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FORENINGEN HAR FÅET NY FORMAND
Rasmus Zier Bro havde besluttet at trække sig tilbage som formand,
og bestyrelsen takkede på sit konstituerende møde Rasmus for at have tegnet foreningen i mange år.
Bestyrelsen valgte herefter enstemmigt Astrid Jacobsen som ny formand.
Fællesskab om blåt og grønt Gammelholm
Kortet nederst på denne side er fra 1853. Da Gammelholm
var Holmen, inden det blev til Gammelholm. Gammelholm
ved siden af Kongens nye torv og nye havn. Gammelholm er i
dag stadig både ny og gammel – med vores historie og unikke
arkitektur og med den dynamik, der er kommet til området
med broen og havnepromenaden og nye tilflyttere. Måske
Danmarks smukkeste cykelrute over vandet. Gammelholm er
stadig et af de dejligste steder i København og et unikt historisk bymiljø. Os der bor her, glæder os over det hver dag.
Tak for mandatet fra Generalforsamlingen i maj til at fortsætte
arbejdet i bestyrelsen. Vi har drøftet vores ideer og visioner for
arbejdet i det kommende år.
Vi fortsætter arbejdet med at forsøge at etablere et udendørs
aktivitetsområde med et springvand, der afslutter havnepromenaden.
Trafik og miljø er fast på dagsordenen og vil fortsat være en
hovedprioritet. Kan bedre skiltning om parkeringshuset på
kvæsthusbroen skabe mindre pres på parkeringspladserne på
Gammelholm?
Bør busruterne omlægges væk fra Holbergsgade – de store
dobbeltdækkere?

Hvordan undgår vi ulykker, der hvor biler og cyklister støder
sammen lige før broen?
Vi er fortsat aktive i Indre Bys Lokaludvalg og vil være i dialog
med Kommunen om trafik og miljø.
I bestyrelsen vil vi også arbejdet for et grønt og et blåt Gammelholm. Tænk hvis vi kunne få plantet vejtræer på Holbergsgade? Og kan vi få tilladelse til at hoppe i havnen og
nyde det rene badevand et sted fra havnepromenaden?
En del af det blå og grønne Gammelholm er også at arbejde
for at skabe gode rammer for fællesskabet på Gammelholm.
Den 19. august holder vi det årlige loppemarked, hvor der er
mulighed for at mødes med hinanden og også med bestyrelsen. Vi bruger hjemmesiden og Facebook til at være i dialog.
Del dine ideer. Giv en hånd med og tag del i fællesskabet om
et grønt og blåt Gammelholm.
I vores årlige blad har vi samlet og skrevet nogle artikler om
og af beboere og næringsdrivende på Gammelholm, der deler
deres begejstring og tanker om kvarteret.
God læsning - vi ses den 19.8 til loppemarked!

Gammelholm Beboerforenings bestyrelse

Gengivelse af kort fra 1853
med overblik over
Kjöbenhavn og Holmen
- sidenhen Gammelholm

MEDDELELSE FRA KASSEREREN
Kære Beboere på Gammelholm.
Med dette beboerblad vedlægger vi et girokort, og vi beder om at de, der har glemt at betale kontingent, og de, som endnu ikke
er medlemmer, vil gøre brug af det. Kontingentet er kun 100,- kr. pr. husstand.
Næringsdrivende på Gammelholm kan jf. vedtægterne optages som medlemmer. Mange har benyttet sig af tilbuddet, men der er
plads til flere. Kontingent for næringsdrivende er kun 100,- kr.
Der kan betales for medlemskab på vores konto i Danske Bank Reg.nr. 1551 konto nr.4297067. Husk navn og adresse!
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

BOOK YOUR TABLE

+45 22 93 98 00

WINE ! JAZZ !DINE"

BEST ARGENTINE STEAK . LIVE MUSIC . GREAT WINE . CORPORATE EVENTS"

Hjemmelavet økologisk is

HERLUF TROLLES GADE 9, 1052 CPH K. WWW.TANGOYVINOS.DK"

Havnegade 51

Holbergsgade 19D, 1057 Kbh. K
www.holbergno19.dk
Telefon: 3314 0190
4 kaffekopper fra Poltikens anmelder
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Mordets psykologi som levebrød

- et møde med forfatter Julie Hastrup

Ser man på Gammelholm som én lang fortælling, kan man gå så langt som til at sige, at det er en historisk samtidsroman og slægtsroman i én. De rummer alle tre det hele – et samlingspunkt, glæder, sorger, berusende kærlighed, svigt,
drømme og hverdage. Kvarterets stemning, charme, musikalitet og hemmeligheder binder os nemlig unægtelig og
udefinerbart sammen, og uden at man måske giver det meget eftertanke i hverdagen, er vi netop fælles om kvarterets
ve og vel.
En blæsende om end solfyldt forsommerformiddag
mødtes et medlem af beboerforeningens bestyrelse med
forfatter Julie Hastrup, der lever af at skabe fortællinger
og som elsker at bo på Gammelholm.
Julie skriver sine romaner fra sit kontor i Holbergsgade,
som hun deler med sin mand, der er fotograf. Inden
kontoret blev ledigt, blev romanerne forfattet i parrets
lejlighed ovenover. Hun har boet på Gammelholm i den
samme lejlighed i 21 år. Det var kærlighed ved første
blik, da hun i sin tid fik den ved lidt af et tilfælde sammen med sin eks-kæreste. De havde hjulpet en ven, som
havde mistet sine forældre, og han syntes, at de fortjente
forældrenes lejlighed, så det var med stor glæde, at de
flyttede fra deres 2’er på Østerbro.
Nu bor Julie der med sin mand og to store børn og har
ingen planer om at flytte fra Gammelholm.
Som familie har de altid brugt byen meget, børnene har
haft deres faste gang på alle de gode museer, på legepladserne og i parkerne, og nu er det især Det kgl. Teater
familien frekventerer, fordi datteren danser ballet på højt
niveau.
For Julie er Gammelholm som en landsby i byen, hvor
man kender folk, man hilser på alle man møder og støtter de lokale forretninger og restauranter. Før Karma Sushi, som hun glæder sig til at besøge, lå Kokken & Havfruen, der leverede lækker fisk lige til døren, og inden det
daglige slag dækkede op i gården med rødternet dug, så
hele holdet kunne spise godt sammen – meget hyggeligt
og stemningsfuldt at betragte fra altanen.

Julie Hastrup har ingen planer om at lade et mord i
hendes bøger blive begået på Gammelholm

Debuten blev godt modtaget og vandt en stor læserskare,
som med gys og fryd har fulgt Rebekka Holm så tæt, at Julie
kan leve af sit forfatterskab.
Bog nr. 6 i serien - Mirakelmanden - udkom i marts i år til
stor begejstring. Til forskel fra de forrige foregår den sidste
primært i Sverige og Finland, men ellers har handlingerne
udspillet sig i København og omegn, Ringkøbing og Østjylland. Faktisk åbner Julie ballet i bog 2, Det blinde punkt,
med et mord begået på Kastellet – ja, vores skønne grønne
nabo, som ånder fred og idyl – og i samme bog foregår der
en voldtægt i Toldbodgade, en gade forfatteren i øvrigt aldrig har været glad for.
Et nærliggende spørgsmål blev selvfølgelig, om noget grumt
var i gærde i Gammelholms gader og gårde, men nej, mord
og andre uhyggeligheder må foregå uden for kvartersgrænsen, for Gammelholm er en del af byen, forfatteren
elsker og føler sig meget tryg i. Endnu en måde at værne om
kvarterets ve og vel på!

Derudover har Havnefronten betydet meget, syntes hun,
fordi den med det samme skabte miljø og erstattede det
limboland, som det ellers var før. Nu bader folk og tager
mad med ned for at hygge sig ved vandet.

Der er med andre ord ikke udsigt til nærdrab i slægten, så
vi kan med ro i sindet nyde sommeren og samtiden i vores
dejlige kvarter. Skulle man alligevel trænge til uhygge, er
der heldigvis ikke langt til den nærmeste boghandler, hvor
Rebekka Holm står klar til at levere.
Fortsat rigtig god arbejdslyst skal det lyde herfra!

Cykelbroen bragte ligeledes liv med sig fra første færd og
bidrager godt til kvarteret. Stemninger er vigtige for Julie,
og hun bruger dem tit som udgangspunkt for sine historier.
Julie har altid vidst, at hun ville være forfatter og blev tidligt
fascineret af mord og psykologien bag drabet. Hendes
mormor, som var lægesekretær havde samme interesse og
skrev kriminalnoveller og romaner til Hjemmet under pseudonym, hvilket pustede til Julies fascination.
Da hun var ti år, flyttede familien til Kartoffelrækkerne,
hvor hun ofte kom i sin venindes hjem. Moren var Dea Trier
Mørch, og hun havde kontor øverst i huset med et skilt på
døren: vil ikke forstyrres før kl. 16.
Dette var endnu et stærkt pust til forfatterdrømmen. Men
drømme har oftest godt af ballast, så Julie uddannede
sig som journalist fra Journalisthøjskolen i Århus og blev
derefter fastansat i en god stilling i DR med pension og det
hele, så forfatterdrømmen forsvandt lidt i den opslugende
hverdag.
På et tidspunkt begyndte de svenske kvindelige krimiforfattere at dukke op for alvor, og Sara Blædel kom herhjemme,
hvilket mindede Julie om drømmen. Dog er det ikke let og
uden angst at sige et godt, trygt arbejde op for en drøm, så
hun fandt på et alibi for sin opsigelse. Hun ville studere Retorik på Københavns Universitet, hvor hun også blev optaget og fulgte første semester, men derefter begyndte hun at
skrive på fuld tid hjemme i lejligheden, og i 2009 debuterede
hun med En torn i øjet, som foregår i Ringkøbing med den
egenrådige drabsefterforsker Rebekka Holm i hovedrollen.

Julie Hastrup bygger sine bøger op omkring grundig research
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Les voyageurs

- en hyldest, et opdrag, et mødes magi

Holbergsgades nye, stemningsfulde café Les voyageurs
åbnede 17. november 2016, den 3. torsdag i november, der
for franskmænd og frankofile er kendt som Beaujolais Nouveau – dagen hvor Beaujolais vinområdet fejrer og hylder
den kommende vin med hele verdens bevågenhed.
Selv hylder caféen dagligt det, at rejse er at leve og kunne
ikke ligge et bedre sted end i det gamle søheltkvarter her
på Gammelholm, som i samme vingesus hyldes med.
Folkene bag caféen er 4 søskende: Julie, Danielle, Elisabeth
og Christian som også driver Beau Marché i Ny Østergade
sammen, hvor der både handles med skøn fransk vin, mad
og kaffe samt møbler. De er opvokset i Frankrig, i bjergene
tæt ved Geneve, fordi deres stærkt frankofile forældre ville
give børnene en kultur, et sprog og en historie ud over den
danske, så de føler sig alle både meget franske og danske.
Og så gør de sig godt og grundigt umage med det, de laver.
En vindblæst forsommertirsdag mødtes et medlem af bestyrelsen med Julie til en snak om Les voyageurs og Le smørrebrød på modsatte side af gaden, hvor der snart er tæppefald.
Julie bor i Peder Skrams gade på 6. år og havde syntes, at
der godt kunne være plads til lidt mere lokalliv, og deraf kom
ideen til caféen, for caféer skaber liv.
Der er lagt mange fine tanker og betragtninger i arbejdet med
at skabe de hyggelige uformelle rammer, man træder ind i.
Den blå farve på væggene er til eksempel symbol på havet
og dets søhelte, der om nogen forstod sig på at rejse. Der er
brugt speciel pigment i farven, som er påført på gammeldags
manér. I det første forsøg smittede farven dog af, så de var
nød til at lave det med linolie. Terrazzogulvet er valgt, fordi
det giver indtryk af, at det er et sted, som i princippet altid
har ligget der og budt alskens gæster velkomne gennem
tiderne.
Julie bryggede himmelsk kaffe, som blev nydt udenfor under
stilladset, hvor gadens mylder blandede sig i samtalen, og
følelsen af Paris lagde sig som et skærmende tæppe mod
vinden. Når stilladset inden længe er væk, kommer der en
skræddersyet markise op og planter på gaden, så det vidner
om et levende kvarter. Nu hvor Hotel Sanders også snart
åbner, ser hun hvordan Gammelholm kan blive det parisiske
Marais kvarters lillebror.
Selvom stilladset er og har været en udfordring, er Les voyageurs blevet taget godt imod med en god blanding af gæster.
Søde stamkunder indfinder sig allerede troligt til dagens

Galleri Specta
Peder Skrams Gade 13
1054 København K

kaffe, for de har luret, at der ikke er tale om en hvilken som
helst kaffe. Julie fortæller, at der er 3 nøgler til god kaffe:
maskinen, bønnerne og baristaen. Kaffemaskinen er i sig selv
en legende, en italiensk Faema maskine fra 1958, og bønnerne er en helt særlig blanding fra fire farme i verden – den
perfekte blanding simpelthen, som de får gennem Steen,
der dukkede op en dag og spurgte, om det ikke var noget at
bruge hans kaffe. Det blev begyndelsen til et godt og langt
match.
Af andet godt og særligt fører Les voyageurs egne vine, som
de importerer. Deres forældre rejser ofte ned og besøger
vinbønderne. Ardèche vine specielt og som udgangspunkt
naturvine. Det er den rene vin, vinen som den er, de søger.
Et tegn på det er, hvis der gror ukrudt på markerne og bierne
summer lystigt blandt stokkene, hvilket fortæller meget om
vinens kvalitet.
Der serveres naturligvis også mad i caféen ud fra samme
princip, det naturlige og enkle. Og det er her Le smørrebrød kommer ind i billedet, for da de var godt i gang med at
opbygge caféen, opstod muligheden for at få lokalet overfor,
der i sin tid var slagterbutik og siden” hen smørrebrødsbutik.
De gamle tegninger viste, at der havde ligget et saltrum. Ikke
at de får brug for det nu, men så vidt muligt har de respekteret butikkens oprindelige indretning, og idéen om smørrebrød holder de fast i og bidrager dermed til kvarteret, som
butikken har gjort gennem tiden. Lokalet dér har et større
køkken, hvilket betyder, at de også vil kunne lave dagens ret
og andet godt til Les voyageurs.
Friske gode råvarer bliver udgangspunktet for menuen, som
blandt andet vil have smørstegte fiskefileter, kartoffelmadder
og andet enkelt og godt smørrebrød samt salater. God mad
simpelthen og der vil være et par enkelte siddepladser inde i
butikken, men også borde udenfor.
Tilbage under stilladset lagde Julie vægt på, at man gerne
må være bevidst om vigtigheden i at passe på kvarteret og
se dets potentiale. Ønsket med Les voyageurs er, at cafeen
bliver et sted, hvor man mødes uformelt og ofte, at det bliver
nemt at mødes, om det så bare er for et kvarter til en kaffe
eller et godt glas vin og en snak inden aftenen sænker sig.
Hvilket vidunderligt opdrag, at det er gjort så let, skønt og
velsmagende at mødes – vi er og bliver heldige her på Gammelholm. Et varmt bienvenue skal det lyde herfra!

Les voyageurs betyder “De rejsende”

Klinik for fodterapi

HOLMENS KIRKE

Herluf Trolles Gade 16C

Morgensang
hver onsdag
kl. 10.00 -10.15

1053 København K
35 10 78 58

Holmens Kanal 21

“Brug din lokale låsesmed”

www.kbhlaasekompagni.dk
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Livskvalitet

i vaffel eller bæger

For 10 år siden blev Mia Bostrøm tipset af en ven om et ledigt kælderlokale i Havnegade i Nyhavn enden. Lokalet var på
bare 45m2 den gang og havde huset en butik med brugskunst. Nogenlunde samtidigt hørte hun rygter om en cykelbro i
inderhavnen, og tankerne begyndte at sværme omkring, hvad man ville kunne fremstille på de kvadratmeter, for perspektivet så godt ud selvom det på det tidspunkt mest mindede om et forladt hjørne i Østberlin. Da tanken faldt på en gammel
italiensk ismester, Mia kender, som er bosat her i Danmark, begyndte brikkerne at falde på plads, for han ville gerne lære
kunsten fra sig. Det skal der lyde et hjerteligt tak for, for det er vi mange gammelholmere, som har nydt godt af de sidste
10 år.
Et medlem af beboerforeningens bestyrelse besøgte Mia på en
af de dejlige solskinsdage i maj og i løbet af besøget kiggede
en god blanding af lokale og udenlandske gæster ned for at
berige dagen yderligere med ægte hjemmelavet is. Der er
nemlig langt til den konventionelle is, når man står foran den
fristende monter fuld af forførende farver og smagskombinationer. Selv den lyserøde guf er hjemmelavet.
I sin tid startede Mia med rene italienske opskrifter, men har
siden tilpasset dem dansk smag. Som hun siger, tager det ikke
så lang tid at lære at lave is, det svære er, at skabe og udvikle
sine egne opskrifter og få dem til at virke. Det tager tid, og det
samme gør det, at få isen til at se godt ud, hvilket fra kundens
side af montern ser ud til at have været legende let.
Fra første dag har Mia lavet isen i butikken, og sortimentet
variere fra dag til dag og det ikke kun efter årstiderne, men
også vejret. Når det regner og blæser er de mere tunge is som
karamel, tiramisu, chilichokolade, lakrids og mocca populære, og når solen er gunstig, er det sorbeterne og de lette
is folk foretrækker. En af hendes bestsellere og nu klassiker er
chilichokoladen, som i starten blev mødt med en blanding af
nysgerrighed og skepsis.
Det uundgåelige og umulige spørgsmål blev naturligvis stillet,
om hun har en favorit? Grapeisen lød det, men fordi den er til
den bitre side, er det ikke altid nemt eller hensigtsmæssigt at
vejlede kunder ud fra sin egen smag. Hendes populære kirsebæris vil hun til eksempel ikke selv vælge, for hun har aldrig
brudt sig om kirsebær, men rigtig mange efterspørger den.
Og da hun udviklede lakridsisen, måtte hun have en veninde til
at hjælpe sig, fordi hun ikke selv er vild med lakrids.
Mia leverer is til naboen, vinbaren Den vandrette og de spurgte
engang, om hun kunne levere en is med gedeost, hvilket var en
sjov udfordring.

På gode dage laves der is hele dagen, og ellers er det om morgenen, at Mia laver is til dagen. Hun har en bachelor i ernæring
og sundhed og har arbejdet flere år i restaurationsbranchen,
inden hun blev selvstændig.
Isen er økologisk, hvilket i starten skabte meget opmærksomhed og nu er det, det veganske mange kommer efter, og fordi
Mia laver sin is så cremet savner veganerne ikke fløden det
mindste. Det kommer lidt i bølger, hvad folk efterspørger.
Hun har fedt og sukker reduceret isen så meget som muligt
uden at det går ud over smagen, og nogle gange laver hun
også en chokoladeis, som er venlig over for diabetikere, hvilket
har været populært. Isene emmer altså af kvalitet og omtanke
fra start til slut. Mælken får Mia fra Øllingegård, fordi den
smager bedst og de behandler deres mælk mest nænsomt.
I juni i år kan hun fejre 10 års jubilæum og se tilbage på den
meget sjove og store udfordring, det har været at åbne i et
kvarter, hvor der ingen rigtigt var. Havnepromenadens tilblivelse
hjalp meget og nu hvor broen er her, kommer turisterne dagligt
forbi, men før den var det mest lokale, som kom og hurtigt blev
trofaste kunder, der spredte rygtet, så butikken i dag er ved at
være, hvor visionen startede for ti år siden.
Mia er fortsat meget glad for sin beliggenhed på Gammelholm,
selvom den stadig har sine udfordringer. Især vinden spiller en
stor rolle og mængden af kunder kan virkelig variere på grund
af den. Hun holder lukket om vinteren, men håber en dag at det
lykkes at holde åbent hele året. Hun bor også på Gammelholm
med sin familie og er virkelig glad for kvarteret.
Havnefrontens løft har betydet meget, og hun håber på flere
hyggelige arrangementer der, fordi det helt sikkert vil knytte
kvarteret yderligere sammen.
Der skal lyde et stort og varmt tillykke med jubilæet fra bestyrelsens side! Bliv endelig ved med at forskønne vores kvarter
og mange gæster med din usædvanligt dejlige is, som drysser
amoriner og endorfiner på Havnepromenaden for hver bid.
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At huske
det
grimme
Gammelholmer og forfatter
Merlin P. Mann arbejder på et
historisk radiodrama i 12 afsnit til DR
Podcast, med bl.a. Lars Brygmann,
Jens Jørn Spottag og Sicilia Gadborg
Høegh i rollerne. Musik af Louise
Alenius. Første afsnit er tilgængeligt
fra 13. november 2017.
Arbejdet har fået ham til at stoppe
op og se nærmere på byens
forandring.

ULKEGADE

At huske det grimme
af Merlin P. Mann

At gå gennem København er som at gå gennem historien
og overalt ser man smukke vidnesbyrd fra fordums tider.
Smukke huse, tårne og parker møder øjet, når det ellers
kan se forbi vejarbejde, nedrivninger og nybygninger. Man
kan nemt tænke, at fortiden udelukkende bød på fantastisk
arkitektur og eksemplarisk håndværk. Det man glemmer er,
at det ikke er tilfældigt, hvad der får lov at stå til eftertiden.
På engelsk har man udtrykket ‘Survivor bias’, som kluntet kan
oversættes til ‘overleverens forudindtagethed’. Mere enkelt
beskriver det fænomenet, at vi tolker fortiden på baggrund af
det, der fik lov at overleve. Vi ser kun de huse, der enten var
smukke eller velbyggede nok til at blive stående. Eller de bygninger, der bekræfter den historie om vores egen by, vi gerne vil
høre. Der er med andre ord en stor del af fortidens København
vi ikke længere kan se.
Det ved de, der har boet i byen længe nok til på egen hånd
at bevidne forandringerne. Selv har jeg nu haft min gang på
Gammelholm i 35 år. I det store bybillede er det blot en dråbe
i havnen, men dog længe nok til at jeg har set kvarteret ændre
sig fra færgeplads og svensker-spritbutikker til kyssebro og
havnepromenade. Hver tid har haft sin charme og meget af det
som nu er væk, er noget jeg ser tilbage på med et vist vemod.
Også selvom det var grimt.
Mit arbejde har det seneste halve år fået mig til at dykke ned
i kvarterets historie, og det har inspireret mig til at standse på
gadehjørner, jeg ellers har passeret tusindvis af gange før uden
at løfte blikket. Jeg er manuskriptforfatter og har skrevet en
del radiodramatik for DR. Mit igangværende projekt i samarbejde med instruktøren Rasmus Kloster Bro er et stort historisk
drama om en periode i Københavns historie, hvor man for at
få en truende syfilisepidemi under kontrol indførte legaliseret
prostitution i såkaldt “offentlige huse”. Mange af dem lå i
området mellem Østergade og Holmens Kirke - forbundet af
Holmensgade, gaden som i 1932 blev til Bremerholm.
Ulkegade hed den indtil begyndelsen af 1823, hvor man fik
navnet ændret i håb om, at det ville rense gadens skumle ry.
Holmensgade lød måske pænere, men det ændrede nu ikke
meget ved gadens sammensætning af knejper med navne
som Café Amerika og Det Røde Hav. Gaden var langt smallere
dengang med rækker af slumbygninger, der husede flere af de
statssanktionerede bordeller.

Dør om dør lå det fine Østergade, Kongens Nytorv og naturligvis det flotte nytilbyggede Kongelige Teater, og ikke sjældent
gik de bedsteborgerlige teatergængeres rute netop gennem
dette luderdistrikt med en del klager over de offentlige kvinder
og deres råberi på gaden. Politidirektør Crone havde dog ikke
meget til overs for de bornerte teatergængere. Som han tørt
bemærkede var der ikke meget at se på gaden, som gæsterne
ikke allerede havde set værre inde på de skrå brædder.
Den smalle ende af Holmensgade, hvor vi i dag har Magasin
Plads og de nye glaskontorer, blev nedrevet i 1928 og det kan
være svært at forestille sig det slum, der engang udgjorde kvarteret. Men selvom bygningerne er væk, kan man tage historien
med sig når man går i gaderne. Der er et efterhånden enormt
stort og lettilgængeligt billedmateriale på nettet, som det er
værd at unde sig tiden til at bladre rundt i. Er man på Facebook
kan det i den grad anbefales at melde sig ind i grupper som
“Gamle København” og få disse fantastiske glimt af historien.
Der er også et stigende udvalg af byvandringer, der kan fungere
som et historisk filter på de omgivelser man kigger på hver dag
måske uden at ænse eller tænke over den fantastiske historie
de rummer. Og orker man ikke at bruge research-tid på nettet
eller vandringer med dygtige guides, kan man også bruge dette
meget let anvendelige gør-det-selv råd. Stop. Kig op. Se husenes facader. Se tagryggene. Se detaljerne. Allerede her åbner
historien sig og fortællingerne og menneskeskæbnerne pibler
ud gennem de små sprækker. Det er vigtigt også at huske det
grimme, for det er det, der gør vores historie menneskelig og
ikke blot et efterpoleret glansbillede.

Merlin P. Mann (f. 1971), forfatter og manuskriptforfatter. Har udgivet den succesfulde fantasyserie Taynikma,
som har solgt over en halv
million eksemplarer. Skriver
i dag romaner, film, teater
og radiodramatik.
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Loppemarked 19. august
10 års jubilæum
Gammelholms Beboerforening afholder igen i år loppemarked. For tiende 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 sponserer 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

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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Branden i Havnegade

Tekst af Ole Bang

- hverdagsdrama anno 1914

Den 22. februar 1914, for godt 100 år siden, brød en
voldsom brand ud på Gammelholm.
Arnestedet var at finde i en af de mange snævre baggårde. Her
lå blandt usle, overfyldte fattige boliger mange både større og
mindre stærkt forurenende værksteder og virksomheder. En af
dem var en afdeling af firmaet Anker Heegaards Jernstøberi og
Maskinfabrik. Det var her branden opstod, – og det var under
disse trange og vanskelige vilkår, ilden skulle bekæmpes.

Som det fremgår af et supplerende fotografi fra i dag, rummer
ejendommen i dag Hotel Copenhagen Strand. Stigen er formentlig rejst som flugtvej, hvis ilden skulle gribe fat i forhuset.
Naboejendommen i nr. 39 var også truet. Her havde Nordisk
Frøkontor sit faste domicil. Samtidig husede ejendommen
for en tid også det svenske firma Ohlsen og Ahlmannn, som
handlede med støbegods til mange formål og ikke mindst
kakkelovne og komfurer. Også de havde værksted og lager i
gården. Den nære kontakt til transportmulighederne på havnen
var attraktiv.

Et fotografi taget af Københavnsk Brandvæsen på dagen giver
et godt indtryk af optakten. De fleste af brandvæsenets vogne
var hestetrukne, og med hestespand og klokkeklang var alt
materiellet kommet frem og på plads i Havnegade. Det drejer
sig ikke mindst om 2 dampsprøjter, flere stationssprøjter og
dertil ikke mindst Motorsprøjten MI Dennis Bros årgang 1912.
Den hestetrukne stige er model 1886 og rejst helt op til øverste
etage i ejendommen Havnegade 37, hvor Anker Heegaard
havde sine kontorer.

Vandet til slukningsarbejdet blev suget op direkte fra havneudløbet, og slangerne blev ført ind, så værksted og lager kunne
angribes direkte. Aviserne fortalte, at ilden også blev angrebet
fra oven af brandmænd, som fra de omkringliggende hustage sprøjtede vand ned på både ildstederne og på bagbygningerne. Det fortælles også, at 4 brandmænd på et tidspunkt
var i overhængende livsfare. I sidste ende lykkedes det Københavns Brandvæsen at få ilden under kontrol, og forhusene blev
reddet.

Arkivfoto fra Københavns Brandvæsen
Nutidsfoto af Ole Bang

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
HAR USÆDVANLIGT MANGE HENVENDELSER I ÅR FRA KUNDER SOM
ØNSKER AT BO PÅ GAMMELHOLM
DER ER SPECIELT SØGNING EFTER LEJLIGHEDER OVER 120 M2
MEN VI HAR KUNDER TIL ALLE STØRRELSER OG TYPER
DERFOR TILBYDER VI LIGE NU OG I RESTEN AF 2017

30 % RABAT
TIL ALLE ANDELSHAVERE OG EJERE AF LEJLIGHEDER
SOM ØNSKER SALG ELLER UDLEJNING

VORES SENESTE SALG PÅ GAMMELHOLM
Peder Skrams Gade 1, 4. mf.
Peder Skrams Gade 1, 1. mf.
Peder Skrams Gade 1. 2. th.
Peder Skrams Gade 1, 3. tv.
Herluf Trolles Gade 2, 1. th.
Herluf Trolles Gade 2, 2. th.
Herluf Trolles Gade 2, 3. th.
Herluf Trolles Gade 2, 4. th.
Herluf Trolles Gade 2, 4. tv.
Herluf Trolles Gade 12, st. th.
Herluf Trolles Gade 18, 3. tv.
Cort Adelers Gade 9, 4. Th.
Cort Adelers Gade 28, 2. tv.

