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Lokalhistorisk Arkiv 
fejrer 30 års jubilæum

Af Jan Arnt –  Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv 

Lokalhistorisk Arkiv har eksisteret i 30 år. 
Jubilæet fejrer vi den 11. april 2016, hvor vi invi-
terer medlemmer og alle andre til Karens Minde, 
hvor vi blandt andet vil arrangere maleriudstil-
ling med Sydhavnsmotiver, quiz samt vise fotos 
af Sydhavnen før og nu. På dagen vil vi også 
 præsentere et jubilæumsskrift om KELAs første 
30 år – ja, vores lange navn kalder vi i daglig 
tale bare for KELA, som er dannet af de fire ords 
første bogstav. Efterfølgende er udpluk og sam-
mendrag fra jubilæumsskriftet.

STARTEN 1986
KELAs stiftende generalforsamling blev holdt 10. februar 1986 i 
Medborgerhuset i Scandiagade, hvor den første bestyrelse bestod 
af ildsjælene Erik Appelt, Knud Clemmensen, Grethe Olsson, Minna 
Grace Larsens og Richard Hans. 

De er alle navne, som måske ikke siger tilflyttere så meget, men som 
gamle sydhavnere endnu husker som værdige hædersmænd og 
kvinder. Politisk lå foreningens medlemmer vist et stykke til venstre 
for højre, hvorfor det var sjovt, at det netop var Sparekassen og de 
lokale banker, der de første år støttede foreningen med pæne til-
skud, så vi kunne få møbler og kontorartikler – men lokalhistorie går 
heldigvis på tværs af partipolitiske interesser. 

De første år gik med at indsamle og registrere, men med nogle 
af pengene fra „storkapitalen“ blev der også råd til at udgive en 
 serie lokalhistoriske postkort med motiver fra bydelen tegnet af Poul 
Brinckhardt. Flere af disse kan stadig ses på Arkivet i Karens Minde.

FREDERIKSHOLM TEGLVÆRK  
OG FYRVÆRKERIMESTER FRITZ BUSCH

Senere fik KELA udgivet hæftet „Barndomserindringer fra Kongens 
Enghave“, hvor Otto Fritzbøgers skrev om det gamle Frederiksholms 
Teglværk, som havde beskæftiget hans familie i tre generationer. 

I hæftet omtales også, hvordan kirkesøen blev dannet i 1910, 
da en underjordisk vandåre sprang læk og hurtigt fyldte den store 
kalk grav med vand, ligesom der fortælles om Tivolis fyrværkeri-
mester Fritz Busch, der havde sit laboratorium på en mark ved det 

 nuværende Borgbjergsvej 6 8. Senere flyttede Busch det sprængfar-
lige krudt et par hundrede meter ned bag Køhlers Have og senere 
længere ud mod Kalveboderne. Buschvej i Sydhavnen skyldes, som 
læseren nok har gættet, vores festlige fyrværkerimester Fritz Busch. 

I 1996 havde børnehjemmet „Frederiksholm Akutinstitution“ 
 eksisteret i 75 år, hvorfor de udgav et jubilæumsskrift, hvor Bjarne 
Weesch skrev et afsnit om Frederiksholm på Glucksvej, som er opført 
i 1853 og dermed vores bydels ældste bygning. I artiklen giver han 
et overordnet rids af områdets udvikling, og man kan blandt andet 
læse, at det, der i dag hedder Borgbjergsvej, Glucksvej, Wagnersvej 
og Stubbedamsvej, oprindelig hed Enghavevej og løb fra Vesterbro 
omkring Kongens Enghave og videre ud til Gl. Køge Landevej.

MODELBYGGERI AF VORES BYDEL

Richard Hans havde mange talenter og byggede flotte små papmo-
deller af det gamle Frederiksholm Teglværk og flere af de kendte 
 bygninger i Sydhavnen. I forbindelse med KELAs formidling af vores 
bydelshistorie har modellerne flere gange været udstillet ved vores 
arrangementer – blandt andet på biblioteket og Sjælør Kirke – ja, 
selv på Københavns Rådhus.

I år 2000 – da Ellebjerg Skole fyldte 50 år – viste vi de flotte 
 modelhuse limet på plader visende hvordan, Kgs. Enghave så ud 
omkring 1900. Både skolen og vi syntes, det var en sjov måde at 
vise skolebørnene og deres forældre, hvordan byen har udviklet sig.

 I dag står en del af modellerne i vores mødelokale, så vores 
 gæster kan se dem.

Normalt byggede Richard sine modeller af pap, men indimellem 
brugte han tændstikker, som han limede sammen. Blandt andet 
 byggede han en tændstikmodel af Sydhavnens stubmølle, hvor den 
originale mølle indtil 1914 havde stået på Enghavevej på den del, 
der i dag hedder Stubmøllevej – gæt hvorfor. 

VANSKELIGE ÅR OG KARENS MINDE 

Årene 1999 til 2002 har uden tvivl været foreningens vanskelig-
ste år på grund af mandefald – og ikke mindst, da vores lejemål i 
Medborgerhuset blev sagt op i 1999, hvorfor foreningen de facto var 
husvild og uden et fast møderum indtil 2001. 

Alle arkivalierne blev flyttet over i en halvfugtig kælder under det 
gamle Sydhavns Bibliotek, der dengang lå ved Ellebjerg Skole ud til 
Kirkesøen.

Den 4. maj 2001 var derfor en glædens dag, da vi endelig kunne 
flytte ind på Karens Minde, hvor vi siden har holdt til – i begyndelsen 
i et lille rum på 1. sal, men de sidste mange år oppe på loftet. 

Datoen er vigtig at huske, da det samtidig er kulturhuset Karens 
Mindes officielle åbnings- og indvielsesdag, hvorfor vi som en 
af de eneste foreninger har været med fra den absolutte start. At 
Sydhavnen overhovedet har et kulturhus og Karens Minde, kan vi 
takke Sydhavnens ildsjæle for, da Københavns Kommune havde 
planer om at nedrive den flotte ejendom, fordi kommunen havde 
misligholdt ejendommen. På arkivet har vi lidt dokumentation om 
Sydhavnens kamp for at bevare en bygning, som selv burhøns i dag 
kan se havde været en forbrydelse at fjerne. 

KELAS „HEMMELIGE“ MALERISAMLING

I 1999 arrangerede Silja Larsen i samarbejde med K E bydelsråd en 
maleriudstilling af sine egne fotografier og af Rudolf Helfrichs male-
rier i SV medborgerhus. 

I KELA kunne vi godt lide Rudolfs malerier, hvorfor vi søgte om 
økonomisk støtte i bydelsrådet til køb af nogle af malerierne. Lykken 
stod den kække bi, og vi kunne købe 18 af malerierne, hvoraf der i 
dag hænger 3 på Sydhavns Bibliotek. Resten opbevares på vores 

Flotte brandmænd foran brandstationen 
på Enghavevej, der blev indviet  

1. november 1929.

Frederiksholm opført 1853 og bydelens 
ældste hus. Siden 1921 børnehjem og 

akutinstitution

Enghavevej o. 1920 og nu Borgbjergsvej. 
Boligkarréen bagerst er ejendommen, 

hvor posthuset har ligget.

Maleri af Rudolf Helfrich ca. 1987. Motiv: 
Sydkrogen. Bagved ses det øverste af 

brandstationens tårn.



14 BEBOERBLADET #2 – April/maj 2016  #2 – April/maj 2016 BEBOERBLADET 15

 bestyrelsen blev udskiftet, og ny formand blev KELAs nuværende 
formand Jørgen Topp Lassen.

Det tog den nye bestyrelse næsten et år at få de manglende penge 
og bilag ud af Bent Rask. 

I løbet af året fik vi flere nye medlemmer, hvilket skyldtes et par 
vellykkede arrangementer. Blandt andet holdt Bjarne Weesch og 
Harald Eriksen et populært foredrag om Sydhavnen, og på Karens 
Dag deltog vi med et diasshow, under hvilket Gert Topp og Paul-Erik 
fortalte om de gamle gårde i Kgs. Enghave. Her nævntes lystgården 
Liseminde, der blev nedrevet, så Karens Minde kunne opføres, og 
Wilhelmsminde, der endte som købmandshandel kaldet „Det lille 
Danmark“ og lå, hvor Mozarts Plads nu ligger.

Lidt sjove ting kommer vi også ud for. Således kunne KELA i 2008 
hjælpe en norsk dame med at finde sin familie i H/F Frederikshøj.

Samme år hjalp vi også Teknisk Museum i Helsingør med oplys-
ninger og fotos af Ford fabrikken. 

25 ÅRS JUBILÆUM I 2011 SAMT ILDSJÆLE

Foreningens 25 års jubilæum blev en dejlig fest med små 200 
 besøgende i løbet af dagen. Torben Liebst holdt en fantastisk 
 åbningstale og var „sprechstallmeister“ under hele festen. 

Vores æresmedlem Minna Grace Larsen holdt en fin tale om 
 arkivets første tid. 

Udover forberedelserne til jubilæet kan man for jubilæumsåret 
2011 i formandens årsberetning se, at han retter en stor tak til 
Ivar Noes, Gert Topp, Ester Rasmussen, Lizzie Christensen, Lone 
Wredstrøm, Jørgen Bødker og Bjarne Weyhe for deres kæmpe 
arbejde med hjemmeside og registrering af vores bunker med 
 arkivmateriale. For sandheden er jo, at det er ildsjæle som dem, der 
overhovedet får et Lokalhistorisk Arkiv til at fungere. 

DE FATTIGE, FREDERIKSHOLM 100 ÅR  
OG DRENG AF SYDHAVN

Det var en glad formand, der holdt sin formandsberetning for 2013, 
hvori han blandt andet udtalte : Hvem ville i tidernes morgen have 
troet på, at vi kunne nå så vidt. Jeg synes, året har været et fint og 
begivenhedsrigt år for vort arkiv. Medlemstallet er atter steget, og 
der bliver udført et utroligt godt frivilligt arbejde. 

Året 2013 bød på spændende udgivelser og hele tre receptioner. 
Den første var i anledning af Paul Erik Linds DVD udgivelse „De fat-
tige i Kongens Enghave“, der tager udgangspunkt i, at Kgs. Enghave 
altid har været hjemsted for de fattige, hjemløse og udstødte af 
 samfundet.

Senere på året var der ny reception for Paul Erik Linds DVD udgi-
velse af „Frederiksholm 100 år“, som var udarbejdet med støtte og i 
anledning af AKBs 100 års jubilæum i Kgs. Enghave. 

depot, da vi ikke selv har disponibel vægplads. Vi kalder derfor sam-
lingen vores „hemmelige“ malerisamling, men har besluttet, at den 
netop derfor skal vises frem ved vores 30 års jubilæum. Supplerende 
har Hubert Sandstrøm og Jan Arnt udarbejdet et udstillingskatalog 
med omtale af kunstneren og fotos af alle billederne, som vi glæder 
os til at kunne præsentere på jubilæumsdagen. 

HARALD ERIKSEN OG SØREN SOL MEYER 

Det er kun få dokumenter, vi har om foreningen i de turbulente år 
fra omkring 1998 til 2005. Enkelte lyspunkter var der dog, et af 
dem var Harald Eriksen, der i årene 1995 – 2003 skrev en række  
spændende artikler i Syd Vest Folkeblad om Sydhavnens store 
 arbejdspladser. 

Her kan vi nævne Dansk Asfaltfabrik A/S på Østre Teglgade,  
H. Hollesens Radiatorfabrik på Teglholmsgade og NES på 
Ellebjergvej. For gamle sydhavnere er bare navnene på de store virk-
somheder skøn musik, da vi enten selv har arbejdet der, eller kender 
nogle, som har.

I 2015 har vores webmaster Søren Sol Meyer fra arkivet lagt alle 
artiklerne ind på vores hjemmeside, som han samtidig har gjort 
læseværdig med overskrifter og suppleret med en masse fotos fra 
dengang. 

FORMANDEN „HOLDT“ PÅ PENGENE  
– DERFOR NY FORMAND 

Bent Rask Petersen havde været formand siden 2001, men mang-
lede initiativ. Værre var, at han ikke afleverede bilag for forskellige 
indkøb, hvorfor nogle begyndte at hviske „svindel“. Ved general-
forsamlingen i 2006 dukkede han slet ikke op, hvorfor en del af 

Konfirmation Fredriksholm kirke o. 1965

Kirkesøen og H/F Frem set fra tårnet af 
Frederiksholm Kirke. Foto 2016  

Thomas H. Nielsen

Sydhavnen havde ofte besøg af „Gøgl“ 
på Sydhavns Plads og plænen ved 

Spontinisvej

Linje 3 vender på Mozarts Plads,  
foto o. 1970.

I 1990’erne blev der demonstreret mod 
jernbanen til Sverige skulle føres tværs 

gennem haveforeningerne.



16 BEBOERBLADET #2 – April/maj 2016  #2 – April/maj 2016 BEBOERBLADET 17

I maj blev der holdt reception med præsentation af Jan Arnts bog 
„Dreng af Sydhavnen“, der beskriver bydelens historie og samtidig 
har fokus på livet i Sydhavnen fra ca. 1945 til 1970. 

Valby Bladet havde ugen forinden haft en stor artikel om bogen, 
hvilket medførte, at næsten 200 mennesker mødte op, så mange 
måtte stå op, mens Jan viste billeder og fortalte om bogen. 

Efterfølgende blev der spillet 1950’er musik, og de tidligere dan-
marksmestre Gert Topp og Yvonne Jauert gav opvisning i jitterbug. 

INDBRUD OG TYVERI

Årene 2014 – 15 var fremgangsrige på alle fronter med mange 
aktiviteter og nye medlemmer. Vi havde flere byvandringer og 
foredrag ; her skal blot nævnes Axel Albinussens krigsoplevelser 
i Bavnehøjkvarteret, Gert Stougaards traumer med viceværten 
i Frederiksholm kvarteret, Finn Reidls oplevelser i Scandiagade 
 området samt Jan Arnts fortælling om huse og mennesker i 
Musikbyen. På KELAs hjemmeside kan læses mere om disse og  
andre byvandringer. 

Forskellig opfattelse og især forskellig kemi mellem Paul-Erik Lind og 
bestyrelsen havde længe ulmet, hvilket i 2014 førte til åbent brud 
og året efter endte med bortvisning af Paul-Erik, hvilket var første og 
forhåbentlig sidste gang i KELAs historie.

2015 bød dog på et langt større problem, da vi i sommerferien 
havde indbrud og fik stjålet vores nyindkøbte computere, scannere, 
skærme, skabe og meget mere. Problemet blev ikke mindre af, at 
alarmen på Karens Minde ikke havde været slået til, hvorfor vi ikke 
kunne få fuld erstatning. 

Skaden blev gjort op til omkring 75.000 kroner. Efter lange for-
handlinger fik vi det meste dækket af forsikringsselskabet, men det 
stod hårdt på.

Resten fik vi næsten dækket ind via tilskud fra Kgs. Enghave 
Lokaludvalg.

30 ÅRS JUBILÆUM OG FREMTIDEN

Lige nu – ca. en måned før foreningens jubilæumsdag 11. april – 
knokler vi med forberedelserne til dagen, hvor vi naturligvis også 
håber at se DIG. 

Straks efter jubilæet tager vi en kort „puster“, hvorefter vi fortsæt-
ter med at lave en Sydhavnsfilm, hvor KELAs næstformand Finn 
Reidl og vores sporvognsspecialist Torben Liebst er ankermænd. 

I løbet af foråret skal vi også på et par byvandringer, som Bjarne 
Weyhe og Gert Luthman skal stå for. Sidst – men ikke mindst – skal 
ildsjælene Søren Sol Meyer, Lizzie Christensen, Ester Rasmussen, 
Jørgen Bødker, Hubert Sandstød og Bjarne Weyhe med flere 
 fortsætte med udbygning af hjemmesiden og hele den digitale regi-
strering og arkivering. 

Det bliver et arbejde, der formentlig aldrig stopper, da der hele 
tiden kommer nyt materiale om vores skøre og skønne bydel.

Skinneskidtskraver R2 efter tømningstur 
på Pumpehusvej. Bagved ses den gamle 

godsjernbanebro. Foto 1967

Sporvognsbilletten fra 1957 er en ”Ligeud” 
og ikke en ”Omstigning”, hvor man kunne 

skifte undervejs.  

SYDHAVNS-FESTIVALEN 
28. maj 2016

Sted : Karens Minde Kulturhus, Pavillonen. 
Arrangør : Den Lille Mand.

For 9. år i træk inviterer vi til SYDHAVNS- FESTIVAL. I alle årene 
har lokale og udefrakommende bands og musikere mødt op på den 
specielle dansepavillon ved Karens Minde Kulturhus, genopbygget 
fra sit oprindelige sted på Sankt Hans i Roskilde.

Lige på og rå, starter jeg med at nævne programmet for årets 
SYDHAVNS-FESTIVAL 2016.

„DEN LILLE MAND“ ÅBNER  
OG LAUNCHER SYDHAVNS-FESTIVAL 2016

Kl. 13.00 Danehofgarden All Stars. 
Kl. 13.45 DHG Allstars. 
Kl. 14.00 Gun-a-Bees. 
Kl. 14.45 Pædagogisk Udfordring. 
Kl. 15.00 RockAkademiet.
Kl. 15.45 Lokale Helte : Kenneth Frandsen. 
Kl. 16.00 Cover Deluxe. 
Kl. 16.45 Lokale Helte : Johnny Frandsen. 
Kl. 17.00 Nicklas Burman. 
Kl. 17.45 Lokale Helte. 
Kl. 18.00 Livgardens Dance Band. 
Kl. 19.00 De Gule Sinker. 
Kl. 20.00 Jam Off.

GO’ DAW SYDHAVNS -FESTIVAL 2017 10 ÅRS JUBILÆUM.

I mange år har SYDHAVNS-FESTIVALEN været en musikfesti-
val, der gav lokale musikere og kunstnere en unik mulighed for at 
netværke og hjælpe hinanden med jobs, formidling af venskaber og 
fællesskab, og det er lykkedes at bevare det nu store netværk, hvor 
vi også kan modtage nye personligheder, der for første gang vil prøve 
at stå på en scene. Den 28. maj vil der igen blive spillet op til fest i 
sydhavnen. Selve festivalen starter kl. 13.00, men allerede kl. 09.00 
mødes frivillige og musikere til lidt morgenmad/hygge, hvor vi stiller 
op til bal og hygger os, holder lydprøver, stiller telte op til loppemar-
ked. Kaffe og diverse spiseligt bliver der også noget af, og det er 
bare at komme til festivalområdet og nyde dine naboer og musikken, 
som vi i år har forsøgt at holde i live med en STOR SCENE og en 
LILLE SCENE. Måske kommer der nogle gamle militærkøretøjer og 
motorcykler forbi og skaber en alsidig, broget skare af mennesker, 
der alle håber på en god dag på SYDHAVNS-FESTIVALEN 2016 
Wagnersvej 19 – 2450 Kbh SV.

Vi kan ses og følges på facebook, som sydhavnsfestivalen, og på 
www.denlillemand.dk DU kan bidrage til Sydhavns-festivalens 
10 års jubilæum – til næste år 2017 – ved at indløse billet forud på 
kr. 25,- på kontonr. 1551 – 4741460483

Vi ; Stifter, musikere, kunstnere, frivillige og Karens Minde 
Kulturhus’ personale, byder DIG hjertelig velkommen til 9 år med 
SYDHAVNS FESTIVAL Lørdag 28. maj kl. 13.00
Den Lille Mand


