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BRYGGEBLADET
Moské i
Njalsgade?
Bryggebladet går i en række artikler
bag om planerne for Moské-grunden.

St. Thorlakhus hører blandt de ejendomme, som ikke har opnået tilstrækkelig tilslutning til køb af ejendommen.

To ejendomme sprang i
målet
Pensionskasserne står klar til at overtage de ejendomme
der siger nej til andelsmodellen
Planerne om at stifte andelsboligforeninger i St.
Thorlakhus og Saga G er
opgivet i denne omgang.
Tilslutningen blandt beboerne var ganske enkelt
ikke stor nok, og initiativgrupperne måtte springe
fra i målet.
Fra pålidelig kilde erfarer Bryggebladet at ejendommene, som ikke vælger
andelsmodellen vil blive
videresolgt til en stor pensionskasse. De pengestærke selskaber er endda så
langt fremme med deres
planer, at der allerede er
taget kontakt til det boligadministrationsselskab
der skal overtage efter
Norden.
Hvor mange ejendomme
det kommer til at dreje sig
om, står endnu ikke klart.
Tidsfristen for at overtage
ejendommene på andelsbasis er endnu ikke nået,
og der arbejdes stadig på
fuld tryk i de øvrige ejendomme, der er berørt af
Nordens udsalg til datterselskabet Øresund.
I enkelte ejendomme er
man så langt fremme, at
spørgsmålet ikke er relevant. Således er det kun
formaliteter der mangler,
inden et flertal af beboerne
i Njal/Saga og Gunløg
overtager deres boliger på
andelsbasis.
Formanden for Andelsforeningen der dækker de
to ejendomme Njal L og
Saga A, Asser Jensen, fortæller således til Bryggebladet, at skøderne underskrives torsdag i denne
uge.
– Det strømmede ind
med tilmeldinger i sidste
weekend, og vi nåede en
tilslutning på 65 procent,
beretter Asser Jensen.
Andelsforeningen er landet på en model, der medfører en månedlig stigning

i huslejen (boligafgiften)
på hhv. 700 og 1000 kroner
månedligt for de to matrikler.
Gunløg er med en lidt
mindre tilslutning – i skrivende stund cirka 56 procent – også købeklare.
Endnu er samtalerne med
Norden dog ikke rigtigt
kommet i gang.
– Der er ikke den velvilje til at kommunikere fra
Nordens advokats side
som man kunne forvente,
mener formanden for A/B
Gunløg, Preben Jønsson,
der forudser at de første
samtaler med Norden
kommer i forbindelse med
underskrivelsen af salgspapirerne.
Han forventer dog også
at tilslutningen vil øges, da
det endnu ikke er alle lejere i ejendommen der har
meldt tilbage.
Den manglende kommunikation med beboerne i
ejendommene er også blevet bemærket i de ejendomme der endnu ikke er
købeklare. Blandt andet i
Njal A hvor bestyrelsen i
A/B Njal ligefrem betvivler
det etisk forsvarlige i Nor-

Lotte Bundsgaard, by- og
boligminister.

dens fremgangsmåde, idet
man havde fået et mundtligt tilsagn om en forlængelse af tilbudsperioden,
som nu tilsyneladende
ikke bliver opfyldt.
Bestyrelsen er derfor
gået i gang med at arrangere tilmeldelsesmøde den
4. april. Der vil i dagene
forud være mulighed for at
møde bestyrelsen og modtage information om tilbuddet.
I Egilshus afholdes der
generalforsamling i indeværende uge, og der ser
det ud til, at der er en tilslutning, som nærmer sig
de eftertragtede 60 procent.
Imens der altså arbejdes
på højtryk i Nordenejendommene, som er blevet
tilbudt til salg til det 100
procent-ejede datterselskab Øresund, er det interessant, at beboerne i ejendomme, der fortsat ejes af
moderselskabet, ikke er
blevet tilbudt at købe
deres ejendomme i forbindelse med ejerskiftet at
koncernen. Sådanne Norden-ejendomme findes i
øvrigt ikke på Bryggen.
Manøvren med at sælge
til datterselskabet er kommet i politikernes søgelys
og har blandt andet været
drøftet i Borgerrepræsentationen, ligesom by- og
boligminister Lotte Bundsgaard er blevet spurgt om
lovligheden i handelen.
Ministeren kunne ikke
besvare spørgsmålet i sidste uge, men skal først
have eksperter i Erhvervsog Selskabsstyrelsen til at
kigge handelen efter i sømmene.
I et personligt svar til
Sussie Paddison nævner
ministeren dog muligheden for at få foretaget en
ejendomsvurdering af en
uvildig part.
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På trods af at Islam er den
næststørste religion i Danmark, findes der ingen
egentlige og officielle moskéer i landet. I stedet har
muslimerne eksempelvis
været henvist til tidligere
lagerbygninger, små nedlagte forretninger samt
diverse kælderrum i forbindelse med religiøse
aktiviteter.
Den såkaldte Moskégrund i Njalsgade har i de
sidste omkring 10 år været
udlagt til areal for bygning
af en moské. Planerne er
imidlertid aldrig blevet
ført ud i livet. For nylig har
Københavns
Kommune
taget initiativ til at få samlet de forskellige muslimske grupper omkring forhandlingsbordet, hvilket
har resulteret i at den
internationale organisati-

on Muslim World League
nu undersøger mulighederne for at købe grunden
af det statsligt ejede ejendomsselskab Freja A/S.
I dette og kommende
numre vil Bryggebladet
prøve at afdække perspektiverne i planerne om en
moské i lokalområdet.
Hvad er de arkitektoniske
planer? Hvor stor bliver
den? Hvor og hvornår skal
den bygges? Hvem og hvor
mange kommer til at
benytte den? Hvilke aktiviteter planlægger man?
Hvad er en moské egentlig? Hvorfor er der ikke
bygget en moské endnu?
Disse er blot nogle af de
spørgsmål som Bryggebladet vil prøve at besvare.
-agn

Ti uger som
rystede Bryggen

Se side xx

Retssag på vej

Græshoppen får
kniven
Borgerrepræsentationen
ventes i denne uge at
konfirmere udvalgsindstillingen om at lukke
den lille daginstitution i
Thorshavnsgade, Græshoppen.
Dermed mister Islands
Brygges forældre muligheden for lokalt at vælge en
lille institution til deres
børn. Pladserne bliver tilskrevet i de øvrige institutioner.

Opsigelsen
forventes
effektueret straks, således
at driftsoverenskomstens
ni måneder lange opsigelsesperiode starter den 1.
april. Opsigelsen vil dog i
praksis betyde, at børnehaven lukker i løbet af
sommeren.
Bryggebladet vender i
næste nummer tilbage
med reaktioner på den
endelige lukning af Græshoppen.
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Stig Hasselbalch, formand
for beboerforeningen i St.
Thorlakhus, kommenterer
Bryggebladets dækning af
Norden-salget og lejernes
eventuelle køb af ejendommene.
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Naturklagenævnet sagde i
forrige uge nej til store
butikker i de københavnske bydele – men satte
dermed nyt fokus på sin
egen godkendelse af storcenteret i Ørestaden.
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Kultur-tur

Vi har lavet en lille guide
til nye oplevelser for nethinden.
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Koncert

S
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Se vort udvalg af
mahognimøbler
og lysekroner
Åbningstider: tirsdag & torsdag
fredag
lørdag

13-18
14-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿

Søndag d. 1. april kl. 16 er
der koncert i Hans Tausens Kirke med et program
af nykomponeret musik.
Musikere er blandt andre
Gunnar Lychou, bratsch
(billedet).
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2300 Frederiksberg S
ormanden for beboerforeningen Store Thorlakhus beklager sig andetsteds i ihåndværende
F
blad over Bryggebladets dækning af konsekvenserne af den handel mellem Ejendomsselskabet Norden
og datterselskabet Øresund A/S, der for snart ti
uger siden kastede beboerne i en række ejendomme
på Bryggen ud i en ret grundlæggende overvejelse:
Skal jeg fortætte som lejer eller skal jeg blive
andelshaver?
Ifølge Stig Hasselbalch er der stort set ikke den
ting vi ikke har gjort forkert:
Det er blandt andet for galt at vi i en artikel loyalt citerer fra et læserbrev fra en privatperson, der
»tilfældigvis« bruger en del af sin fritid på at være
formand for Lokalrådet. Og vi skulle også have
ladet være med at stille spørgsmålstegn ved det
tvivlsomme i handelen mellem Norden og datterselskabet, som ikke engang By- og Boligministeren tør
give et svar på uden eksperters hjælp.
Beboerforeningsformanden har dog ret i en ting i
sit lange læserbrev: Og det er, at sammenholdet på
Islands Brygge ikke er hvad det har været.

E

rindringens hjul drejer langsomt:
For små ti år siden viste beboerne, at slaget –
når drengene med de tunge støvler vælger at trampe nedad – rent faktisk kan vindes ved at stå sammen og skubbe opad: Behøves vi sige flygtningeskibet Norrøna mere end en gang? Nej vel.
Det sammenhold har ikke været der i denne periode med overvejelser om skift fra leje til andel. Eller
– rettere sagt: Det har ikke været stærkt nok.
Ikke på tværs af ejendommene i hvert fald, ikke
gennem én samlende organiserende enhed som for
eksempel Lokalrådet. Eller for den sags skyld Bryggebladet. Men i de enkelte ejendomme har aktiviteten været stor.
At det ikke alle steder er blevet til det – ifølge
Stig Hasselbalch selvindlysende – ja til andelskøb
er så en anden sag. Den vigtige opgave der står tilbage når røgen lægger sig er – uanset om der er
kommer tre, fire, seks eller syv nye andelsboligforeninger til – at styrke og udvikle det sammenhold,
der i generationer har været et af Islands Brygges
fornemmeste kendetegn.

lot ser det ud, når diverse politikere og forretningsmænd præsenterer nye planer for vores
F
område:
Islands Brygge er et attraktivt område for spekulanter af en snart sagt enhver art. Her investeres og
her bygges, og hvordan vores bydel ser ud om ti år
kan der kun gisnes om. Forandringerne går ikke
upåtalte hen – heller ikke i folkemunde, hvor Bryggen har fået tilnavnet »Amagers Frederiksberg«.
Det kan man så vælge at tage som en kompliment –
eller også kan man lade være. Det er helt frivilligt
efter smag og temperament.
Men hvis prisen er et »2300 Frederiksberg S«,
hvor sammenholdet er røget, hvor vi sidder fragmenteret i små foreninger kun med tid til at tjekke
kursen på vores andelskrone, er det i hvert fald ikke
godt.
kommende tid vil stille nye krav til sammenpå Islands Brygge.
DDenenholdet
første omgang er allerede ved at blive ringet
ind: Opførelsen af en moske overfor KUA. Den
første reaktionære retoriker har allerede meldt sig
med en udtalelse om at selvfølgelig skal der bygges
en moske, bare ikke her. Byg den på Sjælland, på
Fyn eller i Jylland, så skal vi nok vise vores åbne
sind.
Men netop forsvaret af muslimernes ret til en
moske kan være en passende prøve på bryggeboernes sammenhold. Lad os stå sammen om at byde
moskeen velkommen som det bidrag i erkendelse af
at mangfoldighed er en gave og et gode.
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Visioner for milliarder
Kommuneplan 2001 – Hvad er det for en størrelse?
Ørestad Nord gemmer
sikkert flere overraskelser for både bryggeboere
og planlæggere.

Kommuneplan er den
overordnede plan for den
fysiske udvikling i Københavns Kommune. Planen
revideres i hver kommunale valgperiode og det
nuværende forslag er derfor udarbejdet på baggrund af kommuneplanen
fra 1997. Kommuneplan
2001 er enkelt forklaret
kommunens strategi for de
næste fem år: en rettesnor
for idéudvikling i den nærmeste fremtid. Forslaget
tager udgangspunkt i de
nuværende forhold, udpeger indsatsområder og
sætter mål for en bæredygtig udvikling.
Det lyder meget lige til.
Men når man tager i
betragtning, at forslaget er
en dagsorden for hele
Københavns infrastruktur,
hvor hele den tunge kommunale mekanisme sættes
i bevægelse, er det yderst
vigtig, at strategien er i
orden. Indtil den 1. juni
2001 har Københavns borgere mulighed for at kommentere
Komuneplan
2001.

Islands Brygge Syd (Havnestad) og bemærker, at
udviklingen vil ændre
bydelens fysiske karakter
med hensyn til indbyggertal og arbejdspladser. Man
forudser en to til tredobling i antallet af boliger i
bydelen med et ønske om
at gøre området mere
attraktivt for en bredere
befolkningsgruppe, herunder børnefamilier. Der skal
tages stilling til daginstitutioner og skoler i fremtiden.

Fortsat udbygning af
Havneparken

Kommuneplan i
to dele
Forslag til Kommuneplan
2001 er trykt i to dele. Den
første del tegner et perspektiv af kommunen,
hvor man redegør for hele
kommunens hovedstruktur: byudvikling, bybevaring, boliger, erhverv,
detailhandel, institutio-

ner, rekreation og fritid,
trafik og trafikanlæg, miljøanlæg og miljøbæredygtighed. I den anden del af
forslaget kigger byens
planlæggere på de enkelte

bydele og udpeger indsatsområder.
For Vestamager har
planlæggerne fokuseret på
de store udviklingsprojekter Ørestad, Ny Tøjhus og

Borgermøde om Kommuneplan 2001
Kommuneplan 2001 er kommunens
overordnede plan for byens fysiske
udvikling. Planen er nu sendt i offentlig
høring indtil den 1. juni 2001.
Deltagerne er Manja Sand (A), Lars R
Jensen (B) Ole Hentzen (C), Jens
Johansen (F), Lars Hutters (L), Kenneth Lambrecht (O) Preben Bille Brahe
(V) Jens K. Christensen (Ø).
For yderligere information: kontakt
Jan Horskjær, leder af Københavner
Information, tlf. 33 66 33 66.
Til næste nummer bringer Bryggebladet et interview med tre borgerrepræsen-

tanter, som har tilknytning til vores
bydel, og beder dem at give deres bud
på, hvad fremtiden har at byde på for
Islands Brygge.
Deltagerne er Martin Geertsen (V),
som bor på Bryggen, Finn Rudaizky (A),
som har været aktiv med blandt andet
boldbanerne ved Lossepladsvej og Rikke
Fog-Møller (Ø), som har en fortid som
Bryggens Grønne Guide. Har du spørgsmål til dem omkring Bryggens fremtid
og Kommuneplan 2001 bedes du sende
dem til Bryggebladet – Leifsgade 7 eller
med E-mail: bryggebladet@mail.dk

Med planlæging af over 1,5
millioner etagekvadrameter erhvervsorienteret byggeri er det vigtigt, at området udvikles »efter de nyeste principper for fremme
af miljømæssig bæredygtighed«. Der planlægges
flere nyttehaver, boldbaner, samt campingpladser
og golfbane for at modvirke erhvervskoncentration.
At folkets Havnepark
endelig har fundet plads i
byplanlæggernes fremtidsplaner, kan læses i afsnittet ‘Mål for miljø, grønne
træk m.v.’: »Ved havnefronten fortsættes udbygningen af Havneparken på
Islands Brygge«.
På det trafikpolitiske
område satser planlæggerne på en udbygning af den
gode kollektive trafikbetjening med metroen som den
vigtigste del. Nye vejanlæg
i forbindelse med Ørestaden og en del cykel- og
gangstier prioriteres højt.
Forslagene for Kommuneplan 2001 kan ses og
kommenteres på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/kommuneplan.
ljg

Intet svar om Norden-handel
Boligministeren udskyder svar om Norden-handel
By- og boligminister Lotte
Bundsgaard (S) ville ikke
på stående fod svare Enhedslistens Keld Albrechtsen på, om det var lovligt,
da
Ejendomsselskabet
Norden solgte 15 ejendomme til et 100 procent ejet
datterselskab.
Heller ikke anmodningen om at vurdere prisen
ville ministeren efterkomme i første omgang.
»Da spørgsmålet vedrører selskabsretlige forhold, har jeg anmodet
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om bidrag til besvarelse af spørgsmålet«, skriver ministeren og lover at

svare så snart dette bidrag
lander på hendes bord.
I et brev til den lokale
Sussie Paddison opfordrer
ministeren dog til, at der »i
forbindelse med overvejelserne om accept af tilbudet
om overtagelse af ejendommen, indhentes en
kvalificeret vurdering af
ejendommens forventede
handelspris«.
Også de lokale parlamentarikere har kigget på
Nordens opsigtsvækkende
handel. Enhedslistens to
medlemmer af Borgerrrepræsentationens Bygge og
Teknikudvalg,
Mikkel
Warming og Jens Kjær

Christensen, måtte dog se
deres beslutningsforslag
om en nærmere undersøgelse af handelen afvist på
udvalgets møde den 21.
marts.
Hvorvidt den ejendommelige handel mellem
Ejendomsselskabet Norden A/S og datterselskabet
vil blive forfulgt yderligere
parlamentarisk, afhænger
primært af, hvordan Keld
Albrechtsen reagerer, når
Lotte Bundsgaard kommer
med sit endelige svar på
paragraf 20-spørgsmålet
vedrørende lovligheden i
handelen. Der er ikke i
Folketingets regler fastsat

en tidsfrist for, hvornår
ministerens svar skal foreligge.
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En varm hilsen og
tak til vennerne
for opmærksomhed
og deltagelse
i forbindelse med
min stedfar
Steen Aage Jensens
død og bisættelse.
Sonja Larsen
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Retssag på vej om
kommunens butiksplanlægning
Naturklagenævnet sagde i forrige uge nej til store butikker i de
københavnske bydele – men satte dermed nyt fokus på sin egen
godkendelse af storcenteret i Ørestaden
Naturklagenævnet har nu
truffet endelig afgørelse i
den klagesag, som foreningen »Amager Mod Overflødige
Storcentre«
(AMOS) havde rejst om
Københavns Kommunes
butiksplanlægning.
Allerede i sidste måned
afgjorde nævnet de fleste
klagepunkter, men et af
dem – nemlig spørgsmålet
om kommunens tilladelse
til et antal særligt store
butikker – behandlede
man i første omgang kun
delvis.
Efter planloven må nye
udvalgsvarebutikker (dem
som ikke er dagligvarebutikker) ikke være større
end 1.000 m2, medmindre
der gives en særlig planlægningsmæssig begrundelse i hvert konkret
tilfælde.
Københavns Kommune
havde i sin plan for detailhandelen, som blev vedtaget sidste år, tilladt nyopførelse af 35 udvalgsvarebutikker på 1.500-2.000
m2 i løbet af de næste 12
år, heraf ti i storcenteret i
Ørestaden, ti i City samt
én i hver af de 15 bydele.
Men AMOS fandt ikke, at
kommunen havde givet tilstrækkelig begrundelse
herfor.
I sidste måned traf Naturklagenævnet kun afgørelse om de ti butikker i
Ørestaden. Nævnet var
her enig i, at Københavns
Kommune ikke havde
overholdt planlovens krav
om begrundelse. Men samtidig havde nævnet i kommunens redegørelse for
planen fundet en formulering om butikkernes gode
lokalisering i Ørestaden
(!), som efter nævnets
opfattelse godt kunne have
gjort det ud for en begrundelse.
Nævnet mente derfor
ikke, at fejlen var så alvorlig, at planerne skulle
underkendes, og i pressen
slog såvel nævnets formand som miljøminister
Svend Auken det hen som
en »fodfejl«, at kommunen
ikke klart havde anført,
hvad der var begrundelsen.
Men i sin nye afgørelse,
som handler om de øvrige
25 butikker, finder nævnet
den manglende begrundelse så alvorlig, at man
underkender de 15 butikker i bydelene.
De 10 butikker i City må
der derimod, som der står i
afgørelsen, »efter flertallets opfattelse vel siges at
være peget på en særlig
planlægningsmæssig
begrundelse for« – den
tøvende formulering dækker over, at kommunen
alene har anført nogle
generelle betragtninger
om City som landets
hovedhandelscenter.
Ligesom for Ørestadens
vedkommende finder næv-

net, at dette udtrykkeligt
burde have været anført
som begrundelse for at fravige planlovens normale
maksimumstørrelser, men
at fejlen ikke er så væsentlig, at planerne er ugyldige.

Sprogligt røgslør
Med underkendelsen af de
store butikker uden for
City bringer nævnet sig
ikke alene på kant med sin
første afgørelse, men også
med sin øverste politiske
chef, miljøministeren.
Forhistorien er nemlig
den, at ministeren, allerede da kommunens planforslag sidste år var til
høring, nedlagde veto,
blandt andet fordi planen
på det tidspunkt tillod et
endnu større antal butikker på endnu flere m2 – op
til 5.000 m2 – uden at
opfylde planlovens krav
om begrundelse.

…med underkendelsen
af de store butikker uden
for City bringer nævnet
sig ikke alene på kant
med sin første afgørelse,
men også med sin
øverste politiske chef,
miljøministeren…
Gennem forhandlinger
nåede parterne til enighed
om ændring af forslaget,
og miljøministeren sendte
i juni måned et brev til
kommunen med ophævelse af vetoet. Centralt i brevet er følgende passage,
som nok skal læses et par
gange, før man vurderer,
om den giver mening:
– »Det kan dog anses for
at være en særlig planlægningsmæssig begrundelse,
at der i konkrete, afgrænsede, centralt placerede
områder kan gives mulighed for konkrete antal
udvalgsvarebutikker på op
til 1.500 m2 bruttoetageareal i bydelscentre og
2.000 m2 i City/Ørestad
City Center – på baggrund
af, at der skal være mulighed for mindre udvidelser
samt nyindretning af et
mindre antal udvalgsvarebutikker i City/Ørestad
City Center og bydelscentre og for dermed at opnå
en fleksibilitet i den administrative praksis.«
Det fremgår herefter af
brevet, at ministeren kunne gå med til de 35 store
butikker, som kom til at
indgå i den endelige plan.
Med ministerens skriftlige
accept havde Københavns
Kommune nok regnet
med, at der i det mindste
var sikkerhed for disse 35
butikker.
Men nu har Naturklagenævnet altså underkendt
15 af dem. Nævnet har ved

læsning af miljøministerens brev ikke fundet
anden begrundelse for at
tillade store butikker end
ønsket om »fleksibilitet i
den administrative praksis« – og dette er ifølge
nævnet ikke en særlig
planlægningsmæssig begrundelse.

Spinkelt grundlag
Naturklagenævnets
afgørelser kan altså sammenfattes således:
1. De store butikker i
City og i Ørestaden er der
ikke givet tilstrækkelig
begrundelse for, men der
»må vel siges«, omend indirekte, at være »peget på«
en begrundelse, så disse
butikker kan godkendes,
selv om planlovens krav
formelt set ikke er opfyldt.
2. De store butikker i de
15 bydele er der heller
ikke givet tilstrækkelig
begrundelse for, og her er
mangelen så alvorlig, at
planerne ikke kan godkendes.
AMOS stiller sig ikke
tilfreds med denne udgang
på sagen:
– Vi finder det meget
mærkeligt, at Naturklagenævnet selv påtager sig at
opfinde en begrundelse for
at komme kommunen til
undsætning, siger foreningens talsmand, Karl VogtNielsen.
– Efter vores opfattelse
er der ikke skyggen af
særlig planlægningsmæssig begrundelse for en eneste af de store butikker.
Nævnet har bare ikke villet bremse de store, igangværende milliardprojekter
– specielt i Ørestaden, som
staten og kommunen har
store interesser i som ejere
af Ørestadsselskabet.
AMOS hæfter sig ved, at
det kun var et spinkelt
flertal af politikerne i
Naturklagenævnet, nemlig
fem mod fire, som godkendte de store butikker i
City, og et klart flertal,
nemlig syv mod to, som
underkendte butikkerne
uden for City.
– Juridisk hviler afgørelsen tydeligvis på et meget
tyndt grundlag, og vi vil
indbringe sagen for Folketingets
Ombudsmand,
ligesom vi forbereder et
sagsanlæg mod Naturklagenævnet, siger Karl VogtNielsen.
Detailhandelskæden De
Samvirkende Købmand
har på forhånd givet
AMOS tilsagn om at finansiere retssagen.
De to medlemmer af
Naturklagenævnet, som
uden forbehold støttede
Københavns overborgmester Jens Mikkelsen – for
nylig kåret som landets
mest erhvervsvenlige borgmester – var i øvrigt repræsentanterne for Venstre og Konservative. max
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Stig Møller, Ken Gudman, Peter Ingemann
Esben Just, Michael Friis, Rasmus Grosell
Super C lub
Mike Gator
Roy Richards and Friends
Øernes Blues Band
Jacob Rønne & Colin Wilkinson
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LouiseHart, Christer Tybjerg, Magnus von Bülow
Kaare Thøgersen Trio
The Clowns
Hooked on Blues
Sascha Dupont, Tomas Høffding, Christian Lundbak, Morten Bay,
Tobias Folting
Doctors Order
Akustisk Kvartet
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Jacob Reich, Casper Poppe, Anders Krogh
Louise Brüel, Jørgen Lang, Mika Vandborg, Jens Simonsen,
Kenneth Spenner
Seidelin, Egedal & Wittrock
De Store
Juicy Blues
Bo Wilson Band
Bajani
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Billy Cross, Mik Schack, Flemming Ostermann
Manuela Lærke Duo
Carsten Melner, Knut Henriksen, Ken Damkier
Organized Crime
Naughty Nipples
Instant Coma
Lasse Fischer & Alex Hermansen Duo

Man 30.

2330

Palle Klok, Jacob Rathje, Morten Wittrock
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Se også vores
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Lørdag 31. marts kl. 21

BALLROOM ✧ Sturlasgade 14

KARAVANE BLÅ
multietnisk pop!

Entré 50 kr. – døre åbner kl. 20
Billetsalg på Biblioteket, Njalsgade 15 og i Beboerhjørnet,
Leifsgade 7. Evt. rest. billetter i døren.

FREDAG 6. april: BALLROOM · Sturlasgade 14

POLKAGEIST

polka med power

Anne Eltard · Øyvind Ougaard · Michael Friis · Klaus Menzer
Support: RC 41
Entré 50 kr. Døre åbner kl. 20.
Billetter i Beboerhjørnet og på Biblioteket
– evt. restbilletter i Ballroom.
HUSK: Satellittens styringsmøder er åbne for alle.
Styringsmøderne foregår den anden mandag i måneden kl. 19 i Beboerhjørnet.
Næste møde er mandag den 9. april kl. 19. Velkommen!
Tirsdag 17. april kl. 19: OBS: Foregår i Foreningssalen, Leifsgade 26:
Valg af Satellittens Styringsgruppe – alle er velkomne.
Alle er – mod legitimation – stemmeberettigede. Kun bryggeboere kan vælges.
Torsdag 19. april kl. 19: OBS: Foregår i Foreningssalen, Leifsgade 26:
Møde om indhold i nyt medborgerhus i Havneparken – alle er velkomne.
Leifsgade 7 · 2300 København S · Tel. 3295 1394 · Fax 3257 0295 · E-post: gimle@kuc.dk

Violinist Anne Eltard, bassist Michael Friis, trommeslager Klaus Menzer og
harmonikamishandler Øyvind Ougaard.

Polkageist
Fredag d. 6. april præsenteres i Ballroom et perlende prægtigt power polka
party.
Nye unge musikere – RC
41 – med interesse i Verdensmusikken
varmer
aftenen op med en musikalsk rundtur, der genremæssigt måske er lige så
varieret som aftenens
hovednavn Polkageist.
Polkageist er fire af
Danmarks mest rutinerede musikere, der har slået
sig sammen om et særdeles særpræget polkaprojekt – og hvor det dog rykker! (hør eventuelt deres
nye CD i forvejen).
Violinisten Anne Eltard,
bassisten Michael Friis,
trommeslageren
Klaus
Menzer og harmonikamishandleren Øyvind Ougaard høvler sig igennem
Polkageists
repertoire,
som er en blanding af

salsa, taranteller, rock’n’
roll, balkan, calypso, russisk, polka m.m.m.
Den forrygende violinist
Anne Eltard, som kan spille højt, vildt, blødt og længe på en halv liter danskvand med æblemost, er
lige som de øvrige musikere kendt fra utallige flotte
musikbegivenheder.
Harmonikaspilleren Øyvind Ougaard – også kendt
som Bruno Fallasso i Monrad og Rislunds show ‘De
nøgne heste fra Upernavik’.
Michael Friis, som siden
Yngre Stenalder (1970’erne) har lagt bas til en hel
generation af danskrockere. Han har for eksempel
været med på alle Sebastians afskedsturneer.
Klaus Menzer, den unge
mand med den fjerne 80erfortid i Sneakers, har dog
musikalsk været lige så
vidt omkring som de øvrige.

Alle fire har tidligere
spillet sammen i forskellige kombinationer og sammenhænge.Ougaard
og
Friis mødtes for eksempel i
1985 og sær musik opstod,
da de begge blev hyret af
førnævnte Monrad og
Rislund. Senere arbejdede
de sammen blandt andet
om at skrive musik til de
danske tegnefilm ‘Valhalla’
og ‘Quark’.
Altså, vi er jo fire musikere, som godt kan lide at
spænde over et vidt felt.
Og så kan vi også godt lide,
når der er power i lortet,
erkærer Ougaard. Det er
der garanteret lørdag d. 6.
april i Ballroom!
Entré 50 kr. Billetter på
Biblioteket, Njalsgade 15
og Beboerhjørnet, Leifsgade 7. Evt. restbilletter i
Ballroom.

Bryggen for begyndere…
Steak

✧

Burger

✧

Nacho

✧

Sandwich

Selskaber op til 24 personer
Al slags mad
Menuforslag haves

På Bryggen bor både
indfødte og tilflyttere. En
af forudsætningerne for at
lokalsamfundet
fortsat
skal udvikle sig er, at alle –
både gamle og nye bryggeboere – deltager aktivt i
det lokale liv, men det
kræver, at man ved lidt om
de muligheder man har.
Som tilflytter kan det nogle gange være svært at forstå hvad der sker og hvorfor. Hvad er Lokalrådet
egentlig? Hvad foregår der

Priser 149,- pr. kuvert
Forretningsfrokoster
arrangeres

Tinsoldater
I perioden 9. april – 5. maj
udstiller
Chakoten
–
Dansk Militærhistorisk
Selskab et udvalg af deres
fint forarbejdede modelfigurer af soldater i originale uniformer.
Udstillingen omfatter
panoramaer fra den ameri-

i Beboerhjørnet? Hvordan
får jeg medindflydelse på
det nye medborgerhus?
Hvorfor hedder min gade
Gunløgsgade, Sturlasgade
el.lign? Dette er blot
eksempler på spørgsmål,
som gamle bryggeboere
sikkert ved en masse om,
men som nye ikke nødvendigvis har samme baggrund for at forstå. I de
kommende numre vil
Bryggebladet forsøge at
råde bod på dette i artikel-

serien »Bryggen for begyndere«. Der opfordres derfor
til, at nytilflyttede læsere
kontakter Bryggebladet
med emner, som de har
behov for få undersøgt, og
så vil Bryggebladets egne
»nybegyndere« putte undersøgelsesbrillerne på.
Gamle bryggeboere må
dog gerne læse med –
måske kan de også få
noget ud af, at der bliver
kigget med nye briller på
det gamle.
agn

kanske borgerkrig, det vilde vesten samt krigsspillet
Warhammer.

Den 25. marts trådte Danmark ind i Schengen-samarbejdet, hvilket medfører
en række ændringer, når
man som dansker skal rejse ind og ud af de øvrige
medlemslande.
I den forbindelse har
Justitsministeriet udarbejdet pjecen »Danmark og
Schengen – en praktisk
vejledning«, som kan hentes på biblioteket.

Påske
Biblioteket har bøger med
påskeklip, påskevers og
påsketraditioner. Og vi har
billedbøger med påskehistorier. Kom ned og se.

Schengen

MOSKE

28. marts 2001

Muslimsk uenighed og politisk
vægelsind
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hugo fokdal as blikkenslager & vvs installatør
Islands Brygge 15
2300 København S

32 54 00 32

Hvorfor er der ikke blevet bygget en moské i Danmark endnu?
Islam er den næststørste
religion i Danmark. Samtidig er Danmark faktisk et
af de få EU-lande, hvor
muslimerne stadig ikke
har en egentlig og officiel
moské.
Ifølge de fleste eksperter
er der to hovedårsager til,
at der endnu ikke er bygget en moské. Dels forskellighederne mellem de
mange muslimske grupperinger i København og
Danmark, dels manglende
politisk velvilje.
Muslimernes
interne
forskelligheder bliver ofte
overset i medierne. Der er i
debatten en tendens til at
skære alle muslimer over
den samme kam, men det
er lige så forkert som at
sætte lighedstegn mellem
katolikker og protestanter
i den kristne kirke.
Bryggebladet har talt
med den radikale folketingskandidat og nuværende medlem af Borgerrepræsentationen,
Naser
Khader. Han er næsten
lokal, idet han bor på Christianshavn, og desuden
ved han i kraft af sin muslimsk-kulturelle baggrund
en masse om forskellighederne inden for det muslimske
trossamfund.
»Grundlæggende er de to
hovedretninger – sunniIslam og shia-Islam – så
forskellige i deres religiøse
praksisser, at det ikke vil

kunne lade sig gøre at
samle dem i den samme
moské«, udtaler Khader og
fortsætter »Desuden gik
der simpelthen politik i
den. Det var i høj grad de
muslimske landes ambassader, der var involveret i
processen. Det vil sige, at
svagheden var, at det var
folk uden større tilknytning til Danmark. Det
man i stedet burde gøre er,
at lave en paraplyorganisation for alle de muslimske grupperinger. Det har
man eksempelvis gjort i
Norge og Sverige. Det er jo
nemmere kun at forhandle
med én interesseret.«

Skrinlagt uenighed
Nu er der noget, som tyder
på, at de fleste uenigheder
er ved at være skrinlagt. I
Kristeligt Dagblad, som har
dækket sagen i flere omgange, er flere af de muslimske ledere i sidste uge
citeret for at være villige til
at gå lidt på kompromis,
således at der nu er bred
opbakning til projektet.
De statslige, amtslige og
kommunale myndigheder
har dog heller ikke altid
været lige samarbejdsvillige. Der har i flere sammenhænge været en tendens til, at lokalpolitikere
fra alle dele af det politiske
spektrum
selvfølgelig
mener, at der skal bygges

Naser Khader er positiv
stemt over for en moské.
Foto: Lars Hansen

officielle moskéer i Danmark til en så betydelig
religion. Samtidig har man
ofte hørt de samme politikere udtale »det er helt
fint med moskéer, så længe
det ikke foregår i mit
lokalområde«.
Dette præger også den
nuværende debat, hvor
bl.a. det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentation, Jette Bautrup, i Amager Bladet i sidste uge, er citeret for lignende holdninger. Denne
type argumentation er
karakteristisk for mange
lignende sager, eksempelvis når placeringen af
behandlingscentre for stof-

misbrugere, lossepladser
eller lignende diskuteres.
Naser Khader forklarer, at
da man byggede en moské
i Norge, var der også vilde
protester: »Men nu hvor
den har ligget der et stykke tid, vil naboerne ikke
undvære den. Den har
givet området mere værdi
på flere planer«. Det skal
dog i denne sammenhæng
understreges, at Københavns Kommune netop gik
imod de folkelige protester
for ti år siden, da grunden
blev udlagt, og kommunen
har da også været med til
at få samlet de islamiske
grupperinger omkring forhandlingsbordet igen.

At Naser Khader er positivt stemt over for en moské, hersker der ikke tvivl
om. Han afslutter interviewet med Bryggebladet
på følgende måde: »Jeg
mener simpelthen, at en
moské vil være integrationsfremmende. Hvis man
får lov til at bygge en moské, så føler man, at man
er blevet accepteret af
samfundet, man føler man
hører til. Og i virkeligheden er det jo en basal rettighed som medborger i
dette land. Og tilmed er
mange muslimer ikke bare
medborgere, de er jo danske statsborgere.«
-agn

streger at han udtaler sig
som privatperson:
– Det kan ikke være rigtigt, at en så betydende
religion ikke har et officielt samlingssted endnu.
Jeg håber, der bliver bygget en stor moské, så får
vi et flot bygningsværk i

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

Opgradering til 700 MHz computer

Samlet og køreklar: 3.228,00 kr.
Forudsættes at du har en pc med cdromdrev, harddisk,
tastatur, mus, diskettedrev m.v. som virker

Moské-grunden er inden for de grå prikker.
Batteri er et fortidsminde,
er der en byggegrænse på
100 meter rundt om dette.
Desuden er der mod nord
begrænsninger i byggetilladelserne p.g.a. af Seruminstittutet, der behandler følsomt biologisk materiale. Her er byggegrænsen 50 meter. Desuden er
der også en lokalplan for
bygningen af en ny børne-

institution, der skal betjene børn og forældre fra Islands Brygge.
Hvor på grunden en
eventuel moské skal placeres er ikke endeligt vedtaget. Bryggebladet har kontaktet Københavns Kommunes
Plandirektorat,
som dog p.g.a. ferie ikke
har kunnet give præcise
oplysninger.
-agn

lokalområdet. Desuden
kan man måske forestille
sig, det kan blive til gavn
for de lokale handlende,
idet der kommer flere
potentielle kunder.« Han
understreger dog nødvendigheden af, at man tænker sig om i forhold til den

CAFE ISBJØRNEN
Cafeen med de rare gæster

NYHED:

– Et flot bygningsværk
Bryggebladet har kontaktet lokalrådsformand Jørgen Thyregod (JT) for at få
hans kommentar til moské-planerne.
Lokalrådet har endnu
ikke haft lejlighed til at
tage stilling til spørgsmålet, hvorfor JT under-

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

ECS K7VZA (socket A) ATX motherboard op til 1,5 GHz
700 MHz AMD Duron prosessor
64 Mb SD-Ram PC133
18 bit lydkort fuld duplex
8 Mb AGP grafikkort
ATX Miditower lownoise
1GHz køler
Tillæg for ekstra 64 Mb Sdram PC133 kr. 238,-

Hvor og hvornår?
interesseret, og han forholder sig derfor en smule
uforstående til dagspressens oplysninger om, at et
salg er meget nært forestående. Bryggebladet har
forgæves forsøgt at fat i en
repræsentant for Muslim
World League.
Den i alt 70.000 m2 store moskégrund afgrænses
af Seruminstituttet på
Amager Boulevard i nord,
Artillerivej mod vest,
Njalsgade mod syd samt
Amager Fælledvej mod
øst.
Principielt
kan
moskéen altså bygges alle
steder på denne grund. I
praksis er der dog tale om
et noget mindre område. I
den vestlige del af grunden
ligger fortidsmindet Faste
Batteri, og det er i øvrigt
også her, man har planer
om at Ørestads Boulevard
skal anlægges. Da Faste

Bisættelse

Fremmer integration

Moské-grunden
Bryggebladet har kontaktet Freja A/S, det statslige
ejendomsselskab, der ejer
grunden, og som ifølge bl.a.
Weekendavisen forhandler
om at sælge en del af grunden til moskébyggeri.
Direktøren i Freja, Allan
Andersen, oplyser til Bryggebladet, at man ikke indgår i konkrete forhandlinger i øjeblikket: »Omkring
nytår sendte vi diverse
kortskitser og andre oplysningsmaterialer til Muslim
World League. Siden har vi
ikke hørt noget. Men det
havde vi heller ikke regnet
med, idet organisationen
først skulle rådføre sig om
de finansielle forhold. Vi
har med andre ord ikke
forhandlet om salg af grunden endnu.«. Allan Andersen oplyser, at han ikke
ved om Muslim World
League overhovedet er

Begravelse

øgede trafikmængde, som
en moské sikkert vil medføre:
– Det kræver altid, at
man tager højde for tilkørsels- og parkeringsforhold,
når man planlægger nye,
større bygninger«.
-agn

TORSDAG & LØRDAG:
2 STORE FADØL KUN 26 kr.
Reykjaviksgade 1
tlf. 32 96 96 40

KULTOUR
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Hallo!
Siden oktober 1999 har
man kunnet finde galleriet
Hallo! på Islands Brygge.
Det kræver en smule benarbejde at forcere de
udvendige trapper, som
fører op til galleriet, men
til gengæld har man mulighed for at nyde udsigten
over bydelen undervejs.
Gustaf Gimm, som er manden bag Hallo!, fortæller, at
galleriet udstiller ung
kunst. På et nysgerrigt
spørgsmål om, hvad ung
kunst egentlig vil sige,
peger Gustaf Gimm på
identifikationsfaktoren. –
Ung kunst er det, man
umiddelbart identificerer
sig lettest med. Det er en
form for energi, som er
frisk, og som ikke kunne
være lavet i 1950. Man får
fornemmelsen af nybrud.

Gustaf Gimm er selv 30
år og kunsthistoriestuderende, og de kunstnere,
som er tilknyttet galleriet,
er mellem 25-30 år. Alligevel har Hallo! et blandet
publikum. – Alt lige fra
ældre til unge forældre
med børn kommer her. Der
kan ikke tegnes et bestemt
mønster
af
galleriets
gæster, understreger Gustaf Gimm. Han glæder sig
til at byde velkommen til
galleriets næste udstilling,
som strækker sig fra 31.
marts til 12. maj, hedder
Labels og har kunstneren
Per Mølgaards værker på
plakaten. Per Mølgaard
siger selv om udstillingen,
at den er et direkte og kontant, usentimentalt, stikkende og eksistentielt
udsagn.

Hallo!
Njalsgade 21,
opgang H, 3. sal,
Åbent tirsdag-fredag
kl. 12-17, lørdag kl. 12-15.

Krongaards Krukkeri
Ole Krongaard er autodidakt keramiker og åbnede
sit værksted og galleri for
snart to år siden. Tidligere
delte han værksted med
andre keramikere, men nu
er han selvstændig på
Bryggen. Ole Krongaard er
en mand med humor, hvilket navnet på galleriet
også er et udtryk for. Han
synes, der er lidt for meget
krukkeri i branchen. I vinduet finder man blandt
andet forskellige »grosten«.
En sammenkædning af

Ole Krongaard

keramik og planter, der,
som Ole Krongaard udtrykker det, giver unikke
vækstbetingelser. Idéen fik
han ved at iagttage mælkebøtten, som bryder gennem
asfalten. Ole Krongaard
eksperimenterer med mange former og udtryk.
»Alting er bevægelse, og jeg
prøver i mine former at
referere til bevægelse«,
siger Ole krongaard, der
ellers synes, det er svært at
sætte ord på sine egne ting.

Grosten fra Krongaards Krukkeri.

KulTour de Bry
Islands Brygge er blevet hjemsted for ikke
løbet af de senere år. Et nyt miljø for kuns

Krongaards krukkeri
Snorresgade 1
Åbent tirsdag, torsdag og
fredag kl. 16-20.
Søndag kl. 12-16

Hovedparten har indtaget de gamle pa
hvor det kan være lidt forvirrende at find
Vi har lavet en lille guide til nye oplevelse

Galleri Tommy Lund
Galleri Tommy Lund ligger på adressen Njalsgade
21, Bygning 15, og det har
det gjort siden 1999. Det er
værd at bemærke, at også
Galleri Nikolaj Walner
skriver samme adresse på
visitkortet – de to gallerier
har splittet lejemålet op,
men fungerer uafhængigt
af hinanden.
Galleri Tommy Lund er
et af de gallerier på
Islands Brygge, som markerer sig internationalt.
Det hører bestemt ikke til
sjældenhederne, at museumsfolk fra hele verden

opsøger det lille galleri; da
Bryggebladets udsendte
var mødt op i galleriet for
at interviewe Tommy
Lund, var der for eksempel
en kurator fra et asiatisk
museum på besøg. – Galleriet er et af de steder i
København, som man må
slå et slag forbi, hvis man
er interesseret i moderne
kultur, er Tommy Lunds
forklaring på den udenlandske bevågenhed. Galleriets
værker
bliver
karakteriseret som politisk kritiske ting, og der
arbejdes meget med rum,

Af Trine Schjødt og Lena W. Kock
lys og lyd. Indtil den 16.
april præsenterer galleriet
udstillingen Languages of
82%. På finurlig vis bruger
den unge kunstner Katya
Sander her to dias-serier
og to lydspor fra så lokalkendte steder som Super
Brugsen på Njalsgade og
fitness centret Body Shape, der ligger i gården bag
Super Brugsen.

Tommy Lund

Galleri Tommy Lund
Njalsgade 21,
bygning 15, opgang O,
Åbent tirsdag-fredag
kl. 12-17, lørdag kl. 12-15.

Galleri Nicolai Wallner

Nicolai Wallner.

Sammen med Galleri Tommy Lund var Galleri Nicolai Wallner først til at etablere sig på Islands Brygges
kunstscene. De kunstnere,
som galleriet repræsenterer, har i løbet af kort tid
opnået international anerkendelse, og de udstiller
også på museer og gallerier i udlandet.
Galleri Nicolai Wallner
koncentrerer sig om ung
og
eksperimenterende
samtidskunst, men man
kan hverken med hensyn

til indhold eller formelt
pege på noget sammenfald
mellem galleriets kunstnere: – Galleriet arbejder
med en sammensat gruppe
af kunstnere, som arbejder
med både fotografi, video,
installation, maleri, tegning og skulpturering.
Når Nicolai Wallner bliver bedt om at give et bud
på, hvad god kunst indebærer, griner han og siger,
at et svar vil fylde en 600
siders doktordisputats. –
Det, der udstilles her, er

det, der berører mig. Det er
noget subjektivt.
Indtil den 14. april præsenterer galleriet et værk
af Gitte Villesen bestående
af en video installation
samt fire foto- og tekstkollager ved navn The Building – The Bikeshop –
Andy’s Furniture.
Galleri Nicolai Wallner
Njalsgade 21, bygning 15,
opgang H,
Åbent tirsdag-fredag
kl. 12-17, lørdag kl. 12-15.

Udstillingen cheap high af Peter Geschwind og Gunilla

KULTOUR
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Nils Stærk
Også hos Nils Stærk kan
man finde ung kunst. Nils
Stærk beretter, at han har
arbejdet på gallerier, siden
han forlod gymnasiet, og at
hans galleri fungerer som
et showroom for unge,
internationale kunstnere,
som han har en form for
managerrolle for. Da han
bliver spurgt, om der er en
eller anden sammenhæng
mellem de fem kunstnere,
som han repræsenterer,
svarer han benægtende: Nej, der er ingen konceptuel linie. Jeg holder mig orienteret med kunst rundt
omkring i verden, og når
jeg ser noget interessant,
tager jeg kontakt til kunstneren. Hvad der er interes-

sant? Det handler om fornemmelse og intuition, det
er meget subjektivt.
Nils
Stærk
holder
omkring fire-fem udstillinger om året, og den kunst,
han udstiller, er projektformer som videokunst og
installationer. Han har
typisk museer som aftagere, selvom det også forekommer, at private samlere
henvender sig som købere.
Indtil den 14. april udstiller
galleriet Annika Larssons
videoværk »D.I.E«, som
blandt andet omhandler
temaerne død, magt/underkastelse og noget som tangerer perversion.
Nils Stærk Contemporary
Art

Nils Stærk.
Njalsgade 19, opgang C,
Åbent torsdag-fredag
kl. 12-17, lørdag kl. 12-15.

Galleri Ingolf
Kirsten Windelboe (billedet) har nu snart et år på
bagen som galleriindehaver. Hun er selv udøvende
kunstner og galleriet fungerer både som værksted
og udstillingsrum for hendes egne og andres værker.
Hun ønsker, at galleriet er
et folkeligt og inspirerende
sted. Indtil d. 31. marts
kan man »komme til bords

Videoværket D.I.E af Annika Larsson udstilles
hos Nils Stærk.

yggen
e færre end syv gallerier i
st er blevet skabt herude.
akhuse bag Njalsgade,
de rundt.
er for nethinden.

med en skæv kunstner«,
hvis man lyster. Gert Christensen udstiller glas,
sten, brugsting og abstrakte malerier i et mekka af
farver og mønstre.
Galleri Ingolf
Isafjordsgade 13
Åbent tirsdag kl. 17-20,
torsdag kl. 15-18 og
lørdag kl. 12-15

The leisure club Mogadishni
Med åbningsdag midt i
februar 2001 er the leisure
club MOGADISHNI det
sidste skud på stammen af
gallerier i området bag
Njalsgade. Navnet Mogadishni stammer oprindeligt fra en tegneserie, som
galleriejeren
Christian
Chapelle
har
tegnet.
Leisure club betyder fritidsklub, og det er bevidst,
at Christian Chapelle har
valgt et navn, som vækker
undren: – Jeg vil skabe en
interesse. Der ligger en
kommunikation i og med,
at man spørger til navnet.
Dette er ikke bare et sted,
hvor jeg viser billeder –

man ved ikke, hvad man
får, det kan jeg godt lide.
Christian Chapelle har
selv læst på et kunstakademi, og har derfra kontakt
til de helt unge kunstnere,
og det er dem, som interesserer ham. Han har primært valgt et internationalt fokus, og beskæftiger
sig med kunstnere, som er
på vej op. Dog repræsenterer the leisure club MOGADISHNI som galleri ingen
kunstnere, men fungerer
som et udstillingsrum.
Indtil den 31. marts
viser galleriet udstillingen
cheap high af Peter
Geschwind og Gunilla

Klingberg. Udstillingen
ligner mest af alt en farvestrålende,
oppustelig
larve af sammenklistrede
plasticposer, der bugter sig
omkring, og er en form for
konceptkunst, som kan tolkes som en replik til massekonsumsamfundet versus de gadebørn i New
Delhi, der sniffer lim netop
ved hjælp af oppustede
plasticposer.
The leisure Club
Mogadishni
Artillerivej 40, bygning 9,
opgang B, 4. sal,
Åbent onsdag-lørdag
kl. 12-16

Christian Chapelle

Her ligger de:

1. Krongaards Krukkeri
2. Galleri Ingolf
3. Hallo!
4. Nils Stærk
5. Galleri Tommy Lund
6. Galleri Nicolai Wallner
a Klingberg kan ses på The leisure club Mogadishni.

7. Mogadishni
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Sort plamage med strittende ører
Et møde med
kunstens verden
Det var med en vis skepsis,
jeg som Bryggebladets
udsendte troppede op hos
Galleri Tommy Lund for at
undersøge, hvad sådant et
sted egentlig er for en
størrelse. Og jeg gjorde
min holdning klar med det
samme: Kunst er ikke den
sag i verden, jeg ved mest
om. Min lunkne holdning
så ikke ud til at afskrække
galleriets ejer, der ikke
overraskende hedder Tommy Lund. Han smilte lunt,
kneb øjnene sammen, og
sagde på klingende fynsk:
– Så synes jeg, at du skal
komme med og se. Han

drejede om på hælen, mens
jeg spændt trippede bagefter for at se den unge, men
internationalt anerkendte
Katya Sanders udstilling
Languages of 82%.

Velkendte billeder
Og ind trådte vi i et lille,
mørkt rum med store trappetrin i den ene ende og en
bar, hvid væg i den anden.
Uvis om, hvad dette egentlig gik ud på, satte jeg mig
midt på et af bagvæggens
trappetrin og nåede kort at
fundere over det mærkelige i situationen: Her var
jeg – i et internationalt
kendt galleri – men hvor
var så kunsten? Alle væggene var bare, og rummet

var så dunkelt, at jeg kun
ved den yderste anstrengelse af øjnene kunne
skimte Tommy, som var
kravlet op bag mig, og sad
og fumlede med noget
maskinel, der skrattede
svagt. Lige pludselig blev
rummet oplyst bagfra af
en kraftig projektør, og jeg
fik små stjerner bag øjnene. Krampagtigt kneb jeg
gluggerne sammen for at
klare synet, og endelig gik
det op for mig, hvad andre
sikkert ville have gættet
med det samme – at jeg
sad i noget så sindrigt som
et projektionsrum, og jeg
belavede mig spændt på
mit første møde med
moderne og banebrydende
kunst. Men i stedet blev
den nu oplyste væg udstyret med et billede af velkendte kølediske fra den
lokale Superbrugs. Det
syntes jeg ærlig talt var
lidt mærkeligt. Dog kom
jeg ikke længere i mine
tanker, fordi det til min
forfærdelse gik op for mig,
at den sorte plamage med
strittende ører, som sad
underligt
malplaceret
midt i billedet – det var
mig selv, der i stive 15
sekunder havde blokeret
for det lys, som apperaturet udsendte bagfra i rummet!
Hvor var det pinligt. Rød
i kammen forsøgte jeg så
nonchalant som muligt at
få samling på min chokerede krop, og hummede mig i
små hidsige bevægelser

Et besøg i Galleri Tommy
Lund var en sjov og forvirrende oplevelse.

helt ud til siden af trappen, hvor jeg i det mindste
ikke kunne forvolde nogen
skade på det kunstværk,
som jeg endnu ikke fattede
en pind af!

missende øjne forsøgte at
samle tankerne.

Eftertanke

Velkendt lyd
For nu havde Tommy også
tændt for en båndoptager,
og samtidig med at jeg forsøgte at få hold på de forskellige billeder af Superbrugsens lyksaligheder,
tonede der en grødet stemme frem med en let udenlandsk accent. Men denne
stemme talte om »muskler« og at »ben og ryg er de
hårdeste muskelområder
at træne op«. Heureka!
Ivrigt udbrød jeg: Det er jo
Ali!, og Tommy nikkede
vidende i mørket, og sagde:
Ja, det er det, når vi kommer til det næste rum, forstår du det hele!
Så dér sad jeg. I mørket
med flimrende billeder af
grøntsagsafdelingen, kassesektionen og fryseskabene med mælk og smør ledsaget af en stemme, jeg
havde genkendt som tilhørende indehaveren af
det fitness center, der ligger lige bag Superbrugsen
på Njalsgade. Det fitness
center jeg ofte frekventerer – men hvis umiddelbare sammenhæng med
Superbrugsen jeg i hvert
fald aldrig har tænkt over.
Af og til blev billederne
afløst af en skrift, som jeg
ikke altid nåede at læse,

for eksempel 83% af alt
hvad vi får at vide bliver
gentaget af os ... Således
var min mystifikation på
sit højeste, da Tommy foreslog, at vi skulle gå til det
næste rum. Gerne for mig.
Med en let vaklen fulgte
jeg efter ham gennem en
lille, lys gang, og kom ind i
et rum, der virkede totalt
identisk med det forgående. Med andre ord var jeg
nu på hjemmebane, så jeg
placerede mig som en helbefaren dias-kunstnyder:
Absolut yderligt på trappen. Denne gang tonede
billederne uhindret frem
på væggen, og også denne
gang genkendte jeg motivet, nemlig fitness centret
Body Shape, og jeg fik fortalt, at stemmen tilhører
Superbrugsens brugsuddeler. Dette var i virkeligheden seancens kritiske
punkt, for det var jo netop
nu, Tommy havde profeteret, at jeg ville gennemskue sagens sammenhæng
... men det var bestemt
ikke nogen overlegen
kunstkender, der kravlede
ud af biografcellen, og med

GUDSTJENESTE

HANS TAUSENS KIRKE

1/4 11.00:
Bjarne Fabritius Petersen

ISLANDS BRYGGES SOGN

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

☎ 32 57 41 96

Palmesøndag d. 8. april
indleder den stille uge med
højmesse kl. 11 ved Hans
Anker Jørgensen.
Skærtorsdag d. 12. april
fejres Nadverens indstiftelse med aftengudstjeneste kl. 1930 som en højmesse ved Bjarne Fabritius Petersen sammen med
konfirmanderne.

Påskedag d. 15. april begynder kl. 10.30 med tårnmusik og musikgudstjeneste med bl.a. Rikke Øland,
Pauline Kehlet, kirkens
kor og organist. Højmesse
kl. 11 ved Bjarne Fabritius
Petersen.
2. Påskedag d. 16. april
Højmesse kl. 11 ved Bjarne
Fabritius Petersen.
bfp

Klassisk og rytmisk
langfredag
Den 13. april er der igen
lang Langfredag, den store
kærligheds
nødvendige
smertedag, den dag, hvor
vi følger Jesus på hans Via
Dolorosa.
Kl. 11.00 er der klassisk
passionsgudstjeneste med
kirkens kor under ledelse
af organist Britta Bugge
Madsen, samt præst og
menighed.
Kl. 16.00 er der rytmisk

passionsgudstjeneste med
Mads Vinding, bas, Nenia
Zenana, klaver, kirkens kor
samt præst og menighed.
Kl. 12-13 og 15-16 kan
der købes fiskesuppe, brød
og kaffe i kirkens køkken
på 1. sal. Kirken vil være
åben fra 12-16.
Ansvarlig for begge
gudstjenester er sogne- og
studenterpræst Hans Anker Jørgensen.
haj

Søndag d. 1. april kl. 16 er
der koncert i Hans Tausens kirke med et program
af nykomponeret nedskrevet musik fra det sidste
århundrede (det århundrede de fleste af os er født
i...)
Der bliver musik af bl.a.
den danske nulevende
komponist Lars Graugaard »Between Two«, for
bratch og klaver, Penderecki, den store polske
komponist, her med et solostykke for bratch: »Kadenza« og sluttelig musik
af den russiske komponist
Schostakowitsch, et stort
værk for bratch og klaver,

der skulle blive det sidste,
komponisten skrev inden
sin død.
Musikerne ved koncerten er Gunnar Lychou,
bratsch, Michael Netschajeff og Britta Bugge, der
begge spiller klaver. De to
gæstemusikere spiller vederlagsfrit, idet koncerten
er til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, på opfordring fra bratchisten, der
netop denne dag fejrer sin
40 års fødselsdag .
Gunnar Lychou er født i
Värmland, Sverige. Han
kom til Danmark i 1983
for at studere ved Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium, som han afsluttede med debut i 1990.
Efter en kort periode som
1.solobratchist i Sjællands
Symfoniorkester, har han
fra 1991 været 3.solobratchist i Danmarks Radios
Symfoniorkester. Han optræder som solist og kammermusiker i mange sammenhænge og er i øvrigt
gift med en – efter eget
udsagn – dejlig kone med
hvem han har to lige så
dejlige børn – og så bor
hele familien på Ama’r!
Det er første gang at han
og vennen Michael Netschajeff spiller i Hans Tausens kirke.

Mads Vinding banker på
Helvedes port
Den lange Langfredag
slutter igen i år med et
brag, når jazzbassisten
Mads Vinding og pianisten
Nenia Zenana afslutter
den rytmiske langfredagsliturgi med et postludium,

der kan få Helvedes porte
til at flyve af hængslerne.
Den rytmiske passionsgudstjeneste begynder kl.
16. Foruden Mads Vinding
og Nenia Zenana medvirker kirkens kor, menighe-

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

Søndagskoncert
Påskegudstjenester

Men som jeg stod der, i det
klare dagslys, kom jeg til
at tænke på, at jeg i hvertfald lige nu var midt i en
oplevelse. Og at der egentlig var en vis pointe i, at
sammenblandingen
af
Superbrugsen og Body
Shape gjorde mig så forvirret. Måske handler dette
om, at man uvilkårligt har
indrettet verden i adskilte
rum med adskilte logikker
knyttet til sig? Det er en
måde at fastlægge og fastholde én særlig version af
verden på, og det sker hele
tiden, når vi i tanke eller
tale – altså i sprog – kategoriserer verden. Udstillingens titel Languages of
82 % kan utvivlsomt forstås på mange måder. Men
én mulig betydning, som
harmonerer med min oplevelse af udstillingen er, at
vi lever og organiserer
vores liv i sprog – men at
denne orden kan rystes,
når man som her med enkle midler forvirrer begreberne. Mit første møde
med erklæret »god kunst«
har i hvertfald resulteret i
en oplevelse, mange tanker – og en følelse af, at jeg
alligevel kun har forstået
82 % af det hele. Men at
det er okay.
ts

den og Hans Anker Jørgensen. En ny passionssalme af Merete Wendler og
Hans Anker Jørgensen vil
indgå i rækken af gamle og
nye salmer.
haj

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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Børnene er vores vigtigste
Århundredets tilbud – igen!
ressource
Debat
Borgmester Per Bregengaard, Enhedslisten har
besøgt skolen på Islands
Brygge og erkendt, at skolen har alvorlige pladsproblemer. Han lovede ved
samme lejlighed, at Islands Brygge bliver det
første område der skal i
betragtning med hensyn
til skoleudbygning.
Det lyder positivt og alle
ville være glade – hvis ikke
det var fordi, skolen har et
absolut akut problem !
Efter sommerferien, om
4 måneder, forventes det at
65 børn fra skolens grunddistrikt starter i børnehaveklassen. Der er altså
børn nok til at oprette 3
børnehaveklasser,
men
skolen har kun plads til to
klasser. Vandreklasser og
andre løsninger kan ikke
komme på tale, da skolen i
forvejen har yderst ringe
pladsbetingelser. F.eks findes der intet billedkunstlokale, musiklokale, håndarbejdslokale, intet selvstændigt IT lokale, ingen
idrætsplads osv.
Hvad bilder vi os ind?
Nu har vi i årevis ønsket
at folk ville få flere børn og
at de ville blive boende i
området med deres børn.

Vi udarbejder den ene fine
demografiske Perspektivplan efter den anden og
så bliver vi forbavsede, når
børnene står og banker på
døren til skolen!
Skolebestyrelsen
har
foreslået Borgmesteren 2
mulige,
midlertidige
løsninger :
1. At skolen midlertidigt
overflytter elever efter 6.
klasse til andre skoler,
således at klasselokalerne
til 7. klasses elever frigøres. En sørgelig løsning,
idet skolen har kæmpet for
at få 7. klasse med .
2. At der etableres en
midlertidig barak på skolens sydlige del. En barak
der fjernes når skolen bliver udbygget.
Borgmesteren har endnu
ikke bidraget til en løsning
af problemerne, imens venter skolebestyrelsen, forældrene, lærerne og børnene.
Problemerne er i virkeligheden symptomatiske for
den politiske nedprioritering folkeskolen oplever. Vi
byder på mange skoler
vore børn så dårlige forhold, at det hindrer en
ordentlig indlæring. Lærerflugt, ringe læsefærdigheder og manglende koncentration er blot nogle af
resultaterne. Flere og flere

søger til privatskolerne,
ikke af lyst men af frygt!
Vi har endnu ikke erkendt, at en ordentlig skoleuddannelse er livsvigtig
for vore børn, en god skolestart baner vejen til en
uddannelse og et meningsfyldt liv uden sociale problemer.
Børnene er vores vigtigste ressource – hvis vi vil
noget med vores velfærdssamfund, starter det med
børnene. Uden harmoniske
børn bliver der ingen fremtidige voksne til at betale
pensionerne og ingen til at
ændre verden i en forhåbentlig bedre retning. I
landet med verdens højeste skatter skal vi have
råd til verdens bedste folkeskole. Så enkelt er det –
det mål skal der arbejdes
hen imod!
Skolebestyrelsen, forældrene og borgerne på
Islands Brygge kan med
god ret kræve, at der fremkommer holdbare politiske
løsninger af både midlertidig og permanent karakter.
Indsendt af
Lone Skov Al Awssi,
folketingskandidat for
Det Konservative
Folkeparti,
Islands Brygge.

Vogt jer for efterligninger! skrev vi i slutningen af januar.
Det forstod vore kunder heldigvis – vi solgte på kun 10
dage 72.000 flasker. Men vor kvalitet er også
langt bedre end de andre vine fra samme
distrikt og til samme pris – og langt billigere
end vine i tilsvarende kvalitet.
Frit leveret
Dette kan lade sig gøre, fordi vi var først på
v/
køb af 60 fl.
pletten og er de største aftagere af vin fra
Max 300 fl.
St. Chinian. Derfor får vi selvfølgelig altid
de bedste tilbud.
pr. kunde
Det er lykkedes os at lokke yderligere
36.000 flasker Cuvée Prestige
Exceptionnelle ud af vor leverandør –
men mange er allerede forudbestilt af
de, der gik forgæves sidst, så skynd
Dem – der bliver hurtigt udsolgt.
Vi sælger max 300 flasker pr.
1/2
kunde.

pris

Kvalitetsgaranti
1/1 fl. 66,95

Køb 6 fl. – Svarer vinen ikke
til Deres forventning,
leverer De 5 fl. retur og får
Deres 200 kr. igen.

4 glas i
Politiken

6 fl.

200,-

Ret mørk, frugtig og robust stil.
Middel kraft med god frugtsyre.
Meget anvendelig.

Du spiller med om
234 millioner kr. om året
Den samlede gevinstsum på et år er på hele 234 millioner kroner.
Ved siden af de mange milliongevinster er der stadig et meget stort
antal andre store gevinster, som de fleste også vil blive meget glade
for at vinde.
Ingen lotterier giver bedre udbytte end Klasselotteriet: 65% af
indskuddene går til gevinster!

»Og vi maler og vi maler med...« Pensler og malerruller er taget i brug af Charlotte og Christina fra den integrerede institution Thorshave, som snart flytter til nye
omgivelser. Personalet, der til dagligt arbejder med børnehave- og fritidshjemsbørn, overtog jobbet som malere, da kommunens budgetter ikke kunne slå til. »Der
var kun penge til selve flytningen af Thorshave og til en ny legeplads,« siger lederen Jan Kjær.
Thorshave er den første af de tre institutioner fra Ny Tøjhusgrunden, der er på
plads igen. Gimle og den kommunale vuggestue må vente adskillige måneder endnu. Thorshave flytter tilbage til deres nymalede bygninger mandag d. 2. april efter
tre måneders genhusning i spejderhytten ved Artillerivej.

Ny bestyrelse i Norden
Bestyrelsen i Ejendomsselskabet Norden blev tilført
nyt blod på selskabets
generalforsamling i sidste
måned.
To af ansigterne i den
fire mand store bestyrelse
er nye: Gert Kristiansen og
John Frederiksen. De to
genvalgte er forhenværen-

de finansminister Palle
Simonsen og Erik Gregers
Hansen.
Hverken Gert Kristiansen eller John Frederiksen, hvoraf sidsnævnte i
øvrigt blev valgt som formand for bestyrelsen, er
dog ubekendt med ledelsesarbejde. De har begge

mangeårig erfaring med
bestyrelsesarbejde.
Direktør Gert Kristiansen er således kendt fra
blandt andet AktivBanken, VB Finans og Hoffmann & Sønner, mens den
nye formand John Frederiksen er bedst kendt fra
Navision.
mla

ØDEGÅRD UDLEJES
To timers kørsel fra København.
Ti sengepladser.
Bad, toilet, tv, opvaskemaskine m.m.
1.000,- pr. uge.
2.500,- i skoleferien.

H O L TE VINLAGER
ON LINE TIPS · ON LINE LOTTO · SKRABELODDER · KLASSELOTTERI · VARELOTTERI · BP GAS

Øl, vand og alm. købmandsvarer BRINGES OVERALT

v/Per Toft
Egilsgade 2,
Tlf. 32 54 07 05
Fax: 32 54 08 97

Åbent:
mandag – fredag 7-19
lørdag 8-17
www.holte-vinlager-amager.dk
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Hva’ skal huset bruges til?
Debat
Som formand for lokalrådet kan jeg godt føle mig
lidt stødt over Hans Ulrik
Riis’ gentagne indlæg,
hvori han beskriver, at lokalrådet, KUC og en masse andre ikke vil give plads
til børnekultur og Bryggens Børneatelier i det nye
medborgerhus. Det er simpelt hen ikke sandt, at
lokalrådet på noget tidspunkt har fravalgt Hans
Ulrik Riis og Torben Helsinghoffs Børneatelier!
Fra december 1999, hvor
det blev slået fast, at der
skulle bygges et nyt hus på
havnen, og at det nye hus
ville blive væsentligt mindre end Gimle, var det for
styringsgruppe og Lokalråd klart, at en indretning
af det nye hus i udstrakt
grad ville skulle tilgodese
fleksibilitet. Et mindre hus
betyder, at hvis der skal

være plads til så mange
aktiviteter som muligt, må
man deles om kvadratmeterne. Derfor bliver den
store sal f.eks. en såkaldt
flex-sal, som er delt af en
skydemur, således at der
kan være mødesal i den
ene del og idræt/dans i den
anden. Denne sal kan så
ved særligt store arrangementer virke som en hel
sal. Mødelokaler og festlokale skal bruges til flere
forskellige typer arrangementer af varierende type.
Og ligesådan var det
tænkt, at et stort såkaldt
multiværksted skulle betjene samtlige værkstedsfunktioner – herunder
Bryggens
Børneatelier,
som Lokalrådet absolut
ser positivt på, da de har
medvirket i og udarbejdet
utroligt mange kulturtiltag på Islands Brygge. –
Men Bryggens Børneatelier ville ikke dele værksted

med andre og forlangte
deres eget værksted. Det
er altså dem, der ikke vil
være i huset, hvis de skal
dele rum med andre, og
ikke hverken lokalråd
eller styringsgruppe, KUC
eller arkitekt Poul Jensen,
der ikke har villet have
dem ind i huset.
Både lokalråd og styringsgruppe har stadig en
tiltro til, at Børneatelieret
skal være en del af det
kommende medborgerhus,
men de må indse, at med
det begrænsede areal, bliver de nødt til at dele faciliteterne med andre brugere. Forhåbentlig vil de nu
deltage i kommende møder
om indretning/aktiviteter,
og finde ud af, at der også
er plads til børnekultur i
medborgerhuset. Det ville
være rart, hvis Hans Ulrik
Riis (der også skriver indlæg under navnet »Kalle« i
Bryggebladet) og Torben

FAGREGISTER
BRILLER
Finn Dyrberg
Autoriseret optiker
40 82 93 02

FARVEHANDEL
O. Nørbys Eftf.
Isafjordsgade 3
32 54 32 66

ANTIKVITETER
Antikkram
Leifsgade 3
32 54 32 36
Tirs.& tors. 13-18
Fre. 14-18; lør. 11-14

BØRNETØJ
Z’s Børnetøj str. 2-12 år
Vi syr på bestilling
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36

FODTERAPI
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

BAGER
Brdr. Sørensens Eftf.
Egilsgade 35
32 57 93 84
Bryggebageren
Isafjordsgade 1
32 96 85 55

Debat
Når man går langs Amager Boulevard og kigger
ned på Ny Tøjhusgrunden,
ser det ud, som havde den
gamle Trainerafdelings
kaserne været ude for et
bombeangreb. Store dybe
kratere og muldbunker
samt bjerge af opbrudte
fundamenter. Midt ude
står Gimle med nøgne tagspær og gabende vinduesåbninger. Gimle, som opstod i den sidste af de militære bygninger, og blev
Islands Brygges kulturhus. Et kulturhus, som har
givet bryggeboerne en
masse gode tilbud til børn
og voksne og til vi gamle
pensionister, som fik en

forening, der støttedes af
Lokalråd, personalet i
Gimle og som fik økonomisk hjælp fra de handlende og firmaer på Bryggen.
Uden dem havde vi ikke
kunnet overleve. Vi takker
dem alle og vi glæder os til
og håber, at den gode ånd
fra Gimle vil fortsætte i
huset på havnen, og vi
glæder os meget til den
dag, hvor vores nye kulturhus skal indvies og tages i
brug.
Tak til den gamle styringsgruppe, som har gjort
et stort stykke arbejde.
Med venlig hilsen
Bryggens
Pensionistforening
H. Erichsen

28. marts 2001

AKUPUNKTUR
Natural Health Clinic
Gunløgsgade 3
32 95 88 89 / 21 80 95 21

APOTEK
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3 – 5
32 95 63 61
mandag - fredag: 9.00-17.30
lørdag: 9.00-13.00

Helsinghoff nu vil gå ind i
en konstruktiv dialog om
brugen af det nye medborgerhus, for det vil være
ærgerligt, hvis Bryggen
skal gå glip af det store
positive arbejde de udfører.
Og så vil det selvfølgelig
også være rart at skulle
slippe for at læse mere om,
at lokalrådet (og hvem det
ellers skulle være) ikke vil
have børnekultur og Bryggens Børneatelier i det nye
medborgerhus, for det er
ikke sandheden!
Skulle nogen ønske at
have indflydelse omkring
det nye hus, så kan det
anbefales at komme til
valg af styringsgruppe d.
17. april og åbent møde om
indretningen d. 19. april.
Med venlig hilsen
og ønsket om en
anstændig debat
Jørgen Thyregod
(lokalrådsformand)

Må den gode ånd
fortsætte i det nye
medborgerhus

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

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

MALER
Malermester Harry Jensen
Appeldoorn Allé 2, 2791
Dragør
32 53 80 85
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
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

Leifsgade under vand
Efter at Bryggebladet i sidste nummer fortalte om opfyldningen af Islands Brygge
for 100 år siden, fandt vores lokalhistoriske forening frem til et billede af mandskabet fra den 1. Artilleribataljon på lystsejlads. Billedet af området, hvor Leifsgade/Halfdansgade nu ligger, er taget omkring år 1900, tre år før opfyldningen begyndte. I baggrunden ses Ballonparken (Artilleriets baraklejr). Trærækken ved
vandkanten markerer Haffners Allé, som Artillerivej kaldtes dengang.
Har du materiale om Islands Brygge, så kontakt venligst Sussie Paddisson fra
Islands Brygge Lokalhistoriske Forening, Snorresgade 3, tlf. 32 57 12 47.

NYT SYN
på Bryggen
Professionel synsprøve foretages i hjemmet
Lad vores computer undersøge om du har brug for

BRILLER
– eller om din brillestyrke er korrekt.
Stor ny brillekollektion
med masser af lækre brillestel
Spar 50% på udvalgte brillestel
Gælder til og med 14. april.
Gnid øjnene og kig igen

Ring til den mobile optiker
Finn Dyrberg
tlf. 40 82 93 02
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Ti uger som rystede Bryggen…
Debat
10 uger som rystede Bryggen… hvor vi skulle have
været rystet sammen.
Tæt på udløbet for fristen
for at overtage vores ejendomme på andelsbasis, ved
mange i skrivende stund
endnu ikke om det lykkes
eller ej. Der er ved at danne sig et billede af forløbet.
Både af mange ugers hektisk møde- og informationstravlhed, men også af
Bryggebladets påvirkning.
De første meldinger på
forsiden på det købstilbud
mange af os var klar over
var under opsejling, taler
om chockbølger og »alt for
dyrt«.
En hastigt opsat tabel
inde i avisen med salgspris
og samlede kvadratmeter
sender folk ud ved køkkenbordet, hvor regnemaskinen støves af, for her skal
der regnes med nuller, og
rigtig mange endda. For
uindviede viser denne regneøvelse, at der skal lægges I omegnen af 350.000
kr for en lejlighed. Anden
chockbølge.

Til skolen vi går
Samtidig indkalder avisen
til informationsmøde på
skolen, hvilket i sig selv er
en rigtig god opfindelse.
Imidlertid er indkaldelsen formet så uklar, at der
er meget stor uklarhed hos
beboerne, om det er offentligt eller kun for de indvie-

de. Man sammensætter
paneldeltagere og dagsorden uden drøftelse med de
eksisterende beboerrepræsentationer, og helt galt går
det også, idet man helt ser
bort fra Lejernes Landsorganisation (LLO), som til
daglig og til dato har været
6 ud af 8 karréers faglige
sparringspartner. Hårdt
presset inviteres dog en
repræsentant.
Mødets hovedsigte er at
overbevise os om vigtigheden af at give sig god tid til
at finde de rigtige vejledere til at styre os igennem
de 10 uger vi har til at
beslutte os i, og derefter at
finde de rette til at administrere. Til stor undren konstaterer mødet indledningsvis, at alt tegner til,
at det nok blir alt for dyrt,
og mange sidder tilbage
med en fornemmelse af at
være kommet på en ret
håbløs opgave.
Imidlertid er bryggeboere gjort af et andet stof, så
der blir kløet på i initiativgrupperne.Telefoner gløder. E-mails og indkaldelser fyger rundt.

Hellig krig
Avisens næste forside indeholder så en erklæring fra
lokalrådsformanden, der i
bedste solkongestil opfordrer os til at gå I krig mod
Norden. Ikke siden en forgænger I hans embede
informerede lokalrådet om,
at Sojakagen ikke kunne
gøres ansvarlig for eksplo-

I mangel af
Debat
I dag findes en aldeles
håbløs boligsituation i
København. Flere tusinde
unge studerende står uden
fast tag over hovedet.
Dette har medført, at
boligspekulanterne gnider
deres hænder, mens pengene klikker ind på deres
konto.
Men det er ikke kun
blandt de studerende, at
det er svært at få en bolig.
Den store boligmangel har
tvunget prisen i vejret. Det
betyder, at mange familier,
hvor både mand og kone
arbejder, har problemer
med at finde penge til den
høje husleje.
Hvis man kigger lidt
mere lokalt på tingene,
kan man se, at på Islands
Brygge har politikerne
med Søren Pind (V) i spidsen fundet løsningen på
dette store problem. Man
har ikke valgt at bygge

boliger til almindelige
mennesker, men derimod
luksusboliger på havnekajen og i mangel af bedre
overdådige hoteller på Ny
Tøjhus Grunden. Det skal
sandeligt nok løse det store boligproblem!
Kasper Lyster,
Arbejderpartiet
Kommunisterne (APK)

KRYDS&TVÆRS
Indleveres indtil kl. 12 lørdagen før bladet udkommer.
Vinder nr. 5/ 01 blev:
Inge Christiansen
Njalsgade 73, 3. tv.
Et gavekort på 100 kr. kan
afhentes og indløses hos
Holte Vinlager ved Per Toft,
Egilsgade 2.

navn/gade/nr.

sionen på fabrikken, fordi
han med sin baggrund som
smed havde konstateret, at
godstykkelsen I rørerne
var i orden, har jeg hørt
noget så idiotisk.
Krig mod Norden – med
hvad. Teglsten der regner
ned over indre by, eller
sagsanlæg på købesum og
handel med udsigt til tabte
sagsomkostninger
ved
civilt søgsmål i omegnen af
1 mio. kr.
Det er soleklart håbløst,
at Norden som selskab kan
score 400 millioner blot
ved at sælge til sig selv,
men vores ærinde er udelukkende at sikre, at vi
kan overtage ejendommene på en økonomisk forsvarlig måde.
At vi er eftertragtede,
viser banker og realkreditters meget favorable lånetilbud os og en hel hær af
mere eller mindre velrenommerede rådgivere står
i kø for at give gode råd
helt gratis. Samtidig modtager vi en af de bedste tilstandsrapporter Friborg
har skrevet I nyere tid.
Æren herfor skal ikke tilskrives Norden, men mange års fornuftig vedligehold fra selskabets ejendomsinspektør.

Sporene skræmmer
Imidlertid rokker disse
kendsgerninger ikke ved,
at de store overskrifter i
avisen om »alt for dyrt«,
har sat sine dybe spor hos
en stor gruppe af beboerne,

som desværre ikke lader
sig overtale.
Vi må konstatere, at vi i
det omfattende arbejde
som er foregået i den fritid,
der I forvejen er sparsom,
også har måttet bruge en
del tid og kræfter, på at
gendrive nogle af de oplysninger Bryggebladet har
leveret.
Det er beskæmmende
igen at være vidne til, og
offer for enkelte penneføreres ambitioner om hellig
krig mod Norden.
Lad gå når vi taler om et
eller andet studentikost
affaldssorteringsprojekt
eller en diskussion om
hvilken maling vi skal bruge på vinduerne. Men det
er ubetinget nødvendigt at
lytte og tage beboerne med
på råd før man begynder
på sine korstog, som involverer noget af det vigtigste
vi har – vores bolig og tilhørende ejendomsret.
De karreer, som ikke
opnår tilstrækkelig tilslutning til andelsforeningen,
kan så se frem til indenfor
en overskuelig fremtid, at
skulle betale en husleje,
der svarer til den varslede
boligafgift for andelsboligen, ikke til os selv, men en
eller anden tilfældig børsspekulant.
De der kommer i mål
ønsker jeg held og lykke,
Venlig hilsen
Stig Hasselbalch
Store Thorlakhus
www.Thorlakhus.dk
stig@thorlakhus.dk

MEDARBEJDERE – IDEALISTER
Genbrugsbutikken søger frivillige ulønnede
medarbejdere m/k, alder underordnet.
Kvalifikationer: ædruelig, ærlig, ordenssans
og frem for alt mødesikker.
Henvendelse:
R. Hansen på tlf. 32 95 08 82
bedst mellem kl. 20 og 22
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mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen
Pia fylder 40 år
tirsdag d. 10. april. Der vil
være åbent hus på dagen.
Sted: »Thehuset« – Ballonparken.
Tid: kl. 15-19
Kig forbi og glæd hende.
Vi tror hun har lidt godt
til ganen.
Pi og Gitte.

Vores solstråle Maya fylder 1 år d. 28. marts 2001.
Vi ønsker hende tillykke med dagen.
Mange kys fra os.
Far og Mor.
Kære Pi. Tillykke med de 15 år d. 3. april.
Ønskes du af: Jakob, Thit, Mor, Claudia, Mikkel,
Henrik, Hanne, Salina, Mads, Mikkel, Jens og gudmor Gitte.

Kære Mikkel. Så blev du 15 år d. 10. marts. Tillykke
fra Mads, Mor og Far, Pia, Pi, Thit, Jakob, Lone og
familie.

Tillykke Lena – Bryggebladets stærkeste reporter – med de 31 år den
19. marts.
Dine redaktionskolleger.

BRYGGEBLADET

Nedbrydelige brygge-mure
Opbyggelige temauger
Verdens vidundere til skue på Skolen
på Islands Brygge. Lørdag d. 24. marts
holdt Skolen på Islands Brygge lørdagsåbent. Forældre og andre gæster kunne vandre igennem verdens vidunderligste steder: Atlantis, Stonehenge, Pyramiderne, Taj Mahal, Eiffeltårnet,
Alhambra, London Dungeon, Venedig,
Kilimanjaro, Sydneys Operahus og De
Hængende Haver. Lørdagsskolen er kulminationen på to ugers arbejde og samarbejde på tværs af klasserne – den
såkaldte »feature-uge«.
Gæsterne kunne blandt andet opleve
Venedigs karnevalsoptog, druidernes

offerfest ved Stonehenge, dykke ned i
Atlantis’ underverden, fremstille en
boomerang, opleve Afrikas musik og
besøge den uhyggelige London Dungeon, hvor de mest gyselige hændelser blev
til virkelighed. Det berettes blandt
andet, at en uskyldig rengøringsdame
fik et stort chok, da hun en morgen
opdagede en hængt mand i sit kosteskab. Manden viste sig dog ved nærmere eftersyn at være en papmachédukke.
Flere billeder og informationer vises på
Skolens hjemmeside:
www.skolen-paa-islands-brygge.dk

Torsdag d. 22. marts holdt Freja A/S
åbent hus på Ny Tøjhusgrunden.
Bryggeboere og andre gæster kunne
vandre imellem igangværende nedrivninger af Ny Tøjhusområdets
hustomter: Kommandantbygningen,
Thorshave og Gimle.
Det åbne torsdagsarrangement var
kulminationen på flere års arbejde
og samarbejde på tværs af de herskende klasser, det såkaldte
‘Future-projekt’.
Gæsterne kunne blandt andet opleve resterne af børns leg i form af
efterladte legeredskaber, og en skrabet og ubrugelig udgave af Kommandantbygningen, idet genanven-

Artillericafeen
Artillerivej 48

Chaps and Boots
60’er-rock så det swinger –
country så ikke et øje er tørt

Fredag d. 6. april kl. 21
Fri entré
32 54 62 71

SOFTICE
HJEMMELAVET CHOKOLADE
BLAND-SELV-SLIK 150 TYPER
BELGISKE VAFLER
NYHED:

STORT UDVALG
AF PÅ SKEÆ G
CAPPUCCINO · ESPRESSO
VARM CHOKOLADE
MANGE NYE VIDEO
BRYGGENS KONFEKTURE · EGILSGADE 36-38

delige dele såsom vinduer, døre og
andet løsøre genbruges til opførelse
af en herregård andetsteds i landet.
Gæsterne kunne også besøge de
uhyggelige rester af Bimle.
Åbent Hus-arrangementet fortsætter
nogle uger endnu.
Ovenstående foto giver anledning
til at stille spørgsmålstegn ved,
hvorvidt arrangementet holder sig
inden for Ny Tøjhusgrundens
grænser.
Se i øvrigt omtalen af det mere opbyggelige arrangement andetsteds
på siden.

