»

Biers betydning kan svært overvurderes.
Var der ingen bestøvning, ville verden miste
en tredjedel af sin mad.
Læs: Mystisk bidød i økohaverne side 8-9

»

Vi kan kun gå ind helt lokalt, hvis der er unormale
ophobninger.
Læs interview med overlæge Robert Leo Skov fra
Statens Serum Institut på bagsiden

»
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Vi er heldige som branche, fordi folk gerne vil have
wellness ind i deres liv. Man kan aldrig få en computer
til at lave det, som vi laver.
Læs interview med kosmetolog Anita Falslund på side 4

Stor ståhej over havneparken
Tekst: Jean Gauthier
Foto: Ricardo Ramirez
Fester i havneparken
er ikke en nyhed.
Det har bryggeboerne kendt til, siden
havnebadet åbnede i
00’erne. Men fester
under
coronavirus,
hvor der stilles krav
til afstand og ekstra
ansvarlighed fra borgere, er noget nyt.
Der er ikke fortilfælde
for, hvordan man skal
håndtere den type
hændelser.
Disse fester vil sikkert opstå i havneparken igen, men også
andre steder i København og sandsynligvis
andre steder i landet.
Man kan diskutere,
om det nu var den var
den rigtige løsning
at lukke et rekreativt
område i en uges tid
og udstede bøder à
2.500 kroner, men det
har i hvert fald givet
myndighederne tid til
at vurdere nye taktikker, hvor man appellerer til folks fornuft og
ansvarlighed.

Hvor går grænsen? Under
spærretiden måtte man
frit spadsere under kirsebærblomsterne, men ikke
opholde sig på græsplænerne og tæt ved vandet. Nu
er spadsereturen rundt om
havneparken ensrettet, mens
der er åbnet for ophold på
græsset.

Ring 36 30 15 55
Få din yndlingsret
leveret til døren
eller som takeaway
Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 15 til 25 minutter
Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

foR en gRatis
salgsvuRdeRing

Læs mere om de nye
tiltag på side 7
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Gulvafslibning med
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Naturpark Amager
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Trappe flyttes efter pres fra kendere af fælleden
Mens nogle betragter udviklingen af Amager Fælled som nyttige indgreb i naturen, ser andre
dem som angreb på den. En omdiskuteret trappe er blevet et billede på striden om fælleden.
Kommunens anbefalinger falder ikke altid i god jord hos lokale beboere og naturelskere
Af Philip Thinggaard
Et enigt Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at tage
imod en ny bevilling på 6
millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden til
Amager Fælled. Som led i
projekt Naturpark Amager
skal de nye midler gå til en
ny indgang ved DR Byen
metro og et samlingspunkt
ved Havneslusen. Ved samlingspunktet vil en trappe
give nemmere adgang til
ophold med udsigt ud over
fælleden og byen. Placeringen af den trappe har dog
fået lokale beboere til at gå i
brechen for at beskytte fuglelivet. Nu har beslutningstagerne lyttet til deres forslag om alternativ placering
af trappen.

imod den foreslåede placering af trappen. Men efter
pres fra lokale kendere af
området og dets fugleliv
besluttede et enigt Teknikog Miljøudvalg at flytte
trappen, da den ellers ville
kræve rydning af 500 kvadratmeter krat og buske.
Ifølge kommunen skulle
den oprindelige placering
af trappen være den mest
hensigtsmæssige for brugerne, og rydningen stod
ifølge dén vurdering ikke
til at forstyrre sjældent fugleliv. Men lokalt kendskab
og Dansk Ornitologisk
Forenings vurdering endte
med at veje tungere. Nu
placeres trappen i stedet på
den nye del af støjvolden,
ned mod motorbanen, hvor
det ikke bliver nødvendigt
at fjerne krat og buske.

Lokalkendskab
vejede tungest

Demokratiet virker

Oprindeligt var kun Enhedslisten og Alternativet

Klaus Heinecke er en af
de lokale beboere, der har

stillet sig kritisk over for
den oprindelige placering
af trappen. Sammen med
Erik Jørgensen fra samme
område kontaktede han udvalgsmedlemmer, der har
været lydhøre over for forslaget om at placere trappen
længere mod syd.
– Jeg er superglad for, at
man vælger at tilgodese
naturen. Det ser ud til, at
demokratiet virker, og vi er
blevet hørt, siger en tilfreds
Klaus Heinecke.

mere end blot at markere, at
nu går man ind i et stykke
natur. Den er også et symbol, der markerer hertil og
ikke længere.
– Altså, jeg erindrer ikke,
at der er blevet bygget vest
for Klampenborg Station,
siden man lavede indgangene, siger Gorm Gunnarsen med henvisning til
Dyrehavens berømte 19
røde porte, der går tilbage
til 1700-tallet.

Noget at oplyse om

Indgange med
faciliteter
Den nye bevilling går også
til tydeligt markerede indgange til Naturpark Amager med blandt andet toiletter og læringspavilloner.
– Hovedindgangen ved
DR Byen og samlingsstedet
ved Havneslusen er flotte
eksempler på, hvordan man
med et stærkt arkitektonisk
Fri fugl. Lokale kendere fik overbevist
beslutningstagerne
om, at blandt andet
gransangeren skal
beskyttes. Foto:
Klaus Heinecke

greb og en grundig brugerinvolvering kan skabe tilgængelige natur- og friluftsoplevelser for alle på kanten
af storbyen, siger Jens Øyås
Møller, der er udviklingskonsulent ved Lokale- og
Anlægsfonden.

De nye faciliteter kommer
efter ønsker fra borgerne
om mere brugervenlighed
og fra myndighederne om
bedre mulighed for oplysning om naturen til skoleklasser og foreningslivet.
Steffen Rasmussen fra
Amager Fælleds Venner er
ikke videre begejstret for
det tankegods.
– Oplysning kræver, at
der er noget at oplyse om.
Den beskyttelse får naturen
ikke med dette tiltag, siger
han.
Han betragter toiletfaciliteter og læringspavilloner
på linje med andet byggeri
på fælleden. Derfor giver
han heller ikke meget for
Teknik- og Miljøborgmester
Ninna Hedeager Olsens forsikring om, at disse tiltag
sker "på naturens præmisser". For Steffen Rasmussen er det en tom påstand.
– Den slags bevillinger er

bevillinger til mennesker
og ikke til naturen.

Kampen fortsætter
Trods overordnet kritik af
projektet er Steffen Rasmussen ligesom Klaus Heinecke glad for, at Teknik- og
Miljøudvalget
besluttede
at placere trappen et andet
sted. Klaus Heinicke ser ligefrem trappens placering
som et eksempel på, at menneskets
naturoplevelser
ikke behøver at gå ud over
naturen.
– Jeg ser steder på fælleden, hvor der er ryddet lidt
for godt op i krat og bevoksning. Det kan se pænt ud og
være godt for mennesket,
men altså ikke for fugle og
dyr, der skal have steder at
gemme sig, siger Klaus og
tilføjer, at for drastiske indgreb i naturen ikke ser godt
ud for politikere, der hævder
at ville passe på naturen.

Lad holdningen
sprede sig
Selv om Klaus Heinecke er
tilfreds med udvalgets beslutning, antyder han samtidig, at der vil blive holdt
øje med myndighedernes
ageren fremover:
– Lad os håbe, den holdning spreder sig til andre
planer for Amager Fælled,
tilføjer Klaus og henviser
til det nu affredede område
Lærkesletten, hvor der er
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Men ifølge Gorm Gunnarsen fra Enhedslisten har
indgangene også en symbolsk funktion. En indgang
er mere end bare en indgang. Hvis der gives byggetilladelse på naturgrund,
ser det skidt ud, hvis man
først skal til at rive indgange og faciliteter ned. Ifølge
Gorm Gunnarsen, der sidder i Teknik- og Miljøudvalget, gør en indgangsportal
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planer om at opføre boliger
på det område, hvor der aktuelt er vandrehjem.
Find de tidligere artikler
om en ny indgang ved DR
Byen metro og et samlingspunkt ved Havneslusen
bryggebladet.dk (07-2020).

Naturpark Amager:
n Naturpark Amager er
35 km2 stort naturområde, som udvikles i
partnerskab mellem
Københavns Kommune,
Naturstyrelsen, By &
Havn, Tårnby Kommune
og Dragør Kommune.
n I 2018 blev der udskrevet
en arkitektkonkurrence
om udviklingen af tre
nye hovedindgange og
fire samlingssteder for
friluftsliv. Konkurrencen
blev vundet af et team
bestående af Møller &
Grønborg med ADEPT,
SNC-Lavalin Atkins og
BARK Rådgivning.
n Det samlede udviklingsprogram for Naturpark
Amager er støttet af
Nordea-fonden med 55
millioner kr. og Friluftsrådets udlodningsmidler
til friluftsliv med 5 millioner kr.
n Lokale og Anlægsfonden
foreslår at udvide to af de
kommende faciliteter –
hovedindgangen ved DR
Byen samt samlingspunktet ved Havneslusen.
n Med opgraderingen tilføres blandt andet bedre
grejdepoter, trappeforløb med opholdsmuligheder, opholdsdæk,
flydeponton, læringsfaciliteter, naturforbedrende stenrev samt nye
friluftsmuligheder som
”krydsning af vandet”
og ”aktiviteter op ad
volden”.
n Lokale og Anlægsfondens udvidelse påvirker
ikke tidsplanen for det
samlede projekt. De
nye faciliteter forventes
at stå færdige i løbet
af 2022 og tages i brug
løbende.

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!

Repair & treat sæt
150+150 ml

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
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket
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1. maj-demo ved Bryggens Bastion
Trafikanter på Njalsgade ud
for byggepladsen ved Bryggens Bastion mødte 1. maj
klokken 8 et usædvanligt
syn under coronakrisen –
en demonstration. På begge
sider af Njalsgade havde
3F’ere og byggefolk fra Byggefagenes Samvirke taget
opstilling med røde faner.
Politiet havde givet tilladelse til demonstrationen, hvor
de fremmødte stod med to
meters mellemrum på afmærkede pladser markeret
med kridt for at overholde
myndighedernes retningslinjer.
Ifølge Fagbladet 3F var
baggrunden for demonstrationen uacceptable forhold
på byggepladsen. Udenlandske arbejdere skulle
mangle håndvaske, sprit
og sæbe med øget risiko
for coronasmitte. Byggeriets fagforeninger er også
generelt utilfredse med
udenlandske
arbejderes
muligheder for at rejse ind
i landet uden at skulle i 14
dages karantæne. 
joe
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Hair by Dahl
Book din tid på

hairbydahl.dk
lige ved Langebro

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

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde

Spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser
spækbrætter · bænke · småmøbler
Alt efter dine mål og ønsker
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Bryggens Bastion tårner sig op over Islands
Brygge, mens det
roder i skurbyen. Foto:
Ricardo Ramirez
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Festlokaler til de små
Hvis alle skolebørn skal
have en plads på skolerne
under coronakrisen, er der
behov for dobbelt så mange
lokaler som i dag: Hver klasse deles i to grupper for at
overholde afstandskravet.
Derfor leder medarbejdere
fra Københavns Ejendomme efter egnede lokaler, der
kan konverteres til undervisningslokaler uden større
ombygning.
– Det er nu bekræftet, at
K.K.F.O. fra Islands Brygge
skole rykker ind i Lysthuset fra den 11. maj. Jeg ved

K.K.F.O. flytter inde i
Lysthuset den 11. maj.
Foto: Ricardo Ramirez

endnu ikke i hvor lang tid,
men min egen forventning
er, at det bliver frem til sommerferien, forklarer Louise
Friis Pedersen, daglig leder af Kulturhuset Islands
Brygge.
Lysthuset er indrettet
som selskabslokaler. Her
er der discobelysning og et
stort musikanlæg: En fritidsordning med en twist.
Det bliver nok ikke så
festligt i den kommunale
ejendom Islands Brygge 37.
Her skal en anden K.K.F.O.gruppe overtage et stort
mødelokale i stuen samt
en mindre græsplæne, som
indhegnes, bag om ejendommen. Her må de nøjes
med flipovere og whiteboards. 
ljg

FEST ?

Støt Bryggebladet og de
lokale erhvervsdrivende
Bryggebladet er som andre
virksomheder hårdt presset
i disse måneder.
De har brug for læsernes støtte.
Tegn f.eks. en støtteannonce
som denne.
De bedste hilsener
Klaus Mygind
klaus_mygind@kk.dk

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere
drikkevarerne
til dit arrangement.
Vi har åbent
som normalt…
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
198,- (Spar 40,-)
2 fl.forbrug.
Ch. Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og vin
leverer
gerne vin
… 35-150
og levere
gerne
øl og vand,
og chokolade,
Kontakt
os
for
et
uforpligtende
tilbud.
gratis
på
Islands
Brygge
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.

Bryggens Vask og Rens
OB
S
NIN : NYE
GS
TID
ER

ÅB

Priseksempler:
❚ Vinterfrakke............................................. 310,❚ Vinterjakke...............................................285,❚ Skibukser................................................. 205,❚ 1 dyne & 1 pude.......................................299,❚ Vask pr. kg.................................................. 70,Nye åbningstider: mandag til fredag 11 - 18 · lørdag 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00

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

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

Påskeæg eller...

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

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Kosmetolog Anita Falslund har
genåbnet sin klinik efter coronalukning
Efter at myndighederne gav grønt lys
for en gradvis genåbning, har Anita
Falslund igen slået dørene op til sin
klinik i Isafjordsgade. I sig selv har
det betydet hyppigere rengøring,
men det har også banet vej for en ny
måde at have kunder på. En vej der
er kommet for at blive

Tekst: Anne Kirstine
Rasmussen
Foto: Ricardo Ramirez
Under lukningen har Anita
Falslund, der ejer ’Anita
Falslund – kosmetolog til
fingerspidserne’, gjort alt
for at blive klar til at åbne
igen på forsvarlig vis. Og
i mellemtiden – op til den
ukendte genåbningsdato –
har de sociale kanaler sammen med internethandel
opretholdt en synlighed og
muliggjort klinikkens overlevelse.

Webshop har holdt
fundamentet oven
vande
For på trods af den fysiske
butikslukning har webshoppen holdt de økonomiske hjul
i gang. Det fortæller Anita
Falslund, der er glad for, at
hun fik sin webshop op at
køre i december sidste år.
– Den har genereret en
omsætning, der har gjort,
at jeg har klaret mig. Salget
fra webshoppen har gjort, at

jeg har kunnet betale mine
regninger. Men det har været usikkert hver dag, for
man ved aldrig, hvad man
tjener fra en webshop. Jeg
vidste ikke, om jeg ville tjene nok den næste dag, siger
hun.
Faktisk har onlinesalget
været fordoblet i den tid,
hvor butikken har været
lukket. Og det skyldes ifølge Anita Falslund hendes
faste kundeklientel, der er
kommet hos hende i årene,
siden hun startede som
selvstændig kosmetolog i
2014.

Personlig vejledning
gennem onlinesamtaler
Alt imens klinikken holdt
lukket, fik Anita Falslund
en ide. Hvorfor ikke forsøge
sig med virtuelle konsultationer? På den måde kunne
kunder – gennem et videoopkald – få gode råd til deres hudplejerutiner. Det har
fungeret så godt, at Anita
Falslund nu har indført det

på sit kosmetologiske menukort.
– Kunden sætter kameraet helt op til kinden, hvis
jeg for eksempel skal se en
pigmentforandring. Og så
snakker vi om de udfordringer, huden har, og jeg guider dem i deres plejerutiner,
forklarer hun og tilføjer:
– På den måde har jeg beholdt kontakten til kunder,
og det har betydet meget
for mig. Det har ikke givet
noget særligt på den økonomiske front, men det har
holdt mig beskæftiget.
Og mange har taget vi-

deokonsultationerne til sig.
Anita Falslund forklarer, at
de oversøiske naboer fra
Fyn og Jylland også gladeligt har benyttet sig af tilbuddet. Kunderne har især
været gode til at anbefale
videre til venner, som så
også har bestilt en onlinevejledning.

Klinikken i dag
I klinikkens gadevindue er
de efterhånden velkendte
blå covid-19-skilte plastret
op. Flere steder i klinikken
er der sat pumpestationer

op, der gør det muligt at tappe rundhåndede mængder
af den flydende sprit. Og
små forseglede glasflasker
med vand i agerer alternativ til delekander og drikkekrus.
Kalenderen har siden åbningsdagen været så godt
som fuld. Anita Falslund er
nøjedes med at aflyse bookinger en uge ad gangen i
takt med myndighedernes
anbefalinger. I praksis er
den så godt som fulde kalender mulig, fordi der altid har været en halv time
imellem hvert kundebesøg.
Den halve time, der før blev
brugt på at holde pause, bliver nu brugt på at gøre klar
til næste kunde.
– Der bliver gjort rent me-

Nærhed: Det kan være
svært at holde afstand
under en behandling.
Men med mundbind
og glas for øjnene
sørger Anita Falslund
for, at kunden er i
gode hænder. Og så
bliver lagenerne sendt
til rens efter brug.

Afstand: Der er kun
én kunde i klinikken
ad gangen. På den
måde har Anita Falslund styr på, hvilke
områder der skal
gøres særligt rent
efter hvert besøg.

get oftere nu, og vi spritter
af hele tiden. Det er heldigt,
at vi er en af de brancher,
som er mest sterile, fordi
vi i forvejen har lært meget
om det på uddannelsen. Det
gør, at vi er klædt på til de
krav, der er stillet til os, siger Anita Falslund og fortæller, at håndsprit er kommet for at blive.
Klinikken er i øvrigt kun
åben efter aftale og som
følge af kunders reservationer. På den måde har Anita
Falslund styr på, at der kun
er én enkelt kunde i klinikken ad gangen.
Foruden det har mundbind – også før lukningen –
været en fast del af rutinen
under behandlinger. Det
nye er, at øjnene nu bliver
dækket af visir. Det har derfor været overvejende få tiltag, der skulle indføres for
at åbne igen.
På trods af at klinikkens
lukning ikke har været en
dans på roser, er Anita Falslund fortrøstningsfuld for
fremtiden.
– Vi er heldige som branche, fordi folk gerne vil have
wellness ind i deres liv. Man
kan aldrig få en computer
til at lave det, som vi laver.
Der, hvor vi er uheldige, er,
når vi ikke må være tæt på
folk. Men det er jeg nu lidt
mere rustet til at håndtere,
slutter hun.
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”Sådan gør vi her… Og sådan går det…”
»Folk er ret gode til at give
plads i butikken eller vente
udenfor.
Singh, Discount
International i Leifsgade.

»Folk venter gerne i al slags
vejr og er gode til at holde
afstand
”, Luise, Isblomsten i
Isafjordsgade.

– Vi opfordrer kunderne til
at spritte deres hænder af,
inden de kommer ind i butikken. Der er også håndsprit
ved kassen, siger Singh fra
købmanden Discount International i Leifsgade.
– Vi har selv engangshandsker på det meste af
dagen, og sommetider går
vi med visir. Der må kun
være tre kunder i butikken
ad gangen, og folk er ret
gode til at overholde det. De
venter udenfor.
Der er desuden monteret
en plexiglasplade ved kassen i brysthøjde.
Købmanden i Leifsgade
har været ramt dobbelt
hårdt siden starten af året.
Først kom der stillads og
derefter coronavirus.
– Omsætningen faldt mest,
da stilladset kom op. Det
kunne mærkes … meget.
Men med corona har der
ikke været så meget. Vi er
heldige, at vi har mange, der
henter og afleverer pakker.
De køber lidt med, når de
henter pakker, slutter Singh.

– Kunderne må ikke komme ind i butikken. Det hele
foregår herude ved indgangen, siger Louise fra blomsterhandlen Isblomsten i
Isafjordsgade.
Jeg henter selv blomsterne og viser mulighederne.
Det virker, men det kræver
mere tid.
Lige ved indgangen, på et
lille bord, er der håndsprit,
dankortterminal
pakket
inde i plastik, et skilt med
lidt instruks, en ringeklokke og selvfølgelig blomster.
– Ja, omsætningen er faldet. Erhvervskunder er der
færre af. Jeg måtte hjemsende mine to fastansatte
og mine to eftermiddagspiger og tage alle timer selv i
butikken. Jeg savner mine
arbejdskollegaer. Mange af
mine gode leverandører kører på lavt blus, og jeg tager
derfor ikke ind til Grønttorvet for at købe blomster. Det
hele leveres til døren. Jeg
har nok en arbejdsuge på 70
timer og budgettet er blevet
strammere.
Da vi er på besøg, er
Luises datter, Elma, lige
kommet til butikken. Elma
kommer til Isblomsten efter
skole og hjælper mor frem
til lukketid. 
ljg

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale mødested
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 La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de
spanske
toner.
Mandag
10.00 - 21.00
Hvis
du
er
til
et
koldt
glas
hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag - torsdag 09.00
- 21.00

ÅBEN FOR TAKEAWAY

NYHED
Café Nöa’h åbner op for takeaway
Åbningstider
Fredag
- lørdag
09.00
- 22.00 Fødselsdag, konfirmation
Brunch
både via
Wolt med
udbringning
Mandag – Torsdag kl. 11.00– 21.00,
Søndag
09.00
20.00
eller barnedåb?
TakeAway
eller selvafhentning
caféen
Fredag
kl. 11.00fra
– 23.00
Ring
eller
skriv
og få
Lørdag
kl. 10.00til
– 23.00
12tiltilos16
i tidsrummet 12.00
20.30
et uforpligtende tilbud på
Søndag

kl. 10.00 – 21.00

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
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TAK FORDI I
STØTTER
LOKALT

MVH
BRYGGENS BUTIKKER
Følg-Like-Del
bryggensbutikker

Havneparken

7. maj 2020
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I søndags: Mindst otte politifolk og to natteværter i Havneparken

”Søg andre steder hen, hvis der er mange mennesker”, er den
nye opfordring fra Københavns Politi og Københavns Kommune
Tekst og foto: Jean Gauthier
I en fart har Københavns
Kommune opstillet skilte
med opfordring om at holde
afstand, afmærket felter på
græsplænerne, sat ensrettet-pil langs kirsebærallé og
ved brostenene ved kajkanten samt kridtet alle steder,
hvor man må sidde eller
ikke sidde i Havneparken:
Et ’nudging’-forsøg.

Politiet har også opstillet skilte. Igen den samme
opfordring: ”Mange små
grupper bliver hurtigt til
én stor. Søg væk fra området, hvis det ikke er muligt
at holde afstand”. Nederst,
i mindre skrift, står der, at
politiet kan indføre et midlertidigt
opholdsforbud,
hvis det vurderes, at smitterisikoen er for stor på
grund af for mange men-

nesker på samme sted.
Den sene, kølig søndag
eftermiddag er der ikke
mange mennesker i Havneparken, og det hele virker
unødigt. Alle holder afstand, og der er ingen frygt
for store forsamlinger af
mennesker. Men kommer
solen og sommervarmen,
er der i hvert fald klare linjer, der er tegnet over hele
Havneparken.

Natteværter

Natteværtene:

Mathias og Kim er natteværter, de er blevet indkaldt
ekstraordinært til Havneparken. I første omgang
skulle de være her på Bryggen, i Havneparken, kun to
aftener, lørdag og søndag.
De er mødte ind klokken
17:00 til en meget stille,
sen eftermiddag i Havneparken. De skal rundere og

n Natteværterne har som
et pilotprojekt været
tilstede på gadeplan i
Indre Bys natteliv fredage
og lørdage i tidsrummet
klokken 22 til 06 fra den
15. marts 2019 frem til
den 8. juni og igen fra
den 23. august og frem til
den 21. december 2019.
n Ordningen med natteværterne er blevet forlænget i 52 uger i 2020.

Kilde: kk.dk
sikre, at alle holder afstand.
De to natteværters normale arbejdsplads er Indre
Bys gader og stræder, hvor
de skal skabe tryghed i
nattelivet via dialog og ved
deres tilstedeværelse i bybilledet, være med til at

”Max 10 personer i felterne. Søg andre steder
hen, hvis der er mange
mennesker”, står der på
skiltet, imens nattervært Kim observerer en
meget stille og fredelig
Havnepark.
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håndtere nattelivets gener.
– I de kommende dage
skal vi evaluere, hvordan
vi skal håndtere Havneparken fremadrettet, siger
Mathias. Han nikker, når
jeg forklarer, at i dag er der
hverken behov for politiet
eller natteværter.
– Det var også ligeså stille
i går, siger Mathias.

Nudging:
n Hver eneste dag gør vi
ting, vi ved er uhensigtsmæssige og har negative
konsekvenser for os. Vi
spiser forkert, dropper
cykelhjelmen og smider
affald på gaden. Det er
ikke uvidenhed, men
ganske enkelt vanens
magt, umiddelbare
fristelser og kortsigtede
belønninger, der tager
styringen.
n Nudging handler i korte
træk om at ændre vores
opfattelse af valgsituationen, så det bliver
nemmere at gøre noget
andet. Et nænsomt skub
i form af små adfærdsanvisende initiativer henimod et bedre valg.

Kilde: kk.dk

VI LEVERER MAD DIREKTE TIL DIG

(OGSÅ TAKEAWAY) RING OG BESTIL INDEN 17.00 PÅ 31 21 59 49
VI LEVERER PÅ BRYGGEN FOR 20,- KR. (GRATIS FOR PENSIONISTER)
Onsdag 6. Maj
Dagens ret: Kylling i
karry og ris 89,Dagens salat: Salat
Nicoise (grøn salat med
grønne bønner, tun og
æg) 
79,Torsdag 7. Maj
Dagens ret: Frisk lavet
pasta med braiserede
oksekød og timian  89,Dagens salat: Græsk
salat med Oregano
marineret kylling  79,Fredag 8. Maj.
Dagens ret: Bagt laks
med Pesto crust og
stegte kartofler 
89,Dagens salat: Grillet
kylling på forårs grønt
79,Tapas tallerken: 3 slags
kød og 2 oste med
chutney og oliven  99,Lørdag 9. Maj
Dagens ret: Okse
cuvette med
svampesauce og stegte
kartofler og grønt  99,Dagens salat: Baby
spinat med bagt laks,

syltede løg og dild  79,Tapas tallerken: 3 slags
kød og 2 oste med
chutney og oliven  99,-

Cæsar salat med
kylling, parmesan og
hjemmelavet Cæsar
dressing 
79,-

Søndag 10. Maj
Dagens ret: Biksemad
med spejlæg og
rødbeder 
89,Okse burger med
håndskåret fritter  89,-

Torsdag 14. Maj
Dagens ret: Frisk lavet
pasta med kylling og
Pesto 
89,Dagens salat: Baby
spinat med bagt laks,
syltede løg og dild  79,-

Mandag 11. Maj
Dagens ret: Lasagne
med grøn salat 
89,Dagens Salat:
Spidskål, rødbeder,
karamelliseret nødder
og rillet gedeost 
79,Tirsdag 12. Maj
Dagens ret: Stegt
Flæsk med persille sovs
og kartofler 
89,Dagens salat:
Couscous salat med
Kylling, abrikoser, syltet
løg og urter 
79,Onsdag 13. Maj
Dagens ret:
Brændende kærlighed
med rødbeder 
89,Dagens salat:

❚ Drikkevarer: 50%
discount
❚ Spørg efter vegetar
muligheder
❚ Ring og bestil inden
17.00 på 31 21 59 49

Fredag 15. Maj
Dagens ret: Glaseret
Skinke med stuvet
spinat og stegte
kartofler
Dagens salat: Grillet
kylling på forårs grønt
79,-

Okseburger
med fritter


89,Vælg mellem okse,
Kylling og vegetar

kan bestilles
hver dag

❚ Levering til døren eller takeaway
❚ Menuen findes også
på www.bryggens.dk

Bryggens Spisehus – Kulturhuset – Islands Brygge 18 – 2300 København S
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Mystisk
bidød i
økohaverne
Det er ikke usædvanligt, at et helt
bistade dør. Af den ene eller anden
årsag. Men det er det, når det
sker to år i træk og for alle stader.
Bryggebladet besøger Jan Oster,
halvdelen af ”Bigruppen” i Amager
Fælled Økohaver (AFØ), til en snak
om den sørgelige udvikling.
Sygdom (IKKE covid-19), snavs
eller ændringer i Fælledens flora og
fødemuligheder kan spille ind. Intet
er sikkert, og alt er lidt mystisk.
Ikke mindst bier, i sig selv. Vi får et
grundkursus om deres betydning,
avl, adfærd og sexliv (!) under et
halvtag på en toiletbygning og
derefter en slidt parasol i en have.
Vi ender gennemblødte og opløste,
men oplyste og underholdt

Natur

7. maj 2020

7. maj 2020

Natur
Af Aleksander Thastum
Foto: Ricardo Ramirez
Vikarredaktøren
ringer
bekymret for, om historien
holder vand. Bogstaveligt
talt. Det regner godt på
dagen for vores aftale med
amatørbiavleren Jan Oster.
Men den holder. Vi er allerede iført regnjakke (i biens
farver), godt mod, cykel og
kuglepen.
Beroliget tilbyder redaktøren os læ i en af de 58
”daghaver” i AFØ, samme
nyttehaveforening som biernes. Han har nemlig hus
på sit lod. Vi takker ja, men
først efter en lang snak med
Jan foran AFØ's toiletbygning. Ikke fordi vi er uimodtagelige over for komfort
eller blær, men fordi bier er
interessante, og Jan er god
til at fortælle. Vi er lydhøre
og nysgerrige, og så går tiden – uanset regn og blæst.

Bierne kommer
alle til gode
Ved Bonderosestien 4 drejer man ind til AFØ og ser
toiletbygningen som noget
af det første. Jan venter på
husets lille tagdækkede veranda, og vi er straks i gang
med snakken. Han viser
også stadekasser, honninggitre og andet udstyr frem i
fælleshusets lagerrum. Selv
om Bigruppen kun har to
haver til rådighed, får de lov
at fylde mere her. Alle er på
god fod med bierne, da de
bestøver og gavner alles haver, blomster og buske.
Biers betydning kan
svært overvurderes. Var der
ingen bestøvning, ville verden miste en tredjedel af sin
mad. Jan fortæller, at danske biavlere sjældent ernærer sig alene ved produktion
af honning, (konkurrencen
er for stor), men ved at udleje bistader til frugtavlere på
dags- eller timebasis, så de
kan bestøve deres afgrøder.
Vi går hen for at bese staderne, mens Jan fortæller.
Tredive meter fra toilethuset er der to stader på et lille, skrånende stykke græs.
Bierne flyver ikke i regn,
så der er intet at se ved den
kun ene kasse med liv i (ny
opstart efter massedøden).
Bortset fra én bi ved indgangen. En vagt?

Dronningen har
gangbangs og kommer
med posten
Stader er enheder i ølkassestørrelse, der kan bygges
opad, når kolonien vokser –
det kan ende med 50-60.000
’biboere’ (undskyld). Det
lidt skuffende visuelle indtryk af to grønne kasser på
en våd græsplet opvejes af
de fascinerende fakta, der

BRYGGEBLADET
følger med Jans talestrøm.
Vi er imponerede, så vi nærmest glemmer vejr og vind.
Men regnen tager til, så vi
går tilbage til toiletverandaens læ, mens vi lytter og
lærer hele vejen.
Bier taler sammen via
dufte – og dans (!) De kan
flyve lige så hurtigt som en
knallert og tilbagelægge 12
kilometer på én tur. Men de
lever kun tre uger. Bortset
fra dronningen, der kan
blive fem år gammel og lægger små 3000 æg om dagen
(!) En biavler kan bestille
en ny dronning med posten, og den er langt sejere
end arbejderbier og droner.
Sidstnævnte er hanner, der
så vidt vides kun har én
funktion (birolle?) i livet:
At parre sig med unge dronninger. De dør lige efter,
hvis det lykkes. Ellers jages
de bort eller stikkes ihjel
(kaldes ’droneslaget’), når
sommeren er ovre.
Selv når det lykkes at score en ung dronning den ene
dag, han kan gøre nytte, får
han hende ikke engang for
sig selv. Hun har til gengæld
en fræk dag og er sammen
med cirka 15 andre. Dronningen tager sæd fra dem
alle, som hun så fordeler efter humør på sine æg. Derfor kan der være forskelle
i for eksempel størrelse inden for samme koloni.
Tak for kaffe, siger vi
bare. Vi har et kort moment
af empatisk eftertanke i forhold til hankønnets skæbne. Vi bliver enige om, at
droner da i det mindste har
én klar funktion – modsat
hos mennesket, hvor mænd
ikke længere er strengt
nødvendige for artens overlevelse.

Først døde én, så døde
de alle – men Jan har
ikke mistet modet
Tak for kaffe, siger vi nu
også til den omsorgsfulde
redaktør, der har fået selskab af fotografen i sit hus.
Vi får havebord, parasol og
fred, mens de snakker billeder. Nedbør og kulde tager til, men den afsluttende
snak om bidøden tager fortjent fokus fra vejrliget.
Sidste år døde bierne i ét
stade, men i år har døden taget alle tre stader fra haven
og verden. Bigruppen har
desinficeret stader og gitre
på behørig vis første gang.
Nu har de gjort det igen,
endnu grundigere, og de
er klar igen med nyt kuld.
En ny dronning og nye bier
er kommet med posten, og
en lille ny koloni er under
opstart. Som vi så, med
mindst én vagt.
Jan og hans makker i Bigruppen er overbeviste om,
at det skyldes en smitsom

9

sygdom af en art. Men dog
ikke én af de ”fire klassiske” – vi foreslår for sjov
”bipest”, men sådan én eksisterer faktisk, og vi føler os
lidt kloge. Hvad det præcist
er, det vides ikke. Bierne
har ikke ligget døde på en
måde, der har givet anledning til en laboratorieundersøgelse, og sådan én er
ikke lige noget en hobbyav-

»

I dag har man jo plejet
og slået det ned […] så
der er næsten ikke noget
gyldenris tilbage ... Så
vi mistænker meget, at
det hænger lidt sammen
med plejningen af
Fælleden – det, de levede
af om sommeren, det er
lidt væk nu.
Jan Otzen, amatørbiavler
ler selv investerer i.

Plejningen af Amager
Fælled under mistanke
Men hvordan og hvorfor?
Ingen ved det, men ændringer i det naturlige miljø kan
medføre alle slags ulykker. Her virker det oplagt
at rette et kritisk blik mod
Amager Fælled, mener Jan.
Tidligere var der masser af
føde både forår og sommer,
men det har ændret sig på
det sidste, hvor sommeren
ikke længere er god – og
ændringerne passer tidsmæssigt godt med biernes
mystiske død.
Tidligere var det især
gyldenris, der var meget af.
Det blomstrede sommeren
igennem til biernes store
glæde og fordøjelse, men
det har ændret sig.
Vi krydser alle fingre
for, at sygdommen er væk,
og ulykkerne ovre nu. Om
situationen kan føre til nye
og flere slag om Fælledens
natur eller må arkiveres
som en ærgerlig, men uundgåelig bivirkning (...) ved
moderne natur- og byplanlægning, det må tiden vise.
Bryggebladet
holder
skarpt øje med udviklingen
i Jans stader og Fælledens
flora. Hvis tredje gang ikke
er lykkens, så vil vi senere
stikke brodden dybere ind
(!) i dette lokale mysterium
med globale undertoner.
Vi cykler, kolde og gennemblødte, men finder varme i bifantasier. Man burde
have været bi. De er ukuelige, flittige, for kloge til at
gå ud i regnen, og så får de
masser af sødt. Men okay,
livet er hurtigt forbi (!), og
dronelivet kunne man nok
undvære. Man kan måske
nøjes med at lege, at man er
en drone på flugt i sin gule
regnjakke. Så det gør vi.
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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

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

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

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

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

Dyreartikler

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Børneaktiviteter

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

Diætister

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

Delebil

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

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

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

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

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

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

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

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


Her kan din
annonce stå
!

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.

1 I vinteren 1992-93 lå der et færøske
krydstogtskib, Norröna, ved
Havneparken. Hvorfor?
a. Skibet blev brugt til genhusning ved et
større byfornyelsesprojekt på Vesterbro.
b. Skibet blev anvendt som asylcenter
drevet af Dansk Røde Kors.
c. Københavns Kommune forsøgte
at etablere et vandrehjem ved navn
’Copenhagen Sleep Inn’ på skibet.
2. Fregatten Jylland lå ved Havneparken
fra 1937-50 og drevet af en forening til
almennyttige formål?
a. ’Frelsens Hær’ som drev et hjem for
enlige, hjemløse mænd på fregatten.
b. ’Gabriel Jensens ferieudflugter’
arrangeret kortere ophold i København i
weekender og i feriesæson.
c. ’Foreningen for Provinsbørns Ophold i
København’ drev skibet i disse år.

3. Den 43 meter lange grå mur ved
petanque- og volleyballbanerne blev
oprindelig brugt til hvad?
a. En kranmur hvor en kran kørte frem
og tilbage.
b. En lagerhal for træplanker fra
Finland. Lastning på lastbiler skete via
”portene”.
c. Garage og værksted for Amager Taxas
biler.
4. Hvilket firma var det sidste til at flytte
fra det areal som udgør Havneparken i
dag?
a. 4K i 1978. Oprindelig Københavns Kul
og Koks Kompagni.
b. OTA importeret ris og havre frem til
1981. Opbevaring skete ved opbevaring i
siloer i den sydlige del af Havneparken.
c. Columbus Film i 2001.
(se svarene på side 14)
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100 procent pause til de nationale
test i København
Af Niko Grünfeld
(løsgænger), medlem af
Borgerrepræsentationen i
Københavns Kommune
Fremover skal det ikke
være et krav, at folkeskolerne gennemfører nationale
test af eleverne i København. Testene giver nemlig
ikke et retvisende billede
af elevernes reelle faglige
kompetencer.
De nationale test skal sættes i bero, og jeg ser helst,
de droppes i fremtiden.
Det handler om at sætte
folkeskolen fri. Den centrale styring af folkeskolerne
fra Christiansborg har ikke
bragt meget godt med sig,

og det er de nationale test et
trist eksempel på. Så lad os
droppe de obligatoriske nationale test og give lærerne
ansvaret tilbage.
På mødet i Børne- og
Ungdomsudvalget den 29.
april fik jeg sammen med
Enhedslisten og SF opbakning til et medlemsforslag
om at sætte de nationale
test i bero i København.
Dette skete på baggrund
af, at et flertal af partierne
i Folketinget har indgået en
aftale om at gøre de nationale test frivillige for fire ud
af fem danske skoler, indtil
en ny, forbedret test er udarbejdet.
Der er efterhånden ikke

mange, der tror på, at de
nationale test måler det,
de skal, og samtidig viser
forskning, at de nationale
test i praksis ikke fungerer
som et pædagogisk redskab, der styrker elevernes
udvikling. Derfor er det afgørende for mig, at vi giver
skolerne mulighed for at
arbejde med eleverne og deres læring på de måder, som
skoler og lærere ved virker.
De nationale test blev indført i 2010 og er i dag obligatoriske for eleverne, der i
løbet af deres skoletid skal
gennemføre ti nationale test
inden for en række forskellige fag. De nationale test har
udviklet sig til et rigidt kon-

trolredskab, hvor risikoen
for, at eleverne kun bliver
gode til testen, men ikke får
den generelle viden, de skal
have, er overvældende.
Jeg tror på, at det er skolerne selv, der er bedst til at
tilrettelægge undervisningen, så det vil vi gerne give
dem mulighed for ved at
sætte dem fri i stedet for at
lænke dem til nationale test.

kan komme i gang igen med
deres aktiviteter. Det har
været nogle hårde måneder
for alle. De få foreninger,
der nu får lov til at dyrke deres idræt, skal naturligvis
leve op til og følge alle krav
og anbefalinger, siger Kultur- og fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde (Å).
Foreningerne er selv

ansvarlige for at tilrettelægge aktiviteterne, så de
lever op til de efterhånden
kendte sundhedsmæssige
retningslinjer, herunder antallet af medlemmer, der er
samlet, opsætning af plakater og adgang til sprit.  ljg

KORT NYT:

Hekla må vente
Siden 25. april må flere foreninger dyrke udendørs
idræt, men ikke den lokale
boldklub Hekla. Det er
kun idrætsforeninger, som
dyrker sportsgrene uden
kropskontakt, der har fået
lov til at genoptage træningen. Der er tale om følgende sportsgrene: Tennis,
atletik, beachvolley, skyd-

ning, motorsport, frisbee,
golf, BMX-cykling samt rosport, herunder kajak, kano
og SUP.
Uanset hvad må ingen
medlemmer bruge klubhuse og omklædningsfaciliteter – omklædning og toiletbesøg skal ske hjemmefra.
– Jeg er glad for, at en lille
del af foreningslivet så småt

KORT NYT:

Ny politiafdeling med hurtigt svar
En af vore læsere, Lisbeth
Larsen, har henvendt sig
til Københavns Politi og
spurgt, om ikke de undtagelsesvis kunne lade ældre bryggeboer spadsere
i Havneparken, hvis man
overholder behørig afstand.
Hun blev dog ikke overrasket, da anmodningen blev
afvist.
- Tak for din henvendelse.

Ift. den vedtagne lovning er
det desværre ikke muligt på
nuværende tidspunkt at indføre opholdstilladelse for
specifikke beboere i områder, hvor der er opholdsforbud, skrev politiets nyligt
oprettede ”Corona-kontor”.
- Jeg kan godt forstå, at
det er en ulempe, at stedet
midlertidigt ikke kan benyttes. Indtil videre gælder

forbuddet kun til og med
d. 1 maj 2020, og jeg håber,
at du i mellemtiden finder
andre udendørsarealer at
slappe af på”, slutter svaret
fra en politiassistent på Corona-kontoret.
- Alt andet lige er jeg tilfreds og imponeret over
svar samme dag, skriver
Lisbeth til Bryggebladet. På
etatens hjemmeside er det

oplyst, at der kan gå op til
10 dage, inden man får svar
på sin henvendelse. 
ljg
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6.-9. klasserne:
København må
selv tage affære
Af Helle Bonnesen
(C), Medlem af
Borgerrepræsentationen og
Børne- og Ungdomsudvalget
Vi har nu genåbnet for både
daginstitutioner, de små
skoleklasser og undervisning til udsatte børn. Men
hvad med de store grupper
i 6.-9. klasserne? De betaler
lige nu prisen og er stadig
på fjernundervisning. Men
selv den bedste virtuelle
undervisning står ikke mål
med det fysiske møde.
Flere skoler har selv taget
initiativ til at være kreative,
bl.a. at lærerne mødes med
elever i små grupper udendørs og evt. væk fra skolens område. Men det har
Undervisningsministeren
nu sat en stopper for. Det er

blevet forbudt! Vi konservative mener, det er uforståeligt og stærkt bekymrende.
Derfor har Konservative
og Enhedslisten med opbakning fra flere andre partier initieret, at Børne- og
Ungdomsudvalget mødes
ekstraordinært den 6. maj
for at diskutere og beslutte,
hvad vi kan gøre fra kommunalt hold. Når det bliver
tilladt, at eleverne må mødes fysisk, så skal København være i stand til med
det samme at udnytte det
maksimalt. De store børn
fortjener bedre.

Team Morann
Dans får nye ejere:
TWINdancestudio
Fra den 1. juli overtager
Katrine og Caroline Strubberg undervisning af Team
Morann Dans på Islands
Brygge og i Greve.
Indehaver af Team Morann Dans Anny Rasmussen siger tak til elever og
forældre for 51 dejlige år.
- Jeg vil komme til at savne jer, men tiden er nu inde
til der skal nye dynamiske
indehavere til at overtage
danseskolen. Jeg vil varmt
anbefale Katrine og Caroline Strubberg. To dygtige
piger som selv startede hos
mig da de var seks år, og er

næsten født og opvokset på
en danseskole.
- Alle der har danset hos
os kender de to lærer, som
dygtige underviser, søde
og venlige med høj service, og med mange nye
tanker og ideer om den
nye sæson.
Byd den nye danseskolen
TWINdancestudio velkommen.
Katrine
og
Caroline
Strubberg er uddannet hos
De Danske Danseskoler.
Mail: TWINdancestudio@
gmail.com

Københavns
Kommune søger
medarbejdere

Lærkesletten. Det er ynglesæson for lærken lige nu, og flere medlemmer af Amager Fælleds
Venner kontaktede Bryggebladet i mandags, da By & Havn igen foretog jordundersøgelser på
området ved vandrerhjemmet. Amager Fælleds Venner har politianmeldt arbejdet for at være
i strid med lov om jagt- og vildtforvaltning. 
ljg

Der er brug for mange ekstra hænder til genåbningen
af skoler og dagtilbud under
coronakrisen. Derfor har
Københavns Kommune oprettet en medarbejderbank,
hvor alle kan byde ind.
– Alle, der kan bidrage og
ikke er bange for at smøge
ærmerne op, kan bruges.
Sådan er budskabet i et nyt
jobopslag fra Københavns
Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.
I sidste uge havde næsten
1.400 ansøgere meldt sig
klar. Heraf mere end 350
studerende fra lærer- og
pædagoguddannelserne.
Der er tale om midlertidige job til overenskomstmæssig løn.

Hos kommunen arbejdes
på højtryk med at screene
ansøgerne og indhente børneattester.
– Ud over hjælp til pasning og undervisning har
Københavns
Kommune
behov for alle typer af medarbejdere. Mennesker der
ønsker at hjælpe med at stå
sammen om byens børn,
og som ikke er bange for
at smøge ærmerne op og
kaste sig ud i alle slags opgaver – for eksempel rengøring af legetøj og hjælpe
børnene med, at hænderne
bliver vasket ordentligt.
De kan på den måde aflaste det faste personale med
de mere praktiske opgaver,
så lærere og pædagoger

kan fokusere mest muligt
på undervisning og pædagogik.
Helt specifikt søger kommunen
sundhedsfagligt
personale, rengøringsmedarbejdere og pædagog- og
lærerstuderende. Der søges
også medarbejdere, der kan
løse en lang række praktiske opgaver. Man kan søge
frem til den 15. maj.
Læs mere på: kk.dk/
brugfordig 
ljg
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HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

En stor hilsen til Islands
Brygges konfirmander

Kære beboere og menighed
Indtil regeringens udmeldinger og
myndighedernes anbefalinger
for folkekirken ændres
gælder følgende for sognet.
Gudstjenester og aktiviteter
både i Kirken i Ørestad
og i Hans Tausens Kirke
aflyst til og med den 10. maj.

”Du
bestemmer,
hvad din
kirke kan”

Netop i disse dage skulle
Bryggen have genlydt af
Foto:
Ib Rasmussen
en
masse
familiefester, men
forårets konfirmationer er
aflyst på grund af coronakrisen. Ikke alene har de unge
sat hverdagen og samværet
med kammeraterne på stand
by, men de må også indtil
videre undvære den fest, de så
længe har glædet sig til. Årets

konfirmander har med andre
ord ydet en kæmpe indsats
for fællesskabets skyld, så
her fra Hans Tausens Kirke vil
vi bede alle på Bryggen om
at sende konfirmanderne en
kærlig tanke og et stort bifald
til opmuntring. Vi glæder os
til at kunne mødes med jer
konfirmander igen, når vi skal
fejre jeres konfirmation.

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

Nødvendige kirkelige handlinger kan finde sted
med et minimum af deltagere.
Vi opfordrer til, at man udskyder dåb og vielser.
Det er altid muligt at få en samtale
med en af sognets præster
se telefonnumre og e-mail under denne tekst.

Er du vores nye
menighedsrådsmedlem?
Til efteråret er der valg til
menighedsrådene i alle
Danmarks kirker.
I Islands Brygges Sogn har vi
to kirker: Hans Tausens Kirke
og Kirken i Ørestad.
Du vil som medlem af
menighedsrådet være med til
at beslutte, hvad der skal ske i
de to kirker.
Noget for dig, eller bare
nysgerrig? Kom og hør mere til
orienteringsmødet, som pga.
Corona-krisen er flyttet til
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.00
i Hans Tausens Kirke,
Halfdansgade 6.
(selvfølgelig under
forudsætning af, at vi igen må
samles i kirkens lokaler)
Sogne- og studenterpræst
Inger Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Kirkekontoret og personregistreringen
er lukket for personlig henvendelse
men telefon og e-mail besvares.
Post kan ikke afleveres ved kirkekontoret,
post skal i brevkassen Halfdansgade 6.
Vi kan følges og du kan se nyheder på
www.islandsbryggessogn.dk
www.facebook.com/islandsbryggessogn
www.facebook.com/nykirke
www.instagram.com/kirkenioerestad
www.youtube.com/channel/UCwUvF0AY8kCKTh06DBpPO8w
4. 5. 2020

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. (b). Skibet blev anvendt som
asylcenter drevet af Dansk Røde
Kors.
2. (c). ’Foreningen for
Provinsbørns Ophold i
København’ drev skibet i årene
1937-50.
3. (a). En kranmur hvor en
kran kørte frem og og tilbage.
Kranmuren er rejst af kulfirmaet
Grosserer Conrad Jensen & Søn
i 1914.

4. (c). Columbus Film i 2001.
Filmselskabet producerede
blandt andet en dokumentarfilm
om tilblivelse af Havneparken.

Noter

7. maj 2020

No
ter
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
Mors dag, søndag den 10.
maj. Husk det nu!
Og et lille fif: Digital chokolade og blomster erstatter
ikke de ægte varer.

Ordet ’aflyst’ fylder meget i
kunstkalenderen, så det er
glædeligt, når der endelig
sker noget. Frem til den 30.
maj er der en ny i naivisternes højborg i Danmark:
Galleri Naif. 30 kunstnere fra
Europa udstiller optimistiske
og finurlige billeder.
– Bare at se på billederne
hjælper på humøret og
gør det en anelse lettere at
komme igennem disse alt for
alvorlige tider, siger galleriejer Mia Cara. Det er styrken
i naivistisk kunst.
På siden har vi har valgt at
vise et af af Mias egne malerier. Her er det Gråbrødretorv med masser af mennesker, der nyder livet, som det
huskes før coronakrisen.
Galleri Naif holder åben fra

BLABLABLA?

11 til 17, mandag til lørdag, på
adressen Islands Brygge 1B.
Man kan også se udstillingen

virtuelt på hjemmesiden
www.gallerinaif.dk
Takeaway-kaffe midt i Havneparken. Kulturhusets matrikel
var undtaget fra opholdsforbuddet, så det var muligt for
Bryggens Spisehus at holde
deres udebar åben for takeaway i den lille uges tid, som
forbuddet. Selv om almindelig færdsel langs kajkanten var
tilladt, var det de færreste, der
turde gå tur ved havnen – de
fleste frygtede at få en bøde
på 2.500,- kroner. Desuden
var vejret mildt sagt på den
våde side. Omsætningen var
ikke prangende.

Borgen i 2022. Danmarks
Radio afslører, at 'Borgen'
vender tilbage til skærmen
med en spritny sæson
bestående af otte afsnit, der
får premiere på DR1 i 2022.
Sidse Babett Knudsen, der
blev Emmy-nomineret for sin

rolle som Birgitte Nyborg,
og Birgitte Hjort Sørensen,
der fik sit store gennembrud
som journalisten Katrine
Fønsmark, er blot to af de
mange skuespillere på rollelisten.
Flere af episoderne fra tidli-

I de seneste dage har der
været rapporteret om, at
Yousee justerer deres priser
på udgåede produkter for
enkelte kunder. Dette berører ikke Bryggenet og vore
brugere, så vore priser forbliver som de var sidste år
og i første kvartal. Priserne
kan ses andetsteds i denne
annonce og på Bryggenets
hjemmeside.

Er der noget galt?
Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl
på Bryggenet, bør du gøre
følgende:
1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside eller i Bolig:nets app.
2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl.
Det kunne jo være, at det
f.eks. blot er dit fjernsyn,
din router eller dit kabel,
der er i stykker.

HVAD MENER DU?
DELTAG I
DEBATTEN
SKRIV TIL
redaktion@
bryggebladet.dk

gere sæsoner brugte Bryggen
som kulisse: Hotel Stay og
pakhusene bag SuperBrugsen er to af lokaliteterne,
som vi husker. Vi håber selvfølgelig også på et gensyn
med filmholdet.

Nyt fra bryggenet
Ingen
prisstigninger
på tv
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3. Hvis du oplever internetproblemer så genstart din
router.
4. Kontakt Kundeservice.
Du kan kontakte Kundeservice pr. e-mail eller telefonisk..
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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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Serum-læge om genåbning: Vi skal huske smittekæderne
Viruskrisen sætter Statens Serum Institut og andre myndigheder på hårdt arbejde. I samfundet omsættes
vurdering af smitterisiko ikke så ligetil fra teori til praksis. I en tid med gryende genåbning fortæller overlæge på
seruminstituttet Robert Leo Skov om den svære opgave at handle på viden, mens den produceres
at offentlighedens sult efter
viden, der er i støbeskeen,
kan få ting, der ikke er
kendsgerninger, til at blive
fremlagt som kendsgerninger.
– Det betyder, at der hele
tiden bliver stillet spørgsmål. Men eftersom hverken
vi eller nogen i verden har
svar på alle disse spørgsmål, så åbner det for mange
mulige bud. Det giver ofte
plads til fri fortolkning, siger Robert Leo Skov.

Af Philip Thinggaard
Selv om Statens Serum Institut (SSI) ligger nede på
hjørnet, skal bryggeboerne
kigge langt efter helt lokale
corona-tal fra instituttet.
Heldigvis, for de oplysninger kommer kun i spil i tilfælde af udbrud. Dog ligger
seruminstituttet inde med
adresser og andre personfølsomme oplysninger på
de registrerede tilfælde af
coronavirus og covid19 i
Danmark.
– Vi overvåger på landsplan, men vi kan kun gå
ind helt lokalt, hvis der er
unormale
ophobninger.
Hvis man forestiller sig et
udbrud med epicenter et
sted i København, så bor
der så tilpas mange mennesker i København, at vi
teoretisk godt kan inddele
det i detaljer på et kort, siger overlæge ved Statens
Serum Institut, Robert Leo
Skov, til Bryggebladet.

Navigerer med
begrænset viden
Trods øget politisk fokus
på Statens Serum Institut

I medierne. Viruskrisen gør
seruminstituttet til mere end
blot en bygning på Bryggen.
Foto: Ricardo Ramirez
i viruskrisen, har instituttets rolle i samfundet ikke
ændret sig ifølge Robert
Leo Skov. Instituttet står
stadig for vurdering af smitterisiko, mens Sundhedsstyrelsen tager sig af den
praktiske håndtering af
risiko. Det nye for instituttet er denne ukendte virus
og de mange spørgsmål og
videnshuller, den slæber
med sig. Han advarer om,

Genåbning
En anden usikker viden,
som SSI står for, er risikovurdering af konkrete
steder og aktiviteter i samfundet i forbindelse med
genåbningen af Danmark.
Ifølge DR anser Statens
Serum Institut biblioteker
og zoologiske haver som
steder med lav smitterisiko, mens natklubber og
efterskoler vurderes til høj
risiko. Især det med efterskolerne har mange undret
sig over. Men måske er det
mest opsigtsvækkende ved
listen de mange forbehold,
som SSI har hæftet på den.

Overlæge Robert Leo Skov
fra Statens Serum Institut.
Foto: ssi.dk

Instituttet beskriver selv
vurderingerne som 'usikre
og forenklede'. Effekten
af genåbningen "afhænger blandt andet af, hvor
udbredt epidemien er på
det aktuelle tidspunkt, og
hvilke andre tiltag som
fungerer samtidig", som
det hedder i et notat til beslutningstagerne. Lige som
under nedlukningen beror
vellykket genåbning på hygiejniske forhold og den berømte fysiske afstand.

Teori og praksis
I en situation uden fortilfælde understreger Robert Leo
Skov, at Statens Serum Instituts input til politikerne
er baseret på en viden, der

har sine begrænsninger og
er knyttet til nuet.
– Listen over steder og
aktiviteter er baseret på
det, vi ved om smitterisiko
netop de steder. Men den
tager ikke højde for, hvor
mange mennesker, der er
på stederne, siger han. Da
politiet i sidste uges udstedte opholdsforbud på
Islands Brygge, var det baseret på frygten for såkaldte
"supersprednings-events".
Risikovurderingerne op til
genåbningen er teori, som
skal omsættes til praksis,
påpeger Robert Leo Skov.

Dansen og hammeren
Når Danmark åbnes igen,
vil der dukke endnu flere
ubekendte kulører frem på
nethinden hos Robert Leo
Skov og kollegerne på Statens Serum Institut. I den
kommende tid bliver opgaven for SSI og andre myndigheder at holde skarpt øje
med det uforudsigelige. I
en tid, hvor kun de færreste
danser tæt, har instituttet
taget billedet af en dans til
sig. Mens samfundet åbner
sig klogt og forsigtigt dan-

sende, og mens alle venter
på vaccine og effektiv behandling, holdes der skarpt
øje med smittetrykket:
– Når vi taler om dansen
og hammeren, så er det, fordi det kan blive nødvendigt
at lukke ned igen, hvis vi ser
for voldsomme stigninger.
Det er en vekselvirkning,
siger Robert Leo Skov.

Smittekæder og
kontaktcirkler
– Der er mange faktorer i
spil, ikke bare dem, vi som
sundhedsfaglige kan se i vores faglige boble, siger han
og giver et eksempel:
– Hvis du går til koncert,
så er én ting at sikre indretningen, sådan at folk ikke
står for tæt, eksempelvis
når de skal på toilettet.
Men noget helt andet er
smittekæderne.
– Dét, der virkelig øger
smitterisikoen ved forsamlinger, er folks kontaktcirkler, siger Robert Leo Skov
og henviser til, at man ikke
ved hvor den person, man
har stået ved siden af, har
været, og om han eller hun
har været syg.

