Bryggen i karantæne

Bløde Bryggen

P-hus i forladt
bygning

Corona er kommet til Bryggen.
Cecilie og Sigurd sidder i karantæne, og bydelens erhvervsliv
kæmper for at holde hjulene i
gang.

Arkitekten David Sims har
defineret ni karakteristika på
den gode, bløde by. Vi tager
et kig på Bryggen igennem
kriterierne.

De tomme og faldefærdige
bygninger på Artillerivej 159
har skiftet hænder og skal
fremover lejes ud som lager og
parkeringspladser.
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Fælleddemonstranter fjernet af politiet

NR. 5

Politiet fjernede
en gruppe
demonstranter
fra Arternes
Ambassade
og Extinction
Rebellion, der
i flere dage
blokerede for
By & Havns
maskineri, der
skulle udføre
geotekniske
undersøgelser på
Amager Fælled.
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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

Amagers rammemand
Professionel indramning
på eget værksted
jde
esterarbe
Alt glarm fessionelt
ro
udføres p

· Indramning af malerier,
litografier og plakater
· Alu- og trærammer
på specielle mål
samt standard mål

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*
Nybolig Islands Brygge

Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

Grundlagt 1987

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

bæredygtigt og moderigtigt
tøj til kvinder

Butik: Kigkurren 8 F, st. · 22 25 26 44
Tirs. & tors. 13 til 18 · purlogpersille.dk
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Leder

Hold afstand. Hold
sammen. Hold ud.
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det er sjældent, at begivenheder
i verden påvirker os alle samtidig
og på så gennemgribende en måde,
som spredningen af coronavirussen
har gjort. I den sidste uge er der
næppe et menneske, der ikke har
mærket sygdommens konsekvenser i sit eget liv. Vores myndigheder
har vist sig handlekraftige, og deres anvisninger til os som borgere
har været utvetydige. Hold afstand!
Lad være med at agere, som om du skal undgå selv
at blive smittet. Ager som var du allerede smittet og
skulle undgå at smitte andre.
Vi står i en unik og alvorlig situation, og selvom vi
er isoleret og adskilt, har vi brug for hinanden mere
end nogensinde før. Nogle af vores svagere naboer og
ældre medborgere løber en større risiko ved at bevæge
sig uden for hjemmets fire vægge. Nogle er allerede
smittet og sidder indespærret i eget hjem. De har brug
for vores hjælp og støtte til basale gøremål som indkøb af mad og medicin. Hold sammen! Selv på afstand.
Heldigvis har Bryggens beboere allerede i de første
dage af vores nye virkelighed udvist både omsorg og
overskud til at bistå hinanden. I de fleste af bydelens
boligforeninger og ikke mindst på facebookgruppen
‘Opslagstavlen for alle på Islands Brygge’ tilbyder friske bryggeboer hjælp til alt mellem himmel og jord.
Det er nok de færreste, der tror, at det her er ovre,
når vi i de kommende uger når udløbsdatoen på regeringens vidtrækkende indgreb i mange af samfundets
funktioner. Tværtimod bør vi forvente flere og mere
drakoniske tiltag og forberede os på at leve i et samfund på meget lavt blus et godt stykke tid endnu. Det
har enorme konsekvenser for os alle. Ikke mindst for
små erhvervsdrivende, som der er mange af på Islands
Brygge. Det er katastrofalt for en café, en behandler,
en tøjbutik, et kulturtilbud eller en lokalavis at miste
hele eller dele af sit kundegrundlag fra den ene dag
til den anden. Derfor holder mange af de små butikker åbent, så længe de stadig kan og må, og griber til
kreative tiltag og udvidelser af deres services for at
holde gang i hjulene. Udbringning af legetøj, gavekort,
madlevering på gaden eller helt til døren er blandt de
tilbud, som vores butiksliv tyer til for at undgå at dreje
nøglen om. Tag imod dem, gør brug af dem, og støt
dem, hvis vi stadig skal have et butiksliv, når krisen en
dag driver over.
For det gør den. Det er kun et spørgsmål om, hvor
lang tid den kommer til at vare. Hold ud!
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Bryggens butikker kæmper sig kreativt
gennem coronakrisen
Langt størstedelen af de små butikker på Bryggen holder dørene åben
i løbet af coronakrisen. På trods af kreative tiltag og særlige hensyn til
hygiejne går butikkerne en hård tid i møde, der måske kan komme til at
koste nogle af butikkerne livet

På Bryggens Pizzeria må man ikke længere spise sin mad indenfor, og kunderne skal vente på maden udenfor for at mindske
risikoen for spredningen af COVID-19.

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
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Egils Deli har indført ‘Bryggens første drive thru’, hvor man kan bestille over telefonen og så kommer personalet ud med maden til én i bilen. Betalingen sker selvfølgelig over MobilePay for at begrænse smitte.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet

I sidste uge lukkede regeringen blandt andet skoler,
daginstitutioner, uddannelsessteder og kulturinstitutioner i to uger i et forsøg på
at begrænse spredningen af
coronavirussen COVID-19.
Samtidig opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) befolkningen til at
blive hjemme for at undgå
at sprede smitten til især
ældre, gravide og svækkede personer med en kronisk
sygdom, som er blandt dem,
der bliver hårdest ramt af
sygdommen. Det har selvfølgelig medfølget, at der er
færre mennesker på gaden
og derfor færre, der går på
café, bliver klippet eller køber en pizza. Det betyder, at
mange af de lokale butikker
på Bryggen går en hård tid
i møde med lav omsætning,
og potentielt kan nogle af
butikkerne blive nødt til at
dreje nøglen om, hvis der
ikke kommer en håndsrækning fra regeringen.

‘Drive thru’
Men butikkerne på Bryggen giver ikke sådan op

uden kamp. Langt de fleste
butikker har nemlig valgt
at holde åben indtil videre,
og de tager forskellige kreative metoder i brug for at få
kunder i butikken, samtidig
med at de tager alle forholdsregler for ikke at sprede smitten. På Egils Deli
har de indført ‘Bryggens
første drive thru’, hvor man
ringer og bestiller det, man
gerne vil have, og så kommer personalet ud med det
bestilte. Betalingen foregår
selvfølgelig over MobilPay
for at minimere kontakten
mellem mennesker.
Derudover har mange
steder helt nye hygiejneregler for at begrænse
spredningen af COVID-19.
Blandt andet på Bryggens
Pizzeria, hvor alle medarbejdere bærer handsker
og der er håndsprit til kunderne. Derudover beder de
alle kunder vente udenfor,
når de har bestilt, og dankortautomat, dørhåndtag,
borde og køleskabe afsprittes mellem gæsterne. Bestiller man takeaway, stiller
de maden udenfor døren
og ringer kunden op for at
mindske kontakten mellem
mennesker. Flere andre
spisesteder tager lignende
forholdsregler.

Hvad er lukket?
n Kulturhuset Islands
Brygge til og med 27.
marts.
n Islands Brygge Bibliotek
til og med 27. marts.
n Hans Tausens Kirke
minimum til og med 27.
marts.
n Skolen på Islands Brygge
samt daginstitutioner til
og med 27. marts. Der
er dog mulighed for nødpasning i visse tilfælde.
n Den bemandede legeplads i Gunløgsgade til
og med 27. marts.
n Mogens Dahl Koncertsal
til og med 5. april.
n Café Langebro minimum
til og med 27. marts.
n KropUmulig minimum til
og med 29. marts.
Eftersom situationen hele
tiden udvikler sig, tager
Bryggebladet forbehold
for, at der kan være sket
ændringer efter avisens
deadline.

Gratis levering
Lege- og børnetøjsbutikken
dinBabuska holder også
åben, og for at imødekomme forældre, der pludselig
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skal få mange timer til at gå
sammen med deres børn,
tilbyder de at levere legetøj
gratis til beboere på Bryggen, så man ikke behøver
at bevæge sig ud på gaden.
TRYK, der både tilbyder
kropsterapi, massage og
sangundervisning, dropper
kropsterapien og massagen
de næste to uger, men har
stadig sangundervisning,
dog uden ‘goddag- og farvelkrammere’.
Hos frisøren Saxkjær forsøger man at gå den hårde
tid i møde med gavekort og
poesi. På deres facebookside skriver de blandt andet
i et længere digt:
“I denne svære tid er det
vigtigt at huske,
At håret ikke må begynde at
sjuske.
Derfor vil vi dig et gavekort
sælge,
For Saxkjær er frisøren,
som DU skal vælge.”
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RENE
VINDUER?
Kontakt os
og få et uforpligtende tilbud

31 53 97 57

kontakt@lykkepolering.dk
www.lykkepolering
Find os på Facebook:
facebook.com/LykkePolering

Hair by Dahl
Book din tid på

hairbydahl.dk
lige ved Langebro

I lege- og børnetøjsbutikken dinBabuska har
de indført gratis levering
til hjemmegående børnefamilier på Bryggen
under coronakrisen.

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: lukket · tirs., ons., fre.: 9.3017.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

find os på:

www.bryggebladet.dk
måske Danmarks flotteste

GULVE

Gulvafslibning med
alle former for behandling

seistrup
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge
Onsdag-fredag 15 – 17.30 Lørdag 11 - 15 eller efter aftale
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

GODTD

Purely Professionel
Hair Care sæt til fint eller
kraftigt hår 300+300+250 ml
Frit valg

BTEUKET 340
TIL
APO

Spørg os om 00
håndkøbsmedicin
Før op til 505,00

Apoteket rådgiver lige fra brugen
af medicin, både hvordan den
virker og MBE
hvilke
bivirkninger,
R
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV
du
skal være opmærksom på, til
hvordan du holder dig og familien
sund og forebygger sygdomme.

PÅ

LIGE NU!

FEST
Forkæl
dig?selv
med en
god flaske vin!

32000
Før op til 440,00

SPAR
OP TIL
00

120

SPAR
OP TIL
00

165

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
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A
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S
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T

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

PA T E R

Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

D

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
mandag-onsdag
8.30til–jer,
18og vi tager
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale
torsdag 8.30 – 19
efter forbrug.
– 20 med kapacitet
Vi har udlejningfredag
af egne 8.30
fadølsanlæg,
fra 35-150 L/time
pr. anlæg.
lørdag
8.30 – 17
Kontakt os for et søndag
uforpligtende
tilbud.
lukket

Repair & treat sæt
150+150 ml

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde

Spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser
spækbrætter · bænke · småmøbler
Alt efter dine mål og ønsker

seistrup
find os på:

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

www.bryggebladet.dk

Isafjordsgade 6 • Islands Brygge
Onsdag-fredag 15 – 17.30 Lørdag 11 - 15 eller efter aftale
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com
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Bryggeboer i
coronakarantæne
Ceilie Otzen havde mere end gode
minder med i bagagen, da hun
kom hjem fra skiferie i Østrig. Nu
sidder både hun og hendes kæreste
i coronakarantæne. Heldigvis er
naboskabet blandt bryggeboer
stærkt, når der mangler Panodiler
og Toblerone
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Søndag den ottende marts
landede Cecilie Otzen og
hendes tre veninder i Københavns Lufthavn i Kastrup efter en uges skiferie
i Ischgl i Østrig. Dagen efter blev netop dét område
farvet rødt på kortet over
steder i verden med forhøjet smittefare for coronavirussen, der på det tidspunkt
var begyndt at få alvorligt
fat i flere europæiske lande.
– Ingen vidste, at vi var i
farezone, mens vi var dernede. På det tidspunkt var
det stadig kun italien, der
blev advaret imod, fortæller
Cecilie Otzen og tilføjer:
– Inden havde vi talt meget
og længe om, hvorvidt det
var en god idé at tage afsted,
og vi sikrede os, at der ikke
havde været nogen coronatilfælde i Østrig, inden vi
besluttede os for at rejse. Og
mens vi var afsted, sprittede
vi alt fra flysæder til bestik af
og tog altid vores egne lifter.
Men allerede dagen efter hjemkomsten begyndte
hendes veninder at få feber
og bestilte tid til at blive testet. Det samme gjorde Cecilie Otzen, der, selv om hun
på det tidspunkt stadig følte
sig frisk og rask, alligevel
valgte at gå i karantæne for
en sikkerheds skyld.
– I første omgang ringede jeg til min egen læge,
der ikke mente, at der var
grund til bekymring, fortæller hun, men tilføjer:
– Jeg har heldigvis en
ven, der er læge, som kunne
få mig indstillet til en test.

Sci-fi-lægetjek
Selve turen på Hvidovre Hospital for at blive testet var
ifølge både Cecilie Otzen
og hendes kæreste Sigurd
Andersen en surrealistisk
oplevelse.
– Vi fik besked på, at vi
skulle være ved hospitalet
dagen efter på parkeringsplads nummer seks klokken
kvart over fire, hvor vi så
skulle ringe til dem og fortælle, at nu holdt vi derude,
fortæller Sigurd Andersen
og fortsætter:
– Fem minutter efter ringede de tilbage og sagde, at
nu skulle Cecilie gå til indgang nummer et.
– Det var ret mærkeligt
og sci-fi-agtigt, erindrer Cecilie Otzen.

Med Panodil og
Toblerone holder Cecilie Otzen og Sigurd
Andersen feberen
nede og humøret
oppe.

– Der var lavet et interimistisk område med vægge
af krydsfiner. Jeg skulle gå
derind, men Sigurd måtte
ikke komme med. Der var
helt tomt med undtagelse af
et menneske, der gik rundt
på gangen i rumdragt og
sprittede af. Jeg skulle vente helt alene i et lokale, indtil der kom en dame, også i
rumdragt, som podede mig
i halsen.

Negativ
Den trippede hospitalsoplevelse til trods tog Cecilie

Otzen hele forløbet i stiv
arm.
– Jeg var ret sikker på, at
jeg nok var smittet. Men det
var ikke noget, der som sådan bekymrede mig, fortæller hun med stort overskud
i stemmen og tilføjer:
– Jeg er 36 år gammel og
sund og rask i øvrigt. Så
jeg ville egentlig mest bare
gerne have vished.
Svaret kom allerede dagen efter. Prøven var negativ, hvilket kom som lidt af
en overraskelse, da alle tre
af Cecilies veninder fra skiferien havde testet positiv
for corona. Kort tid efter
begyndte symptomerne da
også at vise sig hos Cecilie
selv. Feber, hoste, hovedpine og led- og muskelsmerter; særligt i ryggen. Selv
om den oprindelige test
havde været negativ, konstaterede Cecilie Otzens

læge alligevel, at der med al
sandsynlighed var tale om
corona, da hun havde rejst
tæt sammen med tre andre
smittede.
– Sigurd og jeg valgte
begge to at blive i karantæne under alle omstændigheder, fortæller hun.

Bryggen bringer ud
Der er ikke meget lidelse
at spore i stemmerne hos
det isolerede par; højest
lidt hoste-hæshed. De er
da også begge friske nok
til at passe deres arbejde
fra hjemmekontoret på Islands Brygge. Den største
frustration er ikke at kunne
gå på gaden og proviantere. Heldigvis skulle det
vise sig, at bryggeboerne
er gode til at stå sammen i
svære tider.
– Jeg skrev et opslag på

Opslagstavlen for alle på Islands Brygge på Facebook,
hvor jeg spurgte, om der
var nogen, der kunne købe
en pakke Panodiler til os,
fortæller Sigurd Andersen
og fortsætter:
– Et kvarter senere lå
der en pakke Panodil og en
stang Toblerone foran vores
dør fra en mand, der hedder
Morten, som vi aldrig har
mødt.
Ud over Morten skrev
36 andre bryggeboer på
Sigurds opslag og tilbød
hjælp. Cecilie og Sigurd
ser da også frem til selv at
kunne gå til hånde, når de
forhåbentlig snart har redet sygdommen ud.
– På den måde er det jo
rart at få det ud ad systemet hurtigt. Bagefter er
det jo nærmest som en superkraft at kunne gå frit
på gaden uden at behøve

at tænke over det. Så vil vi
helt sikkert hjælpe andre,
ligesom de har gjort for os
nu, siger Cecilie Otzen.
Der går dog lidt tid endnu. Indtil videre har de
siddet i karantæne i halvanden uge, og Sigurd Andersen ved stadig ikke, om
han er smittet.
– Sundhedssystemet vil
ikke teste mig, selv om jeg
sidder i karantæne sammen
med Cecilie, der er syg. De
mener, at det kun er relevant at teste mig, hvis jeg
får svære symptomer.
Hvad får I tiden til at gå
med?
– Vi arbejder. Og så går
vi bare rundt. Laver mad,
fortæller Cecilie Otzen og
bliver suppleret af Sigurd
Andersen:
– Jeg ville have bagt kanelsnegle, men vi har ikke
noget gær.
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Forvaltning undersøger, om
langebrolokaler kan rømmes

Bryggens Vask og Rens

redaktion@bryggebladet.dk

For første gang tager kommunen nu aktive skridt i
retning mod, at lokalerne
under Langebro kan anvendes til kulturelle formål. På
sidste møde i Teknik- og
Miljøudvalget
besluttede
politikerne nemlig at pålægge forvaltningen at undersøge, om det er muligt at
rømme lokalerne for at gøre
plads til andre anvendelser.
Lokalerne er på nuværende
tidspunkt på Teknik- og Miljøforvaltningens hænder, så
en eventuel fremtidig overdragelse afhænger af, om
forvaltningen kan undvære
lokalerne eller flytte deres
aktiviteter derinde til et andet sted.

E

JER
Priseksempler:
❚ Vinterfrakke............................................. 310,❚ Vinterjakke...............................................285,❚ Skibukser................................................. 205,❚ 1 dyne & 1 pude.......................................299,❚ Vask pr. kg.................................................. 70,-

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg bad forvaltningen
undersøge, om lokalerne under Langebro kan undværes
og rømmes for at gøre plads til kulturelle formål
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

NY

Åbningstider: man., tirs., ons. og fre. 11-18 · tors. 11-16 · lør. 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00

dén del blev pillet ud af beslutningsteksten og erstattet af det mere generelle
“kulturelle formål”. Dels
fordi der er flere forskellige
aktører, der har vist interesse i at bruge lokalerne.
Men primært fordi det ganske enkelt ligger uden for
Teknik- og Miljøudvalgets
ressortområde at tage stilling til kulturtilbud. Den
beslutning hører hjemme i
Kultur- og Fritidsudvalget.
Teknik- og Miljøforvaltningen vil på et kommende
møde i udvalget vende tilbage med en indstilling om,
hvorvidt forvaltningen kan
forlade lokalerne, og de kan
bruges til kulturelle formål.

Kinesisk
akupunktur
v/Can Hong
Efter 15 måneders pause
åbner jeg igen for behandling
med akupunktur.
Behandling for alle former
af smerter — også
organiske sygdomme.
Læs mere på: akuyao.dk

tidsbestilling på tlf. 2964 6178 eller
email: canhong.frank@gmail.com
Egilsgade 22, stuen og Birkevej 22(Dragør)

Kulturelle formål
Forslaget blev stillet af Det
Konservative Folkepartis
gruppeformand Jakob Næsager, som i sin ordlyd lagde op til, at lokalerne skulle
rømmes for at gøre plads til
Langebro Museum. Men

Kajakhotel, værksted,
kulturhus eller museum? Forvaltningen
undersøger, om lokalerne under Langebro
kan rømmes og bruges
til kulturelle formål.

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

UDGIVELSESPLAN 2020

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

BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR.
6

UDGIVELSESDAGE

DEADLINES

UGE*

UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

14

1. og 2. APRIL

26. MARTS

25. MARTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - PÅ S K EFER I E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekendPrøv voresfrokost
bræt med
lækker
og veltilberedt tapas fuld af delikate små
brunch,
eller
aftensmad
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad
- lavet fra bunden
af friske
os sende dig ud på en rejse Sydpå…
råvarer - i de skønne omgivelser
Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har
eller udendørs!
viindenvin i verdensklasse.
Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Tapas på Café Nöa’h

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre
og bløde rødvin
Vi glæder
os tilLaatGarnatxa
byde Fosca,
dig og bliv forført af de
spanske
toner. velkommen
Mandag
10.00på
- 21.00
Bryggens hyggespot
Hvis
du er til-ettorsdag
koldt glas hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag
09.00
- 21.00
Åbningstider
Åbningstider
Fredag - lørdag
09.00 - 22.00 Klip
eller tage annoncen med
Fødselsdag, konfirmation
Mandag til
– Torsdag
kl.10.00
11.00–
21.00,
Mandag
torsdag
–
21.00
og
fremvis
den ved bestilling.
Søndag
09.0023.00
- 20.00
eller barnedåb?
Fredag & lørdag
kl.10.00
11.00– –23.00
Fredag
50% rabat på Nöa`hs Luxus Brunch
Ring eller skriv til os og få
Lørdag
kl.10.00
10.00– –21.00
23.00
Søndag
hver onsdag i marts måned.
et uforpligtende tilbud på
Søndag
kl. 10.00 – 21.00
Gælder ikke på drikkevarer.
dit arrangement.

Viggo Kampmanns Plads 5
København
S
Viggo Kampmanns
Plads 5 • København
S
Tlf. +45 5365
Tlf.4010
+45• Mail:
5365info@noeah.dk
4010
Følg os på Facebook
og Instagram
Mail:
info@nöah.dk

5

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

25

18. JUNI

11. JUNI

10. JUNI

11

* 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.

------------------- SOMMERFERIE------------------

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

*** Ordrer fra nye annoncører samt
materiale fra faste annoncører bør så vidt muligt afgives
senest onsdag inden udgivelsesdatoen.

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
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19. marts 2020

Politiet fjerner demonstranter fra Lærkesletten
Det lykkedes for en stund for demonstranter at standse By & Havns
undersøgelser af byggefelter på Amager Fælled. Maskineriet måtte derfor
hegnes ind, og politiet blev tilkaldt for at fjerne demonstranterne fra
området. Undersøgelserne blev gennemført trods to og en halv dages
forsinkelse. Én person er sigtet for husfredskrænkelse
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ida Dalsgaard
Nicolaisen og Ronan/XRDK

Voksne mennesker
smed sig på jorden
og måtte slæbes
væk fra området af
politibetjente.

redaktion@bryggebladet.dk

– Det er en verdenskrig,
som homo sapiens udfører
i forhold til alle de andre
arter. Og Amager Fælled er
Danmarks kampplads for
dét. Vi stopper det, råbte
Frej Schmedes fra Arternes Ambassade udover en
lille gruppe mennesker, der
i sidste og forrige uge var
samlet på Amager Fælled
for at demonstrere imod og
blokere By & Havns geotekniske undersøgelser på
området.
Der var lagt tunge køreplader af jern fra adgangsvejen ved vandrehjemmet
på Vejlands Allé og ud på
byggefeltet på det område
af Fælleden, der af modstandere af byggeplanerne
er døbt Lærkesletten. De
banede vejen for den kæmpekran, som By & Havn
havde kørt i stilling til at
foretage såkaldte ‘forkomprimeringsforsøg’. Kranen
skulle smide et tonstungt
lod mod jorden fra femten
meters højde gentagne
gange, for at undersøge om
jorden er fast, så den ikke
falder sammen, når der senere skal anlægges bygninger og veje.

Lærkesletteren
Men demonstranter fra
henholdsvis Arternes Ambassade og Extinction Rebellion havde set sig sure
på kranen, som de mener er
ødelæggende for dyrelivet i
området, og som de hurtigt
fik omdøbt ‘lærkesletteren’.
De var blandt andet bekymrede for, at trykbølger fra
det tunge lod ville forstyrre
særligt lærkerne, der yngler netop nu.
Helt
grundlæggende
hævder de to grupper, at
By & Havns undersøgelser
er ulovlige, fordi de mener,
at der er tale om byggetekniske undersøgelser og
ikke
miljøundersøgelser.
Den vurdering bygger de
på en udtalelse fra biolog i
Hvidovre Kommune Danna
Borg, der har speciale i
jord- og grundvandsforurening og som arbejdede i
Miljøstyrelsen i 1980’erne.
– Dette er ikke miljøundersøgelser men byggetekniske undersøgelser, siger
hun i en fælles pressemeddelelse fra Arternes Ambassade og Extinction Rebellion.
Derfor har de indsendt en
klage til Teknik- og Miljøforvaltningen, som bliver behandlet i skrivende stund.
Men fordi undersøgelserne
ikke blev indstillet på baggrund af denne klage, mødte 10-15 demonstranter fra

Deeskalering

de to borgergrupper op ved
vandrehjemmet onsdag i
sidste uge for at standse By
& Havns arbejde. Armeret
til tænderne med bannere
og grønne trækors påmalet
navnene på forskellige dyrearter i området gik de på teatralsk vis sørgeoptog hen
over sletten og stillede sig
på tværs af køreplanerne
og forhindrede på den måde
kranen i at køre i stilling.

Eskalering
Demonstrationen var på forhånd anmeldt til politiet og
derfor som udgangspunkt
lovlig. Det bekræfter ledende politiinspektør Peter
Dahl overfor Bryggebladet
og uddyber:
– Demonstranter satte sig
foran maskinerne og forhindrede dem i at køre. Derfor
blev der lavet en aftale med
By & Havn om at indstille
arbejdet, indtil der kunne
blive sat et hegn op omkring arbejdsområdet. Det
hegn blev så sat op dagen
efter, og politiet var efterfølgende til stede med ganske
få politifolk.
Men
demonstranterne
lod sig ikke stoppe af det nyopsatte hegn. Tidligt fredag
morgen forcerede en lille
gruppe hegnet, og én person klatrer op på selve kranen. De blev relativt hurtigt
fjernet fra det indhegnede
område og slap med en advarsel. Men kort tid efter
var den gal igen.
– Nogen har fået vækket nogle pressefolk, som
ankommer til området. Få
minutter efter, at pressen
er dukket op, bliver hegnet

En demonstrant
besteg kranen,
hvorfra han livestreamede på
Facebook, indtil
politiet fik ham
ned igen.

igen forceret, og én demonstrant kravler op på kranen,
hvor han sidder indtil klokken ti, oplyser Peter Dahl
og tilføjer:
– Han blev sigtet for ‘husfredskrænkelse’.
Han kan ikke udtale sig
konkret om strafferammen,
da det er op til domstolen og
afhænger af eventuelle tidligere forseelser, men Peter
Dahl vurderer, at forseelsen
helt isoleret set nok vil medføre en bødestraf.

80 meter
Ud over hegnet omkring
selve kranen blev der også
etableret en ‘sikkerhedszone’ på 80 meter omkring
arbejdsområdet.
– Det skete efter anvisning fra den rådgivende ingeniør på undersøgelserne,
der oplyste, at det kunne
være farligt at opholde sig
tæt på ‘dunkeren’ i det tilfælde, at den rammer sten,
der kunne flyve i alle retninger, forklarer Peter Dahl.

Flere personer, både demonstranter og pressefolk,
nægtede imidlertid at følge
politiets anvisninger og forlade området omkring kranen. Nogle satte sig demonstrativt i græsset og enkelte
ligefrem smed sig på jorden
og måtte bæres fysisk væk
for blot at løbe tilbage mod
kranen igen. Hele optrinnet
blev livestreamet af aktivisterne selv og delt flittigt
på sociale medier, hvor fjernelsen af demonstranterne
blev kaldt ‘magtmisbrug’.
Det tager Peter Dahl helt
roligt.
– Vi har forskellige og
lidt subjektive tilgange til,
hvordan vi fjerner folk. Vi
har været på Fælleden flere
gange, hvor vi har skabt
dialog med de demonstrerende. Men vi når jo til et
punkt, hvor vi må gøre dét,
der skal til, for at arbejdet
kan gennemføres, forklarer
han og uddyber:
– Ligesom i faglige konflikter er det ikke let at
være politiet. Men i den

sidste ende er det os, der er
den udøvende magt. Derfor
måtte vi skride ind her.

Fælledvenner tog
afstand
Demonstrationerne,
der
var arrangeret og udført
af Arternes Ambassade og
Extinction Rebellion, blev i
første omgang hilst velkommen af Amager Fælleds
Venner, der som bekendt
har kæmpet for at friholde
hele Amager Fælled fra
byggeri i årevis. Der var
da også et vist overlap mellem medlemmerne af grupperne. Ikke mindst Frej
Schmedes, der har været
en frontfigur i Amager Fælleds Venner siden begyndelsen, men som ved de sidste ugers demonstrationer
repræsenterede Arternes
Ambassade; en gruppe som
han også selv er medstifter
af.
Men fredag blev demonstranternes opførsel for
meget for Amager Fælleds
Venners styregruppe, der
prompte udsendte en pressemeddelelse, hvori de tog
afstand dagens uro.
“Samarbejde, udveksling
af idéer, synspunkter og
holdninger er altsammen
med til at styrke os, men
måden hvorpå vi tilgår en
opgave kan være vidt forskellig. Amager Fælleds
Venner arbejder med inklusion af alle, både tilhængere
og modstandere – for kun
ved at se hinanden i øjnene
med respekt kan vi komme
videre. Kan man ikke støtte
sagen uden at ty til midler,
der ikke respekterer de
offentlige
myndigheders
beføjelser og rettigheder,
må vi som Amager Fælleds
Venner tage afstand hertil.
Det gavner ikke vores fælles sag for et grønnere og
mere naturvenligt København”, skrev Amager Fælleds Venner i pressemeddelelsen.

Om end det skyldtes moralske
tømmermænd,
Amager Fælleds Venners
opsang eller blot at vejret
blev betydeligt mere vådt
og blæsende, så faldt der
ro over gemytterne, da By
& Havns undersøgelser gik
ind i deres anden uge. Demonstranterne var stadig
på pletten, men langt mere
afmålt og stilfærdigt end
den tidligere. Der blev sunget protestsange og slået på
tromme og knebet enkelte
tårer frem imod onsdag,
hvor By & Havns arbejde
var tilvejebragt, og kranen
kunne pakke sammen og
køre hjem. Peter Dahl oplevede også de sidste dage
på Fælleden som fredelige
og understreger, at det er
reglen snarere end undtagelsen, når politiet møder
klimademonstranter.
– De sidste dage, hvor By
& Havn arbejdede, gik det
fint, og alle gik fredeligt
derfra. Jeg synes faktisk, at
når vi har de her klimademonstranter, har vi generelt
en god dialog.

Færdigt arbejde
På sociale medier lod flere
af demonstranterne i sidste
uge verden vide, at fundet
af lærkereder på området
havde standset By & Havns
arbejde, og at kranen derfor
blev pakket sammen. Det
er imidlertid ikke korrekt.
Kranen blev pakket sammen, fordi undersøgelserne
var fuldbragt.
”By & Havn og PensionDanmark, som står bag
udviklingen af Vejlands
Kvarter, kom i mål med alle
undersøgelser som planlagt
på trods af en forsinkelse på
to en halv dag. Efter at have
afsluttet alle analyser blev
maskinerne kørt væk fra
området. Den sidste reetablering af stien langs Danhostel forventes endeligt afsluttet i dag mandag den 16.
marts” skriver By & Havns
presseafdeling i en mail til
Bryggebladet.
By & Havn er dog ikke
helt færdige på Fælleden
for denne omgang. Udover
forsøget med at komprimere jorden, blev der nemlig
etableret to testfelter, hvor
der måles for dannelse af
metangas i lossepladsfyldet, som forbliver på området frem til maj/juni og herefter ryddes op.

informerer

Kære læser
Bryggens lokale avis er også påvirket af coronavirus.
På redaktionen er vi fast besluttet på at fortsætte med at udgive avisen
i det omfang, som myndighederne tillader distribution mv.
Vi respekterer myndighedernes påbud og anbefalinger.
Alle med tilknytning til Bryggebladet arbejder så vidt muligt hjemmefra.
Skal du kontakte os, er vi at træffe på e-mail:
redaktion@bryggebladet.dk
annoncer@bryggebladet.dk
distribution@bryggebladet.dk
Forældrene til vores avisbude har fået besked om, at Bryggebladet
uddeles som hidtil.
Dog skal vores avisbude bære handsker og bruge håndsprit under
arbejdet.
Såfremt der er avisbude der melder fra,
står de faste medarbejdere på Bryggebladet klar
til at tage en rute eller to, hvis det er nødvendigt.
En del af de institutioner, hvor bladet normalt er at finde, er lukket på
nuværende tidspunkt.
Til gengæld sørger vi for ekstra aviser
hos de erhvervsdrivende der holder åbent.
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Bryggemix

FH-huset bygger til
Fagbevægelsens Hovedorganisations domicil i
Havnestad får en overhaling og bliver udvidet med
et nyt trappetårn
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Pladsen foran FH-huset er
allerede inddraget til byggeplads, og både inde og
ude bliver der hamret og
banket.
Fagbevægelsens
Hovedorganisation
(red.
FH), der blev født, da LO og
FTF fusionerede sidste år,
bygger nemlig om i deres
hovedkvarter på kajkanten
i Havnestaden.

Plads til flere
Store dele af huset er under
ombygning for at skabe flere

kvadratmeter og give plads
til flere arbejdspladser. Særligt på femte og øverste sal
af den 16 år gamle bygning
der får den helt store tur for
at lave et bedre mødecenter
for fagorganisationen.

Trappetårn
Men ombygningen bliver
også synlig udefra. Der bliver nemlig bygget et helt
nyt trappetårn på den side
af bygningen, der vender
mod Gemini-siloerne, og
hvor FH-husets indgangsparti er placeret.
Byggeriet er allerede i
fuld sving og forventes at

være overstået på den anden side af sommerferien.
Til den tid vil Jens Galschiøts skulpturer ‘Skitser af
homo sapiens’, der blev sat
op på pladsen foran bygningen i forbindelse med fagorganisationernes fusion i
starten af 2019, også komme på plads igen.

19. marts 2020

Forladt bygning bliver til
parkeringshus og lager
Grunden på Artillerivej 159 er per 1. marts blevet
overtaget af Dragør Strandhuse Holding ApS og
administreres fremover af Dovetail Development. I
første omgang skal den eksisterende bygning udlejes til
lager og parkeringspladser

Fagbevægelsens
Hovedorganisation føjer et nyt
trappetårn til deres hovedkvarter.

Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

I årevis har bygningerne
mellem ScanX Dæks nye
dækcenter
og
KFUMkollegiet stået tomme og
misvedligeholdte hen, og i
perioder har de været brugt
til uautoriseret beboelse.
Men nu bliver der sat skik
på området. Dovetail Development kommer nemlig
til at stå for den fremtidige
drift af bygningen og grunden på Artillerivej 159 og
går i denne uge i gang med
at rydde området for skrald
og buske.
Det oplyser partner i Dovetail Development Frederik Wiidau til Bryggebladet
og tilføjer:
– Problemerne med ro-

maer skulle vi også have
løst nu.
Der er dog ikke nogen
større omkalfatring af arealet undervejs i denne omgang. Bygningerne får lov
til at stå, men vil få ny anvendelse inden længe.
– De eksisterende bygninger vil blive brugt til
udlejning til lager og til parkering i samarbejde med
Parkzone til glæde for områdets beboere, fortæller
Frederik Wiidau.

Byggeret
Arealet på Artillerivej 159 er
en del af lokalplanen for området Artillerivej Syd, der
giver mulighed for, at grunden på sigt kan bebygges
med boliger. Såfremt der
opnås en byggetilladelse for

Bygningerne på Artillerivej 159 har stået
tomme længe. Nu
skal de give biler tag
over hovedet.

grunden, vil Dovetail Development til den tid være
forpligtet til at indtræde i
Grundejerforeningen Artillerivej Syd, der står for den
samlede udvikling af hele
området syd for Drechselsgade til og med Rundholtsvej. I dette tilfælde vil Dovetail Development på lige
fod med de andre udviklere
i området skulle indbetale
det såkaldte ‘særlige bidrag’ på cirka 2.000 kroner
per kvadratmeter byggeret
til
grundejerforeningens
kasse.

Højt gebyr i ny hæveautomat ved Fakta
Der kan være et hævegebyr på 30 til 40 kroner, hvis du hæver penge i en ny udenlandsk hæveautomat ved Fakta i Njalsgade
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Du kan ikke længere være
sikker på, at du hæver gebyrfrit, når du bruger en hæveautomat på dansk grund.
I takt med at færre og færre
bruger kontanter i hverda-

Det koster 30 til 40 kroner i
gebyr, hvis du vil hæve 100
kroner i denne hæveautomat fra Euronet, der er sat
op ved Fakta i Njalsgade.

gen, har flere danske banker
nemlig valgt at sælge deres
hæveautomater til andre
virksomheder, som kræver et
gebyr på 30 til 40 kroner, hver
gang du hæver penge i automaten.

Udenlandske gebyrer
En af de automater er blevet
sat op ved Fakta i Njalsgade.
Den er drevet af virksomheden Euronet, som altså
kræver et højt beløb, når du
hæver kontanter. Årsagen til,
at det koster mere at hæve i
en automat fra for eksempel
Euronet, skal man finde på

det meste brugte betalingskort i Danmark, nemlig visa/
dankortet. Som det fremgår af
navnet, så har betalingskortet
to dele. Det er dankort-delen,
der gør, at du kan hæve gebyrfrit i Danmark, da de danske
banker har en aftale med betalingsudbyderen Nets om,
at deres kunder kan hæve
gebyrfrit i Danmark med et
dankort. Men virksomheder
som for eksempel Euronet
har ikke sådan en aftale med
Nets, hvilket betyder, at når
du bruger deres automat, så
aktiverer det visa-delen af
visa/dankortet, og du får det
samme gebyr, som hvis du

hævede penge i udlandet.
Euronet har over 100 hæveautomater i Danmark.

Hæveautomater på
Bryggen
Euronets hæveautomat kommer i kølvandet på, at hæveautomaten ved den gamle
Danske Bank filial i Njalsgade er lukket. Det betyder,
at bryggeboere, der gerne
vil hæve kontanter uden
gebyrer enten skal tage til
Sparekassen Sjælland-Fyns
hæveautomat på Islands
Brygge 41-43 eller til Nordea, Njalsgade 72

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Lave bebyggelser,
indbydende offentlige
rum, udadvendte
funktioner og let og
sikker adgang til fods
er blandt kendetegnene for den bløde by.

Er Bryggen en blød by?
Hvorfor opleves nogle tætte bydele som varierede, livlige og interessante, mens andre med
tilsvarende befolkningstæthed forekommer monotome, øde og kedelige? Hvordan er huse,
byrum og trafik med til at skabe rammerne for byens liv? Bryggebladet dykker ned i den skotske
arkitekt David Sims nye bog ”Soft City” for at blive klogere. Samtidig ser vi på, hvordan bogens
anbefalinger til at skabe den gode tætte by passer på Bryggen
Tekst og foto: Jørgen
Østergaard
Illustration: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Stenene ved træbryggen giver læ og
holder på varmen.
Eksempel på
mikroklima der kan
forlænge fornøjelsen ved en dansk
sommeraften.

Hvordan skaber man det
gode byliv? Det er et af de
centrale spørgsmål inden
for byplanlægning. Og det
er ingen let opgave at løse.
Mange aktører på tværs
af tid udfylder vigtige roller. Planlæggere og politikere har en indledende
nøglerolle i at fastlægge

rammerne gennem kommuneplaner, lokalplaner og
beslutninger om infrastruktur. Herefter er det markedets tur – og kommercielle
logikker tager over. Er det
rentabelt at bygge? Er der
efterspørgsel?
Offentlige
bygherrer kan være mindre
afhængige af konjunkturer
og bane vejen, men private
investeringer er afgørende
for den gode bys videre udvikling. Endelig er der selvfølgelig selve livet i byen; de

mennesker der befolker og
bruger byen. Mennesker er
i sidste ende afgørende for
bykvaliteten og skaber det
af byplanlæggerne så eftertragtede byliv.
David Sim er kreativ direktør og partner hos Gehl
Architects, der er et internationalt anerkendt arkitektfirma, der udspringer
af den danske arkitekt Jan
Gehl. Tilbage i 1971 udgav
Jan Gehl bogen “Livet mellem husene”, der er basislitteratur på arkitektskoler
verden over. David Sims
bog “Soft City” handler om
at skabe en tæt by til hverdagslivet, som bogens undertitel fortæller.

og bogen igennem bruger
han billeder fra alverdens
byer til at illustrere eksempler på disse kendetegn for
en “Soft City”.
København er klart overrepræsenteret, og med en
reference til Havnebadet er
Islands Brygge også med.
Så det er måske ikke så
stor en overraskelse, at Islands Brygge i ret høj grad
lever op til de 9 kriterier.
Nu består Bryggen jo af ret
forskellige områder – ikke
mindst nyere og ældre dele
– så vi maler lidt med den
brede pensel, når vi kigger
på Bryggen gennem Davis
Sims ni kriterier.

Hvad er blødt?

Forskellige
bebyggelsesformer

Men hvad gør den bløde by
blød? David Sim besvarer i
bogen spørgsmålet således:
“Soft” er lydhørhed, lethed,
komfort, deling, mangfoldighed, enkelhed, små dimensioner, appellerende til
sanserne, ro, tillid, hensyntagen, inviterende og noget
med økologi i bred forstand.
Bogens engelske termer
er her oversat til dansk med
tab af nuancer. Essensen
kan dog sammenfattes til,
at den bløde by er tryg, rar
og behagelig. Men hvordan
det?
David Sim sammenfatter
bogens pointer i ni kriterier,

Kvarterer med blandede
funktioner muliggør mange
forskellige aktiviteter lokalt. Forskellige bebyggelsesformer understøtter det
lokale liv. Mindre byggegrunde kan være en måde
at fremme mindre enheder
frem for større og bidrage
til visuel variation.
Sammenlignet med Christianshavn og kvartererne
langs
Amagerbrogade
har Islands Brygge større
matrikler, hvilket også afspejler sig i arkitekturen.
Mange dele af Bryggen er
da også kendetegnet ved
større bebyggelser, men al-

ligevel har området en stor
variation af bebyggelsesformer, når man kommer
lidt op i helikopteren. Fra
åbne, halvåbne og lukkede
karréer til omdannede tidligere
industribygninger
og til de fremvoksende nye
kvarterer mod syd. Sidstnævnte er – ganske givet
helt bevidst – planlagt med
en mangfoldighed af former
som rækkehuse, blokke,
karréer, cylindre – ja sågar
blomsterformer. Så Bryggen er hæderligt med på
bebyggelsesformer.

Forskellige typer af
byrum
En afskærmet gård, et lille
torv, en park. David Sim
understreger vigtigheden
af, at byen har forskellige
typer af byrum. Derved understøttes det udendørs liv
og dermed det sunde liv i
form af frisk luft, fysisk aktivitet og møder med andre
mennesker.
Bryggen scorer også højt
på byrum. Havneparken er
unik og tiltrækker mange
mennesker fra hele byen.
På den gamle del af Bryggen har mange adgang
til afskærmede gårdrum,
hvor livet kan udfolde sig
under semiprivate former.
Ifølge mangeårig bryggebo
Christian Møller Nielsen
holder en større andelsbo-
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ligforening
eksempelvis
fællesspisning i gården hver
onsdag og praktiserer deleøkonomi som blandt andet
tøjgenbrug. Endvidere har
Bryggen flere grønne kiler
og pladsdannelser som ved
legepladsen i Gunløgsgade.

Fleksibilitet
Kriteriet refererer til, at rum
inde og ude skal kunne anvendes til mange forskellige
formål. Byen og bygningerne skal levne muligheder
for yderligere fortætning
over tid. Eksempelvis ved
udnyttelse af loftsrum og
udvidelser mod gården.
Bybilledet skal være robust
over for udskiftning af hele
bygninger uden at forstyrre
helhedsindtrykket.
Bryggen klarer sig også
ret godt på fleksibilitet.
Området har gennem flere
årtier været præget af omdannelse, især fra industri
til beboelse. FDB’s tidligere
pakhuse i Njalsgade er et
godt eksempel på bygninger, der skifter anvendelse
over tid.
Og der er stadig rum til
fortætning, omend de bliver
færre. Fleksibiliteten ved
Bryggens byrum har vi allerede berørt. Og flere er
på vej. Eksempelvis får den
kommende skolebygning
ved Drechselsgade i syd
friarealer og tagterrasser,
der skal kunne anvendes af
andre uden for skolens åbningstid.
Menneskelig skala
David Sim gør en del ud
af at forklare fordelene ved
lavere bygninger op til maksimalt 6 etager. Han peger
blandt andet på, at en større
andel af bygningens areal
udgøres af den øverste
etage med de muligheder
for ekstra lys og privatliv,
penthouseetagen giver. Tilsvarende udgør også stueetagen en større andel af
arealet med andre fordele
såsom lettere adgang, mulighed for små haver og butikker. Byrummene må heller ikke være for store.
Det gamle Bryggen holder sig pænt inden for de
maksimalt 6 etager. I de nyere områder er mange bygninger højere, så det samlede billede er lidt blandet.
David Sim vil formentlig
mene, at Bryggens byrum
har en passende menneskelig skala.

“Walkability”
En elegant oversættelse af
dette engelske udtryk lig-

ger ikke umiddelbart lige
for, men det handler selvfølgelig om gang. Det skal
være rart at færdes til fods.
Her spiller bygningerne en
væsentlig rolle. Lavere bygninger gør det nemmere at
nå op til fods og fornemme,
hvad der sker på gadeplan.
Det skal være nemt at tage
et skridt udenfor til eksempelvis altaner, tagterrasser
og småhaver. Fællestrapper skal have udgange mod
både gården og gaden. Udformningen af gaderummet
og samspillet med kørende
trafik er naturligvis også
medvirkende til, om det
er rart og trygt at færdes
til fods i en by. Det kan for
eksempel brede fortove og
støttepunkter ved krydsning af veje hjælpe til.
Bryggen ligger højt på
“walkability” – trods enkelte smalle fortove. Bygningsmassen synes i hvert fald
i nogen grad at leve op til
anbefalingerne om døre og
altaner, men vigtigst er nok
trafikken. Islands Brygge
begunstiges af behersket
biltrafik trods en beliggenhed centralt i en storby.
Det er Bryggens held, at de
mest trafikerede veje befinder sig i periferien.

Følelse af kontrol og
identitet
Bygninger skal have en
åbenbar forside og bagside, hvilket kan opnås med
sammenbyggede huse. Det
skal være tydeligt, hvilke
udendørsområder der er
offentlige, og hvilke der er
private. Det er vigtigt, at de
offentlige områder virkeligt
opleves som offentlige, så
man føler sig velkommen til
at opholde sig der. Private
kantzoner som eksempelvis
små haver kan være med til
at udtrykke lokalidentiteter.
Kvarteret skal også gerne
have sin egen identitet. Aktive hushjørner er vigtige.
Veje og mennesker mødes
ved hushjørner, der er værdifulde placeringer for lokale butikker og caféer.
På størstedelen af Bryggen er der en klar skelnen
mellem offentlige og private
områder. Dette understøttes af bebyggelsesstrukturen, navnlig karréerne.
De fleste offentlige byrum
indbyder til ophold, med
enkelte undtagelser i områder ved nogle huse langs
havneløbet. Bryggen har
en klar identitet som bydel,
endda med egen avis! De
aktive hushjørner ses mest
på den gamle del af Islands
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Brygge. Samlet set scorer
Bryggen også højt på dette
kriterie.

Behageligt mikroklima
Lokalplanforslag indeholder næsten altid vurderinger af vind og skygge. Et
behageligt mikroklima er
særlig vigtigt i et solfattigt
og blæsende klima som det
danske, hvor vejret i høj
grad svinger taktstokken
for udendørslivet. David
Sim understreger, at bygningernes form og placering skaber rammerne for
et godt mikroklima. Bebyggelsesstrukturen kan skabe
solrige hjørner med læ og
ly.
Det er sin opgave lige at
generalisere mikroklimaet
for en hel bydel. Mange af
de tætte karréer skaber
nok læ, men nok med mindre lys. Havneparken har
masser af eftermiddagssol,
men er også mere udsat
for vinden. Havneparken
har dog flere strukturer,
der “blødgør” vejret og helt
lokalt forbedrer mikroklimaet. Muren ud for Reykjaviksgade, havnetrappen ved
kulturhuset og ikke mindst
træbryggen giver læ, og
stenenes varme kan forlænge en dansk sommeraften.
Stranden ved Havnevigen
har godt med sol og garanteret mere læ end byens andre strande.

Et mindre CO2-aftryk
Dette brandvarme klimaorienterede kriterie handler
om bygningernes energiforbrug og indbyggernes
mobilitet. Sammenbyggede, lavere bygninger i lettere materialer med brug
af naturlig ventilation og lys
kan ifølge David Sim medvirke til et mindre resurseforbrug, energiforbrug og
dermed CO2-aftryk. Når
byen appellerer til gang og
cykling, kan en større del
af mobiliteten klares uden
brug af bil.
Mange af David Sims
kriterier er forbundet med
hinanden. Derfor bliver vurderingen af Bryggens CO2aftryk let en gentagelse af
vurderinger af for eksempel
“walkability” eller menneskelig skala. Bygningsmassens energiforbrug er ikke
sådan lige at skære over én
kam. De nye dele af Bryggen ligger formentlig i front
som følge af skrappere energikrav til nybyggeri. På mobilitetens klimaaftryk er Islands Brygge sandsynligvis

blandt de bedste i klassen.
Især sammenlignet med
tyndere befolkede kvarterer længere fra centrum,
hvor meget er indrettet efter bilernes præmisser.

Bryggen kan også
være hård. Blandt
andet ved Kigkurren
med en lang facade
uden indgangsdøre
eller altaner, intet
grønt, gaderum på
bilernes præmisser
der ikke er behageligt
for cyklister.

Større biodiversitet
Byens udformning kan
skabe rum, hvor forskellige
dyr og planter trives. Biodiversiteten understøttes af
mangfoldighed af grønne
områder, grønne facader og
tage og for eksempel private eller fælles køkkenhaver.
Det er næppe på biodiversitet, at Islands Brygge scorer højest. Hertil er omfanget og variationen af grønne
områder og facader nok for
lille. Men hvis vi nu medregner Fælleden og havneløbet, så er biodiversiteten
nok ikke så ringe endda.

David Sims 9 kriterier
for den gode, tætte by
Kriterie

Kendetegn

Forskellige bebyggelsesformer

Forskellige slags bygninger
Forskellige dimensioner
Mindre byggegrunde
Opdelinger
Blandede ejerformer
Visuel variation

Forskellige typer af byrum

Forskellige slags offentlige og
private byrum
Fælles byrum
Byrum til forskellige slags aktiviteter
Veje fungerer som byrum
Byrum der forbinder udendørs og
indendørs

Fleksibilitet

Rum inde og ude kan anvendes til
mange forskellige formål
Bygninger med stor andel af areal
i stueetagen
Kælderrum, loftsrum, redskabsrum
Plads til byvækst

Menneskelig skala

Mindre dimensioner og byrum
Maksimalt 6 etager, helst kun 4
eller 5 etager

“Walkability”

Bygninger man kan gå ind, igennem eller op i
Bygninger med stor andel af areal
i stueetagen
Visuel forbindelse og fysisk adgang mellem indenfor og udenfor
Direkte adgang til brugbare udendørsarealer
Bykvarter appellerer til gang

Følelse af kontrol og identitet

Klar skelnen mellem offentlig og
privat, forside og bagside
Fælles afgrænsede udendørsarealer, for eksempel gårdrum
Mindre enheder
Anvendelige kantzoner
Aktive hushjørner

Behageligt mikroklima

Beskyttelse for stærke vinde og
turbolens
Lys og sol
Beskyttede udendørsarealer som
for eksempel altaner
Muligheder for at søge ly for
nedbør

Et mindre CO2-aftryk

Færre eksponerede husfacader
Brug af naturligt lys og ventilation
Bykvarter appellerer til gang og
cykling

Større biodiversitet

Mangfoldighed af mindre grønne
områder
Begrønning af facader og tage
Mange beskyttede steder

Bryggen er blød
Med alle de forskellige områder med nyt og gammelt
kan en samlet vurdering
af Bryggen ikke undgås at
blive lidt forsimplet og generaliserende. Skulle man
vurdere andre bydele, vil
det nok være mere rimeligt
at se på enkelte kvarterer
hver for sig. Hvordan klarer
eksempelvis Ørestad Nord
sig? Eller Havneholmen? Eller kvarterer på Christianshavn? Det kan man jo have i
baghovedet, når man bevæger sig rundt i byen.
Men set gennem den prisme, som David Sims 9 kriterier udgør, må dommen
formentlig være, at David
Sim formentlig ville betegne Bryggen som en ganske
“Soft City”. Hvorvidt Bryggen så også opleves som
tryg, rar og behagelig, det
er jo hvert enkelt menneskes vurdering. Bedømt ud
fra tiltrækning og boligpriser så er der nok noget om
snakken.

Det vrimler med “Soft
City”-kendetegn på
Bryggen. Her i Njalsgade
hvor sammenbyggede
huse med maksimalt 6
etager, aktive gadehjørner med butikker, klar
skelnen mellem offentlige og private byrum, altaner, synlige indgange,
gode forhold for gående
og cyklister skaber variation i bybilledet.

Kilde: David Sim (2019) “Soft City: building density
for everyday life”. Island Press.

VIGTIG INFO
Hos PAULUN Bolig følger vi nøje sundhedsstyrelsen anbefalinger.
Vi vil gøre alt for at medvirke til at begrænse udbredelsen af Corona smitten.
• Vi vil køre med begrænset bemanding i butikkerne, da en del af vores medarbejdere arbejder hjemmefra. Vi afholder ikke åbent hus-arrangementer i private hjem, men vi kører
stadig ud på fremvisninger, så synes du en bolig er interessant, Så ring endelig til os. Vi
kommer også stadig gerne og vurderer din bolig. Vi vil gøre vores yderste for, at du som
kunde ikke kommer til at mærke den store forskel!
• Skulle du mod forventning møde op til en lukket butik,
beder vi dig ringe på tlf. 3841 7000
• Møder du os på en aftale, giver vi desværre ikke hånd – vi har sat hygiejne i højsædet, vasker hænder før og efter alle vores aftaler – samt bruger håndsprit!
• Dette er af hensyn til dig såvel som os.
• Vi vil bede besøgende i vores boliger om at røre så få ting som overhovedet muligt. Vi skal
i denne tid passe på hinanden – det er vigtigt!
• VI møder ikke op på en aftale, hvis vi føler os sløje, og har en forventning om. at vores
kunder og samarbejdspartnere gør det samme. Vi har fuld respekt for aflysning af en aftale, også selv om det er i sidste øjeblik.
• Vi er ikke hysteriske, men påpasselige. Vi møder mange mennesker, og vi vil ikke være
årsag til at sprede smitten.
• Følg os på Facebook og Instagram for nærmere opdatering!

Det er vigtig vi passer på hinanden derude!
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Det
sker
på
Bryggen

❚Konkurrence

Knips din
bydel

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

Byliv
Nu er det endnu engang tid
til at vise, hvordan du ser
din bydel i fotokonkurrencen Fang din by 2020, som
Dansk Arkitektur Center
afholder for femte år i træk.
Dette år er temaet hverdagsmagi, hvor deltagerne
– som kan være alle med en
lyst til at tage billeder, og
som har en smartphone eller et kamera – skal forsøge
at fange de øjeblikke, hvor

Sidste år var bryggebo Line Perlmutters flotte billede fra
Havneparken med i udstillingen Fang din by 2019. Foto: Line
Perlmutter.

byens arkitektur sætter
rammen om hverdagsmagi.
Hvad det helt præcist er, er
op til den enkelte.
En jury vil så udvælge,
hvilke billeder der kommer med på udstillingen på
Bryghuspladsen ved Dansk
Arkitektur Center fra den 6.
juni til den 29. september.
Juryen vil især lægge vægt
på, om årets tema er inkorporeret i billedet, om der er

19. marts 2020
interaktion mellem mennesker og arkitektur, og om
billedet har en spændende
komposition.
I år består juryen af stadsarkitekt Camilla van Deurs,
programdirektør på Dansk
Arkitektur Center Tanya
Lindkvist, arkitekt og vært
på DR Sonja Stockmarr, festivaldirektør på Copenhagen
Photo Festival Maja Dyrehauge Gregersen samt foto-

Hotel Bella Sky i et magisk skær var også et
af de billeder, der var med på udstillingen
sidste år. Foto: Julie Vinding Thomsen

graf og fotoambassadør for
Canon Morten Nordstrøm.
Fotokonkurrencen Fang
din by 2020 løber fra 5.
marts til 19. april. Du deltager ved at lægge dit billede
op på Instagram med #fangdinby2020 eller ved at sende
dit billede og kontaktoplysninger til fangdinby@dac.dk.
Skriv ‘Fotokonkurrence Fang
din by’ i emnefeltet.

Et foto af Lille Langebro indhyllet i tåge og
stærkt bevandret af mennesker kom også
med i udstillingen 2019. Foto: Rikke Duus

Naboer til Havneparken: Det er ikke badning, der larmer
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede for nylig at lukke alle byens havnebade klokken 22 af hensyn til naboerne.
Men ifølge flere naboer til Havneparken vil dén beslutning hverken gøre til eller fra

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

Det er ikke havnebadet,
der er giver støjgener for
naboerne til Havneparken.
Sådan lyder reaktionen fra
flere af naboerne til Havneparken i kølvandet på
Kultur- og Fritidsudvalgets
beslutning om, at alle byens
havnebade fremover lukker
klokken 22 af hensyn til naboerne.
– Det er vigtigt for os at

sende et signal om, at badning skal foregå om dagen
og aftenen af hensyn til de
københavnere, der bor tæt
på havnebadene og skal
have ro om natten. Derfor
har vi besluttet at indskrænke åbningstiden, sagde kultur- og fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde efter
vedtagelsen af de nye lukketider.
Men naboerne til havnebadet har svært ved at
forestille sig, at ændringen
i åbningstiderne kommer

til at have nogen som helst
betydning for deres nattero.
Det fortæller Susan Thorpe
fra borgerforeningen Bryggen for Alle, der i årevis har
kæmpet for at få tæmmet
larmen fra Havneparken,
særligt i sommermånederne. Hun har drøftet det nye
tiltag med flere af foreningens øvrige medlemmer,
hvoraf de fleste er naboer til
Havneparken. Og de er ikke
imponerede.
– Ingen af dem, jeg har
talt med, tror på, at lukning

af havnebadet klokken 22
afhjælper problemet med
nattestøj, konstaterer hun,
men hæfter sig samtidig
ved og er glad for, at kulturog fritidsborgmesteren nu
offentligt anerkender behovet for at gøre noget ved
støjproblemerne.

Lydkasser
Ifølge Susan Thorpe er hun
og Bryggen for Alle ikke i
tvivl om, hvad den egentlige
støjkilde er. Pilen peger på

de uorganiserede og ofte
spontane fester, der opstår,
når særligt unge mennesker slår sig ned i Havneparken i sommermånederne og
medbringer forstærket musik i form af eksempelvis de
såkaldte ‘soundboxes’.
Kommunens skærpelse
af reglerne for forstærket
musik i byens parker har
ifølge Bryggen for Alle
hjulpet, men forudsætter,
at politiet er til stede for at
håndhæve reglerne. Derfor
er der blandt foreningens

Naboer til Havneparken er
glade for, at kultur- og fritidsborgmester Franciska
Rosenkilde anerkender
deres behov for nattero,
men er skeptiske for, om
tidligere lukketider for
havnebadet giver dem
dét.

medlemmer et udbredt ønske om et totalforbud mod
lydforstærkere i Havneparken.
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

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

Musikforeninger

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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

Diætister

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

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

Dyreartikler

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Blomster

Ejendomsmæglere

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

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

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

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

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
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn
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

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

Massører

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

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

Klub Soja
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
Brian Sebens, Psykolog
& psykoterapeut MPF
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.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
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388
www.bbu.dk e-mail: fcib@fcib.dk

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

Systuer

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

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

Test din viden om
Islands Brygge



1. Statens Serum Institut (S.S.I.) blev
indviet den 9. september 1902. Men
hvornår flyttede S.S.I. til Islands
Brygge?

Her kan din
annonce stå
!

a. 1923
b. 1953
c. 1973

OPSLAGSTAVLEN til køb-salgbytte og lykønskninger. 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 forbeholder sig ret
til at redigere opslagene.

2. De fleste bygninger på adressen
Artillerivej nummer 5, hvor S.S.I. nu
ligger, blev opført i 1887-1888. Til hvilket
formål?
a. Artilleri-Underofficers-Elevskolen
hvor drenge i 12-14-års alderen blev
uddanet til underofficer
b. Mindre kaserne og våbenarsenal
c. Søartilleriets krudtmagasiner
3. I folkemunde bliver Amager ofte
benævnt som ”lorteøen”. Hvorfor?
a. Der blev etableret et rensningsanlæg
på Ny Tøjhusgrund i 1933.(Dér hvor

Scandinavia hotel ligger i dag)
b. Det meste af den vestlige Amager blev
brugt som losseplads frem til 1973
c. ”Natmænd”, som tømte de
københavnske latriner, brugte den
nordlige del af Amager Fælled til at
tømme indholdet af deres vogn.
4. Udtrykket ”Ama’r” med en
håndbevægelse over struben bruges når
man svægrer på at gøre noget – som i:
”Jeg sladrer ikke, ama’r!”. Hvor stammer
udtrykket fra?
a. I gamle dage blev der udført
henrettelser på den nordvestlige del af
Amager Fælled.
b. I 1700-tal fik flere bønder deres hals
hugget over efter at de havde solgte
deres varer i København.
c. Amagerkaner er kendt for deres
ærlighed og fåmælthed.
(se svarene på side 18)
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Bryggesølv på
Øregaard Museum
Fire Brygge-guldsmede er blandt
13 udvalgte smykkekunstnere på
udstillingen Simply Danish, der
præsenterer dansk smykkekunst fra
det 20. århundrede
Michala Eken
(venstre) og
Ulrike Ramin
(højre) repræsenterer sammen med
Kaisa Gasparski og
Nicolai Appel Bryggen på udstillingen
Simply Danish på
Øregaard Museum.

Tekst: Marianne Barfod
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Selvom hun arbejder med
sølv, står der guldsmed på
Ulrike Ramins visitkort.
Til daglig deler hun værksted med smykkedesigner
Michala Eken i Formverk.
Nu er de sammen med to
andre lokale smykkekunstnere kommet i eksklusivt
selskab, når de bidrager til
udstillingen Simply Danish
på Øregaard Museum.
– For mig som arkitekt
og smykkedesigner er det
en stor anerkendelse at se
mine egne smykkeværker
præsenteret i museumsregi
ved siden af andre dygtige
samtidssmykkekunstneres
værker. Når mine smykker så ovenikøbet udstilles
under samme tag som sølvsmykker designet af helt
eminente smykkeskabere
som eksempelvis Thorvald
Bindesbøll, Torun BülowHübbe og Nanna Dietzel,
ja, så bliver det ikke meget
bedre, fortæller Michala
Eken og bliver suppleret af
Ulrike Ramin:
– Det er en stor ære, at
mine smykker er blevet
udvalgt sammen med værkerne af 12 fantastiske
samtidige kolleger. At være
udvalgt til at repræsentere
dansk smykkekunst i sølv i
dag og blive udstillet sammen med den imponerende
tradition af dygtige guld- og
sølvsmede i Danmark.
Michala Eken fortæller
om en opvækst omgivet af
sølv. Man kunne næsten
sige, at hun er vokset op
med en sølvske i munden.
– Jeg er i hvert fald vokset
op med dansk sølvtøj og moderne danske sølvsmykker.
Min morfar hentede mange
sølvpræmier hjem fra Skydebanen på Amager Fælled.
De stod i sølvtøjsskabet i
spisestuen, og vi børn fik
indimellem lov at tage dem
ud og lege med dem. Jeg er
også fra en tid, hvor man
fik sølvkrus, ske og bestik
i dåbsgave. Som teenager
lånte jeg gerne moderne
sølvsmykker fra sølvsmeden Aage Fausing eller Georg Jensen, som min mor
havde i smykkeskrinet fra
sin egen ungdomstid.

Arkitekttegnede
smykker
Michala Eken er oprindeligt
uddannet arkitekt, hvilket
har sat sine spor i hendes
smykkedesign.
– Mit formsprog med det
enkle, geometriske og tidløse design udspringer af
min baggrund som arkitekt
og lægger sig tæt op ad den

klassisk-moderne skandinaviske sølvsmykketradition.
Jeg tager ofte næsten dogmatisk afsæt i sølvets helt
grundlæggende former som
henholdsvis tråd, flade, rør
eller massiv og undersøger
de rige muligheder for simpel
formgivningsmæssig
variation i min kunstneriske bearbejdning af sølvet.
Et tilbagevendende motiv i
mine smykkeværker er det
arketypiske møde mellem
to elementer – identiske eller forskellige – der både
kan udtrykke modsætning
og kontrast eller fællesskab
og stræben efter harmoni
og balance, fortæller hun
og fortsætter:
– Jeg er fascineret af den
måde, en udsmykning af et
rum eller af kroppen kan
være en form for kommunikation. Mellem smykket
og den, der bærer det, og
den, der giver eller betragter det, dannes der forbindelser og samhørighed. I
smykkets form ligger også
en symbolik eller merbe-

tydning, der gør smykket til
et “tegn”, der kan åbne for
lag af associationer til andre
konkrete genstande, steder,
begreber, rytme eller poesi.
Ulrike Ramin er uddannet guldsmed og har udviklet en særdeles intuitiv
tilgang til sit håndværk.
– Mit arbejde handler meget om at gå i dialog med materialet, om processer, om at
afprøve noget, om intuition
og tid. Jeg elsker idéen om
en samtale mellem hænder
og materiale. Det begynder
på et tidspunkt, men du ved
ikke, hvor det ender, og hvad
der sker der imellem. Pludselig ved du, at der ikke er
mere at sige. Det er samspillet mellem de ædle materialer, den håndværksmæssige
kunnen og skabelsen af harmoniske former med en blivende værdi, der er min daglige udfordring og glæde.

Kulturforskelle
Hun er uddannet i Tyskland,
hvor hun også selv kommer

fra, og hun bemærker, hvordan danske smykkedesign
har et mere ensartet udtryk
end i hendes hjemland.
– Der er et mere fælles
formsprog i Danmark. Enkelhed og funktionalitet
er stadig ord, der beskriver noget af det. Tyskland
derimod er et kæmpestort
land midt i Europa med
mange forskellige regioner,
som altid har været under
indflydelse mange steder
fra. Derfor er der ikke det
samme tydelige fælles
formsprog, som man finder
på eksempelvis udstillingen
Simply Danish.
Michala Eken nikker genkendende til Ulrike Ramins
beskrivelse af det skandinaviske formsprog.
– Det ofte nærmest provokerende simple og alligevel funktionelle og formfuldendt proportionerede
kendetegner den danske
designtradition. Den kunstneriske, håndværksmæssige og materialemæssige
kvalitet går op i en højere

enhed, forklarer hun og uddyber:
– Måske ligger der noget i det, at vi ikke skal så
langt tilbage i tiden, før
Danmark var et mere ydmygt bondeland. Det er
ikke minedrift og storindustri, der kendetegner os. I
Tyskland derimod har man
en stærk guldsmedetradition og ædelmetalindustri.
I den danske eller skandinaviske sølvtradition er
det ofte håndværket, det
kunstneriske udtryk og
funktionaliteten, der sætter
sig ud over materialeværdi,
diamanter og bling. Sølvtraditionen her trækker måske
også tråde helt tilbage til de
simple ornamentikker, der
kendetegner traditionelle
sølvsmykker fra eksempelvis vikingetiden.

Bryggesmykker
Michala Eken og Ulrike
Ramin holder begge til på
Bryggen, hvor de er en del
af butiks- og værksteds-

fællesskabet Formverk i
Thorshavnsgade. Her laver
de både deres egne smykker, men udfører også reparationer og særlige bestillingsopgaver.
Når udstillingen på Øregaard Museum er overstået
i midten af juni, er der masser af planer i kalenderen.
– Jeg arbejder videre med
at udvikle nye smykker og
producere mine kendte designs i Formverk. Jeg deltager i kunsthåndværkermarkeder, og så ser jeg frem til
at udstille i galleriet Dina
Veiling i Brandts Passage i
Odense, hvor jeg er inviteret til næste års udstillingsrække, fortæller Michala
Eken.
Ulrike Ramin går også en
travl sensommer i møde.
– Det står markeder på
programmet i både Tyskland og Danmark. Den 13.
til 15. august skal både Michala og jeg til Frue Plads
Marked i København sammen med 130 andre kunsthåndværkere fra hele landet, siger hun og tilføjer:
– Jeg vil gerne fordybe
mig mere i materialet træ,
noget som jeg allerede på
sidelinjen har været i gang
med et stykke tid. Og lige
sådan vil jeg gerne arbejde
videre med kombinationen
af materialer som for eksempel træ og ædelmetaller.
På grund af myndighedernes påbud om social distancering er interviewet foretaget per e-mail. Udstillingen
Simply Danish på Øregaard
Museum løber til 16. juni
2020. Ud over Michala Eken
og Ulrike Ramin er guldsmedene Kaisa Gasparski og Nicolai Appel, begge fra Islands
Brygge, også repræsenteret
på udstillingen.
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HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

Kære alle i Islands Brygges Sogn

Vi er ligesom resten af landet ramt
af risikoen for Corona – smitte

Foto: Ib Rasmussen
Alle gudstjenester og arrangementer er foreløbig aflyst. Nødvendige kirkelige handlinger kan finde sted med et minimum af deltagere. Alle, der har aftalt
dåb eller vielse i den kommende tid, vil blive kontaktet. Vi opfordrer til, at man udskyder dåb og vielser. Det er altid muligt at tale med en præst pr. telefon,
og der er mulighed for chat med præster via www.sjaelesorg.nu
Kirkekontoret er lukket for personlig henvendelse, men vi har åbent på telefonen hver dag kl. 10.00 – 13.00 og vi besvarer mails løbende.
Islands Brygges Sogns menighedsråd
12.03.2020
Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03 94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

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

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

www.burchhardt.dk
BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

find os på:

www.bryggebladet.dk

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.

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

Allan Nielsen

1.(c). 1973
2.(b). Artillerivejens Kaserne
var en mindre kaserne og
våbenarsenal. Kasernen blev
opført 1887-1888. Fra 1952 og til
kasernens lukning var hærens
våbenmekanikeruddannelse
placeret på kasernen.
3. (c). ”Natmænd”, som tømte
de københavnske latriner,
brugte den nordlige del af
Amager Fælled til at tømme
indholdet af deres vogn. Det
er dokumenteret at området
omkring S.S.I. blev brugt til

dette formål.
4. (a). I gamle dage blev der
udført henrettelser på den
nordvestlige del af Amager
Fælled. Udover ”Ama’r”
bruger man også udtryk som
”Amager halshug” og ”Amager
Fælled” for at sige: ”Jeg bliver
halshugget på Amager Fælled
hvis jeg lyver”.

Noter

19. marts 2020
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

Al hamstring er ikke coronarelaterede. I disse tider er det
ikke usændvanlig, at se folk
købe flere kartoner cigaretter
i den lokale kiosk. Vi har set
køb for 1.760,- og 3.520,- kroner for nylig. Til april stiger
priserne på smøger med
omtrent 15 kroner per pakke:
fra cirka 40 kroner til sådan
cirka 55,-. Og til 60 kroner i
2022.
Al plastik er værd at samle
op. Den lokale sushirestaurant, Letz Sushi, introducere ’Pant Z’. Søndag den
29. marts kan man samle
efterladt plastik i naturen og
aflevere den i Letz Sushi og
konvertere plastikkens værdi
til rabat på sushi. ”Jo mere
du panter, jo større rabat
hos LETZ SUSHI”, skriver
restaurantkæden på deres
hjemmeside. Letz Sushi har
forbedret deres emballage

med en komposterbar og
bionedbrydelig indpakning,
og Pant Z-dag er en måde
for dem at profilere deres
miljøvenlig tiltag.
Læs mere om Pant Z og Letz
Sushis nye indpakning på
letzsushi.dk/pantz

P-lukning. Med kort varsel
blev den underjordiske
parkeringsanlæg i Leifsgade
lukkede. Det skete fredag
den 13. marts med under 48
timers varsel. Det er nu ikke
muligt at aflevere eller hente
sin bil før den 30. marts.
Det er noget som ærgrer
bryggefamilier som måske
havde planer om at tage på
landet, til deres sommerhus,
de næste 14 dage, under den
nuværende corona-lukning.
De manglende p-pladser
er også en mangelvare om
aftenen, men der er nu tvivl
om parkeringsvagter også er
sendt hjemme under coronalukningen.

Overvågningsarbejde. Den bemandede legeplads i Leifsgade
har et problem med duelort. Derfor er der en ny medarbejder
på pinden.
- Vores nye kollega på legepladsen, Freddy, der er ansat
24/7 for at holde duerne væk er lige startet, skriver Arne fra
legepladsen.
Freddy overvåger især den lille legeplads, hvor små børn
kravler på jord.
Rentebærendelikvitetsoverskud. Et nyt ord optræder i
det danske sprog. Med rentenedsættelser fra National
Bank, til at sætte gang i de
økonomiske hjul, er negative
renter blevet virkelighed for
nogle kunder. Har man et
seksciffrede beløb stående
i banken, skal man i flere
banker betale for at have
dem stående. Det er ikke et
problem for de fleste. Men
for større andelsboligforeninger, bredbåndsforeninger og
deslige, hvor man betaler
større summer kvartalsvis

Nyt fra bryggenet
Repræsentantskabsmøde 30.
april
Første indkaldelse til årets
ordinære repræsentantskabsmøde er udsendt til
Bryggenets medlemmer og
deres repræsentanter.
Mødet afholdes torsdag
d. 30. april, og forslag til
dagsordenen skal være
Bryggenets bestyrelse i
hænde senest fem uger før
mødet, det vil sige torsdag
d. 26. marts.

BRYGGEBLADET 19

Har du ikke
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet. Hvis din ejendom
ikke er med i Bryggenet
endnu, så har I stadig
mulighed for det. Send os
en mail på info@bryggenet.
dk om hvem, hvor og hvor
mange, I er, så tager

ordener. At have for mange
penge stående påvirker nu
de årlige budgetter negativt
– sikke et problem!

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

vi gerne en snak med jer
om, hvad der skal til for at
netop I kan få Bryggenet.
Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.
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eller årligt er det en nødvendighed at have kontanter
stående. Derfor optræder
punktet ’rentebærendelikviditesoverskud’ på flere dags-

Kundeservice

Bryggenets priser

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

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.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Ode til ormen
Regnorme regner vi ik for ret meget. Men de er vores hemmelige bedste ven, endda meget
mere end Alfons Åbergs hemmelige imaginære ven Svipper
Amager-orme er
muldens guder.

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Flickr/Vastateparkstaff
redaktion@bryggebladet.dk

Vi hylder dig, du muldens
mester
Med møje og flid du jorden
beriger
Du vores respekt betvinger
Halleluja hurra
Du avatar af jord, luft og
næring
I skygge du gør, men i lys og
stråleglans du hyldes bør
I mange orme små, skaber
en fugtig og frodig jord at

tilgå
Liden i form og skønhed,
men fager i gerning og gods
Halleluja og hurra hurra

Jordens helte
Vores allerbedste hjælpere
i naturen er de små. Det er
insekterne som for eksempel de vilde bier, svampe,
andre smådyr, bakterier og
regnorme.
Regnorme er Jordens
største helte og vores eksistensgrundlag. Det er ikke
størrelsen, men mængden

og gørelsen, der er regnormenes motto. Det skulle
stå på deres våbenskjold,
der rettelig burde hænges
på ethvert slot, skole, borgmesterkontor,
byrådssal,
byplanlægger,
landmand
og haveejers væg. Ja, både
Cleopatra og Aristoteles
hyldede regnormen, og de
var heller ikke helt tovlige.

4,5 kilo ormelort
Hver lille orm spiser hver
dag sin vægt halvanden
gang, og på et år har dens

afføring lavet 4,5 kilo højnæringsrig jord. Regnormens afføring er fem gange
mere næringsrig end den
omgivende jord.
Der er i Charles Darwins
have i England fundet 700
regnorme per kvadratmeter. Det svarer til 7 millioner på en hektar, over 2,5
ton. Darwin sidste værk var
netop om regnorme, og titlen på denne bog er længere
end hele denne klumme.
Men han hyldede regnormen, da han forstod, at den
er grundlaget for en frugtbar jord og dermed hele den
verden, vi kender.
På en mere almindelig
græsmark er der over ét ton
regnorme per hektar, og
det er ofte mere i vægt end
de dyr, landmanden har gående oven på. Ja, man bliver
svimmel.

Svaret på vores
regnbønner
Èn regnorms gange kan
dræne fire liter vand. Så

en god jord med masser
af regnorme kan bestemt
ikke skade haveejere eller
bønder i disse mere fugtige
tider, vi kommer til at leve
i. Men som sædvanlig skal
vi bruge den sunde fornuft.
Regnorme kræver kun fravær af sprøjtegifte for at
trives og sikre god jord til
planter og dermed alt liv.
På sprøjtede marker er der
langt færre regnorme, og
de er blot halvt så store.
Den økologiske landbrugsform er også her bedre for
dyr, planter og mennesker.
Så husk det i indkøbssituationen.
Desuden kan man indsætte regnorme i forurenet
jord, og deres arbejde kan
reducere forureningsgraden. Tror at de regnorme, vi
har på Fælleden, har renset
jorden i mange år og måske
stadigvæk er på overarbejde.
Vil I møde regnormen,
kan I enten grave efter
den, løfte store sten eller
stå sammen og trampe og
danse tre til fem minutter
på et lille område. Så kommer de op ad jorden på
grund af vibrationerne. Det
er en kanon aktivitet, nu når
alle alligevel er hjemme på

Neumanns Natur

herlig tvangsferie. Måger
og lystfiskere bruger også
dette vibrationstrick. Dog
har Amagers regnorme en
fordel på trods af forurening og led lerjord, og det
er fraværet af muldvarp og
grævling. Begge vildt charmerende pattedyr lever af
regnorme, så alt andet lige
giver det vores lokale regnorme et sjovere og længere
liv.

