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NYHEDSBREV
FOR NYBODER
NYBODER - MERE END EN BOLIG

Af Esben Andersen, chef for Forsvarets Boligkontor

Nyboder går ind til 2014 på en styrket baggrund,
for 2013 har vist, at Nyboder er mere end en bolig!
Beboerne har via Fokusgruppe Nyboder sat markante
aftryk i udviklingen af Nyboder. Processen med at udvikle
bebyggelsens særegne miljø og karakter har dermed
taget en række skridt fremad. Et godt eksempel på dette
var sommerens beboerfest. Løbende kommer nye tiltag
til verden og de små ting i hverdagen trækker alle i den
rigtige retning. Debatterne i fokusgruppen har været
inspirerende: Beboerne er kommet med gode indspark
til bl.a. vedligeholdelsestiltag og aktivitetstilbud.Konkret
kan denne dynamik ses i, at der i dette nyhedsbrev er
forslag til aktiviteter, der kan styrke sammenholdet i
bebyggelsen samt tilbyde lejerne nogle gode oplevelser.
Derfor vil Forsvarets Boligkontor (FBK) opfordring
være, at har du forslag og idéer til forbedringer i
Nyboder, så skal du ikke tøve med at kontakte FBK.
Et nyt tiltag er et Nyboder-løb, hvor der kan løbes en rute
på 3,75 km. igennem hele Nyboder - den stærke vil måske
kunne klare en dobbelt Nyboder! Nyboder-løbet er tænkt
som en ny tradition i det traditionsrige Nyboder, hvor
hold fra Krokodillegade kan slå holdet fra Delfingade for
derefter at slappe af i godt selskab med de øvrige beboere.
Mulighederne for at afholde Nyboder-løbet blev drøftet
på fokusgruppemødet den 21. november. Der er blevet
nedsat en arbejdsgruppe af beboere, der med støtte fra
FBK planlægger løbet i foråret.
Afslutningsvist vil FBK takke beboerne for deres
engagement i forbindelse med den løbende opfølgning
på håndværkersjusk. Her skal fremhæves de beboere, der
i oktober 2013 flyttede ind i de nyrenoverede gule stokke
i Nyboder. De har med deres tålmodighed under og efter
indflytningen i oktober 2013 været et solidt fundament for
den efterfølgende direkte dialog mellem beboerne, FBK
og byggelederne på Pilotprojekt Nyboder.

En dialog der har ført til, at håndværkerne er blevet holdt
op på fejl og mangler. De nye lejere (Nyboders Pionere)
har vist vejen, og sammen har vi sendt et signal om, at
håndværkere, der arbejder for Forsvaret, ikke slipper afsted
med at sjuske!
For selvom håndværkersjusk vil være en del af alt
vedligeholdelsesarbejde, er en god måde at stoppe sjusk
på, at man konfronterer den der har udført arbejdet, med
egne præstationer. Dette giver en bedre dialog. Oplever
du sjusk, så brug mobiltelefonen til at tage et billede og
send en mail til FBK, så følger vi op på sagen. Det samme
gælder i de tilfælde, hvor man konstatere ulovlig fremleje
af lejeboliger i Nyboder. Henvendelser i disse sager bliver
håndteret med fortrolighed, men FBK vil ikke acceptere
ulovlig fremleje, når vi alle ved, hvor stort presset på
lejeboligerne i Nyboder er.
FBK vil også i det kommende år søge at levere
en god service til beboerne i Nyboder, og den
vedligeholdelsesmæssige indsats vil fortsætte i en tæt og
god dialog med medlemmerne af Fokusgruppe Nyboder.
FBK ved, at Nyboder er mere end en bolig! Netop derfor
værner vi om Nyboders tradition og ånd, men det skal altid
ske i respekt for den samtid vi lever i, således at beboere
kan forme bebyggelsens fremtid og dermed bære
faklen videre til de kommende beboere i denne unikke
bebyggelse.

LÆS OGSÅ:
• LEJERE FLYTTER IND I NYRENOVEREDE BOLIGER
• LOPPEMARKED I NYBODER
• NYBODERS ÅND ER KORPSÅND
Faktaboks 2: Skrappe krav til ligebehandling sætter
grænser for, hvad vi må sige
Der er i EU-reglerne skrappe krav til ligebehandling, når
man gennemfører en konkurrenceudsættelse. I praksis
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LEJERE FLYTTER I NYRENOVEREDE BOLIGER
Så er de første beboere flyttet ind i lejlighederne i
pilotprojektområdet. Den 1. oktober i år flyttede beboere
ind i 11 lejligheder, og den 1. november flyttede der
beboere ind i de sidste to lejligheder i denne omgang. Det
er lejlighederne i Hjertensfrydsgade, som er blevet færdige
og overdraget fra håndværkerne.
Den 1. februar 2014 forventes det, at der flytter beboere
ind i de sidste 11 lejligheder i Delfingade og Øster
Voldgade. FBE beholder en lejlighed, der skal fungere som
prøvelejlighed.

Når FBE beholder en lejlighed skyldes det, at den skal
fungere som prøvelejlighed for udbud af rådgivningen,
såfremt næste etape af restaureringen og moderniseringen
af Nyboder iværksættes. Næste etape er endnu ikke
iværksat.
Der skal også i de moderniserede lejligheder til stadighed
være fokus på indretning, således at skimmelsvampangreb
undgås. Dette kan bl.a. gøres ved ikke at placere skabe
og reoler op ad ydervægge, således at luften ved den
køligere ydervæg har mulighed for at cirkulere. Derudover
bør man altid have de gamle huskeråd in mente.
Regelmæssig udluftning og regelmæssig rengøring.

EN BEBOER FORTÆLLER: MIN ”NYE” BOLIG
Af Kim C. Olsen, beboer Nyboder

Kim C. Olsen beboer i de renoverede Gule stokke
fortæller. om hans nye bolig i de nyrenoverede gule
stokke: “Luften er ren og tør. Det trækker ikke ind ad
vinduerne. Når vi kigger rundt er alt nyt – nyt køkken, nyt
badeværelse og nye gulve. Men kigger vi ud af vinduet er
vi stadig omgivet af Nyboder.
Vi er flyttet ind i de nyrenoverede stokke, og selvom her stadig mangler lidt arbejde, slår det ingen skår i glæden ved
at have fået et hjem i så fantastisk stand lige midt i byen.
Her er blevet brugt rigtig mange penge, og det fornemmes
- ikke bare på overfladen, hvor materialerne er i top, det
mærkes også på indeklimaet, som er helt anderledes end
i den gamle lejlighed. Her sørger den mekaniske ventilation for at luften er ren og balanceret, og gulvvarmen i
badeværelset betyder, at fugten forsvinder hurtigt.

Men alligevel er det tydeligt, at det stadig er det gamle Nyboder. Dørene binder stadig en smule, og hvad end vi stiller
i vindueskarmen hænger i linoliemalingen. Så selvom her er
nyt og pænt, er stemningen den samme.
Grunden til den nye bolig er en snarlig familieforøgelse og
nu kan vi som mange ”gamle” boder-beboere sige: ”Vi startede i Suensonsgade, og så flyttede vi til Hjertenfrydsgade”.
Ofte når tidligere beboere begynder at liste de steder, de
har boet, er det en længere remse. Jeg er ikke sikker på, at
vores remse bliver så lang, for her kan jeg se mig selv bo
rigtig længe”.
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LOPPEMARKED 23. MARTS
Kom til Loppemarked i Nyboder søndag d. 23/03-2014 fra 10
– 14. i Sankt Paulsgade ved Nyboders Mindestuer.
Arrangøren
er
Forsvarets
Boligkontor,
Nyboders
Beboerforening og Nyboders Mindestuer. Tilmelding sker
via Forsvarets Boligkontor. En stand koster 75 kr. som går
ubeskåret til Nyboders Mindestuer.
FBK vil på dagen ekstraordinært holde miljøpladsen åben
i tidsrummet 12.30 – 14.30, således at alle beboere har
muligheden for at få ryddet ud i gemmerne.
Deltagerne i loppemarkedet er selv ansvarlige for at opstille
egen stand og tage den ned igen. Deltagerne medbringer
også selv eventuelle borde eller pavilloner. For at gøre
plads til standene bedes beboere ved Sankt Pauls Plads
undtagelsesvis finde plads til køretøjer i de nærliggende
gader den pågældende dag fra 09.30 – 14.30.
Stande bedes placeret i vejsiderne, hvor køretøjer normalt
parkeres, således at fortove og midten af gaderne holdes
fri. Derved generes beboere omkring Sankt Pauls Plads
mindst muligt, samtidig med at der sikres en adgangsvej for
udrykningskøretøjer.
Forsvarets Boligkontor, Nyboders Beboerforening og
Nyboders Mindestuer håber på, at mange beboere vil støtte
op om arrangementet og være med til at skabe en hyggelig
atmosfære i lokale omgivelser.
VIL DU VÆRE MED TIL AT
ARRANGERE LOPPEMARKED?
Kontakt:
Claus Rasmussen
Mail: cra.nomade@gmail.com
Tlf: 5380 5919

OPSTART ØLLAUG NYBODER
Legenden fortæller, at seks liter øl om dagen var rationen
for flådens folk, mens den hvide mørtel tørrede mellem de
røde sten på de nyopførte længer i Nyboder i 1631. Gaderne
flød med køkkenaffald, afføring og andet snask, så for at få
dækket sit væskeindtag drak man øl, da netop øl var renere
end vand i datidens Nyboder.

FORSVARET

Kalenderen siger 2013, og meget er forandret. Husene
er blevet gule, vandet er blevet rent, og der er atter
rettet op på de sanitære forhold. Men øllet. Øllet er
konstanten i Nyboder. Har du derfor lyst til, i bedste
pionerstil, at være med til at opstarte ”Nyboder Bryghus”,
så har du nu muligheden for at være med helt fra start.
Vi starter fra scratch. Fuldstændigt. Og målet er, at vi til foråret
kan stå med vores helt egen flaske øl i hånden, hvor vi selv
har produceret alt på nær glas og kapsel. Der er dog mange
ting, vi skal have på plads inden, at vi kan klistre etiketten på:
Hvor brygger vi? Hvad brygger vi med? Kan vi fundraise til
udstyr/ingredienser? Hvilken type øl skal der brygges? Hvad
med navnet? Etiketter? Flaskestørrelser? m.v.

HØR MERE OM OPSTART I ØLLAUGET
Kontakt:
Jens Lunde
Email: joen_79@hotmail.com
Tlf: 8161 1893

GUIDEDE TURE I NYBODER
Unikke guidede ture i Nyboder samt besøg i Nyboders
Mindestuer
Forsvarets Boligkontor (FBK) giver nu i samarbejde med
Nyboders Mindestuer mulighed for, at du som lejer i
Nyboder kan bestille guidede ture samt et besøg i Nyboders
Mindestuer.
Prisen for en rundvisning for 12 personer er på kr. 300 og varer
ca. 45 minutter. Du bestiller en rundvisning ved at sende en
mail til fbe-ktp-fbk@mil.dk med din forespørgsel.
De guidede ture kan forestås på dansk, engelsk og tysk og
har du særlige forhold, som du gerne vil have belyst, så
som maritim historie med videre, vil guiderne fra Nyboders
Mindestuer søge at imødekomme behovet. Der skal bestilles
i god tid, da rundviserne er frivillige fra Støtteforeningen
Nyboders Minde stiftet i 1926 til bevarelse og formidling af
Nyboders historie. Ved større arrangementer for afdelinger i
Forsvaret, kan der arrangeres særlige forløb.
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NYBODERS ÅND ER KORPSÅND

af Orlogskaptain Michael Bager, formand for Nyboders beboerforening

Hvad er det med de gamle huse, der stadig trækker? Er det
det historiske vingesus? Den centrale placering? Eller måske
bare en let boligløsning? Fakta er i hvert fald, at der er stor
interesse for at leje en af Forsvarets lejeboliger i Nyboderkvarteret.

Det er Nyboders Beboerforenings formål at støtte op om
dette. Beboerforeningen varetager således beboernes
interesser i det daglige og samarbejder med Boligkontoret
og det lokale støtteelement ”til glæde og gavn for Nyboders
beboerne”. Læs mere om Nyboders Beboerforening på
adressen http://nyboder.homepage.dk/

Som beboer igennem mange år har jeg en klar oplevelse af,
at sammenholdet og naboskabet også har stor betydning
og værdi. Begrebet korpsånd kan med rette bruges, for
oplevelsen af at være en del af noget større er netop det, der
ofte beskrives af beboerne.
For elever og kadetter giver nærheden optimal mulighed
for læsegrupper og anden videndeling. Det gavner både
læreprocessen og kammeratskabet - også på længere sigt.
Men kammeratskabet lever også i det daglige, når man mødes
på gaden, i supermarkedet eller på caféen. Alt sammen er
med til at forstærke den korpsånd, som er Forsvarets styrke
og særkende, og som erfaringerne fra de skarpe missioner
viser, kan være forskellen mellem succes eller fiasko.
For de lidt ældre beboere i Nyboder betyder naboskabet
også en fælles kulturel baggrund for beboernes børn, der
går i kvarterets skoler og institutioner. Det er nemlig sådan,
at pædagogerne og lærerene er opmærksomme på og
fortrolige med at håndtere børn fra Forsvaret, hvilket bl.a. er
vigtigt, når far eller mor er borte på udstationering, til søs
eller udsendt i INTOPS.
Det forestående restaureringsprojekt er en forudsætning
for, at Nyboder også fremover vil kunne bidrage til
opbygning af korpsånden i Forsvaret. Det er derfor
glædeligt, at pilotprojektet, med campus-modellen, er ved
at være afsluttet og indflytningsklart med et flot resultat.
Det giver særlig god mening at kunne tilbyde fornuftige
boligmuligheder til officersaspiranterne, som fremover vil
være bachelorer på SU.
Christian den IV´s ide var at styrke flådens kampkraft gennem
at forbedre de generelle forhold for personellet. Han lagde
derved grunden til det helhedssyn, som i århundreder har
vist sig gavnligt for opgaveløsningen, og som fortsat skaber
korpsånd.

Kontaktinformation til FBK			
Forsvarets Boligkontor				
Arsenalvej 55					
9800 Hjørring					
Tlf.: 7267 1215 					
Mail: fbe-ktp-fbk@mil.dk

Foto: Sommerfest i Nyboder

VÆR MED I FOKUSGRUPPE NYBODER
Udvikling af Nyboder skal baseres på Forsvarets største
ressource - Forsvarets Personel!
Derfor har det betydning, at du, som lejer i Nyboder, engang
imellem stopper op og tænker på, om der er ting, som du i din
dagligdag kan se, at FBK, sammen med beboere i Nyboder,
kan gøre for at skabe en bedre hverdag for beboerne i
Nyboder.
Meld dig ind i kampen ved at blive en del af Fokusgruppe
Nyboder – dette gøres ved at sende en mail til chefen for
Forsvarets Boligkontor Esben Andersen på fbe-chfbk@mil.dk
Næste møde i fokusgruppen forventes at blive afholdt i marts
2014.

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 9.00 - 18.00			
Fredag kl. 9.00 - 14.00			
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JULEKONKURRENCE

KONKURRENCE: HVOR STOD STATUEN?
Chefen for Forsvarets Boligkontor, Esben Andersen, er
faldet over et mysterium:
”I forbindelse med afdækningen af Christian den IVstatuens historie, faldt Formanden for Nyboders
Mindestuer og undertegnede over det historisk uafklarede
punkt, at statuen rent faktisk har stået et andet sted, end
den står i dag, men hvor?
Jeg har spurgt familien og andre, der har indgående
kendskab til Nyboder, men uden held, derfor udlodder jeg
nu en flaske god rødvin til den, der bibringe os viden om,
hvor statuen stod tidligere. Den eneste ledetråd vi har, er
dette billede. Jeg skal for en god ordens skyld nævne, at
præmien kommer fra min egen samling og ikke finansieres
af Forsvaret. Sidste frist for indsendelse af besvarelse er
den 15. december 2013 til mail: fbe-chfbk@mil.dk.”

Foto: Her ses statuen af Christian den IV. I forgrunden passerer Christian
d. 10. forbi sammen med indenrigsminister Ove Rode (1915 - Bymuseet).

CHRISTIAN DEN IV OG NYBODER
Christian den IV (1577-1648), konge af Danmark og Norge
(1588-1648) er Nyboders grundlægger. Han anlagde bebyggelsen for at fastholde og rekruttere søfolk til hans
flåde, der var en af de største flåder i verden. Kvarteret
skulle derfor være moderne og attraktivt for søfolkene.
Det er derfor ikke en tilfældighed, at Christian den IVstatuen står i Nyboder og i næsten samme position som
på Wilhelm Marstrands maleri af Christian den IV på Trefoldigheden, Kolberger Heide 1644. På billedet står Christian den IV ved højen mast, som det synges i kongesangen.
En sang hvor der synges om offervilje og flådens bedrifter.
Søslaget på Kolberger Heide endte uafgjort trods svensk
overmagt og det faktum, at Christian den IV blev alvorligt
såret under hans personlige ledelse af slaget, underbygger blot båndet mellem den danske flåde og Christian den
IV. Billedet som skulpturen er inspireret af er malet i 1864,
det samme år, som Danmark blev besejret af Preussen i en
krig, der reduceret nationens areal og befolkningsstørrelse
betragteligt. I denne svære tid for Danmark var der brug
for samlende figurer og her var Christian den IV en af de
figurer, der kunne bidrage til at fortælle nationens historie.
Statuen i Nyboder blev rejst via indsamling og er et udtryk
for et romantisk, nostalgisk samt ikke mindst et taknemmeligt minde om Nyboders Grundlægger. Kunstneren
der skabte skulpturen er Vilhelm Bissen og statuen blev
opstillet i Nyboder år 1900. Den flyttet til sin nuværende
placering i Nyboder omkring 1930.

ANEKDOTER FRA NYBODER
Nyboder er rig på anekdoter og fortællinger i lighed med
historien, der fortælles i denne konkurrence.
Mange af disse anekdoter og fortællinger er blevet
overleveret gennem tiden, og nogle er blevet formidlet til
Nyboders Mindestuer.
Går du rundt med en historie fra Nyboder, som du synes
kunne været interessant for samtiden såvel som eftertiden,
er du mere end velkommen til at fremsende denne til
chefen for Forsvarets Boligkontor, Esben Andersen, på
fbe-chfbk@mil.dk. Fortællingen vil efterfølgende blive
videreformidlet til Nyboders Mindestuer og på denne
måde blive en del af Nyboders Historie.

I skrivende stund undersøger Nyboders Mindestuer,
hvornår Garderhusarerne var i Nyboder samt hvor lang tid
tilbage hæren har haft lejeboliger i Nyboder, dette sker i
samarbejde med FBK. Endvidere er der dukket nyt op om
Nyboders Politi – der ifølge overleveringerne var aktive
frem til omkring 1930. Et medlem i Fokusgruppe Nyboder
kunne oplyse, at der i Forsvaret stadigvæk opbevares
uniformer fra Nyboders Politi, hvilket helt naturligt vakte
stor interesse i Nyboders Mindestuer.
Kultur- og tradition bæres videre af de, der lever i miljøet,
således er det også i Nyboder, send derfor din anekdote
hvis du har en og bidrag til at fastholde den kultur og de
traditioner, der er Nyboder.
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NYT FRA NYBODERS MINDESTUERNE
NYE TILTAG I DE GAMLE STUER
Nyboder Mindestuer har fået et længe tiltrængt
løft. I samarbejde med Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste har Nyboder Mindestuer fået
malet, slebet gulv og fået sat nyt lys op. Det krævede en
mindre oprydning, inden håndværkerne kunne gå i gang,
og når man rydder op, gør man ofte nogle gode fund.
Det var også tilfældet i sommer, hvor vi fandt dokumentation
for, at den gamle vandtønde i køkkenet havde været
med på den første Galathea ekspedition, 1845-1847.
Vandtønden indgår nu i vores formidling om hygiejne i
Nyboder med udgangspunkt i drikkevand og Nyboders
vandforsyning. Der kobles endvidere til natmanden, der
skulle tømme lokummerne, og til manglen på kloakker,
der bevirkede, at koleraepidemien ramte hårdt i Nyboder.

1864 OG DET SØNDERJYSKE KAFFEBORD
I Mindestuerne har vi oplevet et stigende besøgstal fra
beboere i Nyboder, som gerne vil vise deres familie og/
eller venner, hvilket historisk område man har til huse i,
når man er bosat i Nyboder. Vi vil i Mindestuerne gerne
fokusere mere på områdets beboere og Forsvarets ansatte.
Et af vores tiltag er at afholde et arrangement i påsken
2014 i forbindelse med markeringen af 150-året for tabet
af Sønderjylland. Arrangementet omfatter et kort foredrag
om de historiske begivenheder og øjenvidneberetninger
fra såvel flådens som hærens soldater. Nævnes skal Edvard
Emil Wismann, som boede i det, der i dag er Nyboders
Mindestuer, og som forrettede tjeneste på en kanonbåd
i 1864. Efter foredraget bliver der budt på et mindre
Sønderjysk Kaffebord. Der bliver serveret kaffe i Madam
Blå kander og man vil kunne smage på et bredt udbud af
kager. Vi har valgt det Sønderjyske Kaffebord som tema,
da det nøje hænger sammen med begivenhederne i 1864.
Da Sønderjylland blev tysk, fik de dansksindede kroejere
ikke nogen alkoholbevilling af tyskerne, fordi tyskerne
på denne måde forsøgte at begrænse de dansksindede
sønderjyders lyst til at mødes i en forsamling. Men så
begyndte sønderjyderne at mødes på de forskellige gårde
i stedet, og det blev startskuddet til traditionen med det
sønderjyske kaffebord. Arrangementet kræver tilmelding,
og der vil komme flere oplysninger i det næste nyhedsbrev.

MELLEM MENNESKER, MYTER OG MINDER

Billedet viser en beboer i Nyboder, som tager et bad i en zinkbalje. Vi kender desværre ikke mandens identitet, men hvis du, kære læser, gør det, er
du meget velkommen til at kontakte os: formand@nybodersmindestuer.dk
eller johanpvl@gmail.com

Er titlen på vores kommende udstilling som åbner i januar
2014. I den anledning har vi fundet flere interessante
genstande frem, bl.a. en kanonkugle fra Dybbøl Skanse,
taget med hjem til Nyboder som minde. Og klokken fra
ubåden Havkalen, som blev sænket af sin egen besætning
29. august 1943, og Nyboder Mindestuer har også modtaget
effekter fra Afghanistan. Men hvis du ligger inde med en
interessant genstand eller et foto, som Mindestuerne
må låne til udstillingen, så er du meget velkommen til at
kontakte formanden for Nyboders Mindestuer, Johan P.V.
Laustsen, på mail: formand@nybodersmindestuer.dk eller
johanpvl@gmail.com

