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Sensommerudflugten en dejlig succes
Museumsforeningens bestyrelse takker for de mange
glade og positive hilsner vi modtager som reaktion på
foreningens ekskursion til Danmarks hovedstad i
søndags. Trods en langsom start, hvor alle tre busser
startede samtidig i Stege – det havde ikke været
nødvendigt – og derfor kom forsinket både til
Vordingborg og Bårse, er det vores forståelse, at det
hurtigt blev glemt, da vi først var på vej.
Store oplevelser
Det var nemlig oplevelser af de helt store ved mødet
med den nyeste verdenskendte arkitektur deltagerne
fik sig. At se boligbebyggelsen ”8-tallet” på 59.000
kvm, med en udvendig gangsti på, gennem, over og
rundt bygningen i op til 12 etager på 1 km var
ubegribelig, med mindre man rent faktisk stod på
stedet og måske tog turen op ad trapperne rundt om
huset. 476 lejligheder, mange i 2 etager, cafe,
butikker og kontorarealer er en del af det spændende
byggeri.
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At holde styr på 150 deltagere
Med en kæk hvid kasket på samtlige deltageres
kvikke hoveder var det ingen sag at vide, hvor man
hørte hjemme.
Det var særlig vigtigt at holde sammen når vi skulle
med Metroen samtlige 150 deltagere.
Men det hele gik gnidningsfrit – uden høje råb og
nervøse kommandoer her og der. Alle tog ansvar.
Man kunne jo bare kigge efter den hvide kasket.
På sejlturen gennem Christianshavns kanaler var det
tydeligt, at de mange flotte hvide hoveder vagte
opmærksomhed og frembragte mange et smil og vink
fra boltværksmatroserne ned til os.
Formanden er ked af, at deltagerne ikke fik lov til at
beholde denne vigtige kasket. Det havde været et
sjovt minde for alle deltagere. Det skal ikke blive
gentaget.
Københavns tilvækst Vordingborgs tab
I busserne på vej til destinationerne i København
sprang formanden fra bus til bus for at foredrage om
den historiske baggrund for Hovedstadens udvikling
og byplanlægning efter 2. verdenskrig. Som arkitekt
og planlægger emeritus burde der være basis for en
vis indsigt i de dele.
Museumsforeningens ture er ikke kun oplevelsesture.
Som kulturhistorisk interesseret medlem er det en
legitim forventning, at man bliver orienteret om
baggrund og forudsætning for ekskursionerne. Dette
gode princip bestræber bestyrelsen sig at leve op til.
Helt aktuelt kunne foredragsholder henvise til
Vordingborg Kommunalbestyrelses netop vedtagne
budget for brug af borgernes skatteindbetalinger. Her
redegøres for befolkningsudviklingen i Kommunen.
Det er ikke rare tal at læse. Og de er en højaktuel
forklaring på, hvorfor Hovedstaden er inde i den
enorme befolkningstilvækst som tilfældet er. Og
hvorfor der bygges alt det vi nu skulle ind og se på.
Nordisk centrum for markant arkitektur
Nu skal man jo være varsom med at blive for navlebeskuene, men antallet af spektakulær arkitektur i
København ER usædvanligt og enestående i Norden.
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Havnerundfart på afveje
Skæbnen ville at deltagerne på Sensommerudflugten
2012 fik en oplevelse ingen – eller i hvert fald meget
få mennesker – har oplevet i Københavns Havn.
Båden gik på grund
Foreningen havde bedt om at blive sejlet ned til den
sydlige ende af Københavns Havn. På vejen herned
og i dette afsnit af havnen er den helt store udbygning
sket de senere år. Det er først i de kommende år at
Københavns nordhavn udbygges med nye boliger.
I sin iver efter at vise os rundt i sydhavnen …gik
kaptajnen – om muligt – på grund…..med 145
passagerer.
Nu har Vordingborg kommune jo Danmarks længste
kyststrækning, så alle fra vor egn er jo alle en slags
vandhunde. Så en smule grundstødning kunne kun
frembringe smil og adspredelse.
Med assistance fra en beboer fra Nokken, han hjalp
med tovværk, samt en af de store havnebusser kom vi
fri af den undersøiske banke. Som gammel
sydhavnsbisse – med 1950-er barndom på lokaliteten
kunne formanden afsløre, at efter al sandsynlighed
var det en banke af teglaffald – deraf navnet
TEGLHOLMEN.
Og det er ganske vist!
På bestyrelsens vegne
John Holmer
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