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Leder
I år er det 11. gang vi trykker et beboerblad. Hvert år har vi
bragt historier fra livet blandt beboere og erhvervsdrivende
på Gammelholm. Nogle af historierne har være små og andre
mere vigtige, hvis der vælges et politisk perspektiv. Nogle har
f.eks. handlet om bosiddende forfattere, smykkekunstnere
eller om en for længst nedlagt skole. Der har været interview
med operasangere og med kvarterets børn omkring deres ønsker for bedre udfoldelsesmuligheder på Gammelholm. Mange
forskellige og meget almindelige fortællinger. Men vigtigst
af alt har det været ÆGTE og VIRKELIGE historier fra vores
kvarter. Alle som én er de vigtige, fordi de tilsammen udgør et
patchwork, der samler og definerer Gammelholm.

Galleri Specta
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Herluf Trolles Gade 16C

Peder Skrams Gade 13
1054 København K

1053 København K
35 10 78 58

I år har vi fokus på kunstens historie på Gammelholm, fordi
vi mener, at uden kunst kan vi godt risikere at blive en smule
historieløse. Med artikler fra Kunstakademiet og Charlottenborg har vi forsøgt at se Gammelholm i et større perspektiv.
God fornøjelse med årets beboerblad.
På bestyrelsens vegne
Michael Thorup, formand.

HOLMENS KIRKE

“Brug din lokale låsesmed”

Morgensang
hver onsdag
kl. 10.00 -10.15
Holmens Kanal 21

www.kbhlaasekompagni.dk

Gammelholm beboerblad udgives 1 gang årligt af Gammelholm Beboerforening. I år er det 11. gang. Indtægter fra annoncesalg går til opsætning, tryk og uddeling.
Journalister, fotografer, annoncesælger og redaktion arbejder frivilligt. Overskuddet fra avisen er med til at støtte foreningens arbejde.
Redaktør: Michael Thorup
Skribenter: Katrine Bech Taxholm, Nils Munk
Foto: Søren Kirkegaard, Michael Thorup
Annoncesalg: Nils Munk
Opsætning: 4PLUS4
Oplag: 1200 ex. der omdeles
Kontingent (pr. år)
100,- for private/forretninger
500,- for foreninger/administratorer
Danske Bank Reg.nr. 1551 kontonr. 4297067
Mobil Pay: 6085 6864
Kontakt: formand@gammelholmbeboerforening.dk
Find os på hjemmesiden og på facebook
www.gammelholmbeboerforening.dk
www.facebook.com/gammelholm.beboerforening
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Indkaldelse til ordinær
generalforsamling
Onsdag den 16. maj klokken 19:30
Årets generalforsamling afvikles på:
Kayak Republic
Børskaj 12
1221 København K.
Der er kaffe, kage og øl/vand.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og 2 referenter.
Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning.
Kasserer aflægger beretning.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

GÆSTETALER

Jan Janssen, byhistoriker
Cand.mag. i nordisk filologi. Tidligere universitetsdocent og gymnasielektor.
Specialiseret i Københavns historie.

Du skal da
også med!
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Rektor
Sanne Kofod Olsen
Det Kongelige Danske Kunstakademi

Samtidskunstens
arnested gennem 264 år
- et møde med Det Kongelige Danske
Kunstakademi anno 2018
Tekst af Katrine Bech Taxholm
Foto af Søren Kirkegaard

Svarer

man Gammelholm, når adspurgt hvor i
byen man bor, kan blikket godt flakke en
smule hos den, som spørger. Tillægger man ’kvarteret bag
Kongens Nytorv ned mod havnen’, forsvinder tvivlen som dug
for solen, for alle ved, hvor Kongens Nytorv ligger. Vi lokale
kan nemt få fornemmelsen af, at det er byens navle - ja vel
egentlig også landets navle.
En tanke, der også strejfede Frederik d. V, som i 1754 skænkede Charlottenborg slot til samtidskunsten, så byens og landets bedste adresse, Kongens Nytorv 1, kunne blive arnested
for kunstneriske strømninger og udklække dygtige danske
kunstnere. Frederik d. V var stærkt inspireret af det Kongelige
Franske Kunstakademi i Paris (1648-) og Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygningsakademi blev stiftet
på kongens 31. års fødselsdag den 31. marts 1754. Sikkert et
strategisk og nødvendigt træk fra den ’svage’ konge, men ikke
desto mindre et generøst udtryk for kunstens vigtighed i samfundet. Ja, hvilken kongstanke!
Og, kongens tanke bragte frugt, for alle de store har været på
Charlottenborg tidligt i deres karriere. Godt 50 år efter akademiets stiftelse blev en af dansk guldalders hovepersoner, C. W.
Eckersberg optaget som elev og i årerne 1818-1853 havde han
virke som professor på stedet. Han var med til at løfte niveauet og sætte akademiet på Europakortet. Bertel Thorvaldsen
var også professor i en lang årerække om end mest i absentia,
men flyttede officielt ind på Charlottenborg i 1838 efter sin tid
i Rom. Hans bord findes endnu i akademiets stemningsfulde
billedhuggerhave, der i sig selv er en historie værd. Listen af
prominente skikkelser kan fortsættes med Anna Ancher, P.
S. Krøyer, Vilhelm Hammershøi og Edward Munch for blot at
nævne en håndfuld.

”

Ser man på Gammelholm beboerforenings
logo indgår dette stærke stykke historie i
dets gule felt, der danner spidsen op mod
Kongens Nytorv. Toppen af kransekagen
eller roden af den vifte kvarteret folder
sig ud i.

En yderst berigende kendsgerning man nemt kan glemme i
dagligdagens jagt efter parkeringspladser, ubehaget over sløsede hundeejere eller andet nederdrægtigt. Men i anledning af
nærværende beboerblad sendte bestyrelsen et medlem op til
slottet for at møde Charlottenborgs to nøgleskikkelser, rektor
Sanne Kofod Olsen og direktør Michael Thouber til en snak om
hvad, der fylder den åndrige matrikel i dag.
Rektors kontor ligger i selve slottets hovedbygning ud mod
Kongens Nytorv. Højt til loftet og lyst. Og stille, for kun Sanne
Kofod Olsen var til stede, resten sad fordybet et andet sted i
huset med de mange indkomne ansøgninger til optagelse. Hun
har været rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, som
det hedder i dag, i 4 år og har en solid baggrund i samtidskunsten som blandt andet rektor for Det Fynske Kunstakademi
(2005 – 2009) samt direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde (2009 – 2014).
Kombinationen af uddannelse og kulturinstitution var meget
tiltalende for hende med spørgsmålet om, hvordan de to ting
kan drives sammen. Tilmed byder posten også på en politisk
interessant udfordring - på godt og ondt. Et eksempel, der dog
ligger lige før Sanne Kofod Olsen indtrådte som rektor, var da
Arkitektskolen blev sammenlagt med Designskolen og skulle
flytte ud til Holmen, hvor det kom på tale, at Kunstakademiet
skulle flytte med. Daværende rektor Else Marie Bukdahl satte
dog foden ned og pointerede, at så kulturbærende en institu-
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tion flyttede man ikke bare lige fra, hele bygningen står som
et stærkt symbol på kunsten og var oven i købet den første af
dens slags i Danmark. Så gammel en uddannelsesinstitution
hører sammen med slottet som kulturmonument.
”Det er jo helt specielt, at der stadig udklækkes dygtige
danske kunstnere.” fortsætter Sanne Kofod Olsen og mener,
at grundopdraget på 264. år stadig lykkes: at skabe danske
kunstnere, der kan leverer kunst til både kongehuset og folket.
Det Danske Kunstakademi er det tredje ældste i Europa og en
højere uddannelse for billedkunstnere med et bredt felt inden
for samtidskunsten fra det klassiske udtryk til det nyeste.
Der er i alt 170 studerende og de modtager omkring 500 ansøgere hvert år. Optagelsen består af at man sender 5 individuelle kunstværker ind og herefter er det en lang proces, hvor
alt materiale ses igennem mange gange og i flere omgange,
hvorefter 60 udvælges til samtale og heraf får 30 kommende
elever adgang til akademiet.
Man starter på en 3 årig bacheloruddannelse, hvor man leder
efter sit kunstneriske udtryk. Derefter kommer kandidatoverbygningen på tilsvarende 3 år, hvor man specialiserer sig.
Grundprincippet for uddannelsen er Student Centered Learning, for hver elev kommer med sit eget særlige kunstnerskab,
så akademiets opgave er, at sørge for at de kan udvikle sig.
Derfor er undervisningen mestendels vejledende med udgangspunkt i de kurser og workshops uddannelsen er sammensat af. Alle elever skal i løbet af et år have deltaget på 4
workshops, et tidens krav, men også en struktur i det ellers
åbne læringslandskab, som fint understøtter principperne for
fri kunst.
I og med at de færdiguddannede kunstnere ikke har fast arbejde i sigte ved afgangen og at de derfor skal ud og være selvstændig fra dag 1, er det også vigtigt at støtte dem i at tage
valg, støtte deres selvstændighed.
Akademiet har også et samarbejde med Skovsnogen Artspace
i Brande, som er en enestående skulpturpark under åben
himmel på 25 hektar, hvor flere danske og internationale kunstnere udstiller deres værker, og samarbejdet betyder at der
også står skulpturer skabt i billedhuggerhaven rundt omkring
på Skovsnogens vældige areal.
Så gammel en skole har naturligvis sine traditioner og 1.
skoledag omkring 1. oktober markeres altid i C.F. Hansens
stilfulde Festsal, som den er blevet fra akademiets start.
Arkitektskolen har endda holdt fast i denne tradition efter
flyttet til Holmen.
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Forårsudstillingen er lige afsluttet og en institution i sig selv.
En vigtig åben og censureret udstilling, der siden 1857 har
foregået på Charlottenborg. I sin tid var det kun danske kunstnere, der deltog men har i dag deltagere fra mange lande.
Opdraget til Forårsudstillingen er, at den skal foregå på Charlottenborg og alle kunstnere kan sende et værk ind, hvorefter
man udvælger og sammensætter årets udstilling. Sidste år
sendte 718 kunstnere værker ind hvoraf 61 blev udvalgt og
107 værker udstillet. I sin tid skabte censuren så stor en vrede
blandt de studerende at en kunstnersammenslutning, stærkt
inspireret af den franske Salon des Refusés, etablerede Den
Frie Udstillingsbygning.
Derudover så mødes Akademirådet i Kuppelsalen hvert år den
31. marts for at markere Frederik den V fødselsdag og dermed
også akademiets egen fødselsdag.

”

Hver juni åbner slottet og
billedhuggerhaven dørene op til
Rundgang, der løber over et par dage
og er en kunstvandring i ateliererne og
værkstederne, hvor alle kan få et indblik
i de studerendes arbejder på stedet.
En ret så unik mulighed for at følge de
tendenser, der rør sig i samtidskunsten.

Og, for første gang i år udstiller bachelor eleverne deres
værker og som noget nyt sker dette ikke i huset, men på forskellige steder på Indre Nørrebro.
Til slut er der Afgangsudstillingen, som lige er skudt i gang (13
april til 20 maj i år) og den markeres også altid med en fest og
ikke mindst glæde over, at et nyt hold kunstnere er klar til på
egen hånd at berige verden med deres kunst.
Da mødet blev rundet af foreslog Sanne Kofod Olsen at lave
en rundvisning for beboerforeningens medlemmer og de i
kvarteret, som vil med. Der blev på stedet takket ja! og yderligere information kommer på foreningens hjemmeside.
For udsendte medlem af beboerforeningens bestyrelse var det
svært ikke at blive blød i knæene over alt det, der er på færde
på Charlottenborg, både på akademiet og i kunsthallen. Et
sted så skarpt og generøst skåret i og af historien er særligt,
samt dét at de hver dag forsøger at udtrykke og formidle
vores fælles historie med nærvær og nysgerrighed. Tænk
en gang. En kongstanke i evig blomst. Og så lige her i vores
kvarter! 

ITA Textiles

Din metervare leverandør

Agentur - En gros - Detailsalg
Tordenskjoldsgade 14
1055 København K
Tlf: 33690333

info@ita-textiles.dk
www.ita-textiles.dk

Ring med din forespørgsel allerede i dag

CAFÉ & BAGERI

- den ægte vare
Vedels konditori
Holbergsgade 28 B
1057 københavn k
www.vedelskonditori.dk
Åbent hver dag

Branding med format
Profilprodukter
Produktpræsentationer
Emballager
Kampagnematerialer
Dekorationsmaterialer
Kom og besøg os...

Herluf Trolles Gade 28
1052 København K.
Tel.: +45 86 21 67 00
www.paperdomain.dk
hello@paperdomain.dk
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Kunsthal
Charlottenborg
anno 2018
Tekst af Katrine Bech Taxholm
Foto af Søren Kirkegaard

Direktør
Michael Thouber
Kunsthal Charlottenborg

”Stedet

er bygget til ballade og tidlige
strømninger. Derfor er det netop en
vigtig opgave at holde huset her i centrum for samtidskunsten.” Citatet er taget fra samtalen med direktøren for Kunsthal Charlotteborg, Michael Thouber, der indtrådte posten
i 2015, hvor stedet både savnede besøgende og identitet ud
over adressens medfødte pondus.
Michael Thouber har en baggrund som chef på DR2 samt, til at
begynde med, kunstkurator på udstillingsstedet 1%, hvor han
både var publicist og kurator og har på en måde derfor altid
haft de to spor i sin karriere.
Godt siddende i DR2 stolen havde han ikke set det for sig, at
han skulle tilbage til museumsverdenen, men ”Charlottenborg
er et helt særligt sted”. Det var i høj grad sammenhængen
med akademiet, der fristede. En sammenhæng, som også er
tiltrækkende blandt internationale kunstnere, der gerne vil
være del af miljøet på den prominente adresse.
Særligt Afgangsudstillingen oplever stort fokus, fordi man her
ser frugten af 6 års uddannelse.
De to spor synes at følge Thouber, som ser en tvedelt udfordring for kunsthallen:
- Det at værne om den faglige integritet ved at arbejde med
de bedste både nationalt og internationalt
- Og at arbejde på at få kunsthallens udstillinger og indhold
ud til så mange som muligt
Stedet har i sin natur altid haft en høj integritet og med det i
ryggen ønsker Thouber at række yderligere ud for dermed at
skabe et samlingspunkt, et pulserende og vedkommende sted
i byen med kunsten som centrum. Sidste år havde de 106.000
besøgende, hvilket indikerer at strategien virker.
Michael Thouber har været i gang på stedet i 3 år og de kan
allerede se 3 afgørende ting, der har gjort en forskel for kunsthallen på kort tid.
For det første er der flere udstillinger samtidigt, og de benytter flere rum til udstilling, selv gården og husets facade. Det
i sig selv har betydet at flere har vovet sig ind, dem som ikke
har vidst, at det var en kunsthal er så at sige blevet trukket
ind af kunsten selv. Ai Weiweis værk Soleil Levant med de
mange redningsveste, der dækkede bygningens vinduer ud
mod Nyhavn og bagtil er oplagt som eksempel.
Dertil kommer stratetiske samarbejder med blandt andet Chart
Art Fair, som er en ledende nordisk kunstmesse, der samler
folk fra hele verden på Charlottenborg én gang om året, i år
er det 31. august-2. september, og CPH DOX som er flyttet ind
og nu har hovedkvarter på Charlottenborg. Når deres festival
løber af stablen bygger de 2 biografer i udstillingsrummene til
visninger.

Snart vil kunsthallen også huse Lille Bogdag, som er en festival for landets små forlag og i starten af april var der Charlottenborg Music henover en weekend.

”

Til efteråret udstiller stjernearkitekten
Bjarke Ingels, for Thouber ser gerne at
arkitekturen atter får et nært slægtskab
med stedet.

Arkitektskolen var som bekendt del af Kunstakademiet fra det
blev etableret og frem til den endelige sammenlægning med
Designskolen på Holmen i 2011.

”

Også dans og performance har fået plads
i kunsthallen, for hver mandag bruger
Dansehallerne den lille biograf til mindre
forestillinger, så huset favner altså helt
konkret hele samtidens kunstpalet.

Sidst men ikke mindst er der skruet godt op for markedsføringen med forøget synlighed i gadebilledet, store kampagner
samt en stærk profil og aktivitet på de sociale medier.
På kort tid er det også lykkedes ham at bringe flere penge
til stedet og de modtager nu også vigtig fondsstøtte fra
blandt andre Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Ny
Carlsbergfondet, Knud Højgaards Fond og mange flere. Dette
betyder, at kunsthallen har midler på plads til at nå et nyt
kunstnerisk niveau. Selvom Kunsthal Charlottenborg er den
eneste statslige kunsthal i landet er midler fra private en
nødvendighed, fordi det giver ro til at udvikle den nye model
for kunstformidling i Danmark, som de ser som en nødvendighed, hvis niveauet skal holde og gerne også højnes. Det
rige kulturliv kommer, når private er med inden over. De midler
kunsthallen har nu, gør det muligt at realisere ellers svære
installationer.
Så altså, ikke nok med at Thouber har fået åbnet stedet op for
flere, han har også fået styr på økonomien. En anden side af
sagen er den fysiske næring på stedet, og her har han indgået
samarbejde med Frederik Bille Brahe, som åbnede Apollo bar
i stedets restaurant samt akademiets kantine sidste år, hvor
alle kan komme og få et godt måltid til en god pris. Udgangspunktet er mad med gode, økologiske råvarer, gerne lokale,
og afslappet stemning. Det der tiltalte Thouber ved Bille
Brahe var hans tilgang til sit fag, hvor han sigter mod samme
høje kvalitets niveau som Thouber selv sætter som dagsorden.
Og Bille Brahe ved, hvad der lokker yngre generationer til, der
ofte foretrækker det vegetariske og bæredygtige måltid.
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Næste skridt bliver at holde fokus på to ting fremadrettet:
1: Formidlingen af hvordan man møder Kunsthal Charlottenborg før man kommer derind og hvordan Thouber & co. får
skabt en kunsthal for den næste generation. En smule kækt at
sige, men det skal forstås som en anerkendelse af de dygtige
skuldre, de står på nu og med henblik på at favne den digitale
generation, som vægter anderledes end til eksempel Thoubers
egen generation. Dette spejles til eksempel i den førnævnte
mad, der serveres på stedet nu og som ikke har været på
menuen tidligere.
Thouber peger på Louisiana Channel som toneangivende i
formidling for kommende generation.
2: At komme ud længere over adressen er også et vigtigt
skridt, så talentmassen når ud til alle i landet enten fysisk
eller digitalt. Et oplagt eksemplet er Yoko Ono udstillingen
sidste år YOKO ONO TRANSMISSION, der blev skabt specielt til
kunsthallen. Her indgik 900 billboards, plakater og frimærker
fordelt over hele landet.
Den store udfordring – og forpligtelse som Thouber ser det –
er nemlig at nå dem, som ikke nødvendigvis ved at Kunsthal
Charlottenborg findes. Det er ikke sikkert, at de skal være
fysisk tilstede på den prominente adresse, men så skal de nås
digitalt, på byens torv eller på anden måde.

”

Lige nu kan man nemlig se akademiets
Afgangsudstillingen, der løber til 20 maj,
og ugen efter starter Copenhagen Art
Week med aktiviteter hver eftermiddag,
hvor man mødes, tager en drink og ser
hvad der sker.

Mellem den 22-27 maj vil bachelor delen af uddannelsen udstille forskellige steder på Indre Nørrebro og er et godt eksempel på kunst i øjenhøjde.
Sommerudstillingen åbner i weekenden den 15-16 juni og
derefter præsenterer den alsidige billedkunstner Kirstine
Roepstorff sin hidtil største solo udstilling: Renaissance of
the Night - En totalinstallation, der vil vise en helt ny måde
at udstille på. Roepstorffs hovedværk fra Venedig Biennalen
sidste år vil indgå i nyredigeret form. Dertil kommer andre
nyproducerede som ældre værker.
Ambitionsniveauet er sat højt og tak for det. Hvilket andet
kvarter kan bryste sig af så stærk en kunsthal, foruden de
skønne gallerier, der også løfter gadebilledet? 

Det lyder godt i udsendte bestyrelsesmedlems ører, for indrømmet; den korte afstand til trods har der ikke været mange
besøg de sidste år, så hun tager imod dette sprudlende og
generøse centrum i centrum med kyshånd, hvilket leder frem
til hvad og hvornår.

Pakistansk og indisk mad når det er bedst

Gammelholm
Cykler
Holbergsgade 12
1057 Kbh K
Tlf: 33338384
Facebook:
GammelholmCykler
Salg
Værksted
Rent-a-bike
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EJENDOMSMÆGLERNE PÅ GAMMELHOLM
Når lokaltilknytning er altafgørende
VI HAR FLERE HENVENDELSER OM UGEN FRA KUNDER, SOM ØNSKER
AT BO PÅ GAMMELHOLM
DER ER SPECIELT SØGNING EFTER STORE LEJLIGHEDER
MEN VI HAR KUNDER VENTENDE TIL ALLE STØRRELSER OG TYPER
DERFOR TILBYDER VI LIGE NU

25 % RABAT
TIL ALLE ANDELSHAVERE OG EJERE AF LEJLIGHEDER
SOM ØNSKER SALG ELLER UDLEJNING

VORES SENESTE SALG PÅ GAMMELHOLM
Cort Adelers Gade 9, 4. th.

Peder Skrams Gade 1, st. mf.

Herluf Trolles Gade 2, 1. th. (2 gange)

Peder Skrams Gade 1, 1 mf.

Herluf Trolles Gade 2, 2 th.

Peder Skrams Gade 1, 1 th.

Herluf Trolles Gade 2, 3 th.

Peder Skrams Gade 1, 2 th.

Herluf Trolles Gade 2, 4 th.

Peder Skrams Gade 1, 3 tv.

Herluf Trolles Gade 2, 2 tv.

Peder Skrams Gade 1, 4 mf.

Herluf Trolles Gade 2, 4 tv.

Peder Skrams Gade 28, 2 tv.

Herluf Trolles Gade 12, st. th.
Herluf Trolles Gade 18, 2 tv.
Herluf Trolles Gade 24, 4 th.

Meddelelse fra kassereren
Kære Beboere på Gammelholm.
Med denne beboeravis vedlægger vi et girokort. Kontingentet
må meget gerne betales inden vores Generalforsamling. Så er
stemmeretten også sikret. Til de, som ikke er medlemmer, vil
medlemskab automatisk være gældende, når kontingentet er
betalt.
Næringsdrivende på Gammelholm kan jf. vedtægterne optages
som medlemmer. Mange har benyttet sig af tilbuddet, men der
er plads til mange flere. Kontingent for næringsdrivende er
kun 100,- kr.
Kontingentet er kun 100,- kr. pr. husstand. For administratorer af ejendomme er kontingentet 500,- kr. Beløbet kan også
indbetales på vores konto i Danske Bank Reg.nr. 1551 konto

nr. 4297067. Der kan i forbindelse med generalforsamlingen
betales med Mobile Pay.
For foreningen er det vigtigt, at så mange som muligt støtter
foreningens arbejde for at gøre forholdene på Gammelholm så
gode som muligt. Ikke blot med hensyn til trafiksikkerhed og
beboertrivsel, men også for at vi som forening kan påvirke og
være i dialog med myndighederne. Det gælder i særlig grad
nu, hvor planerne for Holbergsgade endnu ikke er ført ud i
livet.
Nils Munk
Kasserer

Loppemarked 26. maj
Gammelholms Beboerforening afholder igen i år loppemarked. For elvte gang.
Alle glade sælgere skal selv sørge for borde m.m. og for oprydning efter endt marked.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Der er mulighed for at købe drikkevarer og få en snak med bestyrelsen.

Hotel Copenhagen Strand sponsorerer kaffe og croissant til
de første gæster, når loppemarkedet åbner.
PROGRAM
09:00

Opstilling af boder

10:00

Loppemarkedet åbner

12:00

Petanque

15:00

Loppemarkedet lukker

Holbergsgade 19D, 1057 Kbh. K
www.holbergno19.dk
Telefon: 3314 0190
4 kaffekopper fra Politikens anmelder
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Gammelholm er mere
spændende, end du tror
Tekst af Nils Munk
Foto af Søren Kirkegaard

Når

man går en tur på Gammelholm, ser man de mange karreer med boliger og forretninger, hvoraf
– desværre – nogle står tomme, og hvor der – også desværre – mangler en Irma, en Brugs eller en Netto. Hvis man
kigger ned i de mange små virksomheder, der ligger i kælder
niveau, så åbner der sig en verden af mangfoldigheder. Der
er et rigtigt sejlmagerværksted fra før 2. verdenskrig. Der er
systuer, gallerier, rigtige gamle værtshuse og et keramikerværksted.
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Keramiker
Lilian Adler
Cort
Adelers Gade
nr. 5 (kælderen)
GAMMELHOLM
BEBOERBLAD
2018

Her har vi besøgt Lilian Adler i kælderen i Cort Adelers Gade
nr. 5. Hun blev oprindeligt uddannet som møbeldesigner på
Danmarks Designskole tidl. Skolen for Brugskunst. Det var
møbeldesign, der tiltrak Lilian, og her mødte hun også sin
mand Søren Berg, som også er møbeldesigner. Hendes afgangsprojekt blev ”Det gastronomiske Værksted”.
Lilian blev færdig i 1990, og sammen med sin mand tog de til
Luxenburg, hvor Lilian begyndte at tilskære og sy. Det blev
til adskillige rober og smukke brudekjoler. Var det fremtiden?

Efter hjemkomst blev det fortsat ved det kreative, nemlig job
hos Legos kreative afdeling, som lå i Toldbodgade. Så kvarteret er for Lilian ikke fremmed. Det var et fantastisk sted at
arbejde med 80 kreative hoveder under samme tag, og hvor alt
kunne ske. Til en fest blev der lavet vandland i gården. Desværre flyttede afdelingen til Billund, og så blev det Vesterbro
Kulturhus, hvor Lilian rigtig begyndte med keramik. Hendes
mentor var Lars Bo Dynes, og hos ham lærte hun alle de mulige teknikker, men også at få pakket ovnen, så udnyttelsesgraden bliver så stor som muligt. Det er faktisk ret svært.
Det gik med kulturhuset, som det gik med Lego. Det blev
lukket, og mange af de kreative mennesker startede egne
virksomheder, Det gjorde Lilian også, og stedet blev det nuværende værksted sammen med en billedkunstner. Her skulle
de sammen udvikle og skabe kunst, men desværre måtte det
opgives på grund af billedkunstnerens sygdom.
Når man går rundt i værkstedet, ser man de smukke ting. Små
figurer som smykker, skønne krus, tallerkner, vaser og krukker. Lilian fortæller om de forskellige processer, men alt er
fra bunden, også de skabeloner, der bruges til fremstilling af
de små figurer, vaser og andet. Lilian fortæller, at hun holder
meget af det intuitive, når hun dekorerer. Hun har ikke på
forhånd tænkt på, hvad det skal være, men prøver sig frem. Til
gengæld ved hun nøjagtig, hvad der skal komme ud af det, når
hun former. Dog prøver hun hele tiden at udvikle sine teknikker. Formen, glasuren og nye teknikker føler hun sig frem til
ved at bruge hænderne.
Hun føler, at hun hele tiden er på vej og har ofte sommerfugle
i maven, når hun er i gang med formning og dekorering. At
lave de ting, som Lilian laver, kræver stor viden. Der skal være
føling med leret og med de muligheder, der er. Hun bruger
4 typer af stentøj (høj brændt ler), som, når det er formet,
brændes ved 1280 grader. Lige så stor viden skal der være om
glasur. Lilian blander også selv alle sine glasurer, og hun er i
en periode, hvor hun eksperimenterer med forholdet mellem
ler, glas, fluks og oxyder.

Hun er også interesseret i at arbejde med metal, og hun går
derfor en gang om ugen hos en guldsmed Gitte Bjørn for at
lære dette håndværk.

”

På spørgsmålet om, hvilken af hendes
opgaver, der har været den største,
svarer hun med et smil, at da hun gik på
designskolen søgte DSB en, der skulle
dekorere et lokomotiv. Hun fik opgaven,
og det blev til hele 3 lokomotiver,
der blev malet efter hendes valg. De
farvestrålende lokomotiver kan stadig ses
på skinnerne. Det ene i Sverige og et andet
på privatbanen ved Holbæk.

Hun holder meget af det miljø, der er på Gammelholm. Beboerne er åbne, imødekommende og venlige, og de er interesserede i design. Gammelholm er beboet af rigtig mange kunstnere,
og hun får ofte en god snak med de lokale, som ofte kigger
ned til hende. Nogle fra ejendommen har endda sommetider
friskbagt brød med, Turister er der også mange af, og de synes, det er spændende at se et arbejdende værksted, hvor der
også kan købes smukke ting. Hun har også haft workshops for
voksne på værkstedet, og hun underviser børn i formningens
kunst. Børn elsker ler, og det giver samtidig inspiration – også
til Lilian.
Hun synes, at der er noget Parisisk over Gammelholm med
de mange forskellige små virksomheder, og hun nyder sin
cykeltur fra Frederiksberg til værkstedet på Cort Adelers Gade
nr. 5, og hun fortryder ikke et øjeblik, at hun slog sig ned på
Gammelholm. 
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KLINIK FOR
FODTERAPI
Statsautoriseret fodterapeut
Alm.fodbehandling
Diabetes fødder og fodstatus
Bøjlebehandling
ved nedgroet negle

POWER
MEDIC LASER
Hurtig og effektiv
smertelindring med
langsigtet genopbyggende
og styrkende effekt
på vævet.
Helt uden bivirkninger

Fremstiller individuelle
fodindlæg

KLINIKKEN
TILBYDER OGSÅ:
Wat Po thai fodmassage
Kranio-Sakral terapi
Laser-terapi kombineret
med full body massage
Salg af fodplejeprodukter

VAKUUMTERAPI
NASA teknologien har
fundet vej til Havnegade 35
Kredsløbsstimulerende
Smertelindring
Fjernelse af affaldsstoffer

Facebook: http://www.facebook.com/LonePKlinikForFodterapi
Web: http://www.gogang.dk

GoGang.dk

Havnegade 35, kl. 1058 København K

+45 33 32 99 96

