
Hvem vil du indstille 
til Sydhavnsprisen 
2021? Hvorfor? Skriv en motivation/begrundelse for din indstilling.

Hvem indstiller (dit 
navn, din forening 
etc.)?

1 Aage Og Agnes  Bøger 

Jeg kommer jævnligt forbi i åbningstiden og kører forbi på cykel hver dag til og fra 
arbejde. Jeg har kun haft gode oplevelser med personalet! Her er en kort beskrivelse af, 
hvad der skete denne specifikke sommerdag. Jeg gik ind i butikken for at høre, om de 
havde 3 specifikke bøger, der netop var udkommet og skrevet af  to yngre forfattere. 
Bøgerne havde de ikke, men de kunne bestille dem hjem til mig. Samtalen om de nyligt 
hjembestilte bøger, ledte os hurtigt til en snak om en lokal, yngre forfatter som bor i 
Sydhavn og som netop har udgivet en roman. Ekspedientens svar var, at den skulle de 
da helt sikkert have i butikken, hvorefter hun bestilte nogle stykker hjem. En af de 
afgørende faktorer for at indstille netop denne forretning er deres ønske om lokal 
forankring, som jeg anser som en væsentlig og betydningsfuld indstilling til 
udviklingen og ikke mindst den innovative tanke. Ønsket om at støtte ikke blot denne 
lokale forretning, men ligefrem at forretningen ønsker at støtte en lokal forfatter, der 
lige havde udgivet en roman. Jeg anser denne handling som værende enormt vigtig 
for det kulturelle liv i Sydhavn - for mig et billede på noget større. Et ønske om at 
udvide sin egen (skønlitterære) horisont såvel som andres. Handlingen kan synes 
simpel, men for mig som er selvstændig billedkunstner, er dette netop, hvad man har 
brug for, når man arbejder inden for fag, der er enormt præget af gratis arbejde og 
networking. For mig er handlingen en support, jeg anser som essentiel for at holde de 
kulturelle hjul i gang - at folk taler om ens virke, køber ens arbejde på den ene eller 
anden måde, er interesseret i den lokale forankring og at støtte sine naboer. En modig 
handling, jo, men vigtigst er interesseren og opbakningen i fællesskabet. Maria Nørholm Ramouk

2 Atikka Shah

Atikka Shah startede med at åbne bows and ballons, derefter Bows and ballons café og 
her i sommer åbnede coldscreams by bows and ballons i Teglholmens Østkaj. Hun har 
formået at skabe liv i området ved at åbne 3 butikker og er Danmarks første til at 
præsentere en selfie latte og andet insta venlige ting. Samtidig er hun mor til 2 dejlige 
børn. Hun har virkelig knoklet hårdt for at nå dertil. Og det vil betyde hele verden, hvis 
hun vandt. Please tjek bowsandballons ud på insta, så kan i selv se. Gønul Celik 



3
Bestyrelsen fra foreningen 
Børnenes Dyremark 

Jeg synes altid at børnenes dyremark har bidraget godt til livet i Sydhavnen. Denne tid 
vi har været igennem med corona har gjort det meget tydeligt hvor stor en betydning 
dyrene og de grønne områder som tippen og børnenes dyremark har for os 
mennesker, særligt når alt lukker ned. Foreningen står for fårene og alpakerne på 
tippen og derudover for tømningen af diverse skraldespande som er opsat derude. Det 
arbejde har været lidt mere omfattende under coronaen. Det samme gør sig gældende 
på Dyremarken. Foreningen består af frivillige kræfter og med plads til alle slags børn 
og unge fra kvarteret. Stedet har kørt  på trods af corona, det har det været nødsaget 
til, da der jo er dyr der skal passes. Jeg synes bestyrelsen har været gode til at få sat 
nogle rammer for både stedet og børnene så det har været muligt at holde åbent . 
Med det mener jeg at de har rettet sig efter retningslinjerne men stadig gjort at 
offentligheden har kunne hilse og være i kontakt med dyrene. For selve bestyrelsen, de 
frivillige voksne og børnene tilknyttet stedet, har alt ikke været som det plejer. Blandt 
andet har der ikke været fælles aktiviteter og heller ej den årlige fastelavn for hele 
kvarteret. Jeg synes at stedet bidrager med ubeskriveligt meget til kvarteret bare ved at 
eksistere. Men også med aktiviteter som blandt ponyridning som nu hvor der har været 
ferie Camp for børn. Besøg med kaniner og ponyer på det nærliggende plejehjem til 
glæde for de ældre beboere. Disse aktiviteter har selvfølgelig kun kunne finde sted 
fordi der er åbnet mere op for samfundet men det er jo disse ting Dyremarken gør år 
efter år. Og selvfølgelig det mest essentielle, at det til dagligt skaber en fantastisk 
hverdag for masser af børn og unge i kvarteret. Nickie Vindahl Frederiksen 

4 Bjørn Themsen

Fordi Bjørn etablerede Café Pyt, som var en enestående kombination af café og 
boghandel med et skønt udvalg af bøger fra diverse mikroforlag. Cafeen var så tæt på 
at blive en ret stor succes, da coronanedlukningen kom i vejen. Bjørn kæmpede for at 
holde Pyt kørende, men det lykkedes ikke. Café Pyt var udover et mødested for 
litteraturinteresserede og bognørder også hjemsted for en velfungerende 
reparationscafé, hvor folk kunne få repareret alskens mekanik etc. Selv om Pyt måtte 
lukke, synes jeg, at Bjørn Themsen fortjener prisen for at have skabt et venligt og 
favnende rum for litteraturen heri Sydhavnen. Rasmus Hastrup



5
Børnekulturstedet Karen s 
Minde

De arbejder utrætteligt for at børn og unge (også dem uden midler) har adgang til 
kultur, året rundt. I feriecamp- til hverdag og til børnekultur festival Kultur for en Tudse. 
Det gøres for enormt små midler, et brændende engagement, og med en frivillig 
indsats i SV og institutioner der bakker op. De skal have credit for at være vedholdende 
og konstant fornyelse. 
Samtidigt er de gode til at inddrage lokal miljø og skabe samarbejder på tværs. 
Alt i mens mange tænker de er her bare . 
Corona? vi laver bare en koncert der vandrer gennem sydhavnens gader. Online kurser 
for børn og et udendørs kunst/science lab.  
Og ih hvor er vi glade for bkultur i SV. Faktisk har de brugere fra Nye og gamle SV og 
Valby og forener også børn og kulturhus på tværs Laura Winge

6

Christina Søegaard fra 
Fårelauget/Børnenes 
Dyremark?

Bruger rigtig meget tid på fårenes ve og vel på Tippen.
Giver mange mennesker gode oplevelser omkring håndtering af fårene Uploader 
dagligt søde, kloge og informative opslag op på sin side Sydhavnstippens får og 
alpacaer, til stor glæde for mange Hanne Mai Dalgaard 

7 Dorte Ehren
Har i årevis arbejdet frivilligt i adskillige sammenhænge og påtaget sig både stort 
ansvar og meget arbejde. Senest som tovholder på folkemødet i år. Hanne Mai Dalgaard 

8 Erik Schjønning

Fordi han ubetinget er den person som gør mest for vores naturarealer og 
naturformidling på tippen. Den skønneste frivillige sjæl som er helt uundværlig for 
vores kvarter. Du finder ham hver eneste dag på tippen hvor han rydder op, fjerner 
invasiv arter og har ALTID tid til at fortælle historier. Skønt menneske. Ditte Lander

9 Erik Schjønning

Hans engagement på Sydhavnstippen, både med at holde det, men også hans tid og 
overskud til både dyr og mennesker.  
Han fortjener at blive hyldet for det kæmpe arbejde han har virket sit liv til at udføre. Lilja Nylander

10 Erik Schjønning
Han gør et kæmpe arbejde for tippens dyr og besøgene. Han er helt sikkert den rette til 
at modtage prisen. Majbritt Jensen 

11 Erik Schønning

Fordi han gør et enormt stort arbejde med oprydning, vedligeholdelse og naturpleje 
på Tippen. Hans fb side Sydhavnstippen har nu omkring 2000 følgere der elsker at 
læse hans daglige kommentarer og fantastiske fotos af lampacaerne ( hans store 
kærlighed), fårene, insekterne og alle blomsterne. Han er en fantastisk ambassadør for 
Tippen og giver mange besøgende gode oplevelser med dyrene. Hanne Mai Dalgaard 



12
Naturplejerne på Tippen / 
ved Erik Schjørring

Naturplejerne yder med Erik som inspirator og primus motor en kæmpe indsats med at 
holde naturen ren på Tippen og holde invasive arter nede - til gavn og glæde for dyr og 
mennesker. Desuden deler Erik og naturplejerne gavmildt ud af  viden om naturen, dyr 
og planter til alle, der viser interesse. Via facebooksiden SydhavnsTippen er der 
desuden skabt et fint forum til at dele billeder og oplevelser fra Tippen Geske Lilsig

13 Fiskerhavnens Venner

FV kæmper for at bevare Stejlepladsen som er et helt unikt og højt elsket naturområde i 
Sydhavnen. Det bruges dagligt af et utal af sydhavnere og alle mulige mennesker 
udefra også.  Da Stejlepladsen blev politisk affredet, med udsigt til at blive bygget til, 
blev FV dannet og har siden arrangeret demonstrationer, møder og arbejdsdage og 
meget mere i kampen for at bevare det fine område. Og alle kan være med. Og det er 
gratis. Fiskerhavnens Venner

14 FiskerhavnensVenner De har længe gået i spidsen for at forhindre By&Havns byggeplaner på Stejlepladsen. Bo Winding

15 Fiskerihavnens venmer De prøver at beskytte et helt unikt natur og miljø perle der nu står til at blive fjernet. Jørgen sanddahl

16 Fiskerihavnens venner

Fiskerihavnens venner gør hvad de kan for at redde stejlepladsen i sydhavns havn! Et 
stykke jord som er blevet affredet på udemokratisk vis, for at der kan bygges billigere 
der ikke kommer til at stå i harmoni med den sjæl området har.  De fortjener alt den 
støtte de kan få, da de gør et kæmpe stykke arbejde for at redde Sydhavnens sjæl og 
natur! Nora Evald

17
Jan Mathiesen 
Fiskerhavnens Venner

Jan kæmper for os alle sammen for bevarelse af byens grønne områder og åndehuller. 
Han bider sig fast og giver ikke slip igen, så Sydhavnen ikke bliver løbet over ende af 
boligspekulanter og dårlige visionsløse politikere uden kamp og afsløring af klima 
hykleri.

Margit Mørck, hf. 
Frederikshøj,2450 kbh sv

18
Jan Mathisen fra 
Fiskehavnens Venner Han kæmper for at vi kan beholde de grønne åndehuller der er tilbage i Sydhavnen. Anne Mette Poulsen



19
Jan Mathisen fra 
Fiskerhavnens Venner 

Jan har bestemt ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende 
miljø for borgerne i Sydhavnen. Han knokler dagligt for at bevare Stejlepladsen og 
miljøet omkring Fiskerhavnen. De grønne områder ligger ham således meget på sinde.
Et enkelt eksempel fra den seneste uge:
Da Amager Fælleds Venner fik at vide, at byggeriet på Lærkesletten umiddelbart skal 
stoppes (afgørelse i Planankenævnet og Miljø- og Fødevareankenævnet), satte Jan sig 
straks til tasterne, og få timer senere landede der en opfordring hos alle medlemmer af 
Teknik- og Miljøudvalget om – på den baggrund - at gentænke og stoppe processen 
omkring byggeriet på Stejlepladsen.
Jan er en rigtig sydhavner. Han er fortaler og selv eksponent for den mangfoldighed, 
som er et kendemærke for vores bydel. På gaden, i butikker, på værtshuse og cafeer, på 
møder og i foreningslivet taler Jan med alle om bydelen og dens udvikling. Når Jan har 
en sag, stopper han ikke - han er både igangsætter og inspirator.
Jeg har svært ved at forestille mig en bedre modtager af Sydhavnsprisen.

Lotte Rørtoft-Madsen, 
Tartinisvej, 2450 
København SV

20 Jan Mathisen For hans kamp om stejlepladsen. Marianne Yupin Mørk

21 Jan Mathiesen 
Fordi ingen som han kan motivere til kamp for Sydhavnens særlige steder og værdier, 
og indgive andre troen på, at kampen kan vindes. Jette Gnudtzmann 

22 Jan Arndt

Lokalhistorie formidler og engageret debattør på de Sydhavnske fbsider Har lagt 
mange år og timer i formidling af vores rødder i Sydhavnen.
Har en enorm viden og deler gerne ud af den, bla ved byvandringer og foredrag. Hanne Mai Dalgaard 

23 Joan Jensen

For mod og styrke til at stå fast på fair og ligeværdig behandling af det gamle 
Sydhavnen over for Metroselskabet. Konkret: For at kortlægge metroselskabets aftaler 
om kompensation for støjgener ved metrobyggeriet. Herefter forhandle og lykkedes 
med at få Metroselskabet til at anerkende naboerne til Mozarts Plads kompensation. Marianne Christensen 

24 Jørgen Green 

Indtil for ganske nylig var han formand i forening i Sluseholmen. En ildsjæl der var 
tovholder og igangsætter omkring miljøkajakken, affaldsindsamlinger, opbygning af 
miljøstationen til affaldssortering og meget andet i en helt ny bydel, hvor dette ikke var 
indtænkt. Desværre er han fornylig afgået ved døden. Mange mener at der skal 10 
mand til at erstatte ham, og han er/vil blive savnet. Hanne Mai Dalgaard 



25
foodsharingcph på Karens 
Minde kulturhus

https://foodsharingcph.org/locations/karens-minde-kulturhus-wagnersvej-19-2450-
kobenhavn/ Bent Otto Jensen

26

Foreningen Anker 
Jørgensens Plads v/Julia 
Pedersen 

Jeg vil hermed indstille Foreningen Anker Jørgensens Plads v/Julia Pedersen for 
deres utrættelige og ensomme arbejde med at skabe ordnede forhold på pladsen.
Efter lukningen af Mozarts Plads i 2018 evnede Områdefornyelsen ikke at finde et 
acceptabelt erstatningssted for pladsens mange brugere, som derefter slog sig ned på 
den 10 gange mindre Anker Jørgensens Plads, til stor gene for beboerne og det lokale 
erhvervsliv. Pladsen er på 4.år et samlingssted for hashhandel, druk og vold, 
prostitution, utilpassede grønlændere og en lille gruppe psykisk syge, mens resten af 
det veletablerede Sydhavnen har vendt "det blinde øje til." Pladsens beboere måtte i 
rent selvforsvar stifte en forening, som har taget kampen op og efter 4 års hårdt, 
ensomt og gratis arbejde er det lykkedes at råbe lokalpolitikere, medier, ja selv den 
fungerende overborgmester op, men det har ofte været med livet og helbredet som 
indsats. To beboere er fraflyttet deres lejemål grundet vold og chikane og resten må 
dagligt leve i noget, der til tider minder om en krigszone. Selv om pladsen en søndag 
formiddag i regnvejr kan virke mennesketom og fredelig kan den næste dag 
eksplodere i et inferno og vold og larm. Det beviser de mange fotos, lydfiler og videoer, 
som modige beboere, med fare for liv og lemmer har optaget. AJP har sin egen rytme, 
der afhænger af vind og vejr og udbetaling af ydelser. På initiativ af beboerne og med 
støtte fra lokaludvalget, KAB og en noget fod slæbende kommune er der blevet udført 
forskellige tiltag, som har hjulpet lidt, men ikke løst problemerne, da tiltagene er 
kommet for sent og for ukoordinerede. Men håbet er lysegrønt, så Foreningen ser frem 
til nedrivning af kvarterhusets ulovlige trappe kombineret med indretningen af 
Hørdumsgade, så der opnås en "push & pull " effekt.
I 4 år har foreningen Anker Jørgens Plads af egen lomme betalt for papir, print, strøm 
og telefon, plus brugt tusindvis af arbejdstimer for at skabe ordnede forhold på 
pladsen. Burde det ikke anerkendes?

Hanne-Lisbeth Toft, Anker 
Jørgensens Plads, 2450 
SV

27
Foreningen Anker 
Jørgensens Plads

Jeg er meget enig med Hanne-Lisbeth. Årets Sydhavnspris bør gå til Foreningen 
Anker Jørgensens Plads. For deres utrættelige indsats, som både er til gavn for 
beboere og lokalsamfundet! Det fortjener i høj grad en anerkendelse! Det er da det 
mindste, at man kan gøre. Og hvilken skandale at forskellige lokale aktører ikke har gjort 
mere for at bakke foreningen op. Jacob Lybek 



28
Foreningen Anker 
Jørgensens Plads

Helt enig med Hanne-Lisbeth - indstilling til årets sydhavns pris.
Med en baggrund i det store og frivillige arbejde - over 4 år - der er udført. Lad os alle 
håbe, at det snart bliver til virkelighed at trappen fjernes og Hørdumsgade bliver det 
nye samlingssted - med de faciliter der kræves. Jørgen Vienberg

29
Foreningen Anker 
Jørgensens Plads

Helt enig , ingen fortjener denne anderkendelse mere end Foreningen Anker 
Jørgensens Plads for deres utrættelige arbejde for at få ændret de helt uacceptable 
forhold på og omkring Anker Jørgens Plads. Jørgen Thorup 

30
Anker Jørgensens Plads 
Forening

Jeg vil gerne indstille Anker Jørgensens Plads Foreningen for deres store, utrættelig 
og ensomme arbejde for at få ordnede forhold på Anker Jørgensens Plads. Marianne Christensen

31
Gartnere og vedligeholdere 
i Valbyparken

Fordi de er vigtige i arbejdet med moderne vedligeholdelse med inddragelse af klima 
og miljø. 
Det er en fornøjelse af se træer, buske, planter, blomster i Valbyparken; og det/arbejdet 
er et trækplaster og forudsætning for mange af de øvrige tiltag i Valbyparken. Jane Gjandrup

32 Geppetto.dk
Geppetto.dk gør et kæmpe job for ny Udvikling i Sydhavnen , cafe med god kaffe 
nachbar.dk er lige åbnet og vi. Bar pã vej Bettina Vang

33
Grønlænderne på Ankers 
Plads Fordi de holder Sydhavnen autentisk og kan få mest ud af 7500. Lilian

34 Hiit Studio

Fordi de igennem hele corona har gjort alt hvad de kunne for at tilbyde træning og 
sammenhold. De er som en familie, og kender deres medlemmer navne. De har lavet 
outdoor hold, og præsteret at få flere medlemmer selv da restriktionerne var 
strammest.  For mig har det betydet alt, og har gjort at jeg er kommet igennem corona 
krisen glad og optimistisk. Et medlem :)

35 Hørdumsgade 1-21

Fordi de skal trækkes med flytningen af " personer fra Anker Jørgensens plads " til et 
sted hvor de også er til gene.  Beboer i deres have oplever hundepis i stor stil , 
hundelort , råben efter beboere  . og ja det oven i lugten fra South Harbour i hele gaden 
og alle de Ulovlige parkeringer ved South Harbour , så har Hørdumsgade fortjent at 
VINDE

tør ikke sige det for så er 
jeg racist



36 Marianne Christensen & Co 

I forhold til brugen af Anker Jørgensens Plads, er det initiativets ønske, at respektere de 
daglige brugere af Anker Jørgensens Plads men også venligt insisterer på, at pladsen 
også gerne må bruges til andre ting. Marianne har facebook siden loppehygge 2450 
tjek siden: https://m.facebook.com/LoppeHygge-2450-107679898141955/ 

Joan Jensen, Borgmester 
Christiansens Gade

37

Marie Storr-Paulsen, 
formand for Børnenes 
Dyremark

Hun er en fantastik inspirerende person som giver en kæmpestor arbejdsindsats på 
Børnenes Dyremark. Majbritt Petersen 

38 Otto Lykke Kjær Aspirerende Musiker der har brug for støtten for at visualisere sin kunst Otto Lykke Kjær

39
Restauranten "Spisestuen", 
Borgbjergsvej 13.

Vi har savnet og manglet en lokal restaurant, som kan tilbyde andet en grillmad, pizza 
og burger.  
Under pandemien har de haft take away, som var ualmindelig velsmagende. I en svær 
periode har deres mad været noget, man har kunnet se hen til, da mulighederne var 
begrænsede. Et lyspunkt i en svær tid. 
At slå en restaurant op med det niveau, er modigt. De løfter kvarteret og giver håb om, 
at udviklingen også kommer til Sydhavnen. Sydhavnerne er også kvalitetsbevidste. Joan Møller Andersen

40
Spisestuen, restauranten på 
Borgbjergsvej 13

At slå sig ned i Sydhavnen og åbne en gourmetrestaurant, er dristigt. Sydhavnen 
havde på det tidspunkt ikke nogen god omtale, men det har vist sig, at de har formået 
at holde skansen - også under pandemien.  
De kæmpede bravt med take away, og det gjorde de klogt i. Deres håndværksmæssige 
formået er virkelig god, for deres mad er ualmindelig velsmagende. Man smager 
straks, at det er ordentlige kokke, der kan deres fag. 
Derfor synes jeg, de i høj grad fortjener, det skulderklap og den omtale, som vinder af 
Sydhavnsprisen vil være. Os i Sydhavnen ved udmærket, hvad ordentlig mad er og vi 
fortjener en restaurant i vores lokalområde af god kvalitet. Tanja Møller Andersen

41 Rikke Rohr
Som stifter/initiativtager til Sydhavnens Folkemøde har Rikke gjort en kæmpe indsats 
for Sydhavnen, selv sidste år, hvor alt ellers gik op i corona. Jesper Hesselholdt



42
Rikke Rohr, HF Frederikhøj 
2450 sv

Rikke var initiativtager og arrangør på Sydhavnsfestivalen på Stejlepladsen ved havnen.  
 
Hun er er et utrætteligt energibundt og bruger hendes uddannelse som arkitekt på en 
yderst alternativ måde, som kommer hendes nærmiljø til gode. Hun tager ustandseligt 
nye initiativer og er en kæmpe gevinst for Sydhavnen som et hele.  
Jeg kan ikke komme på kandidater, som fortjener en anderkendelse  mere end hende. 
Faktisk har jeg i mit stille sind i indstillet hende til en pris i mit eget hovede, hvis jeg 
pludseligt selv kom til penge. Men det er jeg altså ikke kommet.  
Jeg håber, at hun for en pris. Af hele mit hjerte.  

Martin Nannestad 
Jørgensen. Beboer i 
Haveforeningen 
Frederikshøj

43 Rikke Rohr - Helle Haagensen

44

Rikke Rohr som 
initiativtager til Sydhavnens 
Folkemøde

Rikke arbejdede frivilligt for at stable det på benene første år, med en ekstrem kort 
deadline til at få det arrangeret. Det bidrog til oplysende debatter og taler om bydelen 
og byudvikling generelt, med et overliggende perspektiv om problematikken ved ikke 
at inddrage borgere mere heri. Hun arrangerer byvandringer i bydelen og viser alle 
dens små skjulte perler frem til danskere, der ikke troede at sådanne områder fandtes i 
København. Maja Kring Schjørring

45
Sluseholmens 
Vejbedsgruppe

Sluseholmens Vejbedsgruppe er et borgerinitiativ for at introducere flere planter og 
blomster på de offentlige veje i Sluseholmen, som ellers har meget lidt grønt. Det er 
dejligt for alle og skaber samarbejde blandt beboere. Jeg er ikke en del af det, men 
bliver simpelthen glad for at se deres arbejde.  
Se mere på deres Facebook gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1138313726650548/ Sophie Gubbels

46 Solbakken Kollegium

Solbakken kollegium har en fa taktisk hønsegård som dagligt besøges flittigt af 
Sydhavnens beboere, dagplejere, vuggestuer, børnehaver, skoler mf. Det bringer liv i 
Sydhavnen og er en dejlig lille oase de skaber. Line Kuhre

47 Strejkedrengene

I samarbejde med Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv har Strejkedrengene været med 
til at sætte fokus på sange, historier og minder, som er relevante for arkivets 
medlemmer. Det har været hyggeligt at synge med på sangene i Strejkedrengenes 
sangbog (som kan ses på www.strejkesange.dk) og indgå i en fælles udveksling om 
arbejdsliv og kultur i Kgs. Enghave/Sydhavnen. Vi glæder os til fremover at samarbejde 
med Strejkedrengene om formidling af kulturen i Kgs. Enghave og Sydhavnen. Jeg vil 
som formand for Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv derfor foreslå Strejkedrengene 
som modtager af årets Sydhavnspris 2021.

Kongens Enghave 
Lokalhistoriske Arkiv ved 
Søren Meyer
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Strejkedrengene (de to 
gæve Sydhavnsgutter Jørn 
Petersen og Bjarne 
Ørbekker)

Strejkedrengene har gjort en stor indsats for at bidrage til et levende og aktivt miljø i 
Sydhavnen. De har spredt glæde i bydelen med deres hyggelige sange og glade 
musik, som altid bliver suppleret med sjove og spændende anekdoter. De har bl.a. 
optrådt med deres strejkesange for Lokalarkivets medlemmer på Loftet på Karens 
Minde og de har deltaget i Første Maj på Vandet  hvor de optrådte på en fiskekutter 
langs havnen i både den nye og gamle Sydhavn. Anker Jørgensens 99 års fødselsdag 
den 13. juli blev også markeret med arbejder- og strejkesange på Anker Jørgensens 
Plads. 
Da Corona restriktioner lukkede af for større forsamlinger og indendørs arrangementer, 
turnerede Jørn og Bjarne rundt i gårdene i Sydhavnen og underholdt med deres 
repertoire af de gamle populære gård sange, hvilket var noget der fik folk til vinduerne. 
Strejkedrengene har også været gode til at formidle Sydhavnens historie samt fortælle 
om arbejdsforholdene og konflikter på bl.a. bilsamlefabrikkerne i Danmarks Detroit  
som man dengang kaldte Sydhavnen på grund af de 3 store bilsamlefabrikker i 
bydelen: Citroën, General Motors og Ford. 
Deres musik og formidling er med til at binde Sydhavnen sammen om en fælles 
historie og til at gøre Sydhavnen til et bedre sted at bo. Derfor mener jeg, at 
Strejkedrengene fortjener at blive tildelt Sydhavnsprisen i år.
NB!  Min kone og jeg er begge født og opvokset i Sydhavnen, men har de sidste 40 år 
boet i Brøndbyøster. Min gamle svigerfar bor stadigvæk i de nye gule karréer  på 
Wagnersvej. Svigerfar var i mange år aktiv i Socialdemokratiet og var faglig aktiv i 
forbindelse med den store og langvarige asfaltstrejke i 1970érne. Strejkedrengene 
fremskaffede efter megen søgen en kopi af den kampsang som blev skrevet og sunget i 
forbindelse med strejken. Den kopi vakte mange minder hos svigerfar. På grund af 
Strejkedrengenes arbejde, er denne sang og historien bag nu også gemt for eftertiden. Heinrich Nielsen

49
Strejkedrengene (Bjarne 
Ørbekker og Jørn Petersen )

De har sunget og optrådt mange steder rundt om i Sydhavnen, også i Haveforeningen 
Frederikshøj, hvor jeg bor.
Sydhavnen er et gammelt arbejderkvarter, og det er vigtigt, at den viden, der ligger 
gemt i de gamle arbejder- og gårdsange bliver bevaret. Fabrikkerne, der lå i Sydhavnen 
i gamle dage, er væk, men der er stadig folk, som kan huske historien fra den tid. I 
samarbejde med bl.a. disse folk og det lokale arkiv er Strejkedrengene med til at 
nedskrive og formidle Sydhavnens historie - sidst gjorde de det via en koncert på 
Anker Jørgensens Plads til et publikum, der både bestod af pladsens faste brugere og 
gæster udefra.
Se mere om Strejkedrengene på deres hjemmeside www.strejkesange.dk.

Mona Rosenberg, Hf. 
Frederikshøj, 2450 Kbh SV
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Bjarne Ørbekker og Jørn 
Petersen, som tilsammen 
udgør Strejkedrengene

Jeg sidder denne fantastiske sommer i min gamle sejlbåd, og glædes over at vi igen 
kan mødes og være sociale. Corona pandemi og nedlukning har været hårdt og ensomt 
for mange. Sydhavnen er mig bekendt kendetegnet ved at en del bor alene i små 
lejligheder. Det gør jeg foreksempel selv. Og derfor vil jeg gerne nominere nogen, som 
i den grad har opmuntret og begejstret under isolering og nedlukning. 
De har sunget og optrådt ved mange lejligheder rundt om i Sydhavnen, men jeg vil 
særligt fremhæve deres indsats under Corona-krisen. – Her tog Strejkedrengene rundt 
og spillede gratis i gårdkarréerne i Sydhavnen. Det var en stor opmuntring for folk, der 
kunne sidde i deres vinduer og på altaner i sikkerhed for smitte og høre musik og 
gårdsange i en tid, hvor der var ensomhed rundt om i bydelens lejligheder.
"Strejkedrengene" spillede ved Anker Jørgensen 99 års fødselsdag i år ved "Den røde 
Plads". De har turneret rundt i gårdmiljøerne i Sluseholmen, og Teglholmen. De har 
sejlet rundt i fiskerbåde og bidraget med musikalske oplevelser, positiv energi og 
drømmerejser i vores del af Hovedstaden, hvor deres tekster og univers, i en tid under 
forandring, forbinder nutid med fortid.
Lad årets Sydhavnsprisen gå til de 2 spillemænd fra Sydhavnen.

Karsten Clausen, 
Wagnersvej, 2450 Kbh sv.

51 Sydhavnens vinbar

De har virkelig ydet en særlig indsats for at skabe et levende miljø i Sydhavnen.
Tænk at turde åbne, være firstmover og åbne en high-end vinbar ved Mozarts hvor der 
nærmest ingen forbi passerende er. De har formået at inddrage lokalmiljøet på en helt 
særlig måde og man føler sig så velkommen som sydhavner og som en del af det hele. 
Når jeg forklarer mine kollegaer at vi har fået en super vinbar hos os, tror de ikke på 
mig. De skulle bare vide. 
Sydhavnen er kommet på kortet nu, attraktivt og positivt. Og så er det helt og aldeles 
uden det mindste snobberi og i Sydhavnens ånd. 
De har givet os noget her. De er lokale. Hjælp dem videre og giv noget tilbage :) Vi vil 
ikke miste dem. Anette Jensen



52 Sydhavnens Vinbar

Som tilflytter - og studerende i København, vil jeg gerne pege på én helt bestemt 
virksomhed, som nærmest allerede er indbegrebet af en kulturinstitution i området. 
Jeg er født i Sydhavnen, men mine forældre flyttede som unge nord for København, 
og først for nylig er jeg vendt tilbage ifm mit studie - så jeg kender til Sydhavnen 
gennem mine forældre og dét var en af grundene til, jeg valgte at købe lejlighed her. 
Bydelen er i fuld gang med at udvikle sig, uden at blive et wannabe Vesterbro - her er 
stadig de skæve eksistenser, de mere "lige" eksistenser og de totalt originale, som alle 
tegner dét Sydhavn, jeg holder så meget af. HVEM skulle have troet - against all odds - 
at hér ville dukke en original, veldrevet og yderst professionel vinbar og vinbutik op. Og 
dog, måske af alle steder, netop liige her! Der er nemlig tale om Sydhavnens Vinbar, 
som rummer liv, originalitet, professionalisme og essensen af Sydhavnen; højt til loftet, 
rummelighed og overskud. Her er et sted, der tiltrækker andre restauratører og fagfolk 
(dér kan skelne mellem skidt og kanel), et sted, der rummer Brian, som netop er løsladt 
fra Vestre, samtidig med det selskab, der ankom i den åbne Bentley - og de er 
allesammen faldet i snak med hinanden! Kombinér det med et personale, der alle er 
lokale og dét kan man kalde et levende miljø, et initiativ ikke mange havde set komme, 
om nogle....og især mod og nytænkning. Sydhavnens Vinbar betyder, at Sydhavnen 
tiltrækker gæster fra andre dele af København og dét er vi vist ikke helt vant til - især 
ikke, når alle parametrene er positive. TAK for Sydhavnens Vinbar. Alicia Vestergaard

53 Sydhavnens Vinbar

Lars Jensen, manden bag den forholdsvis nye Sydhavnen Vinbar. Hans lille sted 
bringer så utrolig meget liv til Borgbjergsvej der førhen var mere en gennemgangs vej, 
nogle gange lidt utryg, og bestemt ikke et sted med god stemning og hyggeligt miljø. 
Derudover er der blevet kæmpet en brag kamp under Corona, specielt fordi de var 
nyopstartede. Det er så dejligt at se at der lige så langsomt blomster mere rart miljø op, 
så jeg synes virkelig vi bør værne om dem der bidrager til denne positive udvikling.

Emmeline El-azem, lokal 
sydhavner ;)

54 Teglværket De gør en kæmpe indsats for at bringe liv til bydelen Hanne Lindstrøm Nielsen

55 Tina Thilo
Fordi Tina har lavet og er admin på en lokal facebook gruppe og sørger for god tone og 
god karma for Sydhavnen. Både digitalt og når man møder hende. Det fortjener hun, Trine P R Larsen



56  Tina N. Thilo

Tina administrerer vores lokale Facebook gruppe Sydhavnens bedste karmagruppe , 
hvor vi deler informationer, holdninger og ting med hinanden. Tina er utrolig gavmild 
og jeg har mange gange overtaget skønne ting fra hende. Hun fungerer som en lokal 
guide for os andre i gruppen og er ofte først til at dele brugbar viden og lokale 
begivenheder eller aktiviteter. Hun er uden tvivl gruppens dronning og spreder tonsvis 
af fantastisk skøn lokal karma. Tak Tina <3 

Majbritt Petersen, 
Hammelstrupvej
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Tina Thilo og Louise 
Dennung (stifterne og 
administratorer af 
Karmagruppen)

Begge kvinder lavede i sin tid Sydhavnens bedste Karmagruppe på FB, der på 
nuværende tidspunkt har over 8000 følgere. Gruppen har en kæmpe og vigtig funktion 
i SV hvor hovedformålet er at oplyse og hjælpe hinanden og bortgive ting gratis. Rigtig 
mange mennesker i bydelen elsker gruppen og både giver og får hjælp herfra, og de 2 
administratorer gør et stort arbejde hver dag for at "styre" de mange mange opslag.  
Jeg synes de fortjener prisen for deres årelange arbejde. Hanne Mai Dalgaard

58 Ulla, Dronningen

Er det mest kendte fritgående firbenede dyr i Sydhavnen, der fuldstændig uselvisk gør 
et enormt PR arbejde for Sydhavnen og glæder de mange mennesker der møder 
hende. Som hyrde for fårene og top-turistattraktion på Tippen er hun et stort aktiv for 
Sydhavnen. Hun er ekstremt samhørighedsskabende på sin egen halv-vilde måde. Hanne Mai Dalgaard

59
Wee Shelter, Enghavevej 
110 

Ved godt det ligger lige på grænsen af Sydhavnen  og  der kommer  en del mennesker 
fra Sydhavnen der.
Lige fra coronaen lukkede det hele ned har de passet på os brugere m.h.t. ringe til os 
for at høre om vi var ok og da det lettede lidt, lavede de mad til os vi kunne hente til 
frokost.
Og hvis der var behov for hjælp var de der, de har været så super tålmodige og altid tid 
til en lille snak og en lille kaffetår  men hovedsagen er de har været der for os hele tiden.
Det har krævet en stor tålmodighed og rygrad af deres personale og vi er en del af os 
brugere der gerne vil indstille dem til prisen den har de dælme fortjent!

Eva Susanne Villumsen, 
Enghavevej, 2450 
københavn sv


