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Der er mandemad og munter-
hed om mortalitet, når Herre-
hjørnet mødes i kirken til åbne 
og ærlige samtaler om livets 
store og små spørgsmål.

Værkstedssted 
søges

Handymænd og -kvinder på 
Bryggen skal have et fælles 
værksted. Det mener en grup-
pe bryggeboer med hænderne 
godt skruet på. De mangler 
bare et ledigt lokale.

Kig op, kig ned

Mønstre og motiver findes alle 
vegne. Selv tasker og lommer. 
Christina Bruun Olsson ser sig 
godt for, når hun går en tur på 
Bryggen.

Fakler og fællessang mod Fælledby

Langt flere var mødt op for at demonstrere mod Vejlands Kvarter, end der var tilmeldte til præsentationen af det 
vindende projektforslag. By & Havns visioner om, at byggeriet vil højne naturværdien i området, prellede af på 
Amager Fælleds Venner som vand af en våd lærke. Borgergruppen fastholder sin kategoriske modstand mod 
byggeplanerne. Side 12 og 13

David Lorentzen
Indehaver Min Bolighandel - Islands Brygge & Ørestad
Tlf. 70 254 264 · david@minbolighandel.dk

Jeg tilbyder

Fast lavt salær
og 100% Solgt ellers Gratis

Islands Brygge - Ørestaden - Amager

Hos mig får du mange års erfaring, stort
lokalkendskab samt et personligt salg…

7010 0077

Husk Estate, når du
skal sælge din bolig.
Estate Amager, Islands Brygge, 
Ørestad, Tårnby & Kastrup

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

DIN TANDLÆGE  
PÅ ISLANDS BRYGGE

- NÆRVÆR OG  
PERSONLIG SERVICE

Kigkurren 8G, 1. sal, København S · +45 32 57 75 44  
islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge 

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeborDe, sofaborDe
plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.

kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

s e i s t r u p
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge

onsdag-fredag 15 – 17.30 lørdag 11 - 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Foto: By & Havn/Peter Sørensen
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redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
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ønsker alle 
sine læsere og 
annoncører – og 
alle på Bryggen 
og i hele verden 
– en rigtig rar og 
fredfyldt jul og et 
fantastisk nyt år 
2020 med fred og 
kærlighed i stride 
strømme! Vi ses 
igen den 16. januar.

Kære andelshavere, lejere og
samarbejdspartnere

Må det nye år bringe jer gode stunder og 
masser af positive oplevelser.

På vegne af bestyrelsen 
og viceværten Jan

Andelsboligforeningen HAB

ønsker andelshavere, lejere, samarbejdspartnere 
samt beboere på Islands Brygge en glædelig jul 
og et godt og lykkeligt nytår

Andelsboligforeningen Eigi

Radisson-udvidelse vedtaget i 
Borgerrepræsentationen
Et stort flertal i Borgerrepræsentationen besluttede at give grønt lys til det 
lokalplantillæg, der gør det muligt for Radisson Blu Scandinavia at udvide i 
bredden i stedet for i højden. Dog er en ny trafikanalyse for vejene omkring 
Weidekampsgade i støbeskeen

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: KK
redaktion@bryggebladet.dk

Kun Dansk Folkeparti og 
SF vendte tommelfingeren 
nedad, da det lokalplantil-
læg, der tillader Radisson 
Blu Scandinavia at opføre 
en stor, ny tilbygning på de-
res nuværende parkerings-
plads, var til afstemning i 
Borgerrepræsentationen. 
De to partier stemte dog 
imod forslaget af forskellige 
årsager.

Højt eller tæt
SF’s primære anke var, 
at det nye lokalplantillæg 
fastholdt den forhøjede 
bebyggelsesprocent, men 
ændrede præmisserne for, 
hvordan denne skulle ud-
møntes. I et tidligere lokal-
planforslag blev bebyggel-
sesprocenten nemlig skruet 
helt op på 285, fordi hotellet 
dengang ønskede at udvide 
i højden med ti ekstra eta-
ger og en ekstrem ‘make-
over’ til hotellets facade. 
De planer er i mellemtiden 
skrottet, men hotellet øn-
sker stadig at udvide. Dog 
mere jordnært. 

Derfor er den høje bebyg-
gelsesprocent på 285 bibe-
holdt i det nye tillæg, men 
det planlagte byggeri er 
langt tættere, fordi udvidel-
sen sker i bredden frem for 
i højden. Derfor fremsatte 
SF et ændringsforslag med 
ordlyden:

“Bebyggelsesprocenten 
føres tilbage til 175, ligesom 
de omkringliggende bygge-
riers bebyggelsesprocent”.

Det forslag afviste alle 
partier på nær SF selv og 
Dansk Folkeparti imidler-
tid.

Trafikprop
Dansk Folkepartis kritik 
gik på den helt store knast 
i lokalplantillægget, nemlig 

de trafikale forhold, som 
mange af naboerne til ho-
tellet er bekymrede for vil 
løbe løbsk, hvis udvidelsen 
bliver gennemført, som den 
er planlagt netop nu. Ho-
tellets nye underjordiske 
parkeringshus får nemlig 
op- og nedkørsel fra Weide-
kampsgade i stedet for den 
eksisterende indkørsel til 
parkeringspladsen fra Øre-
stads Boulevard. Og det, 
mener naboerne, vil få tra-
fikken i Weidekampsgade, 
der allerede er tæt og lang-
som, til at sande helt til. 

62 ud af i alt 79 hørings-
svar fremhæver det pro-
blematiske ved en øget 
trafik. Teknik- og Miljø-
forvaltningen vurderer, at 
Weidekampsgade i sig selv 
sagtens kan håndtere mere 
biltrafik. Ifølge forvaltnin-
gen ligger udfordringerne 
derimod i henholdsvis 
Klaksvigsgade og i særde-
leshed Ørestads Boulevard, 
der fører videre til det over-
ordnede vejnet. En generel 
stigning i trafikken på de 

primære vejforbindelser på 
det nordlige Amager gør, 
at selvom Weidekampsgade 
i sig selv kan håndtere en 
del flere biler, opstår der kø, 
fordi de omkringliggende 
veje er fyldt op med gen-
nemkørende trafik.

Vejnet
Udfordringerne ligger altså 
udenfor lokalplanens områ-
de. Derfor blev der ved be-
handlingen lavet en såkaldt 
protokolbemærkning med 
hensigt om at kigge den 
overordnede trafiksituation 
i området efter i sømmene:

“Med tillægget til lokal-
planen flyttes ind- og ud-
kørslen fra hotellet og den 
nye bygning fra Ørestads 
Boulevard til Weidekamps-
gade. Mange af de 80 ind-
komne høringsforslag på-
peger trafikale problemer 
og utryghed ved Weide-
kampsgade, både som følge 
af de seneste års stigende 
trafik og af det nye byggeri. 
Det er vigtigt for partierne 

at få løst dette problem, og 
vi ser derfor frem til den 
vejnetsplan, der med Bud-
get 2020 er afsat midler til. 
Heri kommer nemlig en 
analyse af trafikbelastnin-
gen på Weidekampsgade og 
de primære vejforbindelser 
på det nordlige Amager, og 
derefter kan vi sikre trafik-
forholdene. Her kan alterna-
tive ind- og udkørsler også 
overvejes.”

Weidekampsgade kan 
håndtere en del flere 

biler, men de om-
kringliggende veje er 

ofte fyldt op.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
O
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GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

Purely Professionel 
 
Hair Care sæt til fint eller 
kraftigt hår 300+300+250 ml 
Frit valg
Før op til 505,00

34000

Repair & treat sæt  
150+150 ml
Før op til 440,00

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

OVER 65 ÅR?
Kom ind og få en gratis 
influenzavaccination her  
på apoteket.
T.o.m. 14. januar

OVER 65 ÅR? 
Kom ind og få en gratis 
influenzavaccination
her på apoteket.

Andelsboligforeningen Njal
siger tak for i år og

ønsker boligforeninger,
samarbejdspartnere samt
beboere på Islands Brygge

en glædelig jul og et godt nytår

Ned med Zulu, 
op med ingolf
Islands Brygge fik et nyt vartegn, da Ingolfs Kaffebars nye neonskilt blev 
hængt på plads på taget af Islands Brygge nummer 1

En kærlighedserklæring til 
Amager bøjet i neon. Det er, 
hvad der fremover vil byde 
passerende over Langebro 
velkommen til Amager. I 
hvert fald hvis de kigger 
skråt opad mod taget på Is-
lands Brygge, hvor den lille 
TV2 Zulu-mand tidligere 
hoppede lystigt.

Men i sidste uge blev der 
opsat en ny lysreklame fra 

ingen ringere end Ingolfs 
Kaffebar, der ligger på In-
golfs Allé og er lidt af et 
Amager-klenodie. Caféen 
har netop fejret sin tyve års 
fødselsdag, hvilket gav an-
ledning til sloganet ‘Fordi 
vi elsker Amager‘, som også 
pryder neonskiltet. 

Skiltet skal vitterligt ses 
som en kærlighedserklæ-
ring. Caféindehaver og skil-

temager Henrik Lehmann 
gør sig i hvert fald ingen 
forestillinger om, at det vil 
få besøgstallet til at eksplo-
dere.

– Der er jo en masse, der 
ikke ved, hvem vi er, og så 
kan det være, de bliver nys-
gerrige. Jeg tror ikke, der 
liner turistbusser op foran 
Ingolfs Kaffebar, eller der 
kommer flere til brunch, 

men det giver noget op-
mærksomhed – det er bare 
smukt, siger han til Amager 
Bladet.

 – AK47
 – Foto: Andreas Kirkeskov

Farvel til den hoppende 
Zulu-mand og velkommen 
til Ingolfs Kaffebar og ube-

tinget kærlighed til Amager.

Cykel Palace
Det legendariske Food Palace i 
Leifsgade 5 bliver til showroom for 
Bryggen City Cykler
Tekst: Jean Gauthier 
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Cykelsmed og cykelhandler 
Bryggen City Cykler har 
ligget på adressen Leifsga-
de 1 siden 2005. Butikken 
er propfyldt med nye cykler, 
og der er sågar flere af dem 
i kælderen under butikken. 

Pladsen i forlokalet er 
trang. Det var derfor oplagt 
at byde ind på lokalerne i 
Leifsgade 5, hvis forretnin-
gen skulle vokse yderligere.

– Vi arbejder på højtryk 
for at kunne åbne før jul, si-
ger indehaveren af Bryggen 
City Cykler, David Onib. 

– Når vi åbner, bliver der 
gode åbningstilbud på cyk-
ler og alt tilbehør, der hører 
med, siger han. 

Der er endnu ikke fast-
lagt åbningstider for den 
nye forretning, men butik-
ken bliver sandsynligvis 

kun bemandet om eftermid-
dagen. 

 – Det er de færreste, der 
køber en ny cykel klokken 8 
om morgenen, siger David.

Butikken på hjørnet af 
Leifsgade og Njalsgade 
fortsætter derimod som 
cykelsmed med de sædvan-
lige åbningstider 9 til 18 i 
hverdagen og 9:30 til 18:30 
om lørdagen.

– Når den røde løber er 
ude foran showroomet, så 
er forretningen åben, slut-
ter David.

”skiltet er på plads, 
men der mangler sta-
dig lidt indvendigt ... 
Men vi åbner før jul”, 
forsikrer indehaveren 
af Bryggens City Cyk-

ler, David Onib.

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

Vi ønsker alle på 
islands Brygge
glædelig Jul &

gOdT nyTår!
Vi åbner kl. 11.00 d. 1. januar 2020!
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skal Bryggen have 
et fælles værksted?
Initiativgruppe vil skabe 
et fælles værksted for alle 
på Bryggen. Første skridt 
er at teste interessen. 
Idéer til realisering 
står også i høj kurs. 
Interesserede kan melde 
sig ind i facebookgruppen 
”Bryggens åbne værksted”

Tekst: Jørgen Østergaard
Illustration: Peter Conrad 
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk 

Som beboere på Bryggen 
har vi rigtig meget, som de 
ikke har derude i forstæ-
dernes villakvarterer. Hav-
nebad, Fælled, byliv – og 
ikke mindst kort afstand til 
Rådhuspladsen og resten 
af Indre By. Men når det 
kommer til plads – kan vi 
ikke hamle op. Med større 
afstand til Rådhuspladsen 
stiger sandsynligheden for 
eksempelvis egen garage, 
redskabsskur og lignende. 
Det kan de færreste af os på 
Bryggen prale af. 

Så når man lige skal have 
ordnet sin cykel – eller må-
ske noget andet mere krea-
tivt – hvad gør man så egent-
ligt, når man bor i en mindre 
lejlighed på Bryggen? Det 
har en lille gruppe brygge-
boere uafhængigt af hinan-
den funderet over i noget tid. 
En af dem er Ravn Larsen, 

der har boet på Islands Bryg-
ge i over 20 år. I oktober stif-
tede han facebookgruppen 
”Bryggens åbne værksted” 
med det formål at skabe et 
fælles værksted åbent for 
alle. Hurtigt blev der dannet 
en lille gruppe på fire. Bryg-
gebladet har sat Ravn Lar-
sen og Jens Møller Laursen 
i stævne på Tobis Café, hvor 
værkstedsgruppen få uger 
forinden havde deres første 
møde.

– Ingen af os i værksteds-
gruppen kendte hinanden 
på forhånd, men fandt sam-
men på Facebook, da vi alle 
havde eftersøgt et værk-
sted, man kunne benytte 
sig af engang imellem på 
Bryggen. Da det ikke eksi-
sterede, blev vi enige om at 
mødes og prøve at starte vo-
res eget "åbne" værksted”, 
forklarer Jens Møller Laur-
sen.

Indtil videre er værkste-
det blot en abstrakt idé. Til 
at begynde med handler 
det nemlig om at tage tem-

peraturen på interessen for 
idéen.

– Vi vil i første omgang 
gerne afklare interessen for 
vores idé om et fælles værk-
sted. Og så er vi også meget 
interesserede i gode input 
til, hvor og hvordan idéen 
kan realiseres. Vi har ikke 
en fastlagt idé om, hvordan 
værkstedet skal fungere i 
praksis. Eller præcis hvilke 
værkstedsaktiviteter man 
skal kunne bruge det til, 
fortæller Ravn Larsen, der 
– lang tid inden facebook-
gruppen blev stiftet – har 
overvejet forskellige mulig-
heder.

Nordhavn har gjort det
Han henviser blandt andet 
til Aarhus, hvor alle er vel-
kommen til at benytte det 
kommunalt drevne Godsba-
nens Åbne Værksteder. Et 
andet eksempel er FabLab 
Nordvest, som er et nonpro-
fit, fælles værksted drevet 
af frivillige. Her koster det 

150 kroner om måneden at 
få adgang til at bruge værk-
stedet, hvor man blandt 
andet råder over udstyr 
som 3D-printere og laser-
cutters. Et tredje eksempel 
er et nyt værksted for alle 
i Nordhavn, der er placeret 
i Nærgenbrugsstationen i 
Helsinkigade. 

Værkstedet i Nordhavn 
åbnede i første omgang 
uden værktøj. Dengang 
forklarede den daglig leder 
af Nærgenbrugsstationen 
Brian til Nordhavn Avis, 
hvordan bydelens fælles 
værksted fungerede.

“Vi vil gerne indrette 
værkstedet sammen med 
beboerne, så der kommer 
det værktøj, som brugerne 
har behov for. Derfor er 
her gabende tomt i dag. Vi 
indsamler gode idéer, og så 
skal værkstedet nok blive 
fyldt op."

Værkstedet er åbent i gen-
brugsstationens åbningstid, 
tre dage om ugen. Udenfor 
den bemandede åbningstid 

kan brugerne låne værktøj 
via sygesikringskortet fra 
et låneskab på ydersiden af 
værkstedet.

Under Langebro?
Men tilbage til Bryggen. 
Værkstedsgruppen har selv 
overvejet forskellige place-
ringer. De meget omtalte 
lokaler under Langebro 
ville egne sig fint, påpeger 
initiativtagerne. Den tom-
me grund ved Kigkurren 
kunne være en anden mu-
lig placering. Måske kunne 
idéen prøves af i en periode, 
eksempelvis som pop op i 
en containerbygning. Værk-
stedet kunne også have til 
huse i en P-kælder. Vigtigt 
for gruppen er, at værkste-
det ligger tæt på, så man 
ikke er afhængig af en bil 
for at kunne bruge det.

Ravn Larsen mener, at et 
værksted kan medvirke til 
at skabe et lokalt fællesskab 
på Bryggen.

– Det skal være et sted, 

hvor man kan skabe noget 
kreativt sammen. Et værk-
sted hvor man kan lære at 
lave tingene selv; eller lære 
sine børn det. Vi skal også 
væk fra en brug og smid 
væk-kultur. Vi forestiller 
os, at det skal være frivilligt 
drevet – altså ikke kommer-
cielt. Det kunne være som 
forening, eventuelt med et 
beskedent medlemsgebyr.

Hvis værkstedsgruppen 
oplever tilstrækkelig stor 
interesse, er det planen at 
lave en spørgeskemaun-
dersøgelse for at afdække 
folks ønsker. Og så samle 
op engang efter jul på et fæl-
lesmøde. Interesserede kan 
melde sig ind i facebook-
gruppen ”Bryggens åbne 
værksted”.

en håndfuld handy 
bryggemænd leder ef-
ter lokaler til et fælles 
værksted på Bryggen.
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Viggo Kampmanns Plads 5 • København S
Tlf. +45 5365 4010 • Mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram

Tapas på Café Nöa’h 
Prøv vores bræt med lækker og veltilberedt tapas fuld af delikate små 
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad 

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har 
vi vin i verdensklasse. Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Eller et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de 
spanske toner. 
Hvis du er til et koldt glas hvidvin, så lad vores Purato tage dig med til Italiens kyster. 

Åbningstider
Mandag – Torsdag kl. 11.00– 21.00, 
Fredag  kl. 11.00 – 23.00
Lørdag kl. 10.00 – 23.00 
Søndag kl. 10.00 – 21.00

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

København S
Tlf. +45 5365 4010
Mail: info@nöah.dk

Åbningstider
Mandag  10.00  - 21.00
Tirsdag - torsdag  09.00  - 21.00
Fredag - lørdag  09.00  - 22.00
Søndag  09.00  - 20.00

Ligger unikt placeret på Havne-
vigen, lige ved vandkanten og 
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekend-
brunch, frokost eller aftensmad
- lavet fra bunden af friske 
råvarer - i de skønne omgivelser 
inden- eller udendørs!

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale mødested

Åbningstider
Mandag til torsdag 10.00 – 21.00
Fredag & lørdag 10.00 – 23.00
Søndag  10.00 – 21.00

Vi har 20% rabat på mad til vores trofaste gæster resten af året!! 
Rabatten gælder fra mandag til fredag. 

For at få del i dette tilbud, skal du blot bestille dit bord i forvejen, og fortælle 
at du har set vores tilbud her i avisen eller So-Me.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Bryggens hyggespot.

vi fEjRER 
2-åRsføDsElsDaG!

julefrokost, fødselsdag, 
konfirmation eller barnedåb?

Ring eller skriv til os og få et 
uforpligtende tilbud på dit 

arrangement.

MICHALA EKEN
ULRIKE RAMIN
smykker

KUNSTHÅNDVÆRK
PÅ BRYGGEN

Thorshavnsgade 12, kld.  /  Åbningstider: tir.-fre. 11-17.30  lør. 10-14 
www.formverk.dk  /  mail@formverk.dk  /  Tlf 8838 5981

GURLI ELBÆKGAARD
keramik

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: lukket · tirs., ons., fre.: 9.30-

17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Vi ønsker alle vores 
kunder en glædelig jul 

samt et godt nytår. 

Tak for i år, vi glæder os til 
at se Jer i 2020

 

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere 
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke 
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager 
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale 
efter forbrug.
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet 
fra 35-150 L/time pr. anlæg.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

FEST ?

Islands Brygge 25, 2300 København S
tlf: 32 54 07 05, e-mail: bryggen@toftvin.dk

Til Bryggens bedste 
kunder 

Glædelig jul og 
Godt nytår

Kom af  
med dit træ
Igen i år indsamler kommunen gamle 
juletræer til genbrug og kompost

Først skal træet vises, siden 
skal det spises. Men hvad 
så? Når pynten er pillet af 
juletræet, og der begynder 
at være flere grannåle på 
gulvet end på grenene, kan 
alle københavnere få det 
knastørre træ afhentet af 
kommunen, der genanven-
der det som kompost. 

Så hvis dit træ ikke kan 
genplantes, eller du har 

planer om selv at bortskaffe 
det – elefanterne i Zoo skul-
le efter sigende være begej-
strede for juletræer – så kan 
du booke kommunen til at 
hente din ejendoms træer. 
Eneste betingelser er, at de 
skal skæres over, hvis de 
er højere end 120 centime-
ter, og at de skal være helt 
nøgne for både pynt eller 
juletræsfødder. 

Sidste år hentede kom-
munen 23.500 træer, hvil-
ket er en stigning fra året 
før, men samtidig er langt 
fra det samlede antal jule-
træer i byen.  AK47

sådaN gøR dU:

n I etageejendomme skal 
den affaldsansvarlige 
i ejendommen bestille 
afhentning af juletræer. 
Bestillinger kan opret-
tes i Nem Affaldsser-
vice frem til den 10/2 
2020. Første mulige 
afhentningsdato er den 
26/12 2019.

n Villaer har en fast af-
hentningsdato, som kan 
ses i Nem Affaldsser-
vice fra den 17/12 2019. 
Juletræet skal stilles ud 
til fortovet.

Kilde: Teknik- og  
Miljøforvaltningen

Når julegæsterne har 
danset den sidste 
omgang om træet, 
kan kommunen køre 
det til kompost.
 Foto: Ricardo Ramirez
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se dig 
lige for
Christina Bruun Olsson er aktuel med bogen ”Se dig for – 
100 hverdagsmotiver”, og i den forbindelse har hun været 
på visuel skattejagt i København for at finde de farver 
og figurer, som de fleste af os overser i hverdagsbilledet. 
Nu er tiden kommet til Bryggen, og vi er på opdagelse 
omkring metrostationen og Søndre Campus. Et område 
hvor folk oftest bare skal hurtigt fra A til B

Tekst Vanessa Wolter
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Vi møder Christina Bruun 
Olsson på det evigt blæsen-
de hjørne i krydset ved Is-
lands Brygge Station, hvor 
hun smilende står og kig-
ger sig omkring. For mens 
andre helt instinktivt ville 
have taget mobilen frem for 
at fordrive ventetiden, har 
Christina brugt tiden på at 
gå på det, hun kalder en vi-
suel skattejagt.

– Alt i hverdagen har vi-
suel kvalitet, man skal bare 
lige lære at få øje på det og 
se sig for, forklarer hun og 
uddyber: 

– At se sig for handler jo 
egentlig om at være til stede 
i nuet, og der er masser af 
gode alternativer til mobi-
len, når man for eksempel 
står og venter. At man ser 
sig lidt rundt og er nærvæ-
rende i det, man er i. Og net-
op det her sted, med alle de 
studerende der kommer for-
bi, er simpelthen så skægt, 
griner hun og fortsætter:

– Når de kommer køren-
de her ind over fortovet, så 
er der flere af dem, der ta-
ger cykelhjelmen af, inden 
de cykler ind på universi-
tetsområdet. At observere 
mennesker er faktisk ret 
underholdende i sig selv. 

Handler ikke om 
skønhed
Men det er langtfra kun 
mennesker og nøgler, der 
fanger Christina Bruun Ols-
sons udforskende blik. 

– Man skal kigge efter 
det, der interesserer én, og 
jeg har selv en passion for 
street art. Og man kan jo 
altid diskutere, hvornår no-
get er ulovligt og så videre, 
men det blander jeg mig 
faktisk ikke i. Når noget er 
skrevet med sprittusch eller 
spraymaling, så synes jeg, 
at man, i stedet for at ærgre 
sig over at det er der, skal 
prøve at se kvaliteten i det. 
Man kan eksempelvis se 
på, hvordan bogstaverne er 
formet, og om malingen el-
ler tuschen er slidt og tørret 
ud, forklarer hun, mens vi 
forgæves leder efter graffiti 
her, hvor metroens farveri-
ge menneskemylder møder 
Søndre Campus’ blanke, 
massive beigefarvede byg-
ninger. 

At se tingene for det, de 
er, og fokusere på enkeltde-
lene i stedet for konteksten 
er netop en af Christina 
Bruun Olssons pointer. 

– Det handler om at be-
skære virkeligheden og fo-
kusere på enkeltdele, og jeg 
synes ikke nødvendigvis, 
det smukke er interessant. 
Man kan se efter en masse, 
uden at det egentlig er inte-
ressant eller giver den helt 
store visuelle oplevelse, for-
klarer hun. 

I bogen ”Se dig for – 100 
hverdagsmotiver” har Chri-
stina Bruun Olsson, der er 
grafisk designer, samlet 100 
ideer til, hvordan man kan 
udforske sine omgivelser i 
hverdagen, og hun mener, 
der er klare fordele ved at 
lede efter ting og sager og 
stille sig selv opgaver, som 
man eksempelvis skal løse 
på vejen til og fra arbejdet. 

Hjernegymnastik
– Det er oplagt at lave med 
børn, men det er bestemt 
også godt for voksne, fast-
slår hun og uddyber forde-
lene ved aktiviteten ud over 
det grundlæggende under-
holdningselement.

– Man bruger faktisk beg-
ge hjernehalvdele, når man 
leder efter farver, figurer 
og mønstre, så det er rigtig 
god træning for hovedet, og 
det er godt for alle mellem 1 
og 100 år. Det er en oplagt 
ting at gøre sammen, og 
hvis man har børn, der for 
eksempel lige har lært om 
rektangler og kvadrater, så 
kan man jo sætte sig for at 
finde dem rundt omkring, 
forklarer hun og peger ned 

på fliserne under os, hvor vi 
finder tydelige eksempler 
på begge dele.

– Men det kræver, at man 
øver sig. Det kan være en 
god idé at lave regler eller 
konkrete opgaver til sig 
selv, pointerer hun.

– Jeg beslutter mig tit for 
at finde et sæt af noget, eller 
tre på stribe. Derovre står 
for eksempel en grøn cykel 
og et grønt løbehjul, og dér 
ved skraldespanden står en 
Grøn Tuborg, siger Christi-
na Bruun Olsson og peger, 
mens øjet fortsat vandrer, 
og den næste idé allerede 
står på spring.

– Man kan også gøre så-
dan, at man skal tælle. Der 
er for eksempel én rød post-
kasse, to runde skralde-
spande, tre røde løbehjul og 
fire indhegnede træer her, 
hvor vi står. På den måde 
kan man tælle og se, hvor 
langt man kan komme op i 
talrækken. 

– Jeg har selv en fast regel 
om, at jeg skal finde et til-
fældigt opstået hjerte hver 
dag, smiler hun og kigger 
udforskende på nogle af de 
hundredevis af tyggegum-
miklatter, der sporadisk 
markerer vejen fra statio-
nen til universitetets mange 
indgange. 

– Det gode ved hjerter 
er, at de kan være meget 
forskellige. De kan være 
kantede, runde, aflange, 
symmetriske og asymme-
triske, forklarer hun og pe-
ger på et buttet eksemplar 

på jorden foran os, hvoref-
ter undertegnede skribent 
stolt modtager ros for helt 
selv at finde et tyggegum-
mihjerte, som ifølge den 
grafiske designer ligefrem 
kan beskrives som ”velpro-
portioneret”. 

Må jeg tømme din 
taske?
Tyggegummistien leder os 
ind på Det Juridiske Fakul-
tet på Søndre Campus, hvor 
Christina Bruun Olsson har 
haft en indendørs udstilling 
de seneste par år. 

– Jeg lavede et projekt 
i forbindelse med, at Jura 
flyttede ud til Humaniora 
i 2017. Jeg gik rundt og 
spurgte tilfældige forbipas-
serende på universitetet, 
om jeg måtte tømme deres 
tasker, placere tingene i et 
symmetrisk mønster og 
tage et billede af det, fortæl-
ler hun og peger på de store 
fotos, der på kunstnerisk 
vis indtager de hvide beton-
vægge.

– Det er ret interessant at 
tage ting ud af konteksten, 
for man ser på dem med nye 
øjne og opdager ukendte 
sammenhænge i farver el-
ler former, forklarer hun. 
Og alle, jeg spurgte, sagde, 
at der nok ikke var noget 
spændende i deres taske, 
men i virkeligheden var 
alle 27 tasker spændende. 
Nogle var meget minimali-
stiske, mens andre var fyldt 
med ting og sager, og en 

af ejerne opdagede endda 
forundret, at hun gik rundt 
med opvasketabs i bunden 
af sin taske, griner den gra-
fiske designer, mens vi går 
fra billede til billede.

Skattejagten fører os ud 
af bygningen igen og videre 
ind på Karen Blixens Plads, 
hvor cykel-UFO’erne lan-
dede i sommer. Her slutter 
vores opdagelsesrejse, og 
mens vi taler om arkitek-
turen og materialerne, kig-
ger Christina Bruun Olsson 
fortsat undersøgende efter 
de små detaljer, som mange 
andre knap registrerer. 

– Vi leder efter visuelle 
skatte, og en visuel skat kan 
jo godt have været en rigtig 
skat for nogen, som for ek-
sempel en tabt nøgle som 
med garanti har betydet 
noget for den, der har mi-
stet den, siger hun og peger 
på en forladt cykelnøgle på 
jorden. Vores visuelle skat-
tejagt slutter ved et ensomt 
bordbænkesæt, hvor vi 
finder en sidste glemt, glit-
rende skat i form af en hå-
relastik med glimmer, hvis 
ejer må siges at glimre ved 
sit fravær. 

FiNd VisUeLLe 
sKaTTe:

n Fortsæt skattejagten 
og læg billeder af dine 
visuelle skatte på Insta-
gram med hashtagget 
#sedigfor. Du kan finde 
inspiration på Instagram 
under @christinabruu-
nolsson eller i bogen ”Se 
dig for – 100 hverdags-
motiver” (Byens Forlag).

Christina Bruun 
Olsson vil have folk 
til at se op fra deres 

devices og gå på op-
dagelse i det ordinære 

omkring dem.

Tømte tasker 
bliver til kunst-
færdige kollager 
af tamponer, 
mobilcovers og 
nøgleringe.
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Andelsboligforeningen
Store Thorlakshus 
ønsker alle 
andelshavere, lejere 
og samarbejdspartnere 
et godt og 
lykkeligt nytår

vil ønske en rigtig glædelig jul

og et rigtigt godt nytår

til vores beboere, bryggeboerne, 

vores samarbejdspartnere og alle jer andre

Boldklubben Hekla
ønsker alle på Bryggen en 
glædelig jul og  
et godt nytår

Biospande og bioposter på bioblioteket
I årtiets slutspurt trækker kommunen speederen i bund for at nå målet 
om, at 45 procent af københavnernes affald skal sorteres. Islands Brygge 
Bibliotek står klar med biospande og poser

Selvom biospanden kom 
godt fra start sidste år, er 
brugen af den stagneret si-
denhen. I 2018 sorterede 72 
procent af københavnerne 
bioaffald, men det tal har 

ikke rykket sig nævnevær-
digt i 2019. Derfor sætter 
kommunen nu ind med et 
par ekstra hjælpende hæn-
der for at få de sidste med 
på vognen.

Blandt andet stiller 18 af 
kommunens 21 biblioteker 
fremover både nye køk-
kenspande og bioposer til 
rådighed, så det ikke er en 
barriere, hvis man løber tør 

for poser eller mister sin 
spand. Blandt de 18 biblio-
teker er vores eget i Njals-
gade.

Ud over at gøre poser og 
spande lettere tilgængelige 
har kommunen også skruet 
op for frekvensen, så pap-
containere og plasticbehol-
dere bliver tømt hver uge 
frem for hver anden. Fra i 
sommers har man kunnet 
søge tilskud til sorterings-
ordninger i sit hjem, og 
kommunen har tilbudt et 
onlineforløb, der forklarer 
om affaldssortering, som 
4.500 københavnere har 
gjort brug af.

Baggrunden for de man-
ge indsatser er et politisk 
mål om, at 45 procent af 
københavnernes affald skal 
sorteres. I skrivende stund 
ligger tallet på 44 procent, 
så vi er snublende tæt på. 
Når vi er over målstregen, 
er den næste målsætning, at 
70 procent af alt affald skal 
sorteres i 2024. – AK47

»
december kommer 
nemt til at handle om 
at forbruge og smide 
det væk, vi ikke bruger 
længere. det bedste 
for miljøet og klimaet 
vil selvfølgelig være 
at lægge en dæmper 
på forbrugsræs og 
madspild. Men som 
alternativ håber jeg, 
at københavnerne vil 
blive ekstra flittige med 
at huske at aflevere 
blandt andet pap fra de 
mange indkøb på nettet 
og aflagte juletræer til 
genanvendelse.

Ninna Hedeager 
Olsen, teknik- og 

miljøborgmester (eL)

selvom det går 
fremad med af-
faldssorteringen i 
København, sætter 
kommunen nu 
ekstra fart på ind-
satsen.

KØBMANDSVARER · FRUGT OG GRØNT 
AVISER OG UGEBLADE · UDENLANSKE VARER 

KRYDDERIER FRA PAKISTAN OG INDIEN 
ØL, VIN, SODAVAND OG SPIRITUS

DISCOUNT INTERNATIONAL
Leifsgade 7 · tel. 32 96 91 23

”Ja, min ven  
vi har Tips og Lotto og altid faste 
lave priser. Glædelig jul og godt 

nytår. Vi åbner alle dage  
i juleferie fra 9.00 til 22.00”

gode tilbud!

1 stk. x 1½ liter sodavand  25,00 + pant
2 stk.  x 1½ liter sodavand  44,00 + pant
1 stk.  x ½ liter sodavand  16,50 + pant
2 stk. x ½ liter sodavand  30,00 + pant
6 stk.  x 33 cl. Tuborg el. Hof (ds.) 48,00 + pant
1 stk. x 33 cl. King(ds.)  6,50 + pant
6 stk.  X 33 cl. King(ds.)  36,00 + pant
Billig vodka 70 cl.   100,00 
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Uredigeret galleriaften i fritidscentret
Fritidscenter Islands Brygge havde 
galleriaften med uredigerede billeder 
af børnene med nogle af de mange 
dyr, de har i centret. Formålet var 
blandt andet at vise, at man ikke 
behøver at redigere billeder, for at de 
kan være flotte

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: BBU
redaktion@bryggebladet.dk

250 børn og voksne var for-
leden til galleriaften i Fri-
tidscenter Islands Brygge. 
Billederne var i sort-hvid og 
af børnene på centret sam-
men med nogle af de utal-
lige dyr, som børnene kan 
passe på fritidscentret. De 
mange fremmødte kunne 
nyde æbleskiver og varm 
kakao, mens de beskuede 
de flotte billeder, der alle 
havde det til fælles, at de 
ikke var redigerede.

– Vi vil gøre børnene be-
vidste om, at man er okay, 
ligegyldig hvordan man ser 
ud, og at en model ikke altid 
ser ud som på de billeder, 
man ser på Instagram, skri-
ver pædagog på Fritidscen-
ter Islands Brygge Carina 
Nielsen i en mail.

Billeder med dyr
Idéen til hele projektet 

startede med, at børnene 
selv syntes, at det var 
sjovt at tage billeder sam-
men med dyrene på deres 
mobiltelefon. Så pædago-
gerne spurgte dem, om de 
ikke kunne være endnu 
sjovere, hvis pædagoger-
ne tog billederne med et 
rigtigt kamera, og det var 
børnene med på.

– Så hen over en to-må-
neders periode tog vi en 
masse billeder af børnene 
sammen med dyrene. Det 
er Carina, der har stået for 
det, og hun har været god 
til at få dyrene til at stå 
stille, så det er blevet nog-
le gode billeder, siger den 
daglige leder Lars Munke-
dal og fortsætter:

– Og så er det vigtigt, at 
børnene kan se, at sådan, 
som man ser ud i virkelig-
heden, er fint nok.

Børn på alle klasser har 
været med til projektet, og 
de har hjulpet hinanden på 
tværs af alder og køn.

Børn og dyr i Bryggens 
Børne- & Ungdomscenter 
er blevet fotograferet for 
at vise, at et pænt motiv 
ikke kræver lyssætning, 
filtrering eller retouche-
ring.

Lokalt trykkeri har 15 års jubilæum
I 15 år har T-shirttrykkeren i 
Kigkurren trykt t-shirts til masser af 
danske bands, lokale virksomheder 
på Bryggen og alt muligt andet. 
For ejeren Kevin Pihl-Nielsen er det 
vigtigt, at trøjerne ser ordentlige 
ud, så han er ikke bleg for at sige 
kunderne imod, hvis deres idé kunne 
være bedre

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er næsten ikke et dansk 
band gennem de seneste 15 
år, der ikke har været forbi 
T-shirttrykkeren i Kigkur-
ren, for at få trykt band-
merchandise i et eller andet 
omfang. D-A-D har været 
med siden Kevin Pihl-Niel-
sen åbnede trykkeriet til-
bage i 2004. Også Mew og 
de for nyligt gendannede 
Kashmir har fået trykt de-
res band-t-shirt hos ‘Tryk-
ken på Bryggen’. Bare for at 
nævne nogle få. 

- Det er ikke, fordi jeg 
selv er musiker, men jeg har 
bare mange venner i musik-
branchen af en eller anden 
grund, og så er det ligesom 
blevet spredt via ’word of 

mouth’ blandt musikere, at 
der var et fedt trykkeri på 
Bryggen, siger Kevin Pihl-
Nielsen, og tager en tår 
kaffe fra et Copenhell-krus.

Copenhell har de seneste 
tre år været en stor kunde 
for T-shirttrykkeren, og på 
væggen hænger der også et 
skateboard med Copenhell-
tryk.

 - De går rigtig meget op 
i, at det er gode t-shirt, så 
vi bruger lang tid på, at de 
bliver helt rigtige. Til næste 
år bliver alt det vi trykker til 
Copenhell 100 procent øko-
logisk, det er noget helt nyt, 
som vi laver specielt til Co-
penhell, fortæller han.

På 2. sal
Det var ellers ikke helt 
nemt for Kevin Pihl-Nielsen 

at komme i gang som selv-
stændig, da han var færdig 
med sin uddannelse som 
serigraf, der er en særlig 
måde at trykke på, der også 
er kendt som silketryk. Det 
var nemlig lidt svært at fin-
de en bank, der ville låne 

ham penge, så han endte 
med at få lokaler et sted, 
hvor man ikke umiddelbart 
ville lægge et trykkeri.

- Det er måske ikke den 
bedste idé at lægge et tryk-
keri på et af Københavns 
dyreste adresser på 2. sal. 

Men det var her, jeg kunne 
finde et lokale, som banken 
ville låne mig penge til, og 
så var Bryggen jo også på 
det tidspunkt en bydel, der 
var på vej frem, fortæller 
han.

De lokale virksomheder 
har da også nydt godt af, at 
der ligger et trykkeri lige 
om hjørnet. Blandt andet 
har Københavns Møbel-
snedkeri, Kulturhuset og 
Vipp fået trykt t-shirts hos 
Kevin Pihl-Nielsen. Det er 
dog altid i minimum 50 ek-
semplarer, så hvis man lige 
mangler 10 t-shirts til en 
polterabend, så skal man gå 
et andet sted hen.

grafisk guide
Det er ikke kun det helt lav-
praktiske i at få trykt en t-
shirt, som T-shirttrykkeren 
kan hjælpe med. Faktisk er 
Kevin Pihl-Nielsen med i næ-
sten hele processen, når der 
skal trykkes en t-shirt. Det 
er nemlig ikke nok bare at 
klaske et billede på et stykke 
stof, der er mange forhold, 
man skal tage højde for.

- Hvilken type t-shirt skal 
det være, skal den have 
lange eller korte ærmer, 
skal den være bred, smal, 
kort eller lang, hvor mange 
forskellige størrelser skal 
det være. Det kommer alt 
sammen an på, hvilken 
målgruppe det er til. Her 
har jeg jo mange års erfa-
ring med, hvem der køber, 
hvilke typer t-shirts alt efter 
om det er familiefædre eller 
børn, der er målgruppen, si-
ger han og fortsætter:

- Derudover skal selve 
trykket have den rigtige 
størrelse og form, så den 
passer til en t-shirt. Det er 
jo ofte kunstnere, der er 
vant til at lave albumcovers, 
så noget, der fungerer rig-
tig godt på en kvadratisk 
hård overflade fungerer 
ikke nødvendigvis godt på 
en blød t-shirt. Derfor er 
det min opgave at oversætte 
kundens ønsker til, hvad jeg 
ved, der kan komme til at se 
fedt ud.

Jobbet som grafisk guide 
kan nogle gange blive lidt 
besværligt, når der står fem 
bandmedlemmer, der har 
hver sin holdning til, hvor-
dan deres nye t-shirt skal 
se ud.

- De kan nogle gange næ-
sten blive helt uvenner over 
det. Men så minder jeg dem 
altid om, at det ikke er dem 
selv, der skal gå med dem, 
men deres fans, så de skal 
mere tænke over, hvad fanse-
ne gerne vil have, siger han.

T-shirttrykkeren har 
sin helt egen maskot 
i den 2-årige brune 
labrador Falcon, der 
pænt kommer hen 
og hilser på, når der 
kommer gæster.
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Jul

Nu’ det jul igen-igen
Med få undtagelser forløb Jul på 
Bryggen stort set som en gentagelse 
af sidste års julearrangement

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Solen stod højt på en klar 
himmel, men der var ikke 
meget nyt under den, da 
bydelens årlige jule-tamtam 
‘Jul på Bryggen’ løb af sta-
blen. Men sådan er traditio-
ner, de er til for at blive gen-

taget. Og både julemandens 
morgenritual på den beman-
dede legeplads, Bryggens 
Børne- & Ungdomscenters 
parade og Bryggens Kors 
optræden var alle tilløbs-
stykker. Fra deres kælder-
lokaler lokkede butikkerne 
med pebernødder, gløgg og 
æbleskiver, så ikke én sød 
tand blev forbigået.

Jul = snold, og 
der var ingen, 
der gik sliksultne 
hjem fra Jul på 
Bryggen.

da den storsnorkende julemand var vækket fra sit sommerhi i huset på den bemandede legeplads, var han klar til at tage imod 
julegaveønsker fra Bryggens børn.

Passér gaden! Det traditionsrige juleoptog kom vidt omkring på Bryggen til tonerne af alt fra Wham til Rasmus Seebach.

Bryggens Kor havde 
teaset med en ‘flash-
mob’, men optrådte 

med et traditionelt 
julepotpourri af klassi-
kere som ‘On the First 

Day of Christmas’, 
‘Deck the Halls’ og en 

afrikansk inspireret 
version af ‘Dejlig er 

Jorden’.
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A/B Njal L / Saga A ønsker alle beboere på 
Bryggen en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Venlig hilsen
bestyrelsen

TAK for et godt år til 
alle på Bryggen 

– samarbejdspartnere, 
beboere og venner

Glædelig jul 
og godt nytår ønskes 

I af AB Gunløg

Ejerforeningen Nicolineparken 
ønsker alle på Bryggen  

en glædelig jul og et godt nytår!

UDGIVELSESPLAN 2020
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDGIVELSESDAGE DEADLINES

UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

1 3 16. JANUAR 9. JANUAR 8. JANUAR

2 5 30. JANUAR 23. JANUAR 22. JANUAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  V I N T E R F E R I E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 8 20. FEBRUAR 13. FEBRUAR 12. FEBRUAR

4 10 5. MARTS 27. FEBRUAR 26. FEBRUAR

5 12 19. MARTS 12. MARTS 11. MARTS

6 14 1. og 2. APRIL 26. MARTS 25. MARTS

7 17 23. APRIL 16. APRIL 15. APRIL

8 19 7. MAJ 30. APRIL 29. APRIL

9 21 21. MAJ 14. MAJ 13. MAJ

10 23 4. JUNI 28. MAJ 27. MAJ

11 25 18. JUNI 11. JUNI 10. JUNI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  S O M M E R F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 33 13. AUGUST 6. AUGUST 5. AUGUST

13 35 27. AUGUST 20. AUGUST 19. AUGUST

14 37 10. SEPTEMBER 3. SEPTEMBER 2. SEPTEMBER

15 39 24. SEPTEMBER 17. SEPTEMBER 16. SEPTEMBER

16 41 8. OKTOBER 1. OKTOBER 30. SEPTEMBER

17 43 22. OKTOBER 15. OKTOBER 14. OKTOBER

18 45 5. NOVEMBER 29. OKTOBER 28. OKTOBER

19 47 19. NOVEMBER 12. NOVEMBER 10. NOVEMBER

20 49 3. DECEMBER 26. NOVEMBER 25. NOVEMBER

21 51 17. DECEMBER 10. DECEMBER 9. DECEMBER

www.bryggebladet.dk

Leifsgade 7 · 2300 København S · 32 96 28 15· annoncer@bryggebladet.dk · redaktion@bryggebladet.dk · bank 1551 0012057814 ·  cvr 17 50 04 81

*  BRYGGEBLADET bliver omdelt 
hver anden onsdag/torsdag 
til husstande og virksomheder 
på Islands Brygge, Havnestad, 
Havneholmen og Ørestad Nord. 
Dog springer udgivelsen med tre 
eller flere uger i forbindelse med 
ferier.

** Seneste frist for indlevering af 
annoncer, debatindlæg og  
øvrigt materiale er torsdag 
inden udgivelsesdatoen.

*** Ordrer fra nye annoncører samt 
materiale fra faste annoncø-
rer bør så vidt muligt afgives 
senest onsdag inden udgivel-
sesdatoen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  P Å S K E F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bryggens 
Børne- & 
Ungdomscenter 
havde udvidet 
repertoiret med 
dansenumre til 
blandt andet MC 
Einars udødelige 
juleklassiker ‘Det 
jul, det’ cool’. 
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“Byg et andet sted. Lad 
Fælleden være i fred”
Amager Fælleds Venner var mødt talstærkt op til 
moddemonstration, da By & Havn præsenterede vinderforslaget 
til det kommende Vejlands Kvarter. Trods stor modstand mod 
byggeplanerne blandt deltagerne forløb mødet dog i en jovial og 
konstruktiv tone

rede’, der i aftenens anled-
ning udspillede sig på det 
omstridte byggefelt, som 
Amager Fælleds Venner 
har døbt ‘Lærkesletten’, og 
som havde fået karakter af 
protestsang. Blandt andet 
med det afsluttende vers:

“Vi vil de Lærker redde, 
der stadig lever her. Med 
sang på Lærkesletten, 
STOP Vejlands Kvarter.”

Endnu et vrissent ‘byg 
et andet sted’ undslap den 
samme ældre herre, men 
denne gang stemte flere 
folk omkring ham i, og få 
øjeblikke senere råbte det 
meste af forsamlingen: 
“Byg et andet sted, lad Fæl-
leden være i fred!” Dog med 
en anelse forsinkelse fra 
den ene ende af fakkelop-
stillingen til den anden, så 
kampråbet gjaldede som et 
ekko af sig selv. 

Indenfor døren blev 84 
ud af 100 tilmeldte navne 
krydset af på en liste, hvor-
efter en ekstra håndfuld 
demonstranter blev budt 
indenfor i varmen og tilbudt 
de overskydende pladser og 
en kop kaffe eller kakao fra 
automaten.

start med modstand
Vi ved, at der er mange, der 
er vrede, indledte admini-
strerende direktør i By & 
Havn Anne Skovbo mødet 
og fortsatte:

– Det er helt fair. Vi kan 
også godt tage den igen 
i aften. Der er dog ingen 
politikere fra Københavns 
Kommune til stede i aften, 
noterede hun med henvis-
ning til, at byggeplanerne 
på Amager Fælled er en op-
gave, By & Havn er blevet 
pålagt af politikerne i Bor-
gerrepræsentationen.

– Vi startede denne her 
proces for lidt mere end 
et år siden, velvidende at 

vi startede med stor mod-
stand. Men vi har fået en 
opgave. Den opgave tager 
vi på os på en måde, hvor 
vi forsøger at få så mange 
inputs som muligt. Både i 
tilløbet til arkitektkonkur-
rencen, men også i aften, 
inviterede hun, men slog 
hurtigt fast:

– De inputs, I kommer 
med i aften, skal handle om 
den videre proces.

Dermed lukkede hun 
døren til en samtale om, 
hvorvidt der skal bygges 
på Fælleden eller ej. Dén 

beslutning er truffet i to for-
skellige folkevalgte forsam-
linger. Først i Borgerrepræ-
sentationen, der i kølvandet 
på et kommunalvalg vedtog 
det budgetforlig, der flytte-
de byggeriet fra Stranden-
gen til Campinggrunden, 
og siden i Folketinget, der 
uden tøven ophævede fred-
ningen af det nye byggefelt. 

guldaldermaleri
Selve vinderprojektet blev 
præsenteret og uddybet 
af fagdommer ved udvæl-

gelsen og tidligere stads-
arkitekt i København Jan 
Christiansen flankeret af 
partner i Henning Larsen 
Architects Signe Kongebro, 
der indledte sit oplæg i en 
næsten undskyldende tone:

– Vi har ikke ansvaret for, 
át der skal bygges, men vi 
tager ansvar for, at når der 
skal bygges, så skal det gø-
res ordentligt.

Hun erkendte med et smil 
på læben, at tegnestuens 
renderinger af bykvarteret 
i varme, bløde farver fra en 
lavtstående aftensol gen-
nem gadebeplantningens 
efterårsgyldne løv og frugt-
træerne på snart sagt samt-
lige altaner tilnærmelsesvist 
har karakter af et guldalder-
maleri. Men det er bevidst.

– Flere har bemærket 
denne her Christianiaport, 
sagde hun med henvisning 
til billedet af en kroget 
træport med påskriften 
‘Velkommen til Fælledby’, 
sagde hun grinende og ud-
dybede:

– I virkeligheden er tan-
ken, at man ankommer til 
en anden verden. For Vej-
lands Kvarter kan umuligt 
være bare et andet ‘kvar-
ter’. Det er nødt til at have 
sin egen identitet. Det er en 
ny start, og det kalder på en 
helt ny måde at lave byer på.

Mere natur på mindre 
plads
Bydelens særegne identi-
tet kommer ifølge Signe 
Kongebro blandt andet til 
udtryk gennem det, hun 
kalder ‘byfortætning og 
naturfortætning’. Konkret 
pegede hun på opdelingen i 
tre små byer adskilt af grøn-
ne passager.

– Man kan se det som 
tre mindre enklaver på et 
tæppe af grønt. Både for at 
være med til at skabe iden-
titet, men også fordi vi vil 
trække Fælleden igennem 

alle aftenens 
oplægsholdere 
stod klar til at 
tage imod både 
skarpe og joviale 
spørgsmål fra 
salen.

administrerende direk-
tør i By & Havn anne 
skovbo åbnede ballet 

med at slå fast, at hun 
byder alle inputs vel-

kommen, så længe de 
handler om, hvordan og 

ikke hvorvidt Vejlands 
Kvarter føres ud i livet.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: By & Havn/Peter 
Sørensen
redaktion@bryggebladet.dk

Selv om det kun var sidst på 
eftermiddagen, lå Amager 
Fælleds åbne vidder alle-
rede hen i vintermørke, kun 
oplyst af et blåligt skær fra 
den næsten fulde måne, der 
lyste om kap med Ørestads 
høje kontor- og boligtårne. 
Som en enlig ø af bebyg-
gelse lå Danhostel Amagers 
vandrehjem på Fælledens 
sydligste grænse i skyg-
gerne fra Hotel Bella Skys 
asymmetriske tårne og 
med et lydtapet af trafikstøj 
fra den befærdede Vejlands 
Allé. 

Men inden længe vil rum-
len, bragen, hamren og ban-
ken istemme sig motorsym-
fonien, når tungt maskineri 
indtager Amager Fælled for 
at igangsætte byggeriet af 
det kommende Vejlands 
Kvarter. Byggeriets opstart 
ligger godt nok mere end 
et år med forberedelse, hø-
ringer og politiske behand-
linger ude i fremtiden. Men 
i den forgangne uge fik vi 
løftet sløret for, hvordan det 
kommende bykvarter kom-
mer til at se ud, da Henning 
Larsen Architects blev kå-
ret som vindere af arkitekt-
konkurrencen for projektet. 
Som for at gnide salt i såret 
blev præsentationen af vin-
derforslaget holdt på netop 
Danhostel Amager, der er 
blevet opsagt og må dreje 
nøglen om på grund af selv 
samme byggeplaner.

Vanæresport
Præsentationen af projektet 
var ikke gået modstanderne 
af byggeplanernes næse 
forbi, og allerede en time 
før By & Havn, der står bag 
planerne, bød velkommen, 
havde i omegnen af 150 
demonstranter, de fleste 
fra borgergruppen Amager 
Fælleds Venner, taget plads 
foran indgangspartiet. Med 
bannere og fakler udgjorde 
de en vanæresport for de 
mødedeltagere, der så ud 
til at repræsentere By & 
Havn på den ene eller anden 
måde.

– Byg et andet sted, hvæ-
sede en ældre herre, hver 
gang et par spidse lædersko 
klikkede på fliserne eller et 
navneskilt fra MOE, Ram-
bøll, By & Havn eller Hen-
ning Larsen Architects var 
synligt under overtøjet. 

Til sømandstonerne fra 
en harmonika ledte Frej 
Schmedes fra Amager Fæl-
leds Venners styregruppe 
de mange fremmødte i en 
til lejligheden nyfortolket 
udgave af ‘Jeg ved en lærke-
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects 
redaktion@bryggebladet.dk

– Vi vil ikke have det. Man 
skal respektere fredninger. 
For os at se er det stjålet 
land, man vil bygge på. Vej-
lands Kvarter er et hæler-
projekt.

 Der bliver ikke lagt fingre 
imellem, når næstformand i 
Danmarks Naturfrednings-
forening (DN) Knud Erik 
Hansen giver sin holdning 
til kende om det netop of-
fentliggjorte vinderprojekt 
for det planlagte Vejlands 
Kvarter på Amager Fælled.

 Selvom der har været 
afholdt både borger- og 
kontaktgruppemøder, da 
programmet for arkitekt-
konkurrencen skulle udar-
bejdes, mener han ikke, at 
der er blevet lyttet tilstræk-
keligt til de inputs, der er 
givet i processen.

– Når nu der skál bygges, 
og man begynder at tegne, 
så burde man have lyttet 
til DN og de mange andre, 
der argumenterede for, at 
man burde lave det mindst 
mulige projekt. I stedet har 
de valgt at fylde hele byg-
gefeltet ud, siger han med 
henvisning til, at de 6,3 hek-
tar planlagt friareal i stedet 
for at være en glidende over-
gang til Fælledens natur nu 
er skudt ind som korridorer 
mellem de tre ‘landsbyer’, 
som derfor breder sig langt 
ind over Fælleden og helt 
ud til byggefeltets grænser. 
Blandt andet op ad Stran-
dengen. 

spagat
 Den opfattelse deler vi-
karierende sundheds- og 
omsorgsborgmester Klaus 
Mygind fra SF. Han var i 
sin tid medstifter af Ama-
ger Fælleds Venner, men 
er også medunderskriver 
på den budgetaftale, der 
flyttede byggeplanerne fra 
Strandengen til Camping-
grunden, og sidder derfor, 
efter eget udsagn, lidt i spa-
gat i spørgsmålet om Ama-
ger Fælled.

– Jeg så helst, at byg-
geriets fodaftryk bliver så 
lille som muligt. Hvis man 
fraregner korridorerne, er 

byggefeltet fyldt helt ud, si-
ger han og fortsætter:

– Jeg vil gerne vide, om 
det er muligt at trække 
byggeriet sammen, så dén 
landsby, der ligger tættest 
på Vejlands Allé bliver tæt-
tere og højere, så resten af 
bebyggelsen kan trækkes 
tilbage fra Fælleden.

 Blankt nej
Hos Amager Fælleds Ven-
ner blev de flotte og grønne 
hensigtserklæringer mod-
taget med korslagte arme. 
Borgergruppens talsmand 
Steffen Andersen fasthol-
der, at byggeri på Amager 
Fælled er et knytnæveslag 
mod naturen, uanset hvil-
ken form det tager.

– Byggeriet er desværre 
kulminationen af de sidste 
30 års byudvikling, der har 
gjort et så stort indhug i na-
turen på Amager Fælled, 
at vi har nået smertegræn-
sen. Et yderligere indhug 
vil medføre uoprettelige 
skader på den natur, vi al-
lesammen elsker og har be-
hov for. Om vi vil det eller 
ej. Det er vores frygt, at det 
heller ikke ender her, da vi 
fortsat afventer den store 
rapport om havnetunnelens 
forløb, siger han.

Amager Fælleds Venner 
ønsker ikke at kommentere 
på det konkrete vinderfor-
slag, da det potentielt vil 
kunne tolkes som en indi-
rekte accept af projektet.

– Det giver ikke nogen 
mening at kommentere på 
et projekt, som vi ikke øn-
sker skal realiseres. Fak-
tum er, naturen har behov 
for plads, og det løser vi 
ikke ved at bygge mere i na-
turen, fastslår Steffen Ras-
mussen. 

Byggespin
 Selvom Amager Fælleds 
Venner ikke udtaler sig om 
det konkrete projekt, gi-
ver Steffen Andersen dog 
ikke meget for By & Havns 
vurdering af, at man med 
diverse grønne tiltag i by-
planlægningen på sigt vil 
kunne højne biodiversiteten 
på Amager Fælled, som det 
blev fremført på præsentati-
onsmødet af projektet.

– Vi tror ikke på, at man 

kan højne naturværdien 
ved at bygge naturen væk. 
Det vil kun give mening, 
hvis man lavede disse til-
tag, hvor der allerede var 
bygget. Når det så er sagt, 
så har vores natur behov 
for hjælp til at blive endnu 
bedre efter århundreds for-
armelse. Dette gøres ikke 
ved at bygge mere, men 
kun ved aktivt at investere 
i naturen.

 Også Klaus Mygind er 
skeptisk overfor, at de grøn-
ne løfter kan indfries.

– Jeg har tidligere brugt 
udtrykket ‘byggespin’. Det 
er meget vidtløftigt, så hvor-
dan gør vi det konkret? Det 
skal dokumenteres i den 
kommende proces. Men det 
er da super interessant, hvis 
det kan lade sig gøre.

Knud Erik Hansen tror 
ikke By & Havn over en 
dørtærskel, når de hævder, 
at naturværdien på Fælle-
den vil stige som følge af 
byggeriet.

– Det er jeg absolut ikke 
overbevist om, og jeg af-
venter dokumentationen. 
Måske vil de indføre nogle 
andre elementer i bebyggel-
sen og skabe en anden slags 
biodiversitet, siger han un-
drende og konstaterer så:

– Én ting er sikkert: De 
ødelægger i hvert fald 18 
hektar biodiversitet, som 
så skal genopbygges på de 
sparsomme arealer. Jeg har 
svært ved at forestille mig, 
at det kan lade sig gøre, og 
jeg har brug for at se doku-
mentation.

Nej fra ø og å
Som de eneste to partier 
valgte Enhedslisten og Al-
ternativet at stå uden for det 
budgetforlig, der flyttede 
byggeplanerne fra Stran-
dengen til Campinggrun-
den, fordi begge partier helt 
grundlæggende er mod-
standere af byggeprojektet.

– Enhedslisten er imod 
enhver form for byggeri 
på Amager Fælled, og det 
ændrer By & Havns nye 
projekt ikke på. Det er sym-
patisk, at man på sigt forsø-
ger at højne biodiversiteten 
i nærområdet, men hele 
projektet er et indgreb i en 
af københavnernes grønne 
lunger, og det ændrer små 
lyspunkter i projektet ikke 
på, siger teknik- og miljø-
borgmester Nina Hedeager 
Olsen.

Samme toner lyder fra 
Alternativet, der heller ikke 
lader sig formilde af bære-
dygtighedsprincipperne i 
projektet.

– Jeg mener ikke, at det 
retfærdiggør at indskrænke 
naturlige grønne områder, 
at man smækker noget 
grønt på boligerne. Det er 
greenwashing, for selvføl-
gelig forbedrer det ikke na-
turområdet at smække en 
masse boliger op med den 
dertilhørende belastning 
af 5.000 mennesker, der nu 
skal færdes i området, siger 
Fanny Broholm og fortsæt-
ter:

– Det er også problema-
tisk, at det kun er, når der 
er stor folkelig bevågenhed 
på et byggeri og dets påvirk-
ning på miljøet, at flertallet 
i BR pludselig går op i, at 
byggeriet er “bæredygtigt”. 
Så nej, det er ikke en formil-
dende omstændighed, det 
er sådan, alt byggeri burde 
være i byen, hvis det stod til 
os.

diskussionen 
fortsætter
Mere optimistisk er Jonas 
Bjørn Jensen fra Socialde-
mokratiet, der ser mange 
gode takter i vinderforsla-
get.

– Vi synes, at det ser rig-
tigt fint ud, og hæfter os 
ved, at de prøver at gøre 
byggeriet så skånsomt som 
muligt for naturen og lever 
op til de ting, vi drøftede, da 
vi lavede aftalen om, at byg-
geriet skal samtænkes med 
naturen, og der skal laves 
biokorridorer, siger han og 
tilføjer:

– Så er det jo et ekstra 
bonus, at det er træbyggeri, 
som forhåbentlig kan tjene 
som et forbillede for frem-
tidige byggeprojekter i Kø-
benhavn.

 Han anerkender, at dis-
kussionen om Amager Fæl-
led ikke er slut, alene fordi 
vi nu har et vinderprojekt.

– Det er mit indtryk, at 
der trods alt er en stor del 
af københavnerne, der har 
respekt for, at vi lyttede og 
flyttede projektet, og som 
kan se, at der også er blevet 
lyttet til kritikpunkterne. 
Og mange er også glade for, 
at Strandengen får lov til at 
bestå, siger han og fortsæt-
ter:

– Der er selvfølgelig 
nogle, der er sure over, at 
der skal bygges overhove-
det. Dem er det sværere at 
komme i møde, når nu der 
er lavet en aftale. Dem kom-
mer vi til at have en diskus-
sion med, indtil byggeriet 
står færdigt.

Det er imidlertid vigtigt 
for Jonas Bjørn Jensen at 
understrege, at man ikke 
bygger bare for at bygge.

– Selvfølgelig opgiver 
man noget, når man byg-
ger på Fælleden. Men vi gør 
det, fordi vi gerne vil have 
boliger i København. 25 
procent af Vejlands Kvarter 
bliver almene boliger, som 
folk med almindelige løn-
indkomster har råd til, fast-
slår han og tilføjer:

– De politikere, der afvi-
ser projektet, mangler at 
svare på, hvad de vil gøre 
ved de stigende boligpriser 
i København, de mange 
folk, der gerne vil flytte her-
til, eller børnefamilierne, 
der ønsker at blive boende. 
Vi ved godt, at der er en pris 
ved at bygge her. Men det er 
der også ved at lade være.

Bryggebladet har forsøgt 
at få en kommentar fra over-
borgmester Frank Jensen 
(S), men det har ikke været 
muligt inden avisens dead-
line.

amaGER fællED

som korridorer, forklarede 
hun og tilføjede:

– Vi styrker Fælledens 
kvaliteter med naturfortæt-
ningstænkningen. Vi ska-
ber mere natur på sigt. Det 
kan vi naturligvis ikke gøre 
til at starte med. Men det er 
vores drøm. 

Hans Ohrt, der er se-
niorprojektchef for Miljø 
& Natur hos MOE, der er 
rådgiver for By & Havn på 
projektet, så Signe Konge-
bros naturfortætning og 
hævede til naturforbedring. 
Til mange af deltagernes 
store overraskelse mente 
han nemlig, at byggeriet af 
Vejlands Kvarter ligefrem 
vil højne kvaliteten af natu-
ren på Fælleden.

– Vi tror på, at vi kan ska-
be noget, der har en højere 
naturværdi end den del af 
Fælleden, som man bygger 
på nu. Det er baseret på, at 
området er opfyldt i 2010, så 
naturen blev faktisk nulstil-
let dengang. Siden har man 
målt naturens værdi og kon-
stateret, at det er det sted 
på Fælleden, der har den 
ringeste naturværdi, sagde 
han og uddybede:

– Hvis man antager, at 
man lod området være, så 
ville man kunne forvente en 
langsom forbedring af na-
turkvaliteten over tid. Hvis 
vi derimod etablerer Fæl-
ledby, så vil der være en an-
lægsfase, hvor man roder i 
jorden. I den forbindelse vil 
biodiversiteten dale. Men vi 
tror også på, at fordi vi både 
arbejder med naturbevarel-
se derude, men også skaber 
en større variation, så vil vi 
kunne skabe en natur, der 
har en højere værdi, end 
hvis vi havde ladet stå til. 

Ifølge Hans Ohrt vil det 
ske i kraft af, at man påfyl-
der ny, næringsrig jord på 
arealet og arbejder med at 
skabe biotoper inden for 
byggefeltet. Derudover 
påpegede han, at korrido-
rerne mellem de tre bydele 
forbinder de områder uden 
for byggefeltet, hvor der bor 
særligt mange dyr.

Hvor vover i?
Budskabet om, at byggeri på 
Amager Fælled vil højne na-
turværdien blev mødt med 
hovedrysten og himmel-
vendte øjne; særlig blandt 
deltagere iført Amager 
Fælleds Venner-T-shirts. 

Mindre tilbageholdende var 
Frej Schmedes, der under 
spørgerunden tog ordet og 
rettede en bredside mod de 
grønne fremskrivninger.

– Når I siger, at I ikke bare 
vil bevare, men ligefrem for-
øge biodiversiteten, så er det 
det værste vrøvl og greenwa-
shing, man overhovedet kan 
komme i nærheden af, sagde 
han og fortsatte:

– Tag for eksempel kridt-
uglen, der en meget sjælden 
og meget lysfølsom natsom-
merfugl, som er meget sky. 
Hvis man tror, at man kan 
plante dens værtsplante op 
ad en bolig og på den måde 
øge biodiversiteten, så er 
det noget sludder.

I skarpe vendinger og 
et stødt stigende toneleje 
anfægtede han præmis-
sen om, at byggefeltet ville 
drage nytte af at blive be-
bygget.

– Når I kalder det ‘ringe 
naturværdi’, så er noget 
vrøvl. Der bor adskillige 
rødlistede arter, også her på 
Lærkesletten. Der bor lær-
ker, der bog viber, der bor 
flagermus. Og når de er her 
på Amager Fælled, så er det 
netop fordi, her ikke er boli-
ger. I siger, at I vil bygge en 
by og på den måde øge bio-
diversiteten. Jeg har aldrig 
hørt så stor en løgn. Hvor 
vover I?! afsluttede han med 
thunbergsk patos.

Omvendt afdæmpet kom 
svaret fra Hans Ohrt.

– Vi har en vision om, at 
vi skal bevare så meget. 
Den måde, vi taler om bio-
diversitet på, handler me-
get om natur. Men biodi-
versitet er også i byerne, 
og det må jo komme an 
på en prøve. Jeg er over-
bevist om, at vi også kan 
skabe biodiversitet og habi-
tater på bygninger, på væg-
ge, imellem bygninger, og 
at man samtidig også kan 
forbedre den natur, der er.

Partner i Henning 
Larsen architects 

signe Kongebro 
mente, at tegnestuen 
med Vejlands Kvarter 

og dets særegne 
identitet har sat en ny 
datolinje for, hvordan 

man bygger byer.

dN: Vejlands Kvarter  
er et hælerprojekt
Grønne illustrationer og løfter 
om øget biodiversitet på Amager 
Fælled gør ikke indtryk på hverken 
Danmarks Naturfredningsforening 
eller Amager Fælleds Venner, der 
fastholder deres modstand mod 
byggeplanerne på Fælleden. Politiker 
efterlyser dokumentation for de 
grønne fremskrivninger
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Livlig snak 
om døden
I Herrehjørnet er der ingen 
berøringsangst. Her tales frit og 
åbent om både lette og tunge 
emner. I dag tages der livtag 
med et emne, vi ellers sjældent 
taler om: døden. Efter en god 
frokost og en øl

Tekst: Johnny Hedegaard
Illustration: Christoffer Gertz 
Bech
redaktion@bryggebladet.dk

– Når man er døende, er der 
ikke noget mere ensomt, 
end når ens pårørende af-
viser at tale om det. Derfor 
er det gavnligt at øve sig i at 
tale om døden i god tid. Så 
bliver det ikke så krampag-
tigt til sidst. 

Vi er til månedens ons-
dagsmøde i Herrehjørnet, 
der er Hans Tausens Kir-
kes muntre mødested for 
mænd, og dagens mødele-
der Ruben Harbo oplæser 
et citat af teolog, forfatter, 
foredragsholder Johannes 
Værge. 

Dagens samtaleemne 
er døden. Døden kommer 
til os alle – eller som én af 
debatdeltagerne senere for-
mulerer det: Der er to ting 
et menneske ikke undslip-
per: skattevæsenet og dø-
den. Alligevel er døden én 
af de ting, vi taler mindst 
om. Hvad gør det ved os, 
at døden forties? Hvad be-
tyder det, at vi ikke lever 
evigt? Er det noget, vi bør 
snakke om? Ruben nævner 
også det gamle citat fra an-
tikkens tid: memento mori. 
Husk du skal dø. Hvad bety-
der det for vores levede liv?

Ud over mødeleder Ru-
ben Harbo, som er en bette 
knægt på bare 34 år, er vi 
otte mænd i alderen +60 år, 
der er kommet til dette ons-
dagsmøde.

Herrefrokost
Inden vi er nået til dagens 
emne, har vi indtaget en let, 
rustik frokost. Pølse, lun le-
verpostej, stærk ost, groft 
brød og øl er på bordet. Bor-
det er lavet af solide ege-
planker, og stolene er høj-
ryggede og læderbetrukne. 
Hvidkalkede vægge.   

Samtalen omkring bordet 
går livligt, og ingen har pa-
tent på sandheden. Holdnin-
gernes modsætninger re-
spekteres, og da samtalen 
falder på, hvorvidt kirken 
skal være politisk eller ej, er 
der hverken løftede pege-
fingre eller stemmer. Nogle 
kommer i kirken for at høre 
ordet, andre mener, at kir-

ken bør være mere politisk 
og stillingtagende i forskel-
lige samfundsspørgsmål. 
Kirken skal ikke være en 
tandløs kuvøse, er der én, 
der mener. En anden hu-
sker med stor fornøjelse 
en tidligere sognerådsfor-
mand, som udvandrede fra 
en gudstjeneste, fordi præ-
stens politiske ståsted skin-
nede for meget igennem. 
Selv om der undervejs fal-
der et par klicheer af – hel-
lere død end rød – sker det 
med et smil på læben, og 
der er plads til alles mening. 

sidste salgsdato
Efter Rubens indledende 
oplæsning går dagens em-
nesamtale i gang. Nogle si-
ger mere end andre. Nogle 
siger slet ikke noget. Der 
er taleret, men absolut ikke 
talepligt. Tonen er let hu-
moristisk, og til tider lidt 
distancerende. Der grines, 
da én siger, at vi jo ikke kan 
løbe fra, at sidste salgsdato 
nærmer sig. En anden kan 
bedre lide formuleringen 
”Bedst før…..”. 

Der fortælles om, hvor-
dan det opleves at miste sin 
mor som syv-årig. Eller ret-
tere sagt: Hvordan det ikke 

opleves. Der blev i hjemmet 
ikke talt om døden. Afdøde 
blev ikke set. Intet farvel. 
Og den lille knægt kom hel-
ler ikke med til begravel-
sen. Mor var der bare ikke 
mere. Ud af det opstod et 
tomrum uden savn og uden 
følelser.   

Og hér nikker de fleste 
genkendende til den tavs-
hed og fortielse, som børn 
især tidligere blev mødt 
med. Alle omkring bordet 
er børn af krigs- og efter-
krigstiden. En tid hvor 
tavsheden måske af og til 
var affødt af de voksnes 
forfærdelige oplevelser un-
der krigen, men også en tid 
med en kultur, hvor børn 
sjældent blev involveret i de 
voksnes tanker og følelser. 
Det var en tavshed, som der 
på ingen måde var nogen 
læring i. Børn bør inddra-
ges og på den måde lære og 
erfare, at også døden er et 
vilkår for os alle. 

Selv om sidste salgsdato 
nærmer sig, er der allige-
vel ingen, der kender den 
præcise dato. Døden kom-
mer derfor altid ubelejligt 
for de pårørende; og det 
uanset der har været et for-
udgående sygdomsforløb. 
Men netop fordi ingen ken-

der dagen, er der flere af de 
tilstedeværende, der ikke 
bare har oprettet testamen-
te, men også planlagt deres 
egen begravelse. De sidste 
ønsker er nedskrevet, og 
ingen af de efterladte over-
lades til tvivlen. Og så er det 
en god fornemmelse selv at 
have været med til at vælge, 
hvilke salmer der skal syn-
ges.

gradvis afvikling
Men det daglige liv – det 
levede liv. Hvordan med 
det? Ruben fortæller om en 
undersøgelse fra plejehjem 
i USA, der viser, at farvede 
generelt har en større ac-
cept af døden end hvide, 
som ofte udtrykker, at det 
er uretfærdigt at skulle 
herfra. De fleste hér om-
kring bordet giver udtryk 
for at have ”forliget sig med 
det uundgåelige”, og ordet 
langtidsplanlægning er der-
for taget ud af ordbogen. 
Generelt tænkes der meget 
på de, der vil stå tilbage, og 
flere afvikler gradvist flere 
og flere materielle ting. 
Sommerhus. Bil. Det lader 
til, at de fleste af de tilste-
deværende, som før nævnt, 
har accepteret døden og 

træffer hver deres prakti-
ske beslutninger i forhold 
hertil. Men hverdagen. Og 
kærligheden. Hvad med 
den? Bliver den mere intens 
i bevidstheden om vilkåret 
for livet?

– Jeg oplever det specielt 
i forhold til børnebørnene. 
Jo mere kærlighed jeg fø-
ler, jo mere bliver jeg også 
opmærksom på, at det hele 
mistes på et tidspunkt, for-
tæller en mødedeltager og 
bliver mødt med genken-
dende nik rundt om bordet.

Første og sidste sang
Med ét er tiden nået til sid-
ste salgsdato, og vi skal syn-
ge en sang. Bryggebladets 
ydmyge udsendte havde i 
folkeskolens 5. klasse en 
sanglærerinde, som dræbte 
al sanglyst. Men i Herre-
hjørnets trygge rammer 
kigger sanglysten igen for-
sigtigt frem efter mere end 
50 års tavshed. 

Med en vis optimisme og 
livsglæde slår vi op på Høj-
skolesangbogens nummer 
248: Vær velkommen Her-
rens år.

HeRReHJøRNeT:

n Herrehjørnet er et 
socialt og muntert 
fællesskab for mænd, 
der ønsker et hyggeligt 
fællesskab med højt til 
loftet.

n Den officielle mødeleder 
og tovholder er Ruben 
Harbo, som er sogne-
medhjælper ved Islands 
Brygges Sogn. Han har 
professionsbachelor i 
kristendom, kultur og 
kommunikation og er 
uddannet fra Diakonisse-
stiftelsen, Frederiksberg.

n Efter en let frokost sam-
tales der over dagens 
emne. Emnevalget går 
på skift, og det præsen-
teres af dagens møde-
leder. Emnerne er vidt 
forskellige og har i dette 
efterår været ‘meteo-
rologi’, ‘fortællinger fra 
Mors’, ‘erindringer – en 
konstruktion’ og senest 
‘døden’.

n Møderne finder sted på 
onsdage én gang om 
måneden, og mødeste-
det er Hans Tausens 
Kirke, Halfdansgade 6. 
Lige nu er der jule- og 
vinterferie, derfor er 
næste møde 5. februar 
2020.

n Møderne varer typisk 
cirka to timer og starter 
klokken 11:30. Det koster 
ikke noget at deltage, og 
der er taleret, men ikke 
talepligt.

n I øjeblikket kommer der 
cirka syv til ni mænd 
til møderne. Og der er 
plads til flere. Så hvis du 
har lyst til at deltage i et 
socialt fællesskab med 
højt til loftet, skal du 
kontakte Ruben på ru-
ben.harbo@gmail.com 
eller telefon: 61 71 71 37.
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deT  
sKeR  
På 
BRyggeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚KONCERT

Hyldest til Ziggy stardust

❚SANG

engelsk 
tradition i 
dansk kirke

❚DANS

dans julefedtet væk
❚MAD

Middag med den 
udvidede familie

David Bowie har sat sit tyde-
lige aftryk på verdens mu-
sikskat, og den 11. januar 
sætter The Bowie Tribute 
deres tydelige aftryk på 
kulturhuset, hvor de giver 
en vild koncert med alle de 
største Bowie-hits. Der bli-
ver både tid til at være helte, 
tid til at undersøge, om der 
er liv på Mars, tid til foran-
dringer, tid til en mærkelig 
rumrejse og tid til at finde 
en stjernemand, der venter i 
himlen. The Bowie Tribute 
med Michael Saxe i front 
spiller Bowie-klassikerne 
med ægte begejstring og 
kærlighed til numrene. For-
uden Michael Saxe i front 
tæller bandet musikerne 
Christina Lecocq (vokal), 
John Kenneth (guitar), 
Morten Hall (bas), Finn 
Markwardt (keyboards) og 
Lars Bertelsen (trommer), 
der alle i de sidste syv år 
har fejret og hyldet Bowies 
musik som tidligere med-
lemmer af Best of Bowie. 

Kulturhuset, lørdag den 11. 
januar klokken 20:00. Billet-
ter kan købes på billetto.dk 
til 195 kroner plus gebyr eller 
i døren til 220 kroner.

Michael saxe giver 
den gas som Ziggy 
Stardust i The Bowie 
Tribute. Foto: PR.

Kom i den helt rigtige ju-
lestemning med rødderne 
solidt plantet i den engelske 
kirketradition, når der er 
Evensong i Hans Tausens 
Kirke 18. december. Even-
song er både fællessang, 
korsang, musikalske ind-
slag og tekstlæsninger og 
stammer helt tilbage fra 
1500-tallet i England og 
har siden spredt sig til det 
meste af den kristne del af 
verden. Evensong har ikke 
nødvendigvis noget med ju-
len at gøre, men da højtiden 
står for døren, er både tek-
ster og musik inspireret af 
julens budskab og Jesu fød-
sel. Medvirkende er Kam-
merkoret Musica under le-
delse af Filipe Carvalheiro, 

kirkens fire sangere, orga-
nist Britta Bugge Madsen 
og studenterpræst Inger 
Lundager.

Hans Tausens Kirke, 
onsdag den 18. december 
klokken 19:30.

Kammerkoret Musica er 
blot et af flere indslag til 
den ældgamle tradition 

Evensong i Hans Tau-
sens Kirke. Foto: PR.

Har den stået lidt for meget 
på brun sovs og risalaman-
de henover julen, så er det 
måske en idé at danse de 
ekstra kilo væk med salsa 
og bachata i kulturhuset til 
Salsabines dansefest den 
8. januar. Salsa er en livs-
glad og rytmisk dans, der 
nok skal få gang i hofterne, 
om du er 18 eller 81, og ba-
chata er en mere sensuel 
og lækker dans, der kan få 
hjertet til at pumpe ekstra 
hurtigt. Aftenen starter 
med en introtime, hvor alle 
kan lære nogle grundtrin 

fra de to danse, og bagefter 
skal de nye moves prøves 
af på dansegulvet, når DJ 
Sabine Boesen som Salsa-
bine smider det ene svedige 
nummer på efter det andet 
til den lyse morgen. Eller i 
hvert fald til klokken 23.

RØD TREKANT: Kultur-
huset, onsdag den 8. januar 
klokken 19:00. Den første 
time er undervisning, og der-
efter står den på dansefest til 
klokken 23:00. Det koster 50 
kroner at komme ind.

Har du brug for at se andre 
mennesker end din fami-
lie og venner efter jul og 
nytår, men har stadig lyst 
til at spise god mad med 
et glas vin til, så er fælles-
middag på Bryggen den 8. 
januar måske noget for dig. 
Her kan du møde masser af 
snakkesalige bryggeboere, 
du hverken deler gener med 
eller har set dig lidt for fuld 
i de små timer nytårsaften.

Menuen bliver først an-
nonceret 14 dage inden fæl-
lesspisningen, men ligegyl-
digt om det er lasagne eller 

risotto, så er det sikkert, 
at det bliver hyggeligt, og 
at børn mellem 5 og 12 år 
kun betaler halv pris. Fæl-
lesmiddagen er et samar-
bejde mellem Kulturhuset 
Islands Brygge, Bryggens 
Spisehus og bryggebo Bo-
dil Buhelt.

Kulturhuset, onsdag den 
8. januar klokken 18:00. 75 
kroner per kuvert, 100 med 
vin. For tilmelding send en 
mail til bryggemiddag@
gmail.com senest klokken 16 
dagen før.

Til fællesmiddag i kulturhuset har man både øje for maden 
og i høj grad for fællesskabet. Foto: Ricardo Ramirez

sabine Boesen giver 
Bryggen et skud salsa-

sommer midt i kolde 
januar. Foto: PR
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simon 
Talbot vil 
erobre 
verden 
fra 
Bryggen
Komiker Simon 
Talbot elsker at 
bo på Bryggen. 
Rigtig, rigtig 
meget. Så meget 
at han har bygget 
et studie i sin 
lejlighed, hvorfra 
han interviewer 
andre komikere 
og spiller 
computerspil 
for tusindvis af 
seere online. 
Alt sammen på 
engelsk. Det er 
et led i hans plan 
om for alvor at 
slå igennem i 
udlandet. En plan 
der kulminerer til 
næste år i hans 
første engelske 
onemanshow

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Simon Talbot siger, at han 
er lidt træt, da vi mødes på 
Café Alma klokken 10 om 
formiddagen. Det virker 
han ellers ikke til at være. 
Han taler hurtigt, griner 
meget og er i det hele ta-
get meget nærværende. 
Grunden til, at han efter 
eget udsagn er lidt træt, er, 
fordi han streamede i seks 
en halv time på Twitch i 
går. Hvilket på almindeligt 
dansk betyder, at han spil-
lede computerspil i seks en 
halv time foran tusindvis 
af seere på hjemmesiden 
Twitch, der er en slags Net-
flix for folk, der gerne vil se 
andre spille computerspil 
live.

På sin kanal spiller han 
alle mulige kendte spil som 
World of Warcraft, PUBG 
og Counter Strike, samtidig 
med at han tilføjer sit ko-
miske talent til spillene. På 
Twitch kan man som seer 
chatte med streameren. Og 
det kan nogle gange rode 
streameren ud i nogle pro-
blemer.

– Alle i chatten ville have, 
at jeg skulle spille gyser-
spil. Jeg kan godt se, at 
der kom flere seere, da jeg 
gjorde det, og jeg kan godt 
bagefter se, at det var sjovt, 
men jeg er så dårlig til det, 
jeg bliver så bange, jeg er alt 
for følsom. Jeg har også haft 
mareridt i nat, så det er ikke 
helt det værd, siger Simon 
Talbot med et grin. Faktisk 
siger han stort set alt med 
et grin.

Bryggen er nummer et
Når Simon Talbot streamer, 
så foregår det hele på en-
gelsk. Det er nemlig et led i 

hans plan om 
at slå igen-
nem i udlan-
det. En plan 
der har ført 
ham til mas-
ser af come-
dy-klubber i 
USA og i Lon-
don, og som 
endda har 
givet ham et 
spot på komi-
keren Russell 
Howards tv-
show på Sky 
One i Eng-
land. Så når 
han ikke er i 
udlandet for 
at optræde, 
så bruger han 
meget af sin 
tid i det strea-

mer-studio, han har bygget 
i sin lejlighed her på Bryg-
gen. Og det passer ham ret 
godt, fordi han elsker Bryg-
gen.

– Min top fem over ste-
der, hvor jeg helst vil bo, 
er Islands Brygge, Christi-
anshavn, Silver Lake i Los 
Angeles, West Hollywood 
og så nogle enkelte kvarte-
rer i Edinburgh, der også er 
super charmerende. Så af 
alle steder i verden så vil jeg 
helst bo på Bryggen, siger 
han.

Det han godt kan lide ved 
Bryggen er, at det minder 
ham lidt om Skanderborg, 
hvor han er vokset op. Der 
var der stille og roligt det 
meste af året, bortset fra 
om sommeren, når der var 
Smukfest.

– Og det er lidt det sam-
me her, hvor det går fuld-
stændig amok i sommer-
månederne. Hele Amagers 
opland kommer herop i 
Havneparken med deres 
rullende højtalere og an-
sigtstatoveringer. Samtidig 
med at der går speltmødre 
ned gennem gaderne, der 
er bare det sjoveste mix her-
ude, fortæller han.

Han har boet på Bryg-
gen siden 2014, og som så 
mange andre bryggeboere 
så er det sjældent, at han ta-
ger over på den anden side 
af havnen, medmindre han 
har et show, og så tager det 
jo kun 10 minutter på cykel 
at komme ind til Comedy 
Zoo.

Bryggejokes
For et par måneder siden 
optrådte Simon Talbot i 
kulturhuset for et publikum 
bestående af hovedsageligt 
lokale, hvilket gav ham en 
god anledning til at fortælle 
nogle af sine jokes om Bryg-
gen til et publikum, der rent 
faktisk kunne relatere til 
dem. Blandt andet det store 
antal af broer, der hele tiden 
kommer.

– Det er jo så hjernedødt. 
Jeg tror ikke, bryggeboerne 
er glade, før man bare kan 
vandre ud mod havnen, og 
så bare ramme en bro, lige-
gyldigt hvor man er. Fordi 
der er ingen, der vil være 
våde. Der er så underligt, 
at vi overhovedet har vand, 
siger han.

Derudover havde han en 
del at sige om en helt særlig 
facebookgruppe.

– Jeg elsker at være en 
del af facebookgruppen 
Opslagstavlen for alle på 
Islands Brygge. Det er det 
bedste, jeg ved, fordi det 
minder mig om, hvor utro-

lig godt mit liv er. Og hvor 
ligegyldige ting man har 
at gå op i, når man har det 
for godt, fortæller han og 
fortsætter direkte over i en 
anekdote:

– Jeg er på bryllupsrejse 
i Uganda, og der er næsten 
ingen dækning. Det er et af 
de fattigste lande i verden. 
Folk har jo de T-shirts på, 
som man har doneret til 
Røde Kors. Jeg så en fire-
årig vandre med en to-årig 
på ryggen midt ude i ingen-
ting. Alene. I mørke, fordi 
de skulle ud for at arbejde 
i en mark. Så får jeg ende-
lig dækning, og så kommer 
der en push-besked fra op-
slagstavlen, hvor det bare 
er en eller anden mor, der 
skriver, om det virkelig kan 
passe, at lille Cecilie her til 
Halloween skal banke på 
fem forskellige døre, og så 
er der ingen, der åbner. Skal 
hun virkelig have så dårlig 
en oplevelse til Halloween. 
Hun har vandret og vand-
ret på sine små fusser. Så 
tænker jeg bare, gud, hvor 
er der bare intet at gå op i 
herude.

Og så slutter han hele sin 
kærlighedserklæring til 
Opslagstavlen for alle på Is-
lands Brygge af med:

– Hvis du på et tidspunkt 
finder dig selv i gang med at 
skrive et post på opslagstav-
len om noget, som du synes 
er et problem, så har du det 
for godt.

Next level
Simon Talbot føler måske 
også, at han har det lidt for 
godt. Det er blandt andet 
derfor, at han har givet sig 
selv den udfordring, at han 
skal lave sit første engelsk-
sprogede onemanshow til 
næste år.

– Hvis man ikke har ud-
fordringer nok, så skaber 
man dem selv. Jeg synes, 
jeg har haft rigeligt med 
udfordringer i mit liv, men 
hver gang jeg synes, det 
går rigtig godt, så gør jeg 
det bare sværere for mig 
selv. Og jeg ved, at når det 
engelske onemanshow er 
på plads, så gør jeg et eller 
andet for at fucke det op for 

mig selv igen, siger han.
Det ligger ikke Simon Tal-

bot fjernt at tale på engelsk, 
da hans far er irer og altid 
har talt engelsk til ham. 
Derudover har han brugt 
de sidste par år på at gøre 
sig selv lige så skarp på en-
gelsk, som han er på dansk. 
Det har taget noget tid, sam-
tidig med at han har bygget 
sig et navn i udlandet. Det 
er noget anderledes at stå 
på scenen i Danmark, hvor 
alle ved, hvem han er, og 
så på en lille klub i London, 
hvor alle er ligeglade med 
ham.

– I England og USA har 
jeg prøvet at gå på, hvor folk 
ikke har hørt efter de før-
ste fire minutter. De sidder 
bare og kigger ned i deres 
telefon. Så der skal jeg bare 
ignorere dem, når jeg går 
på, og lave så mange gange 
jokes, at de indser, at ham 
kan jeg godt lytte til, og så 
føles det ligesom at optræde 
i Danmark igen, fortæller 
han.

Den engelske komiker 
Russell Howard har hjulpet 
Simon Talbot meget med at 
slå igennem internationalt. 
Ud over at han har haft ham 
med i sit tv-show på Sky 
One, så har Simon Talbot 
også fået lov til at åbne for 
ham, når han skal på tour 
til næste år. En tour som 
Simon Talbot bruger til at 
pudse sit materiale af en 
sidste gang, inden han selv 
tager på tour med sit eget 
onemanshow. Derudover 
har Russell Howards ma-
nagere også hjulpet Simon 
Talbot med at komme ind på 
de bedste comedy-klubber i 
London.

– De hjalp med at lave en 
kalender, hvor jeg minimum 
havde ét show om dagen i 

London på alle mulige fede 
klubber. Efter en uge havde 
jeg det, som om jeg havde 
klaret det. Jeg ved godt, at 
ingen ved, hvem jeg er, og 
jeg laver et kvarter højst, 
men det her er jo det, der er 
et fuldtidskomikerliv i Lon-
don. Og det var jo egentlig 
min drøm at optræde på 
engelsk, fortæller han og 
fortsætter:

– Så kan det godt være, 
at det kan blive større, men 
det er min erfaring, at det 
er det samme. Nogle gange 
har jeg så været så heldig 
at optræde i Operaen, og 
andre gange er det i Kultur-
huset Islands Brygge foran 
30 mennesker, men det fø-
les ens, synes jeg på en eller 
anden måde. 

siMON TaLBOT:

n Født 18. juli 1986 i Stil-
ling nær Skanderborg.

n Boet på Bryggen siden 
2014.

n Blev gift med skuespiller 
Katrine Køhler i 2019.

n Har indtil videre lavet 
fire onemanshows. 
DAMP, Talle alene i 
verden, Mr. Copenhagen 
og Make Denmark Great 
Again.

n Kan følges på Twitch 
hvor han hedder Simon-
TalbotComedy.

»
 Jeg elsker, at være en 
del af facebookgruppen 
Opslagstavlen for alle på 
islands Brygge. det er 
det bedste, jeg ved, fordi 
det minder mig om, hvor 
utrolig godt mit liv er. Og 
hvor ligegyldige ting man 
har at gå op i, når man 
har det for godt. 

»
Min top fem over 
steder, hvor jeg helst vil 
bo, er islands Brygge, 
Christianshavn, silver 
Lake i Los angeles, 
West Hollywood og så 
nogle enkelte kvarterer 
i edinburgh, der også er 
super charmerende. så 
af alle steder i verden 
så vil jeg helst bo på 
Bryggen. 

»
Hvis man ikke har 
udfordringer nok, så 
skaber man dem selv. 
Jeg synes, jeg har haft 
rigeligt med udfordringer 
i mit liv, men hver gang 
jeg synes, det går rigtig 
godt, så gør jeg det bare 
sværere for mig selv. 
Og jeg ved, at når det 
engelske onemanshow 
er på plads, så gør jeg et 
eller andet for at fucke 
det op for mig selv igen.
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1. Man regner med at befolkningstallet på 
Islands Brygge ligger på cirka 17.000 
indbyggere i 2020. Der er tidligere været 
en befolkningstal på 20.000 inbyggere på 
Bryggen. I hvilket år?

 a. 1931
 b. 1951
 c. 1971

2. Fra 1903 kørte der sporvogne langs 
Amager Boulevard (linje 5) og fra 1924 
fik Bryggen linje 4 med endestation ved 
Thorshavnsgade. Hvornår kørte den 
sidste sporvogn?

 a. 1952
 b. 1962
 c. 1972

3. De første boligbebyggelser på Bryggen 
blev anlagt i 1905. Men hvornår blev 
gaden Islands Brygge anlagt?

 
 a. 1901
 b. 1903
 c. 1905

4. I de første tegninger over bydelen, 
udført af Christianshavns Oplagspladser, 
havde Isafjordsgade et andet navn. 
Hvilket? 

 a. Haralds Blåtands Gade
 b. Erik den Rødes Gade
 c. Keflaviksgade

faGREGistER

advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 80 · www.fürst.dk

apoteker
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3-5 · 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphballet Akademi
Njalsgade 23D ·71 55 60 00
www.cphballet.dk · info@cphballet.dk

Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse. 
Egilsgade 34 kld. 
www.tigertræning.dk

Børnetøj
dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

Computer
Have’s TV-PC-Service
32 54 43 19 & 22 95 43 19

Cykler
Bryggen City Cykler
Leifsgade 1 · 35 36 92 22
Man-fre 9-18 · 9.30-14.30

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Islands Brygge Cykler
Islands Brygge 15, st. tv
32 20 20 57  
islandsbrygge.cykler@gmail.com
Find os på Facebook

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

diætister
Klinisk diætist Vibeke Mousten
Kigkurren 8D, st. th.
21 96 51 00 · www.diaetistpraksis.dk

dyreartikler
HPReptiles
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00 18.00
Lør 10.00 – 14.00
28 34 92 60 · www.HPReptiles.dk

ejendomsmæglere
EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk

Estate Amager – Islands Brygge
Islands Brygge 7
70 10 00 77 · www.estate.dk/amager

elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

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

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

Fotohandlere
Njal Foto
Njalsgade 22 
32 54 55 90 · www.njalfoto.dk

Frisører
Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

Fysioterapeuter
Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Speciale i ryg, nakke, skuldre, fertilitet
og genoptræning efter fødsel
41 40 10 94 · www.amj-fysio.dk

genbrug
Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Mandag & onsdag kl. 15-18
Lørdag kl. 11-14

gulvservice
Falk Gulve fra A-Z
Din Lokale Gulvmand
31 10 45 10 · www.falk-gulve.dk

Historiefortælling
Historiedamen Mariane Josefsen
32 57 31 46
www.historiedamen.dk

Hoteller
Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Kiropraktorer
Bryggens Kiropraktor
Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen
Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund
Amager Boulevard 128 A · 32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Konfliktrådgivning
Nethe Plenge
51 33 05 67 · www.plengenet.dk

Lokalråd
Islands Brygge Lokalråd/
Bryggens Borgerforening
Beboerhjørnet – Leifsgade 7
www.islandsbryggeslokalraad.dk

Læger

Havnestadens lægehus v. Annette Lemche 
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist 
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Massører
slowmotion v/ Per Jensen
Center for sundhed og velvære
Massage & kostvejledning
Øreakupunktur & pilates
Kinesisk akupunktur
40 55 68 60 · www.slowmotion.dk

Murere
BSA Byg v/ Toni Bergenhammer
Egilsgade 45, kld.
40 14 74 13
bsabyg@mail.dk

Musikforeninger
Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

Politiske partier
SF – Socialistisk Folkeparti på Bryggen
Kontaktperson: Klaus Mygind,  
Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S
24 69 28 45
klaus_mygind@br.kk.dk

Psykologer
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

Psykoterapi
Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk 
Psykoterapeutforening 
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

Rengøring
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02 
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

Rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

skoler & institutioner
Bryggens Børne & Ungdomscenter
Artillerivej 71C
Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18
www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

skønhedsklinikker 
JagBeauty Skincare
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91 · www.jagbeauty.dk

Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

smørrebrød
T.S. Smørrebrød 
Islands Brygge 7 
32 57 20 05 · www.tssmørrebrød.dk

systuer
Shhhy vi sy’r
– også efter mål
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

Take away
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram, Anne-Birgitte 
Reersted Andersen,  Anne-Grete Kruse og 
Jannie Andersen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

Tryllekunstnere
Michael Frederiksen
magi@trylle-michael.dk
www.trylle-michael.dk
20 92 70 03

Undervisning / kurser
kurser, camps og events i wind- 
og kite surfing & surfkajakker 
www.surf.dk · 60 15 55 38

VVs
Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi
sanselig.dk 
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

økobutikker
min helsekost
Islands Brygge 25
30 23 95 68
www.facebook.com/minislandsbrygge

Optagelse i Fagregisteret:  
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 420 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer 
(maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). 
Ekstra linjer: 80 kr. per linje. 
Priser eksklusiv moms
Fagregisteret kan også ses på
www.bryggebladet.dk

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønsk-
ninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog 
koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der 
sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til  
redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbehol-
der sig ret til at redigere opslagene.

Her kan din annonce stå!



Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)
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Vinderprojektet for amager Fælled er et 
voldsomt indgreb i amager Fælleds natur
Af: Knud Erik Hansen, 
næstformand i Danmarks 
Naturfredningsforening 
København

Vinderprojektet til en be-
byggelse på Lærkesletten 
på Amager Fælled skal byg-
ges på uretmæssigt affredet 
jord. Det er ved lovindgreb 
affredet uden at følge natur-
beskyttelseslovens regler. 
Det er jord, der er som stjå-
let fra os alle. Vi freder om-
råder, for at vi kan have dem 
som natur og beskyttet mod 
økonomiske interesser. Det 
kan derfor bedst betragtes 
som et hælerprojekt, der 
skal give By & Havn penge 
i kassen. 

I denne jagt efter penge 
til By & Havn ser man 
også stort på, at bebyggel-
sen skal bygges på en gift-
grund. Den gør ikke skade 
på naturen. Naturen kan 
fungere med det. Det gør 
ikke skade, når området er 
natur, vi færdes i. Men den 
er farlig for mennesker, der 
skal bo der. Jorden er fyldt 
med metan i sprængfarlige 
koncentrationer. Den kan 
trænge op og eksplodere. 
Den er fyldt med kræft-
fremkaldende stoffer. De 
kan sive op i bygningerne. 
En bebyggelse der kræver, 
at vi tror, at ingeniørløsnin-
ger er fejlfri og kan fungere 
fejlfrit i mange år.

Vinderprojektet snylter 
på Amager Fælleds natur 
og gør skade på den. Vi har 
brug for store naturområ-
der i København. Store om-
råder er nødvendige for at 
have en god biodiversitet. 
Bebyggelsen er er markant 
indgreb i Amager Fælled 
som et stort naturområde 
og på biodiversiteten.

Men ikke nok med det. 
Selve vinderprojektet er 
ikke et projekt, der søger 
at lægge sig diskret ind i 
Amager Fælled. Det breder 

sig i stedet ud over hele byg-
gefeltet. Det er langtfra et 
projekt med et begrænset 
fodaftryk. Friarealerne til 
bebyggelsen bliver ikke en 
del af naturen på Amager 
Fælled. Det blev budget-
aftalen blandt andet søgt 
solgt på. Disse friarealer er 
i projektet lukket inde i be-
byggelsen.

Bebyggelsen er lagt tæt 
ved Strandengen. Det bety-
der, at den sårbare Stran-
deng reelt vil blive en del af 
bebyggelsens friareal. Det 

vil gøre skade på den. Her-
til kommer, at det øvrige 
Amager Fælled som natur-
område vil blive belastet 
af 4500 beboere tæt ved. 
Selve bebyggelsen vil end-
videre fortrænge den vær-
difulde natur, der lever på 
Lærkesletten. Det er blandt 
andet nattergalen, lærken, 
viben og vandsalamander. 
Dyr og fugle der er vigtige 
for biodiversiteten i Køben-
havn.

en rigtig dårlig dag 
for nærdemokratiet 
– lokalplan Ny 
Tøjhus
Af Finn Rudaizky, trafik- og 
miljøordfører for Dansk 
Folkeparti

Som teknik- og miljøord-
fører for Dansk Folkeparti 
bakkede jeg på mødet i 
Borgerrepræsentat ionen 
torsdag den 12. december 
op om Amager Vest Lokal-
udvalg og Islands Brygges 
Lokalråd, Dansk Cyklist-
forbund samt 500 beboeres 
høringssvar om lokalplan 

Ny Tøjhus, i relation til at til-
kørselsforholdene til Hotel 
Radisson Blue fortsat skal 
finde sted fra Ørestads Bou-
levard og ikke som foreslået 
fra Weidekampsgade.

Derfor stemte DF imod 
den nye lokalplan. Det gjor-
de SF for øvrigt også.

S, LA, V, EL, K og R stem-
te for lokalplansforslaget og 
ignorerede totalt de mas-
sive ønsker fra borgere og 
organisationer.

Hotel Radisson får desværre lov til at bygge  
langt tættere end andre til gene for naboerne
Af: Klaus Mygind, medlem 
af Borgerrepræsentationen 
for SF

Borgerrepræsentat ionen 
tog en besynderlig beslut-
ning torsdag aften. Her 
godkendte Borgerrepræ-
sentation en revideret lo-
kalplan, hvor Radisson 
får lov til at udvide med 
en bebyggelsesprocent på 
275, selvom kommunepla-
nen for stationsnære om-
råder siger 185 procent, og 
selvom naboejendommene 
Deloitte, HK og KL kun 
havde tilladelse til 150 pro-
cent. Der er kommet cirka 
800 høringssvar, uden at 
det har ændret noget ved 
byggeprojektet.

Hotel Radissons ejere fik 
i 2010 lov til at udvide hotel-
let med en byggeprocent 
på 275. Det fik de, fordi de 
ville forskønne højhuset 
ved at gøre det højere og 
ved at beklæde hele byg-
ningen med store glaspla-
der, som ville få bygningen 
til at ligne et isbjerg. Det 
var både spektakulært og 
nytænkende, og det ville 
skabe en skulptur, som 
kunne ses over hele byen. 
Nu er det spektakulære 
byggeri skrottet. Nu skal 
hotelhøjhuset stå, som det 
er, og hotellet hører ikke 
til de smukkeste bygninger 
i København. I stedet vil 

ejeren bruge sin tilladelse 
til den høje byggeprocent 
på at fylde hele grunden 
op med flere bygninger til 
gene for naboerne. Men 
det var jo ikke målet med 
at give ejerne lov til ikke at 
følge de almindelige reg-
ler for byggetæthed i stati-
onsnært område – en byg-
geprocent på 175. 

Jeg forstår simpelthen 
ikke, hvorfor Teknik- og 
Miljøudvalget og i torsdags 
et stort flertal i Borgerre-
præsentationen blot accep-
terer, hvad der er sket. Et 
argument er, at nu bliver 
der en børnehave i byg-
geriet, men det kan der da 
komme alligevel.

I SF stillede vi forslag i 
Borgerrepræsentat ionen 
om, at byggeprocenten 
højst må være 175. Det var 
kun SF og Dansk Folkepar-
ti, der stemte for.

Udvidelsen vil medføre 
øget trafik i Weidekampsga-
de. Det vil alle partier i Bor-
gerrepræsentationen gerne 
overveje konsekvenserne 
af. Derfor blev der på SF’s 
initiativ lavet en såkaldt 
protokol på borgerrepræ-
sentationsmødet om, at der 
skal laves en samlet trafik-
vurdering af hele området 
inklusive byggeriet ”Faste 
Batteri”. Det giver mening, 
men det kræver også efter-
følgende politisk handling.
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Tekst og foto: Jean Gauthier

KiRKE

Søndag den 22/12 kl. 11 
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Tirsdag den 24/12 kl. 13 og 14.30 
Julegudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Tirsdag den 24/12 kl. 16 
Julegudstjeneste 
ved Mik Kjerulff

Tirsdag den 24/12 kl. 23.30 
Midnatsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Onsdag den 25/12 kl. 11 
Juledag. Højmesse  
ved Inger Lundager

Torsdeg den 26/12 kl. 11 
2. juledag. Højmesse 
ved Mik Kjerulff

Søndag den 29/12 kl. 11 
Julesøndag. Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Onsdag den 1/1 kl. 16.00 
Nytårsgudstjeneste 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 5/1 kl. 11 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Torsdag den 9/1 kl. 17 
Ulvetimegudstjeneste 
ved Per Ramsdal

GUDSTJENESTERHans Tausens kirke
www.islandsbryggessogn.dk

Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03  94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Lars Ahlmann Olesen
Tlf. 29 12 84 14 – mail: lao@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Per Ramsdal
Tlf. 20 18 39 91 – mail: pr@km.dk
Mandag fridag

Provst og sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen
Tlf. 51 17 47 27 – mail: mkni@km.dk
Mandag fridag

Sogne- og studenterpræst  
Inger Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14  09  
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag Kirkens kontor

Kigkurren 8C 2. th., 
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96. 
islandsbrygges.sogn@km.dk
Hverdage kl. 10-13,  
tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage.
Aftaler træffes
også gerne
i jeres hjem.

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Test din viden - svar
1. (a). i 1931 var befolkningstal på 
20.000.
2. (c). 1972. sporvognslinje 5 
blev nedlagt i 1972.

3. (b). 1903. gaden islands 
Brygge har givet navnet til 
bydelen.
4. (b). erik den Rødes gade. 

”krOppen i Balance” 
- Et forløb mEd bEnEdiktE PaaskE 
ovEr firE frEdagE. 

I dette forløb vil du blive fortrolig 
med at fordybe dig i din fysik, så 
du med helt enkle bevægelser kan 
få kontakt til hele kroppen – du 
kan selv bagefter bruge det i din 
hverdag og holde din krop bedst 
muligt i gang.
Benedikte Paaske er uddannet ved 
Den Kongelige Ballet, hvor hun 
var danser, solist, instruktør og 

viceballetmester. 
Vi mødes følgende fredage: 10/1, 
17/1, 24/1 og 31/1 kl. 9.30 - 10.30. 
Sted: menighedssalen i Hans 
Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 
København S
Deltagelse er gratis, men der er 
begrænset antal pladser. Tilmelding 
senest 8/1 til kirkekontoret. Læs 
mere på kirkens hjemmeside.

BaBysalmesang
Nye hold starter mandag d. 27. 
januar. Se flere oplysninger på 
kirkens hjemmeside. Tilmelding fra 
d. 6. januar.

tirsdag d. 7. januar kl. 19.30
gOspelgudsTJenesTe  
Og café-afTen
Det swinger i kirken, når ”Gospel 
Unlimited” sammen med Per 
Ramsdal byder ind til en anderledes 
gudstjeneste, hvor musikken og 

ordet er i fokus. Efter gudstjenesten 
er der café i menighedssalen, og 
alle er velkomne.

torsdag d. 9. jan. kl. 17.00
ulVeTime – fOr Børn 
Og deres VOksne
Kom og vær med når sognepræst Per Ramsdal fortæller historier fra biblen. 
Bagefter er der lasagne til alle. Maden koster 35 kr. for voksne, børn spiser 
gratis. Tilmelding til kirkekontoret senest den 7. januar.

torsdag d. 16. jan. kl. 14.00
TOrsdagscafe: ”friVillig 
på en redningsBåd”

Rune Øster Mortensen stiller skarpt 
på den græske ø Lesvos, hvor han 
i løbet af 2019 har arbejdet som 
frivillig på en redningsbåd. Med 
fra Grækenland har han billeder 
og videoer fra redningsmissioner, 

som danner udgangspunkt for 
fortællingen om hans oplevelser og 
de mennesker, han har mødt. 
Alle er velkomne – kaffe og kage 
koster 20 kr.
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Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til islands 
Brygge. Oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

’noter’. det er ganske 
gratis. Redaktionen 
forbeholder sig ret 
til at redigere i de 
indsendte tekster.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Hundelufterstien får nyt 
navn. I mange år var der 
en sti den såkaldte ’moske-
grund’, overfor K.U.A., langs 
Amagerbanens gamle tracé, 
fra Artillerivej til Amager Fæl-
ledvej. For mange var det et 
fortræffeligt sted til at lufte 
hunden. Men med det fore-
stående byggeri på området 
er det slut med Hundeluf-
terstien. Allerede nu er en 
stump af stien blevet til en 
vej: Faste Batteri Vej. På sigt, 
skal vejen føre trafikken til 
bolig- og hotelbyggeri på det 
store grund overfor Køben-
havns Universitet fra Amager 
Fælled Vej til Ørestads 
Boulevard.

dans. dans. daNs. Fire dage 
med tango, salsa, kizomba 
og bachata i kulturhuset er 
slut. Dansefestivalen som 
blev afholdt fra den 12. til 
den 15. december fik besøg 

af et par hundrede gæster 
hver dag: til workshops om 
dagen og optræden og social 
dans fra aften til de sene 
morgentimer.  Det er noget 
som gentages i 2020 – så 

kridt skoene. Kulturhuset 
Islands Brygge er efterhån-
den blevet kendt som et 
dansested med inden- og 
udendørs dans både som-
mer og vinter. 

skovpleje. Bagom Ballonpar-
ken finder man Askeskoven, 
et lidet ukendt område med 
en naturlig vækst af aske-
træer. Skoven har fået lov til 
at vokse uden pleje fra kom-
munen i alle årene, men det 
er slut nu. En del døde træer 
skal beskæres. Arbejdet 
udføres i starten af uge 50. 

Ved slutning af 1800-tal var 
området mose- og sumpag-
tigt, men da Christiansborg 
brændte ned sidste gang, 
blev en del af murbrokkerne 
brugte som landfyld. Man 
finder stadig gamle mur-
sten fra Christiansborg på 
området. 

alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 71 74 23 00 · kundeservice@bryggenet.dk

1000/1000 

Mbit/s

Læs mere på 
bryggenet.dk

Glædelig jul og 
godt nytår
Bryggenet ønsker alle 
glædelig jul og takker for 
et begivenhedsrigt år med 
leverandørskifte, opgrade-
ring til gigabit-hastighed for 
alle, kabelovergravninger, 
tilslutning af Saga G samt 
på det seneste balladen om 
Discovery’s tv-kanaler.

TV-priser forbliver 
uændrede
For første gang i mange år 
undgår vi årlige prisstignin-
ger på tv-pakkerne.
Desværre kan vi ikke sætte 
priserne på tv ned selvom 
Discovery-kanalerne erstat-
tes af kanaler fra CMore og 
Viasat, da Yousee opkræver 
os det samme for pak-
kerne næste år som i år og 
KODA/Copydan-afgifterne 
faktisk stiger. Således får 
Bryggenet faktisk højere 
samlede udgifter til tv-
pakkerne, men bestyrelsen 
har alligevel valgt at fast-
holde priserne på alle tre 
tv-pakker, da det ikke virker 
rimeligt at forhøje pak-
kepriserne samtidig med, 
at indholdet ændres sådan 
som tilfældet er.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (71 74 23 00) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md. 
(500/500 Mbit/s garanteret) 

Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Container skole. Amager 
Fælled Skole har været i 
gang med en omfattende 
renovering i de seneste 
tre år. Arbejdet er næsten 
fuldendt. Men en del af de 
pavilloner som blev anvendt 
under renoveringen skal 
sandsynligvis fortsat bruges 
frem til 2023. Pavillonerne 
skal bruges til genhusningen 
af omkring 250 elever fra den 
nye skole ved Royal Arena, på 
Hannemanns Allé, som først 
står færdigt i 2023.    

BryGGeNs BorGerforeNiNG

isLaNds BryGGe LoKaLråd

øNsKer BryGGeBoerNe

eN GLædeLiG juL  
oG eT  

GodT NyTår
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Komodovaraner og kuldeskære kratluskere 
Hvordan det sympatiske julebudskab kan forenes i småfugles gøren og 
laden og fjerne øde øers dræbermaskiner

Tekst: Thomas Neumann
Fotokredit Flickr/Dirk-Jan van 
Roest
redaktion@bryggebladet.dk

Prøvede at være morsom 
for nyligt overfor redaktø-
ren omkring den globale 
opvarmning og muligheden 
inden for min tid på Jorden 
at opleve eksotiske dyr på 
Fælleden. Heldigvis fandt 
jeg en herlig lejlighed til 
at nævne komodovaranen 
og en særegen egenskab, 
der matcher juleeventyret 
om jomfru Maria. Bladlus, 
der desværre findes også 
i stueplanterne, men på 
nærmest alle gevækster på 
Fælleden, foretager jomfru-
fødsler hele sommeren, og 
når fødeknapheden sætter 
ind, skifter den til kønnet 
formering. Det er jo et rod 
med kønnet formering, alt 
det arbejde med kurmageri, 
afvisninger, territorie, kam-
pe og så videre, som kendes 
fra os og de fleste dyr og 
faktisk også planter. Men 
blandingen af gener er det 
bedste i en evig skiftende 
verden. En række dyr gør 
det med sig selv, og komo-
dovaranen ligeså. Men den 
og andre dyr gør det sikkert 
kun, når omstændigheder-

ne byder det, som fangen-
skab, isolation eller mangel 
på partner. Slå endelig op, 
hvor mange dyr der kan det 
trick. Hvor vi mennesker 
heldigvis er tvunget til gen-
udveksling, da hvor mange 
ville man unde at kopiere 
sig selv tifold.

Høj haleføring
En alt, alt for tidlig mor-
gen var hunden og jeg ude. 
Her mødte vi brok og larm 
fra en flok gærdesmutter, 

der sendte ukvemslyde til 
hinanden fra de forskellige 
småtræer. Gærdesmutten 
er vores næstmindste fugl, 
men den skønneste med høj 
haleføring og gang i butik-
ken. Total politisk ukorrekt, 
spiser kun kød, og hannen 
har gang i flere reder på en 
gang, men hjælper dog alle 
steder med fodringen. Nu 
fryser gærdesmutten med 
den lille krop, og mange 
klumper sammen om nat-
ten for at overleve. Da de 
ikke er sociale størrelser, 

skal de lige genfinde deres 
store egoer om morgenen, 
og det var dette fuglespek-
takel, jeg var endt i. Der er 
fundet 70 gærdesmutter i 
en fuglekasse – helle for 
ikke at ligge nederst der. 
De undertrykker deres in-
dividualisme for at overleve. 
Næsten alle på Bryggen er 
lidt forbi rød overlevelses-
zone – og her kunne vi godt 
støtte op om Fælleden og 
dens fortsatte beståen og 
udvikling. Betal, stem, in-
viter nogen ud, gå selv ud, 

hils på hverandre på Fæl-
leden, som nordmændene 
gør det på fjeldet, og gene-
relt: Tal Fælleden op. Det 
er vores natur, og det skal 
det også være for de mange 
børn, der bliver født og vok-
ser op på Bryggen. 2020 bli-
ver med fokus på natur. DR 
producerer en række film 
i bedste BBC-kvalitet om 
vores natur. Der kommer 
masser at ture og arrange-
menter ud i naturen hele 
året. Bryggeboerne bliver 
naturligvis også inviteret 
ud mange gange – men 
vent ikke på invitationen, 
tag selv ud i julen og få den 
store gave – gratis gåture i 
Guds natur.

ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Samtidig takker vi for den opbakning,
vi har fået i årets løb.

Butikken drives af frivillige.
Overskuddet går til kulturelle og sociale formål på Islands Brygge.

I år har vi støttet:
Bryggens helte – hæderspris
Menighedsplejens julehjælp

Fodboldklubben Hekla
Julekoncert i Hans Tausens Kirke

Islands Brygge Badminton
Bryggens fødselsdag

Aflever gerne en skriftlig ansøgning i butikken.

Åbningstider: mandag og onsdag 15-18, lørdag 11-14.

Vi har lukket fra den 21.12.19  til den 3.1.20.

Genbryggen, Reykjaviksgade 2, kld.,
2300 København S

ønsker alle sine læsere og 
annoncører – og alle på 
Bryggen og i hele verden – en 
rigtig rar og fredfyldt jul og et 
fantastisk nyt år 2020 med fred 
og kærlighed i stride strømme! 
Vi ses igen den 16. januar.

Charmerende, 
politisk ukorrekt, 
asocial, kødspisen-
de og polyamorøs 
pipfugl-


