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Spræng rammerne!
Lige siden nedluknin-
gen den 11. marts har 
de fleste af os til punkt 
og prikke fulgt en lang 
række opfordringer, 
retningslinjer og regler, 
udstukket af myndighe-
derne. Det virker uvirke-
ligt. Meget af det, vi gør 
i dag, stritter imod den 
hverdag, vi havde før co-
rona.

Et oversigtsbillede af 
Havneparken fra Drone 
Rune har sat tankerne i 
gang hos bryggebo Peter 
Flyvholm.

– Det er okay at drøm-
me om at forfølge sine 
drømme, selv om man 
blot er en lille prik i en 
lille, lukket firkant.

Peter Flyvholm og re-
sten af kunstnerkollektivet 
Cheer Extreme indsamler 
drømme i et telt midt i Hav-
neparken den 5. og 6. juni. 

– Corona er ikke kun en 
krise, men en mulighed, si-
ger Peter Flyvholm. 
 
Læs mere på side 8

Foto:  
dronerune.dk

Fotomontage: 
Jens Burau/ 

Ricardo Ramirez
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Bryggeboer kæmper for god højtalerstil 
Søvnberøvede bryggeboer er frustrerede over manglende hjælp fra myndighederne, når det 
gælder støj. Måske er der hjælp fra uventet kant. Højtalerfirmaet Soundboks rækker nu ud 
til bryggeboer. Sammen skal de teste støjgenerne fra de udskældte højtalere. Håbet er at få 
brugerne til at skrue lidt ned

Tekst og foto:
Philip Thinggaard

Støjsæsonen falder sent her 
i coronaforåret, men den 
er nu over Islands Brygge. 
De senere år er der skruet 
gevaldigt op for borgernes 
frustration over højlydte 
højtalere i byrummet. Sa-
rah Moldenhauer har stiftet 
facebookgruppen Nej tak til 
Soundboks-støj på Islands 
Brygge:

"Først handlede det bare 
om Njalsgade, hvor jeg bor 
og oplever, at folk spiller 
høj musik, når de går fra 
metroen mod havnefronten. 
Senere måtte jeg omdøbe 
gruppen, fordi det viste sig, 
at jeg langtfra var alene. 
Der var frustrerede beboe-
re i mange gader på Islands 
Brygge."

Utilfredsheden retter sig 
altså mod et bestemt mær-
ke af højtalere. Det giver 
nu anledning til en opsigts-
vækkende dialog mellem 
producenten af den popu-
lære Soundboks-højtaler 
og vrede borgere på Islands 
Brygge. Meget tyder nem-
lig på, at myndighederne 
ikke tager hånd om proble-
met.

Passivt politi
Den enes hyggelige, spon-
tane fest kan være den an-
dens ulidelige støjmareridt. 
Det kan være vanskeligt at 
vurdere objektivt, hvad der 
udgør "støj til gene", som 

det hedder sig i loven om 
offentlig orden. En række 
borgere bekræfter over for 
Bryggebladet, at deres kla-
ger til politiet gang på gang 
bliver høfligt affejet. Det 
samme billede tegner Han-
nibal Holt fra Københavns 
Beboernetværk:

"Hvis du kører for stærkt, 
får du en bøde. Det samme 
gælder, hvis du afleverer 
en bog én dag for sent på 
biblioteket. Men hvis man 
holder folk vågne om nat-
ten, bliver man mødt med 
dialog," udtaler Hannibal 
Holt og kalder den praksis 
for "en falliterklæring".

Kommunalt vagtværn
Hannibal Holt kan godt se, 
hvorfor politiet ikke bruger 
ressourcer på støjklager, 
når der er knivstikkeri og 
narkosalg i byen. Han ser 
derfor en løsning i et kom-
munalt vagtværn, der kan 
udskrive bøder og om nød-
vendigt foretage tilbagehol-
delser. Måske er et sådant 
vagtværn på vej. Justitsmi-
nisteriet bekræfter, at de 
behandler en ansøgning 
fra Gentofte Kommune 
om tilladelse til at etablere 
kommunale vagtværn. Ja-
cob Næsager fra Konserva-
tive mener, at Københavns 
Kommune burde gøre det 

samme, men fandt ikke me-
gen støtte i Borgerrepræ-
sentationen.

Håndsrækning fra 
højtalerfirma
Mens nogle arbejder på 
hårde tiltag i form af vagt-
værn, har andre ikke op-
givet de bløde løsninger i 
form af adfærdsregulering. 
Virksomheden Soundboks 
arbejder på at kortlægge 
zoner i byen, hvor høj mu-
sik kan skabe god stemning 
fremfor vrede.

"Vores brugere synes 
jo heller ikke, det er fedt 
at forstyrre," siger Jesper 
Theil Thomsen, medstifter 
af Soundboks. Han er gået 
sammen med en række 
bryggeboer for at teste, 
hvor slemt musikken ople-
ves oppe i de enkelte lejlig-
heder fra forskellige vinkler 
og afstande med høj bas og 
volumen.

Enkelte rådne æbler
På en solrig majmandag har 
Jesper Theil Thomsen sam-
let en gruppe testpersoner 
fra Nej tak til Soundboks-
støj på Islands Brygge.

"Vi vil bruge resultaterne 
til at lave anbefalinger til 
vores brugere af, hvor højt 
de kan skrue op forskellige 

steder," siger Jesper Theil 
Thomsen.

Med Sarah Modenhauer 
i spidsen står de utilfredse 
bryggeboer i rundkreds og 
lytter tålmodigt til højtaler-
mandens syn på problema-
tikken.

"Langt de fleste vil skrue 
ned, hvis man beder dem 
pænt om det. Så er der des-
værre nogle enkelte rådne 
æbler," siger Jesper Theil 
Thomsen fra Soundboks, 
der har solgt op mod 30.000 
eksemplarer af højtaleren i 
Danmark og 100.000 på ver-
densplan. 

Venlighed er prøvet
En tilhører pointerer over 
for ham, at venlighed er 
afprøvet masser af gange, 
men at de mest hensynsløse 
brugere er ligeglade.

"Det er korrekt. Men hvis 
nogen måske kan nå dem, 
så er det os – så vi vil i hvert 
fald prøve. Hovedparten 
ønsker ikke at forstyrre, så 
vi håber og tror, at langt de 
fleste vil følge vores anbefa-
linger," svarer Jesper Theil 
Thomsen.

Han fæster sin lid til, 
at anbefalingerne til god 
Soundboks-stil vil nå ud 
til de 11.500 medlemmer 
af produktets facebook-
gruppe. 

Målet er klarere regler

Han håber, at Soundboks 
med undersøgelsen kan 
gøre sit til, at kommunen 
på et senere tidspunkt laver 
klarere regler samt sikrer, 
at de bliver overholdt. De 
regler er nemlig ikke spe-
cielt klare. Eksempelvis 
er det uklart, hvor decibel-
grænserne går for spontan 
brug af højtalere. Og ikke 
mindst hvorhenne.

"Målet er, at folk, der vil 
spille rigtig højt, bruger 
steder, hvor det er tilladt," 
siger Jesper Theil Thomsen 
og pointerer, at Soundboks 
ikke er bygget til at skrue 
helt op et sted som havne-
fronten på Islands Brygge.

Udskældt højttaler. 
Jesper Theil Thomsen 

fra Soundboks i dialog 
med bryggeboere om 

gener fra høj musik. 
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Bryggens Kajak Club ved 
roklubområdet tæt ved 
Nokken har fået bevil-
get 158.400 kroner til en 
ny bådebro af Kultur- og 
Fritidsudvalgets renove-
ringspulje. Klubbens nu-
værende bådebro er en fast 
bro, og ved høj vandstand i 
havnen er den under vand, 
hvilket er stærkt uønsket 
i vintersæsonen, oplyser 
foreningen. Og ved lav 
vandstand er der op til en 
meter fra vandoverflade til 
bådebro. Der skal opføres 
en ny flydebro i stedet for, 
som vil komme roerne til 
gavn. Projektet er kun lige 
startet, men det forventes 
afsluttet inden årets ud-
gang.

Desuden forventes det, 
at også et fælles klubhus 
for Bryggens Kajak Club 
og Roklubben SAS vil stå 
færdigt i slutningen af 2020. 
Naboklubberne fik bevilget 
fire millioner kroner i 2017, 

så det er noget af et længere 
projekt, der afsluttes inden 
årets udgang.  ljg

Nyheder

www.bryggebladet.dk 

find os på:

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

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

Spørg oS om 
håndkøBSmedIcIn
Apoteket rådgiver lige fra brugen 
af medicin, både hvordan den 
virker og hvilke bivirkninger, 
du skal være opmærksom på, til 
hvordan du holder dig og familien 
sund og forebygger sygdomme.

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

D A N S K E  O S T E
O

P
A

T
E

R

Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.

Vi har åbent som normalt…

… og levere gerne øl og vand, vin og chokolade,  
gratis på Islands Brygge 

Bryggens Vask og Rens

Nye åbningstider:  mandag til fredag 11 - 18 · lørdag 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00  

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

OBS: NYE  
ÅBNINGSTIDER

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeBorde

Spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser  
spækbrætter · bænke · småmøbler 

alt efter dine mål og ønsker

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

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

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

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)

ÅBEN IGEN
Få din yndlingsret 

leveret lige til døren
Levering 45 til 55 minutter

Afhentning 15 til 25 minutter

Nyt klubhus og ny bådebro 
ved udgang af 2020

Fælles klubhus og ny 
bådebro. Man kan 

endnu ikke se de store 
linjer i det første projekt, 

og det andet er ikke 
påbegyndt, men begge 

skulle gerne være afslut-
tet inden årets udgang. 
Foto: Ricardo Ramirez

Bryggens eneste boulevard. 
Det rygtedes, at man ville 
kunne køre på begge sider 
af Hilmar Baunsgaards 
Boulevard i sidste uge. Men 
da vores fotograf var forbi i 
torsdags, var der endnu ikke 
åbnet helt op. Det hænger 
sandsynligvis sammen med 
trafikreguleringen ved Artil-
lerivej og det sidste byggefelt 
i området. I løbet af de kom-
mende måneder skal den 
midterste del af boulevarden 
anlægges med træer, græs 
og en sti – og heldigvis frita-
ges for parkerede biler. ljg

Badesæsonen og corona. I de sidste par uger har vi tjekket Københavns Kommunes hjemmeside svoemkbh.kk.dk i håb om at 
kunne skrive at havnebadet Islands Brygge åbner som normalt den 1. juni. Men hjemmesiden har ikke været opdateret siden 
2019. Glæde børn der hopper i havnen kan altid bruges på forsiden når der mangler nyhedsstof. Men, ak, opdateringen skete 
for et par dage siden: ” Vi afventer myndighedernes retningslinjer. Vi glæder os til, at vi kan åbne og håber på, at det bliver 8. 
juni”. Så vi må nøjes med svoemkbh’s ny frise, som er ganske fornøjelig. ljg 
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Bryggen Nord: Genåbning af beværtninger. Her ved Haraldsborg hvor Gertrud (til venstre) og 
Sonia får sig en fadbamse, mens William fodrer ænderne.
– Haraldsborg er lukket op igen – med afstand – til glæde for voksne, børn og ænder, skriver 
vores læser Birger Pedersen, som tog fotoet ved den lokale beværtning på gaden Islands 
Brygge. ljg Foto: Birger Pedersen

Bryggen Syd: Genåbning af caféer. Her ved Café Nöa’h nydes der to fadøl ved den nye sand-
strand ved Havnevigen. Der er sydlandsk stemning, når solen endelig titter frem – vamos a la 
playa. ljg Foto: Ricardo Ramirez

UDGIVELSESPLAN 2020
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDGIVELSESDAGE DEADLINES

UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

11 25 18. JUNI 11. JUNI 10. JUNI

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

12 33 13. AUGUST 6. AUGUST 5. AUGUST

13 35 27. AUGUST 20. AUGUST 19. AUGUST

14 37 10. SEPTEMBER 3. SEPTEMBER 2. SEPTEMBER

15 39 24. SEPTEMBER 17. SEPTEMBER 16. SEPTEMBER

16 41 8. OKTOBER 1. OKTOBER 30. SEPTEMBER

17 43 22. OKTOBER 15. OKTOBER 14. OKTOBER

18 45 5. NOVEMBER 29. OKTOBER 28. OKTOBER

19 47 19. NOVEMBER 12. NOVEMBER 10. NOVEMBER

20 49 3. DECEMBER 26. NOVEMBER 25. NOVEMBER

21 51 17. DECEMBER 10. DECEMBER 9. DECEMBER

www.bryggebladet.dk

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

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

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

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

Bryggebladet udkommer  
kun en enkelt gang  
før sommerferien: 18. juni (deadline: 11. juni)
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Viggo Kampmanns Plads 5 • København S
Tlf. +45 5365 4010 • Mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram

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

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

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

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

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

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

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

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

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

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

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

Vi glæder os til at byde dig  
velkommen på Bryggens hyggespot

Nyt menukort!
Book dit bord 
allerede nu på
5365 4010

Numismatiker 
om en mønt med 
lukkede døre

Til tider er der blandt mønt-
samlere små historier, som 
cirkulerer og ikke kommer 
den brede offentlighed for 
øre. En af disse drejer sig 
om en erindringsmønt til 
fejring af Hendes Majestæt 
Dronning Margrethes og 
Prinsgemalens sølvbryllup i 
1992. Det var Den Kongelige 
Mønts tidligere medaljør Jan 
Petersen, der stod for ud-
formningen. Oprindelig hav-
de han foreviget lysthuset, 
eller slottet, med åbne døre, 
men dronningen modsatte 
sig kunstnerens forslag. Hun 
ønskede dørene lukkede. Det 
rettede Jan Petersen sig efter 
og udformede en ny version.

Den nye version viste lyst-
huset med lukkede døre, 
og kigger man nøje med 
en lup, kan man observere 

særlige dørhåndtag: Det 
ene håndtag er udformet 
som et kvindeligt kønsor-
gan, og det andet forestiller 
en erigeret penis i en noget 
stiliseret gravering. Le-
gemsdele er forbyttede i 20- 
og 200-kroner-versionen af 
erindringsmønten.

Ingen havde i 1992 lagt 
mærke til de specielle hånd-
tag, og der blev således slået 
58.750 stykker 200-kroner i 
sølv og 1.000.000 stykker 
som almindelig 20-kroner-
mønt. Efterfølgende har 
Den Kongelige Mønt og Na-
tionalbanken været ualmin-
deligt stille omkring sagen.

Stillingen som medaljør 
hos Den Kongelige Mønt 
blev nedlagt i 1997, og Jan 
Petersen blev afskediget. 

 ljg 

Specielle håndtag. 
Erindringsmønten 

fra 1992 til fejring af 
Hendes Majestæt 

Dronning Margrethes 
og Prinsgemalens 

sølvbryllup samme år 
har særlige håndtag. 

Der skal bruges en 
lup for at inspicere 

detaljerne.

Kampen 
om en 
låge
Bådelaug Havnestad har 
besluttet at åbne den så-
kaldte gitterlåge hele som-
meren. Beslutningen falder 
efter en afgørelse i Plankla-
genævnet, som afgjorde, 
at Københavns Kommune 
ikke havde hjemmel til at 
kræve gitterporten fjernet.

Gitterporten har indtil for 
nylig været aflåst.

– Bådelaug Havnestad 
åbner lågen på yderbroen 
for besøgende – og håber, 
gæsterne viser sig fra de-
res bedste side, skriver Bo 
Schriver fra Bådelaug Hav-
nestad på Facebooks op-
slagstavle for alle på Islands 
Brygge.  ljg

Hovedgaden Bryggen Syd. Ved A-Huset på gaden Islands Brygge er næsten samtlige for-
retninger åbnet op fuldt ud efter coronanedlukningen. Kun Wami Sushi venter med at åbne 
restauranten – det sker først den 11. juni. Kun takeaway indtil da. ljg
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GoBoat sæsonklar – en 
coronaerfaring rigere
Udlejningsbådene på Islands Brygge har ikke ligget helt stille 
under nedlukningen. GoBoat fortæller her om virksomhedens 
tiltag for at holde sig flydende under coronachokket. Og løfter 
desuden sløret for et varmt nyt tiltag

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Abdellah Ihadian

Med afsæt på Islands Bryg-
ge er GoBoat klar til igen i 
år at sende bådlejere til søs. 
Selv om der gik nedlukning 
i store dele af forårssæso-
nen, var GoBoat faktisk i 
stand til stadig at stikke 
padlen under vandoverfla-
den.

"Vi havde en periode med 
færre både i vandet, men nu 
har vi så småt hele flåden i 
brug," siger Kasper Eich-
Romme fra GoBoat og næv-
ner, at man desværre ikke 
lige nu kan låne de populæ-
re fiskenet til at fiske skrald 
op fra vandoverfladen un-
der sejladsen. Men man er 
velkommen til at have eget 
fiskenet med.

Social afstand til vands
Under viruskrisen lykkedes 
GoBoat med at gøre det ty-
deligt over for myndighe-
derne, at folk på det åbne 
vand ikke er i tæt kontakt 
til andre. Håndfaste tiltag 
hjalp også. GoBoat fik byg-
get en ekstra exitbro og 
kommunikationsudstyr til 
medarbejderne. Desuden 
skal gæster nu vente på at 
blive kaldt ind for at undgå 
tæt kontakt ved og omkring 
skranken. Tiltagene gjorde, 
at folk kunne nyde turen i 
båd, mens de fleste andre 
oplevelser i byen stadig lå 
stille.

Uforudsigelig sæson
Trods de seneste ugers lem-
pelser af coronareglerne er 
det hele stadig lidt ander-
ledes i år for bådudlejere. 
Den store joker er, hvordan 
turistsæsonen former sig i 
år. Det bliver nok svært at 
forudsige præcis, hvor man-
ge der besøger København 
langvejsfra og ikke mindst 
hvor snart. Men GoBoat 
har sikret sig, at gæster er 
i trygge hænder, uanset 
hvorfra de kommer.

“Vi har et stort ansvar 
over for vores medarbejde-
re og gæster. Med de tiltag 
vi har lavet, kan vi med ro 

i maven sende folk på even-
tyr i havnen i en tid, hvor 
vi alle hungrer efter gode 
oplevelser,” udtaler Kasper 
Eich-Romme, medstifter af 
GoBoat. 

Havnen for sig selv
For yderligere at minimere 
risikoen for smitte sejlede 
GoBoat i starten med færre 
både end normalt i forårs-
perioden. Nu er antallet af 
både ved at være tilbage, 

da det er sikkert, selv med 
mange udsejlinger.

“Vi har allerede haft man-
ge dage med fuldt booket," 
bemærker Sara Kæstel, der 
er daglig leder i GoBoat. 
Hun minder potentielle gæ-
ster om, at der kan forekom-
me lidt ekstra ventetid, men 
at det er det hele værd:

"Vores nye retningslinjer 
fungerer rigtig godt, også 
selvom grundig afspritning 
mellem hver udsejling ta-
ger ekstra tid," siger Sara 

Kæstel og giver et særligt 
tip om leje af båd i hverda-
gene, hvor man "nærmest 
har havnen for sig selv”. 

Planer om sauna
Ud over hverdage så er vin-
teren en periode, hvor hav-
nen kan blive brugt endnu 
mere. Derfor søsætter Go-
Boat nu en idé om at rykke 
ind på saunamarkedet.

"Vi går og barsler med 
nogle ideer til sauna og 

spa," siger Kasper Eich-
Romme og uddyber:

"Det skal være noget, der 
appellerer til krydsfeltet 
mellem hardcore vinterba-
dere og de mere komfortsø-
gende spagæster."

Marked for 
vinterbadning
For at stille skarpt på folks 
behov er GoBoat i gang 
med en spørgeundersøgel-
se blandt potentielle bru-

gere, også lokalt på Islands 
Brygge. Initiativet er støttet 
af Innovationsfonden, og 
GoBoat har været i dialog 
med Vinterbad Bryggen.

"Vi kan se, at klubberne 
rundt i byen er overtegnet 
og har ventelister. Så det 
kunne være et udmærket 
supplement," slutter Kasper 
Eich-Romme.

GoBoat lå aldrig helt stille 
under viruskrisen og er nu 
tilbage med nogenlunde 
normal drift.

www.bryggebladet.dk 

find os på:
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Islands Brygge kom i skud-
linjen på dramatisk vis i ja-
nuar 1943 og blev også på-
virket af sabotageaktioner 
mod Langebro. Det er disse 
historier, man kan høre om 
på en tur med Formidlerfor-
eningen og Islands Brygges 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv. Det sker søndag 
den 7. juni mellem 10 og 14. 
Turen er gratis, men der er 
tilmelding via billetto.dk

Her kan man komme på 
en tur a cirka en times va-
righed i små grupper og 
opleve de steder på Islands 
Brygge, der blev ramte af 
Royal Air Forces bombar-
dement af B&W på Christi-
anshavn, som også ramte 
Islands Brygge. Fire bom-
ber ramte beboelsesejen-
domme i Gunløgsgade og 
Njalsgade. Yderligere otte 
bomber faldt før målet og 
ramte De Danske Sukker-
fabrikkers produktionsan-
læg.

– Formålet med turene 
er også til at udvikle og af-
prøve materialet sammen 
med de lokale beboere og at 
invitere dem til at bidrage, 
forklarer medarrangør Paul 
Hartvigsen. Arbejdet skal 
blandt andet resultere i fle-
re gå selv-ture og undervis-

ningsmateriale til skolerne.
Turene laves i samar-

bejde med Islands Brygges 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv. Projektet er lavet 
af Formidlerforeningen og 
er støttet af Lokaludvalget 
Amager Vest og Amager 
Øst.

– Det er en særlig ud-
fordring at lave offentlige 
events under corona, skri-
ver Paul Hartvigson fra ar-

rangørgruppen. Vi satser 
meget på at undgå sammen-
stimlinger. Samtidig kan 
vi afskaffe ventetider ved 
at lave et godt flow. Derfor 
beder vi deltagerne om at 
booke deres afgang.

Tag en gå selv-tur
Man kan også tage en gå 
selv-tur med sin mobiltele-
fon. Her er det guider fra 

byvandring.nu der har væ-
ret engageret i at bygge et 
interaktivt kort over besæt-
telsen på Amager i årene 
1940-45. På et kort kan du 
selv trykke dig frem til et 
foto fra besættelsestiden 
samt en kort beskrivelse af 
historien bag fotoet. Nu kan 
du selv udforske din bydels 
historie uden guide.

Her er et par links til 
en gå selv-tur – prøv det: 
arcg.is/1C9vW8 og arcg.
is/05CO40 eller blot google 
Amager Besat, det øverste 
link er til gå selv-turene.  ljg

Tilmelding til guidede ture 
søndag den 7. juni:
De guidede ture foregår i 
grupper af højst 9 personer 
og en guide. Vi bevæger 
os rundt, så der aldrig er 
for mange mennesker på 

samme sted. Mødested 
bliver i Gunløgsgade 26 ved 
P-anlægget/legepladsen. 
Her kan man møde op med 
gyldig billet, der er gratis, 
eller komme på en venteliste. 
Hvis der kommer mange 
tilmeldte frem mod dagen, 
opretter vi flere afgange 
inden for det tidsrum.
Link til tilmelding findes på 
facebookgruppen Amager 
Besat under begivenheder, 
på formidlerforeningen.dk 
under events og på billetto.

dk (oplev-bryggen-under-
besaettelsen-ture-i-smagrup-
per).

Kul-tur

Scarpetta er tilbage med nyt menukoncept. Prøv en af vores 
3-retters menuer bestående af antipasti, secondo eller pizza/
pasta og dessert. Som noget nyt tilbyder vi karaffelvin og vand ad 
libitum for kun 150 kr. per person. Vi ses på Scarpetta.

Saftige pizza slices til frokost fredag-søndag fra kl. 12
Authentiske napolitanske pizzaer alle dage fra kl. 17-21
To go eller to stay 

Bestil på: 30 15 15 95 
ISLANDSBRYGGE 83B

www.corsapizza.dk/

Islands Brygge 81F
www.cofoco.dk
70 20 71 72

Besættelsen på Bryggen – med eller uden guide
Formidlerforeningen og Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv sætter fokus på Islands Brygge under 
besættelsen med en guidet tur søndag den 7. juni. Det er også muligt at tage en gå selv-tur med sin mobiltelefon 
via Formidlerforeningens hjemmeside

En bombe var landet midt 
i Njalsgade mellem num-
mer 2 og 4. Den eksplo-
derede først nogle timer 

efter. Her er oprydningen 
i gang dagen derpå, står 

der på Amager Besats gå 
selv-tur.

Fotos: Frihedsmuseets 
Fotoarkiv/Nationalmuseet

Gunløgsgade. Bomben 
blev hejset ned fra 4. 
sal, med to mand der 
holdt den klar af byg-
ningen ved at fire fra 
bygningen overfor. 
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Tekst: Jean Gauthier
Foto: Ricardo Ramirez 

 
– Danmarks Radio gør det. 
Nationalmuseet gør det. 
Alle er i gang med at ind-
samle data om tiden før, 
under og snart efter corona, 
indleder Peter Flyvholm vo-
res samtale ved kulturhuset 
og Havneparken.

– Men man skal huske de 
små ting fra den tid, vi le-
ver i lige nu, for vi glemmer 
dem lige om lidt.

Indforstået med at de sto-
re institutioner vil gemme 

de store coronaemner: Ned-
lukningen, hjemmeskolen 
og fællessangen. Men at 
vores tanker og vores drøm-
me under den første bølge 
vil gå i glemmebogen.

– Det er tanken bag 
”Landsindsamling af drøm-
medata”. Vi vil gerne ind-
samle danskernes drømme 
lige her og nu. Vi vil gerne 
høre, hvad håndværkeren 
drømmer om, mens han 
står i kø og venter på sin 
madpakke hos TS Smørre-
brød. Ordet er frit.

Peter fortæller om en tur 
til legepladsen med hans ot-
teårige søn. Stedet var men-
nesketomt i de første dage 
efter nedlukningen. ”Nøj, 
nu kan jeg prøve alle rutsje-
baner”, sagde hans søn.

– Man skal huske, at coro-
natid er ikke kun en krise, 
men en mulighed, siger 

Peter, en mulighed for at 
skabe noget bedre på den 
anden side.

 Testteltet
”Testning foregår i teltene 
på græsplæne nummer to i 
Havneparken med indgang 
tæt ved Njalsgade. Der er ty-
delig skiltemarkering. Telte-
ne er synlige fra vejen. Vær 
forberedt på, at der kan være 
ventetid. Testning tager ca. 
30 min pr. hold. Drømme-
podning foregår mellem 12 
og 16. Man bliver lukket ind 
i hold af 9. Der er frivillige, 
som kontrollerer køen, tape, 
der markerer afstand, og 
der er masser af håndsprit. 
Du behøver ikke dit syge-
sikringskort”, sådan kunne 
det stå på Hovedstadens Sy-
gehusfællesskabs hjemme-
side. Men det gør der ikke, 
for drømmepodning er ikke 
noget, hospitalerne tilbyder. 
Men det er noget, Cheer Ex-
treme gør.

– Helt konkret samler vi 
ni mennesker i et telt og 
følger alle myndigheder-
nes retningslinjer, forklarer 
Peter Flyvholm. Vi har fået 
tilladelse fra Københavns 

Politi til at kunne opføre 
projektet.

– I teltet er der en drøm-
mefanger, et medie, der 
spørger ind til drømmene. 
Vi er der ikke for at analy-
sere. Vi er der for at skabe 
et mulighedens rum, hvor 
du kan sige, hvad du har på 
hjertet. Vi vil gøre det nu, 
hvor alt fra nedlukningstid 
står friskt i erindringen. 
Drømmefangeren er der for 
at give et kærligt og absolut 
bestemt skub med på vejen.

At huske
– Vi glemmer så hurtigt, 
siger Peter. De fællesskabs-
følelser, vi havde under den 
første bølge, er i gang med 
at blive visket ud, nu hvor 
vi er i gang med at åbne op 
igen. Det er de tanker og de 
drømme, folk har haft i den 
første tid med corona, vi vil 
have fat i.

Publikum bliver senere 
testet på ny: Her bliver de 
spurgt, om de stadig har de 
samme drømme og tanker 
som før.

Til den tid bliver der også 
udstillet den første del af 
projektet i kulturhuset. 

Vi agter at ”Landsindsam-
ling af drømmedata” rejser 
andre steder i landet, heri-
blandt de større byer Aar-
hus, Aalborg, Odense og 
Rønne.

Landsindsamling af drøm-
medata – fase 1 foregår i et 
testcenter i Havneparken 
den 5. - 7. juni fra 12 til 16. 
Det er ganske gratis at blive 
drømmetestet.

drømmedata

Landsindsamling af drømmedata – fase 1
Tag ikke fejl: Alle samtaler i testcenteret bliver optaget. Der bliver lavet 

fotodokumentation. Og publikummets drømme og kommentarer bliver 
målt og vejet og sat i søjler og senere udstillet. Men med en lille håndfuld 
skuespillere fra teaterkollektivet Cheer Extreme, der står for indsamlingen, 

kan der ikke undgås, at der bliver tilføjet et teatralsk element

CHEEr ExTrEME:

n Teaterkollektiv stiftet i 
2016.

n Arbejder kollektivt med 
hele teatermaskineriet, 
uden en instruktør.

n Tager afsæt i privat 
materiale og skaber et 
rum, hvor andre kan sige 
noget.

n For hvert projekt sam-
mensættes holdet af en 
ny gruppe kunstnere.

n Til Landsindsamling 
af drømmedata består 
holdet af skuespillerne: 
Peter Flyvholm, Anders 
Mossling, Olaf Højgaard 
og Lene Hummelshøj. 
Lyddesign: Jes Theede. 
Scenografi: Lisbeth 
Burian.

n Samarbejdspartnere: 
Kulturhuset Islands 
Brygge og Københavns 
Politi.

PETEr FLyVHoLM:

n Født i Aalborg i 1972.
n Bryggebo på niende år.
n Uddannet fra Statens 

Teaterskole i 1998.
n Har haft roller på blandt 

andet Det Danske Tea-
ter, Det Kongelige Teater, 
Grønnegårdsteatret 
og var 2002-2005 fast 
tilknyttet Aalborg Teater. 
Ensembleskuespiller på 
Aarhus Teater 2005-
2012.

n Har medvirket i tv-serier 
og film siden 1999: 
Heriblandt Krudttøn-
den, Rita, Edderkoppen, 
Rejseholdet, Broen 2, 
Motherlands, Tarok og 
1864.

Max. 10 personer 
i felterne. Max. 10 
personer i teltene.

Drøm dig ud ad 
boksen. Er det 
drømmen at 
fortsætte med at 
vande naboens 
hæk, starte en 
revolutionær om-
væltning, holde liv i 
surdejen eller være 
mere sammen 
med vores børn?



Kære bryggeboer
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1. I flere årtier kunne denne virksomhed 
betragtes som Island Brygges største. 
Hvilken? 

 a. OTA. Havregrynsproducent.
 b. 4K. Københavns Kul & Koks 

Kompagni – nu 4K Beton.
 c. Dansk Sojakagefabrik.

2. Hvilken af de tre følgende 
arbejdspladser har fleste ansatte?

 a. Simcorp i Weidekampsgade.
 b. Københavns Universitet (Søndre 

Campus) i Njalsgade.
 c. Revisionsfirmaet Deloitte i 

Weidekampsgade.

3. Tændstikfabrikken Gosch og 
Blyantfabriken Viking har begge haft 
produktionsvirksomhed på Islands 
Brygge? Hvordan er de beslægtede?

 a. Begge fabrikker ejedes af Det 

Østasiatiske Kompagni, som blandt 
andet importerede træ fra Asien.

 b. Begge fabrikker ejedes af FDB, som 
havde en betydelig import af træ fra 
Finland og Sverige til møbelproduktion.

 c. Det var et familieanliggende.

4. Hilmar Baunsgaard var statsminister 
fra 1968 til 1971. Hans regering blev 
dannet sammen med to andre politiske 
partier. Hvilket parti repræsenterede 
han? Og med hvilke partier dannede han 
regering?

 a. Radikale Venstre. Dannede regering 
med Venstre og Det Konservative 
Folkeparti.

 b. Venstre. Dannede regering med 
Radikale Venstre og Det Konservative 
Folkeparti.

 c. Socialdemokratiet. Dannede regering 
med Socialistisk Folkeparti og Liberalt 
Centrum.

FaGreGISter

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotografer
Fotograf Ricardo Ramirez
ricardo-ramirez.com 
info@ricardo-ramirez.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læger

Havnestadens lægehus 
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

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

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

Musikforeninger
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-
bytte og 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.

Test din viden om 
Islands Brygge

(se svarene på side 14)

Kære morfar, svigerfar og far.

Hjertelig tillykke med de 80 år den 28. 

Maj. 

De kærligste hilsner fra

Børn, børnebørn og svigersøn ♥
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Hvert år deltager tusindvis 
af børn i Danmarks største 
læsekonkurrence for alle i 
alderen 6–15 år.

De danske børnebibliote-
ker inviterer endnu en gang 
alle børn i alderen 6-15 år til 
at deltage i Danmarks stør-
ste læsekonkurrence, Som-
merbogen 2020.

Det er nemt at deltage: 
Læs en masse gode bøger 
og vær med i konkurrencen 
om mange fede præmier.

Sommerbogen 2020 åb-
ner den 12. juni og fortsæt-
ter frem til den 22. august.

Bag konkurrencen står 
de danske børnebiblioteker, 
der arbejder hen imod Som-
merbogens fornemmeste 
opgave: Nemlig at tilbyde 
børn en masse spændende 
litteratur i den lange som-
merferie.

Sidste år deltog tusindvis 

af børn fra hele landet, der 
i alt lavede over 30.000 bog-
anmeldelser og dermed var 
med til at slå det rekordhøje 
antal anmeldelser fra tidli-
gere år.

I år bliver 
Sommerbogen 
anderledes

Kravet om boganmeldelser 
træder i baggrunden, og i 
stedet skal børnene udfor-
dre sig selv undervejs, hvor-
ved fokus rettes mod selve 
læseoplevelsen.

Børnene skal læse mini-
mum tre bøger, og inden 
start skal de hente et udfor-
dringsark på det lokale bib-
liotek. På arket finder man 
30 læseudfordringer med 
varierende sværhedsgra-
der. Børnene skal herefter 

løse mindst 10 af udfordrin-
gerne for at deltage i kon-
kurrencen (lodtrækning) 
om en af de tre hovedpræ-
mier.

Alle deltagende børn er 
med i lodtrækningen om de 
tre hovedpræmier, hvor de 
får lov til at tømme en bog-
handel på fem minutter. Det 
har dog også været kutyme 
på rigtig mange biblioteker, 
at børn, der har været med i 
Sommerbogen, alle har fået 
en gratis boggave. Dette 
har ikke ændret sig med 
den nye udgave af Som-
merbogen, men det vil være 
forskelligt fra bibliotek til 
bibliotek, hvordan man præ-
mierer de deltagende børn.

For mere information, kon-
takt: Kirsten Steen Nielsen, 
Islands Brygges Bibliotek, 
ksteen@kk.dk

deBat / Nyheder

Er det embeds-
mændene, der sty-
rer Københavns 
Kommune?
Af Heidi Wang (V), 
teknik- og miljøordfører og 
medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation

 
I Venstre undres vi over, 
hvorfor en teknik- og 
miljøborgmester fra En-
hedslisten i Københavns 
Kommune tillader, at em-
bedsmændene bestemmer 
i hendes forvaltning. Som 
borgmester må hun i sidste 
ende være chefen for bord-
enden.

Når hverken den ansvar-
lige borgmester eller det 
politiske udvalg var infor-
meret om udledningen af 
spildevand, før pressen 
bragte den op, må vi spørge 
os selv, om det er embeds-
mændene, der styrer Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
i Københavns Kommune? 
Hvorfor blev denne beslut-
ning en ren administrativ 
og ikke en politisk beslut-
ning? 

Det er forsyningsselska-
bet HOFOR, der har fået til-
ladelse fra Teknik- og Miljø-
forvaltningen i Københavns 
Kommune til at udlede 290 
millioner liter urenset spil-
devand i Øresund. Hvis 
tilladelsen skal trækkes til-
bage, forudsætter det ifølge 
forvaltningen, at der for ek-
sempel er begået fejl. Ifølge 
et notat, der efterfølgende 

er fremlagt for Teknik- og 
Miljøudvalget, vurderer 
forvaltningen, at der ikke er 
begået fejl i denne sag.

En sidste øjebliks-beslut-
ning fra teknik- og miljø-
borgmesteren standsede 
dog udledningen af lorte-
vandet i Øresund, der nu – 
som minimum – er udskudt 
til efteråret 2020. 

Men efterfølgende er det 
kommet frem i dagens lys, 
at der er udledt 35 milliar-
der liter urenset spildevand 
– altså 120 gange mere end 
de 290 millioner liter – di-
rekte i Øresund over fem 
år. De 120 millioner liter 
spildevand er altså blot en 
dråbe i havet i Øresund. 

I Venstre vil vi følge den-
ne sag helt til dørs og få 
styr på, hvad er op og ned, 
og hvilke alternativer der 
findes. Vandet skal jo et el-
ler andet sted hen – vi skal 
bare ikke svømme rundt i 
lort i Øresund.

Naturpark Amager skal hænge sammen
Af Gorm Anker Gunnarsen, 
Enhedslisten, og Kim 
Hjerrild, Alternativet. 
Medlemmer af 
Borgerrepræsentationen

Aldrig har så mange køben-
havnere søgt mod naturen 
som i dette forår. Derfor 
skal det også i fremtiden 
være muligt at finde mang-
foldig natur i København. 
Det kræver, at vi sikrer, at 
biodiversiteten, som findes 
på Amager Fælled, ikke 
begrænses, men sikres 
forbindelse til resten af Na-

turpark Amager. Og hvis vi 
skal skabe sammenhæng, 
så må København droppe 
byggeplanerne på Amager 
Fælled.

Amager Fælled er en del 
af Naturpark Amager, som 
også omfatter det inddæm-
mede område syd for Vej-
lands Allé, Kongelunden 
og Dragør Sydstrand. Det 
er den centrale idé med na-
turparker, at de skal være 
større sammenhængende 
områder med fokus på at be-
nytte og beskytte naturen i 
Danmark. 

Det planlagte byggeri på 
Lærkesletten vil skabe en 
barriere, der vil blokere 
for ambitionen om at ska-
be sammenhæng mellem 
Amager Fælled og resten af 
Naturpark Amager. Vi har 
brug for faunapassager på 
tværs af hovedfærdselsåren 
Vejlands Allé. 

Biodiversiteten i hele 
Naturpark Amager vil lide 
meget betydeligt under et 
byggeri, der helt afsnører 
Amager Fælled fra resten af 
naturparken.

Det er derfor naturligt at 

bede By & Havn om at for-
valte arealet i overensstem-
melse med det, som er Fri-
luftsrådets hensigt med en 
naturpark, nemlig sammen-
hængen i et naturområde. 

Det kan vi, hvis vi vedta-
ger et beslutningsforslag 
fra Enhedslisten og Alter-
nativet på Borgerrepræsen-
tationens møde den 4. juni.

Genbrugskaffekopper 
i Københavns byrum
Af Klaus Mygind, 
gruppeformand (F), medlem 
af Borgerrepræsentationen 
for SF

Jeg har det sidste år fore-
slået, at vi i København kun 
skulle have genbrugskaffe-
kopper i det offentlige rum. 
Jeg synes, at det er rigtigt, 
at vi stiller krav til cafeer, 
restauranter og takeaway-
steder om, at de ikke bruger 
engangskopper, når de sæl-
ger coffee to go. Jeg synes 
ikke, at det er i orden, at en-
gangskaffekopper flyder i 
Havneparken, når man med 
enkle midler kan undgå 
det. Tal fra organisationen 
Plastic Chance siger, at der 
bliver brugt 16 milliarder 
engangskrus i EU. 

Nu er jeg bekendt med, at 

iværksættervirksomheder 
gerne vil i gang og det end-
da på Islands Brygge som 
et af de første steder i byen. 
Det hilser jeg velkommen. 

Processen er meget en-
kel. Når der sælges en kop 
kaffe to go, får man kaffen 
i et genbrugskrus. Man be-
taler en pant for kruset. Når 
man har drukket sin kaffe, 
kan man aflevere kruset i 
den nærmeste cafe, der er 
med i ordningen, hvor man 
får pantpengene tilbage. Ca-
feen vasker kruset og bru-
ger det, når cafeen sælger 
den næste kop kaffe. For 
cafeen og den virksomhed, 
der leverer krusene, er der 
selvfølgelig et afregnings-
system, som skal være fair 
for alle parter. Hvis der lig-
ger krus ved affaldsspande-

ne eller på jorden, kan alle 
samle op og indløse panten 
i den nærmeste cafe. 

Jeg håber, at Islands 
Brygges cafeer, restauran-
ter og øvrige steder, der 
sælger kaffe, vil være med 
i ordningen, og handelsfor-
eningen vil understøtte det. 
Den er afprøvet i den tyske 
by Freiburg. Her fungerer 
det, men de er løbet ind i det 
sjove problem, at borgerne 
synes, at Freiburg-kruset 
er så godt, at de bruger det 
hjemme.

G enbr ugska f fek r uset 
skal også ses i sammen-
hæng med, at vi i Borger-
repræsentationen har 
besluttet, at der til store be-
givenheder i byens parker, 
på pladser og til eksempel-
vis koncerter og motionsløb 

skal bruges genbrugskrus. 
Vi skal producere mindre 

affald i København, og vi 
skal også gøre det i hverda-
gen. Når vi køber kaffe. Jeg 
håber, iværksættervirksom-
hederne med genbrugskaf-
fekrus får vind i sejlene.

Freiburg-koppen 
koster én euro.

Ny app til ereolen Go!
Når du henter bøger til Sommer-bogen, skal du 
være opmærksom på, at der er kommet ny app

Med den nye app til eReolen 
Go får børnene blandt andet 
downloadfunktion, så de 
kan læse og lytte offline.

Andre features:
n Forbedret søgefunktion 

– herunder mulighed for 
at filtrere og afgrænse på 
lixtal.

n En forbedret 
lydbogsafspiller med 
justerbar hastighed og 
sleeptimerer.

n Endnu mere 
læseinspiration som gør 
det lettere for dem at 
finde lige den bog, børn i 
alderen 7-14 år vil læse.

n Brugeroplevelsen er 
således blevet optimeret, 
så appen nu i højere 
grad minder mere 
om det design og den 
brugeroplevelse, man 
kender fra eReolens app.

Appen kan hentes i App Sto-
re fra i dag og i Google Play 
i løbet af uge 19-20.

Bemærk, at den nye iOS-
app i første omgang kun vil 
være tilgængelig på iPhones 
og iPads med iOS version 11 

og derover. Det estimeres, 
at cirka 5 procent af iOS-
brugerne har et ældre sty-
resystem, hvorfor de i før-
ste omgang ikke vil kunne 
downloade den nye app.

Der er også lavet en sø-
geguide, som illustrerer og 
guider til, hvordan man na-
vigerer rundt i den nye app. 
Den kan I finde her: 

ht t p s ://d r ive .google .
com/f i le/d/18s6In5v_ jl -
moJk8rUvM0x0I5AMR1T-
LcY/view?usp=sharing

 Oplever man proble-
mer med den nye app, kan 
spørgsmål som altid rettes 
til vores support her: 

https://ereolen.dk/kon-
takt-ereolen

Sommerbogen 2020
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Tekst og foto: Jean Gauthier

KIrKe

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Test din viden - svar
1. (c). Dansk Sojakagefabrik 
A/S. I 1950’erne beskæftigede 
firmaet over 1.200 medarbejdere 
– mange af dem boede på 
Bryggen. ”Sojakagen”, i 
folkemunde, var en del af 
ØK-koncernen (Østasiatisk 
Kompagni A/S).
2. (c)… og (b). Deloitte 
beskæftiger 1.600 
medarbejdere, mens Simcorp 
og Københavns Universitet har 
1.000 ansatte hver. Medregner 
man de 15.000 studerende på 
universitetet, så er universitetet 
Søndre Campus Bryggens 
suverænt største arbejdsplads. 

3. (c). Det var et 
familieanliggende. 
Blyantfabriken Viking blev 
grundlagt i 1913 af Folmer 
Preisler. Han var på det 
tidspunkt en del af direktionen 
i tændstikfabrikken H.E. 
Gosch & Co A/S. Han var gift 
med Kamma Gosch, datteren 
af H.E. Gosch, manden bag 
tændstikfabrikken. 
4. (a). radikale Venstre. 
Dannede regering med Venstre 
og Det Konservative Folkeparti.

Foto: Ib Rasmussen

Søndag den 7/6 kl. 11 
Højmesse
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 14/6 kl. 11 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 21/6 kl. 11 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

HANS TAUSENS KIRKE ER ÅBEN IGEN
Kirkerne skal lige som alle andre 
følge sundhedsstyrelsens generelle 
retningslinjer om hygiejne og 
afstand.
Indtil videre medfører det 
desværre begrænsninger i antal 
kirkegængere.
I Hans Tausens kirke kan vi være 20 
og lidt flere hvis nogle er i daglig tæt 
kontakt.
Der vil desuden være nogle pladser i 
salen med begrænset udsyn.

Der gælder også stadig restriktioner 
ved kirkelige handlinger.
Alle kirkens øvrige arrangementer 
må vente lidt endnu.

Menighedsråd og personale gør 
alt for at sikre en tryg kirkegang 
med håndvask, håndsprit, grundig 
rengøring, afstand, der rummer 
plads til salmesang og sund fornuft, 
hvor vi passer på hinanden og os 
selv.
 
Velkommen igen i  
Hans Tausens Kirke 
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Bryggebladet bringer 

stort og småt om 

mærkedage, bryllupper, 

jubilæer, runde 

fødselsdage, butiksliv 

og kort nyt om personer 

med tilknytning 

til Islands Brygge. 

oplysninger og fotos kan 

sendes til redaktion@

bryggebladet.dk med 

emnefeltet ’noter’. 

Det er ganske gratis. 

redaktionen forbeholder 

sig ret til at redigere i de 

indsendte tekster.

Tekst og foto: Jean Gauthier HVAD MENEr DU?
DELTAG I 
DEBATTEN
SKrIV TIL 
redaktion@
bryggebladet.dk

BlaBlaBla?

No 
ter

Nye folk hos Estate. I 
mandags var der nye folk 
på adressen Islands Brygge 
7: Christian Bast og Martin 
Roland Eldrup er de nye 
indehavere af Estate Ejen-
domsmægler. Vi fik lige hilst 
på Martin på overtagelses-
dagen. Han er selv bryggebo 
og meget aktivt i nabolaget: 
Børn i skolen på Artillerivej, 
træner i Hekla, cykler med de 

lokale Early Birds og medlem 
af Vinterbad Bryggen. Og 
Martins kompagnon, Chri-
stian? Tja, han bor et eller 
andet sted på Amager.
Christian og Martin er i 
forvejen indehavere af Estate 
Nørrebro på Jagtvej.

Hjælp til vores udstillingsvin-
due? For en halv snes dage 
siden fik vi en kommentar på 
vejen af Marie Høgh: ”Kan 
I ikke pynte jeres vinduer 
lidt op? De er så triste og 
kedelige”.
Det er noget, som er blevet 
kommenteret af flere. Vi 
har sågar fået et tilbud fra 

keramiker Lena Svensson 
Raimundo med værksted i 
Reberbanegade.
– Jeg læser i avisen, at I har fået 
klager over jeres udstillings-
vinduer. Jeg vil gerne hjælpe 
med at lave et smukt vindue, 
skrev hun til os i et brev. Jeg har 
erfaring med at lave smukke 
udstillingsvinduer.

Tilbuddet lyder interessant, 
men det er sådan, at Bryg-
gebladet deler lokalerne i 
Leifsgade 7 med en andels-
forening, en bredbåndsfor-
ening og lokalrådet. Et ’ja’ er 
ikke ligetil. 
Først skal vi informere vo-
res bestyrelse om tilbuddet. 
Derefter skal repræsentan-

ter fra de øvrige foreninger 
i Beboerhjørnet indkaldes 
til et møde med dagsorden 
og det hele. De skal sikkert 
gå i plenum efter mødet 
og afholde en workshop 
eller to … og … så må Marie 
Høgh, Lena og de øvrige 
forbipasserende væbne sig 
med tålmodighed.

Der forsvandt et telt. I en 
periode på sådan cirka tre 
uger var der en gruppe børn 
fra Børnehuset i Gullfossga-
de, der brugte legepladsen i 
dagtimerne, også bygningen. 
Teltet blev opsat i tilfælde af 
regn. 
– Det blev næsten ikke brugt, 
ifølge Arne fra den beman-
dede legeplads.
Børnene er tilbage i institu-
tionen nu. Så i dag er teltet 
pist væk: Det er til glæde for 
basket- og fodboldspillere i 
nabolaget, der har fået lov til 
at drible og sparke til en bold 
igen, men kun ti af slagsen 
ad gangen, tak.
FOTO: Ricardo Ramirez

Fredag den 17. april fik en 
29-årig mand fire knivstik 
i brystregionen og benene 
under en fest på hotellet 
Stay på Hilmar Baunsga-
ards Boulevard. Flere af del-
tagere til festen var kendt af 
politiet.

En yngre mand blev ef-
terfølgende anholdt for 
vold med et stikvåben. Kø-

benhavns Politi betragter 
sagen som et forsøg på at 
dræbe. Den anholdt blev 
fremstillet i grundlovsfor-
hør den 17. maj i Køben-
havns Byret. Dommeren i 
sagen har besluttet at va-
retægtsfængsle den yngre 
mand frem til den 11. juni. 
Retsmødet blev holdt bag 
lukkede døre.  ljg

Knivoverfald på 
Stay i byretten

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Velkommen til 
Jutlandia Hus
Fra d. 1. juni er det nu 
muligt for beboere i Jutlan-
dia Hus at få Bryggenets 
tjenester. 
Velkommen til jer alle og 
god fornøjelse med tjene-
sterne.

Repræsentant-
skabsmøde af-
sluttet
Årets repræsentantskabs-
møde har jo på grund af 
Corona-nedlukningen måt-
tet afholdes som en skriftlig 
afstemning. 
Afstemningen sluttede d. 
31. maj og resulterede i, at 
alle forslag blev vedtaget 

med undtagelse af ved-
tægtsændringsforslagene, 
som bestyrelsen valgte at 
trække.
Referat af afstemningen vil 
blive lagt på Bryggenets 
hjemmeside snarest.

Har du ikke Bryg-
genet endnu?
Hvis du ikke har et Brygge-
net-stik i din lejlighed, er 
det højst sandsynligt fordi 
du bor i en af de boligfor-
eninger 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 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://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

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

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

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

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

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.
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Konge og 
nasseprins
Naturen er sundhedsfremmende, 
og jeg og rigtig mange af mine 
gode medbryggeboer må sprutte af 
sundhed her til porten af sommeren. 
Ja, det er lige før, man kan klippe sit 
sygesikringskort i stykker

Har mødt masser af søde 
mennesker over hele Fæl-
leden, fra tidligt til silde i 
coronamånederne. Mange 
har set snog, haletudser, 
frøer, fiskehejre, blomster 
og gæs, gæs og gæs. 

Alt er i gang i naturen 
nu. Men lyt til gøgen, den 
nasseprins, den er jo også 
dansk natur og kukker løs. 
Min naturlykke har været 
stor i foråret, men at stå 
ved ballonhangaren, lugte 
til hestene, med det ene øre 
høre rådhusklokkerne og 
med det andet gøgen der 
kukker, mens en humlebi 

brummer forbi – så kommer 
det ikke tættere på knald-
grøn kulturerotik.

Nattens konge
Går man mange, lange, be-
givenhedsløse hundelufter-
ture på Bryggen, bliver man 
belønnet for cirka hvert 
10.000 hundetissestop. To 
smukke ræve har været tid-
ligt på tur ved kirken. Kra-
gerne fortæller det i uskøn 
fællessang sammen. Så alle 
småfugle er advaret, og hå-
bet for de stakkels ræve er 
kun lidt pizzarester ved den 

halvtomme skraldespand. 
Fandt her til morgen 20 

meter fra Bryggebladets 
kontor en død flagermus. 
Slår mig stadigvæk med 
store klippeblokke, fordi jeg 
ikke tog den i en hundelor-
tepose med hjem. Kunne så 
have søgt tilladelse til at få 
den udstoppet og derefter 
bruge den til formidling. 
Men den lå så hel og fin - le-
vende flagermus skal man 
ikke samle op uden hand-
sker. De kan have rabies/
hundegalskab, og det er 
natur, man gerne vil melde 
pas til. Men den var ved ef-
tertanke lige faldet ned med 
en blodprop. Rundt om sad 
nemlig en krage og en ban-
de alliker, der slikkede sig 
om næbbet. Den smukke, 
nattens konge, skimmelfla-
germusen var væk, da jeg 
kom tilbage efter kort tid, 
da min hjerneblødning var 
passeret.

Giver sig til kende
Brændenælder giver sig 
til kende, så man behøver 
egentlig ikke at lære den 
at kende visuelt. Dog kan 
man ganske smertefrit 
lære burresnerren at kende 
på samme måde. Lad blot 
hånden glide igennem det 
høje græs i vejkanterne på 
Fælleden, og burresnerren 
klæber sig straks til en. Det 
kaldes krogbørster, det der 
klæber, og dens grønne frø 
er endnu værre og sidder 
fast i tøj, hår og naturlig-
vis pels. Den er ophavet til 

vores Velcro, som alle har 
glæde af dagligt. Dog er 
Burresnerre også en grøn 
nasseprins, den vokser op 
ad alt muligt ved hjælp af 
sit klæbelige væsen. Så 
kan den komme højest med 
mindst energi. Den skal op 
i højden, for at dens frø kan 
få fat i større dyr, så de kan 
transporteres ud i verden. I 
gamle dage blev burresner-
re også kaldet bejler – så 
der har altid været nogen, 
der ikke forstår en hentyd-
ning eller et vink med.

Hold øje med Facebook 
efter den 8. juni. Her invi-
teres på ture, heriblandt en 
flagermustur.


