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To spor
Som beskrevet i sidste
nummer af Bryggebladet
er lokalesituationen på
Skolen på Islands Brygge
problematisk.
Situationen så ud til at
blive endnu mere problematisk efter sommerferien, idet der ved sidste redaktions slutning var indskrevet børn svarende til
tre børnehaveklasser.
Skolens bestyrelse havde møde med skoleborgmester Per Bregengaard, Enhedslisten, i januar og ventede svar fra denne. Borgmesteren oplyste i sidste
nummer, at embedsmændene endnu ikke havde haft
tid til at kigge på skolens
lokalesituation, men det
har de nu.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
har
efter inspektion af skolen
afslået at placere en barak
på skolens grund, som skolebestyrelsen ellers havde
foreslået som midlertidig
løsning på lokaleproblemet.
Afslaget begrundes med, at
»…en placering vil være
vanskelig i forhold til planer om en udbygning af
skolen samt fredningsbestemmelser for området«.
Fra forvaltningens side
ikke har man altså ikke
tænkt sig at skride til midlertidige
løsninger
af
pladsproblemerne »…medmindre elevtallet til de
kommende børnehaveklasser forøges yderligere«,
oplyser borgmester Per
Bregengaard til Bryggebladet. Borgmesteren fortsætter dog, at han dermed
har sagt, at det er nødvendigt hurtigt at gå i gang
med planlægning af en permanent udbygning af skolen. Og det er ikke nok med
planlægning. Ifølge Bregengaard bør beslutningen
om skoleudbygningen også
træffes allerede i år.
Da forvaltningens ikke
gør noget ved lokalesituationen lige nu, bliver der
kun to børnehaveklasser
til næste år.
Det forlyder dog, at et
par børn har ladet sig slette af indskrivningslisterne
igen, så antallet af børnehaveklassebørn ikke bliver
62, men måske 58-60. Der
bliver altså tale om to
meget store børnehaveklasser.
Per Bregengaard har
oven på forvaltningens
seneste inspektion af skolen meddelt Bryggebladet,
at der nu er truffet beslutning om at indrette en
midlertidig boldspilbane
på arealet mellem skolen
og Politiskolen. Haveejere i
Haveforeningen Faste Batteri skal dog ikke bekymre
sig om adgang til haverne,
da vejadgang til disse er
med i forvaltningens planer.
For at det hele ikke skal
ende i midlertidige løsninger har Uddannelses- og
Ungdomsudvalget, herunder borgmester Per Bregengaard aftalt et nyt
møde med skolebestyrelsen. Mødet afholdes d. 27.
marts 2001.
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Minister ser på Norden-handel
Tre nye andelsboligforeninger har set dagens lys på Islands Brygge
– en fjerde er på vej

Den nystiftede andelsboligforening A/B Njal forsøgte i sidste uge at forhandle sig frem til en lavere pris på deres ejendom,
Njal A.
Men forgæves.
Ejendomsselskabet Norden fastholdt at prisen for
ejendommen er 114 millioner kroner.
– De mener at prisen er
god nok, men undersøger
nu viljen i Nordens bestyrelse til at give os kompensation for blandt andet et
dårligt tag, så der i hvert
fald kan forsikres hvis vi
overtager ejendommen,
siger Kenneth Majlund der
er formand for den nye forening.
Der er imidlertid opstået mulighed for at Ejendomsselskabet
Norden
kommer under pres fra
politisk hold. På foranledning af Folketingsmedlem
Keld Albrechtsen (Ø) skal
By- og Boligminister Lotte
Bundsgaard (S) vurdere
lovligheden af handlen.
Svaret giver ministeren
i denne uge.
At Keld Albrechtsen vil
støtte lejerne i deres
bestræbelser på at opnå en
fair pris for deres ejendomme ses i hans begrundelse
for paragraf 20 spørgsmålet:

Keld Albrechtsen (t.v.) har bedt by- og boligministeren
om at undersøge lovligheden i Norden-handelen, hvilket kan medføre at blandt andet Preben Jønsson (t.h.)
får en billigere andelslejlighed.
»Der ønskes en vurdering
af salget fra moderselskabet til datterselskabet set i
relation til markedsprisen.
Af de individuelle købsaftaler sammenholdt med 2000ejendomsvurderingen er
der beløbsmæssigt et meget
stort spring. Ministeren
bedes inddrage aspektet om
tilbudspligt overfor beboerne i sin besvarelse.«
Men på Bryggen fortsætter lejerne i de otte
karréer imidlertid med at
undersøge mulighederne
for at overtage deres ejendomme. Der er sket en
kraftig stigning i aktivite-

ten, og mange nye ansigter
er dukket op i lejerforeningerne/initiativgrupperne. I
løbet af de sidste 14 dage
er foruden A/B Njal også
stiftet andelsforening i St.
Thorlakhus og Gunløg.
– Der har været stor
opbakning til ideen og stor
vilje til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 30 procent
har allerede meldt sig og
flere er på vej, siger Preben Jønsson.
– Vi har valgt at arbejde
med to indskud, som giver
mulighed for at opnå en
relativ lav huslejestigning.
De forskellige modeller

giver fremtidens andelshavere valget mellem at betale henholdsvis 230 kroner pr kvadratmeter, med
forholdsvis stor boligafgift
til følge – eller 900 kroner
med en tilsvarende mindre
stigning i boligafgiften.
– Vi har opnået særdeles
gode lånevilkår for vores
beboere i en lokal bank,
siger Preben Jønsson.
Den fjerde andelsforening er formentlig allerede
stiftet i læsende stund.
Njal L Saga A - der kan
handles som en af de billigste blandt de otte ejendomme - har således holdt
møde mandag aften - efter
redaktionens
slutning.
Forud for mødet var optimismen meget stor i Initiativgruppen.
– Det er fantastisk så
velorienterede som vores
beboere er. Interessen ved
møderne har været enorm
stor og jeg er helt sikker på
at det her bliver til noget,
fortæller Lars Handler fra
Initiativgruppen til Bryggebladet.
– Der bliver selvfølgelig
fokuseret meget på økonomien, men vi bestræber os
meget på at få den sociale
dimension med. Der er
mange forskellige økonomier blandt beboerne her.
mla/ljg

Det lille hus
på havnen…
Birger Pedersen giver svar
på tiltale i debatten om
medborgerhusets kulturelle profil, men opfordrer til
at diskussion afløses af
dialog om hele medborgerhusets indhold.

SIDE 2

1900
Bryggen er en bydel under
konstant forandring, og
sådan har det altid været.
Vi bringer en reportage fra
århundredskiftet…

SIDE 12

Bekymring
Ingrid Reimer er bekymret
for de konsekvenser lukningen af Græshoppen får
for hendes søn Morten, der
lider af det sjældne Grouzon syndrom.

SIDE 6

Trafikplan
Udgangspunktet for den
nye trafikplan for Amager
er dialog og konsensus
mellem borgere og politikere. Den nye tankegang
får en kommentar på…

SIDE 7

Ny Tøjhus
Statsejendomsselskabet
Freja er på vej til at melde
alt udsolgt på Ny Tøjhus
arealet. Der bliver blandt
andet plads til 330 andelsboliger.

SIDE 3

Børneteater
Tove Kæstel har mange ting og dyrevenner med i tasken når hun fortæller og synger for de helt små børn. Den
yngste tilskuer var ikke engang 1 år, da hun besøgte biblioteket lørdag eftermiddag. Hendes abe Rosa, brandbilen og alle de andre fine rekvisitter, som hun pustede liv i, holdt børnene optaget, og der blev sunget med på
de klassiske børnesange.
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Me Jane
– you Tarz…
vinderne… Og mændene…
KTorsdag
Det er dem – øh, os, det handler om…
i sidste uge var det den 8. marts – dagen
hvor kvinder over hele verden markerer kampen for
ligestilling mellem kønnene. Her på Islands Brygge
blev kampdagen markeret med et arrangement på Biblioteket hvor der blev læst eventyr af kvinder om kvinder for kvinder, som det hed i invitationen.
Fint nok.
Eventyrligt fristes man til at sige om arrangementet
der – måske på grund af formuleringen i invitationen –
var aldeles uden mandlig deltagelse. Hvor meget kamp
der var i det kan vel diskuteres, men det er næppe heller det vigtigste på sådan en dag: Det primære er at
hente næring og inspiration til at kæmpe for sin sag. I
dette tilfælde for ligestilling mellem kønnene.
Og vi håber da at de eventyrlige kvinder, piger og
damer, fik både det ene og det andet med hjem fra biblioteket i sidste uge.
For det kræver ikke den store indsigt eller forskning
at finde ud af at der ikke er ligestilling i Danmark.
Loven om kønnenes efterhånden anseelige alder til
trods.
Der er stadig mere end den lille forskel.
om ligestilling er imidlertid ikke forbeholdt
ØMannsket
det ene eller det andet køn.
behøves ikke være kvinde for at kunne se det
rimelige i at man får samme muligheder, samme rettigheder og samme pligter uanset om man er han- eller
hunkøn. Og det næppe heller et spørgsmål om man tilhører den ene eller anden af de to store grupper der
forener menneskeheden, men snarere om politisk indstilling og temperament der afgør om man vil kæmpe
for at der opnås mere end formel ligestilling mellem
mænd og kvinder.
Der er nogle af naturen satte begrænsninger for hvad
der i hvert fald ikke kan ligestilles. Nogle hensyn der
skal tages.
Men der er endnu flere områder hvor sund fornuft
burde afløse reaktionær tradition og nedarvet stupiditet. Et moderne samfund burde også afspejle og bære
præg af en pragmatisk holdning til fordeling af rettigheder, opgaver og pligter.
Det er desværre langt fra tilfældet.
ogen burde gøre noget!
N
Ikke kun den ene gang om året hvor kalenderen
viser den 8. marts. Men hver eneste dag, året rundt.
At skabe et samfund hvor de to køn deler opgaver,
rettigheder og pligter på en fornuftig, menneskelig og
pragmatisk vis uden skelen til om man er mand, kvinde, pige eller dreng. Et samfund hvor for eksempel lige
løn for lige arbejde var en selvfølge.
Men at skabe en reel ligestilling er ikke kun en opgave for kvinderne.
Det kræver både mænd og kvinder.
De store forandringer skal gøres i hverdagen – i opgøret med den antikvariske indstilling til hvad kvinder
kan og bør og hvad mænd ikke skal eller tør.
Når det bliver den 8. marts næste år bør man måske
fortælle eventyr kvinder og mænd… til mænd og kvinder!
mla
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Nyt hus i Havneparken
Om ny og gammel profil, profilering og målsætninger

Debat af Birger Pedersen
Det der har undret mig
mest ved tidligere indlæg
omkring Gimle’s profilering, har været den enorme fokusering på musiktilbuddene. Derfor føler jeg
det nødvendigt med nogle
kommentarer herom og
lidt historik for at skabe en
mere nuanceret opfattelse
af medborgerhuslivet.
I hele 1991 var der ét
musikarrangement i Gimle. Det samlede syv betalende gæster i den store
sal. Billedet var store set
det samme i tiden her op
til. Der var ingen musikscene. De store bryggefester, madklubberne, børneog voksenfilmklubberne
var døde. Der var intet folkeligt liv. En endeløs række af cateringlignende
stormøder tegnede profilen
i Gimle. Det var en personlig udfordring for undertegnede, da jeg blev hyret,
at få folk til overhovedet at
komme i huset – og til at
kunne lide at være der.
Samt at være med til at
skabe anledninger til at
fylde huset med bryggeboere, ballonboere, christianshavnere og amagerkanere og andre fra det store
opland. I et hus, der i kraft
af sin størrelse og historie
skulle være dels et lokalt
samlingssted og dels et
udlejningshus for hele
byen.
Når målet blev nået i
nogen grad, skyldes det
ikke mindst, at der hele
tiden har været en engageret styringsgruppe næsten
hele tiden med en aldersspredning fra starten af
tyverne til slutningen af
halvtredserne. Med meget
forskellige
personlige
interesser – og hertil nogle
seje og vedholdende, og
hele tiden undervejs nye,
støtter omkring styringsgruppen og Gimle. Parate

med hænder og fødder, når
der skal rykkes. En styringsgruppe, der har været
enig i at Gimle’s profil ud
over musikudbuddet i
mindst lige så høj grad
også var de daglige tilbud
som beskrevet i sidste
Bryggeblad. Samt at lave
vedkommende arrangementer for børn og forældre. At skabe gode forhold
og omgivelser for pensionistforeningen, børneatelieret, legestuerne, Bryggegymnastikken og Bryggekoret, møder og kurser,
dansere og kampsportsfolk, danske og etniske
familiefester, færøske musikfester… At være i sammenhæng med Bryggen,
bl.a. ved de lokale fester og
festivaler. Vi har lavet
gode ting sammen – og
mange ting kunne have
været bedre. Sådan er det,
og er det ikke det, der er
opgaven nu – at gøre tingene bedre og bedre?
I forrige Bryggeblad blev
der påtalt manglen på
musik for unge og yngre i
Gimle’s musikudbud. Mangel på musik for de unge? I
høj grad. Men for »de
yngre«, beskrevet som de
25-40 årige? Kun delvist
rigtigt, tror jeg – og betinget af flere årsager. Styringsgruppen var i en samarbejdssnak med spillestedet Sputnik i Sturlasgade
(nu Ballroom), der havde
en meget ungdommelig
musikprofil. Et formelt
samarbejde var en mulighed, men det nåede vi ikke
før Sputnik’s lukning. I en
ret lang periode var der en
del problemer i ungdomsklubgenerationen og dem
lige over på Bryggen og på
Amager, og der var en form
for aftale med Bryggens
Børne- og Ungdomscenter
om ikke at lave musikarrangementer
decideret
henvendt til ungdomsklubsgenerationen. Da tillige
ungdomsprojektet
Klonk ville forsøge at finde
deres ben på deres eget
sted, blev musikudbuddet
som det blev. Væsentligst
for voksne og ældre, og
undertiden for børn. Men
styringsgruppen har hele
tiden undervejs med et
stille suk været bevidst om
vores manglende tilbud til
de helt unge. Det har desu-

den, uden sammenhæng
med de forannævnte steder, været en klar politik,
at Gimle ikke ville lægge
profil eller hus til technoeller trancefester, da vi
ikke ville profileres ved
hjælp af vagtmandskab,
professionelle dørfolk og
politiopsyn, som ellers
krævet.
Det er væsentligt at forstå, at man ikke bare banker en musikscene op med
en bestemt profil – medmindre der er et netværk
og folk, der møder op med
interesse for at lægge ideer, inspiration og arbejde i
dette. Her har vi så alle
tiders chance i et nyt hus.
Men vi har absolut ikke
haft nogle intentioner om
at udelukke 25 – 40 årige
fra musik i Gimle. Det er
selvfølgelig et smagsspørgsmål, om man i denne
omfattende aldersgruppe
er til pop med Kim Larsen,
til folk og folkrock, skamusik, musikdramatik og
cabareter, gammeldags-,
heavy- eller eksperimentel
rock, cajun og zydeco, jazz,
chansons, klassisk musik,
tango og bossa nova, gospel… Men tilbuddet har
været der (og vi har nu
mødt flere notorisk kendte
bryggeboere i denne alder
til flere arrangementer).
Der har ikke tidligere været udtrykt nogen musikønsker, eller kritik, fra
denne aldersgruppe til styringsgruppen.
De nye yngre bryggeboere bør i højeste grad tilgodeses i det nye hus’ profil.
Budt velkommen uden fordomme til at være med til
at komme med ideer til
eller deltage i fremtidens
styringsgruppe. Eller i de
styringsmøder, der hele
tiden skal garantere fleksibilitet og udvikling (strøtanke: den nuværende styringsgruppe består af, alt
er relativt, »tilflyttere«).
Tak til Bryggebladet for
oplistningen af musikudbuddet i Gimle 1997-2000.
Så behøver jeg ikke i detaljer kommentere udsagnet
fra en tidligere læserbrevsskribent om en støvet blueslinie i Gimle. Men á propos. Jeg tror, at man alligevel i et nyt hus burde leve
med en fyldt café, der
eksempelvis oplever en

stor blueskunstners gennemtrængende comeback
til musikscenen. Jeg håber
også, at der bliver plads til
måske en gårdsangeraften
med oksesteg. Det har
været en oplevelse at se en
smækfyldt café med masser af lokalt publikum til
sådanne aftener.
Nå, så meget om musikprofil – der som nævnt,
altid kun har været en del
af den samlede medborgerhusprofil!
At betingelserne og
målet for en ny styringsgruppe i et nyt hus vil
være væsentlig anderledes
end i Gimle er givet. Jeg
håber dog, at en ny styringsgruppe vil være nogenlunde enig i den målsætning, der blev beskrevet i uddrag af Gimle’s årsberetning i sidste nummer
af bladet. Især omkring
fleksibilitet og bred henvendelse. Jeg helt enig i, at
vi skal undgå stillestående
aktiviteter i det nye hus.
Vi skal for enhver pris
undgå »døde« kvadratmeter og fra starten gå efter
den optimale brug af huset
– og dets omgivelser. Derfor er der en indholdspolitik at tage stilling til lige
nu, og der venter en væsentlig opgave for den ny
styringsgruppe, medarbejdere og interesserede på
Islands Brygge.
Derfor er det nu, der
skal dialog til og ikke kun
disputter og polemik – og
derfor bliver du, læseren,
også snart sparet for flere
ord for i dag. Jeg tror ikke,
at der eksisterer særligt
hellige køer eller fordomme i styringsgruppen mod
et væsentligt andet medborgerhusliv end tidligere.
Det vil være op til den nye
styringsgruppe, der vælges
d. 17. april, at tage stilling
til de forslag og ønsker, der
vil blive fremført både til
valget, på styringsmøderne og de åbne møder om
indholdet i det nye hus.
Målet er stadig at skabe et
sted, hvor alle bryggeboere, nye som gamle, vil
nyde at komme. Hvor er
det godt, at vi har muligheden.
Med venlig hilsen
Birger Pedersen,
GimleSatellit-bestyrer

Weidekamp og Ny Tøjhusgrunden
af Morten Lund,
SF-kandidat til
Borgerrepræsentationen
SF’s medlem af vejnavnenævnet Christian Kirkeby
er skeptisk overfor forslaget om at navngive en
kommende plads på Ny
Tøjhusgrunden på Islands
Brygge efter afdøde overborgmester Egon Weidekamp.
Men Weidekamp har
faktisk en historisk tilknytning til grunden.
Da hærens materielkommando i 1975 fraflyttede
området, var man nervøse
for at de forladte bygninger

skulle tiltrække slumstormere, som kunne mistænkes for at ville bruge de
tomme huse til et nyt Christiania. Derfor startede
man
en
hårdhændet
nedrivning af bygningerne.
Men det synes aktivisterne
på Islands Brygge – de
legendariske Bryggegrupper – var en dårlig idé.
Islands Brygge manglede
dengang børneinstitutioner, en fuldt udbygget skole, sportsplads, plejehjem
osv. Men til gengæld havde
man uden at ønske det fået
påduttet et kæmpehotel – i
folkemunde kaldet ‘Scandalia’ – på Ny Tøjhusgrun-

den. Dette til trods for indsamling af 11.000 underskrifter i protest.
Bryggegrupperne forsøgte at standse nedrivningerne på Ny Tøjhusgrunden med krav om at
en af bygningerne, B 52,
blev beboerhus. Man blokerede derfor al trafik for
arbejdere, gravkøer og
lastvogne fra tidlig morgen, hvilket satte nedrivningerne i stå.
Efter fire dages effektiv
blokade kom Weidekamp
kørende kl. halv syv i sin
borgmesterbil for at se på
balladen. Da han ti minutter senere kørte igen, rul-

lede han vinduet ned og
fortalte blokadevagterne,
at han netop havde fået en
god idé: Bygning 52 kunne
godt bruges til medborgerhus.
Medborgerhuset
fik
senere navnet Gimle efter
en idékonkurrence, som
den lokale pensionistklub
vandt. Nu rives Gimle ned
for at give plads til nye
kontorsiloer, mens der
opføres et nyt og mindre
medborgerhus i Havneparken, som Bryggegrupperne
i øvrigt også selv skabte.
Men skal vi ha’ en Weidekamps Plads på Ny Tøjhusgrunden ?
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Flere boliger på
Ny Tøjhus
Statsejendomsselskabet
Freja er på vej til at melde
alt udsolgt på Ny Tøjhus
arealet.
Byggeriet af 330 boliger
med et samlet areal på
36.000 etagekvadratmeter
er solgt til Entreprenørfirmaet H. Hoffmann & Sønner til en værdi af ca. 700
mio. kroner.
Virksomheden vil udbyde de 330 lejligheder som
private andelsboliger.
Arkitektfirmaet Vilhelm
Lauritzens Tegnestue har
som opgave at designe og
udforme projektet. De foreløbige tegninger viser en
serie boligblokke i seks
etager hvor hver bolig forsynes med en underjordisk
parkerings plads. Dermed
vil området, som indeholder både kanal og cykelsti,
blive et mere grønt kvarter
på trods det tæt bebyggede
areal.
De næsten 200.000 nye
etagekvadratmeter på Ny
Tøjhus
er
blandet
erhvervs- og boligbyggeri.
Indtil videre er alle boliger
tegnet af norske penge idet
H. Hoffmann & Sønner
siden efteråret er ejet af
norske Veidekke – Nordens fjerdestørste ejendomsselskab. Boligerne i
forlængelse af hotelbyggeriet langs Thorhavnsgade
opføres af den norske Olav
Thon-gruppe. Ligeledes
skal en af de tre kontor-

Ny Tøjhus er delt i fem underområder.
underområder.
Planen for underområde I er vedtaget.
Planen for underområde II er i indsigelses-perioden.
Planen for underområde III præsenteres i november 2001.

bygninger langs Amager
Boulevard opføres af det
norske
investeringsselskab Haro som ejes af Halgrim Thon – nevø til Olav
Thon.
Statsejendomsselskabet
Freja forhandler endvidere
med Boplan om opførelsen
af flere andelsboliger i
underområde III på Ny
Tøjhus.
Ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen ville tillæg
nummer to til lokalplanen
for »Ny Tøjhus« præsenteres i November 2001 med
en eventuelt byggestart i
April 2002. Tillæg nummer
to indeholder detaljer om
udformningen af underområde III, blandt andet de
ovennævnte andelsboliger
samt torvdannelse ved
SuperBrugsen.
Siden den 21. februar
er det tillæg nummer et
til lokalplanen for »Ny
Tøjhus« som er til høring.
Tillæg
nummer
et
omhandler området hvorpå de tre kontorbygninger langs Amager Boulevard skal bygges. Det er
den fremtidige udformning af hovedsæderne for
HK og Kommunernes
Landsforening/ Kommunernes
Pensionskasse
samt et kontorhus som
præsenteres. Indsigelsesperioden løber indtil den
23. april.
ljg
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Marianne Josefsen th. og Eventyr-Sanne tv. giver den hele armen når de er ude at
fortælle historier. Den levende fortælling slår helt klart en aften med fjernsynet som
makker.

Hvor var mændene?
Der var ingen mænd til
Fortællecaféen på biblioteket torsdag d. 8. marts.
De var ellers velkomne,
men ingen havde åbenbart
haft mod til at være i selskab med så meget »østrogen«.
I anledning af den internationale kvindedag fortalte Marianne Josefsen og
Sanne Hvilsom, fra Byens
Fortællere,
forskellige
eventyr. Begge fortællersker fangede publikum

med deres intense og dramatiske måde at give
eventyrerne videre på. Alle
lyttede medlevende og der
var helt stille -så stille
som man ikke skulle tro
der kan blive, når mange
kvinder er samlet. I stearinlysets skær blev man
ført ud til den chilenske
kyst, hvor en barnløs kvinde tager sig af havåndens
datter og videre til eventyret hvor den smukke Leila
bliver skubbet i den dybe

kløft af sin tykke søster
med de store tænder og
ben som stolper. Men Leila
vækkes senere til live og
tilgiver søsteren trods hendes grusomme handling. Vi
kom på en rejse rundt i forskellige eventyr, der vækkede latter og eftertænksomhed om vores mangfoldige liv og livsvilkår. Det
var en berigende oplevelse
at være i selskab med
Marianne Josefsen og Sanne Hvilsom.
lwk
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En støtte til Bryggens
børn og unge
Lørdag 31. marts kl. 21
OBS! AB-SURT! Men vi er nødt til at flytte fra
M/S HELA. Redningsplanken er, at nu sker det i

BALLROOM ✧ Sturlasgade 14

KARAVANE BLÅ
multietnisk pop!

Entré 50 kr.
Billetsalg på Biblioteket, Njalsgade 15 og i Beboerhjørnet,
Leifsgade 7. Evt. rest. billetter i døren. Købte billetter kan stadig
bruges – eller refunderes i Beboerhjørnet.
Arrangør: Ballroom og GimleSatellitten.

FREDAG 6. april: BALLROOM · Sturlasgade 14
POLKAGEIST – polka med power
Anne Eltard · Øyvind Ougaard · Michael Friis · Klaus Menzer
Entré 50 kr. Billetter i Beboerhjørnet og på Biblioteket – evt. restbill. i døren.
Arrangør: BALLROOM og GimleSatellitten

HUSK: Satellittens styringsmøder er åbne for alle.
Styringsmøderne foregår den anden mandag i måneden kl. 19 i Beboerhjørnet.
Næste møde er mandag den 12. marts kl. 19. Velkommen!
Tirsdag 17. april kl. 19: OBS: Foregår i Foreningssalen, Leifsgade 26:
Valg af Satellittens Styringsgruppe – alle er velkomne.
Torsdag 19. april kl. 19: OBS: Foregår i Foreningssalen, Leifsgade 26:
Møde om indhold i nyt medborgerhus i Havneparken – alle er velkomne.

Det er ikke alene Bryggens
Børneatelier og dens børne- og voksenkreds på
Bryggen der tænker på
den fremtid eller snarere
mangel på fremtid, som er
tiltænkt børns og unges
kreative udfoldelser i det
nye hus på Havnen. Også
børnekulturstederne
udenfor den lokale horisont følger opmærksomt
Børneatelierets kamp for
at sikre børn og unge et
fast værksted i huset.
De københavnske børnekultursteder, Børnekulturstedet Vesterbro, Børnekulturstedet
Karens
Minde og Børnekulturhus
Amager har sammen med
Bryggens
Børneatelier
sendt en fælleshenvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget, borgmester Thustrup Hansen og øvrige
medlemmer, hvori det hedder at børnekulturstederne vil –
»... gøre udvalget opmærksom på vores bekymring over, at det nye medborgerhus på Islands
Brygge – det første københavnske medborgerhus,
der er arkitekttegnet, det
først medborgerhus, der
bliver bygget efter Københavns Kommunes børnekulturelle strategi er blevet vedtaget – ikke har
planlagt et værksted til

Sådan forestillede man sig at havnen skulle tage sig
ud for fem år siden, og blandt andet blev det fra Lokalrådet foreslået at det gule pakhus blev indrettet som
Børnekulturhus.

børnekulturelle aktiviteter. Og det på trods af at
Bryggens Børneatelier har
eksisteret i bydelen i 8 år,
og hele tiden har haft fast
værksted i det tidligere
medborgerhus Gimle.
Vi finder det meget
bekymrende og helt ude af
trit med KUC’s og medborgerhusenes klart udtrykte
interesser og engagement i
børne- og familiekultur. En
bydels børnekultur, der
bygger på aktivt og udadrettet netværkssamarbejde med lokale skoler, børneinstitutioner, legepladser bibliotek o.m.a., bliver
smadret, når der ingen
værksted og værkstedsledere er. Og vi ser ingen
synlige tegn på at der reelt

skabes plads og midler til
at videreudvikle de sidste
otte års arbejde.
Vi håber at udvalget vil
medvirke til, at der skabes
enten bygningsmæssige
eller indretningsmæssige
forudsætninger, der kan
sikre
børnekulturelle
værkstedsfaciliteter
på
Bryggen og dermed en
fortsat udvikling og styrkelse af børnekulturen og
det fine børnenetværk.«
Om henstillingen til
politikerne på Rådhuset
ændrer noget og/eller medvirker til at flytte lokalrådets/styringsgruppens forhåndsdispositioner
af
husets indretninger og
anvendelse er endnu uvist.
kalle

indsendes senest den 1.
maj.
Hjælp og vejledning hertil kan hentes i Told&
Skats store publikation
Skatten 2000, som nu kan
hentes på biblioteket.

bøger om de fem år. Mest
om modstandskampen og
frihedskæmperne. Meget
mindre om dem, der valgte
den forkerte side.
I en ny læseliste fra bibliotekerne kan man finde
udpluk af litteraturen om
og af dem, der blev medlem
af det danske nazistparti,
gik i tysk krigstjeneste
eller som i større eller mindre omfang sympatiserede
med den tyske besættelsesmagt.
Listen med læseforslag
kan hentes på biblioteket.

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tel. 3295 1394 · Fax 3257 0295 · E-post: gimle@kuc.dk

Skatten 2000
Forårets tilbagevendende
gyser, selvangivelsen, kan
af mange klares med en
underskrift, som bekræfter at de oplysninger skattevæsenet i forvejen har
er rigtige. Men for andre
med indtægter og fradrag
ud over almindelige lønmodtagerforhold, skal selvangivelsen udfyldes og

Steak

✧

Burger

✧

Nacho

✧

Sandwich

Selskaber op til 24 personer

Besættelsen
Selv om besættelsestiden
ligger over 50 år tilbage,
spiller den stadig en stor
rolle i det danske samfund for mange mennesker.
Der er skrevet mange

NY
SYN

Al slags mad
Menuforslag haves
Priser 149,- pr. kuvert
Forretningsfrokoster
arrangeres

O.k – hånden på øjet – har De svært ved at læse denne tekst? Så kan det skyldes, at De trænger til briller
eller trænger til at få udskiftet de gamle med et par
med den rette styrke og evt. et mere moderne udseende.
Det er der nu råd for – og forhåbentlig råd til – da
Bryggen har fået sin egen optiker. Her tænker De
måske – Av, jeg trænger da vist til nye briller, for dén
butik har jeg ikke set!
Butikken eksisterer ikke.
Bryggens nye optiker Finn Dyrberg har efter 38 år i
branchen og med flere brilleforretninger bag sig
valgt at basere sin virksomhed på, at han efter aftale
foretager synstest og fremviser brillekollektionen
hjemme hos kunderne.

Der kan træffes aftale
med optiker Finn Dyrberg på tlf. 40 82 93 02.
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HOS OS ER DET RESULTATERNE, DER TÆLLER
– Vi er den eneste lokale ejendomsmægler på Islands Brygge
– Vi er den mest sælgende ejendomsmægler på Islands Brygge
– Vi har Københavns største køberkartotek med købere til Islands Brygge
– Vi har indgående kendskab til samtlige lokalplaner på Islands Brygge
– Vi besidder stor ekspertise i samtlige ejerforeninger på Islands Brygge
– Vi annoncerer i Berlingske Tidende hver uge – ud over Amager Bladet
– Vi har Danmarks bedste hjemmeside – netop kåret af Berlingske Tidende
– Vi har flot billedshow på internettet – som de eneste i Danmark
– Vi udstiller alle vores emner i 4 RealMæglerbutikker i København
– Vi annoncerer alle vores emner i RealNyt, som udkommer i ca. 140.000 eksemplarer
– Vi er alle statsautoriserede ejendomsmæglere
– Vi giver topprofessionel service – spørg bare din nabo!

KORSMANN
Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE
H.C. Andersens Boulevard 42
Lige ved Langebro
Tlf. 33 11 61 60 www.realmaeglerne.dk/korsmann

Michael Musfelth Jørgensen
Indehaver/statsaut. ejendomsmægler
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Morten er en helt almindelig dreng indeni
Lukningen af Græshoppen har mere end økonomiske konsekvenser
kyshånd, forstået på den
måde at er bange for hans
sygdom og hans synshandicap for man uvilkårligt
tænker »Hvordan skal vi
klare det: hvad med de
andre børn; og hvad med
Morten?«.
Ingrid understreger at
hun godt er klar over at
det pres institutionerne er
under på grund af de seneste mange års nedskæringer, men mener at personalet i den nye institution
skal se det som en pædagogisk udfordring at få en
dreng som Morten indenfor:
– Der skal være plads til
alle børn, og jeg er sikker
på at når først de opdager
at Morten er en helt almindelig dreng inden vil de
slappe af.

Af Michael Andersen
Når et flertal af medlemmerne i Borrepræsentationen den 29. marts godkender lukningen af den lille
daginstitution Græshoppen i Thorshavnsgade får
det andre konsekvenser
end en årlig besparelse på
800.000 kroner.
Det er ellers det resultat
embedsmændene er kommet frem til inden de anbefalede politikerne at svinge kniven.
Der er ikke taget i betragtning at det kan være
et problem for personalet
at miste deres jobs, eller at
institutionsmiljøet på Islands Brygge forringes når
den mindste institution
lukkes. Og værst: at det
kan have store konsekvenser for det enkelte barn og
deres familier at skulle
skifte institution.
Politikerne er – naturligvis, fristes man til at
sige – ikke parate til at
vedkende sig at de tænker
i kroner og ører. Forklaringen hedder derfor blandt
andet, at lukningen skyldes manglende søgning til
Græshoppen; at institutionen var for dyr og de fysiske rammer for dårlige.
Det er imidlertid ikke
forklaringer der bider lige
hårdt på alle.
– Den manglende søgning skyldes blandt andet
at man fra Pladshenvisningen har været for dårlige til at informere om
Græshoppens eksistens,
mener Ingrid Reimer der
har sit tredje barn – Morten – i Græshoppen.
Ikke kun fordi Morten er
en speciel dreng, men for
Ingrid mener at kvaliteten
i de små institutioner ofte
undervurderes.
– Det er ærgerligt at
institutionerne ikke samarbejder, og placerer sarte
eller »skæve« børn i små
institutioner, hvor der er
en større chance for at de
får en bedre trivsel.

Børn er også
mennesker
– Vi har bevidst valgt en
lille institution på grund af
Mortens handicap, fortæller Ingrid:
– Mortens storesøstre
har gået der, så vi kendte
personalet og vidste hvad
de står for menneskeligt og
pædagogisk, og var overbeviste om at de godt kunne
klare opgaven med at passe Morten.
Ingrid er tydeligt bekymret for sin søns ve og
vel.
Fire-årige Morten lider
af det sjældne Grouzon
syndrom, der er karakteriseret ved for tidlig lukning
af vækstzonerne i kranie
og mellemansigt, med
blandt andet underudvikling af overkæbe, udstående øjne, underbid og aparte
kraniefacon til følge.
For flere af der lider af
syndromet gælder tillige
at de mister synet. Det er
sket for Morten.
– Opgaven var at Morten skulle socialiseres i en
børnegruppe,
fortæller

Lokale kvaliteter

Ingrid Reimer, hvis søn lider af det sjældne Grouzon
syndrom, er skuffet over at han skal skifte til en stor
børnehave.
Ingrid der mener at der er
præsteret et rigtig flot
arbejde i Græshoppen i det
lille år Morten har gået
der.
– Han har lært en helt
masse om hvordan man
opfører sig i en gruppe. Og
det er jo gennem de sociale
spilleregler der eksisterer
her, at man lærer hvordan
man begår sig i samfundet.
Og Morten elsker at gå i
børnehave,
fortæller
Ingrid. Der er stor forskel
på hvordan han har det alt
efter om han har været i
sin institution eller ej.
– Han hviler mere i sig
selv, er bedre til opfinde
sine egne lege og er i det
hele taget som de fleste
fireårige.
Ingrid håber at den positive udvikling for hendes
søn vil fortsætte også i en
større institution, men
understreger at der skal
tages hensyn til den nye
situation efter at Morten
mistede sit syn sidste september. Hun er sikker på
at pædagogerne i den nye
børnehave sagtens kan
hjælpe ham, men er samtidig klar over at det bliver
vanskeligt for ham da han
skal forholde sig til mange
flere mennesker. Og for et
barn der genkender på ved
hjælp af lytte- og lugtesanserne bliver det en tid der
trækker tænder ud.
– Han skal bruge mange
kræfter på at lære de nye
sociale relationer. Børn der
starter i en ny institution
kan sætte sig i et hjørne og
se hvordan man leger der.
Det kan Morten ikke. Han
skal bogstavelig talt rundt
og røre ved det hele, siger
Ingrid.
– Man spejler hvad man
selv er i andre; – hvordan
virker jeg på andre mennesker? Det er det man bruger andre mennesker til.

Men Morten kan ikke se
mimik... Han må lytte sig
frem.
Hun sammenligner Mortens forestående institutionsskifte med når voksne
skifter arbejdsplads: den
første måneds tid kommer
man »bombet« hjem fra
arbejde og har knapt forstået hvad de nye kolleger
har talt om.
Det tager sin tid at arbejde sig ind på en ny jargon.
Ingrid strækker sammenligningen med voksne
et stykke længere:
– Hvis børn er rigtigt
glade for deres børnehave
kan det sammenlignes
med voksnes forhold til
deres arbejdsplads. Her
skabes deres identitet og
deres selvværd næres. Børnene
lærer
gennem
omgang med både vilde
drenge og piger der leger
med perler de grundlæggende færdigheder der
kræves for at begå sig i
samfundet.
Og Morten er glad for at
komme i sin børnehave:
– Da jeg fortalte ham at
Græshoppen skal lukke og
både børn og voksne skal
finde nye børnehaver blev
han tavs...

Helt almindelig
indeni
Man kan i virkeligheden
overføre sine egne behov
til børn, men man glemmer somme tider at børn
også er mennesker. Og det
vil i høj grad påvirke en
dreng som Morten at han
nu skal skifte »arbejdsplads«. Ingrid håber dog
at den positive udvikling
Morten har gennemgået i
Græshoppen det seneste
år vil kunne fortsætte også
i en større institution.
– Morten er jo ikke et
barn man tager imod med

Netop det at der er plads
til de »skæve« børn som
kræver lidt mere omsorg
og opmærksomhed burde
være en prioritet fra kommunal side. Men med lukningen af Græshoppen er
det økonomiske hensyn sat
i første række. Men de 19
pladser der nu forsvinder
er indhentet med opnormeringer i de øvrige institutioner, så hvor stor
gevinst kommunen har på
lukningen er et åbent
spørgsmål.
Der er endnu syv børn
tilbage i Græshoppen, men
selv om driftsoverenskomsten har en opsigelsesperiode på ni måneder, vil det
sidste barn formentlig
være ude den 1. august.
Men Morten kommer
fortsat til at gå i en lokal
institution.
Det fastholder Ingrid
som siger at valget er truffet ud fra nærhedsprincippet, fordi det er en kvalitet

Grouzon syndrom medfører blandt andet at kraniet
bliver deformt. Men ud over de fysiske deformiteter er
folk med syndromet helt almindelige.
Modelfoto
at møde sine kammerater i
Brugsen eller på biblioteket. Men hun er ærgerlig
over at den lille børnehave
må lade livet på besparelsens alter.
– Det kan godt være at
man fra politikernes side
er klar over behovet, men
ikke vil ofre udgifterne på
at drive små institutioner,
siger Ingrid.
Stemningen i Græshoppen bærer præg af at man
venter på den formelle
beslutning godkendes på
BR-mødet den 29. marts.
Ingrid beskriver det som
en lidt død periode, og
håber at den kommunale
indsats bliver bedre.
For eksempel er der end-

nu ikke fundet nye pladser
til børnene fra Græshoppen i de andre institutioner: Børnene er skrevet på
ventelisterne, men forældrene kan ikke få at vide
hvilken plads de står på.
– Den service kunne
Pladshenvisningen godt
yde i dette tilfælde, mener
Ingrid og henviser til
blandt andet ferieplanlægning.
– Ingen ved noget. Jeg
har valgt at søge plads til
Morten fra den 1. juni fordi jeg formoder at børnehaven bliver afviklet i maj.
Jeg har hørt at børnene
først får SFO-plads den 1.
august, så det muligvis
først der vi kan flytte bør-

Fakta om Grouzon syndrom
Crouzon syndrom (craniofacial
dysostosis) er karakteriseret ved
for tidlig lukning af vækstzonerne i
kranie og mellemansigt, med
blandt andet underudvikling af
overkæbe, udstående øjne, underbid og aparte kraniefacon til følge.
Der er cirka 100-200 personer
med Crouzon syndrom i Danmark.
Der fødes gennemsnitligt 1-3 om
året med Crouzon syndrom, og
der er ofte flere i samme familie.
Syndromet er arveligt, men kan
også opstå på grund af en spontan
forandring i arveanlæggene.
Sværhedsgraden af syndromet er
varierende og kan medføre:
Trivselsproblemer
Tandproblemer
Vejrtrækningsproblemer
Nakke- og ledproblemer
Høreproblemer
Synsproblemer
Børn med Grouzon syndrom kræver ofte
langvarig behandling og kontrol fra
fødslen til voksenalderen.
Kilde:
Couzonforeningen i Danmark
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Trafikplan skal snart til høring
Udgangspunktet er dialog og konsensus mellem borgere og politikere
Nyhedskommentar
af Jean Gauthier
Amager er under forvandling: Metro, Ørestad, Havnestad,
regional
tog,
motorvej, bro til Sverige,
Amager Strandpark, m.m..
Der er en klondike stemning over øen. Man kan
også mærke den på Bryggen. Ikke siden perioden
1900-20 har der været så
meget bygge aktivitet i
vores bydel. Og for det
meste føler vi os oversete
og magtesløse. Vi modtager færdig udarbejdede
lokalplaner hvori det bemærkes at et medborgerhus skal lukkes, at institutioner skal nedlægges, at
kolonihaver skal flyttes til
fordel for togskinner og
kontorbygninger.
Den eneste reelle mulighed borgene har for at blive hørt er offentlighedsperioden som følger den færdig udarbejdede lokalplan:
»Enhver har ret til at komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til de spørgsmål, som forslaget til
lokalplanen beskæftiger
sig med«, står der trykt
sort på hvidt bagpå lokalplanen. Det er således den
demokratiske proces for så
vidt angår de fleste projekter i kommunalt regi.

Borgerrepræsentation
lovede i juni 2000 at dialogen med borgene om byens
udvikling skulle styrkes.
Der skulle udvikles nye
dialogformer og borgerne
skulle inddrages i planlægningen.
Men det er svært at
argumentere imod en byggeherre som står med et
færdigt udarbejdet projekt
i milliardklassen og en
hær af byggefolk. Det betyder nemlig jobs og penge
for kommunen. Det kan vi
godt se.
Var løftet endnu et luftkastel? Bliver der reel
mulighed for at gøre indsigelse imod planen?

Ide-katalog til
Handlingsplan
Københavns
Kommune
igangsatte i efteråret 1997
arbejdet med en overordnet Trafikplan for Amager.
Udgangspunktet var at
imødekomme de store trafikale ændringer der var
på vej til øen ved at finde
løsninger på de nuværende
og fremtidige problemer.
Vej & Parks Plan- og
Udviklingskontor skulle
stå for koordinering af projektet og dermed være bindeled mellem borgere
(repræsenteret af blandt
andet Islands Brygges

Lokalråd) og de forskellige
instanser (bl.a. Hovedstads Udviklingsråd, Ørestadsselskabet,
Vej-og
Park,
Miljøkontrollen,
Plandirektoratet og Økonomiforvaltningen). Projektet blev opdelt i tre
faser: 1. Kortlægning af
den nuværende situation
2. Den fremtidig trafikstruktur på Amager 3. En
handlingsplan.
Den største part af projektet står nu færdig, og er
klar til at blive diskuteret
politisk.
Amagerkanerne modtager snart en fire til otte
sider populær udgave af
Idékatalog til Handlingsplan og bliver inviteret til
borgermøder i maj måned.
Den endelige Handlingsplan, som udarbejdes i
løbet af sommeren præsenteres til godkendelse i efteråret 2001.
Islands Brygges Lokalråds trafikudvalg udtalte
sig således om projektet:
– Det er Lokalrådets opfattelse, at arbejdet frem
mod forslaget har været
enestående i sin form med
en ikke før oplevet åbenhed.
Der var ligeledes rosende
ord fra Christianshavns
Lokalråd og Sundby Lokalråd om samarbejdet
mellem forvaltningen og

borgere ved udarbejdelse af
»Trafikplan for Amager –
Idékatalog til handlingsplan«. Her er et eksempel
på et projekt hvor kommunen indrager borgere i en
diskussion omkring en
samlet plan og opnår en høj
grad af konsensus inden
planen diskuteres politisk.

Islands Brygges Andel
Handlingsplanen for Amager opdeles i 12 projekter
hvor det ene omhandler
bydelen Islands Brygge
alene.
Blandt de tiltag der præsenteres er:
* Trafiksanering på Artillerivej sammen med
anlæggelse af cykelstier i
stedet for de nuværende
cykelstriber. Det er hensigten at kunne sikre de lette
trafikanter på langs og
tværs af vejen. (Pris fem
millioner kroner).
* Der peges på behovet
for at forlænge vandbussens rute til Islands Brygge
for at forbedre den kollektive trafikbetjening mellem
indre by og Amager. Der
foreslås to stoppesteder: en
ved Langebro og en ved det
sydlige byudviklingsområde (Havnestad). Behovet
vurderes efter vandbussernes første driftsperiode.
(Pris to millioner).

* På skole- og institutionsveje foreslås forbedring
af trafiksikkerheden efter
nærmere vurdering (Pris
to millioner).
* Bus 40’s rute foreslås
forlænget til Vejlands Allé,
og busbetjening foreslås
udvidet til at omfatte Havnestad samt metrostation.
* Der arbejdes med planer for anlæggelse af pladser ved Leifsgade/Gunløgsgade og også ved Halfdansgade/Islands Brygge.
* Anlæggelsen af Ørestads Boulevard prioriteres højt for at undgå yderligere belastning af det
eksisterende vejnet. Ørestads Boulevard anlægges
med en nordlig forbindelse
til Amager Boulevard.
Artillerivej
nedlægges
nord for Njalsgade og adgang til Artillerivej syd for
sker via Njalsgade. (Udgifterne til tilslutningen af
Ørestads Boulevard anslås
til at være ca. 25 mio. kr.).
* Der foreslås en hastighedsbegrænsningen på Islands Brygge Syd til 40
km/t.

* Der etableres en ny
cykelstiprioteringsplan i
Trafikplanen for Amager
hvor Artillerivej får anmærkningen første prioritet og Njalsgade anden prioritet.
At projektet har opnået
almindelig anerkendelse
kan læses i Bygge-og Teknikudvalgets kommentarer ved vedtægelse af retningslinjer for en videre
udarbejdelse af »Trafikplan for Amager – Idékatalog til handlingsplan«.
– Det fælles plangrundlag skal på den ene side
sikre, at de midler der afsættes anvendes med den
størst mulige nyttevirkning. På den anden side er
målet, at der skabes et
både politisk og lokalt
»ejerskab« til planen, som
kan udgøre drivkraften i
den endelige realisering.
De begrænsede offentlige
midler taget i betragtning
har planen også en funktion som inspirationskilde
til private initiativer til
realisering af delprojekter.

Tlf. 48 28 69 06 · Biltlf. 21 46 28 13
Fax. 48 28 69 27

Karavane Blå er flyttet til Ballroom

Medlem af Københavns Malerlaug

Satellitten sender igen – lørdag d. 31. marts kl. 21
Efter at Satelliten lagde ud
i starten af måneden med
et samarbejde med Biblioteket Islands Brygge med
arrangementer på Biblioteket og i den kommunale
kantine på femte sal i Njalsgade 13, regnede vi med
at lave koncert på M/S
Hela med Karavane Blå.
Dette kunne vi, trods en
tidligere positiv melding
herom, ikke få de nødvendige tilladelser til. Trist.
Men da Karavane Blå er
en fremragende oplevelse,
sprang Ballroom i Sturlasgade 14 til med en frelsende hånd – og derfor foregår
koncerten her, samme dato
og tid – og til samme lave
entré, 50 kr.
Karavane Blå, der betegner deres musik som multietnisk pop, er med baggrund i Tyrkiet, Polen, Bulgarien, Bosnien, og Danmark blandet med fransk/
arabisk rock (!), sigøjner
musik, nordiske folkeviser,
country & Western og
country & eastern (!) – et
godt bud på, hvad verdensmusik er lige her og nu.
Karavane Blå synger på
norsk, bulgarsk, fransk,
tyrkisk, dansk, bosnisk,
svensk, engelsk, romani og
arabervolapyk.
Karavane Blå er Kim
Jezuz, harmonika og kor
(Jezuz kommer igen – hvis
han husker at stå af linie
40 ved Drechselsgade),
Kenan Tekin, baglama
(saz), darbuka og kor,
Karen Jørgensen, vokal,

Opgradering til 700 MHz computer
ECS K7VZA (socket A) ATX motherboard op til 1,5 GHz
700 MHz AMD Duron prosessor
128 Mb SD-Ram PC133
8 Mb AGP grafikkort
ATX Miditower lownoise
1GHz køler

Thomas Crawford, trommer og percussion og Amir
Hadziahmetovic, bas og
kor.
Entré 50 kr. Forsalg på
Biblioteket, Njalsgade 15
og i Beboerhjørnet, Leifs-

gade 7. OBS: ved flytningen er begrænsningen på
80 billetter ikke mere
aktuel, så tag naboen med!
Købte billetter kan stadig
bruges – eller refunderes i
Beboerhjørnet.

Samlet og køreklar: 3.590,00 kr.
Satellitten – Islands
Brygges Medborgerhus
Leifsgade 7 · 2300 København S · Tel. 3295 1394 ·
Fax 3257 0295 · E-post:
mailto:gimle@kuc.dk

Forudsættes at du har en pc med cdromdrev, harddisk,
tastatur, mus, diskettedrev m.v. som virker
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Little-brother is watching
Thomas følger storesøster på skærmen hver dag;
videomaskinen er flittigt i brug

Som omtalt i forrige nummer af Bryggebladet er Islands Brygge indirekte
repræsenteret i TV-Danmarks seermagnet »Bigbrother«.
Pil er trods adressen på
Christiania tredjegenerations bryggebo; og den
markante kvinde er ifølge
internetsmålinger blandt
seernes favoritter til at
vinde de 500.000 kroner.
Blandt dem der følger Pils
færden bag murene og de
hermetisk lukkede døre er
lillebroren Thomas, som
efter at have været så
langt omkring som Tyskland og Grækenland, atter
har slået sig ned i barndomskvarteret.
– Jeg har aldrig været i
tvivl om at jeg ville vende
tilbage til Islands Brygge,
fortæller Thomas der til
daglig kan høres i morgenprogrammerne på radiostationen The Voice. Den
egentlige
beskæftigelse
Thomas brænder for er
imidlertid hans andet job
som stand-up komiker.
Han indrømmer gerne
at han gennem de seneste
uger har tilbragt mere tid
foran tv-skærmen end han
sædvanligvis gør. Littlebrother is watching, fristes
man til at sige.
– Jeg ser Bigbrother

Pil.

Thomas.
hver aften, og kan jeg ikke
lige komme til at se det
tager jeg det på video, fortæller Thomas der indtil
videre er begejstret for storesøsters præstation i programmet som han kalder
et »interessant sociologisk
eksperiment«:
– Pil har formået at være
sig selv, og jeg kan se hver
dag, at hun er lige præcis
som jeg kan li’ hende.

»Storesøster« har fra
starten af været en af de
mest markante personligheder i Bigbrotbherhuset.
Ikke alle er lige begejstrede for hendes direkte stil –
og måske derfor var hun
med i hatten, da beboerne
første gang nominerede to
deltagere til hjemsendelse.
Men Pil overlevede.
I sidste uge hvor Pil var
beskyttet af den såkaldte

»glorie« kom hun i skudlinien. »Drengene« i huset
opfandt en konspirationsteori og udpegede uden
dikkedarer Pil som hovedskurk. Og så var det pludselig ikke kun pæne ting der
kunne høres og læses om
Pil i udsendelserne og på
Internettet. Men Thomas
har kun et skuldertræk til
overs for den dårlige omtale af hans søster.

– Der er jo tydeligvis
nogle der har fået hende
galt i halsen. Når de kommer ud og ser båndede optagelser af hvad der er
sket i huset, vil de forstå
hvor meget de har taget
fejl, siger Thomas der ikke
frygter at drengenes holdning til Pil betyder at hun
er den næste der skal sendes hjem:
– De kan kun nominere
hende – de skal jo ikke
stemme, konstaterer han.
Og som det ser ud på
diverse popularitetsmålinger er Pil ikke i fare for at

GUDSTJENESTER
18/3 11.00:
Hans Anker Jørgensen
25/3 11.00:
Bjarne Fabritius Petersen
1/4 11.00:
Bjarne Fabritius Petersen
Palmesøndag 8/4 11.00:
Hans Anker Jørgensen
Skærtorsdag 12/4 19.30:
Bjarne Fabritius Petersen
Langfredag 13/4 11.00:
Hans Anker Jørgensen
13/4 16.00: Hans Anker
Jørgensen – rytmisk
langfredagsgudstjeneste
Påskedag 15/4 11.00:
Bjarne Fabritius Petersen
2.påskedag 16/4 11.00:
Bjarne Fabritius Petersen
Menighedsrådsmøder i
forårssæsonen:
Torsdag den 29. marts,
budget og regnskab.
torsdag den 26. april og
torsdag den 31. maj.
Afholdes i Hans Tausens
Kirkes mødesal, alle
møder starter kl. 19.00.
Alle er velkomne.

ÅBEN KIRKE
Hans Tausens Kirke er
åben for besøgende og
andagtssøgende mandag
kl. 16-18, tirsdag kl. 10-12
og 16-18, onsdag kl. 10-12,
torsdag kl. 14.30-17.00,
fredag kl. 10-12.

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

☎ 32 57 41 96

Min mor døde – min far døde
Sogneaften med Peter Olesen
Sogneaften med Peter Olesen tirsdag d. 27. marts kl.
19.00.
Hvert år mister 4000
danske børn en mor eller
far, og mellem 250.000 og
300.000 danskere har

samme dystre erfaring.
Alle taler med vemod om
den tavshed, de er blevet
mødt med næsten overalt,
og det er den tavshed, forfatteren gerne vil have
gjort op med. Hør om ideen

bag »Min mor døde. Min
far døde« og »Børn om
mors og fars død«, bøgernes tilblivelse og deres indhold og deltag i efterfølgende debat om det væsentlige emne.

Arrangeret af Studentermenigheden og Islands
Brygges Sogns Menighedsråd.
Der er gratis adgang, og
der kan købes drikkevarer
i pausen.

KONCERT MED BAZAR
Peter Bastian, Anders Koppel, Flemming Quist Møller
Torsdag d. 22. marts kl. 20.00 – døre åbnes kl. 19.30 – entré 40,- kr.

Cajun i kirken
Onsdag den 28. marts kl.
14.00 er der gudstjeneste
ved
Bjarne
Fabritius
Petersen.
Efter en kort kaffepause
kommer musikeren Elsebeth Krogh og viser lysbilleder fra Louisianna,US og
spiller lidt cajun-musik.
Elsebeth, som bor i Ballonparken, når hun ikke er i
sit andet hjem i Louisian-

na, er en af de få udenlandske musikere, som er helt
accepteret i cajun-miljøet
som »en af deres egne«.
Elsebeth Krogh har
sammen med Karen Vinding, Ballonparken, skrevet den første bog som findes om cajun.
Cajunfolket, som er
fransktalende, er for flere
hundrede år sinde flygtet

fra Frankrig til Staterne,
hvor de langsomt blev drevet længere og længere
sydpå, indtil de til sidst
endte i Louisiannas sumpe, hvor ingen andre ville
være.
Musikken har meget
fælles med den danske folkemusik, men har bestemt
et lidt mere sørgmodigt/
bluesagtigt islæt.
hr

miste seernes gunst. Måske blandt andet fordi læserne af ihåndværende blad
har fulgt opfordringen i
sidste nummer til at støtte
Pil?
Dette interview er det
første Thomas har givet i
forbindelse med Bigbrother-udsendelserne. Han
har afvist flere medier,
især fordi han ikke vil
beskyldes for at drive plat
på storesøsterens popularitet. Han tager også det
faktum, at han arbejder
for en af Bigbrothers sponsorer, The Voice, stille og
roligt. Der bliver ikke lagt
skjul på at han og Pil er i
familie med hinanden når
han er i æteren. Til stor
skuffelse for blandt andet
en journalist fra Ekstra
Bladet der øjnede en fed
historie.
– Han trak følehornene
til sig, da vi fortalte ham at
det bliver nævnt i radioen
hver eneste dag at vi er i
familie, griner Thomas, der
gerne indrømmer at han
også ville se Bigbrother
selvom Pil ikke var blandt
deltagerne:
– Jeg ville klart set det
alligevel, men ville næppe
gå til sådanne yderligheder som at tage de afsnit
jeg ikke ser på video…
mla

KIRKENS KONTOR
Kordegn Helen K. Riis,
Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 57 41 96.
Kontorets ekspeditionstid:
Hverdage kl.10-13 samt
tirsd. kl.10-18. Lørd. lukket.
SOGNEPRÆST K/B
Bjarne Fabritius Petersen
Snorresgade 9, 2300 Kbh. S
tlf. 32 54 03 94
Træffes i præsteboligen
mandag kl. 17-18, tirsdag,
onsdag, torsdag kl. 9-10
SOGNE- OG
STUDENTERPRÆST
Hans Anker Jørgensen
Slagslunde Bygade 37 D
3660 Stenløse
Tlf. 48 18 09 50
Træffes: Tirsdag kl. 17-18 og
fredag kl. 11-12 i Hans
Tausens Kirke, Halfdansgade
6,1. Tlf. 32 57 56 98
Onsdag og torsdag kl. 11-12
på Universitetet,
Njalsgade 80, 13.1.69.
Tlf. 35 32 80 17 og i øvrigt
efter aftale.
KIRKETJENER
Peter Hermansen
Træffes bedst kl. 9.00-10.00
Tlf. 32 95 26 25.
ORGANIST
Britta Bugge Madsen,
Puggårdsgade 15, 2. tv.
1573 Kbh. V. Tlf. 33 14 24 55.
MENIGHEDSRÅDETS
FORMAND
Søren Roed
Bergthorasgade 8, 5. th., S
Tlf. 32 57 14 07
KIRKEVÆRGE
Steen Poulsen
Artillerivej 46, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 96 94 83
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VINTERSØNDAG
VED
HAVNEN
Ihærdige pétanquespillere var ude med både kost og
kugler, imens kranførerne fortsatte oprydningsarbejde
på Havnestaden på overtid… en nyere udgave af parkbænkene kunne ses dækket af et tynd lag sne… Man
skulle være klædt på for at sidde så stille… Minus 2 og
blå himmel.

Verdensdans for børn
Nye hold i skolens lokaler
Bryggebørn opførte danse
teaterstykket »Bryggebørn
kommer til byen« under
Bryggens Virkelighed.
Børnene havde i samarbejde med danseren Mikala Hoff og sangeren Sille
Grønborg på kort tid skabt
en flot lille fortælling om
en gruppe bryggebørn der
rejste rundt i verden for at
rengøre havnene og optræde for de besøgende.
Det blev en smuk lille
fortælling med en masse
dejlige unger der virkelig
tog skridtet og viste at de
kunne danse og spille teater. Børnene kom fra Thorshave og Krudtuglens frittere, og mange af dem havde i det sidste årstid gået
til verdensdans hos Mikala i Gimle.
Mikala er netop kommet
hjem efter en lang rejse til
Cuba og starter efter pås-

ke et nyt forløb hvor nye og
gamle elever er velkomne.
Her er lidt om hvad vi
laver:
Verdensdans er for dig
der elsker at danse og ha’
det rigtigt sjovt.
Til Verdensdans, er der
plads til dans fra alle verdens hjørner. Vores udgangspunkt er en blanding
af dans, sang og rytmer fra
Afrika, Latinamerika og
Danmark. Vi lader os inspirerer af de forskellige
traditioner, og udvikler vi
vores eget. Har du tilknytning eller lyst til noget
specielt er det mere end
velkomment.
Vi danser enkle danse
fra forskellige lande, lærer
sjove sange på forskellige
sprog, spiller rytmer, laver
sjove bevægelseslege og
spændende drama, for så
at finde på vores eget.

Der er plads til alt… Vi
skal bare have det til at
svinge, – og så ha’ det rigtigt sjovt.
Da Gimle jo er lukket er
vi så heldige at vi kan bruge skolens gymnastiksale,
men derfor er der ikke de
forældrefaciliteter et medborgerhus kan tilbyde,
men friskluft og forårssol
kan vi da nok finde frem.
Hold 1: Tirsdag kl. 14.30 –
15.20 for de 4-5-årige.
Holdstart d. 17/4 til d. 12/6
Sted: i den gamle gymnastiksal.
Hold 2: Torsdag kl.13 – 14
for de 6-8-årige.
Holdstart d. 19/4 til d. 7/6
Sted: i den nye gymnastiksal.
Hold 3: Torsdag kl.15 – 16
for de 9-12-årige.
Holdstart d. 19/4 til d. 7/6
Sted: i den nye gymnastiksal.

NB! Kurserne foregår på
Skolen på Islandsbrygge,
Artillerivej 57
Pris: 225 kr. pr. barn & 375
kr. for 2 søskende for 8
gange.
Tilmelding: Ved at kontakte til Mikala på: tlf. 32 96
03 53 eller send en e-mail:
mikala@mail.dk

Mikala Hoff, danser og underviser, om sig selv:
»Jeg har siden ’79 studeret og praktiseret dans af afrikansk oprindelse i Europa, samt på adskillige studierejser til Vestafrika og Cuba. Jeg er selv »gøsselbarn«
og har gået to år på Gøsselskolen. Jeg har undervist
siden ’85 på konservatorier, efteruddannelser, højskoler, aftenskoler, skoler , Kulturskolen i Haslev, Bryggens Børneatalier, Den Rytmiske Børneskole m.m.«
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Cafeen ved havnen får
nye ejere:
Francois og Bo er de nye
ejere af Kul og Koks
(hvem der er kul og hvem
der er koks beretter
historien intet om). Det
er den tidligere Cafe St.
Clare, på hjørnet af Vestmannergade og Islands
Brygge, der har skiftet
hænder for nylig. De nye
ejere fortsætter i den
gode tradition med to
eller tre gange dagens
ret som varierer fra dag
til dag og tager udgangspunkt i sæsonens gode
råvarer. Caféen med den
flotte udsigt over Havneparken og Langebro har
selvfølgelig de traditionelle café-favoritter.
Francois og Bo har tilsammen over 25 års erfaring i restaurationsbranchen i København, og det
er med denne professionel baggrund de betjener
deres gæster med godt til
ganen til overkommelige
priser.

FAGREGISTER
AKUPUNKTUR
Natural Health Clinic
Gunløgsgade 3
32 95 88 89 / 21 80 95 21
ANTIKVITETER
Antikkram
Leifsgade 3
32 54 32 36
Tirs.& tors. 13-18
Fre. 14-18; lør. 11-14
APOTEK
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3 – 5
32 95 63 61
mandag - fredag: 9.00-17.30
lørdag: 9.00-13.00

Debat af Hans Ulrik Riis
I den standende diskussion om medborgerhuskulturens svækkede tilstand,
uklare temperatur og usikre udvikling fremover, savner jeg først og fremmest
informationer fra de mennesker der nu i et års tid
har siddet og diskuteret,
planlagt – måske endda
toppedes om – det nye
medborgerhus og dets faktiske brugsareal, dets indretning,
mødelokaler,
værkstedslokaler, dets sale
og cafeteria.
I et års tid har man i
Bryggebladets
spalter
kunnet læse om snart det
ene snart det andet endelige nettoareal. Og rygtevis
har jeg hørt forskellige
udsagn om ændringer, fordi... en transformatorstation stod i vejen – eller
brandvæsenet – eller penge manglede – eller et redskabsskur skulle dække

det pinlige arealtab... Og
hvad kan overvejelserne
om privatisering af medborgerhusenes cafédrift gå
hen betyde for det nye hus.
Der er mange spørgsmål.
Men at få en klar og
utvetydig melding fra dem
der må forventes at sidde
inde med viden om de faktiske manøvrer omkring
det nye medborgerhus er
os endnu ikke beskåret.
Jeg savner åbenhed og
vilje hos lokalråd, styringsgruppe, arkitekt Poul
Jensen, KUC, Kommune
og politikere. Åbenhed og
vilje til at engagere og lytte til borgerne, som i
egentligste forstand burde
være
medborgerhusets
bygherrer.
Det eneste offentlige
møde der har været afholdt om det nye medborgerhus var i juni 2000,
umiddelbart efter offentliggørelsen af vinderforsla-
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BØRNETØJ
Z’s Børnetøj str. 2-12 år
Vi syr på bestilling
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36
COMPUTER
Have’s TV - PC Service
Egilsgade 30
32 54 43 19 & 20 91 43 19
CYKLER
Bryggens Cykler
Isafjordsgade 10
32 96 14 11
DYRLÆGE
Bryggens Dyreklinik
Egilsgade 12
32 57 62 90

FODTERAPI
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66
FOTO
Njal Foto · Video
Njalsgade 22
32 54 55 90
FRISØRSALON
Flair for Hair
Njalsgade 22
32 54 67 47
Force Q frisør & skønhedspl.
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91

Klip 2000
Islands Brygge 1 B
EJENDOMSMÆGLER 32 54 81 02
Nybolig v/ Steen Kofoed
Amagerbrogade 73
Universe
Bryggebageren
32 97 17 70
Reykjaviksgade 2
Isafjordsgade 1
32 96 00 22
32 96 85 55
Realmæglerne Korsmann
H.C. Andersens Blvd. 42
GENBRUG
Bryggebageren
v/ Langebro · 33 11 61 60 Genbryggen
Leifsgade 17
Reykjaviksgade 2, kld.
32 95 85 45
EJENDOMSSELSKAB
Ejendomsselskabet
GLARMESTER
BANK
Hüffeldt & Rydmann
Jimmy Berger
Amagerbanken
Gunløgsgade 1
Artillerivej 50 – 52
Islands Brygge 3
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 32 54 83 12
32 95 63 27
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10
Personlig henv. tors. kl. 10-12 GULVSERVICE
BEGRAVELSE
A-Z Gulve.
Bryggens
Norden A/S
Gunløgsgade 35, kld.
Begravelsesforretning
Toldbodgade 61
32 57 25 84
Amagerbrogade 155
1253 København K
www.azgulve.dk
Islands Brygge 13
33 69 41 41
32 55 55 55
KIROPRAKTOR
Nybolig Steen Kofoed
Bryggens Kiropraktisk Klinik
BLOMSTER
Amagerbrogade 69 og 73
Kenneth Lehart Jensen
Blomstercirklen
32 97 17 70 · fax 32 97 20 05 Kigkurren 6-8, opgang C
Leifsgade 5
32 57 13 00
32 57 19 10
ELEKTRIKER
DFR-Gruppen A/S
KOPIERING
Malou Blomster
Gunløgsgade 23-25
RIAkopi
Thorshavnsgade 26
70 25 74 74 / 20 72 74 74
Njalsgade 13 -15
32 57 05 14
33 66 31 32
Due Ka’ El
BOGHANDEL
Gunløgsgade 43, kld. tv.
KØBMAND
Bryggens Bog- og
32 96 69 11 / 40 19 69 33
EDEKA Marked / Per Toft
Papirhandel
Egilsgade 2
Islands Brygge 21
Kilting EL-køb
32 54 07 05
32 54 09 05 fax: 32 54 79 06 Isafjordsgade 4
32 54 56 91
MALER
BOWLING
Malermester Harry Jensen
Bryggens Bowling Center
FARVEHANDEL
Appeldoorn Allé 2, 2791
Islands Brygge 83E
O. Nørbys Eftf.
Dragør
32 54 00 50
Isafjordsgade 3
32 53 80 85
32 54 32 66
BAGER
Brdr. Sørensens Eftf.
Egilsgade 35
32 57 93 84

Lidt (lokal)politisk
kultur, tak

MASSØR
Nick Schmidt. Lægeex.
massør og idrætsinstruktør
Thorshavnsgade 20
32 96 14 22 fax: 32 96 90 39
SMØRREBRØD
T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05
TANDLÆGE
Jørgen Frank
Islands Brygge 15
32 54 39 31
Lars Nielsen
Islands Brygge 17
32 57 75 44

K
Ø
B

ANTIKKR AM

S
A
L
G

Leifsgade 3 – 2300 S
tlf: 32 54 32 36
www.Antikkram.com
Se vort udvalg af
mahognimøbler
og lysekroner

Åbningstider: tirsdag & torsdag
fredag
lørdag

13-18
14-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿

TV-SERVICE
Have’s TV - PC Service
32 54 43 19 & 20 91 43 19
TÆPPER
Uttrup Tæpper
Artillerivej 151
32 54 99 38
VINDUESPOLERING
Aage’s Vinduespolering
Islands Brygge 7
32 96 75 75
VVS
VVS Poul Martinsen
Gunløgsgade 21
32 54 95 55
ÆLDRERÅD
Ældrerådet Amagerbro
Njalsgade 13,1. vær.106
mandage 11.00-13.00
33 17 28 64 – telefonsvarer
ØKOLOGISKE VARER
Sund-Bixen
Englandsvej 29
32 97 06 07
Tirs.-fre. 14-19, lør. 10-14

FAGREGISTER
Optagelse i fagregisteret:
300 kr. for 10 udgivelser
(3 tekstlinier)
Ekstra linier: 60 kr. pr. linie
Priser excl. moms
Henv.: Bryggebladet, Leifsgade 7
32 96 28 15

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

Nyt på Bryggen

Spar 50%
på dit

nye brillestel
Ring til
Aut. optiker Finn Dyrberg
Tlf. 40 82 93 02

get. Her hed det sig, at det
var vigtig at komme med
ændringsforslag og ønsker.
– Og der kom en del, trods
den ultrakorte betænkningstid – f.eks. ønske om
flere værksteder og værksteder i stueniveau, ovenlysvinduer. Men blev forslag og ønsker overhovedet
taget alvorligt? Jeg aner
det ikke.
Fornemmelsen af magtesløshed skygger for min
udsigt til hvad jeg kan bruge det nye medborgerhus/kulturhus til.
Og jeg spørger, hvad det
er for en politisk kultur,
der bevidst eller ubevidst
handler og agerer så jeg
føler mig uden indflydelse
på og betydning for det,
de siger, netop gøres for
mig?
Jeg savner anstændig
politisk kultur omkring
det fremtidige hus, før jeg
tør kalde det medborgerhus eller kulturhus.

Gave til
Grøn
Plads
I sidste uge modtog Bryggens Grøn Guide en hundredkroneseddel fra en
ældre herre i støtte til Foreningen Grøn Plads i
Leifsgade.
Giveren mente ikke at
han kunne deltage i det
praktiske arbejde omkring
etablering af en Grøn
Plads ved den bemandede
legeplads i Gunløgsgade,
men ville gerne vise at projektet er værd at støtte.
Den uopfordrede gestus
har givet yderligere motivation til arbejdsgruppen
bag projektet og er nu
deponeret i Forenings kontoen sammen med kr.
10.000 fra Ejendomsselskabet Nordens »Christianshavns Oplagspladser
Fond«.
Foreningen Grøn Plads i
Leifsgade håber at kunne
præsentere et færdigt
arkitekttegnet projekt til
sommer udfra de mange
forslag som kom på banen
sidste år.
Interesserede personer,
foreninger og virksomheder bedes
kontakte
Bryggens
Grøn Guide, Jetje
Fink, i
Beboerhjørnet, Leifsgade 7,
telefon
32 96 97 28.
ljg

FORÅRSØNSKE
Jeg søger hjælp til
havearbejde på Nokken.
Ring så vi kan træffe aftale.
Telefon 32 57 40 17
I. Holdt Winther
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Bryggebo
udstiller
Den lokale kunstner
Marcos Byrd udstiller 17
malerier i Krasnapolski.
Alt fra illustrationer af
Bob Dylan-sange til
malerier af en frodig
kvinde liggende på fisk
udstilles på caféens
vægge.
Marcos Byrd har udstillet på talrige gallerier
og museer i USA, Mexico
og Danmark, og er mest
kendt her i landet for
hans flotte og populære
hval motiver på Zoologisk Museum og H.C.
Andersen vægmaleriet
på Køge Private Realskole.
Marcos Byrd udstiller i
Krasnapolski i Vestergade ved Gammel Torv
indtil den 31. marts.

mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen

Hej Frederik.
Du ønskes hjertelig
tillykke med din 6 års
fødselsdag. Håber du får
en dejlig dag.
Masser af fødselsdagsknus
fra Mor, Far, Sara og
Josefine

Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis.
Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2)
senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret – ved
medsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert.

KVINDE
Fra 45 år – med EDB-kendskab. Du skal lære
mig at bruge min computer til husbehov.
Du skal ikke være nørd, blot habil hverdagsbruger og kunne kommunikere din viden
videre til mig. Stor tålmodighed er en
nødvendighed. 3-5 timer ugentlig, efter aftale,
når du kan, når jeg kan. 100 kr. i timen.

32 95 34 13
Måske moske
Det er atter på tale om at
der skal bygges en moske
på grunden overfor KUA.
Og denne gang ser det
ud som om der er mere
hold i rygterne.
Ifølge Weekendavisen
forhandles der mellem det
statsejede Freja Ejendomme og en muslimsk organisation der har sit økonomi-

ske fundament i Muslim
World League, som har sin
base i Saudi-Arabien.
Ifølge avisen ligger kommunes papirer klar, og
man venter kun på en tilbagemelding fra SaudiArabien.
Der er allerede for år tilbage skabt lokalplansmæssig mulighed for op-

ONSDAG KL.19
HUSK at du kan møde
Bryggebladets redaktion
hver onsdag kl. 19-20 i
Beboerhjørnet, Leifsgade 7.
Her kan du fx gøre
opmærksom på begivenheder, du mener bør
dækkes, eller komme med
forslag til emner. Vi giver
gerne en kop kaffe eller
sodavand for en god idé!

KRYDS&TVÆRS
Indleveres indtil kl. 16 søndagen før bladet udkommer.
Vinder nr. 4/ 01 blev:
Hanne H. Hansen,
Egilsgade 44, 1.
Et gavekort på 100 kr. kan
afhentes og indløses hos
Holte Vinlager ved Per Toft,
Egilsgade 2.

navn/gade/nr.

førelse af en kulturel institution på grunden der
siden begyndelsen af 90’erne da også i folkemunde
har været kendt under
navnet »moskegrunden«.
Det har været taget tilløb til opførelsen af moskeen i flere år, men nu ser det
altså ud til at der kommer
realiteter bag de mange

rygter der har verseret.
Planerne om en moske vil
sandsynligvis igen blive
mødt med protester fra
højrefløjen.
Bryggebladet vil selvfølgelig holde øje med udviklingen i sagen og bringe
lokale reaktioner på den
dugfriske nyhed i de kommende numre.
mla
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Islands Brygge er en
B ydelen
forholdsvis nyskabelse. Inden
1903 var det meste af området en
del af havnen – d.v.s. under vand.
Kun Artillerivej og Skydevej var
anlagt. Artillerivej fulgte strandlinien og var oprindelig anlagt som
et dige for at forhindre oversvømmelse af den militære eksercits-plads som nu til dags udgør
den del af Amager Fælled bag Ballonparken og Universitet. Inden
1830 var Artillerivej kun en sti der
førte fra Enveloppen til Faste Batteri. Omkring 1830 blev stien udvidet til en regulær vej med allébeplantning og kaldtes »Haffners
Allé« og førte til den store øvelsesskanse »Polygonen«(området mellem Bergthorasgade og Kigkur-

ren). Området var hovedsagelig
brugt som skydeøvelsesplads helt
frem til 1950’erne. Fra 1673 afholdt man skydeøvelser hver lørdag ud over Amager Fælled. Da
området samtidig blev anvendt af
amagerbønderne til fællesgræsning af deres kvæg blev der ofte
stillet erstatningskrav til militæret
for en forsvunden ko. I 1765 anlagdes Faste Batteri; i 1776 Polygonen. Skydebaner bag Ballonparken blev anlagt i perioden mellem
1830-1867. I 1884 opfyldte man
området som nu er Statens Serum
Institut med dagrenovation. Dette
område har den ære at være Københavns ældste dokumenterede
losseplads. Senere i 1880’erne anlagde man bygninger og barakker,

Br yggen i udvikling
– anno 1900

som nu udgør Statens Serum Institut (tidligere Artillerivejs Kaserne). Ballonparken blev oprettet
omkring 1790 som teltlejr. 80 år
efter kunne man forsyne 70 af disse telte med trægulv. Men det var
først i 1886 at man opførte den
mere permanente lejr som vi kender i dag.
Der opførtes:
* 1 lille grundmuret vagtbygning
* 12 mandskabsbarakker
* 4 underofficersbarakker
* 2 mindre underofficersbarakker
* 1 staldbarak
* 1 barak for lejrkomandant
* 1 latrinbarak
Fra 1903 begyndte man opfyldning af området, som vi nu kender

som Bryggen. På de oprindelige
skøder for området kan man læse
de traditionsrige navne, såsom
Beauvais Konserves Fabrik (senere en del af ØK) og C.W. Obel
Tobak. Ejendommene skød op i
rekord fart derefter. I 1906 udskrev man en arkitektkonkurrence
for området mellem gaderne
Islands Brygge, Gunløgsgade,
Halfdansgade og Artillerivej. 1.
præmien blev vundet af arkitekten
Gundestrup og blev udført med én
enkelt ændring: Københavns Kommune betingede sig at opkøbe arealet mellem Leifsgade, Bergthorasgade, Isafjordsgade og Gunløgsgade (dér hvor legepladsen ligger),
da man mente der var brug for
opholdsarealer og at kvarteret

ellers ville blive for tæt bebygget.
Var den oprindelige plan blevet
vedtaget, ville der i dag have været
en boligblok på legepladsens område. Man kan undre sig over
kommunens forståelse for byudviklingen i 1906. Uden dette åndehul ville Bryggen være ganske
anderledes.
I løbet af tyve år var det Islands
Brygge som vi kender i dag anlagt. Opfyldning af havneløbet
fortsætte frem til 1974 og nye byggerier i form af industriområde og
kolonihaver fulgte opfyldningen.
ljg

Den 8. marts er kvindernes internationale kampdag
– er der stadig noget at kæmpe for?

Emmy Pedersen, Islands Brygge:
– Ja, det er der i hvert fald!
Ligeløn – det er et minimumskrav, og
flere mænd skal på barsel.
Det handler om kvindernes ret til både
at få børn og have et job

Theis Rosenkvist, Gunløgsgade:
– Ja, det synes jeg – ligeløn for eksempel. Og lige værdighed. Hvordan det
skal opnås? Gennem synliggørelse.

Charles Olsen, Halfdansgade:
– Ja, der er! Det handler om ligestilling.
Den er kun halvt om halvt opnået nu.
Nogen fremgang er der sket i min tid,
men det er ikke nok.

Sara Vibe, Gunløgsgade:
– Åh nej!! Jo, det er der vel stadigvæk.
Der er endnu forskel på mænd og kvinder herhjemme, for eksempel med hensyn til løn. Jeg har ikke børn, men mange kvinder har byrden med både arbejde og børn – selvom mændene tager sig
af mere i dag.

