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Generalforsamling 24. april kl. 18.00.  
Du vil senere få indkaldelse med dagsorden, men sæt allerede nu 
kryds for deltagelse i Generalforsamlingen mandag den 24. april 
kl. 18.00, der som sædvanligt holdes Karens Mindes loft.   
Husk, det er vigtigt du kommer, så du kan være med til at 
udforme fremtiden for KELA.  
 

 
Stenen før flytning og jordopfyld, ca. 1975 

 

Den svenske sten i Valbyparken  
Mon ikke alle, der har haft tilknytning til Sydhavnen husker den 
store sten ved indgangen til Valbyparken.  Stenen som både er et 
vartegn og en udfordrende legeplads for alle Sydhavnsbørn. 
Måske mest drenge, men mange piger har også forsøgt at klatre 
op… og skvatte ned.  
Men så gik vi over til den kommunale vandpost og vaskede blod 
og snavs væk inde vi løb hjem og fik plaster på.   
Drenge udfordrede hinanden, hvem der hurtigst kunne komme 
op på toppen og andre gange, hvor mange gange man kunne 
komme op inden for f.eks. 20 minutter. Vinderen kunne resten 
af dagen sole sig i de andres beundring! 
 



Men pludselig for ca. 35 år siden blev stenen flyttet nogle meter 
og gravet lidt ned, så den i dag ikke syner af nær så meget. 
”bjerget” har mistet lidt af sin magi.  
 
Af samme årsag sendte KELAs bestyrelse i sidste måned et brev 
til kommunens Parkafdelingen (PKR), hvor vi blandt andet 
skrev: ”Vi skal derfor på manges vegne anmode kommunens 
parkafdeling om, at fjerne jorden omkring stenen i en afstand 
af mindst 4 meter, så parkens gæster igen kan opleve Den 
Svenske Sten i sin oprindelige fulde størrelse. På forhånd tak.”  
 
I dag har vi netop fået svar fra kommunens byrumsforvalter, en 
sådan vidste vi slet ikke Københavns Kommune havde. Men den 
kære byrumsforvalter takker pænt for fremsendte materiale og 
efter lidt snik/snak slutter han af med at skrive: at desværre har 
PKR begrænsede økonomiske ressourcer og kan derfor ikke 
løfte opgaven. Beklager meget”.  
 
Ak ja, men nu har KELA i det mindste forsøgt… I andre kan jo 
også forsøge, og måske finder kommunens parkafdeling 
pludselig nogle penge, for fritgravningen (som i kommunalt 
sprog hedder jordmodulering), kan sagtens gøres forholdsvis 
billigt, hvis man bare VIL.   
 
For dem der vil læse mere om den 8 millioner gamle svenske 
sten, har vi på KELAs hjemmeside et indlæg om parkens 
ikoniske sten, som under istiden blev skubbet ned til os.   
https://www.sydhavnenshistorie.dk/sydhavnens-
historie/stenen-i-valbyparken/ 
 
 

 
Stenen efter flytning og jordopfyld, foto Søren Sol Meyer. 

 
 
 



Åbent første mandag i måneden kl. 15-17. 
Husk at vi fortsat har åbent hus den første mandag i alle 
månederne undtagen i juli og august.  
Skulle nogle ønske at fordybe sig i de mange lokalhistoriske 
arkivalier, kan der træffes aftaler om dette. Kontakt bestyrelsen, 
telefonnumre kan ses på hjemmesiden.  

Indbetaling af kontingent.  
Der bliver ikke længere udsendt giro opkrævning, hvilket måske 
er årsag til at enkelte endnu ikke har betalt. Da foreningen ikke 
kan eksistere uden medlemmernes kontingent, beder vi om 
fortsat støtte. 
 
For at være stemmeberettiget skal kontingentet for 2023 på kr. 
150,- indbetales senest 31. marts 2023. Kan indbetales til vores 
konto:  
Arbejdernes Landsbank, Konto-nr. 5371-0242951 
 
Husk: navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du er også 
velkommen til at møde op på loftet i lokalarkivets åbningstid for 
at betale kontant. 
 
Sydhavnen har fået nyt spisested.  
 

Den nye restaurant Picniq på Hammelstrupvej 100 i Valbyparken. 
Foto Jan Arnt 16.3.2023  
 
Den 19. september 2021 lukkede den populære Café 
Rosenhaven efter 18 år med Annette Søndergaard som 
forpagter.  Caféen var kendt for sit traditionelle danske køkken 
og smørrebrød til rimelige priser. Den nye ejer Jan Fruergaard 
har dog andre planer, hvilket Søren Sol og undertegnede i går 
havde sat os for at teste.  



Det første man bemærker er, at den tidligere nedslidte 
træbygning er renoveret, og i dag fremtræder langt smukkere 
og med nyt inventar, hvor man straks føler sig godt tilpas. 
Selvom det var delvis overskyet dag, var det aflange rum dejlig 
lyst, og den grønne vægfarve gør at rummet både er moderne 
og klassisk… og også lidt frækt.   

Vi havde lidt besvær med at finde ud af, hvad vi skulle spise, da 
vi ikke helt kunne tyde spisekortet. Vi valgte hønsesalat fra en 
økokylling med sprødt skin og hjertesalat & rugbrød. Så lidt 
småt ud, og vi troede faktisk ikke, at vi kunne blive mætte. Men 
råvarerene var perfekte og gav en fin mæthed… Ja, og så 
smagte det herligt. Søren fik en økologisk vand og jeg en 
økologisk øl og begge var velsmagende.  

Der stod to kokke ude i køkkenet og et par venlige damer 
serverede.  

Vi fik også snakket lidt med ejeren Jan Fruergaard som fortalte, 
at man fremover planlagde fællesspisning, koncerter, foredrag, 
smageaftener, vinsmagning og andre events. Jan ønsker således 
at Picniq skal udvikle sig til mere end kun et godt spisested og 
blive et sted, hvor folk fra hele København vil komme.  

Vi kan kun håbe, at det lykkes, så Sydhavnen kan få et nyt 
innovativt spise og værested.   

 
Restaurant Picniqs aflange spiserum er smagfuldt, og mens vi var der 
blev mange af bordene besat. Foto Jan Arnt 16.3.2023 
 
Venlig hilsen  
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv - KELA  
Jan Arnt, sekretær  
 

 


