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Udsigt over Sydhavnen, set fra kollegiet Rektorparkens top, et rødt og grønt område på mange måder. I 
det fjerne anes Vestamager og Kalvebodløbet. Var billedet taget i 1795, da Kongens (Enghaves) jorde blev 
privatiserede, ville man se marker og enge i forgrunden og derefter udelukkende vand med små holme i.  
1  Se kort på side 95 og 96 i bogen.

Goddag!

Den 29. september 2000 mødtes nogle slukørede lokalpolitikere på Karens Minde i Sydhavnen – 
København Sydvestkvarter.

De havde lige sovet på gårsdagens afstemning om en fortsættelse af Bydelsråd eller ej. Kongens 
Enghave Bydelsråd, som de alle var medlemmer af, havde opnået forsøgsbydelenes dårligste resultat 
– over 2/3 af lokalbefolkningen sagde nej. Det var et overvældende og lammende resultat. Derfor 
ventede de fremmødte denne formiddag, spændt på, om ledelsen for bydelsrådet ville træde tilbage 
og – eller – opfordre hele bydelsrådet til at gøre det. Forkvinden for dette bydelsråd, Susan Hedlund, 
valgte at blive. I forbindelse med snakken om, hvordan vi skulle afslutte forsøget og køre det sidste år, 
der var tilbage af forsøgsperioden, opfordrede Susan os alle til at nedskrive vores erfaringer.

Det har jeg hermed gjort! Jeg opdagede hurtigt, at det ikke var nok at skrive om erfaringerne fra 
nogle få år i et bydelsråd, men at baggrunden for, at jeg havnede der, var nok så væsentlig og mere 
interessant. Det handler om græsrodsbevægelsers kamp for at forbedre og bevare en unik bydel i 
Københavns Kommune. En kamp som har mange paralleller i det øvrige danske samfund (i samme 
tidsrum), og som dybest set handler om en fortsat demokratisering af staten og reel folkelig indflydelse 
på udviklingen. Det handler også om mange lokale beboere, der på forskellige tidspunkter bruger en 
større eller mindre del af deres liv på deres nærmiljø. De fleste bliver ikke nævnt ved navn i denne 
bog, men det er dem, der var grundlaget for det hele. Derfor er det også ment som en hyldest til dem; 
uden deres aktive indsats var det ikke lykkedes at bevare 3 enestående områder i Sydhavnen: De hel-
årsbeboede Haveforeninger – Karens Minde og Tippen; de vil alle blive meget omtalt i det følgende!

Det er en personlig beretning og ikke et forsøg på videnskabelig afhandling, og jeg vil derfor 
starte med mit første møde med Sydhavnen:
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Karens Minde hvor mødet foregik, og som har dannet rammen for mange af de møder og aktiviteter, der 
omtales i denne bog. 2

I Paradisets have

I 1978 gik jeg på arkitektskolen i København og boede i en baggård på Nørrebro. Jeg havde i man-
ge år været optaget af boligmiljø som en væsentlig del af det, jeg mente var arkitektens opgave. 

Der havde siden begyndelsen af 1970’erne været en stor interesse for hele »det at bo«, i sammenhæng 
med den altoverskyggende udvikling af industrialiseret og præfabrikeret boligbyggeri. Det domine-
rede såvel de store nye almennyttige byggerier, omkring de større byer, som den voksende udbredelse 
af typehus-byggerier i omegnen af en hvilken som helst by i Danmark.

Modtrækket hed menneskelig prægning af byggeriet – demokratisering af lejeboligerne samt æn-
dring af byggeteknik og -mønstre i det nyopførte. Jeg har altid fundet det ekstremt vigtigt at tænke 
på boligen som et af de fundamentale menneskelige behov, og at dette skal kunne følge menneskets 
udvikling og ønsker om forandring

Så en dag meddelte en god veninde af mig, at hun havde fået sig en kæreste i Sydhavnen. Han 
boede i kollektiv i en kolonihave, og bofællerne der ville gerne have at hun – og nogle flere – flyttede 
ind.
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Det måtte jeg ud at kigge på! Det blev en åbenbaring for mig at havne i haveforeningen Frede-
rikshøj, efter at have cyklet ud forbi kedelige industribygninger og triste boligblokke uden personlig 
udstråling. Fra denne storbyforstadsfornemmelse var jeg som ved et trylleslag pludselig i en helt 
anden verden. Små huse, små gange, masser af grønt og en høj himmel. Fred og manglende trafikstøj 
fra biler. Mennesker, der bare sagde »dav« som den selvfølgeligste ting i verden, selvom de overhove-
det ikke kendte en.

Del af Haveforeningen Frederikshøj, set mod sydøst. I baggrunden anes de grønne områder Tippen og 
Vestamager med Kalvebodløbet imellem sig. 3

Små grunde, som alle var bebyggede med træhuse i alle mulige former og farver.
Jeg besluttede med det samme, at her ville jeg gerne bo og samtidig at droppe arkitektstudiet.
Her var det tydeligste bevis på, at arkitekter var unødvendige for almindelige menneskers boligbe-

hov. At der eksisterede boformer i Danmark, som dækkede alle de væsentligste behov for et ordent-
ligt boligmiljø – uden at det var forbeholdt de velhavende. At man kunne leve i et socialt fællesskab 
uden at begrænse friheden for udfoldelse og selvrealisering væsentligt. At denne boligform sikrede 
ansvarlighed for fællesskabet og et egocentrisk liv på en gang. At accepten af anderledes levevis, udse-
ende og overbevisning ikke var en hindring, men en fornøjelse.

Alle disse smukke ting oplevede jeg det første stykke tid i dette paradis!
Nu var der selvfølgelig også sure æbler og bagsider af medaljen i massevis, men hovedessensen er 

stadig gældende.
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Typisk eksempel på de helårsbeboede haveforeningers byggestil. Der er ikke nogen! Til gengæld kan man 
aflæse, hvem der bor her, og at det hele tiden er et foranderligt byggeri med mange genbrugsmaterialer. 

Kongens Enghave eller Sydhavnen – hvor er vi?

Bydelen Kongens Enghave bliver som postdistrikt kaldt København Sydvest (2450 SV). 
Dets østlige grænser er ud til Kalvebodløbet og den sydlige del af Københavns havn og har 

derfor også navnet Sydhavnen. Denne navneforvirring har også et værdiladet indhold. »Kongens Eng-
have« blev valgt som navn for Bydelsforsøget herude i Sydhavnen. De fleste, der bor her, mener nok 
stadig, de bor i Sydhavnen, uanset hvad andre ikke-lokale kalder det. Nogen hævder, at så er Baune-
højkvarteret ikke med, men det er noget pladder. Andre mener, at Sydhavnen er behæftet med så 
mange negative omtaler og associationer om social elendighed, knivstikkeri og anden dårlig avisom-
tale, at det derfor skulle være berettiget at forsøge at få gennemtrumfet et »finere« navn. For mig er 
det ikke andet end snob, men jeg anerkender naturligvis den historiske kendsgerning, at det har været 
kongens engang. Der er også det at sige til det, at der ikke eksisterer nogen aktiv havn af betydning 
mere; men der er heller ingen »eng« eller »baunehøj« tilbage. Det er de kooperative boliger og have-
byerne, som er de dominerende faktorer, men det vil være svært at opfinde et navn der dækkede over 
dette.
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Sydhavnen omkring 1980. Havnen nord for Sjællandsbroen er stadig en industrihavn, syd for er der sta-
dig erhvervsfiskeri. Det store gule felt for enden af Pumpehusvej (i dag Thomas Koppels Allé ) er illustreret 
som industriområde, men lå – lige som de hvide områder nedenfor – hen som vildtbevokset område. Det 
store område vi kalder Tippen. Borgmester Christiansensgade var en del af motorgaderne til og fra Ama-
ger.  Vestamager lå hen som lukket militært skydeterræn – uden motorvej og nyt Bellacenter. Der er sket 
ting og sager siden!

Sydvestkvarteret er en meget mere dækkende og neutral betegnelse – men også røvkedelig. Så lad os 
bare blive ved med at have denne forvirring, den illustrerer meget godt de indbyggede modsætninger, 
som findes i kvarteret, og som måske engang opnår harmoni med hinanden. Til den tid vil en ny by-
delsbetegnelse opstå af sig selv. De gamle havnearealer er snart helt bebyggede med nyt erhvervs- og 
boligbyggeri. Hvis de skulle få en sammenhæng med det gamle Sydhavnen/Kongens Enghave, vil der 
sikkert blive tale om en ny definition!
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Mange er kørt igennem området uden at lægge særligt mærke til det, da såvel bil- som togtrafik-
ken syd og øst fra går gennem området ind mod Københavns Centrum. Dette forhold har været 
afgørende for bydelens udseende og udvikling i dag og er en væsentligt del af debatten om vores 
fremtid. Vi har haft en plads i historien, så længe Anker Jørgensen var statsminister. Det øvrige pæne 
Danmark og pressen var meget optaget af, at den gode mand valgte at blive boende i Sydhavnen på 
trods af sin stilling. 

Her ses et repræsentativt billede af Sydhavnen. En motortrafikvej og en jernbane, der skærer bydelen igen-
nem på kryds og tværs. Billedet er taget fra hjørnet af Tranehavevej og Enghavevej mod syd. I forgrunden 
Sydhavns Station og bagved tagene fra de første AKB-ejendomme, der blev bygget i 1913. Til venstre for 
dem, nye hvide ejendomme, der rummer administrationscentre for multinationale virksomheder. De ligger 
langs de gamle kajpladser, som tidligere blev brugt til blandt andet jern- og cementindustri. 4

Før det blev Kongens

Da de første mennesker i Ertebølletiden slog sig ned i området, var der ikke så meget af det som 
i dag. Det bestod af et stort højdedrag, som er en del af Valby bakke, og så nogle strandenge 

nedenfor dette. Her har beboerne sikket haft det rart med gode muligheder for jagt og fiskeri. Senere 
blev det til landbrug, men området har helt op til år 1900 været så sumpet, at der ikke har været 
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megen agerjord her, – det har mest været brugt til græsning. Ellers var det fiskeri og sæljagt man drev. 
Deraf navnet Sjælør som har lagt navn til en station og en boulevard. På et tidspunkt var hele om-
rådet ejet af Kongen, og det strakte sig fra den nuværende Enghave Plads på Vesterbro og ud til den 
nuværende Valbypark. Herfra fik kongehuset hø og halm lige indtil 1795. De højtliggende områder 
blev blandt andet brugt som baunehøj, heraf navnet Baunehøjkvarteret og Baunehøj Allé. 5

I 1800-tallet var her 5 gårde, hvoraf 2 af dem stadig eksisterer både som lokalitet og begreb. Den 
ene er Frederiksholm 6 , som i dag er en opsamlingsinstitution for børn, og som har lagt navn til Fre-
deriksholms Teglværk, Frederiksholmskvarteret, samt Frederiksholm og Frederikshøj Haveforening. 
Den anden er Karens Minde, som i 1879 blev opkøbt og ombygget til åndssvageinstitution. Institu-
tionen blev startet af Johan Keller, som har lagt navn til Johan Kellersvej i Baunehøjkvarteret. I dag 
rummer bygningerne bydelens kulturhus med bibliotek.

Af lokalnavne der har historisk sammenhæng med kvarteret, skal til sidst nævnes Stubmøllevej 
som hentyder til, at der her stod en mølle – Lucie Mølle, som var blevet genopført her. Oprindelig 
stod den på Københavns gamle vold i nærheden af Rådhuspladsen. Den nedbrændte i 1914 7 .

Alt dette for at lette orienteringen, hvis læseren har lyst til at kigge på kortene på de to bageste 
sider af bogen og have noget geografisk at holde fast i.

De øvrige gadenavne og områdebetegnelser er alle personnavne fra den socialdemokratiske arbej-
derbevægelse, social- og undervisningshistorien samt musikhistorien. De dækker de tre kvarterer i 
bydelen, som beboerne til daglig har et forhold til, og som også har sine geografiske grænser. 

I Baunehøjkvarteret er der folk som Natalie Zahle og førnævnte Johan Keller.
I Frederiksholmskvarteret, som udelukkende består af ejendomme ejet af det sociale boligselskab 

AKB, har vi folk som Borgbjerg, Louis Pio og Peter Sabroe.
I Musikbyen, som starter ved Mozarts Plads, har vi et hav af mere eller mindre kendte kompo-

nister – Wagner, Beethoven, Schubert og Tartini! Senest er Thomas Koppels Allé kommet til som 
repræsentant for den nyere tids musik og som den eneste lokale komponist.

I de første år af år 2000 begyndte opførelsen af en ny musikbydel på Sluseholmen, hvor jazzmusi-
kere som Thad Jones og Ben Webster har lagt navn til.

Tre Opkøb

Indtil midten af 1800-tallet eksisterer der ikke meget i bydelen, som har betydning for den i dag.  
  Først da sker der væsentlige ting, som har præget bydelens udseende og sammenhæng. Den ene er 

opførelsen af det føromtalte Karens Minde (omkring 1880), som bliver en af landets første institutio-
ner for det, vi nu kalder fysisk/psykisk handicappede. Den anden er Københavns Kommunes opkøb 
af jorde til anlæggelse af Vestre Kirkegård, som blev indviet i 1870, og den tredje er et privat opkøb 
af de lavtliggende områder undtagen Karens Mindes jorde. Her starter en storstilet produktion af 
tegl-, kalk- og kridtprodukter. Der anlægges teglværker og kalkovne, samt havneanlæg.

København havde vokseværk. Industrialismens gennembrud og landbefolkningens flytning til 
hovedstaden medførte et voldsomt behov for boliger til såvel de arbejdende som de udstødte. Der 
manglede også plads til de alt for mange fattige, der døde, og Vestre Kirkegård var fra start af en 
»nødkirkegård« for de mange fattiglemmer og ukendte, som byen fik flere og flere af. Først langt 
senere blev det statsministre og kendte kunstnere, der blev begravet her.
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Vestre Kirkegård er i dag en meget oplevelsesrig »park«, der giver hvilested for alle slags mennesker. Blandt 
de sørgeligste er disse tyske flygtningegrave, der rummer mange børn. 8

Byens sten

Teglværket bliver en ualmindelig profittabel forretning. Ejeren Köhler er en meget driftig herre. 
Udover de mange produktioner han sætter i gang i Sydhavnen, er han en central figur i dannel-

sen af »Dansk Arbejdsgiverforening« og har nære kontakter med »fjenden« – den nystartede arbejder-
bevægelses »førstemænd«. 

Nogle af disse førstemænd vil bygge boliger til arbejderklassen og drømmer om at gøre det uaf-
hængigt af kapitalisterne, som ellers tjener gode penge på dette i disse år.

Her får de lavet en alliance med »storkapitalen«, som ender med, at en del af Frederiksholm 
Teglværks jorde sælges til det nyoprettede »Arbejdernes Kooperative Boligforening«, som bygger de 
første karréer i 1913. Desuden har Köhler gode kontakter til byens styre og magistraten. Han får lidt 
problemer med anlæggelse af et havneanlæg uden kommunens tilladelse, men med sine forbindelser 
og sin kapital bliver dette forhold »ordnet i mindelighed«. 

Da alt af værdi for teglværksproduktionen er gravet væk, kan den nye bydel vokse frem. 
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Kort over Sydhavnen omkring 1906 med markering af de opfyld der fulgte efter.. –  Teglværket Frede-
riksholm dominerer området. Få år efter, er der ikke mere at hente i jorden, og så flytter teglværket til et 
område mellem Allerød og Hillerød, hvor det ligger endnu. Taget fra forsiden af en »bydelspjece« i forbin-
delse med Københavns kommunes første kommuneplanhøring 1985.

Før opkøbet af jorderne var de en del af Valby-bøndernes område. I 1901 bliver såvel Valby som Kon-
gens Enghave overtaget af Københavns Kommune og »indlemmet« i kommunen, som man kaldte det 
dengang. Nu er de så officielt rammen om en helt ny del af København. Her kan der bygges og an-
lægges, og kun enkelte personer forsøger at forhindre dette. Poul Henningsen advarer mod at anlægge 
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en stor havn her og forudser det byplanmæssige kaos, der kan komme ud af det. Der er dog penge 
i det for kapitalen og drømme for arbejderbevægelsen. Disse drømme bliver meget godt beskrevet i 
sidste bind af Pelle Erobreren, hvor proletarføreren Pelle som voksen går tur med den intellektuelle 
humanist (bibliotekaren), og kigger på de kommende byggegrunde for den nystartede boligbevæ-
gelse. Det kunne være Kongens Enghave, de vandrer ud til!

Haveforeningerne
   

Der er også andre proletarer, der anlægger boliger. De tilhører nærmest det, der kaldtes »pjalte-
proletariatet« – en broget flok af klunsere, daglejere og havnebisser samt outsidere af forskellig 

slags. Blandt dem er bevidste arbejdere, der af forskellige grunde ikke var inde i varmen hos »bevæ-
gelsen«, altså den socialdemokratiske arbejderbevægelse.

På forskellige områder i Sydhavnen lejer disse mennesker jord af Købehavns Kommune, som i 
1920 ejer de fleste af de arealer, som teglværket havde haft. Her anlægger beboerne haveforeninger, 

I forbindelse med de første boligbyggerier opstod der også en stor kolonihaveforening »Frem« – i dag er der 
kun nogle få huse tilbage omkring »Kirkesøen« – oprindelig et åbent kalkbrug, der blev fyldt op med vand, 
da man støtte på en vandåre. I baggrunden ses lidt af Ellebjerg Skole. 
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som alle officielt er kolonihaver til sommerbrug, men i praksis bliver de hurtigt helårsbeboelser for 
tusindvis af fattige københavnere.

En flok anlægger Frederiksholm Haveforening på det område, hvor der i dag er remiseanlæg for 
DSB samt H. C. Ørstedsværket 9 . En anden anlægges ud til vandet ved Kalveboderne på det, der i 
dag er Valbyparken. I 1920 var det et af de største lossepladsområder i København. En tredje, Frede-
rikshøj, opbygges rundt om Frederiksholm på de gamle lergrave her. Disse 3 haveforeninger eksiste-
rer stadig i mindre udgaver, Frederiksholm er dog flyttet til et område syd for Karens Minde 10 . De 
fleste af de områder i Sydhavnen, der i dag er bebygget med etageejendomme, har også været kolo-
nihaveområder, og kun et par små klatter, nemlig nogle få kolonihavehuse nedenfor Sjælør Stations 
vestside samt haveforeningen »Frem«, er blevet bevaret. Sidstnævnte ligger karakteristisk omkring en 
gammel mergelgrav, der blev til en sø, da man under gravningen ramte en stor vandåre 11 .

Krig og fred

Disse to nye samfund – de sociale boligforeninger og haveforeningerne – vokser op side om side i 
perioden fra 1920 og ca. frem til den tyske besættelse af Danmark. 

Den murstensbebyggede del døbes i folkemunde »Arbejderklassens Hellerup« og danner efter-
hånden et velfungerende samfund. Foruden de basale fornødenheder, såsom brugsforening, sygekasse 

Badmintonbanerne på loftet af kvartershuset Frederiksholm. – Der findes vist ikke andre steder i Dan-
mark, hvor man har to badmintonbaner på loftet i en ejendom. 12
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Grafisk fremstilling af valgresultatet i 1935. Det lyserøde er Socialdemokra-
terne, det orange Kommunisterne – der ikke mange borgerlige i Sydhavnen på 
det tidspunkt!
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og sporvognsforbindelser, har man også et Folkets Hus med biograf, restaurant og selskabslokaler og 
oppe under taget en badmintonklub med to baner! Bygningen findes endnu, men desværre er biogra-
fen gået tabt og blevet til en Fakta. I stueetagen ligger caféen Frederiksholm endnu, festsalen på 1. sal 
er blevet renoveret for nylig, og der spilles stadig badminton på loftet 12 .

Haveforeningerne lever deres eget landsbyliv, men det er et materielt set fattigt og fugtigt liv. 
Husene er uden vand, kloakering og elektricitet. Det kommer først senere til husene. De er bygget af 
allehånde materialer, hvoraf hovedbestanddelen er træ. Her genbruges i en grad, som vi endnu ikke 
er nået til i dag. De nærliggende industrier og havneanlæg leverer mange råstoffer til såvel byggeri 
som drift. Sporvejene har lavet en sporvognskirkegård for enden af Haveforeningen Frederikshøj, og 
alle de brugbare dele fra disse sporvogne bliver også brugt. 

Københavns Kommune har i deres lejekontrakter med haveforeningerne udtrykkeligt gjort op-
mærksom på, at husene ikke må være opført i sten og skal fjernes af lejerne selv, i forbindelse med en 
opsigelse af lejemålet. Dette kan opsiges med 3 måneders varsel, hvilket for øvrigt stadig er gælden-
de!

Det sten- og det træbebyggede samfund udgør på mange måder modsætninger, som er gået i arv i 
generationerne siden og lever i bedste velgående den dag i dag.

I daglig tale hedder det »dem nede i haverne« og »dem oppe i byen«. Det handler om »pænt« og 
»grimt« – »ordentlige« boliger og »slum«.

Rent politisk, i traditionel forstand, er der ikke de store modsætninger, andre end de der i øvrigt 
var mellem socialdemokrater og kommunister. Socialdemokraterne var langt det største flertal, men 
jeg vil gætte på, at andelen af kommunister og uortodokse socialister, i forhold til socialdemokrater, 
har været større i »haverne«.

Under den tyske besættelse bliver der dog et godt samarbejde mellem de to samfund, og »haver-
ne« bliver udnyttet i kraft af deres labyrintagtige opbygning og tætte sammenhold af den aktive mod-
standsbevægelse. Her bliver jødiske familier og andre gemt, indtil de kan komme sikkert til Sverige. 
Her kan de tyske soldater ikke finde rundt, og under krigen bliver flere tilfældige personer skudt, i 
arrigskab over dette ved simple terroraktioner med tyske motorcykler, hvor der sidder en maskinpi-
stolsskytte i sidevognen på en motorcykel og plaffer løs.

Dem nede i haverne  

Helt op til 1970’erne er der denne tydelige forskel på de to bebyggelsers indbyggere, hvor »dem 
nede i haverne« af det øvrige samfund, bliver betragtet som outsidere, pittoreske og også lidt 

farlige.
Jeg har et udsagn fra en gammel typograf, som boede på Schubertsvej og var med i den lokale 

skolebestyrelse. Han påtog sig hvervet at samle penge ind til skolebestyrelsens arbejde hos forældrene 
i haveforeningerne, da ingen andre turde eller ville. Som han sagde, »de var jo mennesker ligesom alle 
andre«! De lever på kommunens nåde og fromme og sørger for at holde lav profil i håbet om ikke at 
blive »opdaget«. De bor nemlig stadig utroligt billigt til leje og har en udstrakt frihed til at bygge og 
leve, som det passer dem.
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»Det Gule Palæ« – tagpapbeklædthus  i Frederikshøj ca.1980, beboet af Martha og Ingemann – hele året!

Dem oppe i byen

Her lever man et mere »ordentligt« liv, men man lever trangt. De allerfleste lejligheder er 2-væ-
relses, og da der stadig er godt med børn i bydelen, har der været god brug for etagesengene.

Alle børn, såvel i murstens- som træhusene, nyder nu godt af de landlige omgivelser med store 
grønne områder både mellem husene, og af den nærliggende Valbypark, strandengene og vandet. Lej-
lighederne har efter tidens standard et højt niveau med centralvarme og baderum. På dette område 
er bydelen selv den dag i dag bedre forsynet end andre bydele i København.

De sunde murstensboliger foretrækkes af mange arbejderfamilier i stedet for de usunde træhuse 
i kolonihaverne. Ingrid Jørgensen, Anker Jørgensens kone, bliver i Berlingske Tidende citeret for, at 
hun, mens familien stadig bor i en lille lejlighed ved Mozarts Plads med 3 børn, beklager sig over 
den ringe plads, hvortil Anker svarer: »ja, men vi bor da bedre end dem nede i haverne«. Det var her 
man flyttede ud fra det mørke Vesterbro og Nørrebro. En Vesterbrounge som for eksempel Tove 
Ditlevsen flytter herud i krigsårene sammen med sin første mand og barn. Her har de et fællesskab 
med andre unge »kunstner-/skribentpar«, der bor i andre lejligheder rundt omkring i Musikbyen. Mig 
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bekendt er de ikke aktive i bydelens sociale eller kulturelle liv, men det giver et fingerpeg om, at det 
er de selvbevidste og stræbsomme unge fra arbejderklassen, der vælger at flytte herud. 

En anden kändis, der vokser op her og tit beretter om det i interviews, er Erik Clausen. Han 
boede sammen med sin mor og bror i en lille lejlighed, men hans mormor har et kolonihavehus i 
haveforeningen Kalvebod – hvilket har inspireret ham til den berømte »Mormors kolonihavehus« 

Bag på cyklen, hjulet snurrer  
far han griner og mor hun kurrer  

det er fridag og vi er sammen,  
solen skinner over Sortedammen  

Det var et liv i sus og dus 
i mormors kolonihavehus, 
i mormors kolonihavehus. 

 
 

Huset er grønt, det hedder Bella-Vista  
vandet koger, og primussen gnistrer  

haven og tapetet blomstrer rødt og grønt  
himlen er blå og livet det er skønt. 

Det var et liv i sus og dus 
i mormors kolonihavehus,  
i mormors kolonihavehus. 

 
 

Fætter Frede viser Frida, han ka’ stå på hænder 
Valde vil osse, men han taber sine tænder  

mormor si’r: Musik ska’ vi ha’ 
og hun henter sin harmonika.  

Det var et liv i sus og dus 
i mormors kolonihavehus,  
i mormors kolonihavehus. 

 
 

Solen går ned, og vi kører hjem 
bag byens silhuet titter stjernerne frem  

rådhusets klokker slår til tiden 
og det har de gjort mange gange siden.  

Det var et liv i sus og dus 
i mormors kolonihavehus,  
i mormors kolonihavehus
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Trafiktragedier

Idyllen i begge bebyggelser bliver dog brat ødelagt af efterkrigstidens velstandsudvikling, 
I slutningen af 1950’erne er der kommet så mange privatbiler, en voldsom vækst i transportin-

dustrien og vareudvekslingen, samt en så stor udflytning fra København til forstæderne, at »der må 
gøres noget ved trafikpresset mod centrum«. Der lægges store planer for hovedstadsområdets udbyg-
ning med kæmpe motorvejsprojekter, nye bydannelser, Øresundsbro og lufthavn på Saltholm. Der 
lægges op til nedrivning af de fleste af de gamle kvarterer i København, opbygning af en ny kæmpe 
by på Vestamager, bebyggelse af hele »fingeren« ned langs Køge Bugt samt opbygning af alternativt 
centrum til aflastning af »det gamle København« i Høje Tåstrup og at forbinde det hele med store 
ringveje. Et par af dem skal gå gennem Sydhavnen, og ville sørge for at jævne de sidste rester af have-
foreningerne med jorden foruden kyststrækningen langs Kalvebodløbet gennem bl.a. Valbyparken. 

En del blev gennemført – Køgebugtbyerne – City2 og Høje Tåstrup Station – Lyngbyvejens udvi-
delse og gennembrud til søerne i København. Indre Nørrebro blev delvist nedrevet og udskiftet med 
nye »kasser«, og man er i gang med at gennemføre et byggeri på Vestamager. Øresundsbroen står der 
nu, men Saltholm blev reddet.

Inden man nåede så langt, måtte der imidlertid akut gøres noget. Derfor blev Sjællandsbroen 
anlagt i 1959 og forbundet med en ny motorgade/vejindføring fra syd – Holbækmotorvejen. Denne 
skamplet for tåbelig underlæggelse af »fremskridtet« eksisterer endnu og har, på trods af endnu en 
motorvejsstækning over Kalvebodløbet ved Avedøre Holme, ikke medført mindre trafik gennem 
Sydhavnen. Tværtimod!

Anlæggelsen af denne nye trafikåre gennemskar det før så fredelige kvarter med to »Berlinmure«, 
Ellebjergvej og dens to grene i P. Knudsensgade og Borgmester Christiansensgade. Indtil da havde de 
været mindre lokalveje med kønne vejtræer, forhaver ved de gamle AKB-ejendomme og græsarealer 
ved de nye. Alt dette blev sløjfet ved vejudvidelserne, og det blev herefter umuligt for beboerne i 
disse mange boliger at åbne vinduerne ud til vejen uden at blive oset til af udstødningsgasser.

En anden »Berlinmur« blev i starten af 1970’erne bygget i forbindelse med Køgebugtudbygningen. 
Der blev anlagt en banevold mellem Baunehøj og den øvrige bydel og placeret to S-togsstationer – 
Sydhavnen og Sjælør.

I 1960’erne begyndte stilstanden og overgangen til den »sociale deroute«. Det meste af bydelen 
var udbygget. Industrien i havneområderne, boligblokkene i bykvartererne og Valbyparken var fær-
diggjorte. De sidste bidder af haveforeningerne blev taget i disse år. Der blev stadig fyldt alskens af-
fald i de sumpede strandenge mellem Valbyparken og Havneområderne, men også denne opfyldning 
stoppede i slutningen af 1970’erne.

Nu fulgte fraflytninger og lukninger. Arbejderklassens børn drog ud til bedre forhold med større 
boligarealer og bedre opvækstbetingelser for deres børn. Industrien lukkede ned, krakkede eller flyt-
tede, og de mange lokale arbejdspladser forsvandt: B&W, Radiatorfabrikken, OMA-margarinefabrik-
ken og mange flere lukkede. Det eneste der voksede var biltrafikken.

I 1980 blev de sidste dele af haveforeningen Frederiksholm revet ned, og kun ved en ihærdig 
indsats og brug af alternative kanaler i kommunens nedre regioner, lykkedes det at få de sidste huse 
flyttet og placeret på deres nuværende plads. Frederikshøj var blevet minimeret et par gange gen-
nem årene, i 1950’erne og 60’erne, hvor en del blev nedrevet og overgik til industribebyggelse, og en 
anden del blev bebygget med socialt boligbyggeri.



BY DELSROD  – 30 års kampe for Sydhavnens særpræg 19

Vejstykket Borgmester Christiansens Gade, ca. 1982 – 3 baner i hver retning med hegn i midten.

En uheldig udflugt

Haveforeningen Kalvebod oplevede en mere grotesk udgave af nedrivning. Ifølge beretningerne 
var daværende overborgmester Urban Hansen på bustur med en flok japanske kommunalpoli-

tikere. De skulle besøge den nye prestigefyldte Valbypark med Rosenhaven. På vej ind i parken op-
dagede »turisterne«, at der lå et pittoresk, tagpapbeklædt byggeri lige ved indkørslen til denne park. 
»Og hvad var så det for noget« – ja, ikke noget der passede ind i den socialdemokratiske overborgme-
sters visioner i hvert fald, så kort tid efter modtog den del af beboerne, som lå nærmest »indkørslen«, 
en opsigelse, og området blev ryddet. Derefter blev der anlagt en »trafiklegeplads« – en ny opfindelse, 
som i tidens/bilismens ånd, kunne opdrage de kommende københavnere i ordentlig trafikfærden. 
Den blev nedlagt ved anlæggelsen af Øresundsforbindelsen i 1995/96.
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Tudsemindesøen. – i dag er der denne sø for enden af Hammelstrupvej og indgangen til Valbyparken, men 
tidligere  var det en del af Haveforeningen Kalvebod, derefter en trafiklegeplads. 13

Gemt, men ikke glemt

Alle disse nedrivninger af haveforeningsbebyggelserne kunne foregå forholdsvis nemt og hurtigt, 
set med kommunens øjne. Det hang sammen med de lejekontrakter de havde med foreningerne. 

De gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at haveforeningerne ikke måtte bebos hele året, at der var 3 
måneders opsigelsesvarsel, og at grunden skulle afleveres i ryddet stand!

Siden 1920’erne havde haveforeningerne levet med disse usikre vilkår ud fra en fælles overens-
komst med kommunen: Den ene part kunne leve meget billigt så længe som muligt, og den anden 
part slippe for enhver forpligtigelse for beboelsen.

I 1978 var holdningen i haveforeningerne klart den, at »man« sku’ stikke piben ind og helst forsøge 
at gemme sig, så gik det nok alt sammen. Der boede mange ældre folk i haveforeningerne på dette 
tidspunkt, – det var blevet lidt af et »sølvbryllupskvarter« – og de prægede stadig debatten. Vi var en 
flok nye tilflyttere, der for det første følte os meget heldige og privilegerede over at have fundet disse 
paradiser, og for det andet var klar over, hvor udviklingen gik hen – disse bomiljøer var en truet art. 
De var opdaget, og det var kun et spørgsmål om tid, så blev de også nedrevet, ligesom det var gået i 
de fleste af forstadsområderne Rødovre, Hvidovre og Tårnby.
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At det hurtigt kunne blive alvor fik vi snart at vide. Ved en eller anden tilfældighed havde nogle 
haveforeningsbeboere fået nys om, at man hos Socialdemokraterne i København ville holde møde om 
et storslået nyt byggeri i Sydhavnen. Så de tog derind og kunne ved hjemkomsten berette, at der var 
planlagt et nyt kæmpebyggeri på haveforeningerne Frederikshøjs og Mozarts arealer + »Tippen« og 
»Stejlepladsen« – de nærmest liggende selvgroede grønne områder, som i størrelse svarede til Valby-
parken.

»Os«, Knud og Weidekamp

Så kunne det nok være, vi var nogle, der kom op af hullerne. Der blev hurtigt indkaldt til fælles-
møde i Frederikshøj. Mange mødte op og kom med idéer til, hvad vi kunne og burde gøre samt 

forskellige udlægninger af, hvor alvorlig situationen var.
Her blev de første skridt taget til en ny og blomstrende græsrodsbevægelse. Den er ikke slut 

endnu, og mange, rigtigt mange mennesker har været involveret i dette lige siden.
Nu var det ikke fordi, der ikke havde været »græsrødder« og bevægelser/foreninger i gang før. Som 

det tidligere er omtalt, har der fra kvarterets fødsel været stærke kræfter og aktive mennesker med 
rod i arbejderbevægelsen og venstrefløjen, som hele tiden har haft forskellige aktiviteter i gang. 

Sådan er det åbenbart at bo på en gammel losseplads – uanset hvor smuk den er blevet – der vil 
altid være byggegribbe i luften. I særdeleshed i Københavns kommune, som stadig har sine – nu 
usynlige – volde at slås med. Styret på Rådhuset har lige siden 1960’erne ønsket en anden befolkning 
end den, der bor i deres by, og de har altid manglet arealer til at bygge boliger til dem. Derfor blev 
der totalsaneret på Nørrebro, og derfor var der ansatte i »plandirektoratet«, som sad og tegnede på 
alle arealer, der var tilbage at bygge på indenfor kommunegrænsen. Som en arkitekt, der arbejdede 
inde i dette direktorat, sagde til mig: »Vi er to slags folk herinde – de røde, som overborgmesteren 
ikke stoler på, vi sidder og nulrer med gårdsaneringer og cykelstier – og så de andre, som sidder og 
planlægger mulige byggerier på alt, hvad der er grønt – sågar Kongens Have«.

Vi var gået i gang med et stort og langvarigt projekt: at bevare Sydhavnen som den sidste land-
lige del af Københavns kommune. Det var ikke lige det, vi kaldte det; vi tænkte selvfølgelig først og 
fremmest på vores egne boliger og de grønne områder lige omkring os, men det var faktisk det, sagen 
drejede sig om. En blandet flok af gamle og unge, politiske og apolitiske, erfarne og uerfarne, de fleste 
uden større midler og adskillige uden arbejde. Vores modstandere var intet mindre end de fleste po-
litiske kræfter i Borgerrepræsentationen, de store entreprenørvirksomheder og de store boligselska-
ber, for ikke at glemme de to magtfulde herrer – hr. Weidekamp, byens overborgmester og hans tro 
væbner og venstrehånd, planchef Knud Rasmussen. Knud var en af de »rigtige« efterkrigstidsarkitek-
ter og byplanlæggere. Han havde i sin tid været meget »progressiv« og blev efter sigende kaldt »Røde 
Knud«. Siden blev han systemets og Socialdemokraternes mand og fik derfor tilnavnet »Sorte Knud«. 
Han havde tidligere været chef for Kooperativ Byggeindustris tegnestue, som havde lavet en rapport 
om AKB’s boligbebyggelser i Sydhavnen, få år inden han blev ansat i Københavns Kommune. I denne 
rapport havde de peget på de muligheder, der lå i de ubebyggede arealer i Sydhavnen, i forbindelse 
med konstateringen af, at AKB’s boliger alle var for små og burde sammenlægges, så de kunne være 
attraktive for familier med børn.
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Hr. Weidekamp var hverken til at spøge eller forhandle med. Han havde allerede demonstreret, at 
han havde hår på brystet, som en hel gorilla, når det gjaldt om at gennemtrumfe store byggeplaner. 
Ingen, der var voksen i slutningen af 1970’erne og starten af 80’erne, glemmer »kampen om Bygge-
ren«. Den blev kulminationen på krigen mellem lokale beboere på indre Nørrebro, socialdemokratisk 
saneringspolitik og centralistisk magtfuldkommenhed på Rådhuset. Dette kvarter blev stort set ned-
revet og genopbygget i 1970erne med samme tæthed og manglende lys og grønne områder. En af de 
byggetomter, der opstod ved de heftige nedrivninger, kom til at rumme en midlertidig byggelegeplads 
lavet af lokalbefolkningen, som var uhyre populær hos alle de børn, der stort ikke havde andre steder 
at gå hen og lege i »den sorte firkant«, som området kaldtes dengang.

Derfor var der meget stærke lokale græsrodskræfter, som ønskede at bevare denne lille plet jord 
til børnene. Men der var lavet en »helhedsplan« for området, og den kunne under ingen omstæn-
digheder brydes eller ændres, mente flertallet af byens kloge herrer i Borgerrepræsentationen. Kun 
»blomsterbørnene« i VS, SF, Retsforbundet, De Radikale samt den legendariske Christianit Thorkild 
Weis gik ind for at ændre planerne og bevare Byggeren. Legepladsen blev ryddet og byggeriet gen-
nemført efter planerne ved hjælp af den største magtdemonstrationen i Københavns historie siden 
anden verdenskrig (dog var det nu danske politifolk og ikke tyskerne, der blev sat ind mod folket)!

Så vi vidste sådan set godt, hvad vi var oppe imod, og det var da skræmmende. Vi havde kun et 
godt kort på hånden – en bred, ivrig, gal og især fantasifuld skare af folk, som var fuldstændig lige-
glade med de store perspektiver eller udsigter til nederlag. Med os fik vi også en sjov alliancepartner, 
som på sin vis var med til at bekræfte Sydhavnens landlige præg. Det var bundgarnsfiskerne, som 
holdt til nede i vores lokale fiskeri- og lystbådehavn. De havde brug for »Tippen« til at lægge deres 
store garn til tørre på et par gange om året, og de gik derfor med ind i kampen.

Set med udenforstående og akademisk/politiske briller var det en fuldstændig vanvittig »sag«.
En skøn blanding af bumser, fallerede hippier, gamle arbejdsmænd og koner samt et lille latterligt 

erhverv gik sammen for at redde et opfyldt areal uden smukke træer eller andre synlige »landskabe-
lige kvaliteter«, samt et ulovligt helårsbeboet kolonihaveområde, der officielt var stemplet som slum 
og beboet med folk af tvivlsom karakter! Byggeplanerne var smukke – en hel ny bydel til en lille og 
hengemt bydel, der skulle rumme mange moderne familieboliger, med en pragtfuld beliggenhed ved 
vandet – oven i købet et socialt boligbyggeri.

Vi var imidlertid sikre på, at resten af bydelen også kunne se kvaliteterne ved såvel kolonihaverne 
som Tippen – og det fik vi ret i. En af de ting vi gik i gang med, var en underskriftsindsamling, som 
netop slog dette fast. Vores mål var at få over halvdelen af de stemmeberettigede i Sydhavnen til at 
skrive under. Det lykkedes, selvom det krævede en kæmpe indsats. Samtlige boliger i Sydhavnen fik 
besøg af nogle af os 2 gange. Alle, der har prøvet at dele reklamer eller aviser ud i et område med 
ejendomme på 4 etager uden elevator, vil vide, hvad jeg snakker om; og i vores tilfælde ringede vi 
oven i købet på døren for at snakke med folk!
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Ved hjælp af denne pjece, lykkedes det at 
indsamle over 12.000 underskrifter mod 
byggeri på de grønne områder, Heraf var 
over halvdelen af de stemmeberettigede i 

Sydvestkvarteret.

Sideløbende afholdt vi indtil flere 
fester og arrangementer, både lokalt 
og »inde i byen«. Vi byggede et lille 
»kolonihavehus«, som nemt kunne 
sættes op og pilles ned igen, og som 
rummede en foto- og tekstudstilling om 
de områder, som vi kæmpede for. Det 
blev brugt sammen med flere boder og 
andet, som vi bl.a. stillede op på Nytorv 
og i »Huset« i Rådhusstræde i Køben-
havns centrum. Vi lavede badges og 
plakater, og vi fik slagsange, bl.a. skrevet 
af Annisette. Annisette og Thomas 
fra Savage Rose blev et af vores store, 
positive kort. De havde også slået sig 
ned i Frederikshøj og var lige så interes-
serede i at bevare stedet som alle os 
andre. Og så var de i den grad »kändis-
ser« og bladenes ynglinge, så vi andre 
kunne udnytte dem til masser af gratis 
medieopmærksomhed. Derudover var 
der »papegøjemor- og far«, som altid 
var med og bagte pandekager i lange 
baner. Fiskerne mødte op med lastbiler 
og store net – midt inde i København! 
Det var helt »Rasmus Klumpsk«! I det 
hele taget har vor »kamp« båret præg af 
kærlig og naiv iver for overlevelse; den 
naivitet og kærlighed der skal være til 
stede, for at en kamp er ægte, og uanset 
resultatet, har gjort det værd for delta-
gerne at være med i. Det har lige siden 
været et af vores »adelsmærker« i det 
lokale græsrodsarbejde, at vi har haft en 
»arbejdsstil«, som forsøgte at gøre det 
rart overhovedet at være med. 
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En aften med Weide

Der kan fortælles meget mere om detaljerne og de mange fantasifulde indslag og dejlige men-
nesker, der deltog i dette, men jeg vil nøjes med en lille historie om et offentligt møde, som 

Socialdemokraternes 14. kreds afholdt i vores daværende medborgerhus 14 . Det var i et forsøg på 
at sælge »projektet« byggeri i stedet for haveforeninger. Det var forholdsvis kort tid efter, at det var 
blevet offentligt kendt, at der var disse store byggeplaner.

Dengang havde vi »Sydvestbladet« som vores lokalavis. De havde fortalt historien, og havde siden 
bragt mange læserbreve for og imod planerne. Nu blev der så indkaldt til et offentligt møde med 
oplæg af selveste Overborgmesteren og hans planchef Knud Rasmussen.

Fem minutter før mødet skulle starte var salen allerede stopfuld, og mødearrangørerne var nødt 
til at lukke dørene af hensyn til brandvæsenets krav. Kort tid efter var der nogle, der stædigt blev ved 
med at banke på bagdøren. Til sidst var der en behjertet sjæl, der åbnede den – og hvem stod der og 
bankede – Egon Weidekamp og Knud – godt røde i hovederne.

Det var en lidt klodset entre, men det forhindrede dem ikke i at gå lige til bidet, da de blev bedt 
om at indlede mødet. Egon var i vældigt godt humør og startede med at udbrede sig om, hvor dejlig 
en by København var. Han ville godt lige fortælle en lille historie, der illustrerede dette. Den hand-
lede om en kendt tidligere landsholdsspiller (en der var kendt af Egons generation – jeg havde i hvert 
fald aldrig hørt om ham), han var nu direktør for en større virksomhed. Ham og konen var flyttet 
væk fra Københavns City og op til de nordlige områder, men så havde han alligevel savnet byen og 
havde tvunget sin stakkels kone med tilbage til stenbroen – og nu kom så pointen! Konen havde siden 
hen betroet Egon, at det var hun nu blevet så glad for – alligevel – for tænk engang – hun kom i det 
Kongelige teater flere gange om måneden. Det var ikke lige den bedste historie at komme med i Syd-
havnen, hvor de fleste af mødedeltagerne ikke havde været på Kgs. Nytorv i årevis, og hvor det Kgl. 
Teater ravede dem en høstblomst.

Nu tog Knud over – og han var mere fornuftigt at høre på. Han indledte med at fortælle om den 
undersøgelse, han havde været med til at lave for AKB, og den sanering og lejlighedssammenlægning, 
der nødvendigvis måtte i gang i vores kvarter, hvis ikke vi skulle ende som brokvartererne.

Venstrefløjen havde jo hylet op om genhusning i eget kvarter, og det var da også et forståeligt 
ønske, men hvordan skulle man dog kunne det. Jow, man skulle selvfølgelig bygge nogle nye boli-
ger, som de udsanerede kunne flytte hen i. Her var vi vældigt heldige i Sydhavnen, at vi havde disse 
ubebyggede arealer liggende til ingen verdens nytte. Så for en gangs skyld kunne der gennemføres en 
sanering og nybyggeri på en gang, uden de velkendte konflikter mellem gamle og nye beboere. Det 
lød da besnærende og velgennemtænkt, men ak, folket er utaknemmeligt. Efter de to herrers lange 
indledningsbønner var ordet frit. Det var der mange, der ville benytte sig af, og en af de første – en 
ældre kone – spurgte Knud, om han kunne garantere en husleje, der var til at betale for de udsane-
rede, hvis de nu skulle kunne flytte over i det nye byggeri! Det kunne han naturligvis ikke. Det blev 
en mindeværdig aften, ikke mindst for os unge og »langhårede«, som faktisk ikke deltog ret meget i 
debatten. Det behøvede vi slet ikke – alle de gamle tro socialdemokrater fra haveforeningerne var på 
banen og skældte Egon ud for at svigte sine egne, være arrogant og det der var værre.

Tale- og spørgelysten var så stor, at dirigenten måtte afbryde talerrækken, så de herrer kunne få 
mulighed for at svare for sig, og nu var Knud blevet sur. Hans første indlæg havde ellers været meget 
roligt, sagligt og afbalanceret, men nu kunne han ikke styre sig længere. Han startede med at sige, 
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at det desværre var typisk, at når man/han kom ud og fortalte folk om tingenes rette sammenhæng, 
så fattede folk ikke en meter og ville ikke høre ordentligt efter, hvad han sagde! Egon var temmelig 
rystet og havde ikke noget nyt at sige, men alligevel fik han selvfølgelig det sidste ord, for at afslutte 
mødet. Så rejste en gammel dame sig op, gik ud i midtergangen og råbte højt, at nu gad hun ikke 
høre mere på ham, han svarede alligevel ikke på det, der blev spurgt om, og når folk ikke kunne få 
lov at komme til orde (dirigenten havde afbrudt talerrækken, hvor der stadig var mange, der ønskede 
ordet), så ville hun gå hjem. Det resulterede i, at alle de andre gamle i salen også rejste sig, og der 
blev en stort set samlet udvandring. Thomas Koppel havde været så hyggelig at tage sin harmonika 
med. Han stillede sig op, og spillede »I mormors kolonihavehus« som udgangssalme. Jeg tror, at 
ingen af de tilstedeværende nogensinde vil glemme denne dejlige aften, og så vidt jeg ved, kom Egon 
Weidekamp aldrig herud igen til et offentligt møde.

Her ses den model, som blev fremvist på det beskrevne møde – det var ikke noget der glædede de lokale 
beboere« – og det første klistermærke der blev produceret af Frederikshøjerne.  
Tegnet af Jens Jørgen Kjeldsen
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Gassen gik af ballonerne

Byggeplanerne blev nu sat lidt i bero og siden omarbejdet, så det ikke mere var haveforeningerne, 
der skulle bebygges men »kun« de ubeboede grønne områder. De var udarbejdet af A/S Koope-

rative Arkitekter for Danbyg, som på daværende tidspunkt var et meget omtalt foretagende. Det nye 
byggeri ville stort set kun blive bygget på arealer, der tilhørte Københavns Havnevæsen. Dette væsen 
var »en stat i staten« – den største grundejer i København med et udefineret ejerskab.

På den ene side var det et offentligt ejet selskab, da kommune og stat havde hovedparten af ak-
tierne, og på den anden side var det privat, mente i hvert fald de fleste hovedaktører. Der foregik en 
langvarig og mere eller mindre skjult debat om dette spørgsmål samtidig med, at havnevæsenet var 
ved at få problemer med indtjeningen på deres havnevirksomhed. Derfor var de også ved at komme 
i vanskeligheder med pensionsforpligtigelserne for deres tidligere medarbejdere. Det kom meget 
belejligt, at Aksel Juhl Jørgensen, direktøren for Danbyg, havde kastet sine glubske øjne på deres 
arealer på Tippen, og de indgik en aftaler med ham om en såkaldt »option« af arealerne. Det betød, 
at Danbyg fik købsret til at overtage arealerne, når al lovgivning, lokalplaner m.m. var faldet på plads. 
For denne »option« startede Aksel med at betale 200.000 kr. om måneden for. Senere blev det forhø-
jet til 400.000 kr. Der var penge i skidtet!

Som sagt, lovgivningen skulle lige falde på plads – blandt andet skulle København endelig få 
vedtaget en kommuneplan. Alle andre kommuner i landet havde fået lavet en sådan for længst, men 
på forunderlig vis var det lykkedes Danmarks største og mest komplicerede by at undgå en sådan 
overordnet plan for byens udvikling – og det på trods af velmenende og kloge byplanlæggeres forsøg 
på at få det gjort allerede i 1920’erne.

 

HSOS
 

Ligesom der var ved at komme mere sammenhæng, orden og konkrete planer på »fjendens« linjer, 
fik vi også mere viden, samling og målrettede aktiviteter op at stå. Nogle af de mest aktive per-

soner i vores sammenrend tog initiativet til en ny organisation. Den fik det romantiske navn »Hold 
Sammen Om Sydhavnen« – forkortet til HSOS og blev stiftet d. 28. august 1986. Det var en meget 
flad organisation, hvor den eneste faste og valgte person blev en kasserer samt nogle vedtægter for, 
hvordan denne forening skulle drives, hvordan der kunne besluttes og lignende. Fra start af deltog 
flere hundrede mennesker i dette, men aktiviteten døde efterhånden ud. Alligevel blev det en meget 
vigtig størrelse, som kom til at lægge navn til adskillige initiativer og konkrete aktioner siden hen.

Fiskerne var nu gledet ud – dels fordi de ikke deltog i aktiviteterne eller møderne, og dels fordi 
der kom nogle andre dyr på banen, som endte med at blive vores maskotter og vartegn.

A/S Kooperative Arkitekters plan for Tippen1991.  
– Det var en hel ny by der var planlagt til at blive op ført på Tippen,  

med 2183 boliger til ca.4000 beboere
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Grønbroget Tudse. – denne smukke tudse blev vores maskot. Hannen synger dejligt om foråret for at 
tiltrække »damerne«.

Den grønbrogede tudse

Det lyder som en joke eller et Monty Pythonsk opfundet ord, men for alle os i Sydhavnen er det 
en meget nærværende og velkendt tudseart. Den er oven i købet uhyre sjælden og udrydnings-

truet. Det er samtlige tudser og frøer i Danmark ganske vist, men denne art er særlig truet, og for at 
det ikke skal være løgn, har den desværre fundet på at slå sig ned på de lokaliteter i Danmark, hvor 
fremskridtsivrige politikere og entreprenører har fundet det vigtigt at bygge broer! Den ene store 
lokalitet for disse meget kønne og velsyngende tudser var Sprogø, hvor de havde kunnet overleve i 
fred og ro, indtil Storebæltsbroen blev anlagt lige hen over deres vandhuller. Den anden store kendte 
koloni var så her hos os i Sydhavnen. Da man gik i gang med Øresundsbroen, viste det sig så, at de i 
øvrigt også holdt til på den del af Vestamager, som man skulle bruge til jernbaner og motorvej, samt 
at de havde nære slægtninge i Skåne, naturligvis lige der hvor broen ramte Sveriges kyst!

Det planlagte kæmpe boligbyggeri truede tudserne hos os. De holdt til på Tippen og i og omkring 
haveforeningerne. I vor midte havde vi en meget aktiv og vidende mand, som ihærdigt har kæmpet 
for disse dyr lige siden. Af en eller anden grund betragtes sådanne dyr straks som lattervækkende og 
ligegyldige. Havde det nu været kronhjorte eller farvestrålende fugle, havde det nok været mere salg-
bart, men TUDSER – aaadrr! Så endnu engang havde vi en håbløs sag, som vi med vanlig stolthed 
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tog til os. Der blev tegnet en fin tudse som logo for HSOS, og lige siden har den fulgt os og sikkert 
passet på os, som vi forsøger at passe på den!

HSOS havde fra starten af nedsat en masse arbejdsgrupper, som skulle udgøre rygraden i bevæ-
gelsen, men desværre blev det hurtigt til, at få personers indsats kom til at præge foretagendet. Vi 
arbejdede først og fremmest i forhold til den lokale debat og med de lokale briller på. På daværende 
tidspunkt var det eneste lokale forum for hele bydelen et lokalråd. Det var Københavns ældste, og 
der var en vis aura og højtidelighed over det. Det var også et temmelig støvet råd, hvor der sad en hel 
del ældre mænd og kvinder, som repræsenterede forskellige foreninger i bydelen. Foruden partiorga-
nisationer som Socialdemokraterne, SF, VS, Danmarks Kommunistiske Parti og Retsforbundet var 
der en skakklub, frimærkesamlere, menighedsrådene, brugsforeningen, Handelsstandsforeningen og 
Sejlklubbernes fællesrepræsentant. Han var formand og boede i Vanløse. De fleste af disse forenings-
repræsentanter og enkeltpersoner var ofte også partimedlemmer, dog ikke alle fra samme parti, men 
i større »politiske« sager kom det altid frem, og alle i lokalrådet vidste, »hvem der hørte til hvem«. 
Den kolde krig var stadig nærværende på det lokale plan, og alle tænkte og agerede ud fra disse kold-
krigsreflekser.

De arbejdede naturligvis også med dette store byggeprojekt. Umiddelbart var der et flertal for 
byggeriet, da de fleste medlemmer var gode socialdemokrater eller kommunister, og disse partier gik 
ind for byggeri af den foreslåede slags. Principielt var de også imod de helårsbeboede haveforeninger, 
da de blev betragtet som slum og usselt hjemsted for pjalteproletariatet. Ordentlige arbejderboliger 
var bygget i sten med bad og centralvarme.

De var godt klar over, at der var en udbredt sympati for haveforeningerne i befolkningen, og at der 
var en voksende skare af højtråbende og aktive folk fra disse beboelser, som blandede sig i debatten. 
Så man enedes om at gå ind for bevarelse af haveforeningerne og for et mindre, tæt og lavt byggeri på 
Tippen. Vi brugte mange kræfter i forhold til dette lokalråd, blandt andet gik mange af os med i de 
arbejdsgrupper, som blev nedsat. 

De hang sammen med den føromtalte kommuneplan, som København altså endelig skulle få lavet 
og vedtage i 1989. Den var til »høring«, og vi bidrog med en indsigelse efter at have gennemført en 
møderække med byplanlægningen af vores kvarter som emne. Den handlede i hovedtrækkene om 
bevarelse af de grønne områder og haveforeningerne – inklusive haveforeningen Kalvebod, som på 
daværende tidspunkt ikke hørte med til Kongens Enghave/Sydhavnen, i henhold til den områdeind-
deling plandirektoratet havde lavet.

En opdeling eller afgrænsning vil vel altid være kunstig, og det er i bund og grund en dyb filoso-
fisk diskussion, hvor alting ender eller begynder, men i praksis har mennesker altid en »fornemmelse« 
for hvor deres egne grænser går – også i geografisk og anden fysisk forstand.

I Sydhavnens tilfælde kan der stilles tvivl om nogen af landdelene, mens det naturligvis altid er 
nemmere at sige, at en vandkant udgør en grænse til det land, der ligger på den anden side. Et grønt 
område kan jo også være det, og derfor er der en naturlig grænse, hvis man ser på området fra luften, 
mellem Valbyparken og bydelen Musikbyen, men for beboerne i H/F Kalvebod var det nu såre 
naturligt at høre hjemme i Sydhavnen/Kongens Enghave, da det var den nærmeste bydel, hvor de 
kunne handle, gå på posthus, bibliotek, skole osv. Der var også flere beboere fra denne haveforening, 
som var aktive i HSOS, og derfor var det »naturligt« for os at tænke på dem som hørende »hjemme« 
i dette kvarter. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 1993 bad H/F Kalvebod skriftligt 
om at komme til at høre til Kongens Enghave, og det var faktisk en af de få ting, der blev ændret i 
den nye udgave af Kommuneplanen.
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Vi havde også det andet væsentlige hovedkrav angående trafikken med, altså ønsket/kravet om 
et stop for den gennemkørende biltrafik. Desuden nævnte vi kravene til den kommende industri og 
anden erhvervsvirksomhed, som der også blev lagt rammer for i kommuneplanen. Vi havde allerede 
dengang øje for, at de store gamle industriarealer i Sydhavnen snart ville være åbne for al mulig an-
den form for byggeri og udnyttelse. Imidlertid var kommuneplanforslaget såre reaktionært og blot en 
konstatering af de faktiske forhold.

Nye kampområder

Igennem 1980’erne fulgte en række enkelte store »sager«, som alle handlede om omdannelsen af 
vores kvarter. I samme periode afsluttedes de tidligere frontkæmperes æra. I årtier havde de kæm-

pet for at kvarteret skulle få sit eget socialcenter. De fandt med rette, at det var uværdigt og skide 
besværligt, at man skulle tage bussen ind til Vesterbro for at få ordnet en »social« sag, hvad enten 
det var sygdom, pension eller opskrivning på en venteliste til en eller anden plads. I 1986 blev der 
endelig opført et socialcenter i Vasbygade (i 2006 blev dette center nedlagt, og vi skal nu igen ind 
til Vesterbro). Vi havde nu de formelle instanser og funktioner som alle andre bydele i København, 
foruden socialcenter, apotek, skoler, bibliotek, diverse børneinstitutioner og et medborgerhus. Faktisk 
havde denne bydel for en gangs skyld været en af de første i Københavns Kommune, der fik et sådant, 
men det var ikke stort. Da Karens Minde skulle ryddes for beboere og stoppe som en »særforsorgs-
institution« var der mange, der syntes at denne fine bygning burde bruges til medborgerhus i stedet. 
Det blev den ene af de »nye« sager HSOS fik sat gang i.

Smeden   

Vagn Smed er en person, der kommer til at spille en væsentlig rolle i mangt og meget, der sker 
sidenhen. Han er en af initiativtagerne til dannelsen af HSOS, og bliver herfra sendt i Lokalrå-

det sammen med en anden repræsentant. Ret hurtigt bliver han den styrende kraft, og den hidtidige 
formand bliver kort tid efter skiftet ud med Vagn. Det højner så afgjort niveauet, i særdeleshed fordi 
Vagn er en meget seriøs og alvorlig mand. Det betyder også at HSOS’s virke har fået en »pæn« udgave 
at virke under. Det kan ligne et kup, hvis der ellers havde været tale om et velorganiseret parti i den 
gammelkommunistiske/socialdemokratiske ånd. Det var der så langt fra, så der var snarere tale om, 
at Vagn personligt fik etableret en række initiativer i en velordnet række af råd og foreninger, godt 
hjulpet og støttet af andre fornuftige mennesker i og omkring lokalrådet.

Den ene blev Karens Minde Beboerhusforening og en anden blev Tværfagligt Forum. Den første 
blev dannet for at have en ramme for kampen for denne bygnings bevarelse samt et formelt talerør og 
forhandlingsorgan i forhold til offentligheden, kommunens forvaltning og politikere. Den anden var 
mere et forsøg på at lave en lokal koordinering mellem – først og fremmest – de professionelle, socialt 
arbejdende i bydelen. I virkeligheden et »privat« og frivilligt »bydelsråd« bestående af velmenende og 
professionelle socialarbejdere, lederen af biblioteket og enkelte lokalrødder.
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Karens

Det er jo en underlig psykologisk effekt, den private ejendomsret har, også når ejendomsretten 
ikke er privat men en del af fællesejet, men styret eller officielt underlagt en offentlig myndig-

hed.
I dette tilfælde havde en tidligere privat organisation på et tidspunkt handlet med og overgivet 

Karens Minde til Staten, da den langt om længe overtog forpligtigelserne for det, man dengang 
kaldte »åndssvageforsorgen«. Siden bestemte samme statsstyre, at disse forpligtigelser skulle overgå 
til amterne, og dermed havnede disse prægtige bygninger og arealer hos Københavns Kommune, som 
også var et amt.

Så den dag den sidste beboer var flyttet ud af bygningen, og den sidste kommunale embedsmand 
havde smækket dørene i, stod Karens hus og have bare der. Der var et intakt hegn omkring, og alle 
naboer havde stadig en anstand og respekt for den gamle dame, så ingen drømte umiddelbart om at 
gå derind.

Igennem årene havde Karens Minde kun været åben for offentligheden i forbindelse med julen, 
hvor der blev afholdt »julebazar« med salg af forskellige ting, som beboerne havde lavet i »terapien« 
i årets løb. Ellers var det lukket land. Institutionen var godt nok lokalt kendt. For det første fordi en 
del lokale arbejdede der eller havde arbejdet der i en periode, og så fordi en del af »tosserne« fik lov 
til at gå på gaden. De var en hel del voksne, søde og dejlige mennesker, der havde deres daglige ruter 
rundt i kvarteret, hvor de hilste på forbipasserende og især besøgte butikker og andre steder i byen, 
som tog godt imod dem, på trods af at nogle af dem var »særlige« og »besværlige«.

I den forbindelse vil jeg lige fortælle om en oplevelse, jeg havde på et tidspunkt, mens vi var i gang 
med de føromtalte underskriftsindsamlinger for bevarelse af de grønne områder. Jeg mødte en af de 
ældre beboere fra »Karens« som altid hilste og var god for en sludder. Så spurgte jeg hende, om hun 
ikke ville skrive under – »jamen det kan jeg jo ikke – jeg vil ellers godt, men jeg er ikke myndig, jeg 
vil heller ikke ha’ at de ødelægger Tippen og Stejlepladsen, men det nytter jo ikke, jeg skriver under, 
jeg er ikke myndig, jeg må ikke stemme«. Sådan cirka sagde hun, og det gjorde voldsomt indtryk på 
mig, for hun var i hvert fald klar over, hvad det handlede om, og hun havde en personlig mening om 
det, men hun var altså frataget sin stemmeret m.m., fordi hun var dømt »åndssvag«, sandsynligvis 
fordi hun var født med Downs syndrom!

Nå, men tilbage til Karens hus og have, som nu stod øde og forladt. Bystyret havde ikke andre 
planer for det, end at det skulle rives ned. Det var for dyrt at istandsætte, det var grunden til, at det 
blev rømmet som særforsorgsinstitution. Det på trods af, at det indeholdt nyistandsatte etager, hvor 
beboerne havde fået egne værelse, og der var nyetablerede baderum og toiletter. Desuden var der et 
godt storkøkken centralt i bygningen. Parken var fantastisk velholdt og smuk, og ligeså med markerne 
og bedene omkring den. Men såvel jord som huse forfalder hurtigt, hvis de ikke bruges og vedligehol-
des. I de næste par år skulle Københavns kommunes forvaltning og herskende politiske ledere endnu 
engang bevise deres mærkværdige form for magtvælde.

Hvis de nu var så sikre på, at det bare skulle rives ned hele skidtet, og at de ikke var interesserede 
i, at nogle andre kom med fjollede idéer til at bruge huset, så kan det undre at, det hele ikke bare 
blev udsat for bulldozere dagen efter rømningen. Men her er den kommunale langsommelighed 
nogle gange en velsignelse. I hvert fald fik huset lov at stå, selvom kommunen dog aktivt forsøgte at 
fremme dens forfald, så der kunne blive tale om nedrivning på et senere tidspunkt.



32 BY DELSROD  – 30 års kampe for Sydhavnens særpræg

For det første lod de huset stå ubevogtet hen, så energispændte drenge kunne lave indbrud og 
smadre stort set alt, hvad der var at smadre indvendigt – det vil sige alle de nyistandsatte badeværel-
ser og toiletter m.m. Inden da havde driftige voksne kræmmere dog været på spil, og stjålet alt, hvad 
der var af gode haner, vaske, køkkenmaskiner og elinstallationer. Således fik kommunen – ganske 
gratis – ødelagt bygningerne indvendigt. For at fremme den udvendige ødelæggelse, sendte de et par 

Karens Mindes østfløj 1981 – Denne smukke bygning skulle få lov at stå og forfalde indtil 1996, hvor den 
første genopretning gik i gang. Først i  2001 var hele bygningen færdigrenoveret og brugbar til Kulturhus.
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kommunalarbejdere ud at fjerne nedløbsrørene, så regnvandet fra tagene kunne sive ind i murværket 
og sørge for svamp og frostskader overalt i bygningen.

Denne forbryderiske politik har naturligvis kostet umådelige og unødvendige summer, da det 
altså, på trods, lykkedes os at redde denne dejlige bygning og området lige omkring.

Denne historie er desværre ikke enestående i Københavns kommune, men bare et eksempel på 
blandingen af uoverskuelighed, manglende planlægning, ond vilje fra enkeltpersoner, manglende 
politisk beslutsomhed, glemsomhed og forvaltningsrod. Det giver mulighed for, at embedsmænd 
på lavere niveauer kan udføre gerninger eller lade være med at overholde forpligtigelser, uden at der 
eksisterer offentlig kontrol eller sanktionsmuligheder med dette.

I græsrodskredsene var vi naturligvis harme, og der blev lagt mange planer for besættelser og mo-
bilisering af folket for at forhindre flere ødelæggelser, men der var ikke kræfter og vilje til dette. 

Det lykkedes dog at få »lånt nøglen« til et åbent-hus-arrangement en weekend, hvor mange af 
Sydhavnens beboere dukkede op og fik rundtur i de tomme bygninger. Jeg kender ikke detaljerne 
omkring dette arrangement eller til, hvordan det lykkedes initiativtagerne at få »kommunen« til at 
»gi’ lov til dette«, men i hvert fald ved jeg, det var en skelsættende begivenhed. For det første fordi 
der kom så mange, og for det andet fordi drømmene blev sat i gang. På trods af at huset var ødelagt 
og ret »uhyggeligt« at gå rundt i, kunne alle få en fornemmelse af, hvor dejligt et hus, det kunne blive. 
Det var der en hel del personer, der havde anskueliggjort ved at lave en flot avis, modeller og plan-
cher. På selve dagen, sad de i de forskellige hærgede rum og fortalte, hvordan de drømte om fremti-
dens brug af rummene! Det var en styrkepræstation af rang og et vigtigt vendepunkt for den lokale 
iver for dette steds overlevelse.

Børnenes Dyremark 

Samtidig med denne voksenaktivitet var nogle børn rykket ind på arealerne. De var ikke interes-
serede i hovedbygningen, men derimod i den tilhørende stald og gamle vaskeribygning, som de 

kunne bruge til deres dyr. Ja, dyr! De var nemlig ejere (eller deres forældre var) af nogle små heste, 
som hidtil havde stået i et par haver rundt omkring i haveforeningerne. Dette var uholdbart, da det 
ikke ligefrem gavnede den stadige kamp for at få de helårsbeboede haveforeninger til at fremstå som 
»pæne« boligområder. Fra starten af havde Karens Minde været et landbrug og gartneri, og der var 
derfor både staldbygninger, stor park, drivhus og marker i områderne rundt om hovedbygningen.

Det var derfor såre naturligt at overtage de gamle staldbygninger på Karens, og det blev hurtigt 
en voksende succes, der eksisterer den dag i dag. Sidenhen kom der geder, høns og hængebugsvin, 
foruden et hav af kaniner, til. På alle måder var og er det en udfordring til Københavns kommunes 
storby-image, at man rundt omkring i kommunen har disse små landlige islæt. Når det er pænt og 
etableret, hedder det ganske vist »dyrelegeplads« eller lignende, og dem er der heldigvis en del af i 
mange kommuner landet over, men i København har de altid haft svært ved at blive anerkendt. En 
anden oase for heste og »hestetøser« er »Ballonhallen« på Islands Brygge i starten af Amager Fælled, 
hvor noget tilsvarende blev etableret for år tilbage.
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»Børnenes Dyremark« eksisterer stadig og har, efter mange års ignorering fra kommunen, endelig fået 
officielt lov til at leje sig ind i området, som de selv har passet i så mange år. Takket være fondsmidler og 
bevillinger er bygningerne også blevet renoveret i flot stil.

Kampen om Karens 

Fra starten af var kampen for at bevare Karens Minde lagt i de parlamentariske folder. Naturlig-
vis blev det båret af en bred folkelig opbakning og især af aktivisters energi. Det dominerende 

synspunkt var, at der skulle forhandles og forhandles. Det var ikke nemt overhovedet at få kontakt 
med nogle at forhandle med, men på daværende tidspunkt fik vi en stor støtte af den lokale borgerre-
præsentant Ivar Noes, som sad i Borgerrepræsentationen for SF. Han fik Karens Minde sat på dagsor-
denen, og det lykkedes at vedtaget en »hensigtserklæring« om, at Karens Minde skulle bevares og – på 
et tidspunkt – indrettes til medborgerhus. Det var disse to begivenheder – den åbne-hus-dag, og den 
efterfølgende principbeslutning i BR, som lagde grunden til, at vores anstrengelser lykkedes i 2001, 
hvor huset officielt blev indviet som »Kulturhus«, men som det fremgår af årstallene (1989–2001) var 
det en lang og sej kamp at nå så langt.

Jeg kunne komme med en meget lang opremsning og sidefortællinger, om de mange gode arran-
gementer og ihærdige folk, der har kæmpet for dette hus, gennem alle disse år. Det vil jeg nu lade 
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være med, da det faktisk er et uoverskueligt projekt, og jeg ved, at jeg ville glemme nogen eller noget, 
hvilket vil være uretfærdigt.

Det væsentligste er, at det lykkedes at holde en lille del af bygningen, kørende, som et aktivt 
møde- og kultursted. Her kom mange ting op at stå, som i dag er en tradition, eller som har skabt 
grundlag for foreninger og begivenheder. Det skyldes lige dele Tordenskjolds soldater, som blev ved 
med at holde sammen på, eller starte nye initiativer, og så de mange frivillige, som kom til og gik fra, 
og hele tiden holdt gryden i kog, selvom retten ændrede smag ustandseligt. Derfor har der naturligvis 
også været mange små konflikter, om hvem der bestemte, og hvad der skulle foregå.

Bromodstand

Den sidste »store« modstandskamp, beboerne i Sydhavnen har udkæmpet, blev kampen mod 
Øresundsbroen. Nu kan det jo lyde mærkeligt, at vi skulle bekæmpe en bro på den anden side 

af Amager, men desværre fik denne forbindelse stor betydning for vores område.
Endnu engang, var der lagt op til at gennemskære området med en ny trafikåre, og endnu engang 

lød de første meldinger på, at store haveforeningsområder skulle ofres.
Hele beslutningsprocessen omkring Øresundsbroen, har været beskrevet som en skandaløs, og 

udemokratisk beslutning. Det vil jeg ikke gøre meget ud af her men bare henvise til de bøger og ar-
tikler, der er skrevet i den sammenhæng. Under alle omstændigheder kom det som et lyn fra en klar 
himmel for de fleste beboere i Sydhavnen. Der skulle anlægges to nye jernbaneforbindelse til denne 
bro. En der forbandt broen/lufthavnen med Københavns Hovedbanegård, og en til godstrafikken 
sydfra, som skulle gå uden om City og direkte mod Sverige.

Her ses de to store nye linjeføringer gennem Sydhavnen. Selve anlægsarbejdet blev en støjende og besværlig 
periode for de fleste beboere i kvarteret. Illustration fra A/S Øresund pjece.

Den første skulle for det meste nedgraves og bortset fra selve anlægsarbejdet, ville det ikke 
komme til at genere kvarteret fremover. Eller rettere, det ville give flere tog på den åbne strækning 
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langs Enghavevej, ud for Baunehøjkvarteret, men til gengæld ville det give mindre godstrafik, da en 
del af de togstammer, der før kørte mod Frihavnen og Helsingør nu ville »dreje af inden«. Her var det 
mere et spørgsmål om at få nogle fordele ud af det – for eksempel en ny station og en eventuel om-
lægning af hovedfærdselsårerne, når man nu var i gang med at grave vejene op. Ingen af delene blev 
der projekteret med. Selv ikke den indlysende idé med en ny station på stykket langs Sydhavnsgade. 
Her var man allerede godt i gang med at projektere og bygge adskillige store erhvervsvirksomheder 
med mange tusinde ansatte.

Godsbanen skulle til gengæld gå over jorden, og skære sig lige igennem samtlige haveforenings-
områder i bydelen. Den værst tænkelige af de 3 mulige linjeføringer, der blev offentliggjort i første 
omgang, udslettede Havebyen Mozart totalt, foruden det meste af haveforeningen Frederiksholm, 
Solskrænten og Musikbyen. Desuden ville der ryge mange huse i haveforeningen Kalvebod, og nytte-
haverne i haveforeningen Rosenhaven ville blive totalt ryddet. Den idylliske fiskeri- og lystbådehavn 
ville blive smadret.

Det fik hurtigt havebeboerne op af stolene og sammen med mange andre bromodstandere og 
miljøaktivister, deltog vi i en storstilet march i Store Bededagsferien i 1991.

Verdens længste kaffebord med så mange forskellige slags kager, at bagerlauget måtte blive misundelige. 
Billedet er taget hvor den nuværende Tudsemindevej ligger – til højre lå Gåsebækrenden dengang som en 
åben å, i dag ligger den i rør langs med jernbanesporene.  Foto: Per Hansen
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Dette var et stort og godt – men såre traditionelt – arrangement. Pæn mediedækning, dårligt vejr 
og ingen virkning på brotilhængerne.

Vi i Sydhavnen havde naturligt en særlig indfaldsvinkel til hele denne sag. Vores modstand gik 
ikke på om broen skulle bygges eller ej, sådan som resten af bromodstanden handlede om. De fleste 
af os var ganske vist også imod den af forskellige grunde. Personligt var jeg for forbindelsen, men 
syntes som så mange andre, at den skulle bestå af en boret jernbanetunnel i stedet.

Det væsentligste for os var, at man ikke ville ofre midler nok til at sørge for, at landanlæggene 
blev ordentlige og ikke-generende. Vi kunne selvfølgelig ikke acceptere endnu en gennemskæring af 
bydelen med forøget støj og miljøødelæggelser til følge. Det havde vi rigeligt af i forvejen.

Om det nu er den grønbrogede tudse, eller de skæve huse i haveforeningerne, der påvirker i den 
retning – i hvert fald var der en i blandt os, som fik den geniale og fantasifulde, idé, at lave Verdens 
længste kaffebord på hele det forløb, som den kommende jernbaneforbindelse, ville få gennem 
bydelen. Det lykkedes at få alle beboere langs ruten med på idéen samt fiskerne, sejlsportsfolket og 
stilladsfirmaerne, som der var et par stykker af nede i havnen. Et borddugsfirma sponsorerede bord-
dugen, og bunker af husmødre i Sydhavnen bagte kager i alle udgaver.

Da selve dagen oprandt, var der bygget et langt bord, blandt andet ved hjælp af stilladsbrædder og 
alle folks haveborde, og hvad vi ellers kunne skrabe sammen af møblement. Der var lavet plakater, 
som hang over hele København, og Guinness Rekordbog ville komme og kontrollere, at vi overholdt 
betingelserne for at komme med i bogen. Bumserne, og de frie fugle fra Lorterenden, havde knok-
let sammen med stilladsarbejderne og havefolket på at få det hele til at hænge sammen. Alle lokale 

Drømmenes Port. – Dette farvestrålende bygningsværk, døbt Drømmenes Port, blev opført, hvor den oprin-
delige linjeføring var planlagt. Den grønbrogede tudse var selvfølgelig med! 24  Foto Bruno Jessen
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bands var fordelt ud over bordrækkerne for at underholde. Den 15. juni 1991, en halv time før alle 
skulle bænkes, kagerne og kaffen serveres og opmålerne på arbejde, kom der årtiers største regnskylle 
med lyn og torden, men da alle skulle sætte sig, skinnede solen, og vi blev godkendt for at have lavet 
verdens hidtil længste kaffebord! Hvor meget eller hvor lidt den slags aktioner egentlig ændrer på 
verdens gang er svært at bedømme, men under alle omstændigheder blev bueslaget på banen lagt om, 
så det meste af Havebyen Mozart gik fri. Det betød også at »Drømmenes Port« gik fri.

Den var også en af de fantasifulde ting lokale beboere gik i gang med. Den er desværre væk nu, da 
ingen vedligeholdt den. Den burde have været fredet. Den blev bygget, der hvor linjeføringen oprin-
deligt var planlagt til at gå, og gav et tydeligt bevis på, hvor mange flere huse i Havebyen Mozart, der 
ville være blevet nedrevet, hvis ikke linjeføringen var blevet rykket nogle få meter. De øvrige planer 
blev der ikke ændret på.

Vi gav dog ikke op og fortsatte 
kampen mod broen, landanlæg-
gene og A/S Øresund på forskellig 
vis. Dels havde vi et samarbejde 
med de andre bromodstandere i et 
fælles netværk, men her var kræf-
terne stort set sluppet op. Det blev 
stadig til nogle enkelte demonstra-
tioner og sporadiske besættelser 
samt forsøg på sabotage af de 

Ib Spang Olsen lavede denne 
sigende plakat til den sidste store 

demonstration mod Øresundsbroen.
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igangværende anlægsarbejder på Amager, som vi deltog i. Vi endte med at stå bag den sidste demon-
stration mod broen, som foregik på Rådhuspladsen d. 13. april 1994. Her regnede det også vildt og 
voldsomt, og her blev det desværre ved hele dagen.

En mere effektiv aktion mod selve broprojektet gennemførte vi nu »derhjemme«. Et af de om-
råder man ville starte med at ødelægge, var den del af Tippen, hvor banen skulle gå igennem. Her 
havde A/S Øresund regnet ud, at de kunne lave et midlertidigt jorddepot for al den meget forure-
nede jord, der blev gravet op under anlægsarbejderne. Det er noget, der koster at få fjernet, og her 
kunne vi – viste det sig – sætte fingeren på et ømt punkt.

Et af de forhold, der kunne få folks raseri og foragt, for det politiske system i kog, var den »auto-
matik« projektet blev kørt frem med. Der var i hundredvis af indvendinger og protester mod anlægs-
arbejderne på land, og samtidig var selve broprojektet endnu ikke godkendt af alle de instanser, som 
skulle give deres tilladelser. Alligevel rev man huse ned og gravede undergrunden op på hele Amager 
og hos os, som om alt var i orden. Dette var et af vores argumenter for at iværksætte en blokade 
mod anlæggelse af et midlertidigt jorddepot på Tippen. Hvorfor skulle de have lov til at ødelægge et 
smukt naturområde og bl.a. forhindre børnene i at komme ud med deres heste, hvis området alligevel 
ikke skulle bruges til jernbaneanlæg? Planlæggerne og politikerne, der stod bag projektet, havde ellers 
det uholdbare argument for den anden del af jernbaneforbindelsen (den fra Hovedbanen til Kastrup 
Lufthavn), at den under alle omstændigheder var en god ide`!! Som om den forbindelse ikke havde 
sammenhæng med broprojektet. Under alle omstændigheder var det svært at forsvare to godsspor til 
lufthavnen til adskillige millioner, hvis de kun skulle betjene pakkeposten der.

Vi mødtes hver søndag på Karens Minde, hvor vi diskuterede og vedtog, hvad vi skulle gøre, 
nedsatte arbejdsgrupper og midlertidige »ledelser« for diverse arrangementer, demonstrationer og så 
denne blokade.

Der var mange (mellem 100 og 200) lokale med til dette. Alle typer, aldre og politiske holdninger 
var repræsenteret, men en ting var vi enige om – ingen vold og ingen »indblanding« udefra – vi ville 
selv have hånd i hanke med, hvordan det skulle udvikle sig. Blandt andet ville vi fastholde vores store 
opbakning, som kunne risikere at gå fløjten, hvis der dukkede hætteklædte folk op, som begyndte at 
fremprovokere slagsmål med politiet.

Blokaden

Der var ingen, der vidste præcis, hvornår A/S Øresund ville gå i gang med at etablere depotet, 
men vi vidste, at de ikke kunne blive ved at vente samt, at de for at få det lavet, skulle etablere 

midlertidig vand- og elforsyning. Så vi igangsatte blokaden for at forhindre dette.  
Den psykologiske tilstand op til en aktion går i gang er lige så intens og dirrende som premiere-

feber før en teaterforestilling, men der er to væsentlige og tungere elementer, som gør situationen 
endnu mere intens: der er ikke noget manuskript – der er ingen som ved, hvordan det vil udvikle sig 
– og så er der naturligvis det vigtigste – det er en kamp, hvor man er oppe imod stærke magter.

Vi stod for enden af Fragtvej, som er en lille sidevej til Bådehavnsgade. På daværende tidspunkt, 
fungerede den som indkørselsvej til Havebyen Mozart 15 .
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Blokadeløbeseddel – 25.4.94. Som det kan læses, lagde vi vægt på det festlige og det fredelige, som ud-
gangspunkt; A/S Øresund bestemte om det også blev sådan.

Det var hundekoldt, da vi startede blokaden klokken 7, mandag den 25. april 1994. Den havde 
sin naturlige placering ved det hegn og den låge, som her udgjorde grænsen til Tippen. Der var bål 
i en gammel olietønde og konstant te- og kaffedrikning fra den stadige strøm af termokander, som 
kom fra de nærliggende beboeres køkkener, først og fremmest fra »Fru Frø«. Hun var en af hoved-
kræfterne i organiseringen, og hendes hus fungerede som kommandocentral. Det var med til at sikre, 
at vi kunne holde blokaden kørende og have en god pressekontakt. Selvom det ikke er mange år 
siden, var verden fundamental anderledes på kommunikationsområdet – vi var stadig afhængige af 
trådfast kontakt med omverdenen. Dog var vi så nymodens, at vi havde købt et brugt videokamera 
for at kunne optage, hvad der skete, blandt andet som sikring i forbindelse med konfrontationer med 
politiet. I samme periode som vores konflikt, var der en meget voldsom arbejdskamp i gang i Esbjerg, 
den såkaldte »Ribuskonflikt«, hvor politiet gik meget hårdhændet til værks.

Efter nogle dages venten, dukkede der en morgen store biler op for enden af vejen. Blokvogne 
med dozere, samt et par pæne små biler med lederne af landødelæggelserne fra A/S Øresund. Den 
øverst ansvarlige for dette var en typisk, apolitisk, provinsiel ingeniør, der havde påtaget sig dette 
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job, fordi det var et spændende og vellønnet anlægsarbejde. Det var tydeligt, at han ikke havde den 
mindste fornemmelse af, at sådanne projekter kunne ramme mennesker, så de blev vrede og gik til 
modstand. Han var fuldstændig umulig at have med at gøre, fordi han havde denne – næsten jom-
fruelige – og dumstædige – optræden i forhold til os. Efter at han havde konstateret, at de ikke kunne 
komme i gang med deres arbejde, kontaktede han politiet, som pudsigt nok kom ret hurtigt! Det var 
en lille lokalstyrke fra Valby politi, ledet af en helt anderledes bevidst mand. Han var nu også lige 
kommet hjem fra en udstationering i Bosnien, så han var vant til konflikter i en hel anden dimension 
end denne. Under alle omstændigheder var han besindig og god at forhandle med – og vi var, efter 
en del intern diskussion, indstillet på at holde fast i vores ikke-voldelige aktionsform. Det betød, at 
vi blokerede, men flyttede os, når politiet skubbede os væk. Derfor blev der stort set ingen konfron-
tationer, men det var svært at styre sit temperament, da det naturligvis endte med, at de ryddede os 
væk, og derefter ryddede bulldozerne det område af Tippen, som de skulle bruge. Det var modbyde-
ligt at opleve dem køre rundt og »angribe« blomstrende vilde kirsebær- og æbletræer og skrabe den 
nygrønne overflade væk.

Fornemmelsen af magtesløshed og oplevelsen af offentligt hærværk er meget grim. Den sætter 
sig dybt i en, påvirker alle der er vidner til det, og øger den fælles vilje til at fortsætte modstanden. 

Det lykkedes os at gennemføre en langvarig blokade uden voldelige episoder med politiet.
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Dette er vist velkendt men værd at gentage og understrege, at det gælder i enhver form for konfron-
tation, som bunder i et projekt, som nogle få har gennemtvunget hen over hovedet på folk.

Men vi lod dem altså gøre det, og de etablerede så det område de ville bruge til depot, og fik den 
indhegnet.

Nu startede den virkelige blokade, som var nem at overskue, da det handlede om et indhegnet 
område, som de skulle ind i. Så de næste måneder stod vi foran porten og forhindrede alle i at kom-
me ind. Vi havde god kontakt med visse faglige organisationer, og deres medlemmer nægtede natur-
ligvis at arbejde under politibeskyttelse. Det var straks en anden sag med små selvstændige mestre og 
vognmænd. Således kom der første dag en tankbil, som skulle fylde en tank op med olie til bulldo-
zernes forbrug. Den forsøgte vi at stoppe på fredelig vis. Chaufføren var nu skide ligeglad og bakkede 
bare op mod folk. Vi kom i den groteske situation, at det var en politibetjent, der måtte beskytte os 
og stoppe chaufføren i hans modbydelige kørsel. Blandt os havde vi en stor og olm mand, som nok 
kunne virke truende, hvis det passede ham. I denne situation, var han naturligvis lige så gal som os 
andre og råbte til chaufføren, at han ikke skulle vise sig i Sydhavnen igen , så ville han få »revet roen 
af og vi ville pisse ned i hullet«. Det hørte den ledende politimand, og han kontaktede straks vor ven, 
der havde råbt dette. Han måtte ikke komme med trusler!  »Trusler – dette er ikke en trussel – det 
er et løfte«, var svaret. Nu fik denne historie den krølle på halen, at vedkommende, der afgav dette 
løfte, var i det nærliggende byggemarked den kommende weekend, og hvem ser han pludselig – den 
lede chauffør. »Nå, der er du« – råbte han og pegede på ham – og chaufføren sprang køen ved kassen 
over og løb ud af forretningen!

Øresundsbroen blev som bekendt bygget, og vi fik ikke ændret noget ved selve anlægget. Efter fle-
re måneders stædig blokade ebbede modstanden ud, og Sydhavnen fik endnu en ny gennemskæring. 
Vores modstandsstyrke og sammenhold fik alligevel betydning. A/S Øresund oprettede et fælles 
mødeforum med repræsentanter for revl og krat i Sydhavnen, hvor de efter bedste evne orienterede 
og fortalte, hvordan anlægsarbejderne skred frem samt forsøgte at opsamle problemer og utilfredshed 
fra alle os, der blev berørt af det. I de lokale bolig- og haveforeninger fik vi således meget nemmere 
ved at få lavet aftaler om, hvordan vi skulle beskyttes, mens de gennemførte anlægsarbejderne.

Afdansningsbal

Den sidste kraftpræstation vi gennemførte, var en festival mod broen, der strakte sig fra fredag 
d. 27. til 29. maj 1994. Uden nogen penge eller erfaringer med så stort et arrangement lykkedes 

det os at få adskillige, kendte og ukendte kunstnere til at stille gratis op. Vi kørte med to udendørs og 
en indendørs scene, og havde 20 bands til at optræde, lige fra gospelsang og klassisk kammermusik til 
Maria Bergmann og Nicolaj Bentzon jazztrio, afrikansk dans, bankospil, samt politikeres diskussioner 
med folket. Vi havde sågar kontakt med en søsterbevægelse i Europa – »Alpeinitiativet« – som på det 
tidspunkt førte en succesfuld kamp mod den stigende gennemkørende biltrafik gennem Østrig. De 
lovede at komme og deltage medbringende en stor »alpetop« i plastik, eller hvad den nu var lavet af. 
Desværre meddelte de to dage inden festivalen, at de ikke kunne deltage. »Alpetoppen« var blæst af 
lastbilen i Pyrenæerne!! Her havde den været med dem til en anden festival i Spanien. Joh, vi havde 
skam de internationale perspektiver med.

Festivalen blev en dejlig oplevelse og en festlig afslutning på den ulige kamp, vi og så mange 
andre danskere og svenskere, havde kæmpet mod dette Europrojekt. Det blev også den sidste store 
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i HSOS-regi. Vi måtte puste ud, og da den næste udefra kommende »opfindelse« ramte os, blev der 
brug for en ny organisering. I 1995 begyndte man at snakke om »Bydelsråd« og »Bydelsforsøg«.
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Fjerndemokrati

Hele den første del af denne bog giver nogle glimt af Københavns Kommunes udvikling inden-
for de sidste hundrede år. Sydhavnen er en af de nye bydele, som på godt og ondt viser denne 

udvikling i fysisk forstand. Nye industriområder, nye boligområder og en hektisk byggeaktivitet, der 
tydeliggør det industrikapitaliske samfunds modsætninger til den humanistiske, socialdemokratiske 
udviklingsmodel. Opbygningen af den murstenbebyggede del af boligområderne i Sydhavnen bærer 
præg af en planlægning og styring af et boligkvarter, som tager højde for alle sider af menneskelivet 
og forsøger at sikre så gode betingelser for arbejderklassen som muligt. Men samme klasses afhængig-
hed af arbejdspladser og kapitalens reelle magt, taler her sit tydelige sprog. I bogstaveligste forstand 
bygges dette kvarter op på industrisamfundets affaldsprodukter, og befolkningen her må leve med 
de udslip, samme industrisamfund til stadighed producerer. Det være sig røg fra skorstene og ud-
luftninger fra alle virksomhederne på havnearealerne, samt H.C. Ørstedværkets elproduktion. Siden 
kommer den øgede bilismes luftforurening til, og hele molevitten giver støj og vibrationer i tilgift, 
som forpester beboernes tilværelse i stigende grad, fra kvarterets fødsel og frem til nu.

Ved siden af denne officielle verden, er der så de alternative samfund, som vokser op på trods af 
dette og takket være kvarterets udkantskarakter. De udgør den uplanlagte og glemte del – »reserve-
områder« eller »heller«, som de udstødte og fattigste kan overleve i.

Fra 1960’erne og frem er Københavns Kommune reelt fuldt udbygget og en rodebutik af planlagt 
og planløst byggeri i en uoverskuelig størrelse.

Kommunen styres af en borgerrepræsentation, som bærer præg af forrige århundreders ene-
vældige styreopfattelse. Det gælder såvel den politiske del som den udførende. På trods af næsten 
hundrede års socialdemokratisk dominans er den demokratiske andel svær at få øje på. Københavns 
Kommune er stor, og et væld af magistratsafdelinger og embedsmænd, er syltet ind i et net af uover-
skuelige enheder, der har svært ved at arbejde sammen. Jeg har beskrevet, et par eksempler på dette 
i det foregående; mange borgere såvel som ansatte vil kunne bidrage med et utal af lignende histo-
rier. Når man talte med en folkevalgt, var der ikke meget håb at hente; de fandt det lige så svært og 
uoverskueligt.

Den socialdemokratiske »bevægelse« var nok den eneste, der havde en vis fornemmelse af kontrol, 
og styring. I hvert fald var det godt at kende en lokal socialdemokrat, helst med rødder i fagbevægel-
sen, hvis man skulle have lidt indsigt i eller indflydelse på noget lokalt.  Dem var der heldigvis en del 
af i Sydhavnen, som ikke alle var så partitro. De ville godt samarbejde med os ikke-socialdemokrater. 
De ville både give informationer og også gerne gøre noget aktivt for at fremme de »sager«, som vi 
græsrødder havde rodet os ind i. Redningen af de sidste rester af haveforeningen Frederiksholm er et 
eksempel, åbningen af Karens Minde en anden.

Hvorom alting er, så var der efterhånden så udbredt utilfredshed med denne udemokratiske til-
stand, at partier, både til højre og venstre for Socialdemokraterne, gerne vil ændre på dette, og opnå 
mere lokal indflydelse samt forsøge at få Københavns styre til at blive mere overskueligt og delt op i 
mindre enheder.   
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Forsøg med Bydelsråd

Hvem der fandt på det, og hvordan Bydelsrådsforsøgene fik politisk flertal, ved jeg ikke meget 
om.

Når man ikke er et aktivt medlem af en partiorganisation, er man afskåret fra en masse viden, 
især om alt det, der foregår inden en beslutning bliver officiel. I et lille lokalområde som Sydhavnen, 
er vi temmelig vant til den slags. Vi var oven i købet hæmmet af, at der i en periode ikke var kom-
merciel interesse for at udsende en lokalavis i vores område, og nyheder af lokal karakter eller inte-
resse, var derfor sparsomme. Vi er blevet præsenteret for mange ret drastiske beslutninger, der i høj 
grad vedkom os i området, efter at beslutninger reelt var taget. Nogle enkelte gange, er det lykkedes 
lokale at stikke en kæp i hjulet, som enten har forsinket, ændret eller stoppet en beslutning.

Det er vel en klassisk diskussion om, hvem der skal bestemme. Er en lokal modstand fra dem »der 
råber op« mere eller mindre »demokratisk« end de embedsmænd, interesseorganisationer og politi-
kere, der i det skjulte tager beslutningerne? 

Under alle omstændigheder er det min erfaring fra Sydhavnen, at her vil der altid være store 
grupper af mennesker, som vil reagere kraftigt på beslutninger, de føler, er taget hen over hovedet på 
dem, og som tjener interesser, der er dem/bydelen imod.

En sådan beslutning var vi mange, der følte vi blev udsat for, da vi blev præsenteret for det fak-
tum, at Københavns Borgerrepræsentation havde besluttet at iværksætte 4 bydelsforsøg, hvoraf det 
ene skulle være hos os. Vi var, så at sige, kommet med på et afbud, da Rådhuset havde forhandlet 
med Sundby Lokalråd om, at iværksætte et forsøg i en del af Sundby, men de havde takket nej. Det 
samme gjorde Sydvest Lokalråd, men dem hørte man altså ikke på.

For mange af os græsrødder var det faktisk et stort ønske, at vi fik mere selvstyre over de nære 
ting, men det groteske ved denne historie var, at Borgerrepræsentationen havde besluttet, at Bydels-
rådet hos os skulle UDPEGES, hvor man i de andre 3 forsøgsbydele skulle vælge Bydelsrådene!

I Sydhavnen blev det, om muligt, endnu mere grotesk, da bydelsrådet blev sammensat efter sam-
me mandatfordeling som i »Borgerreppen«. Derved kom der til at sidde partier, som slet ingen lokale 
folk havde at stille med, og som heller ikke repræsenterede nogen som helst tilslutning lokalt. Fælles 
Kurs og Dansk Folkeparti havde meget svært ved at finde lokale, og Venstre havde et par aktive at 
stille med, men de havde ikke megen lokal vælgeropbakning, så der blev en temmelig skæv politisk 
fordeling i det udpegede Bydelsråd.

Opfindelsen af Sydhavnslisten

På denne baggrund blev der på et tidspunkt indkaldt til et møde i HSOS-regi, hvor de forsamlede 
protesterede kraftigt mod den naragtighed – at lave forsøg med nærdemokrati ved at udpege poli-

tikerne. De udpegede bydelsrådsmedlemmer kunne også se det håbløse i projektet og bad i en samlet 
henvendelse Borgerrepræsentationen om at udskrive valg. Det kunne flertallet ikke overhøre, og de 
besluttede, at foretage dette valg samtidig med Kommunevalget i 1997.

Nu var vi så en del, der syntes »vi hang« på den, forstået på den måde, at vi havde været aktive i 
protesterne mod udpegningen, og derfor havde en forpligtelse til at deltage, når der nu blev udskre-
vet valg.
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Desuden havde flertallet af de udpegede politikere stået bag tilstrækkeligt med beslutninger, som 
var mange græsrødder imod. Flere af disse politikere kunne man forvente ville komme ind i Bydelsrå-
det igen efter et valg. Derfor var der mange, som syntes, det var vigtigt at komme i Bydelsrådet, alene 
for at afsløre deres gerninger og forsøge at forhindre de værste tåbeligheder.

Efter et par formøder i foråret 1997 blev der indkaldt til en stiftende generalforsamling den 31. 
august 1997. Der forelå papirer med forslag til indhold og »styreform« for foreningen. Det var en bro-
get skare, der var mødt frem, og de repræsenterede mange sider af bydelen. For første gang var der 
bred repræsentation af folk, både i forhold til alder, erfaringer og frem for alt bosted. Hidtil havde 
græsrødderne i bydelen næsten altid været domineret af folk fra haveforeningerne. Denne gang lyk-
kedes det at få en politisk forening op at stå, som havde en bredde, der gjorde den bæredygtig.

Det var ikke nemt at få opstillingen på plads, selvom både entusiasmen var stor og opbakningen 
til foreningen ligeså. Det var straks noget andet at skulle binde sig 4 år frem i tiden til et ukendt 
arbejdsområde og med et ukendt antal møder foran sig. Vi var mange, der på rekordtid blev skolet i 
valgregler, foreningsregistrering og andet lovteknisk. Det ændrede »psykologien« fra græsrodsniveauet 
til det mere »kedelige« og professionelle, politiske. 

En ikke uvæsentlig sag var selve forholdet omkring kandidaterne. Et var, at alle var enige om 
opstilling og »nu sku’ vi ind og vise dem«, men noget andet var, hvad »vi« konkret stod for, og hvem 
der kunne sige det! Et traditionelt »parti« har en hel del fine ord og vedtagelser i »bagagen«, som giver 
ikke bare dem selv, men også alle udenforstående, en fornemmelse af, hvad de står for.

Liller Møller, som på dette tidspunkt var travlt optaget af at illustrere en tegnefilm, kom til et af vores første 
møder, og præsenterede denne smukke svale. Hun begrundede sit forslag til logo med associationen til 
sømandens tatovering og svalen som symbol på frihed. Vi valgte det begejstret – græsrødderne havde fået 
en svale i stedet for en tudse.

En lokalliste, der kalder sig uafhængig af partier, hvad med den? Vi var enige om, at et væsent-
ligt element i vores berettigelse netop var, at man kunne deltage i og støtte Sydhavnslisten, uanset 
om man var medlem af et etableret parti. Vi var jo ikke et parti, og det var udelukkende de lokale 
spørgsmål, vi ville forholde os til. Desuden lagde vi hovedvægten på at få selve forsøget til at udvikle 
sig positivt samt fremme den lokale indflydelse og åbenheden omkring beslutningerne. Altså noget 
rent »teknisk« der ikke nødvendigvis havde at gøre med de enkelte politiske sager. Vi fik da også en-
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kelte medlemmer med fra starten, som samtidig var medlemmer af et parti, og et par af dem havde 
følere ude, om de kunne stille op. Vi traf, efter megen snak, to beslutninger, som skulle håndtere 
denne situation og give nogle overordnede retningslinjer for, hvad vi stod for, og hvem vi ikke ville 
have med.

For det første at man hjertens gerne måtte være partimedlem, men at man ikke kunne opstille for 
listen i så fald. Der var en vis interesse for at have folk med partitilhørsforhold med, da de også havde 
mange erfaringer indenfor det PARTIpolitiske, og dens slags erfaringer var ikke det der prægede Syd-
havnslisten mest. En god del af de ældre medlemmer havde partierfaring, men det lå 10 år eller mere 
tilbage for de flestes vedkommende. Af dem jeg kender til, var der en del forhenværende Venstreso-
cialister, nogle enkelte tidligere medlemmer af SF og Danmarks Kommunistiske Parti, en del gamle 
socialdemokrater og en enkelt havde snuset til Venstres Ungdom.

Af de øvrige, og det var de fleste, var alle meget socialt eller kulturelt engagerede og stemte 
traditionelt til venstre for midten ved folketingsvalg, men havde aldrig deltaget i partiarbejde, da de 
nærede større eller mindre uvilje mod den slags. Derfor var det også vigtigt for foreningen at få mar-
keret denne grundlæggende humanistiske og sociale holdning.

Deraf kom den anden principielle beslutning, nemlig at vi ville arbejde for at »højne de sociale og 
kulturelle indsatser«.  Heri lå der gemt, at vi ikke ville gå med til nedskæringer, men det var et forsøg 
på at fastholde den positive ånd, vi havde til hele dette projekt. Vi var gennemgående meget negative 
og kritiske overfor det afgående, udpegede Bydelsråd og deres beslutninger, men vi ville ikke lade 
denne negativitet præge vores valgkamp og videre indsats.
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Vi havde bange anelser om, at vores bydel ville blive særligt hårdt ramt af nedskæringer i forsøgs-
perioden, da Borgerrepræsentationens flertal havde besluttet at nedskære samtlige budgetområder 
med en fast procentsats hvert at de følgende år. Denne beslutning var Bydelsrådet underlagt, og det 
ville gøre det vanskeligt, at lave ret meget »forsøg«, der kostede penge.

Vi, der stod for dannelsen af foreningen, fik en hektisk periode med mange møder i dette efterår, 
men der var denne dejlige gejst ved at lave noget nyt og fremadrettet, som var sliddet værd. Vi fik 
efterhånden de vigtigste ting på plads, men det springende punkt blev, om vi kunne skaffe kandidater 
nok. Vi havde bestemt, at det skulle være 10 reelle kandidater, altså alle skulle være indstillet på, at 
de kunne (risikere, sagde nogen) at komme i Bydelsrådet. Det indebar, at man måtte ofre en del af sit 
privatliv på dette, og det var der ikke mange, der var villige til. Så i forhold til at skulle stille med 10 
kandidater, blev vi tvunget til at lave en prioriteret liste og vide, at dem, der stod øverst, i hvert fald 
var parate her og nu. Længere nede på listen stod så de, der senere var villige til at træde ind, hvis de 
andre kørte døde eller af andre grunde holdt op i Bydelsrådet.

Den aften, vi skulle have opstillet kandidaterne, var derfor præget af en noget nervøs stemning 
og usikkerhed, om vi overhovedet kunne stille op. Jeg havde, inden jeg gik med til det første møde 
om dannelse af Sydhavnslisten, taget stilling til, at det kunne indebære, at jeg også måtte sige ja til at 
stille op. Det resulterede hurtigt i, at jeg så også blev sat øverst på kandidatlisten. Et par, der havde 
været aktive græsrødder i mange år, var også villige til at stille op, men kunne naturligvis ikke begge 
stå i den øverste ende. De stillede dog begge op under forudsætning af, at den ene kunne gå hen og 
blive den andens afløser. Der var så i øvrigt ikke rift, om de næste pladser på listen, men så meldte 
to nye og »ukendte« sig. Den ene var lige flyttet til bydelen og var meget interesseret i at være med i 
det lokale liv, og den anden havde også kun officielt boet i bydelen i et års tid, men var kommet her 
meget gennem de sidste 7 år i kraft af et varmt kæresteforhold.

Disse to røg nu ind på 3. og 4. pladsen ud fra den forventning, at de ikke risikerede at komme 
ind med det samme, men kunne følge efter den ene, eller de to, der stod øverst. Vi regnede med at 
komme ind med mindst en, måske to, men så heller ikke flere.

Valgkampen var kort, vi var helt nye på banen, og vi var oppe imod partier, der havde penge til at 
føre valgkamp for. Det viste sig, at det skulle gå over al forventning.

Valgkampen

En af grundene var, at vi fik ført en fantasifuld og god valgkamp. Vi havde ikke råd til flotte, trykte 
valgplakater men måtte nøjes med fotokopier i A3 format, indtil én fik den geniale idé at spørge 

nogle af de lokale kunstnere, om de ville male plakater for os. Der blev indkøbt et læs masonitplader, 
delvis sponsoreret af den lokale tømmerhandel, (hvis ejer selv var aktiv i en lokalliste i Birkerød), og 
en professionel bygningsmaler styrede arbejdet med grundingen af disse. Derefter havde kunstnerne 
en hyggelig dag med at male plakaterne ud fra det enkle tema – præsentér et »Å«.

At vi endte med listebetegnelsen »Å« var bestemt af, hvad der var tilbage at vælge i mellem, når de 
»store« og etablerede havde valgt deres. Pudsigt nok kunne vi ikke vælge »S« – selvom det var ledigt 
i København; der blev henvist til at det var reserveret til »Sydslesvigs Parti«, selvom de ikke stillede 
op i Sydhavnen! Så var der selvfølgelig mange endnu, at vælge mellem, men vi syntes, det var fint at 
være det sidste i alfabetet ud fra tesen »de sidste skal blive de første«. Vi jokede også med sloganet: 
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En af  de »kunstneriske« valgplakater, der prydede lygtepælene i efteråret 1997.
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»Vi er ikke prikken over i’et, men bollen over A’et«, i et forsøg på godmodigt drilleri af Socialdemo-
kraterne.

Det blev nogle utroligt flotte og farvestrålende plakater, der fik berettiget opmærksomhed – også i 
landspressen og tv. Vi var heldige med mediedækningen i øvrigt, da der åbenbart var en vis form for 
»agurketid« inden slutspurten i kommunalvalgkampen, og vi derfor blev fundet »interessante«.

Vi gik, selvfølgelig, også på gaderne med plancher og pjecer. Socialdemokraterne delte deres 
sædvanlige roser ud og kørte rundt med en rædselsfuld campingvogn. Selv havde de iklædt sig lige 
så rædselsfulde dynejakker med deres formandskandidats navn på. De sad tungt på det udpegede 
Bydelsråd og havde formandsposten, som var tilfaldet en ganske ukendt, meget brysk og til tider ube-
høvlet mand, Leif Jensen. I forbindelse med valget havde de tvangsfjernet ham og opstillet en yngre 
kvinde i stedet – Susan Hedlund. Hun havde boet i haveforeningen Ny Kgs. Enghave i mange år og 
var HKer i en A-kasse.

Konservative nøjedes med at uddele mandariner; hvad de øvrige gjorde, kan jeg ikke huske.

Kat eller hund

Det næste, vi skulle tage stilling til var spørgsmålet om »valgforbund«. Her var vi også de rene 
politiske amatører og måtte igennem lange diskussioner om det principielle i dette. Flere mente, 

at vi skulle »stå rent« og netop på grund af vores partifrihed ikke skulle gå sammen med nogen som 
helst. Andre mente, at vi ikke kunne forsvare »stemmespild«. Vores vægtning af det sociale område, 
som det der skulle have højeste prioritet, måtte betyde, at vi gik sammen med dem, vi stolede på, 
havde den største sociale samvittighed. Hvis vi ikke fik stemmer nok til at komme ind, ville de så gå 
til disse partier. Den sidste holdning vandt knebent, og vi gik i forbund med Enhedslisten og SF. Alle 
3 parter var enige om, at det var et rent teknisk valgforbund, men at vi naturligvis snakkede sammen 
umiddelbart efter valget , inden vi snakkede med andre partier.

Bortset fra dette »tekniske samarbejde« må man sige, at der var ringe kontakt og nærmest kold 
luft til os fra alle sider blandt de etablerede partier. De udstrålede en opfattelse af, at vi var lidt lat-
terlige og ikke udgjorde nogen trussel, men nærmest var et lille krydderi på partirepræsentanternes 
tilværelse.

Og der blev valg

Det var derfor en temmelig spændende valgaften, vi gik i møde. Vi var forsamlet i den midlertidi-
ge café Karen, som udgjorde rammen for de folk, der stadig kæmpede for at få indrettet Karens 

Minde til medborgerhus/kulturhus. I forbindelse med indførelsen af Bydelsforsøget var man nået 
et skridt på vejen. Bygningen, som havde stået tom og forfalden, i snart mange år, blev indrettet til 
administrationscenter for den nye Bydelsadministration, og der blev samtidig indrettet nyt bibliotek 
– begge dele i den ene halvdel af bygningen, som består af en øst-, en midter- og en vestfløj i 3 etager.

Østfløjen, som skulle danne rammen om kulturhusets store rum og køkken m.m., blev der ikke 
penge til, og det var for øvrigt et af vores konkrete hovedpunkter i valgkampen. Administrationen 
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skulle flyttes ud af huset, og resten skulle istandsættes, så vi langt om længe fik en afløser for byde-
lens nedslidte medborgerhus i Scandiagade.

På symbolsk vis var bygningen delt mellem det etablerede og det spontane, partierne og græsrød-
derne, forvaltningen og forandringen.

På valgaftenen havde partierne lokaler i vest, og vi holdt til i øst. De fleste lokalpolitikere var valg-
tilforordnede, så der var temmelig tomt i den vestlige del, hvor der var mere liv hos os i østfløjen.

Vi havde en enkelt valgtilforordnet med, og først ret sent begyndte der at indløbe meldinger om 
resultaterne (der var jo kommunalvalg i hele Danmark, så vi var kun en lille brik i dette). Men sikke 
meldinger – vi havde i hvert fald fået 3 pladser – senere gik der rygter om 5, men vi endte med at få 
4.

Det mest ophidsende var dog, at vi var dem, der fik næstflest stemmer, kun overgået af Socialde-
mokraterne. Takket være valgforbundet sikrede vi, at også SF fik 4 pladser, Enhedslisten måtte nøjes 
med 1. Der var 17 pladser i Kongens Enghave Bydelsråd, så lige pludselig havde valgforbundet SF, Ø 
og Å flertal. Det kom bag på alle!

På selve valgnatten var vi naturligvis kåde, euforiske og tåbelige. Der var fyldt godt op i den lille 
café, og alle jublede, undtagen Enhedslistens folk. De var temmelig overraskede og skuffede over 
kun at få en plads, og nogle enkelte temmelig mopsede. De kom da forbi og lykønskede os, og det var 
rart nok – vi kendte jo hinanden mere eller mindre. SFerne kom også forbi, og Finn Christensen, den 
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lokale formand, var vældigt oppe at køre. Nu sku’ vi vise de skide socialdemokrater, at de ikke bare 
kunne tage magten for givet!

Afstemningsresultatet i tal. Da der ikke havde været lokalvalg før, kan man ikke aflæse hvor Sydhavnsli-
stens stemmer kommer fra, men at der var mange socialdemokrater der stemte på os, er der ingen tvivl om. 
Der var også adskillige ældre der meldte sig ind i Sydhavnslisten og brød med det gamle arbejderparti, de 
havde støttet hele livet.

Magten og æren

Men sådan skulle det ikke gå! Nu fik dilletantpolitikerne virkelig lov at optræde – og vi var ikke 
de eneste! Som aftalt mødtes vi 3 parter fra valgforbundet og blev hurtigt enige om, at vi 

skulle forsøge at se, om vi kunne »konstituere« os. Det var et nyt og fint ord, vi »halm-i-træskoene-
folk« fik lært at bruge i de næste dage.

I det udpegede Bydelsråd var der kun nogle få, der havde taget deres tørn. De havde haft alle 
begyndervanskeligheder at slås med. Ingen af dem havde parlamentarisk erfaring af betydning og var 
i øvrigt alle børn af folket. Ingen sagførere eller journalister, kun den udpegede formand kunne prale 
af en akademisk titel – hvilket han i øvrigt ikke gjorde. Han havde erfaringer med kommunalpolitik 
og administration, da han var økonomichef i Køge Kommune. Han var jo blevet degraderet i forbin-
delse med valget, og den nye spidskandidat, Susan, havde på sin vis vundet valget. Dels fik hun 1.000 
personlige stemmer, og dels lykkedes det hende at fastholde Finn Christensen i sit spind. De havde 
begge spillet en aktiv rolle i det afgående bydelsråd, og arbejdet tæt sammen der.
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Vi var ret uvidende om, hvad der var foregået bag kulisserne i det afgående Bydelsråd og var der-
for godtroende nok til at overlade konstitueringsforhandlingerne til Finn C. Vi syntes nu heller ikke, 
vi havde noget valg, da vi jo langt fra var tørre bag ørene endnu og faktisk ikke anede, hvordan vi 
skulle gribe situationen an. At vi kunne blive en del af »magten«, havde vi ikke i vores vildeste fantasi 
forestillet os – selvom det er det, al politik handler om. Så der var mindst, to fornuftige grunde til, at 
lade Finn stå for forhandlingerne. Han var »gammel« i gårde, kendte de andre parter og til forhand-
lingsteknik, da han havde mange års boligforenings- og tillidsmandsarbejde bag sig. Vi var 3 parter, 
og en lige så politisk uerfaren som os, var Enhedslistens mand, Peter Bjørntoft, der lige var ankom-
met fra Århus. Hvis vi havde haft svært ved at finde folk til at stå øverst på listen, så var det ikke 
bedre for de andre, i særdeleshed Enhedslisten.

De havde haft en enkelt repræsentant, Ea Gomard, i det udpegede Bydelsråd (BDR). Hun var 
højt respekteret, men hun havde af helbredsmæssige årsager valgt ikke at stå som spidskandidat. 
(Det skal for øvrigt her lige i parentes bemærkes, at Enhedslisten i forbindelse med udpegningen af 
Bydelsrådet, havde afholdt »valgmøde« på Karens Minde og ladet de fremmødte vælge deres repræ-
sentant – her blev Ea valgt).

Derfor kunne de ikke finde andre villige, end Peter, hvis kendskab til Sydhavnen indskrænkede sig 
til en kort karriere i Ajax boldklub, som holdt til i Baunehøjhallen.

Nå, men vi havde jo også nyt kød og blod at byde på, for da vi nu havde fået 4 pladser, var de to 
føromtalte nytilflyttere også kommet ind. Vi kunne derfor stille med et, synes jeg, ret interessant 
hold. Det var lige før, at det var politisk »overkorrekt«, selvom det var en tilfældighed. Vi var 2 kvin-
der og 2 mænd. Der var knap ti års forskel mellem os: Vibeke Neumann var yngste matros på kun 24 
år, så fulgte Margit Mørch på 34, jeg på 43 og Marcus Marcussen på 53. Vibeke var ekspedient hos 
Teledanmark, Margit var sagsbehandler i Pædagogmedhjælpernes A-kasse, Marcus var folkeskolelæ-
rer, og jeg var arbejdsløs, ufaglært arkitekt.

SF havde også fået en ny – og ung – mand indvalgt, Anders Stav Hansen. De øvrige 3 var »gamle« 
og i særdeleshed, Steen Eriksen, var en kending for flere af os Sydhavnslistefolk. Han havde nemlig 
været aktiv i lokalrådet, Karens Minde Beboerhusforening, og Sydvest Folkeblad m.m. gennem flere 
år. Her havde han spillet en meget positiv rolle. Alice Metz kendte vi mest som Heinrich Metz’s 
kone. Heinrich røg ud af Borgerrepræsentationen ved samme valg, som hans kone kom i Bydelsrådet.

Det var nu kun Finn Christensen, vi stiftede bekendtskab med i starten. Finns oplæg til forhand-
linger mellem os i valgforbundet var, at vi vel nok kunne strikke noget politisk sammen som grundlag 
for konstitueringen, at vi ikke skulle holde de andre helt ude, og at vi først og fremmest skulle finde 
ud af, hvem der skulle være formand for Bydelsrådet!

Man kan sige, at det spørgsmål var rimeligt enkelt, for det måtte enten være Finn selv eller mig. 
Det var min klare fornemmelse, at vi skulle være meget varsomme her i starten af forhandlingerne, 
hvis vi skulle holde sammen på valgforbundsfællerne. Det politiske indhold tog Finn ikke så højti-
deligt, vores hovedkrav kunne man jo nok blive enige om med lidt hensigtserklæringer og sådan. Et 
af vores hovedpunkter var »åbenhed«. Bortset fra dette og ønsket om at få administrationen ud af 
Karens Minde, havde vi ikke noget krav, der kunne være i modstrid med SF’s officielle politik. Heller 
ikke med Enhedslistens, for dens sags skyld, hvis vi ellers vidste, hvad deres var – lokalt og konkret. 
Modstanden mod nedskæringer var vi fælles om alle sammen – troede vi – og resten måtte jo vise sig. 
Vi var dog ret sikre på, at Finn meget gerne ville være formand, så vi pegede naturligvis på ham og 
sagde, som sandt var, at den eneste anden kandidat var mig. Hvis det havde været traditionel valgre-
sultatstænkning, havde vi vel, som valgets »store sejrherre«, kunnet kræve posten, men dels var lysten 
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Konstitueringsaftalen mel-
lem S-SF og C. Sydhavns-
listen kan godt hævde at de 
fik sat fingeraftryk, for det 
eneste politiske indhold der 
var i aftalen, var skrevet 
efter vores program. Resten 
var ren glasur og taburet-
sikring.
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ikke overvældende, og dels var vi altså ret sikre på, at et sådant krav fra vores side ville være und-
skyldning nok for Finn til at afbryde forhandlingerne og rende over til Socialdemokraterne i stedet. 
Sammen med dem havde SF et sikkert flertal, og så meget vidste vi da, at de i hele den foregående tid 
under det udpegede Bydelsråd, havde været pot og pande.

Vi ville naturligvis også have et lige så klart flertal med Socialdemokraterne, og Susan Hedlund 
ringede da også og spurgte mig, om vi var interesserede. Vi havde trængt os selv op i en krog, da 
vi – med god grund – havde kritiseret det gamle Bydelsråds ledelse og politik sønder og sammen, og 
det var Socialdemokraterne, der ledede og lavede politikken. Så selv om formanden var udskiftet, så 
kunne vi under ingen omstændigheder gå i forbund med dem. På den måde kan man sige, at vi hur-
tigt havde »en afklaret holdning« til konstitueringen og måtte afvente alle de andres udspil. I første 
omgang Finn/SF og Peter/Enhedslisten. Enhedslisten forhandlede til gengæld med Socialdemokra-
terne. De havde nedskrevet et stykke papir med forskellige krav og holdninger til det kommende 
arbejde. Det kunne Finn bruge til at komme ud af forhandlingerne med os på. Ret ophidset meddelte 
han, at når Enhedslisten ikke entydigt pegede på ham som formand og leder af forhandlingerne, var 
der ikke mere at forhandle om, og han stillede alle frit! Det ville sige, at han stillede sig selv fri til at 
kaste sig tilbage i Susans trygge favn. Få dage senere blev vi ringet op af Finn, mens vi sad og holdt 
møde i bestyrelsen. Han bad os komme over i en kælder på Wagnersvej. Her sad nogle glade social-
demokrater, konservative og SFere, der kunne fortælle, at de var blevet enige om en konstituering. I 
den havde de taget behørigt hensyn til os, mente de, ved at de havde givet os to formandsposter, hvor 
vi kun havde krav på en, hvis de indviklede regler for valg til udvalgsposter skulle følges. Desuden 
havde de formuleret noget pænt om udflytning af administrationen fra Karens Minde, hvis det blev 
muligt, og at udvalgenes arbejde skulle gøres mere åbne. Frem for alt var Susan Hedlund blevet for-
mand og Finn Christensen næstformand for Bydelsrådet, og Finn Christensen formand for et nylavet 
udvalg for Kvarterløft, hvor Susan blev næstformand.

En løn til Finn

Allerede ved konstitueringsaftalen, fik vi den første prøve på, at det ikke bare var en aftale mel-
lem 3 partier (konservative var af uransaglige grunde med på aftalen), men at det især handlede 

om stadfæstelsen af »formandskabet«. Det kom nu frem, at Finn og Susan længe inden valget havde 
indgået en del aftaler om, hvordan kagen skulle skæres efter valget. Desværre, var vi så kommet lidt i 
vejen, men det havde de altså også fundet en måde at manøvrere sig ud af.

For det første var deres fælles hjertebarn ikke Bydelsrådet men derimod Kvaterløftprojektet! 
Dette kræver en forklaring. Det var et fælles statsligt/kommunalt projekt og var startet stort set 
samtidig med bydelsforsøget. Det gik ud på at lave en samlet indsats for hele det bymæssigt bebyg-
gede område i Kongens Enghave, hvor man ved konkrete projekter inden for det sociale, bygningsre-
noverende og kulturelle område forsøgte at modvirke den tendens til forslumning og social deroute, 
som var fremherskende på den tid. Finn havde gode forudsætninger for at deltage i dette arbejde, 
da han i mange år havde været aktiv i Arbejdernes Kooperative Byggeforening/AKB, og nu sad han 
som formand for AKB’s landsledelse. Havde det været i privat regi, ville det vel have heddet AKB-
Holding.
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Susan og Finn var blevet enige om, at der var alt for meget arbejde i forbindelse med disse to store 
nyskabelser – Kvarterløft og Bydelsråd – til at en enkelt fuldtidsformand kunne magte det. Så en ak-
tiv næstformand ville være en god ting. Han skulle så også bare kunne leve af det, så han ikke skulle 
rende rundt og være gulvlægger ved siden af.

Derfor havde de skruet en stilling sammen, som skulle sikre dette.  Finn blev ansat i kvarterløf-
tet som »demokratikonsulent«. Ganske vist blev lønnen betalt af Bydelsrådets pengekasse, men det 
mente de ikke var noget problem. De mente heller ikke, det var noget problem, at Finn samtidig var 
politisk chef for Kvarterløftprojektet, og Finn kunne slet ikke se noget problem i, at han også var 
formand for AKB – på trods af at AKB er ejer af det store flertal af de ejendomme og områderne 
imellem, hvor kvarterløftprojekterne skulle udføres!

Da jeg hørte om denne konstruktion første gang, troede jeg ikke mine egne ører. Jeg ringede Finn 
op privat for at høre, om det var rigtigt, og om han ikke var bekymret. Jeg har kendt lidt til Finn, 
længe inden vi mødtes i denne sammenhæng, og syntes faktisk han var en flink fyr. Derfor syntes 
jeg også, det var synd for ham, hvis han skulle rodes ud i en storm med det samme. De fleste andre 
omkring os var rasende og mente, at vi straks skulle køre en sag på dette. Det var nu ikke så nemt, at 
»lave rav i den« med det samme omkring dette spørgsmål, selvom det ville have været fuldt beret-
tiget. Vi var ikke engang kommet i gang endnu – alt dette foregik i december 1997, hvor vi først 
tiltrådte officielt 1.januar1998.

Der var ingen af forligspartierne, der rystede på hånden, og stillingen var en kendsgerning. Vi 
undersøgte så, om der »var en sag«, men en jurist i vores forening vurderede, at det var der ikke. Den 
var nok også mere til en »god« pressehistorie, men den eneste, der kørte den, var vores lokalredaktør 
Vagn Smed. Hermed blev et fjendskab mellem Finn og Vagn cementeret. En kendsgerning er det 
dog, at lederen af Kvarterløftsekretariatet må have haft det svært, når hun efter et møde, blev beor-
dret til at udføre nogle beslutninger af formanden Finn Christensen, hvorefter hun skulle give ordre 
til samme mand, om at overtage nogle af dem! Hvordan de har klaret dette, aner jeg ikke, men helt 
nemt kan det ikke have været.

Først i forbindelse med afstemningen om fortsat bydelsråd i år 2000 beskrev Weekendavisen 
denne groteske sag i en ledende artikel om bydelsrådenes resultater og omdømme i København.

Udvalg »en masse«

Da vi var kommet os over »chokket », og de hektiske og urolige dage omkring valget, var over-
stået, fik vi fire indvalgte et lille pusterum, inden vi skulle »i gang«. Valget var i november 1997, 

og vi tiltrådte først pr. 1. januar 1998. Nu skulle vi blandt andet finde ud af hvem af os fire, der 
skulle besætte de to udvalgsformandsposter og så i øvrigt fordele os på alle de pladser, vi fik stillet 
til rådighed i udvalgene. Bortset fra mig, havde de andre 3 fuldtidsarbejde, og Margit havde også et 
mindre barn, så hverken Vibeke eller Margit havde spor lyst til at blive forkvinder. Desuden trådte 
køns«reguleringen« nok ind sammen med den objektive konstatering, at vi to herrer iblandt Syd-
havnslistens repræsentanter, var de ældste, og mest »politisk« erfarne. I hvert fald var det Marcus og 
jeg, der overtog formandsposterne – hvilket vi gjorde med glæde. Marcus var skolelærer og på davæ-
rende tidspunkt tillidsmand med mange faglige år på bagen. I øvrigt havde han også flere års erfarin-
ger fra projekter og samarbejde med andre faggrupper, inden for den socialfaglige sektor, så han var 
afgjort den mest kompetente mand i Bydelsrådet til formandsposten for Børn- og Ungeudvalget.
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Mine forudsætninger, for at overtage posten som formand for Kultur- og Informationsudvalget 
var heller ikke helt blanke. Jeg havde deltaget i det meste af det »kulturliv«, vi havde haft at byde på 
i Sydhavnen de sidste 20 år, og jeg havde arbejdet med såvel teater, musik, udstillingsvirksomhed og 
bladredigering i mange år. Så vi havde begge nogle illusioner om at kunne påvirke »vores » områder i 
de næste år, men ved årsskiftet 1997/98, var vi bare spændte og famlende overfor vores nye »status«.

Et, var de to formandsposter, noget andet var alle de udvalgsposter, vi skulle fordele os på. Det 
var både godt og skidt, og ikke forudset af nogen af os. På daværende tidspunkt betød det, at vi fik 
to pladser i samtlige stående udvalg, undtagen økonomiudvalget. Det gode var, at vi ikke sad »alene«, 
men til gengæld betød det, at vi fik vores privatliv smadret godt og grundigt. Vi fik sæde i følgende 
udvalg: Margit og Marcus i Børn- og Ungeudvalget, samt Socialudvalget. Det var de to største og tun-
geste udvalg, forstået på den måde, at de varetog de menneskeligt set vigtigste områder og samfunds-
økonomisk set de »dyreste«. I økonomisk henseende betød Sydhavnens befolkningssammensætning, 
at socialområdet dækkede over halvdelen af de økonomiske midler, som Bydelsrådet og dets forvalt-
ning skulle administrere.

Ud over disse pladser fik Margit også plads i Kulturudvalget, hvor både Vibeke og jeg også sad. 
De andre partier kunne/ville ikke stille med flere, så vi fik en ekstra plads her. Det er desværre nok 
meget sigende for hele situationen blandt medlemmerne og seriøsiteten i Bydelsrådet. Kulturen var 
ikke værd at spilde kræfter på og uden prestige for flertallet af medlemmerne fra de andre »partier«. 
Faktisk var det så grotesk, at Leif Jensen, som var blevet afsat som formandskandidat for Socialdemo-
kraterne og i den anledning åbenbart var blevet fundet »upassende«, som straf blev anbragt i kultur-
udvalget. Det samme gjaldt Steen Eriksen, som var den mest græsrodede og ærlige SF’er i Bydelsrå-
det. Han var dog også en af dem, der havde siddet i samme udvalg, mens Bydelsrådet var udpeget.
 

En af de få nyskabelser under forsøget, var oprettelsen af en hel lille skurby for aktivering af folk på 
kontanthjælp. Det blev i tiden ånd kaldt for »Det Grønne Jobhus« og placeret på et ledigt areal af Vestre 
Kirkegård. Folk på bistand skulle ikke have det for muntert! 16
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Vibeke og jeg fik også plads i Gade, Vej- og Beskæftigelsesudvalget.  Dette pudsige udvalg med 
et endnu pudsigere navn. »Gade og vej« er nok det mest embedsmandsagtige og støvede begreb, som 
overlever i mange kommunale sammenhænge. De fleste mennesker er nok ligeglade med, om de går 
på en vej eller en gade. Hvis det skyldes, at man har ønsket at dække sig ind under betegnelse af, hvad 
udvalget og administrationen skal tage sig af, burde de hele jo være med – altså gade-, vej-, allé-, sti-, 
gang-, fortovs-, cykelsti- og plads-udvalget. Dertil havde man altså påhæftet »beskæftigelsen«, hvilket 
jo også er et meget indforstået begreb. Generelt må det konstateres, at Bydelsrådene og -administra-
tionerne på mange måder fulgte den »kommunale praksis« og indretning. De 3 andre Bydelsråd fandt 
dog på mere sigende, nye og fortællende udvalgsbetegnelser. I Kongens Enghaves Bydelsråd havde 
man hverken fantasi eller trang til fornyelse, hvad udvalgsområder gælder.

Opløftende udvalg

Gade-, vej- og beskæftigelsesudvalget havde, mens det eksisterede under det udpegede Bydelsråd, 
også taget sig af »Kvarterløftet«. »Kvarterløftet« var et »projekt i projektet«.

Tiden vil vise, om det kommer til at løfte noget konkret, men i hvert fald løftede det flere af 
Bydelsrådspolitikerne. Umiddelbart var der også meget mere krudt i dette. Frem for alt så det ud 
som om, der også var flere penge, som kunne anvendes til nye ting og sager, end Bydelsrådet havde til 
rådighed. Der var dog nogle formelle, og også reelle, problemer med dette »kvarterprojekt« i forhold 
til »Bydelen«.

For det første dækkede det kun de »etagehus-bebyggede« kvarterer i bydelen, men ikke de store 
erhvervsområder eller de grønne områder (inklusive haveforeningerne). Det har i praksis vist sig ikke 
at være det største problem, da vi lige fra starten af, alle som en – de involvere borgere, politikere og 
embedsmænd m/k – har betragtet det som gældende for hele Sydhavnen.

For det andet, var det en meget stor mundfuld at få oven i hatten – Bydelsrådsforsøget – og efter 
min opfattelse har det været medvirkende årsag til, at Bydelsforsøget herude blev så tyndt, som det 
blev.

De to hovedaktører på Bydelsrådsarenaen, Susan Hedlund og Finn Christensen, var stærkt foku-
serede på dette projekt, og de havde da også sørget for at sætte sig godt på begge dele.

Dette udvalg blev døbt »Styregruppen for Kvarterløft« og var et såkaldt »§ 17-stykke-4« udvalg; 
endnu engang et af disse misfostre af embedsmandsbetegnelser. For almindelig dødelige betyder 
det, at udvalget, til forskel fra de andre »stående« udvalg, ikke er underlagt krav om et bestemt antal 
medlemmer, og åbner mulighed for deltagelse af andre end de valgte bydelsrådsmedlemmer. Dette 
var et sympatisk træk. Nu blev det ikke udvidet til mere, end at alle politiske »partier« kunne blive 
repræsenteret i udvalget, foruden samtlige formænd, og så er jeg tilbage til alle vores poster igen, for 
det betød altså, at både Marcus og jeg kom til at sidde i dette udvalg. Desuden fik jeg en plads i Øko-
nomiudvalget, som på mange måder repræsenterede »magten« og »ledelsen« af Bydelsrådet. For at det 
ikke sku’ være løgn, eksisterede der også et »formandsudvalg«, som mere var tænkt som et arbejds- 
og koordinationsudvalg, som Markus og jeg også var med i.
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Ilddåb

Januar 1998 skulle alle indtage deres »pladser«, og vi fire grønne barfodspolitikere kunne starte 
vores praktiktid. Der blev ikke tale om en blød start, nej vi blev kylet lige ud i nærkamp med det 

samme. Det havde vi tilfælles med halvdelen af de andre bydelspolitikere, som også var nyvalgte; vi 
havde bare ikke nogen at læne os op af. De nye fra Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF havde 
trods alt »gamle« og erfarne partikammerater samt venner i administrationsapparatet.

Vi havde selv nogle vage idéer om, at vi kunne prøve at blive »skolet« blandt venner og bekendte, 
og desuden var det aftalt med Jakob Reddersen, at han gav os nye en introduktion i opbygning, øko-
nomi, forvaltning og lovgivning m.m.

Vores januarkalender så sådan ud:
 ❦ Fredag 2. kl. 15–16 konstituering af udvalgene. Dette var en formssag men en af de første »pudsig-
heder«, vi oplevede af den salgs. Formændene for udvalgene skal vælges af udvalgene, som officielt 
er selvstændige størrelser. Så selvom alt var aftalt på forhånd, blev det ene udvalg, efter det andet, 
sat ind i et mødelokale og smidt ud igen, når de havde »valgt« formand og næstformand. Vi 4 sad jo 
i indtil flere udvalg, så vi røg ud og ind et par gange, til stor moro for alle.

 ❦ Mandag d. 5. var der reception for den nyvalgte Bydelsrådsformand.
 ❦ Onsdag d. 7. var Marcus og jeg både til Formandsmøde og bagefter Styregruppemøde.
 ❦ Torsdag d. 8. var jeg til reception sammen med Lisa, den søde og flittige sekretær for, blandt andre 
Kulturudvalget. Lisa kom fra den kommunale forvaltning, hvor hun før havde siddet i en eller anden 
afdeling i pensions- og lønforvaltningen, eller hvad det nu hed, i hendes tid. Hun var lykkelig over 
at komme ud til os i Sydhavnen og få med noget nyt og mere spændende at gøre. Thustrup Hansen 
fra de konservative var blevet ny borgmester for kulturen i København, og i den anledning var der 
selvfølgelig en kæmpe reception på Rådhuset. Så vi tog derind kl. 12 med 3 flasker halvbillig rødvin, 
trykkede hånd og sladrede med de par stykker, vi nu hver især kendte, og som også rendte rundt 
og spiste af det veldækkede tagselvbord. Klokken 16.30 mødtes jeg med den afgåede formand for 
»vores« kulturudvalg, Bent Hinderup Andersen, som havde siddet for Venstre i det udpegede BDR. 
Venstre kom i den pinlige situation, at de ikke fik afleveret deres opstillingsliste i tide og derfor 
ikke kunne stille op til valget. Han var en meget behagelig og klog mand, som så ret åbent og frit på 
tingene. Som han selv sagde, var han åben for alt undtagen indgreb i den private ejendomsret! Om 
aftenen havde vi generalforsamling i Sydhavnslisten, hvor vi naturligvis debatterede den situation, 
vi var havnet i og forsøgte at få nogle baggrundsgrupper op at stå. Vi vedtog også at afholde et åbent 
møde en søndag eftermiddag i hver måned. Der var 30 fremmødte, hvilket var opløftende. Vi fik 
opbakning til den linje, vi havde fulgt i forbindelse med konstitueringen. På daværende tidspunkt 
var der for øvrigt udbredt surhed over Enhedslistens optræden, da det så ud som om, de havde 
hovedansvaret for at flertallet mellem dem, SF og os ikke blev brugt til noget.

 ❦ Fredag d. 9. var vi alle 4 så af sted på vores første weekendseminar på LO-højskolen i Helsingør. 
Det var det første »Kvarterløftseminar«, hvor den nye »Styregruppe« skulle mødes med de mange 
menige »borgere«, der deltog i dette arbejde i forskellige emnegrupper. Det var sådan set en meget 
optimistisk oplevelse. Alle var meget positive i forhold til de kommende projekter, der allerede 
havde taget form, og som de enkelte grupper fremlagde og havde små udstillinger om. Der var en 
god ånd og ingen tydelige tegn på paranoia eller opdeling mellem »dem« og »os«.
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 ❦ Onsdag d. 14. havde vi vores første Bydelsrådsmøde, og dagen efter var vi 4 rundt og hilse på per-
sonalet på Socialcentret.

 ❦ Fredag d. 16 fik vi så introduktion og foredrag af Jakob om Bydelsrådsarbejdet, økonomi og for-
valtning. Det væsentligste for ham var dog at belære os om, at vi endelig ikke måtte snakke med 
nogen af de ansatte på egen hånd, da de kunne opfatte det som gidseltagning. Derfor skulle vi 
altid henvende os til en af områdelederne først, hvis vi havde nogle spørgsmål eller ville i kontakt 
med nogle ansatte. Margit spurgte så, om han virkelig mente, at hun ikke måtte snakke med en 
hjemmehjælper, hun mødte på gaden, eller pædagogen i sin drengs børnehave! »Njaeeæ – men vi 
skulle altså være vældigt varsomme«! Det kan nok være, at »man« var nervøs for vores kommende 
opførsel!

 ❦ Lørdag d. 17. havde vi bestyrelsesmøde i Sydhavnslisten.
 ❦ Mandag d. 19. havde jeg møde med lederen af biblioteket. Det var lige før, det også fik præg af 
noget »ulovligt« efter den opsang, vi havde fået om fredagen, men bortset fra det, var det en beha-
gelig oplevelse med mange gode håb for fremtiden.

 ❦ Tirsdag d. 20. var der møde i Styregruppen, og vi fra »4-banden« mødtes til fællesspisning hos 
Margit.

 ❦ Onsdag d.21 var der redaktionsmøde om formiddagen og Bydelsrådsmøde om aftenen.
 ❦ Torsdag d. 22 var der møde i kvarterløft om miljø og sociale forhold.

Som det nok kan ses, var vi allerede mødt halvt ihjel, og det var »godt«, at jeg var arbejdsløs, og at 
der ikke var så skrappe aktiveringskrav dengang, da det ville have været svært for en arbejdsplads at 
acceptere, at jeg skulle rende så meget af sted, selvom det var min ret.

Den dag BDR blev kuldsejlet
Mandag d. 26. januar – altså allerede mindre end 1 måned efter at det nye Bydelsråd var startet – 
blev det i praksis skudt ned. I al hast var Økonomiudvalget og Socialudvalget blevet indkaldt til et 
samlet ekstraordinært møde. Margit og jeg var temmelig spændte på, hvad det dog kunne handle om 
og blev på 5 sekunder belært om den væsentligste betingelse for al politisk praksis – en ordentlig og 
overskuelig økonomi. Mødet var indkaldt, fordi Københavns Kommune havde sendt en ekstraregning 
på over 2 millioner kr. for plejehjemspladser, som Kongens Enghave Bydel havde »købt« i det øvrige 
København. Det hev fuldstændigt tæppet væk under Bydelens budget for 1998, og hvad værre var, så 
det ud til, at dette kun var toppen af isbjerget.

Tilskudsfordelingsmodellen

Nu fulgte en lynlektion fra administrations- og økonomichefen i hvordan økonomien hang sam-
men. Vi lærte mange nye ord og begreber på et par timer, og et af de vigtigste var »tilskuds-

fordelingsmodellen«. Et vanvittigt ord på 26 bogstaver, der indeholdt hele grundlaget for Bydelens 
økonomi. Da man opfandt Bydelsrådsforsøget, måtte man naturligvis finde ud af, hvad disse fire 
bydele skulle have af penge for at kunne løbe rundt. Derfor havde økonomer på Rådhuset opfundet 
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denne »model« for, hvordan pengene skulle fordeles mellem disse fire bydele, og hvor meget hver især 
skulle have. Det har været noget af en opgave, især fordi Københavns Kommune overhovedet ikke 
var i besiddelse af tal, der beskrev de enkelte bydeles udgifter på daværende tidspunkt. De enkelte 
områder, institutioner, ældrepleje, gadevedligeholdelse osv. var alle under samme hat og dermed også 
økonomi.

Man måtte naturligvis gå ud fra statistiske oplysninger, og her viste det sig at have en katastrofal 
betydning. Da man indhentede oplysninger om Kongens Enghaves ældrebefolkning, var de to store 
boligområder direkte beregnet til ældre – Engholmen og Tranehavegård – på i alt 767 lejligheder 
under ombygning. Derfor blev de ikke talt med i beregningerne. Da Bydelsrådet startede kunne nye, 
ældre beboere så flytte ind i disse lejligheder stort set samtidig. Med dem flyttede forpligtelsen til at 
tage sig af dem naturligvis også med – og forpligtelsen påhvilede Bydelen. Mange af disse ældre men-
nesker havde i lang tid ventet på en sådan bolig. Da de endelig fik den, var mange af dem så afkræf-
tede, at de hurtigt blev videresendt til plejehjem.

Nu skulle man jo tro, at en så enkel sammenhæng og beviseligt uheldigt sammenfald kunne blive 
rettet med det samme. Men NEJ! Nu var det vores egen økonomi, der skulle klare sig, og Tilskuds-
fordelingsmodellen var så indviklet og, hed det sig, umulig at ændre, at det ikke kunne komme på 
tale. For at forvirre og forhale løsninger på dette voldsomme problem, blev der oven i købet fortalt, 
at alle beregninger var meget usikre, da Københavns Kommune og Social- og Omsorgsområdet ikke 
havde styr på deres regnskaber og afregningssystemer. De næste mange måneder gik så med nye 
foreløbige skøn og alarmerende underskudsberetninger. Da budgettet for 1999 skulle skrues sam-
men, forsøgte flertallet så at få dette underskud indpasset i budgettet, og der blev tale om et »lån« fra 
Borgerrepræsentationen til Kongens Enghave, som naturligvis skulle betales tilbage med renter året 
efter!! Det var den hjælp, vi fik fra flertallet af Borgerrepræsentationen og dens administration, der 
havde vedtaget og iværksat et forsøg, som de selv havde sat betingelserne for.

Denne groteske situation fik lov at bestå indtil 2001, og selvom den var meget vanskelig at forstå, 
bevise eller forklare, fordi der lå så mange tal og beregninger og administrativt fikkumdik bag, lyk-
kedes det alligevel at få de fleste – ikke bare i og omkring Bydelsrådet – men også blandt pårørende 
og ældre, personalet på gulvet, børnefamilierne og andre lokale til at forstå denne sammenhæng. Det 
eneste resultat det gav, var endnu en bekræftelse på det gammelkendte – »vi er de små og usle, og de 
store røvrender os« holdning. Politisk var det meget ejendommeligt, at de lokale Socialdemokrater, 
SFere og Konservative fastholdt at køre videre. Hvis der var nogen, der blev røvrendt politisk af andre 
politiker, var det dem. Af grunde jeg imidlertid endnu ikke har forstået, valgte de at fortsætte med 
at lave budgetter på disse håbløse betingelser. Det fik katastrofale følger, især for de plejekrævende 
ældre og syge i bydelen.

Vi forsøgte fra første budgetforhandlingsforløb at få alle de andre med på en fælles holdning til 
denne situation, som ganske enkelt satte grænser for, hvor langt vi ville gå – og dermed også true 
med at gå af og nedlægge »Forsøget« i Kongens Enghave. Det ville de ovennævnte partier ikke engang 
drøfte, og det var med til at fasttømre en opdeling mellem et flertal og et mindretal i Bydelsrådet, 
som gjorde resten af arbejdet i forsøgsperioden til en farce.
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Som det fremgår 
tydeligt af denne 

redegørelse til Bydels-
rådets Socialudvalg 

hænger budgettet ikke 
sammen, og der er ikke 
styr på hvor mange æl-

dre det egentlig drejer 
sig om, men frem for 
alt »håber« man på 

en masse »afgange«= 
døde, så det håbløse 

budget kan forbedres i 
løbet af året!
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Sengeliggende går sjældent i optog

På det sociale og sundhedsmæssige område skulle bydelen løse mange, vanskelige opgaver. Det 
belastede fagligt bydelens personale samt de økonomiske rammer, de skulle arbejde inden for. 

Det væsentlige er, at man i nødtvungen spareiver gennemtvang noget, der kun kan karakteriseres 
som uværdige overgreb på sagesløse. Der kom rapporter fra hjemmehjælpsgrupperne om, at de havde 
så mange klienter om dagen, at de ikke kunne være hos mange af dem i mere end 10 minutter og kun 
overkomme det mest nødvendige. I weekenderne var der så få på arbejde, at sengeliggende borgere 
først blev hjulpet op af sengen og vasket og fik morgenmad halvtolv om formiddagen og igen gjort 
»soveklar« klokken 15! De der »kun« havde fået tildelt tøjvask og/eller rengøring fik ikke gjort nogen 
af delene i over en måned. Henvendelserne til Klagerådet steg voldsomt, og ældrerådet mødte op på 
hvert eneste Bydelsrådsmøde og fremførte, hvor galt det stod til. Det værste var, at der nærmest op-
stod en galgenhumoristisk og skuldertrækkende holdning omkring dette på Økonomiudvalgsmøder 
og i Bydelsrådet, hvor disse sager og det voksende underskud var faste punkter på dagsordenen. Den 
sidste og groteske »løsning« på problemet blev indførelse af et såkaldt »betalingstilsagn« og oprettelse 
af ventelister for de, der ventede på plejehjemsplads, samt hyring af et privat rengøringsfirma til at 
tage sig af nogle af de ventende pensionister, der ikke havde set en svingende gulvklud i et halvt års 
tid.

I forbindelse med vedtagelsen af et forslag om denne politik i Bydelsrådet anklagede jeg flertallet 
for at overtræde nogle af straffelovens paragraffer, og desværre var det ikke bare en latterlig over-
reaktion fra min side, som de fleste opfattede det som. Paragrafferne handler om bevidst at efterlade 
mennesker i hjælpeløs tilstand, som kan medføre, at vedkommende kommer i en livstruende situa-
tion. Det var det, flertallet valgte at gøre – de vidste godt, hvordan situationen var – og de kan aldrig 
løbe fra dette ansvar.

Enhedslistens repræsentant og vi 4 diskuterede meget, hvad vi kunne gøre. At udtræde eller 
»strejke« eller lignende var der ikke megen ballast i. At blive og forsøge at gøre noget ved situationen 
var naturligvis vores pligt, men det var svært at se, hvordan vi kunne gøre noget ved det. Vi talte for 
døve øren, såvel i Bydelsråd som i Borgerrepræsentationen. Kun Morten Kabel fra Enhedslisten bad 
om en undersøgelse af nogle af de påstande Kongens Enghaves administration kom med. 

Vores lille stab af administrationsfolk på det økonomiske område havde hele tiden holdt os ajour 
med tingenes tilstand og kæmpet en brav kamp, så vidt jeg ved, for at råbe centraladministrationen 
op. Faktisk fik de også forståelsen af, at »man« på Rådhuset godt vidste, den var gal, og at de havde ret 
i deres påstande og talberegninger m.m. men at der politisk/administrativt ikke var noget at gøre!! 
Arme Finn Madsen og Jakob Reddersen som var de to, der kæmpede dette slag for bydelen. At jeg 
tidligere har omtalt Jakob i lidet positive vendinger betyder ikke, at jeg underkender den kamp, han 
førte i hele dette forløb. Finn Madsen var vores økonomichef, en rar yngre fyr, som blev sørgeligt 
dårligt behandlet på alle planer. På Rådhuset var de ilde set, fordi de trykkede på alle de betændte 
ligtorne, som var opstået i det ulækre spil for og imod bydelsforsøgene, som dette i virkeligheden 
handlede om. De to måtte gang på gang finde sig i at blive underkendt og latterliggjort, hvorefter det 
senere viste sig, at de havde ret og havde bedre styr på tingene, end centraladministrationen havde. 
I vores lokale økonomiudvalg måtte de finde sig i ubehøvlet og tåbelig overhaling fra formandindens 
side, fordi de ikke kunne få den lokale økonomiske administration til at hænge sammen. Ingen støt-
tede dem officielt. De fik tæsk for ikke at kunne komme med skudsikre beregninger og budgetover-
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sigter i forløbet i vores lokale økonomiudvalg. En af årsagerne var naturligvis det arbejdspres, der 
blev lagt på deres skuldre og den manglende tid til at koordinere regnskabsførelsen i alle afdelinger. 
Derfor var vi flere gange i den groteske situation at sidde med et sæt tal fra økonomiafdelingen og et 
andet fra ældre/omsorgsafdelingen, selvom de handlede om det samme område. Det var naturligvis 
ikke acceptabelt, men der var klare årsager til dette.

Situationen indenfor ældre-omsorgen blev til sidst så grel, at samtlige læger i Sydhavnen skrev et 
læserbrev om det i Sydvest Folkeblad. Senere deltog de i en underskriftsindsamling, der protesterede 
mod forholdene, hvor også områdets ældreråd, menighedsråd og præster skrev under. Det er vist ret 
enestående, at læger blander sig så direkte. Bydelens plejepersonale fik forbud mod at underskrive af 
den administrative leder!

Denne underskriftsindsamling, samt Ældresagens indblanding, fik endelig pressen til at skrive 
om de elendige forhold, og de næste par år blev der politisk gennemført forbedringer for de ældres 
forhold på landsplan.

Sidenhen har det vist sig i al tydelighed, hvor galt det stod til i den centrale administration, især 
på social- og sundhedsområdet, hvor den ansvarlige borgmester Peter Martinussen, (socialdemokrat 
og erklæret modstander af Bydelsforsøget) igen og igen har skullet forklaret større og større under-
skud på området.

En ansat til Karens Minde

En anden sag, der hurtigt blev aktuel, var ansættelsen af en person, der skulle stå for »opstarten« 
af Karens Minde« som kulturhus, og inden det blev aktuelt, styre det nuværende medborgerhus i 

Sydhavnen, som var beliggende i Scandiagade.
Karens Minde var en af vores »mærkesager«, og der var en stemning omkring det hus, som havde 

de samme forgiftede sporer, som der herskede på andre områder imellem »dem« og »os«.
Flertallet af de valgte politikere fra S, SF og C mente, at Karens Minde var de »langhåredes«/

haveforeningsfolkenes opfindelse og ikke interessant for pæne og seriøse mennesker. Det på trods af 
at stort set samtlige foreninger, det gamle lokalråd og diverse socialdemokratiske personligheder stod 
bag foreningen »Karens Minde Beboerhusforening«.

Da der var så klar en fornemmelse af, at de fleste i bydelen alligevel syntes, at bygningen skulle 
bevares og bruges til et kommende medborger/kulturhus, havde Socialdemokraterne og SF det på 
valgprogrammet og støttede officielt, at det skulle færdiggøres som kulturhus snarest.

Som nævnt tidligere var det lykkedes at få renoveret og indrettet halvdelen af huset til bibliotek 
og bydelsadministration. Da Kvarterløftprojektet blev igangsat, skulle det have et sekretariat, og det 
havnede også i den nyrenoverede del. Det var så en officiel forventning og formening, at resten af 
huset blev renoveret i 1998, måske først i 1999, men i hvert fald blev det besluttet at indrykke en an-
nonce efter en person, der skulle stå for »opstarten« af det kommende kulturhus.

Det var jo fint, men hvem skulle ansætte vedkommende! Set med vores briller var det naturligt, 
at dem, der efter vores mening, skulle være drivende kræfter i det kommende kulturhus også fik 
mulighed for at udvælge den person, der skulle stå for det som ansat. Det ville sige bestyrelsen for 
Karens Minde Beboerhusforening, som det hed dengang, og lederen af biblioteket.
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Det var der en hel anden mening om hos »ledelsen« – Susan Hedlund, Finn Christensen og 
Jakob Reddersen. Sidstnævnte hævdede, at det måtte være et rent administrativt anliggende, da det 
handlede om en ansættelse under Bydelsrådet, og at den slags hørte ind under Økonomiudvalget. 
Det var ikke et politisk eller politikeranliggende. Det kunne jo lyde nok så rigtigt, men desværre lå 
der helt andre personlige forhold bag. Først og fremmest en aflægger af et gammelt nag eller had-
kærligheds-forhold mellem Vagn Smed og Jakob Reddersen. Det kunne vi andre ikke vide meget om, 
men det var hurtigt noget, jeg fik hvisket i ørene af ansatte, som kendte til den gamle historie. Jakob 
havde en fortid som forretningsfører, ansat af AKB/Sydhavnen. Det var han samtidig med, at Vagn 
var lokalrådsformand og startede »Tværfagligt Forum« op. Her mødtes den stedlige sagkundskab og 
socialt engagerede, projektledere og andet godtfolk, og her kom Jakob og Vagn hurtigt op at toppes. 
Det undrer mig ikke, da de begge er velmenende, ambitiøse, meget talende og »kloge«. At det skulle 
få indflydelse på årene fremover og ramme alle i periferien af disse to personer, har ikke været særligt 
godt for hverken bydelsrådsarbejdet, kulturarbejdet eller kvarterløftprojektet. Det ramte for eksem-
pel Kirsten Reinholdt, vores leder af biblioteket, som i mange år har haft en fremtrædende rolle i 
udviklingen af mange gode projekter i bydelen. Hun var med til at opfinde »Kultur for en Tudse« – et 
årligt tilbagevendende, ugelangt kulturarrangement; hun var med i Karens Minde Beboerhusfor-
ening, og hun var med i bestyrelsen for Sydvest Folkeblad (Vagns avis). Derfor var hun åbenbart ikke 
værdig til at deltage i ledelsen af bydelens kulturadministration, selvom hun var leder af biblioteket 
og havde denne store erfaring og netværkskendskab gennem mange års virke i Sydhavnen. Hun bor 
i øvrigt langt fra bydelen i en anden kommune og er et gennemhæderligt og meget stille væsen, der 
ikke gør noget ud af at fremhæve sig selv. Derfor virkede det fuldstændigt grotesk på mig, da jeg blev 
klar over, at hun bevidst blev holdt ude af ledelsen for Bydelsadministrationen, og det på trods af at 
hendes sagsområde (biblioteksdriften) stod for langt den største del af kulturbudgettet.

Det var mere forståeligt, men uacceptabelt og groft, at man forsøgte at holde mig udenfor. Det 
ville være logisk og politisk korrekt, at kulturudvalgsformanden var medbestemmende for, hvordan 
en ansættelsesprocedure for en lederstilling indenfor kulturområdet skulle være. Så vi måtte råbe 
op om dette og sætte det på som punkt i Bydelsrådet. Så trak man lidt i land og endte med at lave et 
ansættelsesudvalg bestående af lederen af kvarterløftet, formanden for beboerhusforeningen, lederen 
af Kvartershuset Frederiksholm, Kirsten Reinholdt samt selvfølgelig Jakob Reddersen.

Foruden den nævnte gamle konflikt mellem Jakob og Vagn, som åbenbart skulle gå ud over andre 
i flere situationer, lå der også en anden konflikt gemt. Den handlede om nogle få afdelingsformænd 
fra et par af AKB’s afdelinger, altså nogle af Jakobs tidligere arbejdsgivere. De var meget interesse-
rede i at sikre Kvartershuset Frederiksholms overlevelse. De betragtede det som det eneste rigtige, 
kommende kulturhus og hævdede, at Karens Minde ikke lå centralt nok og ikke kunne sikre et 
ordentligt kulturliv.

Enden på den historie blev ret ironisk. Ansættelsesudvalgte fandt en person, som ikke boede i 
bydelen eller havde haft noget med stedet at gøre før – efter sigende meget kvalificeret, men han 
trak sig efter at havde fået tilbuddet. Så måtte man jo tage nr. 2. Denne person var en af de få, som 
i samtlige år havde kæmpet meget intenst for Karens Minde Beboerhusforenings overlevelse og stået 
for adskillige aktiviteter i og omkring huset. Det medførte protest fra Kvartershus/AKB-folkene, som 
sågar satte en protestskrivelse i Sydvest Folkeblad, hvor de udtrykte mistillid til ham! 

Så meget røre i andedammen og så var der slet ikke noget Karens Minde Kulturhus at »opstarte« 
men kun et døende gammelt medborgerhus i Scandiagade. Her gik en stakkels driftsassistent rundt 
og holdt skuden flydende. Af faste kunder var der en lille, velfungerende pensionistforening, et lokal-
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historisk arkiv og en frimenighed, der brugte et rum som bedehus en gang om ugen – ellers var det 
småt med aktiviteten.

Bjarne Andreasen, som den nyansatte driftsleder hed, har et stort hjerte og initiativrigdom, så 
efter en del betænkeligheder over at skulle overtage Scandiagade i stedet for Karens Minde, gik han i 
gang med krum hals. I løbet af forbavsende kort tid kom der nye aktiviteter i huset, og det sås hurtigt 
på det regnskab, vi fik forelagt i kulturudvalget. Omsætning og indtjening steg og steg. Der blev 
bevilget og indkøbt nyt inventar, som senere kunne bruges på Karens Minde, frivillige begyndte at 
male og renovere i det små, og hvor Bjarnes hjerte før havde brændt udelukkende for Karens Minde, 
brændte det nu nok så kraftigt for Scandiagade Medborgerhus. Det lykkedes ham sågar at få positive 
personer i Kvartershuset og Karens Minde med på at samarbejde om arrangementer, plakater m.m.

Det var sådan set en rar ende på den historie, hvis ikke det havde den bagside, at Kultur- og Fri-
tidsforvaltningen og politikerne i Kulturudvalget på Rådhuset, stadig kunne bruge det som argumen-
tation for, at vi jo havde et medborgerhus allerede, så hvad skulle vi med et til?

Kort sagt, der blev ved med at være mange andre steder i Københavns Kommune, hvor der var 
brug for pengene, så Karens Minde måtte vente, men tingene skulle pludselig ændre sig, og det kom-
mer senere!

Foto af Scandiagade Medborgerhus omkring 1984. Oprindeligt hovedsæde for Citröen, hvilket det er 
blevet igen. I 1975 blev det indrettet som Københavns første medborgerhus, og har lagt lokaler til utallige 
møder og fester for Sydhavnens beboere gennem tiderne. 14
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Kulturud

Kulturudvalget må lige have et par ord med på vejen. Vi havde faktisk et par gode idéer, som vi 
arbejdede med, men som ikke blev gennemført. Dem vil jeg nævne, da de måske kan bruges af 

andre.
Først må jeg lige slå fast, at det ikke skyldes udvalgets manglende samarbejde. Det var mere den 

øvrige modvilje fra de ledende kadrer i Bydelsrådet og så manglen på midler. De fleste penge var 
båndlagt til biblioteksdrift og informationsvirksomhed (hovedparten til Sydvest Folkeblad og IT), så 
der var sølle 90.000 kroner tilbage at lave kultur for!

Nu er kultur ikke nødvendigvis altid noget med penge, men hvis den skal udføres i offentligt regi, 
kræves der som regel penge, da alle implicerede i så fald skal have tarifmæssig løn m.m.

Åbne udvalg

Nu hed udvalget »Kultur- og Informationsudvalget«. Da det var småt med muligheder for at lave 
kultur, som ovenfor beskrevet, så kunne vi i det mindste sørge for at forbedre informations-

niveauet. Det var for øvrigt også et af vores hovedpunkter i Sydhavnslisten. Den lukkethed og de 
aftalte spil, som vi havde oplevet, inden vi kom i Bydelsrådet, ville vi gerne til livs. I den anledning 
havde vi forsøgt at få vedtaget, at alle udvalgsmøder skulle være åbne. Det forhindrede styrelsesloven 
desværre, at de kunne blive, men vi fik da igennem, at der skulle være mulighed for, at enhver kunne 
komme inden udvalgenes møder og tage sager op. I Kulturudvalget gjorde vi det helt åbent, hvilket 
vil sige, at alle kunne komme, når mødet officielt startede og bede om behandling af en sag. Der var 
så afsat en time til at behandle dette, og hvis der skulle være mange, som ønskede sager behandlet, 
måtte udvalget så finde ud af, hvordan de ville takle dette og evt. udvide »den åbne tid«. Denne »frie« 
måde at gøre det på, kunne de andre udvalgsformænd (og flertallet i BDR) ikke acceptere. Der skulle 
borgerne hos nogle udvalg værsgo bestille tid dagen i forvejen, hos andre inden klokken 12 samme 
dag. Det var selvfølgelig også det rareste for alle de ansatte og udvalgsmedlemmerne, at de vidste, 
hvad folk kom med af spørgsmål – og det kan også være det rareste for borgeren, at vedkommende 
kan få en ordentlig behandling og svar på sine spørgsmål, hvis der forelå et konkret sagsmateriale.

Jeg mener, at det handler om en helt forskellig opfattelse af, hvordan politisk arbejde og enga-
gement skal foregå. Vores udgangspunkt var, at folk skulle kunne komme og få en diskussion af et 
emne, der berørte dem, få en umiddelbar melding og snak med dem, der sad i det relevante udvalg. 
Hvis sagen så krævede en nærmere behandling og inddragelse af embedsmændene, kunne det arran-
geres og aftales på selve mødet. Den anden opfattelse var, at folk jo kunne komme, og hvis de havde 
noget at SPØRGE OM, så skulle de nok få et svar, og så kunne de gå glade hjem og vide, at deres 
folkevalgte havde fortalt, hvordan tingene hang sammen eller skulle blive!

Det blev altså sådan, at alle andre udvalg end Kulturudvalget krævede tidsbestilling, og at vores 
udvalg umiddelbart var tilgængelige. Derfor var det også spændende at sidde og vente det første kvar-
ter af møderne for at se, om der skulle dukke nogle almindelige borgere op! Det gjorde der kun en 
enkelt gang – og da var det et par damer, der var gået forkert! Ellers var de andre som kom så flinke 
og forberedte, at de faktisk havde meldt deres ankomst. Sådan skal det da helst foregå i praksis, men 



BY DELSROD  – 30 års kampe for Sydhavnens særpræg 69

det skal også helst være folket selv, der sørger for det, og det skal være muligt for mennesker, der ikke 
kan formulere sig skriftligt eller har et stresset og rodet liv også at kunne komme til orde, hvis der er 
en sag, som er vigtig for dem!

Kultur og skulptur

Som sagt havde vi sølle 90.000 kr. at gøre godt med pr. år. For at sikre i hvert fald en væsentlig 
kulturbegivenhed i bydelen – nemlig »Kultur for en Tudse« – stillede Socialdemokraterne det 

udmærkede forslag straks at afsætte midler til dette. Det var alle enige om og for i det hele taget at 
lave nogle retningslinjer for uddeling af midler, lavede vi en principiel opdeling af midlerne med 2/3 
til børnekultur og resten til det øvrige. Så nu var det virkelig til at overskue. De fleste af »børnepen-
gene« blev båndlagt til »Kulturtudsen«, og »Børnenes Dyremark« fik så stort set resten. 

Hvis man ikke har, må man låne, og derfor fik vi den idé, at vi måske kunne leje lidt kunst, når 
vi nu ikke havde råd til at købe noget. Dette er ganske almindeligt på lydområdet, og nogle af vores 
småpenge gik da også til musikalsk underholdning af enhver art. Den synlige kunst var det sværere 

Erik Clausens skulptur »Manden fra jordens indre«, som stadig står ved Sydhavns Plads. 19
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med. Her besluttede vi at opfordre kunstnere til at udlåne deres skulpturer til bydelen for et år mod 
en beskeden leje. Idéen kom via et meget tidligt »tilbud« fra en lokal og temmelig anerkendt kunst-
ner, som havde en større skulptur, som lige passede til at opstille ved Karens Minde, syntes han. 
Desværre var den temmelig kostbar, og han ønskede at sælge den.

Nu er der de problemer med skulpturer, at de som regel er ret synlige og sjældent bliver flyttet, 
når de først er købt og betalt. Så bliver der en farlig ballade de første par år, fordi en masse menne-
sker synes, at skulpturen er hæslig, og det er spild af penge at købe sådan noget. Derefter vænner alle 
sig til dem, og så er der ingen af de fastboende, der lægger mærke til dem mere.

Så målet blev at få opstillet mange skulpturer rundt omkring, som var lejet for et enkelt år ad 
gangen til en symbolsk leje. Herefter blev de udskiftet med nye. Så kunne de forargede blive ved med 
at forarges, dem der var glade for den slags kunne glæde sig over nye hvert år, og kendte som ukendte 
kunstnere kunne få udstillet deres værker, få en beskeden indtægt og slippe for at have skulpturen 
stående hjemme og samle støv i et års tid.

Desværre hørte vi kun fra en enkelt kunstner – men det skal straks siges, at vi ikke fik reklameret 
ret meget for sagen. Men go’e gamle Erik Clausen meldte sig på banen med en skulptur, han kaldte 
»Manden fra jordens indre«. Den syntes han kunne live op på Sydhavns Plads, så her sørgede han selv 
for at få den anbragt – og den står der endnu! For han har siden foræret den til bydelen, som han jo 
selv kommer fra. Det er pænt af ham, og personligt finder jeg den ret sjov og god, der hvor den står, 
men det var altså ikke idéen med »vores« skulpturpolitik!

Kulturhuspolitik 

Et andet væsentligt punkt på vores dagsorden blev det fremtidige kulturhus Karens Minde. Her 
skulle der laves regler og aftaler for, hvordan huset skulle drives. Sydhavnslisten havde samme 

krav som Karens Minde Beboerhusforening, nemlig at det skulle være et brugerstyret hus. Da meget 
tydede på, at huset ikke blev til noget foreløbig, og det kun var Socialdemokraterne og Konserva-
tive, der var imod brugerstyring på dette område, havde vi forholdsvis let ved at få lov til at arbejde 
med dette. Kulturadministrationen, dvs. Jens Ahm og Lisa Lindegaard, fik besked på at undersøge 
eksisterende kulturhuses styreformer og indhente bud på, hvordan vores kunne blive. Vi afholdt et 
offentligt møde i det daværende medborgerhus om emnet. Det blev ret kaotisk og en oplevelse for 
de få, der ikke kendte til personkredsen omkring Karens Minde i forvejen. Foruden en del repræ-
sentanter derfra (det var jeg i øvrigt også selv, men havde en ganske anden kasket på den aften) var 
der dukket to repræsentanter op fra Kvartershuset Frederiksholm. I forbindelse med mødeindkal-
delsen havde jeg skriftligt bedt en repræsentant fra begge disse steder, samt en fra »Foreningen af 
Huse i Danmark«, om at komme med et oplæg til, hvordan de forestillede sig det fremtidige kultur-
hus drevet – men ingen af de lokale parter havde gidet svare på opfordringen eller kom med noget. 
Så den udefrakommende holdt et udmærket oplæg om det at drive kulturhus med brugerstyring 
generelt. John Dinesen, som var en af primusmotorerne fra Kvarterhuset tog handsken op på stedet 
og kom med et improviseret indlæg, om hvordan han syntes, et sådan sted skulle styres. Det var med 
hård hånd efter hans mening – frivillige var ikke til at regne med og umulige at styre. Jeg forsøgte at 
komme med nogle bud og især hovedemner til diskussionen om, hvordan man skulle sikre brugerind-
flydelsen og beslutningsprocesserne, for hvem der kunne og måtte bruge et sådant hus og hvordan. 
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Alle mine gamle venner fra Karens Minde og omegn gik så i øvrigt i gang med at mistænkeliggøre 
stort set alt og alle, som havde noget med Bydelsrådet og Københavns Kommune at gøre, og snakke-
de mest om fortiden og bange anelser for fremtiden. Alt i alt et totalt spild af tid med stort set ingen 
konkrete bud på, hvordan vi skulle strikke en fremtidig brugeraftale sammen.

Det gjorde Jens, Lisa og jeg efterfølgende. Det blev så sendt til »høring« og siden hen til udbud. 
Der blev tale om en udlicitering af opgaven, så en forening med lokal forankring og demokratisk 
valgt bestyrelse kunne byde på driften af huset under overansvar fra Bydelsrådet og Kulturudval-
gets side. Der blev stillet nogle overordnede krav til driften og indholdet, samt at der skulle sidde en 
repræsentant fra Kulturudvalget og biblioteket i bestyrelsen for dette kulturhus. Denne aftalemodel 
blev senere godkendt i både Kulturudvalget og Bydelsrådet.

I 2001 »vandt« Beboerhusforeningen« opgaven – der var ikke andre foreninger der bød på opgaven 
– og i samme anledning havde de nu omdøbt sig til »Kulturhusforeningen Karens Minde«.

Denne udgave af kulturhusdrift er siden blevet stadfæstet i en ny aftale mellem Kulturhusfor-
eningen og Kultur- og Fritidsudvalget på Rådhuset i slutningen 2002 – til stor glæde for os lokalt og 
på Christianshavn, hvor deres Beboerhus fik denne samme aftale i stand.

Thustrup dummer sig

Det hele kunne være temmelig ligegyldigt, så længe vi ikke havde noget kulturhus. Som tidligere 
beskrevet var den del af Karens Minde, som skulle fungere som kulturhus, stadig ikke istandsat, 

og der fungerede kun den selvbestaltede café i det såkaldte anneks. Medborgerhuset i Scandiagade 
havde fået et mindre opsving takket være Bjarne, og Borgerrepræsentationens kultur- og økonomiud-
valg havde ingen åbenlyst ingen planer om at bevilge penge til formålet. Formandinden var temmelig 
optaget af at skaffe penge til vores katastrofale økonomi i øvrigt – først og fremmest til ældreplejen – 
så det var så som så med at komme med voldsom styrke og kræve det kulturhus nu! Borgmesteren for 
kulturen i København, Thustrup Hansen, var en svoren modstander af Bydelsrådene og i øvrigt mere 
finkulturelt interesseret, så det så sort ud. Vores redning blev Vejvæsenet. Altså statens vejvæsen 
som nu om dage befinder sig i Viborg, som var ejeren af huset i Scandiagade. De havde en stående 
ordre på at sælge overflødige ejendomme, og nu skulle det altså være – de ville sælge Scandiagade. 
Dette kom først som et rygte til bydelsadministrationen. Der gik flere uger, før det blev bekræftet fra 
centralt hold, og efter at vores lokale administration havde ringet og forhørt sig. Et stykke papir på 
beslutningen fik vi vist aldrig.

Bjarne Andreasen og folkene omkring ham i Medborgerhuset gik i chok og startede en under-
skriftindsamling for medborgerhusets bevarelse. Københavns kulturforvaltning foretog sig ingenting, 
og vi fandt et lille, men meget vigtigt stykke papir frem. Af det fremgik det, at Borgerrepræsentatio-
nen overlod medborgerhuset i Scandiagade til Kongens Enghave Bydelsråd med uopsigelighed i hele 
forsøgsperioden!

Takket være Bjarne og de få aktive brugere af Scandiagade blev der nu en vis lokal interesse for 
sagen, og både JPKøbenhavn og lokal-TV stationerne tog sagen op.

Så gik det pludseligt stærkt. I et interview i JPKøbenhavn, blev jeg citeret for, at vi nu forventede, 
at Borgerrepræsentationen sørgede for, at Karens Minde blev istandsat, da de jo havde en forpligtigel-
se for vores medborgerhusforsyning. Dagen efter svarede Thustrup Hansen, at det havde de overho-
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vedet ikke. Hurra – det er en af dens slags dummerter, man aldrig glemmer. Næste dag var jeg blevet 
inviteret i TvDanmarks nyhedsudsendelse for at kommentere dette – men inden var Thustrup blevet 
klar over sin fejltagelse. Så i starten af indslaget blev jeg præsenteret for et klip, hvor han undskyldte 
overfor Kongens Enghaves borgere og lovede, at vi nu skulle få en erstatning – dvs. han ville finde 
pengene til Karens Mindes istandsættelse!

Vi skulle have Kulturudvalgsmøde samme aften, så jeg købte en flaske champagne på vej tilbage 
fra studiet til mødet – stationen betalte taxien, og jeg betalte med glæde champagnen! Kulturhuset 
Karens Minde blev indviet officielt d. 4. maj 2001, og styreformen blev den, vi udarbejdede.

Det tidligere Medborgerhus i Scandiagade, som det ser ud i dag – ført tilbage til det oprindelige formål – 
udstillingsbygning for Citröen.

Forældrenetværk

De sengeliggende kunne, som før skrevet, ikke gå på gaden og protestere, men det kunne og 
gjorde mange andre befolkningsgrupper i bydelen. Den havde en stor gruppe ældre, fortrinsvis 

socialdemokrater, der var meget aktive i ældreklubber og ældreråd, og som fulgte godt med i Bydels-
rådets arbejde. De mødte troligt op til møderne og kom med pæn, men alligevel skarp kritik, af den 
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førte politik. Vi havde også en del venner og kontakter på den fløj, og fik mange nyttige informatio-
ner og hjælp fra flere af disse gamle patrioter.

Der var også en stor gruppe yngre borgere, der opbyggede et stærkt netværk i de år, hvor By-
delsrådet hærgede. Børneinstitutionerne og skolerne blev også hårdt ramt af nedskæringer, og det 
gav anledning til flere protester. Mange af Sydhavnslistens medlemmer var særdeles aktive i dette 
netværk af forældre, og det blev en stærk organisering, der blandt andet stod bag en af Københavns 
mest effektive blokader af institutionerne i forbindelse med budgetforliget i 1999. Der blev også 
protesteret direkte overfor Økonomiudvalg og Bydelsråd, men de vidste godt, at det var på Rådhuset 
de bestemte over bydelens økonomi, så de lod også deres vrede gå videre dertil – blandt andet ved en 
fælles demonstration fra Sydhavnen til Rådhuspladsen, den 14. oktober 1999.

Alt ved det gamle

Det sidste år af Bydelsrådstiden blev, set med mine øjne, år 2000. Bydelsrådet var sat under 
administration. De politiske beslutninger, der kunne have indeholdt noget nyt og fremskridts-

sikrende, blev stort set ikke til noget pga. økonomien og de tyndt besatte udvalgs handlingslammelse.
Oveni det blev det »venteåret« – nu nærmede tiden sig, hvor Bydelsforsøgenes skulle vurderes, og 

Borgerrepræsentationens politikere komme med bud på fortsættelsen. Her blev Jens Kramer Mikkel-
sen den store hvilende Buddha i offentligheden og de politiske partier. Alle ventede på ham og hans 
stillingtagen – og de fik lov at vente forgæves. Den arme mand turde ikke melde sin mening ud, og 
alle andre lod sig handlingslamme af det! En besynderlig situation! Vi andre kunne jo godt have sagt 
og ment noget, men det skulle de lokale partier ikke have noget af. Deres brødre og søstre i Borger-
repræsentationen kom med halvkvædede viser om et fortsat bydelsforsøg. SF ville have permanente 
bydelsopdelinger, Venstre vil have selvstændige kommuner, og Enhedslisten vidste ikke rigtigt, hvad 
de ville have. Radikale gik ind for fortsatte bydelsforsøg, og det gjorde mange af Socialdemokraterne 
vist også, men lige så mange var imod.

Vi var ikke mindre splittede – vi var dog enige om, at skulle forsøget fortsætte, krævede det helt 
andre økonomiske rammer for Sydhavnens vedkommende.

Så besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen, at der skulle udskrives valg om spørgsmålet om 
et fortsat Bydelsrådsforsøg eller ej, og at det skulle foregå samme dag som afstemningen om EU-
traktaten.

Det er den mest tåbelige beslutning, der er taget i Borgerrepræsentationen nogensinde, med 
mindre man anskuer det med modstanderne af Bydelsrådenes øjne. Ville man sikre sig et klart nej, 
var dette måden at gøre det på. For det første druknede enhver debat om emnet i den meget større 
og nok så vigtige EU-debat. For det andet var dagligdagen under bydelsrådenes områder blevet så 
spegede alle steder, at de fleste menigfolk ville betakke sig for, at det fortsatte. De læste og hørte ikke 
om andet end nedskæringer og sørgelige tilstande, også i de andre 3 forsøgsbydele. Det eneste sted, 
hvor der var en vis medvind, var i Valby.

En meget kort og overfladisk beskrivelse af de 3 andre bydelsråd er følgende:
Østerbro som officielt udgjorde »overklassebydelen« var fra start af ramt af personligt fnid-

derfnadder, som pressen naturligvis svælgede i. Her var formanden SFer men blev hurtig upopulær 
blandt det store flertal af menige medlemmer – inklusive sine egne, som smed ham ud af partiet. 



74 BY DELSROD  – 30 års kampe for Sydhavnens særpræg

Oven i hatten var de på Østerbro de første til at skære ned på indkøbsordningerne for pensionister-
ne, hvilket medførte en klagesag i indenrigsministeriet, som gav klagerne medhold.

På Nørrebro fik SF sammen med Enhedslisten også formandspost og flertal ved deres valg. Mange 
af SFerne var gamle DKPere og VSere, så det var et ræverødt sammenrend. Alligevel knagede det i 
fugerne efter et par år, da SFerne her var de første i Københavns Kommune, der udliciterede gade-
vedligeholdelsen. Og selve det at »få magten« er aldrig nemt, så der var mange, der vred sig og mange 
gamle Enhedslistefolk, der havde det svært med enheden.

I Valby så det anderledes ud. Her havde den lokale Valbyliste fået de fleste mandater og havde 
som princip, at alle skulle samarbejde, og tingene skulle foregå i fordragelighed. Desuden var deres 
adelsmærke af byplansmæssig karakter og handlede meget om Valby bymidte. Her blev en tidligere 
borgerrepræsentant og socialdemokrat formand, og han havde den samme intention om enighed og 
praktisk handlen. Derfor var billedet af Valby Bydelsråd så afgjort det pæneste. Økonomien samme 
sted var også den pæneste, men det skyldtes bl.a., at de sked på aftalen med HS (Hovedstadens 
Sygehusfællesskab), og lod de gamle ligge på sengeafsnittene i stedet for at sende dem på plejehjem, 
som de skulle. De har ellers masser af plejehjem i Valby, så de tjente godt på blandt andres »vores« 
gamle. I Kongens Enghave Bydelsråd var vi nemlig så flinke at overholde HS-aftalen i starten, hvilket 
medførte de store ekstraregninger, som tidligere beskrevet.

Hvis man skal komme med perfide sammenfatninger af alt dette, er det, at alt alligevel var ved 
det gamle. At tiden ikke helt var moden til reel fornyelse, og de fleste deltagere i dette spil var præget 
af den gamle verden, før muren faldt. At forsøget ikke var reelt og ikke gav mulighed for reelle foran-
dringer. De andre 3 bydele forsøgte faktisk i starten at forandre og tænke nyt – og det lykkedes også 
meget godt – men til sidst var deres økonomiske muligheder også så begrænsede, og Borgerrepræsen-
tationens spilleregler var for snævre. De væsentlige områder som kunne have gavnet alle 4 bydelsfor-
søgs handlemuligheder forelå ikke. Det drejede sig om aftaler til anden side, kontrakter, køb og salg. 
Det drejede sig om lokalplanlægning og råderet over arealerne, og det drejede sig om indtægter. På 
ingen af disse områder havde Bydelsrådene nogen magt, og enhver beslutning om noget sådant skulle 
gennem en træg og modvillig Borgerrepræsentation.

I Sydhavnen kunne vi sagtens have lavet indtægter. Vi kunne opkræve afgifter for den gennemkø-
rende trafik og parkerende lastbiler. Støjafgift af DSB. Vi kunne have opført et par små plejehjem – 
først og fremmest til bydelens egne beboere – og dermed sparet udgifterne på lang sigt.

Vente på et nej

Men år 2000 gik så med at vente på afstemningsresultatet. Det blev som bekendt 2 kraftige 
Nej’er. Det største antal nejsigere til Bydelsråd kom faktisk i Kongens Enghave. I Valby fik de 

et lille Ja-flertal.
Nu var der ingen ende på sort komediespil fra især Borgerrepræsentationens side. Meldingen der-

fra, da afstemningen blev udskrevet, havde været, at det jo var en vejledende afstemning, at man da 
i hvert fald ville lade de 4 forsøgsbydele få 4 år til uanset afstemningsresultatet. I krogene blandt det 
administrative personale var der heller ingen, der troede at forsøgsadministrationerne kunne afvikles 
på så kort tid, Københavns Kommune havde i samme periode lavet om på deres egen organisering 
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med helt nye forvaltningsenheder, så en tilbageføring nu ville kun øge forvirringen og skabe yderli-
gere kaos i systemerne.

Men nu da Nej’et var så klart og tydeligt, sagde de fleste i borgerrepræsentationen pludselig stop 
for forsøget. Selv Kramer Mikkelsen vidste nu, hvad han mente – han var glad for at Københavnerne 
ville bevare København som en hel by – var det det, de stemte om, spørger jeg bare!

Altså undtagen i Valby, men det ville man ikke tage hensyn til.
Dagen efter havde vi et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde. Hvorfor hele Bydelsrådet ikke var 

indkaldt, må man spørge formandinden om, men i hvert fald inviterede jeg Peter fra Enhedslisten 
med, og han blev ikke smidt ud. Stemningen var fjollet – alle havde en bagskid på efter at have sid-
det og set tv sammen og skyllet resultatet ned bagefter. Det var for øvrigt foregået på sædvanlig vis. 
»Bærmen«, græsrødder, bumserne nede fra Lorterenden, aktivisterne og de aktive på Karens Minde, 
haveforeningsfolk og Sydhavnslistemedlemmer sad i nogle sammenbyggede skure ved Karens Minde. 
De ærede medlemmer af Bydelsrådet mødtes oppe i et mødelokale i administrationsdelen af huset, 
efter at de alle havde været valgtilforordnede på bydelens to skoler.

Ud på aftenen, da vi ikke havde mere øl i skurbyen gik vi alle op og hilste på Susan og vennerne, 
her var stadig masser af øl og vin.

Nå, men formandinden var naturligvis temmelig groggy og havde overvejet at trække sig (det ville 
hun faktisk om natten), men hun havde nu besluttet at blive på posten tiden ud. Nu måtte vi jo se, 
hvad der skete, om vi fik 4 år til med Bydelsforsøg eller ej. Det havde da været det mest naturlige at 
trække sig, når over 70 % af ens vælgerskare siger nej til det forsøg, man er sat til at varetage, så jeg 
syntes afgjort, at hun og alle vi andre skulle trække os tilbage. I særdeleshed fordi vi var blevet sat i 
den situation, vi var i, og som jeg har beskrevet i de foregående kapitler – ud fra det skulle vi samlet 
have trukket os tilbage senest i 1999, men på en eller anden måde, har det altså alligevel været for 
rart med de poster, de kunne måske føre til noget andet, hvad ved jeg!

Der var dog en ting, vi hurtigt blev enige om på dette møde – hele Ældre/Omsorgsområdet 
kunne Københavns Kommune få tilbage med det samme, dvs. til årsskiftet 2001. Så syntes Susan, vi 
skulle nedskrive vores erfaringer og lave et ad hoc udvalg til at stå for afviklingen af Bydelsrådet. Hun 
ville nu døbe det udviklingen i stedet, nu skulle vi vise dem …. Jeg ved stadig ikke hvad, for dette ad 
hoc udvalg blev hurtigt glemt igen, måske fordi de fleste af medlemmerne fra Socialdemokraterne og 
SF ikke ville være med i det, så det kun kom til at bestå af formændene for udvalgene, 3 fra Syd-
havnslisten og Peter fra Ø.

Men jeg gjorde som formandinden bad om og derfor denne bog!

Nedtælling

Det sidste år af forsøgsperioden er der ikke meget at berette om. Der blev talt om en afviklings-
aftale, som administrationerne gennemførte hurtigt og uden politisk indblanding. Ældre/

Omsorgsområdet kom tilbage til Peter Martinussen, borgmesteren for Social- og Sundhedsområdet, 
som hele tiden havde været en indædt modstander af forsøget. Han blev i efteråret 2000 og frem-
over mest berømt for indtil flere gange at skulle stå skoleret overfor Borgerrepræsentationen og dets 
Økonomiudvalg og redegøre for kæmpe underskud på sine regnskaber. Ham og hans forvaltning, der 
havde hånet vores for uduelighed og rod i regnskaberne!
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For at føje spot til skade resulterede overflytningen af ældreområdet til nyansættelser af 20 hjem-
mehjælpere indenfor kort tid! Godt for de gamle og et plaster på såret til Susan, Bydelsrådet og den 
administrative ledelse, som hermed fik bekræftet det, vi hele tiden i enstemmighed havde hævdet – 
de tildelte midler kunne ikke dække de reelle behov.

Der har været nogle ofre, som vi ikke kender meget til – alle de gamle som har ligget i deres senge 
og ventet på plejehjemsplads, ventet på hjemmehjælperen og sundhedsplejersken, som altid var 
bagud og halsede fra sted til sted og ustandseligt måtte aflyse besøg, som ikke var livsvigtige. De har 
også været ofre, og hele hjemmeplejen i Kongens Enghave er blevet mærket af det.

Da forsøget startede, var hjemmehjælperkorpset et solidt hold med mange erfarne imellem. En 
af de gode ting, som flertallet prioriterede, var personaleudviklingen. Det betød bl.a., at mange af de 
gamle, ufaglærte hjemmehjælpere fik Social- og Sundhedsuddannelsen. Her kom de rundt i praktik 
andre steder i København, og når de så vente »hjem igen«, fik de et chok over, hvordan tilstanden var 
i Kongens Enghave. De fleste søgte og fik job andre steder. 

I det hele taget har personalet på gulvet været udsat for lidt af hvert. Enkelte grupper har været 
meget glade for forsøget. Det drejer sig om den lille gruppe af gårdmænd, som renholder og vedlige-
holder de kommunale institutioner. De fik en selvstændighed, som de har været meget glade for. De 
samme gjaldt bibliotekspersonalet, som også opnåede en autonom status under forsøget. Hele den 
sagsbehandlende og aktiverende personalesektion blev udviklet og forsøgte nye veje indenfor aktive-
ring og reel behandling af bistandsklienterne, hvoraf mange er meget dårligt stillede både psykisk og 
socialt. For at få en bedre viden om de mange mennesker, det handlede om, fik vi midler til at gen-
nemføre en stor undersøgelse af samtlige »sager« indenfor området. Den blev udført af Socialforsk-
ningsinstituttet, og resultatet udkom i bogform samtidig med, at forsøget blev afviklet. Den gode 
aktiveringsafdeling, der blev opbygget, fik lov at fortsætte som selvstændig lokal enhed, så dette ar-
bejde ikke var spildt på gulvet, og disse medarbejdere kunne fortsætte deres gode arbejde. Det kunne 
de for øvrigt gøre i samarbejde med en anden nyhed fra forsøgsperioden. Kristeligt Settlement på 
Vesterbro havde i årevis kørt nogle gode »sidegadeprojekter« for de såkaldt marginaliserede grupper, 
der boede der. Jeg skriver boede, for projektlederne opdagede efterhånden, at deres kunder flyttede/
blev udsaneret fra Vesterbro og (naturligvis) røg ud til os i Sydhavnen. Den føromtalte undersøgelse 
fra Socialforskningsinstituttet og andre statistikker, kan bekræfte, at Sydhavnen har Danmarksrekord 
i »marginaliserede grupper«. Vi har et par værdige konkurrenter i Nordvestkvarteret og Sundby på 
Amager, men når det gælder enlige bistandsklienter med psykiske og eller misbrugsproblemer, så 
bare kom til os, hvis I vil skrive et speciale indenfor socialområdet!

Vi holder sammen i Sydhavnen

Afslutningsvis vil jeg fremhæve en væsentlig udvikling, der skete i de 4-5 år, som såvel Bydelsfor-
søget som Kvarterløftprojektet kørte. Grupper, personer og arbejdspladser/institutioner, der før 

kørte adskilt og sjældent eller aldrig talte sammen, lærte hinanden at kende. Den udvikling vil gavne 
kvarteret i de næste mange år, uanset projekter og planer, der ikke blev til noget. Det var ganske vist 
på »lille lederniveau«, da det mest drejede sig om beboerforeningsformænd m/k, foreningsformænd, 
institutionsledere og forvaltningsledere, men under alle omstændigheder blev det tværfaglige sam-
arbejde udvidet blandt de professionelle, og det forbedrede kommunikationen mellem de enkelte 
boligområder. På det helt nære og menneskelige plan fjernede det nogle gamle fordomme mellem 
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bl.a. dem oppe i byen og dem nede i haverne, som jeg omtalte i starten af bogen. Det medførte nye 
organiseringer med deltagelse af gamle og nye beboere – både set i forhold til alder og antal år i byde-
len. Først og fremmest fremvæksten af indtil flere såkaldte Agendagrupper. Agendaen eller dagsor-
denen, som det oversættes med til dansk, er miljøet – i Sydhavnen trafikmiljøet og det grønne miljø, 
som disse grupper tog sig af og forsøgte at påvirke politisk på Rådhuset.

Personlige og samfundsomkostninger

I slutningen af 2002 mødte jeg ved to tilfældige lejligheder et par mennesker, der også havde været 
med i et bydelsråd. Den ene mødte jeg ved et familietræf, jeg kendte hende ikke i forvejen, men 

vi kom tilfældigvis til at sidde ved siden af hinanden ved spisebordet. Hun havde været med i Øster-
bro Bydelsråd, formand for et udvalg dér, og medlem af Socialdemokratiet. I løbet af et øjeblik stod 
munden ikke stille på nogen af os, og vi havde de samme oplevelser af spildte kræfter, røvrending og 
en utrolig afmagt og ensomhedsfølelse. Hun havde efter Bydelsrådstiden droppet sit politiske engage-
ment og var ikke rigtig kommet sig over de fem spildte år endnu.

Et par måneder senere mødte jeg en anden kvinde, som jeg har kendt i mange år. Hun var oprin-
delig en meget aktiv VSer. I 1980erne sad hun i Borgerrepræsentationen i en periode og var aktiv 
i Sydvest Lokalråd, mens hun boede herude. Siden flyttede hun til Nørrebro og flyttede også parti 
til SF. Hun havde været med i Bydelsrådet på Nørrebro, og havde det på præcis samme måde som 
kvinden fra Østerbro.

Disse to tilfældige møder er for mig skræmmende, hvis de er læren af et demokratiforsøg. Dem, 
der deltog, opgav det demokratiske politiske arbejde! Ved kommunevalget i 2001 var det også tyde-
ligt at se på opstillingslisten. Det var meget få personer fra Bydelsrådene, der opstillede til det valg.

Vi gjorde det for øvrigt. Sydhavnslisten var, som alle andre partier, blevet handlingslammet 
ovenpå afstemningen om fortsat bydelsråd og kunne kun mønstre en lille tapper skare af folk de 
sidste par år af vores levetid. Alligevel besluttede vi, at køre linen ud og opstille til Kommunevalget. 
Det reddede indirekte det »røde« flertal på Rådhuset efter valget.

Da vores opstilling blev kendt, via JPKøbenhavn, blev vi kontaktet af både Enhedslisten og SF og 
spurgt, om vi ville indgå i et valgforbund med dem. Vi meddelte begge parter, at det ville vi kun, hvis 
de gik sammen i et stort valgforbund med så mange som muligt af andre, mindre grupper og nærde-
mokratiske bevægelser. Efter et par møder lykkedes det at oprette et fælles valgforbund mellem disse 
partier, selvom SF og Enhedslisten måtte æde et par dromedarer for at sidde i stue sammen. Foruden 
os, pressede Minoritetspartiet på i samme retning, og SF og Ø må have troet, at vi var gode for en 
masser stemmer, siden de bøjede sig. Dette betød dog i sidste ende, at disse to store partier reddede 
et ekstra mandat, som de ikke havde opnået, hvis de havde stået hver for sig. De sikrede flertallet for 
endnu en periode for Kramer Mikkelsen som socialdemokratisk Overborgmester. Sydhavnslisten fik 
kun et par hundrede forkølede stemmer, men da var kommunevalgkampen også for længst druknet i 
folketingsvalgkamp. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen mishandlede den demokratiske proces ved 
at udskrive folketingsvalg til samme dag som kommunevalget. Sådan sluttede historien om Bydelsråd 
og lokaldemokrati i Sydhavnen lige så tragikomisk, som den startede i 1996.
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Sølvbryllup

Inden alle disse ord blev færdigskrevet, er der faldet sammen med, at jeg har boet over 30 år i 
Sydhavnskvarteret, så vi har haft sølvbryllup for mit vedkommende. Kvarteret er dog ikke blevet 

et sølvbryllupskvarter – tværtimod. Den store andel af ældre, som ramte Bydelsforsøgets økonomi 
så hårdt, er nu faldet så meget, at de boligselskaber, der overtog alle ældrebebyggelserne, har svært 
ved at få dem lejet ud til gamle. De bliver nu også brugt af unge og fysisk/psykisk handicappede, og 
kvartererne får hermed en noget ændret sammensætning. Om få år er det et attraktivt sted at bo 
for de unge og mondænt for de mere velhavende mennesker, der har opdaget områdets mange gode 
kvaliteter. Det vil sandsynligvis medføre spekulation og indskrænkende pænhed.

Jeg har forsøgt ikke at idyllisere og romantisere de begivenheder og folk, jeg har oplevet undervejs, 
men at jeg er ret så begejstret for grundessensen i dette område af København, er forhåbentligt tyde-
ligt! Et af de væsentligste karaktertræk er med et modeord »rummeligheden« – tolerancen og lige-
fremheden. Den frygter jeg, er på vej væk med den nye udvikling, der er sat i gang, eller som bare går 
sin »naturlige« gang. Det er dog langt fra sikkert, for »ånden« er måske den stærkeste. I hvert fald lever 
græsrodsbevægelserne videre, og tre af hovedemnerne i denne bog har overlevet på trods alle odds.

Havebyerne

De helårsbeboede haveforeninger Mozart, Frederikshøj, Ny Kongens Enghave og Kalvebod blev 
i den reviderede kommuneplan 2002 udtrykkeligt fremhævet med alle de problematikker der 

er: ulovlig helårsbeboelse, ulovlig bebyggelse, manglende lokalplaner. Samtidig blev det slået endeligt 
fast, at der var et politisk ønske om at lovliggøre dem, men samtidig fastholde områderne som alter-
native boligmiljøer. Der er derfor et stort arbejde i gang med såvel at brandsikre som at lokalplan-
lægge områderne, så de kan komme ind i det gode selskab af lovlige boligområder i Danmark.

Fra at være gemt og udrydningstruet indtil 1980erne, må det vel siges at være en sejr for græs-
rods kampen på det område. Desværre er det kun de eksisterende haveforeninger og deres nuværende 
beboere/beboelser, der ser ud til at være sikret. Prisen for at blive blåstemplet er (selvfølgelig) en 
indordning under de gældende love og vedtægter. Det betyder, at der fremover bliver tale om en 
tilpasning af det nybyggeri i haveforeningerne, som skal/vil følge den gængse byggelovgivning. Det 
vil givet medføre et meget mere ensartet og »kedeligt« byggeri. Det er for øvrigt en udvikling, der 
allerede har været i gang i flere år i alle disse haveforeninger. I troen på at det blev sværere og svæ-
rere for kommunen at opsige og nedrive områderne, har beboerne efterhånden omdannet deres små 
træhuse hvilende på fundamentsten, til store velisolerede murstenshuse på støbt fundament. »Her 
er vi, og vi bliver!!« Det vil medføre et pres internt i foreningerne på at ophæve de gældende (leve)
regler, som i dag adskiller sig fra det øvrige danske samfund. Først og fremmest forsøget med at styre 
huspriserne, så de holdes uden for den almindelige spekulation. I dag er det sådan, at man i de to 
største foreninger, Frederikshøj og Kalvebod, ikke kan sælge udenom en kontrolleret ventelister, og 
dermed ikke omgå den pris et vurderingsudvalg, nedsat af foreningers generalforsamlinger, har sat. 
Denne »pris tvangssættelse« bliver sat under voldsomt pres, når områderne pludselig bliver »lovlig-
gjort« og dermed »sælgelige« på det almindelige boligmarked. Hvem, der har råd, vil ikke gerne købe 
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et hus beliggende inde i et skovhegn 5 km. fra Rådhuspladsen, nærved hovedfærdselsårer, masser af 
offentlige transport, grønne og blå rekreative områder. Der er ikke langt fra slum til flødeskum!

Almindelige køb/salg og værdifastsættelse vil medføre en direkte og indirekte tilpasning af byg-
ningerne, så de kommer til at ligne alle de andre villaer i Danmark, som kan sælges gennem »Home«. 
Dermed forsvinder det smukke udgangspunkt med at bygge efter behov og livsudvikling for den en-
kelte og deres familie. Det er nærmest skæbnens ironi, at et par velmenende forskere fra Bo og Byg, 
netop i samme periode som denne lovliggørelse er sat i værk, har foretaget og udgivet en rapport om 
»særlige boligformer i Danmark«, hvor dette væsentlige element fremhæves. 

Jeg tror og håber, der stadig vil være plads og mulighed for outsidere til at opføre nye bebyggel-
ser med disse særpræg, men som en ny og mere livsvenlig boform, ser det desværre ud til, at vi ikke 
vandt. For os der bor i disse københavnske oaser er det naturligvis en god ting, og disse 25 års kamp 
har været møjen værd.

Lokalplanerne for haveforeningerne Ny Kgs. Enghave, Mozart og Fredrikshøj er nu vedtaget, 
og der skal efterfølgende laves nye kontrakter. Lokalplaner tager rimeligt hensyn til de nuværende 
forhold og stadfæster nogle af de interne regler, som foreningers beboere selv har vedtaget, men i 
forhandlingerne om ny kontrakt har kommunen valgt at lade det almindelige Danmarks spekulati-
onsmarked være udgangspunkt og derfor prisfastsat en ny leje efter de såkaldte markedsforhold. Det 
på trods af at markedskræfterne er sat ud af spil i de to største haveforeninger Frederikshøj og Kalve-
bod. I lang tid har ejendomspriserne været på himmelflugt i Københavnsområdet, og en markedspris 
på haveforeningernes arealer bliver derfor også høje; dermed også lejeværdien, som de nuværende 
beboere risikerer at skulle betale husleje efter til kommunen. Det vil presse mange af de nuværende 
beboere ud, da adskillige i dag lever på eksistensminimum og kun kan bo i eget hus takket være den 
utroligt billige husleje de p.t. har.

Karen og omegn

Det tog ikke 25 men »kun« 15 år at få Karens Minde Kulturhus reddet, både som bygning og 
som selvstyrende kulturhus i København. Om det så vil lykkes at overleve som et sådant er en 

anden sag, men i slutningen af 2002 fik Kulturhusforeningen endelig en underskrevet toårs kontrakt 
med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Den anerkender Kulturhusforeningen som ansvarlig for drift og 
udvikling af Karens Minde. Det er i høj grad også en sejr for manges mangeårige frivillige indsats for 
at bevise, »at vi kan og vil selv«.  Måske er det typisk, at det (igen) er på kulturområdet, at der kan 
gives »friere« tøjler end på alle de andre »tungere« områder. Eller også er det den modsatte – kultur 
på folkeligt niveau er så stærkt og ustyrlig, at regelrette må opgive at styre det.

I hvert fald »vandt vi« og lever videre, som den levende organisme et sådant sted skal være. Der 
kommer hele tiden nye til, roder op i mudderet og laver nye ting.

I 2002 blev huset beriget med endnu en bygning. En smuk »dansepavillon«, som oprindeligt blev 
opført ved Sankt Hans Hospital.

Også Børnenes Dyremark, kunne se en ende på lige så mange års kamp for ordentlige forhold. I 
starten af 2003 fik de, via et Karens Minde Laug«, råderet og brugstilladelse til områderne og kan nu, 
endelig, officielt befinde sig på området. Det medførte også muligheden for at søge om og få offent-
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lige midler til renovering af staldbygninger og andre faciliteter, der gennem årene var forfaldet til det 
uansvarlige. I dag fremstår de smukke og velindrettede, med nye båse, tag over kaninburene og i det 
hele taget et lille paradis for børnene.

Denne fine »dansepavillon« fik Karens Minde Kulturhus foræret af Hovedstadens sygehusfællesskab, som 
ikke ville bruge penge på at vedligeholde den på dens oprindelige sted – Skt.Hans Hospital i Roskilde. Nu 
er den fredet og bruges i sommerhalvåret til koncerter og andre arrangementer. Her ved sæsonåbningen 
1.maj 2009.  Foto: Thomas Christensen
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Det Grønne Knæ

Et sidste af de »gamle« kampområder – Tippen og de grønne områder omkring Karens Minde – 
mangler stadig sin endelig sikring. De stod begge for skud i 2002. Skole- og Fritidsforvaltningen 

forsøgte at få opført en skole på det, vi kalder »Stejlepladsen« 17 . Det blev meddelt via lokalpressen, 
og vi reagerede hurtigt, skrev breve og protester og indkaldte til et offentligt møde med Skoleborg-
mesteren og medlemmer af Børn- og Ungeudvalget. Beslutningen var ganske vist taget, men de 
fremmødte repræsentanter fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten måtte med røde ører beklage, 
at de havde glemt at spørge »borgerne« først. Det var særligt pinligt, fordi der de sidste 5 år var blevet 
blæst i basunerne om borgerinddragelse i forbindelse med kvarterløftprojektet. Et af de argumenter 
mod byggeriet vi kunne fremkomme med, som gjorde indtryk, var, at der præcis på det område, de 
ville placere skolen på, havde været Stejleplads, hvor fiskerne tjærede deres garn. Derfor var der sand-
synlighed for en stor mængde tjærestoffer og andet skidt i jorden. For at få lidt mere offentlighed om 
sagen, arrangerede vi den traditionelle Sankt Hans Aften en måned tidligere, da vi samtidig bekendt-
gjorde, at man ikke skulle regne med at kunne bruge området til Sankt Hans arrangementer frem-
over på grund af det forestående byggeri på stedet. Om det var det eller andet, der gjorde udslaget, 
ved jeg ikke, men »forvaltningen« fandt en anden placeringen.

At det alligevel lykkes myndighederne og Borgerrepræsentationen at æde grønne bider af vores 
område, måtte vi sande i 2003. Det er et af de få udslag af Bydelsrådets beslutninger, der her slår 
igennem.

Som jeg tidligere har beskrevet under Bydelsrådsafsnittene, var hele »politikken« såre traditionel 
i både form og indhold. En af de første og største »mærkesager« der blev lanceret fra Formandska-
bets og Socialdemokratiets side var ønsket om et lokalt nybygget plejehjem. På grund af forsøgenes 
områdeinddeling havde Kongens Enghave officielt ikke et eneste plejehjem. I praksis har vi et, da der 
ligger et stort plejehjem lige ved Sjælør Station (Dr. Ingrids Hjem) 18 , hvor 2/3 af beboerne kommer 
fra Sydhavnen. Ikke desto mindre kunne alle blive enige om, at vi gerne så et nybygget i selve Syd-
havnen, men hvor skulle det ligge? Der er ikke mange muligheder tilbage, hvis ikke det skal gå ud 
over de grønne områder. Nogen fandt på at udpege et område nær Karens Minde og Stejlepladsen, et 
område vi lokalt kalder »mosen«. SF, som hidtil havde været fast i kravet om ikke at bebygge nogen 
af de grønne områder, valgte også her at støtte socialdemokraterne, og vi i Sydhavnslisten var endnu 
engang i mindretal med en indsigelse mod dette forslag. Det blev vedtaget lokalt af Bydelsrådets 
flertal og kom siden hen med i valgkampen i 2001. Takket være et enkelt mandats overvægt kunne 
SF og Enhedslisten sikre Socialdemokratiet endnu en valgperiode med Overborgmesterposten. En 
af priserne for denne støtte blev en aftale om, at der skulle opføres et nyt plejehjem i Sydhavnen. 
Den politiske beslutning blev taget i Social- og Sundhedsudvalget foråret 2003. Det betød, at man 
var nødt til at udarbejde en lokalplan. Hele området fra Karens Minde til jernbanelinjen lå hen som 
en hvid plet på kommunens tekniske landkort. Det havde stor betydning – da det forblev et åbent 
spørgsmål, hvad området skulle bruges til. Nu lå det fast, at der skulle opføres et plejehjem – med 
mindre vi lokalt kunne forhindre det. Samtidig blev Tippen endnu engang truet. Her er der lagt i 
planlægningskakkelovnen for en ny slags boligbebyggelse. Denne gang er det ikke de store sociale bo-
ligbyggerier, der spøger, men mere feinschmecker byggeri – tæt ved vandet og naturskønne områder. 
Københavns Havn udskrev en »intern og inviteret« arkitektkonkurrence for Tippens Fremtid. Hel-
digvis havde vi en lokal mand siddende i et »arealudviklingsråd«, som er påtvunget Københavns Havn 
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af Staten/Folketinget. Han gik til lokalpressen med historien, og så måtte vi op af hullerne igen med 
offentlige møder.

Det betød, at vi var nogle, der tog initiativ til endnu en forening. Den 20. maj 2003 holdt 30 
mennesker stiftende generalforsamling for Foreningen Det Grønne Knæ. Vi holdt det naturligvis 
på Tippen. Gemt i græsset sad der nogle grønbrogede tudser og fløjtede: »de er skøre de mennesker 
herude«.

Vi vil kæmpe for de grønne områder, der er tilbage i Sydhavnen, i særdeleshed dem, der ligger 
fra Karens Minde og ud til Tippens spids i Kalvebodløbet. Dette område udgør en stor selvtilgroet 
kile ind i landet og vil som rekreativt område kunne danne en meget smuk og oplevelsesrig rute fra 
stisystemerne langs vandet og Amager ind i landet til Vestre Kirkegård og Søndermarken. Heraf det 
fjollede navn, da det set fra oven udgør »knæleddet« i denne grønne linje mellem vand og by.

Vi har denne gang bevæget os væk fra det lokalpatriotiske til det alment storkøbenhavnske 
perspektiv og vil forsøge at få den storkøbenhavnske befolkning gjort opmærksom på disse unikke 
områder så tæt på byen. Siden det lykkedes en gruppe under Kvarterløft, (der senere blev til en af 
de omtalte Agendagrupper), at få etableret et par sammenhængende stisystemer til og fra området, 

Et billede af Tippen og sådan set hele Sydhavnen – det er opfyld det hele, under et tyndt lag jord ligger 
brokkerne fra det gamle København, oven på vokser den vilde natur frem og giver nyt og bedre liv for børn 
og voksne.
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er det allerede blevet meget mere brugt af vandrere og cyklister fra Sydhavnens naboområder. Fakta 
er, at København en af de hovedstæder i verden, der har færrest grønne arealer pr. indbygger. Det 
blev der blandt andet gjort opmærksom på i 1987, hvor et udvalg kom med en betænkning omkring 
fredning af Kalvebodområdet, Amager Fælled og Vestamager. Her blev det fremhævet, at beboerne 
i Hvidovre, Valby, Sydhavnen og Vesterbro i høj grad mangler natur i deres umiddelbare nærhed. 
I december 2009 besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen endelig, at lade de inderste dele af 
Tippen blive døbt »rekreative«, i stedet for »muligt kommende boligbyggeri« i den reviderede Kom-
muneplan. Nu mangler vi bare at få hele Tippen fredet, så vil det endelig lykkedes for os at få disse 
områder sikret for fremtidens storbybefolkning, ligesom det lykkedes at redde Dyrehaven i 1920erne 
fra bebyggelse, på trods af store økonomiske interesser.

Golfspil

Samme år skulle der komme endnu et angreb på området. Uden forvarsel var der pludselig en 
bulldozer og gravko i gang med at grave og planere i den ene ende af Tippens område 20 . Store 

lastbiler kom kørende og læssede jord af, og vi lokale stirrede måbende på optrinet. En aktiv borger 
fik snakket med dozerføreren, der kunne oplyse, at han var i gang med at anlægge en golfbane. Nå 
for fanden, hva’ var nu det. Efter nærmere undersøgelse viste det sig, at en privatmand havde en 
såkaldt golføvebane ude på den tilsvarende »Tip« i Nordhavnen, men den skulle fjernes, og så var der 
lige »nogen« i Københavns Havn, der havde sagt, at så kunne han da flytte til Sydhavnen. Havne-
væsenet havde såmænd givet deres tilladelse, men ellers var der ikke nogen offentlige myndigheder, 
der ville kendes ved projektet, da vi først gik i gang med at spørge til det. En hurtig henvendelse fra 
Det Grønne Knæ fik standset anlægsarbejderne og efter en masse brevveksling og behandlinger i et 
par udvalg, blev hele projektet stoppet. Nu ligger der et større område og stikker op over det øvrige 
areal, igen tilbageerobret af naturen, men som endnu en påmindelse om, hvor let jordbesiddere har 
ved at skalte og valte med naturen og skide på de øvrige omgivelser. Heldigvis fik vi stoppet det, og 
det ironiske er, at den jord, de nåede at lægge på, nu er den eneste »rene« jord på Tippen, da den var 
hentet fra den oprindelige havbund i Sydhavnen. Der er nok nogle, der har ment, de lavede en vældig 
god forretning ved at hjælpe den lille profitmager med at reetablere hans golføveanlæg og samtidig 
tjene penge på, at vognmændene ikke skulle køre så langt med den opgravede jord, men de blev 
snydt. Året efter gik man i gang med at lave et lignende anlæg i nærheden af det nye Bellacenter på 
Amager. Her kan de nyrige, der drømmer om at være en del af jetsettet, så stå og øve sig i at skyde 
bolde ud på en græsmark – vi andre kan tage forbi og glæde os over, at de ikke står på Tippen.

Stejlepladsens dødsdom

I forbindelse med den forestående lokalplan for Plejehjemsbyggeriet blev det igen nødvendigt at 
prøve at få de lokale rødder på banen. Karens Minde, Børnenes Dyremark, Strandparkskolen, 

H/F Frederiksholm og Stejlepladsen var også omfattet. Hvor det hidtil kun havde handlet om bebyg-
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gelsen af en lille del af området, nemlig det til plejehjemmet, kom Stejlepladsen pludselig med ind i 
planerne. Af mig ukendte årsager fandt SFerne på Rådhuset på at inddrage dette område og, støttet 
af et par lokale røster, blev der foreslået »oldekolle«byggeri på området. Det gjorde hele debatten 
om nybyggeri på området mere mudret. Hidtil havde vi modstandere af byggeri kunne koncentrere 
os om alternative forslag til plejehjemsplacering – og i øvrigt naivt troet på, at SF og Socialdemokra-
terne lokalt ville gå imod byggeri på Stejlepladsen, men nu blev der i stedet en heftig lokalavisdebat 
om disse oldekoller. Der blev afholdt de traditionelle møder om sagen, lavet underskriftindsamlinger 
og sendt et bjerg af lokale indsigelser til det endelige lokalplanforslag, hvor SF og Socialdemokraterne 
fik gennemtrumfet, at der også skulle bygges boliger på Stejlepladsen – de gik dog væk fra idéen om 
at afsætte det til oldekollebebyggelse, hvilket trods alt havde været en ny slags bebyggelse. Mange 
ældre haveforeningsbeboere har svært ved at blive boende i deres huse, da de kræver vedligeholdelse 
ligesom deres haver, så en ældrebebyggelse til dem vil være en glimrende idé. De kunne i så fald 
blive boende i noget, der lignede deres gamle miljø, og yngre familier kunne i stedet overtage deres 
grunde.

Vi få personer omkring Det Grønne Knæ og Agendagrupperne havde sværere ved at få folk ud 
af hullerne denne gang, end nogen sinde før. Mange af de gamle frontkæmpere var blevet – nå ja – 
gamle og trætte af de foregående års kampe, og blandt de yngre og nytilflyttede var det også svært at 
få opbakning. Det lykkedes os dog at få gennemført en farverig og større demonstration fra Karens 
Minde til Rådhuspladsen med heste og geder som selvfølgelige deltagere. De gloede noget over 
dette optog på Sønder Boulevard, da vi traskede igennem Vesterbro, og da vi passerede Station 1 
på Halmtorvet, så vi flere betjente gå i flyverskjul for ikke at skulle have noget med det her at gøre. 
Politiet havde nemlig glemt at give os følgeskab af et par betjente, hvilket ellers er kotume ved lovligt 
anmeldte demonstrationer, og da vi således gik uden offentlig anvisning af rute, tog vi et lille sving 
forbi politistationen i den modsatte retning af færdslen. På Rådhuspladsen fik vi afleveret alle de 
indsamlede underskrifter og de mange indsigelser mod lokalplanen fra boligforeninger og andre grup-
per. Solen skinnede, geden brægede og en af hestene pissede 40 liter lige foran Rådhusets fine trappe, 
men lige meget hjalp det – alle protester blev afvist og lokalplanen vedtaget.
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Billige argumenter og dyre boliger

Det positive der er at sige om denne del af historien er, at Karens Minde og Børnenes Dyremark 
fik sikret deres nærområder, til gengæld mistede hestene et af deres afgræsningsområder, og 

bydelen deres bålplads til Skt. Hans.
Nu skulle der i stedet opføres nogle toetagers boliger, som der hurtigt kom til at gå politik i. 

For en gang skyld ikke lokalpolitisk, men nærmest landspolitisk. Kort tid efter vedtagelse af dette 
boligbyggeri, var der kommunalvalg, og Ritt Bjerregaard blev kastet ind på banen som den nye stem-
mesluger for de trætte Socialdemokrater. Jens Kramer Mikkelsen havde lige forladt Overborgmester-
posten til fordel for en fed post som direktør for det nyoprettede Ørestadsselskab. Venstres Søren 
Pind bejlede til posten som ny Overborgmester, og der var en vis nervøsitet i de socialdemokratiske 
rækker for, at det kunne lykkes ham. Så kom Ritt på banen med nogle klare budskaber – og et af de 
største var billige boliger, og døbt »Vildrosen« 21 . I hvert fald billigere. De var ikke målrettet de fat-
tige eller lavindkomstgrupperne blandt de hårdtarbejdende københavnere. Det var mere det pænere 
mellemlag, som det kom til udtryk ved »boliger til sygeplejersker, politibetjente og lærere«. Det blev 
lanceret som en katastrofe for byen at lige præcis disse tre faggruppers medlemmer ikke kunne finde 

Fiskeri-og lystbådehavnen set fra Amager. Her bor også mennesker i sjove huse året rundt. 
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boliger i København, som de kunne betale. Så Ritt blev valgt på løftet om 5000 boliger til 5000 kr. 
om måneden. Problemet med dette løfte var bare, at grundpriserne i København havde nået så vilde 
højder, at det ikke var muligt at finde billige grunde at bygge på. Til alt held for Ritt var man alle-
rede i gang med at projektere boligerne på Stejlepladsen, og de blev nu en del af »de billige boliger«. 
Så det gik vældigt stærkt med at få bygget denne nye bebyggelse i Sydhavnen, og Ritt kunne indvie 
dem i 2008. Der var dog kun 16 af dem, der hørte til de såkaldt billige, resten var almindelige dyre 
andelsboliger. Alligevel blev de alle revet væk, og mange mennesker fik på den måde en dejlig bolig i 
dejlige omgivelser, og Sydhavnen tilført nogle nye beboere – ikke et ondt ord om det! At det så blev 
de eneste af Ritts 5000 billige boliger, der blev bygget, kan man vel kun ryste på hovedet af.

»Det Nye Sydhavnen« – her et kig mod Sluseholmen, set fra selve Slusen, hvor en hel ny bydel er blevet 
opført i »hollandsk stil«, med kanaler og egn bådebro. Nedenfor anes de røde skure fra motorsejlklubben 
Valby, der har fået lov at blive liggende. 
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Gamle København

I 2001 var det hundrede år siden, Kgs. Enghave/Sydhavnen blev »indlemmet«, som det hed, i 
Københavns Kommune. Det skete takket være en meget fremsynet borgerrepræsentation, der 

opkøbte ikke bare Sydhavnen men også Valby, Bispebjerg, Brønshøj med mere, så kommunen havde 
voksemuligheder. Her hundrede år efter er Københavns Kommune en lille del af et kæmpe befolk-
ningsmættet område i Øresundsregionen, og kommunen er stort set færdigudviklet og færdigudbyg-
get. Sydhavnen er et af de sidste områder, hvor denne udbygning er blevet gennemført. Hele det 
gamle havneområde er nu ombygget til nyt erhvervsområde, mest indenfor administration og med 
meget få fremstillingsvirksomheder tilbage. De fleste arbejdspladser henter arbejdskraften udefra, 
hvor der langt ind i 1960erne var en god sammenhæng mellem arbejdspladser og den lokale befolk-
ning. 

En anden del af den gamle industrihavn er blevet overbebygget med luksusboliger forbeholdt de 
velhavende. Selvom en del er bygget som udlejningsboliger for de almennyttige boligselskaber, er den 
nuværende husleje så høj, at det almennyttige må siges at være en hån mod de »almene« mennesker, 
der ikke har mulighed for en ny og ordentlig bolig i København 22  23 .

Tippen og Valbyparken bliver mere og mere brugt af den københavnske befolkning året rundt, og 
Kalvebodløbet og Sydhavnens vande er fyldt op med lystsejlere. De sidste erhvervsfiskere er ved at 
pakke sammen, så også her er en lokal industri ved at være slut.

I 2008 begyndte en af kapitalismen tilbagevendende kriser, og hele den vilde byggeaktivitet i hav-
neområderne er nok slut for en periode. Vi kan håbe på – og kæmpe for – at krak og faldende bolig-
priser kan medføre, at kommunen overtager disse nye boligområder, så den kunne anvise boligløse en 
lejlighed med vandudsigt til en hjemløs – det ville være en nyhed! 

Vi kan også håbe, at Borgerrepræsentationens flertal langt om længe indser, at kommunen er fuldt 
udbygget, og at alle dens smukke vedtagelser om Agendastrategi, grønne nærmiljøer og så videre 
blev ført ud i praksis, så ikke bare hele Tippen blev sikret mod ødelæggelse og respekteret som det 
enestående naturområde, det er, men at kommunen også begyndte at skabe flere sammenhængende 
grønne områder ved hjælp af nedrivninger og trafikomlægninger. Det kan lade sig gøre, men kræver 
mod og fantasi. Tænk dig at kunne ride fra Nordhavnen til Sydhavnen tværs gennem København via 
Voldparkerne eller langs søerne og Vesterbro, eller ud over Ryparken, Bispebjerg og Nørrebro. Der 
er allerede igangsat cykelruter over hele København, som har lidt af dette indbygget, men alligevel er 
det afbrudt eller generet af bilgader og bygninger.

Og så er der jo de kære biler. De skulle forbeholdes dem, der havde brug for dem – og være 
offentlige – altså delebiler og forureningsfrie taxier, som kunne betjene de gangbesværede og alle 
andre, når de skulle fragte stort gods. Til daglig kunne de fleste københavnere nøjes med en tøndecy-
kel foruden deres almindelige, og de kunne såmænd være kommunalt ejede, så borgerne slap for den 
investering og ikke havde den undskyldning for at beholde bilen.

Alle de andre biler, dem der kommer udefra for at køre ind til byen gennem blandt andet Sydhav-
nen, kunne stoppes på Amager, nærmere bestemt for enden af den nuværende Amagermotorvej ved 
Bellacentret. I stedet for en åndssvag golfbane og et stort genbrugsanlæg kunne der være et kæmpe 
parkeringsanlæg, som kunne fungere, indtil vi havde fået en mere effektiv offentlig transport til og 
fra omegnen. Der er investeret milliarder i en Metro, som starter lige her, så værsgo at stige ombord. 
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Så kunne vi få lukket Folehaven/Ellebjergvej og P. Knudsensgade for gennemkørsel og lige så med 
Sydhavnsgade/Vasbygade. Sikken fred og ren luft vi ville få!

Demokrati – nær og fjern

Hele denne bog har egentlig handlet om og givet eksempler på, hvordan det nuværende kommu-
nale demokrati fungerer – og måske nok så meget – hvornår det ikke fungerer. En lokalbefolk-

nings reaktion på, hvad der besluttes på et fjerntliggende rådhus eller af stat og regering. 
I forhold til det omkringliggende samfunds stempling af Sydhavnen som et kvarter af »ressource-

svage beboere«, er de indsatser samme beboere har gjort gennem de sidste 30 år et bevis på det mod-
satte. Ressource-styrker og viljekraft har været det gennemgående træk for alle de mennesker, der 
har sikret bevarelsen af de tre så karakteristiske områder. En del af disse kampe kunne have været 
undgået eller afgjort langt hurtigere, hvis der havde været et mere effektivt og reelt demokrati.    

Efter min mening er der ikke en nutidig og veludviklet demokratisk struktur i Danmark eller 
København, og jeg vil i det følgende give mine bud på en anden struktur, der kunne ændre på dette.

Hvis demokrati defineres som flertallets ret til at bestemme, melder der sig naturligvis straks det 
spørgsmål – hvilket flertal!?

Om nogle år vil den »naturlige« sammenhæng, der er mellem de midt-, nord- og østsjællandske 
kommuner, være udvidet med en del af de skånske kommuner; ikke så meget pga. »broen«, men nok 
så meget pga. hele det »psykologiske« skift, der er sket i samme anledning, og så de oplagte mulig-
heder der er for kommunerne på begge sider Sundet for at udnytte hinandens ressourcer. Derfor er 
den kunstige opdeling i 2 regioner tværs gennem hovedstadsområdet, som blev gennemført ved den 
sidste kommunalreform sandsynligvis (og forhåbentlig) kun en midlertidig, tåbelig opdeling.

Med andre ord bliver presset for mere overordnet planlægning og samarbejde større. Derfor me-
ner jeg, det er meget nødvendigt at arbejde hen imod de mange små selvstyrende enheder i oversku-
elige størrelse, befolkningsmæssigt og geografisk set samtidig med, at vi får et overordnet valgt organ, 
en Øresundsregional regering. Begge dele bundet til de tætbefolkede områder. 

I de forrige ca. 100 år har det været legitimt og til tider almindeligt at kræve, at »goderne« i sam-
fundet skal være ligeligt fordelt. At »de stærkeste skuldre bærer den største byrde« og at alle har et 
»socialt ansvar«. Det var i nogle årtier også gængs at arbejde for større og større offentlig kontrol og 
drift af almennyttige foretagender og nødvendige virksomheder. De sidste 25 år har udviklingen gået 
den anden vej og i dag er det »privatisering« og »udlicitering« der er på mode.

For mig er det lidt den samme diskussion om »stort« og »småt« – »effektivitet« kontra »indflydelse« 
og overskuelighed.

Skal jeg prøve at konkretisere, hvad jeg så vil definere som »nært« og væsentlig, at vi har direkte 
indflydelse på via lokaldemokratiske »bestyrelser« og mulighed for bestemmende »borgermøder«, er 
det følgende:

 ❦  Alt lige uden for ens hjem – gaden, vejen, stien, opgangen, pladsen, haven, »naboerne«
 ❦  Dagliglivets institutioner og forretninger – vuggestuen, fritidshjemmet, skolen, indkøbsstederne, 
busstoppestederne, fortovene, lokalvejene, lege- opholdsarealerne, lokalbiblioteket, lægehusene og 
sygeplejeklinikken
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 ❦  »væsenerne« der passer området og dets beboere – hjemmeplejen, gadevedligeholdelsen, renovatio-
nen, belysningen, varmeforsyningen, postbuddet og lokalkulturen

I dag findes der forskellige udgaver af demokrati på alle disse områder. Nogle er nære, som f.eks. 
en boligforening eller institutionsbestyrelse, nogle er fjerne, som f.eks. elselskabet eller vejvæsenet, 
nogle er private, som f.eks. en ejerlejlighedsforening eller busselskabet, og nogle er offentlige som 
biblioteket eller sygeplejeklinikken

Derfor er der også rige muligheder for splid og modsatrettede interesser i dette. I det lokale de-
mokrati bør der derfor vælges en bestyrelse til at forsøge at forene og forlige alle disse modsatrettede 
interesser og sikre de fælles – eller i hvert fald flertallets interesser, med udstrakt forpligtigelse til 
mindretalsbeskyttelse.

Som modstykke til dette meget nære demokrati, skulle der så vælges en »bestyrelse« for det fæl-
leskommunale samt dannes en stor regional forsamling med deltagelse af samtlige de lokale »besty-
relser«. Det sidste for at sikre at »alle« små enheder kunne blive hørt i det store fælles organ – »Regi-
onsrådet« og dets forretningsudvalg, som altså skulle være direkte valgte folk. Dette valg skulle som i 
dag foregå samtidig med de lokale valg, som kommunal- og regionsrådsvalgene.

I denne regionsforsamling lagde man retningslinjerne for alle de overordnede virksomheder og 
planlægningsstrategier, samt forhandlede med regering, naboregioner, andre lande og EU.

Kort sagt ville det bære præg af en ny »delstat«, som ville have sammenhæng med de tætbefol-
kede områder på Sjælland og i Skåne.

Denne enhed skulle først og fremmest sikre en ligelig og ensartet offentlig service, en effektiv of-
fentlig transport, og sikring af de naturlige ressourcer og naturværdier samt beskyttelse af mindretal 
og alle former for særforsorg og regionsdækkende kulturtilbud – kort sagt slå en pæl igennem særin-
teresser og lokalt fnidderfnadder.

I et afbalanceret yin og yang forhold mellem de mange lokalbestyrelser og det overordnede ville 
disse to størrelser ideelt set forhindre hinanden i at »løbe løbsk« og få ubehagelig (over)magt.

For befolkningerne skulle det medføre en mulighed for overskuelighed i magtforholdene, og en 
meget direkte indflydelse på deres lokalområde samt en enkelt overordnet instans, hvor kendskabet 
til såvel politikerne som administrationen var mulig.

Den lokale sammenhæng og overskuelighed, skulle også muliggøre en fælles ansvarlighed for det 
lokale liv, at det helt reelt og uden ydre indblanding var op til den lokale befolknings flertal, og deres 
lokalvalgte råd, at bestemme over alle de nære ting skulle gerne øge den (lokal)politiske interesse og 
medvirken til løsninger af opgaver. Hvis »staben« af lokalt ansatte i institutioner og al øvrig offentlig 
drift var lokalt styret og en del af samme »system« kunne arbejdsopgaverne også fordeles anderledes 
og i større sammenhæng og fleksibilitet. Man kunne som offentlig ansat have mange forskelligartede 
opgaver og de kunne ændre sig efter egne eller andres ønsker, eller begge dele i forening. F.eks. kunne 
der være et godt korps af »budbringere«, som ikke bare bragte post, men også varer og information 
ud, bragte beskeder og varer med tilbage. Underrettede rette vedkommende, hvis der var opstået 
sygdom eller anden ulykke for en ensom beboer, der muligvis ikke havde andre kontakter. Dette 
»korps« kunne være de samme mennesker, der i andre perioder var administrativt eller andet fastsid-
dende personale i de nuværende socialcentre eller postkontor.  Eller pædagogen der trængte til en 
»pause« fra børn, hjemmehjælperen der trængte til en pause fra de syge og svage.
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For tiden er der i Københavns Kommune igen tendens til flere sammenlægninger, og centrali-
seringer af administrationen og styringen af de kommunale opgaver. Bydelsrådets afløser blev igen 
et udpeget råd med en blanding af politikere og engagerede borgere fra kvarterets institutioner og 
boligforeninger. Igen fik de kun høringsrettigheder til kommunale anliggende, selvom de nu også har 
fået det meget vigtige område med, der hedder fysisk planlægning, som vi savnede så meget under 
Bydelsrådsforsøgene. De kan nu være med til at foreslå lokale forandringer på dette område, men det 
er stadig Borgerrepræsentationen, der bestemmer.

Så en reel lokal demokratisk ret til bestemmelse over lokale områder er stadig relevant at kæmpe 
for, ligesom sikringen af sociale goder og et godt opvækstliv skal komme centralt fra, så byer og by-
dele som Sydhavnen ikke skal blive ved med at tilhøre »underDanmark«.

Bøger og pjecer, der på forskellig vis kan bruges som bilag eller give større viden:

»København«
Gyldendals Egnsbeskrivelser 1973

»Københavns møller og volde«
Anker Jesper Nielsen
Borgens Forlag

»Da København fik vokseværk«
Historiske meddelelser om København 2001

»Ung mand søger sin vej« Hilmar Wulf
Aschehoug Dansk Forlag

PH VED TASTERNE  
Gregers Dirckninck-Holmfeld
EkstraBladetsForlag 2006

»Bydelsatlas Kgs. Enghave«
Skov- og Naturstyrelsen 1993

»AKB Historien om stiftelsen af et almennyttigt boligselskab«
AKB 1993

»AKB 1913 -2003«
AKB Beboeren, marts 2003

»Historien om haveforeningen Frem«
80års jubilæumsskrift 1993
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»Fra storbyens overdrev…«
Sjælør Kirke 1949-1989

»Vägen til Sydhavnen«
Harry Ahlberg
Raben&Sjögren/Tidningen Vi 1958

»Kampen om Byggeren«
Information, Politisk Revy og Tiderne Skifter 1980

»Det skjulte folk«
Niels Ufer
Gyldendal 1991

»Tæt Lav – en boligform«
Planlægning
SBI-rapport 77
Teknisk Forlag 1971
 
»Kbh.s. Kommuneplanforslag 1985«
Bydelspjece Kongens Enghave

»Karens Minde – Et sted for mig og mine naboer«
Projektbeskrivelse Karens Minde Beboerhusforening m.fl

»Sociale sager i Kongens Enghave«
Hans Helmuth Brun
Socialforskningsinstituttet 2001

»Ældrepolitik på afveje«
Bent Rold Andersen
Fremad 1999

»Bydelsrådet – gjorde det en forskel?«
Pernille Andersen
Indre Nørrebro bydelsråd 2001

»Forsøg med bydelsstyre i Kbh.s Kommune Midtvejsevaluering«
September 1998 PLSconsult
+ Evaluering – slutrapport December 1999

»Bydelsrådene i København
En synkende skude lastet med nærdemokratiske udfordringer«
Katinka Hauxner, Henrik Bang, Jens Hoff – RUC 
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»Lokalpolitikere under lup«
PLSconsult januar 2000
ISBN 87-89227-20-4

»Bydelsforsøget på Indre Østerbro«
Allan Dreyer Hansen RUC marts 2001

»Bydelsråd i København«
Jan Erling Klausen
NIBR-prosjektrapport 2001

»Bevaringsplan for de grønne områder i Kbh. Sydvest«
udg. af foreningen »Det Grønne Knæ« 2004

»Kvarterløft i Kongens Enghave« 
Kvarterplan 1998
»Et kvarters forandring«
Kgs E Kvarterløft 1997-2003

»Clausen« af Kirsten Jacobsen Lindhardt og Ringhoff 2009

Endvidere vil jeg anbefale tre hjemmesider, der kan give mange gode oplysninger og informationer: 
www.sydhavnenshistorie.dk – www.sydhavnstippen.dk – www.kmkulturhus.dk
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1

13

12

17 

16

15
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14

10

Rektorparken1

H/F Frederiksholms nuværende placering10

H/F Frederiksholms gamle placering9

Tyske grave på Vestre Kirkegård8

Lucie Mølles placering ved Stubmøllevej7

Frederiksholm akutinstitution6

Baunehøj5

Hjørnet af Tranehavevej og Enghavevej4

H/F Frederikshøj3

Karens Minde2

H/F Frem11

Det Grønne jobhus16

Blokadestedet for enden af Fragtvej15

Det gamle Medborgerhus i Scandiagade14

H/F Kalvebod13

Badmingtonklubben og Frederiksholms cafe12

Stejlepladsen17

KORTHENVISNINGER

Kort over Sydhavnen ca. 1980
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21

18 
19

20

22

23

24

Dronning Ingrids Hjem

De nye byggerier på Sluseholmen

Vildrosen

Golføvebanens placering

Manden fra Jordens indre/Sydhavns Plads

De nye byggerier på Teglholmen 

Drømmenes Port 

KORTHENVISNINGER

Kort over Sydhavnen i dag med de nye jernbaneforbindelser indtegnet og hele Tippen markeret 
som grønt område.


