrettet en
grønlandsk butik, Butik Kamik
kaldet, som også er et besøg
værd. Her kan man købe grønlandske delikatesser som rensdyr, moskusokse, tørret torsk og
ammasatter, og man kan endda
få en opskrift med hjem.
Flemming Lehrmann

Skindpakhuset, portnerboligen og Krøyers pakhus
pladsen syd for solgt til kaptajn Krøyer, og han opførte til
KGH’s store fortvivlelse et pakhus klos op ad det lille kontorhus. Man mente, at det skyggede for udsigten og skabte store
ulemper for adgangsforholdene.
At KGH senere opførte et sandt
kaos af skure, pakhuse og små-
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KGH var en travl arbejdsplads
til op i 1970’erne. men i 1971
blev det besluttet at flytte hele
foretagendet til Aalborg, en flytning som nu er gennemført, så
nu er området overgået til andre
formål, som de er nævnt i det
ovenstående.
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50 år i
Fiolstræde

Tekst: Per Stisen

Frimærker optager alle,
ikke mindst børn

De små billeder, der fortæller
hver deres historie, har, fra de
blev taget i brug, været samleobjekt, og filateli - kærlighed til
frimærker - betragtes i dag som
verdens største hobby. Der kan
samles på alt fra udvalgte lande
til bestemte temaer eller fejltryk.
Det første frimærke i Danmark
blev taget i brug den 1. april
1851. Lidt over 100 år senere,
2. juni 1958, åbnede Steen
Rosling sin egen frimærkehandel, Ileta Frimærkehandel, i
Munksgaards Bogantikvariats
gamle lokaler i Fiolstræde.
Steen Rosling fortæller: ”Jeg
boede selv i Fiolstræde dengang,
i min ungkarlehybel i nr. 15.
Der var 3-4 frimærkehandlere
i gaden, men i dag er jeg den
eneste tilbageværende.
Fiolstræde var førhen kendt som
gaden med de mange antikvariater, antikvitetsforretninger
og frimærkehandlere, og alene
i indre by var der omkring 50
frimærkehandlere. I dag ser det
unægtelig anderledes ud.

Da jeg for 50 år siden åbnede
min butik, var Fiolstræde endnu
ikke gågade, og der var fortov
på begge sider af strædet og
kørebane i midten. Når fragtmanden kom med varer, foregik
det med hestevogn, og hestene
stod og gumlede fra deres muleposer lige uden for min dør,
mens fragtmanden afleverede
varerne og gav en beretning om
hvad der skete i kvarteret.”
Steen Rosling har haft en livslang interesse for frimærker og
begyndte allerede som dreng
at handle og bytte frimærker i
skolen. Han betegner sig selv
som »selvlært«, men lægger ikke
skjul på, at interessen ikke kom-

mer fra fremmede - både far og
bedstefar samlede på frimærker.
Bedstefaderen var officer i flåden, og i forbindelse med hans
mange flådebesøg i udlandet
kom der mange spændende
udenlandske frimærker med
hjem.

Steen Rosling i sin forretning

Steen Rosling har altid gået sine
egne veje, også da han som den
første og hidtil eneste indførte
det årlige udsalg. Indtil da uhørt
inden for branchen, men det
viste sig hurtigt at blive en succes.

Kunstmaleren Sven Okkels har haft lyst til at tegne til Stræderne i
København. Sven Okkels har tegnet en serie københavnertegninger,
som vi glæder os til at bringe i bladet til glæde for vores læsere.
Med tegningerne har Sven skrevet en lille tekst, der fortæller om billedets elementer.
Tegningerne er blevet til på byvandringer, hvor Sven har tegnet
on location.
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Foto: Henrik Ploug (FAF og DBA)
Tekst: Connie Christensen

Stor aktivitet på Det Kongelige Bibliotek
Det Kgl. Bibliotek er ikke kun bøger

Fotografisk atelier er en del af
Det Kgl. Bibliotek. Atelieret
ligger i Holm-bygningen, som
blev indviet i 1907. Oppe under
taget, hvor alle ”rigtige” fotografer holder
til, med mange
ovenlysvinduer
og gammel indretning. Men
med fuldt moderne udstyr, der
kan klare mange forskellige
opgaver. Atelieret er gået helt
digitalt, væk er det gamle mørkekammer.

kort, grafik, tegninger, håndskrifter og genstande. Der foregår et stort forskningsarbejde
på Biblioteket, og det er vores
opgave at at stille fotografier
eller digitale
filer til disse
forskeres rådighed. Enten
fordi biblioteket ønsker at begrænse brugen
af originalmaterialet, eller fordi
forskerne har behov for billeder
til illustrationer i artikler og
bøger, og det er her, vi kommer
ind. Vi affotograferer de emner
forskerne er interesserede i, så
vedkommende kan arbejde videre med reproduktioner uden at
beskadige originalen, eller bruge
det til illustration af arbejdet.
Der er mange af tingene på
Det Kongelige Bibliotek der er
unikke, så efterspørgslen er stor,
og vi leverer affotograferinger til
hele verden.”

Leverer billeder
til hele verden

Atelieret beskæftiger 3 fotografer og 2 reprofotografer, som
alle har en 4-årig faglig uddannelse bag sig. Vi har spurgt
atelierets leder, fotograf Karsten
Bundgaard, om hvilke arbejdsopgaver atelieret har.
”Det Kgl. Bibliotek er jo ikke
bare bøger. Der er også billeder,

Biblioteket fra havesiden. Foto Karsten Bundgaard

Charlotte Rafn affotograferer originaler med et Hasselblad kamera
med et digitalt Sinar M54 bagstykke
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Er der noget af Det
Kgl. Biblioteks materiale, der er mere ”hot”
end andet?
”Ja, der er specielt
en ting lige nu, som
mange efterspørger.
Det er et håndskrift
på 1100 sider fra
Sydamerika med tegninger og illustrationer
af inkaernes daglige
liv, lavet da spanierne
erobrede Sydamerika.
Hvordan den er
kommet til Det Kgl.
Bibliotek ved man
ikke. Det er et håndskrift og derfor findes
der kun ét eksemplar. Guaman
Poma, som er ophavsmanden til
håndskriftet, skriver i et brev, at
han vil sende manuskriptet til
den spanske konge. Det er formodentlig kommet til Spanien,
hvor administrationen ikke helt
har vidst, hvad de skulle stille
op med det. Der var en kraftig
diplomatisk aktivitet mellem
Danmark og Spanien på dette
tidspunkt. Der var mange danske diplomater i Madrid, så
den mest sandsynlige teori om
hvordan manuskriptet er endt
i Danmark, er at en af disse
havde en bibliofil interesse, som
var lidt større end de fleste. Der
er meget stor forskningsmæssig
interesse for Sydamerika i øjeblikket.

Thomas Trane Petersen og Karsten Bundgaard (leder af fotoateliet) er
ved at fotografere nogle nyerhvervelser til Orientalsk-Judaistisk afdeling

Her ses en bog fra Håndskriftafdelingen, bogen er fra ca. 1435

Det Kgl. Biblioteks omfattende
billedsamling er også meget
efterspurgt.Vi har fotografier
fra fotografiets barndom og
frem til nu, 10-15 mio billeder af alle slags, og vi kan
producere kopier, som folk
kan bruge som illustrationer i deres publikationer.
Private kan også henvende
sig og købe en affotografering af et emne. Atelieret
drives som en indtægtsdækket virksomhed, så vi
skal have dækket alle vores
omkostninger ind, og også
være i stand til at investere
i nyt udstyr. Derfor ligner
vores priser meget det, man
finder i det private erhvervsliv.”
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Bibliotekets fotografiske atelier
Holdet på atelieret er
samlet og står med
et eksempel på atelierets
plakatprodoktion

Kurt Balle arbejder med at digitalisere negativer
fra luftfotosamlingen
Kan du nævne nogle specielt
spændende fotografiske samlinger?
”Vi har de store, gamle fotografer som Elfelt, Damgaard,
Rie Nissen, og Mydtskovs
negativarkiv frem til 1963. Og
så har vi luftfotosamlingen på
4-6 mio billeder. Den er købt
op fra en række større og mindre luftfotofirmaer og består
i vidt omfang af fotografier af
bondegårde. Man har næsten

Negativerne som scannes er beskadiget af ælde, og vil
efter digitalisering kunne bevares for eftertiden

gennemfotograferet landet flere
gange siden 1936. I samlingen
er der bl. a. ca. 5.000 billeder af
landsbyer fotograferet af Sylvest
Jensen, som også fløj langs
kysten og tog billeder af de
fragtskibe, man havde i rutefart
før og lige efter krigen.”
Man kan altså få et billede af
slægtsgården, hvis man ønsker
det. Er der stor efterspørgsel på
det?

. . . 50 år i Fiolstræde
1958 juni 2008
Se vinduerne med de mange jubilæumstillbud

ILETA FRIMÆRKEHANDEL
Fiolstræde 20, 1171 København K
Telefon: 33 12 91 23

Åben hverdag 11-18, fredag kl. 19, lørdag kl. 16
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”Nej, det er der egentlig ikke.
Det er i stor udstrækning nok,
fordi folk ikke ved, det kan lade
sig gøre, og så må vi jo indrømme at mange af Det Kongelige
Biblioteks aktiviteter og indholdet af vores samlinger ikke er
så godt kendt i offentligheden,
som vi kunne ønske.
Endelig tager fotografisk atelier
sig også af bibliotekets interne
produktion, det kan være små
bøger, flyers, fotografering ved
arrangementer osv. Vi har en
stor og meget aktiv kulturafdeling, hvor der er mange aktiviteter i form af udstillinger, koncerter mv., og det producerer vi
f. eks billeder og plakater til.
Men jeg vil gerne vende tilbage til håndskrifterne. Det,
der ofte gør arbejdet morsomt
eller spændende, er de ting,
vi får i hænderne. F.eks. når
vi får H.C.Andersens dagbog

og breve, Ørsteds optegnelser,
Tycho Brahes tabeller og notater
fra hans observationer fra Hven,
Søren Kierkegaards manuskripter og Matisse breve og ikke
mindst konvolutter som alle
er kunstværker. Af nyere ting
kan jeg nævne Hans Scherfigs
egenhændige dokument om foreningen ”Den Sorte Hånd” som
vi alle kender fra ”Det Forsømte
Forår”. En af de ting, der står
stærkt for mig, er Brønlunds
dagbog; en lille uanselig bog
med mange pletter, skrevet med
blyant. Når man slår op på sidste side og læser ”Omkom 79
fjorden efter forsøg hjemrejse

nationalbibliotekets samlinger.
– Danske samling – Danske
aviser – Småtryksamlingen
– Håndskriftsamlingen
– Boghistorisk samling – Billedsamlingen
– Kortsamlingen
– Luftfotosamlingen
– Musiksamlingen –
Teatersamlingen – Orientalsk
Samling – Judaistisk Samling
– og alle disse samlingers delsamlinger. Der er mange timers
gode oplevelser.
c.c.

over indlandsisen i
november måned.
Jeg kommer hertil i
aftagende måne, og
kunde ikke videre
af forfrysninger i
fødderne og mørket.” - så bliver
man stille. Det er
et af de mest gribende dokumenter
i vores samlinger
- synes jeg. Der er
to linjer mere - og
Jørgen Brønlunds
underskrift. Jørgen
Brønlund døde som den sidste
af Danmarkekspeditionens
medlemmer i november måned
1907. Hans lig blev fundet året
efter, og sammen med det hans
dagbog og andre papirer.
Både dette håndskrift og

Sing Tehus er klar
med sommerens
sunde iste med grøn
japansk matcha te

Helle Brünnich Rasmussen står
for atelierets desktop opgaver
mange, mange flere kan man
se på Det Kongelige Biblioteks
hjemmeside www.kb.dk. Der
er mange som kunne have
glæde af at gå ind for at se på
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Tekst: Jan Janssen,
lokalhistoriker

En kirkegård i Gothersgade
Kirken malet af
C. Gulp, 1978
Den danske søhelts
gravmæle

Jessens gravsten

1948 flyttede den franske præst
definitivt bolig og kontor fra
Åbenrå over i Gothersgade 107.
Så blev den fredede fornemme
præstegård udlejet til diverse
erhverv og ti år senere solgt til
Musikhistorisk Museum, der
som bekendt ligger der endnu.

kirken, tegnet i 1749,
var de endnu helt små og
spinkle.

Mellem Gothersgade og gaden
Åbenrå finder vi den 318 år
gamle fransk-tysk reformerte
kirke på en grund, der oprindelig lå uden for alle pæne respekterede borgerlige matrikler langs
den opfyldte gamle Østervold
fra før Christian IV. Den nederlandsk inspirerede barokbygning
troner midt på sin glorværdige,
for længst nedlagte kirkegård,
omgivet af et over et hundrede
år gammelt jernstakit og den
125 år gamle tyskreformerte
skole og nuværende præstegård i
Gothersgade 109.
Bag hegnet langs Gothersgade
får vi øje på en trist lille ruin,
rettere sagt spor efter gravning. I
august sidste år kunne man læse
om fældningen af Danmarks
ældste hestekastanjetræ, som
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formodentlig siden 1689, da
den første reformerte kirke stod
færdig, har stået til venstre for
porten. Der fandtes oprindelig
et kastanjetræ på hver side af
gitterporten, men det ene gik
ud for over hundrede år siden.
Allerede i 1902, da kirkegården
fik en ny indhegning, var man
så pietetsfuld at flytte porten,
afbryde granitfundamentet
på hegnsskellet og anlægge
en krumning i jernstakittet
foran den ærværdige plante.
I 1933 blev træet plomberet
og fik kronen skåret ud, men
året efter kom der nye friske
grene. Kulturarvstyrelsen har
lovet, at der om få år kommer
et nyt kastanjetræ, taget fra det
gamles stamme. De andre træer
på kirkegården er lindetræer,
og på et af de første billeder af

Der har aldrig været
en graverbolig op ad
kirkegården og heller
ingen klokkerbolig. Det
sidste skyldes, at det var
de reformerte forment
at ringe med deres to klokker til gudstjeneste. De måtte
kun ringe hver fulde time.
Klokkeparret indkaldte først
de troende, da religionsfriheden kom med grundloven i
1849. Men der var selvfølgelig
det obligatoriske sprøjtehus.
Det lå op ad den daværende
tyske præstegård i nr. 109 med
to gulmalede døre og glaseret tegltag og forsvandt først
i 1881, da brandvæsenet var
blevet kommunalt, og kirkerne
blev fritaget for at slukke en
eventuel ildebrand af egen kraft.
Brandslukning var en yderst
alvorlig sag. I 1728 udbrændte
kirken inklusive sine fire præstegårde nærmest totalt, i 1748
slog lynet ned i loftet, men et
regnvejr forhindrede yderligere
ulykker, og i 1807 bibragte de
engelske bomber kirkebygningen og præstegårdene en række
forfærdelige skader, som blandt
andet orglet aldrig kom sig af.
Havde kirketjeneren ikke været
så behjertet dengang den 5.
september, var hele kirken sikkert gået til. Siden gik det først
galt igen i foråret 1945 under
de ungarske soldaters oprør på

eksercerpladsen på den anden
side af gaden. I den anledning
gik en masse ruder og endnu en
gang orglet i stykker.
Den brolagte plads foran kirken anvendes i dag som privat
parkeringsplads i lighed med
andre kirkegårde i indre by. Det
franske presbyterium (ældsteråd)
fik allerede i 1925 en kreativ
ide med at bygge 12 garager
og ti år senere et autoværksted
på præstegårdens gårdsplads og
have med indkørsel fra Åbenrå
36. Der manglede simpelthen
penge i presbyteriets kasse, og i

Kirkegården var modsat kirkegulvet og dobbeltkrypten under
kirken inddelt i en fransk og en
tysk afdeling. Skillelinjen gik
midt gennem kirkens langside.
Modsat den franske, der ligger langs med Rosenborggade,
er den tyske for længst ribbet
for gravstederne og har længe
været et lille anlæg, delvis også
et stykke af skolegården af den
reformerte tyske skole, der efter
1886 lå i den nye tyske præstegårds sidelænge i den høje
stue. Skolen måtte lukke i 1926,
fordi den ikke havde ret til at
videreføre elever fra grundskolen og manglede forældre, der
kunne betale skolepengene.
Men den gamle sandstenepitaf fra den oprindelige skole i
Åbenrå 29 sidder nu på væggen
i et af skolens oprindelige lokaler. Presbyter Lorenz Spengler

leverede i 1766 tegningen med
en pelikan, der sårer sig selv
for at skaffe sine unger næring,
en over tusind år gammel
Kristusallegori. Ovenover står
”Das reform: Erzieh-Haus”.
Huset var en blanding af
primærskole og arbejdshus for
menighedens fattige drenge og
piger. En ny cementversion med
samme tema blev sat op på den
nuværende tyske præstegårds
facade i Gothersgade ved siden
af den korte sti til skolens indgang.    
Bag kirken lå de to menigheders
urtegård, Krautgarten, reserveret
til folk, der kunne ofre lidt flere
penge til et gravsted end de
andre. Endnu finere var et gravsted under kirkegulvets gange,
hvor man havde 20 fastlagte
gravsteder. Men disse begravelser måtte ophøre efter 1800,
fordi myndighederne af hygiejniske årsager ikke længere ville
tåle nye begravelser inden for
voldene. Allerede i 1787 havde
Københavns Magistrat opfordret
kirken til at begrave sine døde
uden for byen på byens nye
Assistens Kirkegård, men først
fra 1806 fulgte man henstillingen, efter at man fik sin
egen tyske og franske afdeling

der. Den allersidste begravelse i
Gothersgade foregik med skriftlig dispensation, da den 94-årige
fru Cecilie Elking blev stedt til
hvile i den tyske afdeling den 3.
januar 1855 i frossen jord. Det
vides ikke, hvor mange døde,
man har bisat på kirkegården
mellem 1689 og 1855, men
den franske del havde knap et
hundrede faste gravsteder med
gentagne bisættelser.
Den fineste begravelsesplads
kaldtes oprindelig ”den adelige
hvælving”, en underjordisk
krypt i kirkens nordvestlige del,
senere udvidet til hele bredsiden
mod Rosenborggade. Den blev
indrettet efter udtrykkeligt
ønske fra dronning Charlotte

Amalie. Her fandt hendes
medarbejdere – i peståret
1711 bl.a. Fräulein Elschen,
en af dronningens kvindelige
hofdværge - samt højere
officerer med deres familier et
hvilested, og afgiftens højde på
50 rigsdaler for voksne og 25
rigsdaler for børn forhindrede,
at jævne borgere kunne komme
i betragtning. Indgangen
fandtes oprindelig i en lem i
kirkegulvet, senere kom man
ind fra en dør i nordsiden.
Krypten blev efter 1800 ikke
længere benyttet og fik i 1850
hvælvede lofter i stedet for
træbjælkeloftet på grund af
kirkens manglende stabilitet. I
mellemtiden blev der opbevaret
brandredskaber og andre
materialer i kælderen. I 1835
blev de sidste af de fornemmes
kister flyttet op og bisat i jord,
og fra 1850 har her været
kirkens centralvarmekælder.
Efter 1970 kom en ombygning
til mødelokaler og lignende.
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Tekst: Museumsinspektør Nikolaj Lindegaard Helms, Dansk Skolemuseum

Da børnehjælpsdagen blev til i stræderne
”Da stræderne blev løbet over ende
af verdens første Børnehjælpsdag”

villige til at engagere sig i sagen.
I april 1904 blev der afholdt stiftende møde i Medicinsk Selskabs
lokaler i Bredgade. Her blev nedsat en hovedkomité bestående
af Carlsen selv samt 30 andre
mænd og kvinder med interesse
for børnesagen. Hovedkomiteens
vigtigste opgave blev at planlægge indsamlingsdagen. Det gik
hurtigt, og fredag d. 6. maj vågnede borgerne i København op
til en forandret by – til verdens
første børnehjælpsdag.

Skuespillernes boder på Gl. Torv, der var trængsel hele dagen og da de sluttede for at gå til aftenens forestillinger
på teatrene havde de indsamlet 15.000 kr.
”Ved Storkespringvandet var der
rejst boder og blomsterdekorationer. Skuespillere sang viser
på Strøget. De københavnske
studenter samlede penge og 40
kendte skuespillerinder, anført af
Betty Nansen og Augusta Wiehe,
fik folk til at stimle sammen i
gaderne”

I dag eksisterer denne årlige indsamlingsdag ikke længere. Tiden
er løbet fra den. Men for mere
end 100 år siden, da verdens første børnehjælpsdag så dagens lys,
og underholdningsmulighederne
var små, kunne ”dagen” sætte
Københavns indre by på den
anden ende.

Der er sikkert mange københavnere, der stadig husker den
københavnske hjælpeorganisation Børnehjælpsdagens store
årlige indsamlingsdag, der med
sin faste placering i begyndelsen af maj måned i perioden
1904 – 1977 nærmest blev
synonym med forårets komme i
København.

Børnehjælpsdagen blev grundlagt i 1904, af kommunelæge
Dr. Med. Johan Carlsen. Carlsen
var en brændende tilhænger af
”børnesagsbevægelsen”,
der
arbejdede for at forbedre fattige
og forsømte børns livsvilkår i
Danmark. Særligt var Carlsen
stærkt optaget af forholdene
på datidens børneinstitutioner,

20
20

asyler og spædbørnehjem. Disse
hjem, hvis standard mildest talt
var ringe, spædbørnehjemmene
fik i datiden det lidet flatterende, men meget rammende
navn – englefabrikker - på grund
af den høje dødelighed, og hvis
økonomiske rammer var endnu
værre, havde hårdt brug for støtte. På den baggrund fik Carlsen,
inspireret af et ophold i England,
ideen til en indsamlingsdag, hvis
formål var at indsamle midler til
de københavnske børneinstitutioner og foreninger, der hjalp
forsømte og trængende børn.
Carlsen var en effektiv mand og
fik hurtigt samlet en bred vifte
af ligesindede borgere, der var

Ingen kunne undgå at bemærke,
at byen var sat på den anden
ende. Der var store reklameplakater spredt over hele byen,
og tusindvis af indsamlingsbøsser var anbragt i restauranter og

Kongehuset var også med fra starten, her ses Kong Christian
og Prins Valdemar på vej over Kgs. Nytorv
Herman Bang som udråber, han hjalp til i boderne. Herman Bang
var i sit virke som skribent meget kritisk overfor de kummerlige
forhold i København
forretninger. Mange hundrede
”Børnehjælpsdagen
personer gav også deres hjælp
d. 6te maj
med, og indsamlingsbøsserne
Mange
bække små gør
gik deres travle gang fra hus
en
stor å”
til hus, etage til etage og sporvogn til sporvogn. Byen var festklædt. Hovedstadens bygninger, På det smukke Amagertorv,
sporvogne og omnibusser var omkring Storkespringvandet,
udsmykket til dagen, og pla- var rejst boder, hvor bidrag blev
katerne rundt om i byen bar modtaget dagen lang. Andre
boder var læsset med blomster,
inskriptionen

som efterhånden, af smukke
damehænder, blev spredt ud over
byen. De fine blomster havde
gartnere og blomsterhandlere
givet til sagen. Ved middagstid ankom 40 skuespillerinder til festens hovedcenter på
Gammeltorv. Skuespillerinderne
begav sig herefter ud i stræderne, nogle til fods, andre i vogn
og raslede penge ind til sagen.
Man så således Betty Nansen,
Augusta Wiehe, Karen Lund,
Uggerholm, Olivia Jacobsen
med flere gå stræderne tynde.
Betty Nansen aflagde ved 15
tiden, i selskab med en flok unge
damer, et besøg på Børsen, der
ellers kun var et sted for mænd.
Dørene blev dog i dagens anledning åbnet for damerne og i
løbet af kort tid var over 1000
kr. raslet ind.

ind ved banegården og hang
syngende ud af vinduerne på
Regensen.
I avisen København kunne man
lørdag d. 7. maj læse en fyldig
reportage fra gårsdagens begivenheder:
”Den store myretue København
havde sendt alle sine indbyggere
ud i går. De krøb og kravlede ud

Overalt i stræderne var der musik
og sang. Skuespilleren Frederik
Jensen havde således taget opstilling på et af Strøgets hjørner,
og sang dagen igennem viser,
der indbragte en anselig sum.
Også uden for ingeniørkasernen
var der musik. Her havde ingeniørerne selv tegnet et musikprogram, som de solgte til fordel
for sagen. Københavns studenter
hjalp også til. De samlede penge

21
21

Foto: Henrik Ploug, FAF og DBA
Tekst: Connie Christensen

Børnehjælpsdagen

Fra begyndelsen var mange damer
fra det bedre borgerskab meget
involveret i Børnehjælpsdagens
arbejde og ”hattedamerne” blev
hurtigt synonym for indsamlingsdagen
og ind gennem Strøget, oven på
hinanden i store klumper. Alle
de mennesker, der til daglig slås
for at skrabe penge, sloges for
at komme af med dem. Stående
på tæerne af en ældre dame,
ser vi Fru Nansen omringet af
folk, der fylder hendes bøsse. Fru
Uggerholms hat vipper op og
ned i midten af en anden klynge.
Da vi stiger ned fra damens
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tæer, løber vi lige ind
i armene på en sveddryppende student,
der rasler med bøssen.
Ned gennem Nygade
vælter en tætpresset
folkesværm. Inderst
inde kæmper Frederik
Jensen og Breidahl for
at føre lirekassen frem.
Et andet sted farer
Sigurd Trier fortvivlet
om og gør sig populær. Schmidt, der ikke
har fået nogen bøsse
ser misundelig til.
Menneskemængden
presser sig op af
”Bernina”,
hvor
musikdirektør
Brandini står og spiller guitar. Der er
ingen redning – tag
væk – der er endnu en
25 øre i vestelommens
foer”
Det økonomiske resultat af denne
verdens første børnehjælpsdag
blev på hele 84.476,48 kr. Et
svimlende beløb i datiden og
vidne om en enorm succes for
Carlsens ide. Så stor var successen, at hovedkomiteen besluttede sig for at gentage ”dagen”
året efter. En københavnsk forårstradition var dermed født,
og børnehjælpsdagen fortsatte i
mange år fremover med at sætte
København og ”Stræderne” på
den anden ende.

Der kan være brug for en terapeut

Center for Familie og Eksistens i Kompagnistræde tilbyder
hjælp til familier, par og andre med ondt i livet.

en aftale om at komme her en
gang imellem, gør at de bliver
holdt fast på den positive udvikling, de har i gang.

Familie- og parterapeut Søren Holst har siden november
2006 haft praksis i Kompagnistræde 27. Søren Holst har
speciale i par og familier med børn, men tager også ud og
underviser og holder foredrag, bl.a. omkring stress i virksomheder.

Men jeg har også par, som kun
lige er begyndt at være kærester,
som kommer her. Det kan være,
at de har nogle oplevelser bag
sig, der gør det svært for dem
at indlede et nyt forhold, og
så søger de hjælp til at komme
godt i gang. Jeg har også haft et
par, hvor han var i 70’erne og
hun i 60’erne, hvor de havde
indset, at nu gik det ikke længere uden hjælp. Så der er stor
aldersmæssig spredning. Der er i
det hele taget ikke nogen speciel
samfundsgruppe, der kommer,
det kan være unge studerende
eller hr. og fru direktør.

Når du har praksis i indre by, er det så fordi dine kunder primært kommer herfra?
”Nej, det er mere eller mindre tilfældigt. Jeg var på udkig
efter et lokale i byen, og så var det her ledigt.”
Hvad er det typisk for problemer, folk kommer med?
”Ofte er det sådan, at et af børnene har stukket et signalflag
i vejret og markeret, at der er noget galt. Det kan være, at
et barn ikke kan sove i sin egen seng om natten, har ondt i
maven, når det skal i skole, eller er bange for hvadsomhelst,
at sove hos andre, køre med tog eller lign. Der er ikke nogen
umiddelbar logisk forklaring, og så kommer forældrene,
fordi de er bekymrede for, hvad der er galt med barnet. Mit
udgangspunkt er altid, at det ikke er barnet, der er noget
galt med. Jeg kigger på familien for at se, hvad det er, der får
barnet til at reagere som det gør, og så forsøger jeg at hjælpe
igennem samtaleterapi.
Indimellem kommer der børn helt alene med nogle ting, som
de gerne vil snakke med mig om, uden mor sidder ved siden
af. Så benytter jeg mig af legeterapi. Det er meget nemmere
at snakke med en fremmed mand som mig, hvis man samtidig laver noget, man er fortrolig med. Derfor har jeg lego
her, for det er der rigtig mange børn, der er vant til at lege
med. Så sætter vi os og leger med lego, mens vi snakker.”
Hvor længe skal du typisk arbejde med folk for at få løst problemerne?
”Nogle gange kommer folk og snakker med mig 3-4 gange,
så begynder problemet at løse sig selv derved, at når en i

familien ændrer adfærd, begynder resten af familien også at
ændre deres måde at være på.
Så begynder tingene at falde
på plads. Det kan også være
problemer mellem de voksne,
der giver et barn ondt i maven,
men lige så snart de voksne
tager ansvar for problemerne,
forsvinder mavepinen. Men som
regel skal der længere tid til. De
fleste par kommer lige før det
er for sent. Hvis man har brugt

15 år af sit ægteskab på at få det
til at bryde sammen, kommer
det ikke til at fungere igen efter
3 uger eller 1 måned. Der skal
mere til.
Jeg har også nogle par, som
kommer til parsupervision med
jævne mellemrum. Det er par,
som har fundet melodien igen
efter at have været i terapi, men
som vil være sikre på, at de ikke
mister den igen. Det, at de har

Jeg oplever også, at flere og flere
enkeltpersoner kommer her.
Det kan være alle mulige problemer: stress, depression, skilsmisse, andet der gør livet svært.
Jeg har nogle, som har kommet
som par og hvor de efterfølgende har valgt, at den ene fortsætter. Endelig har jeg nogle ganske
unge, som er anbragt uden for
hjemmet. Det er kommunen,
der så beder mig tage ud til dem
på deres opholdssted. Så der er
stor spredning.
c.c.
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Tekst: Knud Michelsen,
fra Nattevægterne i København

Øjebliksbilleder ved Slotsholmen
Her fortsætter Knud Michelsens
øjebliksbilleder fra Slotsholmen.
Vi nærmer os udgangen af 1700-tallet:

1794: Arveprins Frederik,
Christian VII’s halvbror, er
på vej tilbage fra måltidet. Kl.
15.30 kommer en lakaj løbende: ”Deres Kongelige Højhed,
Deres kammer er fuldt af røg.
Der må være brand i slottet!”
Lakajen skynder sig tilbage til
kammeret og åbner vinduet,
hvorved branden bryder ud i
lys lue. Branden skyldes et overophedet kakkelovnsrør; manglende brandvægge og tynde
etageadskillelser muliggør brandens ukontrollable udvikling.
Yderligere er der vanskeligheder
med at skaffe vand til slukningsarbejdet. Matroser og andre redder, hvad reddes kan, men det
meste går tabt. Fløjene omkring
ridebanen reddes med stalde,
ridehus, hofteater og Eigtveds
to pavilloner ved Marmorbroen
fra Frederiksholms Kanal.
Kongefamilien flytter til
Amalienborg og beslutter sig
senere til at beholde det.
1803: Arkitekt C.F. Hansen
hjemkaldes fra sin bopæl i
Altona (hvor der endnu findes
huse tegnet af C.F. Hansen).
Han får til opgave at tegne
og forestå opførelsen af det 2.
Christiansborg. Det gennemføres i nyklassisistisk stil, ligesom
C.H. Hansens andre københavnske bygninger, Frue Kirke
og Domhuset (indtil 1905
Københavns rådhus).
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1810: Slotskirken
opføres, også af
C.F. Hansen og i
samme stil.
1826: På
Hofteatret optræder den 14-årige
Johanne Luise
Pätges som Trine
i vaudevillen
Aprilsnarrene.
Forfatteren Johan
Ludvig Heiberg
ser hende og
betages af hendes
ynde. I 1831 gifter de sig.
1828: Det 2. Christiansborg står
færdigt. Den oprindelige akse
fra Eigtveds pavilloner gennem
ridebanen og den indre gård ud
til Slotspladsen er bevaret.
1839: Frederik VI skænker
den gamle vogngård langs
Frederiksholms Kanal – der
henlå i en ynkelig forfatning
efter branden i 1794 – til et
museum for Bertel Thorvaldsen.
Museet blev projekteret af arkitekt M.G. Bindesbøll.
1850: Færdiggørelse af ”Sonnes
Frise”, maleren Jørgen Sonnes
fremstilling af Thorvaldsens
hjemkomst til København
1838. Frisen består af felter på
muren mod Frederiksholms
Kanal over for Gl. Strand.

i Danmarks rosengård
Guds fred med dem, som bløde
af dybe hjertesår”
1947: Statsminister Knud
Kristensen skal fra slottets
balkon råbe: ”Christian den
Tiende er død, længe leve Hans
Majestæt Kong Frederik den
Niende”. Knud Kristensen
kludrer i ordene.
1953: Landstinget afskaffes.

”Figaros Bryllup” opført på Hofteatret i 1842

Fra Marmorbrogen ses Christiansborgs ruin ses i baggrunden, det meste var revet ned efter
branden, nogle bygningselementer blev anvendt i Thorvald Jørgensens nye bygning (1908)

Thorvaldsen ligger begravet i
en enkel grav midt i den indre
gård.

1849: Den 25. maj vedtages
forfatningsforslaget med stort
flertal.

1842: Hofteatret i det 1.
Christiansborg moderniseres af
arkitekt Jørgen Hansen Koch.
Samme år opføres ”Figaros
Bryllup” af Mozart.

1850: Frederik VII gifter sig
med Louise Rasmussen. Han
får ikke lov til at gøre hende
til dronning. Hun bliver til
Grevinde Danner. De bor på
Christiansborg til 1863.

gang fløjene omkring ridebanen
fra det første Christiansborg og
slotskirken. Da bygningerne
i øvrigt ikke står til at redde,
bestræber man sig på at redde
mest muligt inventar. Her
havde man god hjælp af russiske
matroser, hvis tilstedeværelse
skyldtes, at Christian IX’s datter,
prinsesse Dagmar, var gift med
den russiske zar Alexander III.

1848: Frederik VII på
Christiansborg til sin elskerinde
Louise Rasmussen: ”Se så, min
skat, nu bor du standsmæssigt,
og når vi gifter os, bliver du
dronning.”
1848: Den Grundlovgivende
Rigsforsamling træder sammen i Højesterets sal på
Christiansborg.

1884: Den internationale lægekongres i København spiser
stående souper i Christiansborgs
riddersal kort før slottet brænder.
1884: Det 2. Christiansborg
brænder. Også denne gang
opstår ilden omkring et kakkelovnsrør og breder sig lynhurtigt
gennem varmesystemets mange
kanaler. Dog reddes også denne

1907: 23 år efter det 2.
Christiansborgs brand – nedlægges endelig grundstenen til
det 3.
1910: Rigsarkivet flytter ind i
Rigsdagsgården.
1916: Rejsegilde på
Christiansborg

1920: ”Den Onde Maler”
Rasmus Larsen får til opgave at
lave en frise i vandrehallen. Det
bliver en smuk blomsterfrise,
men isprængt mange ironiske
hentydninger, f.eks. en syltekrukke ved døren til et udvalgsværelse.

1945: Kong Christian X genåbner Rigsdagen den 9. maj. Han
mindes modstandskampens ofre
ved – med grådkvalt stemme
– at citere fra Grundtvigs ”Det
var en sommermorgen” om de
faldne i krigen 1848:
”Guds fred med vore døde

1967: Den sidste ministerialbygning i Slotsholmsgade, nr.
12 – kaldet Tjæreborg p.g.a.
det mørke ydre - står færdig.
1972: Frederik IX dør. Fra balkonen udråber statsminister Jens
Otto Krag dronning Margrethe
d. 2.
2007: Tårnet på slottet indkapsles i plastik, da det skal
omfattende repareres.
k.m.

1928: Det 3. Christiansborg
kan tages i brug med lokaler
for folketinget, landstinget,
højesteret samt de kongelige
præsentationslokaler. I dag rummer Christiansborg også statsministeriet.
1943: Regeringen og Rigsdagen
træder tilbage. Den tyske besættelsesmagt indfører undtagelsestilstand. Danmarks administration resten af besættelsestiden
forestås af ”departementchefstyret”.
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God madidé

Tekst: Per Stisen

Børn i tøj
Foto: Betina Drews

Fannymia+ i Klosterstræde
- dansk design i ministørrelse

Foto: Henrik Ploug, FAF
Tekst: Connie Christensen

Når vinterens mørke har sluppet
sit tag, og foråret lysner sindet, er
det tid for lidt lettere mad.

I butikken forhandles bl.a.
mærkerne ”Fannymia”, ”My
Kingdom”, ”Himmeriget” og
”Funch Design”.
p.s.

Laksen skæres ud i passende skiver

Sortimentet spænder fra børnetøj i str. 0-6 år
over sansepuder og bamser til smykker til mor.

I Københavns nye butik for den stilsikre småbørnsfamilie er der dansk design med fokus på
den kreative detalje i et mix af retro, boheme
og klassiske linjer, alt i glade farver.

Lime i skiver lægges over lakseskiverne

Butikken drives af Fanny Mogensen, Malene
Eshøj, Camilla Trolle-Christensen og Susanne
Funch, som alle lægger stor vægt på kvalitet og
omhyggelighed. Alle varer er håndlavede og unikke, og børnetøjet er lavet, så de små kan bevæge
sig og være godt tilpas.
Retten serveres med en dejlig fadøl og evt. en god snaps eller
et glas kold hvidvin til

Fadet med laksen anbringes i ovnen
Susan og Georg Marquart på
Restaurant Kronborg har følgende forslag til en let fiskeret:
Kronborgs lakseret
Laksekødet marineres i limesaft
i ½ døgn, hvorefter det bages
i ovnen 6-8 min. Serveres med
en frisk mayonnaise med krydderurter, ristet franskbrød og
skiver af citron og lime.
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Ingredienser:
Fersk laksekød
Limesaft
God mayonnaise, gerne hjemmerørt
Friske krydderurter – f.eks. kørvel, dild, purløg
Skiver af franskbrød
Citron og lime
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