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PERSONLIG SERVICE
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side 16side 10 og 11 side 12 og 13

For fodbold

Godt 200 af Bryggens børn var 
i sidste uge til fodboldskole på 
Hekla Park. Blandt trænerne 
var tidligere landsholdsspillere.

Til minde

Med såkaldte snublesten bliver 
tre af Bryggens ofre for Holo-
caust mindet i Thorshavnsgade 
og Egilsgade. 

Mod masker

I sidste uge demonstrerede 
omkring 70 mennesker mod 
mundbind foran Sundheds-
styrelsen. 

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

smil og 
hold 
afstand
Den korteste 
afstand mellem 
to mennesker 
er smilet. Og 
bevæbnet 
med netop 
smilet sørger 
coronaværter fra 
kommunen for, 
at den sikreste 
afstand mellem 
mennesker i 
Havneparken 
bliver overholdt

Læs side 18

Frisør Gabriela
Klip – kun 150,-  

mandag og tirsdag 
(herrer, damer og børn)  

Ring eller kig forbi 

Thorshavnsgade 2 · 26 83 83 88  
mandag-fredag 11-17 og lørdag 10-14
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Tekst: Philip Thinggaard
redaktion@bryggebladet.dk

Sommeren 2020 blev sæso-
nen, hvor medier, politikere 
og ikke mindst politiet for 
alvor fik fokus på støj i det 
offentlige rum. Feststøjen 
på havnefronten har holdt 
mange bryggeboer vågne i 
det sidste årti, siden "gang 
i København" blev officiel 
udrullet politik. Men nu 
synes politiet pludselig at 
være vågnet op. De hånd-
hæver den lov, der faktisk 
findes. Bødeblokken kom-
mer frem. Spørgsmålet er, 
om nye instrukser til poli-
tiet om at håndhæve loven 
er nok til at sikre nattero for 
klatøjede og høreskadede 
bryggeboer.

dF: Panik løser intet
– Det kan da have en fin 
opdragende virkning, at 
politiet nu tilsyneladende 
rykker ud og håndhæver lo-
ven, siger Finn Rudaizky fra 
Dansk Folkeparti til Bryg-
gebladet. Han kalder dog 
den pludselige sommer-
travlhed fra politiets side 
for "panikagtig" og mener 
ikke, det løser det grund-
læggende problem, som er 
hensynsløs adfærd.

Politiressourcer
Rudaizky vil hellere se et 
nærpoliti med ressourcer 
og mandskab nok til med 
overbevisning at kunne 
håndhæve loven. Kun det 
kan modarbejde den hen-

synsløse adfærd og kultur 
på havnefronten på Islands 
Brygge og mange andre ste-
der i byen og landet. 

– Af samme grund har 
jeg bedt Dansk Folkeparti i 
Folketinget være opmærk-
som på problemet, når de 
skal forhandle politiets 
ressourcer, siger Finn Ru-
daizky.

ekstra slemt i år
Hvorfor politiet lige rykker 
ud i 2020 er svært at sige. 
Måske er det en cocktail af 
teknologi, pandemi og alko-
hol. De mobile lydanlæg er 
efterhånden hvermandseje. 
De gamle ghettoblastere 
vakte opsigt ovre på den 
anden side af gaden. Sound-
boks og andre mobile lyd-
anlæg vækker opsigt et par 
gader ovre og ind i de næste 
par baggårde. Måske spiller 
coronaen ind. I pressen har 
synspunktet været luftet, at 
de unge i år har fundet al-
ternativ fest i det offentlige 
rum, fordi alle festivaler er 
aflyst. Andre peger på alko-
hol. 

samme som alle år
Magnus Risby er en af de 
søvnhungrende brygge-
boer, der har fået nok. Først 
byggede han en hems til 
sine to døtre, der tiggede 
om nattero. Selv smed Mag-
nus en madras i køkkenet, 
hvor han stadig sover. 

– Problemet har stået på i 
over ti år, siden man mente, 
der skulle mere gang i Kø-

benhavn, siger Magnus 
Risby og tilføjer: 

– Det eneste nye er, at lar-
men nu generer i Njalsgade 
og Bryggen generelt. Nu er 
det ikke bare os, der bor ud 
mod havnefronten. 

Magnus er en af dem, 
der har forsøgt dialogens 
vej, men tålmodigheden er 
brugt op. 

– En gang imellem er der 
da nogle, der er søde og for-
stående, siger Magnus, der 
nu ringer direkte til politiet, 
når decibel derude ryger 
op.

– Det er trist, at vi er der-
ude, hvor forbud anses som 
nødvendigt.

sF vil se på forbud
Er man i tvivl om, hvorvidt 
støj er et problem, skal man 
tjekke Facebook-gruppen 
"Nej tak til Soundbox-støj 
på Islands Brygge". En gen-
nemgående pointe er, at lo-
vene er fine, men at politiet 
ikke håndhæver dem. Som 
klager ringer man ganske 
enkelt forgæves. Man er 
henvist til, som Magnus 
Risby, selv at puste sig op 
og gå ud til støjsynderne og 
pege på et lille skilt, hvor 
der står, at man ikke må 
larme efter klokken 22. Par-
tiet SF foreslår at indføre et 
forbud mod forstærket mu-
sik, hvis ikke det er del af et 
arrangement. Desuden vil 
partiet have gang i en stra-
tegi for at ændre kulturen i 
retning af "hensyntagen" og 
"tryghed", som det hedder i 
et oplæg til et møde om støj, 

affald og vild kørsel i Tek-
nik- og Miljøudvalget den 
17. august.

Brægen i gaden
I loven bruges begreberne 
"støj til gene" og "musik til 
ulempe". Men der er andet 
end musik, der kan genere 
øret. Mange lokale beskri-
ver fulde unge, der skriger 
og råber i gaderne. Alterna-
tivets Franciska Rosenkil-
de, der er kultur- og fritids-
borgmester, vil begrænse 
salget af alkohol. Hun ud-
taler til Berlingske, at et 
forsøg med stop for salg af 
alkohol efter klokken 22 "vil 
gøre os klogere" på støjpro-
blematikken. 

Loven er fin
Finn Rudaizky fra Dansk Fol-
keparti mener ikke, at hver-
ken forbud mod høj musik 
eller alkohol er vejen frem. 

– Jeg er bange for, at der 
kommer for mange kokke 
ind over her. Der er ikke 
brug for ny lovgivning, og 
det bliver heller ikke til at 
administrere for myndighe-
derne, siger Finn Rudaizky 
og tilføjer, at det i øvrigt er 
"for nemt at tro", at unge vil 
kunne feste uden alkohol.

Rekordmange klager
Trods politiets kampagne 
er det stadig svært at klage. 
At dømme efter natten til 
lørdag og natten til søndag 
ser larmen ud til at fort-
sætte. Magnus Risby rin-
gede og fik at vide, at der 
var 20 i køen med "musik 
til ulempe"-henvendelser, 
og at han bare kunne tage 
plads.

– Jeg ved da godt, hvad jeg 
ville vælge, hvis den stod 
mellem, om fælles offent-
lige parker skulle bruges 
rekreativt af mange eller 
ødelæggende af én person, 
siger Magnus Risby. 

Han og andre søvnløse 
opfordrer til, at man som 
klager sikrer, at klagen bli-
ver registreret som klage. 
Natten til lørdag modtog 
Københavns Politi over 100 
støjklager, hvilket er re-
kord.

LARM
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Bryggeboer i 
søvnunderskud 
kan komme med 
løsningsforslag 
til støjproble-
merne i hav-
neparken på 
borgermødet 
den 13. august.

Borgermøde om 
støj i Havneparken
Lokale politikere og borgergrupper 
inviterer til borgermøde om, hvordan 
man kommer problemerne med larm 
og affald i Havneparken til livs

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Den støj- og møgplagede 
Havnepark skal på dagsor-
denen ved det første møde i 
Teknik- og Miljøudvalget ef-
ter sommerferien. Men in-
den politikerne skal drøfte, 
hvordan problemerne kan 
løses, inviterer SF’s gruppe-
formand og bryggebo Klaus 
Mygind sammen med Is-
lands Brygges Lokalråd og 
borgergruppen Bryggen for 
Alle til borgermøde, hvor 
alle kan komme med løs-
ningsforslag. Mødet finder 
sted i Kulturhuset Islands 
Brygge den 13. august klok-
ken 19.

intet nyt
Ud fra sommerens dæk-
ning af problemerne med 
støj, affald og hensynsløs 
opførsel i Havneparken i 
de landsdækkende medier 
kunne man få det indtryk, 
at de mange larmende og 
uorganiserede fester langs 
havnen er et produkt af en 
sommer uden festivaller, 
musikarrangementer og et 
natteliv, der er sat fuldkom-
men i bero på grund af co-
vid-19. Men naboer til hav-
nen ved, at støjproblemet 
ikke er nyt, blot tiltagende. 

I årevis er bryggeboer 
blevet holdt vågne af fest-
glade unge, der valfarter til 

Havneparken på de varme 
sommeraftener med sound-
bokse under armen. Og i 
årevis har de samme bryg-
geboere forsøgt at råbe po-
litikerne op for at få stram-
met reglerne i Havneparken 
og politiet for at få dem til at 
håndhæve dem. 

De sidste par måneder 
er der så småt begyndt at 
ske noget, og politiet er be-
gyndt at stramme skruen. 
Men som sidste weekend 
med hedebølge har vist, 
er festerne i Havneparken 
langtfra under kontrol. 

Input fra mødet tages med 
videre til Teknik- og Miljø-
udvalgets (TMU's) møde 
mandag den 17. august 
samt til dialogmøde med 
nærpolitiet den 27. august. 
Samtlige medlemmer af 
Teknik- og Miljøudvalget er 
inviteret til borgermødet.

Borgermøde for at mind-
ske støj, møg og hasarderet 
bilkørsel på Islands Brygge 
den 13. august klokken 19-21 
i Lysthuset i Kulturhuset 
Islands Brygge. På grund af 
coronarestriktioner er der 
kun plads til 47 deltagere i 
lokalet. Tilmelding foregår på 
Facebook-eventet ‘Borger-
møde for at mindske støj, 
møg og hasarderet bilkørsel 
på Islands Brygge’ eller ved 
at skrive direkte til Klaus 
Mygind på Klaus_Mygind@
kk.dk

Politiet blæser til jagt på støjsyndere
Kampen mod støj i det offentlige rum tager til. I forsommeren sagde 
overborgmester Frank Jensen, at folk bare kan ringe til politiet, når det 
larmer på gaden. Rigtig mange bryggeboer har erfaret på den hårde måde, 
at det ikke virker. Lige indtil første uge af august, hvor politiet pludselig tog 
skeen i den anden hånd
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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.
… og levere gerne øl og vand, vin og chokolade,  

gratis på Islands Brygge 

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

måske Danmarks flotteste

GUlVe
Gulvafslibning med  

alle former for behandling

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

Lukkedage på yderbroen efter 
fredelig sommer med fri adgang
Bådelaug Havnestad følte sig nødsaget til at aflåse portlågen til yderbroen 
i minimarinaen i to dage, efter at besøgende badegæster havde efterladt 
mængder af affald. Lågen har ellers været ulåst, og der har været fri adgang 
til broen henover sommeren med relativt få gener til følge

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

Der har været fri adgang 
for offentligheden på den 
omdiskuterede yderbro i 
Bådelaug Havnestads mi-
nimarina ved siden af FH-
huset hele sommeren. Bå-
delauget fik ellers i foråret 
Planklagenævnets ord for, 
at den opsatte portlåge er 
lovlig, og at bådelauget er 
i sin gode ret til at låse den 
af. Alligevel valgte lauget 
tidligt på sommeren at slå 
porten op og lade over-
ophedede københavnere 
tage ophold på broen. Un-
der forudsætning af at de 
opførte sig ordentligt og 
efterlod yderbroen pæn, 
ren og ubeskadiget.

Sådan er det heldigvis 
også gået det meste af som-
meren. Det fortæller Bo 
Schriver, der er formand for 
Bådelaug Havnestad, men 
tilføjer, at det i slutningen 
af juli for første gang blev 
nødvendigt at låse portlå-
gen igen.

– Efter en “badedag” 
med sol blev der efterladt 
en pæn mængde skrald 
på yderbroen. Dét f ik os 
til at beslutte, at vi måtte 

vise, at der er konsekven-
ser. Vi har jo ikke nogen 
ansatte til at gøre rent, 
når folk efterlader plast, 
papir, dåser og ulækre ci-
garetskodder.

Derfor måtte bestyrelsen 
selv på banen med kost og 
spand og besluttede i den 
forbindelse at holde porten 
lukket én enkelt dag for at 
sende et signal.

– Men da der under luk-
ningen var forsøg på at 
kravle over hegnet, så hav-
de vi ikke andet valg end 
at låse portlågen endnu en 
dag, tilføjer Bo Schriver og 
fortsætter:

– I dag er portlågen igen 
åben, så folk kan nyde at 
besøge broen, og så må 
vi håbe, at folk er flinke at 
bruge affaldscontainerne 
og desuden undlader at 
larme og skrige og bruge 
soundbokse. Samt at der er 
ro efter klokken 22.

Han understreger endnu 
engang, at det aldrig har 
været bådelaugets ønske at 
holde offentligheden væk 
fra yderbroen, men at det 
var en nødvendighed på 
grund af svineri og hen-
synsløs opførsel fra besø-
gende på broen.

– Vi synes, at vi, efter det 

ønske der er i offentlighe-
den, på bedste vis giver ad-
gang til broen. Og vi lytter 
desuden gerne til gode råd 
om, hvad vi kan gøre for at 
skabe den bedst tænkelige 

stemning på og ved yder-
broen.

Portlågen har siden stået 
åben og er låst fast med en 
kædelås, så det ikke er mu-
ligt at lukke den.

GiTTeRGaTe:

n Når der er opsat et gitter 
i minimarinaen til at be-
gynde med, skyldes det, 
at Bådelaug Havnestads 
medlemmer i en periode 
oplevede, at besøgende 
på yderbroen smed 
affald, efterlod brænde-
mærker i træværket fra 
cigaretter og engangsgrill 
samt opførte sig støjende 
og hensynsløst. Derfor 
opsatte bådelauget i 2015 
gitteret og låste porten.

n Men det faldt ikke i 
god jord hos Teknik- og 
Miljøforvaltningen, der 
vurderede, at gitteret 
var ulovligt i henhold til 
lokalplanens bestemmel-
ser om, at offentligheden 
skal have fri adgang til 
havnefronten.

n Det førte til et længere 
sagsforløb, der endte 
med, at forvaltningen gav 
bådelauget påbud om at 
fjerne gitteret og senere 

også afviste bådelaugets 
ansøgning om dispensa-
tion.

n Men bådelauget gav sig 
ikke så let og klagede til 
Planklagenævnet over 
forvaltningens afgørelse. 
Hovedargumentet var, at 
yderbroen lå i søterrito-
rium og derfor var uden 
for lokalplanområdet.

n Den fortolkning var 
Planklagenævnet enig i, 
og efter en langtrukken 
sagsbehandling fik både-
lauget nævnets ord for, 
at Teknik- og Miljøforvalt-
ningen ikke har noget at 
skulle have sagt i forhold 
til, om yderbroen må 
spærres af eller ej. Det 
må den altså godt. Ikke 
desto mindre valgte bå-
delauget i forsommeren 
alligevel at låse porten op 
og give besøgende lov til 
at tage ophold på broen.

Bådelaug Havne-
stad fik tilladelse 
til at aflåse lågen 

til yderbroen, men 
valgte alligevel 

at lade offentlig-
heden bruge den 

frit.

Mine Camilla Olsen
Psykomotorisk Terapeut
Havnestadsklinikken · Islands Brygge 
www.mineco.dk · Tlf: 60705434 (12-13)

Bevægelse & Balance
●	Rytmik 3-6, 6-9 & 9-12 mdr.  

Nye hold starter i uge 34

●	Psykomotorisk behandling af baby 0-12 
mdr. med forsinket motorisk udvikling, 
asymmetri, favoritside, uro eller generelle 
problemer med trivsel.

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

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:
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skolestart i 
en coronatid
I mandags startede skoleåret for 
eleverne på Skolen på Islands 
Brygge. Det bliver en skolestart i 
coronaens skygge

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

Da skoleåret startede i man-
dags, kunne forældrene på 
Skolen på Islands Brygge 
ikke selv bestemme, til hvil-
ken af skolens indgange de 
ville aflevere deres børn. Ele-
verne har fået tildelt en ind-
gang, som de skal afleveres 
ved, alt efter hvilket klasse-
trin de går på. Det er et af de 
tiltag, som Skolen på Islands 
Brygge har taget for at undgå, 
at for mange børn og forældre 
bliver samlet på et sted.

– Vi gjorde det også før som-
merferien med stor succes. 
Det får morgenerne til at køre 
med glat, så det kan være, det 
er noget, vi bliver ved med, 
selv hvis vi ikke skulle tage 
hensyn til covid-19, siger sko-
leleder Aase Hammer.

Rutineret
Det er langtfra den eneste 
forholdsregel, som skolen 
skal tage for at forebygge 

eventuel smitte med coro-
na. Ud over at eleverne skal 
spritte eller vaske hænder, 
når de møder ind eller har 
været ude for at lege, så 
skal redskaberne i idræt og 
instrumenterne sprittes af 
efter hver time.

– Nu har vi heldigvis lidt 
mere rutine, end vi havde 
tilbage i april, da vi første 
gang skulle tage hensyn 
til corona, så det hele skal 
nok gå godt. Vi har dog 
den ekstra udfordring, at 
vi ikke længere kan nøjes 
med nødundervisning, men 
skal have almindelig under-
visning, hvilket selvfølgelig 
kræver lidt mere planlæg-
ning, siger Aase Hammer.

Kravafvigelse
Skolerne har fået lov til at 
afvige fra kravet om, at der 
skal være en meter mellem 
eleverne i klasserne, hvil-
ket betyder, at eleverne kan 
være i deres almindelige 
klasser. Hvis de ikke kunne 
afvige fra kravet, så ville det 

ifølge Aase Hammer være 
umuligt at gennemføre al-
mindelig undervisning.

Det er ikke kun eleverne, 
der skal vænne sig til at gå 
i skole på en ny måde. Per-
sonalerummet, der ellers 
har været lukket før som-
merferien, bliver åbnet op 
igen, men nu skal der sprit-
tes af ved kaffemaskinen, 
og lærerne skal holde god 
afstand til deres kollegaer, 
når de spiser deres frokost.

skolen på islands Brygge 
har en række forholds-

regler, de skal leve op til i 
forbindelse med corona, 

men undervisningen 
foregår som normalt. 

Arkivfoto.

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

NY DANSESKOLE  
PÅ ISLANDS 

BRYGGE
Kom og bliv en del  

af TWIN DANCE studio

Dans for dig:
Dans for børn, unge og voksne 
både begynder, øvede og elite.

Stilarter:
Mini mix, Hip Hop, Moderne, Girly, 

Disco,
Showdancee, MGP og Dancehall.

Tilmeld dig her:
www.twindancestudio.dk

TWIN DANCE studio
twin_dance_studio

www.twindancestudio.dk

NYHED!
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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 – 22.00
Fredag & lørdag 10.00 – 24.00
Søndag  10.00 – 22.00

Book dit bord på
5365 4010  

Book også til julefrokoster, 
konfirmationer, fødselsdage 

og barndedåb

Kom til fødselsdag 
hos café Nöa’h!

Vi fejrer vores fødselsdag i august måned. Derfor ønsker vi hermed at inviterer 
dig til, at deltage i festlighederne d. 14. august fra klokken 16:00, hvor vi vil 
have 50% rabat på alle vores cocktails. ”The Edmund”, vores lokale musiker vil 
sørger for underholdning i form af fed stemning og god musik. 

Vi er taknemmelige for alle vores trofaste gæster og som tak for støtten gennem 
årerne vil vi tilbyde 50% rabat på Nöa’h Luksus Brunch resten af august måned. 

Vi ser frem til at fejre vores fødselsdag i jeres fantastiske selskab.  
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Verdens første 
Tigerbutik lukker

Flying Tiger Copenhagen i 
Thorshavnsgade, der er den første 

af sin slags i verden, lukker i løbet af 
2020. Butikken har over en længere 

periode ikke kunnet løbe rundt

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

Det bliver snart slut med 
at købe mobilopladere, 
notesbøger og slik på hjør-
net af Thorshavnsgade og 
Njalsgade. Flying Tiger Co-
penhagen-butikken lukker 
nemlig i løbet af 2020 efter 
25 år på Bryggen.

Butikken blev åbnet i 1995 
af ægteparret Lennart og 
Suz Lajboschitz. Dengang 
hed butikken bare Tiger, 
og alt i butikken kostede en 
10’er. Siden da er butikken 
blevet til en international 
kæde med 964 butikker i 29 
lande.

– Vi har haft en massiv in-
ternational vækst, hvor vi i 
nogle år åbnede en ny butik 
hver tredje dag. Den me-
get aggressive vækstplan 
satte vi i 2019 på pause for 

lige at få pusten og opbygge 
stærkere, sundere og mere 
rentable butikker, skriver 
administrerende direktør i 
Flying Tiger Copenhagen 
Martin Jermiin i en mail.

På muligt gensyn
I samme åndedrag har virk-
somheden haft en række 
danske butikslejemål under 
luppen og har besluttet at 
lukke 13 butikker, der ikke 
har genereret overskud over 
en længere periode, i løbet 
af 2020 og 2021. Blandt dem 
altså butikken på Bryggen.

– Det er selvfølgelig med 
stort vemod, at vi kommer 
til at forlade Islands Brygge. 
Butikken i Thorshavnsgade 
har – som den første Flying 
Tiger Copenhagen-butik – 
altid haft en speciel plads 
i vores forretning. Men 
udgifterne forbundet med 

drift, husleje og så videre 
har over en længere periode 
desværre ikke svaret til om-
sætningen, skriver Martin 
Jermiin i mailen og fortsæt-
ter:

– Vi vil dog ikke sige far-
vel, men hellere på gensyn. 
Måske dukker der i frem-
tiden en mulighed op, så 
vi igen kan etablere os på 
Bryggen. Indtil da håber 
vi at møde bryggeboerne i 
vores andre butikker i Kø-
benhavn.

Titlen som den ældste 
Tigerbutik overgår nu til 
butikken i Slagelse, der åb-
nede i 1996.

Flying Tiger Co-
penhagen i Thors-
havnsgade efter 25 

år på Bryggen.

UDGIVELSESPLAN 2020
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDGIVELSESDAGE DEADLINES

UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

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

*  BRYGGEBLADET bliver 
omdelt hver anden onsdag/
torsdag til husstande og virk-
somheder 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 an-
noncører bør så vidt muligt 
afgives senest onsdag inden 
udgivelsesdatoen.

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



Islands Brygge 7, 2300 København S
Telefon 3321 0004
E-mail 2301@estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit  facebook.com/estateislandsbrygge

Vi elsker Bryggen!
Vi har fået en forrygende start efter overta-
gelsen af forretningen.

Så hvis du overvejer at flytte fra dette skøn-
ne område, hvorfor så ikke bruge en mæg-
ler som ikke bare kan sælge din bolig, men 
også området og alle de fordele der netop 
er ved at bo her!

Vi bor nemlig selv i denne skønne bydel!

Kig ind, til en hyggelig boligsnak og en kop 
kaffe.

Hilsen Martin & Christian

Tusind tak for den 
Positive modtagelse!

Sagsnr. 200204

Bolig m2 102
Stue/vær 1/2 Opført 2006

Etage 4 TV

SOLGT

KØBENHAVN S TOM KRISTENSENS VEJ 40

A
B
C
D

Lejligheden er en stor 3V’er, der breder sig over 102 kvadratmeter. Over 
halvdelen af pladsen er dedikeret til det stilrene HTH-køkken, alrummet og 
stuen. Hertil byder rumdelingen på entré, to værelser og badeværelse (med 
gulvvarme, separat bruseniche og vaskefaciliteter). Er ønsket et værelse mere, 
kan der inddrages en del af det store 
opholdsrum. Det vil i givet fald fortsat 
holde en god størrelse og uforstyrret 
spille videre til tonerne af De Fire 
Årstider og udsigten over fælleden.

Sagsnr. 200203

Bolig m2 80
Stue/vær 1/1 Opført 2012

Etage 3

SOLGT

KØBENHAVN S ISLANDS BRYGGE 36A

A
B
C
D
E
F
G

Har du søgt forgæves i alle verdenshjørner efter din nye lejlighed? Så vil vi 
foreslå, at du indstiller kompasset på Islands Brygge 36A og denne lejlighed, der 
i kategorien for 2V’ere er en af byens bedste. Lejligheden holder til i ejendom-
men Kajkanten, der ikke bare ligger direkte til Havneløbet, men også i et af 
Bryggens åbne byrum med luft til nabo-
erne. Resultatet er lysindtag nærmest 
som ude i åben sø, og fra hjørnelejlighe-
den er der naturligvis også kig til 
havnens vand. 

Sagsnr. 100169

 

Bolig m2 59
Værelser 1 Opført 1970

Etage 1

SOLGT

KØBENHAVN S GUNLØGSGADE 20

A
B
C
D
E

Man �nder ikke en �ottere lejlighed i dette prisleje på Islands Brygge end den-
ne totalrenoverede bolig, som nu udbydes til salg. 

Her får du en lys og lækker lejlighed, hvor stort set alt er nyt, og der er kælet 
for alle detaljer. 

For dig, der er på udkig efter en nem og 
overskuelig bolig med et ekstra touch af 
kvalitet og en helt suveræn beliggen-
hed, er dette et rigtigt godt match.

MIN EJENDOMSMÆGLER VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING



13.8 kl. 20
Lama Improteater
Improteater er teater uden 
manuskript. Spillerne bruger publi-
kums bud, hinanden og deres syge 
fantasi. Intet er planlagt - kun tid, sted 
og deltagere.
Forsalg: 60 kr. + gebyr / I døren: 80 kr.

Gratis fyraftenskoncerter hver fredag i 
august. Årets program byder på alt fra 
hyggelig folk-pop til jazz, soul og 
melodisk rock fra ind- og udland.

14.8 Blue Traffic Lights/
Mathias Lilholt/Caravan

21.8 Jonathan Bøge Jensen/
Jacob Speake/ Morgenrød
28.8: Peter Thisell (SE) / Telescope 
for the Blind / Edward Fox & the 
Animal Kingdom

4.9 The Taxmen / Bad Teachers

Musikken starter kl. 16.30 og der er et 
begrænset antal pladser, så kom i 
god tid!
 

22.8 Klassiske mini-
koncerter for små lyttere
kl. 9.30/10/10.30
Børnene kan slænge sig på fåreskind, 
mens de lytter til værker af Mozart, 
Vivaldi og Bach, blandet med folke-
toner og kendte børnesange, spillet 
af violinist Bettina Marie Ezaki og og 
accordionist Yngvild Vivja Haaland 
Ruud (NO). For 0-5 år.
Entré: 40 kr. pr. person.

25.8 kl. 18.30
Dans på Bryggen – Vals
Danseforeningen PanDans inviterer til 
danseundervisning og social dans for 
alle danseglade mennesker.
Undervisning: 18.30/
Social dans: 19.30
Entré: 40 kr. / stud. og pensionister 25 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig - mød bare op. 

27.8 kl. 20 Klub Geyser
En aften, hvor singer/songwriters 
fra ind- og udland folder sig ud på 
scenen:
Talitha Ferri
Alice Rose
The Incidents
Lowlife Brotherhood
Entré: 60 kr. / studerende: 40 kr.

30.8 Gratis koncert med 
Marie Carmen Koppel
Oplev Marie Carmen Koppel live sam-
men med sin bror Benjamin Koppel 
og faste pianist Steen Rasmussen.
Begrænset antal pladser – tilmelding 
nødvendig. Hent en gratis billet på kul-
turhusetislandsbrygge.dk

 

3.9 kl. 20.30
Lama Improteater: 
Nordic Noir Impro Krimi
Lamas Nordic Noir er Impro Krimi 
med et glimt i øjet og et tvist af come-
dy. Vi springer ud i den nordiske 
tradition af krimier og kommer tæt 
på de kriminelle, Politiet, Detektiven, 
Journalisten og mange flere. 
Forsalg: 60 kr. + gebyr / 80 kr. i døren

 

4.9 The Doors Tribute
Et must-see for alle Doors-fans og for 
alle, der ønsker at opdage og opleve 
en fantastisk og unik genskabelse af 
deres musik.
Forsalg: 120 kr. + gebyr / I døren: 140 kr.

 6.9 og 13.9 Byvandring 
og Cykeltur på Amager: 
Lorteø eller Ønskeø?
Golden Days på Amager: 

Tag på byvandring eller cykeltur i det 
forkætrede og eftertragtede amager-
ske land sammen med historiker 
Majken Astrup.
Læs mere om turene på 
kulturhusetislandsbrygge.dk

Pris: 40 kr.

 6.9 kl. 13 Thomas og Carl 
spritter rytmerne af!
Koncert for børn med Carl Quist 
Møller og Thomas Sandberg.
Carl og Thomas kommer bevæbnet 
med blyant, trommestik, computer-
teknik og slapstick.
Fra 5 år
Forsalg: 40 kr. + gebyr

8.9 kl. 19.30
Beatfortælling v. 
Marianne van Toornburg / 
Susan Ørum
Marianne van Toornburgs sange spin-
der musikalske historier rundt om 
Susan Ørums fortælling ”Pingvin-
reglementet”, så alt hænger sam-
men, forstærker hinanden og går op 
i en højere enhed. Beatfortælling er 
medrivende, barsk, poetisk og helt sin 
egen, fremført af en garvet besætning 
med noget på hjerte.
Forsalg: 100 kr. + gebyr / I døren: 120 kr.

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk



Allehelgens Sogn:
Allehelgens kirkes krypt, 
Ungarnsgade 43 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Tonny Jans, telefon 32594789

Christians Sogn:
Christians Kirke, 
Strandgade 1 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Eva Valbum Berg, hx@webspeed.dk

Filips Sogn:
Filips Kirke, Menighedssalen 
Kastrupvej 57 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Henning Svane, svane@mensa.dk

Højdevang Sogn:  
Højdevangskirken, 
Menighedshuset Irlandsvej 46 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Katrine Kragh, mail: kk@katrinekragh.dk, 
tlf.: 40748880 

Islands Brygges Sogn:
Hans Tausens Kirke, 
Halfdansgade 6 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Steffen Lambertsen,  
steffen.lambertsen@yahoo.dk

Nathanaels Sogn:
Sognegården Holmbladsgade 19 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Jimmy Damsgaard, jd@fdf.dk

Simon Peters Sogn:
Simon Peters Kirke, 
Wibrandtsvej 41 A kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Jens Holger Helbo Hansen, mail
jensholger@live.dk, telefon 28202118

Solvang Sogn:
Solvang Kirke, 
Remisevej 10-12 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Jan Friberg, jan@friberg.dk

Sundby Sogn:
Menighedshuset 
Oliebladsgade 2, 1. sal kl. 19:30. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Ulrik Baad, ulrik_baad@hotmail.com

Sundkirkens Sogn: 
BEMÆRK: Valgforsamling 
afholdes 16. september kl. 19:00:
Sundkirkens Menighedssal, 
Lodivej 9 kl. 19:00. 
Formand for valgbestyrelsen er 
Anne-Vera Thim, av.thim@outlook.dk

Vor Frelsers Sogn:
Vor Frelsers Kirke, 
Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2 
kl. 19:00.  
Formand for valgbestyrelsen er 
Eva Forchhammer, mail 
forchhammer@godmail.dk  

Se iøvrigt flere informationer 
på sognenes hjemmesider

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 15. september 

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Sted: Se nederst på siden og på
hvilket tidspunkt

Høring om ny 
hovedindgang til 
Fælleden
I forbindelse med opførelsen af den 
kommende nye hovedindgang til 
Amager Fælled skal der laves nogle 
justeringer af den landskabelige 
kanal og nogle nye overgange 
over vandet. Ændringerne kræver 
tilladelse efter vandløbsloven og er 
nu i offentlig høring

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

Den landskabelige kanal, 
der slynger sig ind og ud 
ad Amager Fælled i Øre-
stad Nord, skal have en 
overhaling i forbindelse 
med etableringen af den 
nye hovedindgang til Na-
turpark Amager, der er 
planlagt over for DR Byen 
metrostation. De planlagte 
ændringer kræver tilladelse 
efter vandløbsloven og er 
derfor nu i offentlig høring 
på Københavns Kommunes 
digitale høringsportal ‘bliv 
hørt’.

Planerne indebærer 
blandt andet, at dele af bre-
derne langs kanalen bear-
bejdes, så der opstår brin-
kområder. Derudover skal 
der laves tre nye overgange: 
Én der består af to ‘balan-
cetove’, der bliver spændt 
ud mellem to træpæle på 
hver sin side af vandet, én 
med store trædesten med 
ubehandlede træplanker 
imellem, og den sidste over-

gang bliver etableret som 
et stenrev af kampesten i 
forskellige størrelser. Der-
udover skal der også laves 
et opholdsdæk i træ ude i 
kanalen. 

Ud over de nye tiltag 
langs vandløbet er der al-
lerede planlagt en håndfuld 
andre elementer ved hoved-
indgangen. Blandt andet et 
grustorv omkranset af fire 
bygninger der skal rumme 
en åben pavillon, et sam-
lings- og formidlingsrum, 
en grejbank og en bygning 
med toiletter.

Tiltagene i og omkring den 
landskabelige kanal er i of-
fentlig høring på den digitale 
høringsportal blivhoert.kk.dk 
til og med den 25. august. 
Der er endnu ikke indsendt 
nogen høringssvar

dele af den kommende 
hovedindgang til Naturpark 
Amager ved DR Byen er i of-

fentlig høring.

www.bryggebladet.dk 

find os på:
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Tre af Bryggens 
ofre for Holocaust 
mindes med 
snublesten
Tre nye snublesten i henholdsvis Thorshavnsgade og 
Egilsgade minder forbipasserende om nogle af ofrene for 
nazisternes forbrydelser under Holocaust. Birthe Kroll har 
taget initiativet til to af stenene, der mindes hendes egne 
bedsteforældre, der blev sendt til Theresienstadt i 1943

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Privatfoto og Islands 
Brygges Lokalhistoriske 
Forening og Arkiv
redaktion@bryggebladet.dk

Natten til den 1. oktober 
1943 bliver Salomon Moses 
Becker og Blume Blenda 
Becker indlogeret på et ho-
tel ved Nørreport. Dagen ef-
ter skal de efter planen gen-
forenes med resten af deres 
familie, heriblandt deres 
datter og svigersøn og de to 
små børnebørn Ruth og Bir-
the, i Dragør. Derfra skal 
de krydse Øresund til Sve-
rige på flugt fra nazisterne. 
Men Salomon og Blume når 
aldrig frem, og familien må 
flygte til Sverige uden de to 
bedsteforældre. 

snubler over fortiden
“Her boede Salomon Mo-
ses Becker”, og “Her bo-
ede Blume Blenda Beck-
er”, står der indgraveret i 
messingpladerne på de to 
betonsten, der tirsdag den 
28. juli blev nedsat ud for 
Thorshavnsgade 28. De 
såkaldte ‘snublesten’ – på 
tysk ‘Stolpersteine’ – er et 
tysk initiativ, der blev star-
tet i Köln i 1992 af kunst-
neren Gunther Demnig 
og har til formål at minde 
folk om ofrene for nazi-
sternes forbrydelser. Med 
mere end 74.000 snuble-
sten spredt over det meste 
af Europa i dag er snuble-
stenene verdens største 
decentraliserede mindes-
mærke. Ud over de to sten 
i Thorshavnsgade blev der 
ligeledes nedsat en sten ud 
for Egilsgade 29A til minde 
om Leon Abraham Ruben.

Nedsættelsen blev mar-
keret med en ceremoni 
med deltagelse af blandt 
andre tidligere overrab-
biner Bent Melchior, for-
mand for Islands Brygges 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv Sussie Paddison 
og ikke mindst Salomon 
Moses Becker og Blume 
Blenda Beckers barnebarn 
Birthe Kroll.

– Det var en meget stor 
oplevelse at få nedsat ste-
nene. Det må jeg sige. Jeg 
skylder en stor tak til Snub-
lestengruppen for det store 
arbejde, de har gjort, for-
tæller Birthe Kroll med tak-
nemmelighed i stemmen og 
fortsætter:

– Jeg har selv gravet hi-
storien frem, så godt jeg 

kunne, men de har været 
meget behjælpelige under-
vejs.

Higer og søger i gamle 
bøger
Selv var Birthe Kroll kun 
to år gammel i 1943 og har 
kun fragmenter af minder 
fra perioden. Men igennem 
de sidste par år med time-
vis tilbragt på Rigsarkivet 
og med assistance fra en 
god veninde med adgang 
til tyske arkiver har hun 
fået stykket meget af sin fa-
milies dramatiske historie 
sammen. I først omgang 
historien om hendes far, der 
flygtede fra Berlin i 1933, 
hvor han indtil da havde 
arbejdet som jurist i byde-
len Schöneberg. Det store 
researcharbejde udmøn-
tede sig i en bog om Birthe 
Krolls far, der blev føjet til 
den fortløbende udstilling 
‘Wir Wahren Nachbarn’ på 
Rathaus Schöneberg i Ber-
lin. Hvert år bliver der tilfø-
jet nyt biografisk materiale 
til udstillingen om beboere 
i bydelen, der var ofre for 
nazismen.

Men Birthe Krolls grun-
dige research gav også an-
ledning til at dykke ned i 
familiehistorien på hendes 
mors side.

– Min bedstefar og bed-
stemor blev født i Latskeve 
i Litauen i henholdsvis 1880 
og 1883. Men i 1900 emigre-
rede de til Sverige sammen 
med en større del af slæg-
ten på grund af pogromer. 
De slog sig ned i Lund, hvor 
de blev gift i 1904, fortæller 
Birthe Kroll og tilføjer:

– Da snublestenen skulle 
indgraveres, opstod der 
forvirring omkring, hvor-
vidt det kunne passe, at 
min mormor også var født 
‘Becker’. Men det kunne 
det. De var nemlig fætter og 
kusine. 

Familien på Bryggen
I 1910 flyttede de fra Sverige 
til Danmark, hvor de boede 

Ved nedsættelsen af 
snublestenene talte 
barnebarn til to af of-
rene Birthe Kroll. Også 
tidligere overrabbiner 
Bent Melchior såvel 
som formand for Islands 
Brygges Lokalhistoriske 
Forening og Arkiv Sussie 
Paddison havde ordet.
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snublesten er beton-
kuber på cirka 10x10 

centimeter med en 
messingplade ind-

skrevet med navn og 
informationer om et 
offer for holocaust.

forskellige steder i landet. 
Blandt andet i Esbjerg, men 
primært i København.

– De var meget fattige 
og levede fra hånden og i 
munden. Min morfar havde 
ikke meget uddannelse og 
lavede det, han kunne kom-
me til. Han forsøgte forgæ-
ves at få næringsbrev som 
skrædder. Han ville også 
have været til Palæstina, 
men blev nægtet indrejse. 
I stedet købte han for sine 
opsparede penge en herre-
ekviperingsforretning. Næ-
ringsbrevet fik han i 1921. 
Til sidst blev han produkt-
handler, fortæller Birthe 
Kroll og fortsætter:

– Han var også en meget 
passioneret skak- og bridge-
spiller. Nogle af de helt 
store navne inden for skak 
i den tid kom i deres hjem, 
så han kan ikke have været 
helt dårlig. 

I 1935 flyttede Salomon 
Moses Becker og Blume 
Blenda Becker ind i Thors-
havnsgade, hvor de boede 
frem til 1943. Birthe Krolls 
forældre og storesøster 
Ruth boede lige rundt om 
hjørnet i Bergthorasgade 
12, mens hun selv er født på 
Frederiksberg, hvor fami-
lien flyttede til senere. 

Flugten
Men i 1943 er det ikke læn-
gere sikkert for jøder at op-
holde sig i Danmark, og det 
bliver arrangeret, at hele fa-
milien skal flygte til Sverige 
via Dragør den 1. oktober.

– Min mor havde arrange-
ret, at min morfar og mor-
mor skulle indlogeres på et 
hotel ved Nørreport natten 
til den første og mødes med 
os andre dagen efter, fortæl-
ler Birthe Kroll og tager en 
dyb indånding:

– De blev stukket af en 
portier på hotellet og blev 
taget af nazisterne. Min 
mor anede ikke, hvor de var, 
eller hvad der var sket med 
dem. Det var forfærdeligt.

Birthe Kroll, der på det 
tidspunkt var bare to år, 
flygtede med sine forældre 
og storesøster til Limhamn 
udenfor Malmø.

– De fleste, der kom til 
Sverige, kom i en form for 
‘lejre’. Min mor, som blev 
født i Sverige, men i de mel-
lemliggende år var blevet 
dansk statsborger, havde 
søgt og fået sit svenske 
statsborgerskab tilbage, i 
håb om at vi kunne flygte 

legalt. Det kunne vi ikke, 
men vi blev ikke interne-
rede, men fik en lejlighed, 
fortæller Birthe Kroll og 
fortsætter:

– Selvom de ikke vidste 
noget om deres families 
skæbne på det tidspunkt, 
så var det en relativt god 
tid. De havde det godt. De 
gik rundt med mig i en stor 
barnevogn, hvor jeg lå og 
hylede, griner hun.

Først  ni måneder efter 
at Salomon er død, modta-
ger familien et postkort fra 
Birthe Krolls mormor sendt 
fra Theresienstadt, som var 
en koncentrationslejr i det 
nordlige Tjekkoslovakiet.

– På postkortet skrev min 
mormor: ”Desværre må jeg 
meddele jer, at jeres kære 
far den 22.2. er gået til jeres 
bedstefar. I må ikke glem-
me at gøre jeres pligt.”

Deres ”pligt” var at sidde 
“shiva” derhjemme for Salo-
mon. I jødedommen bliver 
man hjemme i syv dage og 
sørger over et dødsfald. Det 
gjorde familien nu med ni 
måneders forsinkelse.

Blume Blenda Becker 
kom hjem med De Hvide 
Busser i foråret 1945.

det taler vi ikke om
Ingen ved præcis, hvordan 
Salomon Moses Becker 
døde i februar 1944.

– Men jeg ved, at han var 
diabetiker, og jeg tror, at 
han døde, fordi han ikke 
kunne få insulin, fortæller 
Birthe Kroll.

Også selve datoen for 
hans død er der tvivl om. I 
et forhør hos Rigspolitiet i 
1947 oplyser Blume, at hen-
des mand er død 21.2. 44 af 
et slagtilfælde. Derfor står 
denne dato på snubleste-
nen.

Familien blev genforenet 

i København i 1945. Men 
Blume Blenda Becker for-
talte aldrig om sin mands 
død eller sine oplevelser i 
Theresienstadt.

– Min mormor fortalte 
ikke noget om, hvad de hav-
de været ude for. Det kan 
virke mærkværdigt for os i 
dag, men sådan var det den-

gang. Jeg havde et meget 
tæt forhold til hende, men 
jeg ved intet. Vi vidste intui-
tivt, at vi ikke skulle spørge 
om det, for det gjorde hende 
ked af det. Hun har hver-
ken fortalt triste eller sjove 
historier; heller ikke til 
min søster, erindrer Birthe 
Kroll og fortsætter:

– Hun var et meget beske-
dent menneske, der ikke 
gjorde et stort nummer ud 
af sig selv. Hun var meget 
alvorlig. Jeg har aldrig set 
hende le.

Blume Blenda Becker 
døde i 1961.

en ny begyndelse
Med nedsættelsen af de to 
snublesten i Thorshavns-
gade har Blume Blenda 
Becker og Salomon Moses 
Becker fået et permanent 
mindesmærke ved deres 
sidste rigtige hjem sam-
men. Men Birthe Kroll ser 

ikke nedsættelsen som et 
‘punktum’ i hendes families 
historie.

– Jeg er blevet spurgt, om 
det føltes som en afslutning. 
Sådan ser jeg det ikke; sna-
rere som en begyndelse. For 
de var ikke i mit liv, men det 
er de kommet nu, fordi jeg 
har undersøgt dem og lært 
ting om deres liv, som jeg 
ikke vidste før. Særligt om 
min bedstefar, som jeg slet 
ikke nåede at kende. Men 
også om min mormor, som 
jeg jo kendte, men hvor der 
var store huller i min viden, 
som jeg kunne undersøge. 
Jeg kender dem begge bed-
re nu, end jeg gjorde før

Blume Blenda 
Becker sam-
men med sine 
to børnebørn 
Ruth (tv.) og 
Birthe (th.)
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Nu er Brostrøm 
advaret
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at vi tager masken 
på i myldretiden i bussen. Cirka 70 demonstranter 
troppede i torsdags op foran styrelsen for at give Søren 
Brostrøm og co. en skriftlig advarsel. De mener, at han 
undertrykker eller overser en række undersøgelser, der 
viser, at almindelige menneskers brug af mundbind ikke 
bare er upraktisk og nytteløst. Det skulle ligefrem være 
sundhedsskadeligt

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En sommerhed torsdag 
samledes 70 vågne sjæle 
på Rådhuspladsen og gik 
i protestmarch mod Sund-
hedsstyrelsen på Islands 
Brygge. De har fået nok af 
coronahysteriet. Dråben 
var myndighedernes ko-
vending i forhold til nytten 
af mundbind. Nu beskytter 
mundbindet åbenbart al-
ligevel, selv om styrelsen 
med Søren Brostrøm i spid-
sen hidtil har hævdet det 
modsatte.

Forbryderens egne ord
– Vi er vidner til, at for-

bryderen bliver fanget 
med forbryderens egne 

ord, lyder det fra Mads 
Palsvig, stifter af partiet 
Jorden Frihed Kundskab. 
Han er manden bag da-
gens demonstration. Pals-
vig fortæller forsamlingen, 
at formålet med marchen 
er at få Søren Brostrøm 
fra Sundhedsstyrelsen 
til at forstå, at en "stor og 
stærkt stigende del af be-
folkningen er klar over 
den overhængende fare 
ved at bruge mundbind". 
I dagens anledning har 
Palsvig en mappe med, og 
den indeholder to advars-
ler plus et par dokumente-
rede sandheder. 

To slags summen
Mens demonstranterne 
marcherer mod Sundheds-
styrelsen, bliver der snak-

ket og summet om, hvad 
der i virkeligheden foregår 
bag coronatæppet. Samta-
lerne er intense, men lav-
mælte. Et gennemgående 
tema er fornemmelsen af en 
fordækt elite, der trækker i 
trådene med borgerne som 
forsøgsdyr: I den optik bli-
ver anbefalinger om mund-
bind blot ét af mange forsøg 
på at dulme befolkningen. 

– De vil helst bare holde 
os lidt i live, siger en af de-
monstranterne dystert på 
vej over Langebro. 

som underbukser mod 
en prut
Ved havnefronten er der en 
helt anden slags summen, 
nemlig en mere ubekymret 
summen fra en tæt befolket 
badedag. Den overdøver 

Dithe Bruun med en kom-
mentar, der både er munter 
og alvorlig: 

– Mundbind beskytter 
mod sygdom, på samme 
måde som underbukser be-
skytter mod en prut. 

Som mange andre i for-
samlingen er Dithe Bruun 
skeptisk over for myndighe-
derne. 

– Jeg troede også engang, 
at magthaverne havde de 
bedste intentioner, fortæller 
Dithe Bruun og lufter tan-
ken om, at den opfattelse gi-
ver mange en fornemmelse 
af tryghed.

Første advarsel
Mads Palsvig ankommer 
med sit følge til Sundheds-
styrelsen. I et smalt og 
trangt indhak foran ind-

gangsdøren på bagsiden af 
Islands Brygge 67 stimler 
de protesterende sammen 
om ham og hans budskab. 
Palsvig har to dokumenter 
med i sin mappe, begge 
stilet til Søren Brostrøm. 
Første dokument er en vars-
ling. 

– Jeg har undersøgt de 
relevante videnskabelige 
fakta, siger Mads Palsvig. 

Palsvigs undersøgelse 
er mundet ud i, hvad han 
selv kalder "en velbegrun-
det frygt" for brugen af 
mundbind. De er ikke bare 
upraktiske og dyre, de kan 
ifølge Palsvigs undersøgel-
ser gøre os syge i luftvejene 
samt medføre tab af førlig-
hed og dømmekraft. Nu er 
Brostrøm advaret og kan 
holdes personligt ansvarlig 
for, at folk bliver syge af at 

Omkring 70 maskeløse 
mennesker samlede sig i 
den snævre korridor foran 
Sundhedsstyrelsen for at de-
monstrerede mod styrelsens 
anbefaling af, at man bruger 
mundbind i offentlig trafik, 
når det ikke er muligt at 
holde afstand.
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suNdHedssTyReLseN OG MuNdBiNd – eT TiLBaGeBLiK:

n Ny Corona-virus er ikke 
så ny længere. Bryggebla-
det bringer her en række 
nedslag i Sundhedssty-
relsens udmeldinger om 
mundbind siden april.

n April: Søren Brostrøm: 
"Der er modstridende 
videnskabelig dokumen-
tation for, at visirer eller 
ansigtsmasker kan mind-
ske smittespredning i det 
offentlige rum."

n Da pandemien her stadig 
var ny og på sit højeste, 
blev der spekuleret i, om 
den virkelige grund var 
mangel på værnemidler i 
sundhedssektoren, altså 
at det primære argument 
mod mundbind ikke var 
sundhedsfagligt. 

n 1. juni: Stor metaanalyse 
fra 16 lande om brug 
af mundbind udgives. 
Konklusionen er, at det 
giver "stor reduktion" i 
antallet af smittepartikler, 
som bæreren af bindet 
udsætter andre for, 
trods "begrænset ydre 

evidens". Studiet giver 
ikke Sundhedsstyrelsen 
anledning til at ændre på 
sine anbefalingerne.

n 6. juni: Baseret på oven-
nævnte studie ændrer 
verdenssundhedsorgani-
sationen WHO sin anbe-
faling til, at regeringer bør 
"opmuntre offentligheden 
til at bære mundbind 
på steder, hvor der er 
massespredning, og hvor 
social afstand er svært at 
overholde".

n 28. juli Søren Brostrøm 
holder fast i, at det 
ikke giver mening med 
mundbind i Danmark, når 
der er så lav smitte. Han 
tilføjer dog: "Men kan 
det på sigt give mening, 
når vi rykker sammen i 
den kollektive trafik og 
andre situationer? Det er 
selvfølgelig noget af det, 
vi skal vurdere."

n 31. juli: Den sigt va-
rede tre dage. Så hed det 
pludselig, at Sundheds-
styrelsen på grund af den 

forventede øget aktivitet 
i Danmark nu anbefaler 
mundbind ved trængsel i 
den offentlige transport. 
Brostrøm: "Det er flere 
forskellige faktorer, der 
indgår i vores vurdering: 
stigende dokumentation, 
anbefalinger fra inter-
nationale myndigheder. 
Samtidig kigger vi på den 
danske situation, hvor vi 
ser ind i en periode med 
øget trængsel." 

n 7. august: Sundhedssty-
relsen lægger vejledning 
til hjemmesyede stof-
mundbind på sin hjem-
meside.

n Et større dansk under-
søgelse af effekten af 
mundbind afsluttes i 
midten af august. Den 
skulle ifølge professor og 
overlæge Kasper Iver-
sen fra Herlev-Gentofte 
Hospital "afklare effekten 
af mundbind én gang for 
alle".

gå med de mundbind, han 
anbefaler. 

anden advarsel
Det andet dokument kalder 
Palsvig for "desserten" til 
Brostrøm. Men det er ikke 
en sød en af slagsen. Pals-
vig vedlægger selvsikkert 
"fuld dokumentation" for 
sine påstande. Men snarere 
end en advarsel så er des-
serten faktisk en invitation 
til at udveksle desserter. Nu 
viser jeg dig min, så kan du 
også vise mig din. Hvis Bro-
strøm frigiver opskriften på 
sin dessert, altså hvordan 
han kom frem til, at mund-
bind pludselig var nyttigt al-
ligevel, så vil Palsvig gerne 
iføre sig mundbindet og 
lade være med at sagsøge. 
Palsvig kalder det en betin-
get accept.

Vil se beregningerne
I forsamlingens optik hol-
der myndighederne, herun-
der Sundhedsstyrelsen, vig-
tig information tilbage. I det 
hele taget er forsamlingen 
optaget af, at vi hver især 

indhenter information og 
dokumentation om emner i 
samfundet, også videnska-
belige. Medierne er nemlig 
korrupte og del af en større 
tildækning af sandheden. 

– Den egentlige pandemi 
er handel med børn, men 
det er der ingen medier, der 
tør skrive om, sagde Palsvig 
således til forsamlingen in-
den dagens demonstration.

Q for Qonspiration
Bogstavet Q spiller en væ-
sentlig rolle i den internet-
baserede undergrunds-
bevægelse QAnon, som 
præger demonstrationen. 
En ung mand deler klister-
mærker med "Q" på rundt 
til alle. De fleste tager dem 
på trøjen eller på sommer-
kjolen. Efter Palsvig har 
afleveret sin hovedret og 
dessert, og en medarbejder 
fra styrelsen behørigt har 
kvitteret for modtagelse på 
vegne af Brostrøm, bliver 
Mads Palsvig interviewet til 
Go' morgen Danmark. Bag 
ham stiller en demonstrant 
sig ind i kameravinklen og 
holder sin rygsæk op foran 

sit ansigt. I bedste morgen-
sendetid vil TV2-seeren ane 
et klistermærke: Q. 

Corona og Jack the 
Ripper
Selv om der kun er 70 del-
tagere, er det alligevel en 
broget forsamling, der mø-
des om modstand mod co-
ronahysteri og især brug af 
mundbind. Nogle er der af 
ren nysgerrighed snarere 
end overbevisning. 

– Det er blevet for meget 
af det gode. Medierne går 
i selvsving og er nærmest 
besat af corona, siger Jakob 
Rerup. Han drager parallel 
til Jack the Ripper, der fik 
avissalget til at gå amok i 
London i 1880'erne. Jakob 
Rerup er ikke konspirato-
risk anlagt. Han medgiver 
dog, at corona giver stater 
og magthavere en "kær-
kommen mulighed" for at 
se, hvordan befolkninger 
agerer i krisetider.

Håndsprit er skidt
Wenkina Weidner er ikke 
glad for hverken lugten el-

ler følelsen af håndsprit. 
– I dag er man næsten 

rask, hvis man har OCD, 
siger Wenkina Weidner og 
henviser til det, hun ople-
ver som folks tvangstanker 
i omgangen med håndsprit. 
Hun vil gerne selv bestem-
me, om hun skal spritte sine 
hænder af. 

– Man smører jo heller 
ikke sine hænder ind i de 
rengøringsmidler, man bru-
ger. Det er derfor, man har 
handsker på, siger Wenkina 
Weidner. 

Hun fortæller, at hendes 
kæreste arbejder i en børne-
have og har følt sig nødsa-
get til at bede børnene holde 
lidt igen med håndspritten.

Mads Palsvig var 
initiativtageren til 
dagens demonstra-
tion, og han havde 
taget et brev med 
til Sundhedsstyrel-
sens direktør, Søren 
Brostrøm, som han 
læste højt for de 
fremmødte.

Frygten for corona 
var ikke lige så stor 
som frygten for 
masker til demon-
strationen.

Modstanden 
mod masker 
var stor blandt 
de fremmødte.
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silver arrow 
er skudt op 
på Bryggen
26 nye lejligheder 
er indflytningsklare 
i det nye, skarpe og 
skinnende højhus i 
Bryggen Syd 

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

Bryggens nye højhus, Sil-
ver Arrow, er færdigbygget, 
møbleret og klar til brug. 
Og indenfor den nærme-

ste fremtid flytter de første 
beboere ind i de 26 lejlig-
heder, der alle er cirka 150 
kvadratmeter. Det er dog 
ikke helt almindelige lejlig-
heder, men lejligheder der 
er en del af konceptet STAY 
Apartments, der er en blan-
ding mellem lejlighed og 
hotel.

– Vi plejer at sige, at vi er 
udlejning med hotelservice, 
siger administrerende di-
rektør i STAY Apartments 
Kim Karlsen.

De 26 lejligheder er al-
lerede optaget, og Kim 
Karlsen og resten af STAY 
er klar til at lade dem flytte 
ind, men de mangler bare 
den sidste godkendelse fra 
kommunen, som kan kom-
me, ‘hvornår det skal være’.

100 procent belægning

Coronakrisen har været 
ekstra hård for hotelbran-
chen, men hos STAY Apart-
ments har de ikke oplevet 
de store problemer bortset 
fra lidt i starten, da nedluk-
ningen startede. Men nu 
kan de melde om 100 pro-
cent belægning.

– Vi henvender os selv-
følgelig heller ikke på sam-
men måde til turister, som 
hotellerne gør, men mere til 
personer, der skal have et 
sted at bo over en længere 
periode, men gerne vil have 
fordelene ved at bo på et ho-
tel, siger Kim Karlsen.

Silver Arrow har sit navn 
efter sin spidse facon og 
skinnende ydre.

14 etager, 26 lejligheder, 
150 kvadratmeter per 
lejlighed og 5 stjerner i 
Politiken. Silver Arrow er 
Bryggens nye højhus.

Vejlands Kvarter vinder arkitekturpris
Vejlands Kvarter, der skal ligge på den gamle campingplads på 
Amager Fælled, har vundet en international arkitekturpris for bedste 
‘unbuilt masterplan’

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Henning Larsen 
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

Det kommende Vejlands 
Kvarter, der skal ligge der, 
hvor campingpladsen på 
Amager Fælled ligger i dag, 
har vundet en pris i katego-
rien ‘unbuilt masterplan’ til 
den internationale arkitek-
turprisuddeling Architizer 
A+ Awards.

Kvarteret er tegnet af 
Henning Larsen Architects, 
og juryen har blandt andet 
lagt vægt på, at Vejlands 
Kvarter har et samspil med 
naturen, grønne facader og 
større sammenhængende 
natur- og friarealer. De læg-
ger også vægt på, at træ, 
som er det gennemgående 
byggemateriale i Vejlands 
Kvarter, modsat beton og 
stål er med til at binde CO2.

Visionært projekt
Det er By & Havn og Pen-
sionDanmark, der står bag 
udviklingen af Vejlands 

Kvarter, og administre-
rende direktør i By & Havn 
Anne Skovbro mener, at 
kvarteret er et visionært 
og banebrydende projekt, 
der kommer til at sætte nye 
standarder for træbyggeri i 
Danmark.

– I By & Havn ønsker vi at 
gå forrest i arbejdet med at 
udvikle bæredygtige byde-
le, og jeg er glad for at se, at 
Vejlands Kvarter har opnået 
så stor anerkendelse og op-
mærksomhed fra udlandet, 
som denne pris er et udtryk 
for, skriver hun i en presse-
meddelelse.

Guld og platin
Det er planen, at Vejlands 
Kvarter skal certificeres 
efter den højeste standard 
indenfor bæredygtighed, 
den såkaldte DGNB-certi-
ficering, hvilket er platin, 
mens områdets bygnin-
ger skal opnå guldniveau. 
DGNB-certificeringen læg-
ger selvfølgelig vægt på bæ-
redygtighed, men også på 
bygningernes økonomiske, 

sociale, tekniske og proces-
suelle kvaliteter.

– Det er helt afgørende, at 
vi går sammen i partnerska-
ber om at udvikle sammen-
hængende, bæredygtige 
byområder som Vejlands 
Kvarter, der med sine man-
ge boligformer vil skabe en 
stor grad af mangfoldighed, 
skriver administrerende di-
rektør i PensionDanmark 
Torben Möger Pedersen.

Vejlands Kvarter 
har vundet en 
international 
arkitekturpris for 
bedste ‘unbuilt 
masterplan’.
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Bebyggelse smadrer ny natur på Fælleden
Af Erhardt Franzen, 
Agerlandsvej 33, 2300 
København S

Igen er overborgmester 
Frank Jensen og et afmålt 
flertal på Københavns Råd-
hus i gang med at smadre 
Amager Fælled. Det lyk-
kedes ikke i første omgang 
i 2017 ved at bygge på den 
bevaringsværdige gamle 
Strandeng på cirka 40 hek-
tar lige vest for Ørestads 
Boulevard, men nu er et 
tilsvarende stort område på 
Lærkesletten ved vandre-
hjemmet på Fælleden ved 
Vejlands Allé bragt i spil. 
Her planlægges en bygge-
grund på næsten 20 hektar 
ind på Fælledens midte og 
med plads til 2.000 boliger 
og cirka 5.000 mennesker. 
En hel by med navnet ”Vej-
lands Kvarter”.

På Lærkesletten, der ud-
gør det meste af byggegrun-
den, er der over de seneste 
50 år vokset en selvsået 
natur op med flora og fauna 
på toppen af den tidligere 
kæmpestore losseplads, der 
i årene cirka 1940 – 1974 
var København og omegns 
største magasin for skrald. 
Al slags affald og skidt og 
møg.

Med den selvsåede natur 
på toppen af affaldet har 
området i alle årene været 
en integreret del af Amager 
Fælled og dermed medvir-

ket til yderligere naturvær-
dier med vilde dyr, fugle, 
insekter og padder på hele 
Amager Fælled. Det er med 
disse værdier, området har 
været et åbent og oplevel-
sesrigt sted at komme for 
københavnere og mange 
andre, der elsker friluftsli-
vet. Også i covid-19-situati-
onen har det åbne landskab 
på Lærkesletten på den syd-

lige del af Fælleden været 
flittigt benyttet af folk, der 
har behov for at komme ud, 
hvor der er ”højt til loftet”.

Lokalplanmaterialer
Her efter sommerferien er 
den politiske proces for hele 
byggeprojektet ”Vejlands 
Kvarter” sat op i gear. Lo-
kalplansmateriale med mil-

jørapporter, affredningsak-
ter med videre er i fuld gang 
med at blive forberedt til 
behandling og endelig be-
slutning i Borgerrepræsen-
tationen den 20. august med 
henblik på at blive sendt i of-
fentlig høring.

I forbindelse med pro-
jektet skal der ikke bare 
skabes boliger, men først 
og fremmest henimod 1,9 

milliarder kroner til medfi-
nansiering af metrobygge-
riet i byen, og det gøres ved, 
at Københavns Kommune 
kapitaliserer den cirka 20 
hektar store byggegrund, 
der udgøres af den beva-
ringsværdige natur på Lær-
kesletten, til de indtil 1,9 
milliarder kroner og sæl-
ger den til bygherren, som 
er By & Havn og Pension 

Danmark. På den måde får 
kommunen en salgsindtægt 
på beløbet, som den så ef-
terfølgende kan bruge til 
at bygge metro for. I sidste 
ende vil de indtil 1,9 milli-
arder kroner af bygherren 
blive lagt oven i huslejen og 
boligpriserne for beboerne i 
Vejlands Kvarter.

Byg ikke på amager 
Fælled
Et afmålt flertal i Borger-
repræsentationen synes i 
lokalplanmaterialet at rose 
byggeprojektet i høje toner 
ved blandt andet at pege på 
de store herlighedsværdier, 
der vil være for beboerne 
ved at bo så tæt og integre-
ret med naturen på Amager 
Fælled. I denne herligheds-
anbefaling medtages des-
værre ikke, at der forinden 
er smadret selvsået, beva-
ringsværdig natur på Lær-
kesletten og tilstødende 
områder i et omfang, der 
vil medføre, at hele Amager 
Fælled med dens naturvær-
dier, som vi kender dem, 
bliver amputeret til ukende-
lighed.

Der skal derfor ikke byg-
ges på Amager Fælled. Fæl-
leden skal hellere gøres til 
hele Københavns og hoved-
stadens grønne stolthed. Jo 
flere borgere, der støtter op 
om det og fortæller politi-
kerne det, jo bedre.

www.cphdans.dk

Ny danseskole på bryggen

Sæsonstart d.25 august

info@cphdans.dk tlf.50 15 6000

Njalsgade 23 D, Bygning 3, st.th, - 2300 København S

Hip hop
mini mix

Showdans

Vi tilbyder

Betonen under Bryggens 
Bastion skal besigtiges
Københavns Kommune har politianmeldt Bach Gruppen, 
der står bag Bryggens Bastion, for ikke at forklare 
grundigt nok, hvorfor de har skiftet til en anden type 
beton, end den rådgivningsfirmaet Norconsult havde 
anbefalet til et af byggeprojektets højhuse

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

Betonfundamentet under 
et af højhusene i Bryggens 
Bastion skal undersøges af 
Teknologisk Institut. Det 
viser aktindsigter i Køben-
havns Kommune som Eks-
tra Bladet har fået.

Årsagen til undersøgel-
sen er, at Bach Gruppen, der 
står bag Bryggens Bastion, 
har valgt en anden type be-
ton, end den rådgivningsfir-
maet Norconsult har anbe-
falet dem. Da Københavns 
Kommune spurgte til, hvor-
for de havde skiftet beton 

var svaret ikke fyldestgø-
rende, og kommunen har 
derfor anmeldt Bach Grup-
pen til politiet, der nu har 
overtaget sagen. 

Politiet har ikke kommen-
teret sagen overfor Ekstra 
Bladet, men bekræfter, de 
er i gang med en undersø-
gelse.

ikke problematisk
Bach Gruppen anerkender, 
at de har brugt en anden 
type beton, men ifølge di-
rektør Lene Christensen er 
der ingen problemer med 
betonens styrke eller kvali-
tet.

- Det er rigtigt, at vi har 
brugt andre typer af beton 
til bundpladen, end dem 
rådgiveren (Norconsult, 
red.) har foreskrevet, men 
jeg vedkender mig ikke, at 
de er forkerte. Grunden til, 
at vi har brugt nogle andre 
typer, skyldes nogle prak-
tiske årsager, siger hun til 
Ekstra Bladet.

Efter kommunens påbud 
har Bach Gruppen igen hen-
vendt sig til Norconsult for 
at få en redegørelse for den 
nye beton. Ifølge rådgiv-
ningsfirmaets redegørelse 
er betonen svagere, end den 
de først anbefalede, men 
ikke så svag, at det er pro-
blematisk.

I samme redegørelse an-
befaler Norconsult at Tek-
nologisk Institut tager prø-
ver af fundamentet.

Fundamentet på Bryg-
gens Bastions 90 meter 
højhus skal undersøges 
af Teknologisk Institut. 
Arkivfoto.
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Boldtræning med tidligere 
landsholdsspillere på Hekla Park
Heklas fodboldskole havde mere end 200 drenge- og 
pigespillere tilmeldt til en uge med træning og socialt 
samvær på højt niveau

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

Hvis du synes, Bryggen var 
lidt børnetom i sidste uge, 
så er der en god grund til 
det. Hekla Boldklub afholdt 
nemlig fodboldskole på He-

kla Park i samarbejde med 
firmaet Pro Defending med 
i alt 203 pige- og drengespil-
lere i alderen 7-15 år. Langt 
de fleste af deltagerne bor 
på Islands Brygge og spiller 
til daglig fodbold i Hekla, 
men der var også enkelte 
deltagere fra andre klubber.

Mesterlære
Pro Defending, som er le-
det af de tidligere profes-
sionelle fodboldspillere 
Kris Stadsgaard og Anders 
Nielsen, leverede trænere 
og træningsprogrammer 
til fodboldskolen. Træner-
teamet bestod i år af 15 
trænere og 7 assistenter. 
Blandt trænerne var i år de 
tre tidligere superligapro-
filer og landsholdsspillere 
Kris Stadsgaard, Martin 
Albrechtsen og Emil Lar-
sen samt akademitrænere 
fra Brøndby, Lyngby og FC 
Nordsjælland.

– Kvaliteten og engage-
mentet i trænerstaben høj, 
og det smittede af på del-
tagerne, som lærte mange 
nye træningsøvelser og fo-
kusområder til at udvikle 
deres fodboldspil, siger 
Carsten Schwensen fra He-
kla Boldklub. 

Det er tredje år i træk, at 
Hekla afholder fodboldsko-
le i samarbejde med Pro De-
fending, og fodboldskolen 

er på rekordtid blevet meget 
populær. Samtlige billetter 
blev solgt på under en time, 
da de blev sat til salg for et 
halvt år siden. Fodboldsko-
len har således vist sig at 
være et populært alternativ 
til DBU's fodboldskoler. 

– Prisen for deltagelse er 

den samme, men kvalite-
ten af træningen på Heklas 
Pro Defending fodboldskole 
er markant højere. Det er i 
hvert fald deltagernes egen 
vurdering, siger Carsten 
Schwensen.

Corona 
mandsopdækket
Det var ikke kun fodbold-
træning, der stod på pro-
grammet på fodboldskolen, 
selvom fodbolden selvfølge-
lig udgjorde omdrejnings-
punktet. Der var masser af 

mulighed for social hygge 
og samvær mellem børne-
ne, som nød at se hinanden 
igen efter den lange som-
merferie. Dog var det lidt 
mere besværligt end tidli-
gere år.

– Logistikken omkring 
dette års fodboldskole var 

selvfølgelig ekstra udfor-
dret på grund af coronasi-
tuationen, siger Carsten 
Schwensen. 

Det betød blandt andet, at 
spillerne primært skulle op-
holde sig i nogle forud ind-
delte grupper og zoner på 
anlægget samt anvende ad-
skilte indgange og udgange 
ved klubhuset. 

– For at det kunne lade 
sig gøre, fik vi frivillig as-
sistance fra en gruppe af 
trænere, ledere, forældre, 
senior- og ældre ungdoms-
spillere i klubben, som 

ydede et stort bidrag til, at 
det hele klappede og kom 
til at fungere efter planen, 
siger han.

Der er allerede indgået 
aftale mellem Hekla og Pro 
Defending om at afholde 
fodboldskole igen i somme-
ren 2021 på Hekla Park.

Humøret var lige så 
højt som tempera-

turerne til Heklas 
Fodboldskole.

det var trænere af 
den fineste kaliber, 
der trænede Bryg-
gens fodboldta-
lenter. Blandt dem 
tidligere superliga- 
og landsholdsspiller 
Martin Albrechtsen.

de smarte finter 
blev slebet af og 

gjort knivskarpe til 
den kommende ef-

terårssæson i Hekla 
Boldklub.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis du har været på Ros-
kilde Festival, har du mulig-
vis mødt dem iført orange 
veste: Roskilde Festival 
Experiences sikkerheds-
værter. Men i en sommer-
sæson uden festivaler og 
store musikarrangementer 
er vestene skiftet ud med 
blå skjorter, og Roskildes 
urinstøvede marker skiftet 
ud med Amager Strand, Ny-
havn, Sandkaj, Havnepar-
ken på Bryggen og en lang 
række andre hotspots, hvor 
københavnerne samles, når 
solen kigger frem. 

Coronaværter
Den sidste måned har Kø-
benhavns Kommune nemlig 
hver dag sendt 20 sikker-
hedsværter, der af kommu-
nen bliver kaldt corona-
værter, på gaden for at gå i 
dialog med københavnerne 
om corona og om, hvordan 
man holder afstand.

– I Havneparken på Is-
lands Brygge er der afteg-
net felter på plænerne, der 
viser, hvor man må sidde, 
og hvor man ikke må sidde. 
Der går værterne rundt og 
gør folk opmærksomme på, 
hvis de sidder på et stiområ-
de, og viser, hvor de så kan 
sætte sig hen i stedet, for-
klarer Morten Therkildsen, 

der er head of security i 
RFX Safety og tilføjer:

– De fleste folk ved det jo 
godt selv, men de glemmer 
det. 

Værterne går to og to og 
er bevæbnet med brede 
smil og venlig dialog, men 
har ingen beføjelser som 
sådan. Hvis folk ikke flytter 
sig, når de bliver bedt om 
det, sker der altså ikke no-
get ved det. 

– Hvis de ikke rykker, si-
ger vi ‘god fornøjelse’, for vi 
har ingen beføjelser til an-
det end at smile og hjælpe 
folk. Men vores vores erfa-
ring er, at folk er lydhøre, 
siger Morten Therkildsen 
og fortsætter:

– Du kan godt møde en 
ældre herre med en hund, 
der siger, ‘jeg bor her’, og 
andre synes måske, at det 
er underligt, at vi henven-
der os, eller er ligeglade. 
Men generelt siger folk tak 
og følger anvisningen, fordi 
de ved, at vi passer på dem. 

Festivalfri sommer
Værterne færdes hjemme-
vant i folkemængderne. 
Det kender de fra Roskilde 
Festival, hvor en del af dem 
blandt andet har stået for 
billetkontrol, gået camping-
vagt eller lavet sikkerhed 
foran scenerne, men også 
fra store arrangementer i 
KB Hallen, Royal Arena, Te-
lia Parken eller Copenhell. 

I forbindelse med genåb-
ningen af Danmark har de 
blandt andet hjulpet til ved 
genåbningen af Zoo og nu 
altså som coronaværter.

Tys tys
Ifølge Morten Therkildsen 
er coronaværternes opdrag 
at hjælpe med at holde af-
stand, men at de også er 

opmærksomme på de støj-
problemer, særligt Bryggen 
har været plaget af henover 
sommeren.

– Vi ved godt, at der har 
været en del kritik af, at der 
bliver spillet høj musik. Så 
når vi går rundt, minder vi 
også folk om, at de skal vise 
hensyn, selvom det ikke er 
det, vi er hyret til, fortæller 
han og tilføjer:

– Vi kan også godt finde 
på at give folk en affalds-
pose, hvis de ser ud til at 
mangle det.

Kommunen har ansat 
20 sikkerhedsværter, som 
hver dag bliver fordelt på en 
række hotspots i byen efter 
behov. Der er som hoved-
regel to værter til stede på 
Islands Brygge mellem klok-

ken 12 og 20. Ordningen skal 
efter planen fortsætte resten 
af august. Værterne er afløn-
net efter aftale med 3F.

BYGGERI

Roskildevagter opretholder 
afstandskrav i Havneparken
Den sidste måned har 
såkaldte ‘sikkerhedsværter’ 
fra Roskilde Festival Gruppen 
patruljeret i Havneparken og 
hjulpet badegæster med at 
overholde myndighedernes 
afstandskrav

Høj sol og unge 
studerende med ferie 
gjorde, at der var nok 

at se til for corona-
værterne i Havnepar-

ken i weekenden.
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1. Hvis du spadserer på Eli Møllers Bro, 
hvad krydser du?

 a. Havnevigen
 b. Den lille sø ved Amager Fælled 
 c. Christianshavns Vold

2. Hvis du spadserer på ”Ho Chi Minh-
stien”, hvor befinder du dig i verden?

 a. Havneparken
 b. Ballonparken
 c. Hekla Park

3. Hvis du spadserer på den vej, som i 
gamle dage var ”stien” til resten af 
Amager, hvor går du?

 a. Njalsgade
 b. Amager Boulevard
 c. Vejlands Allé

4. Hvis du trasker op ad ”Det Våde 
Hjørnes” trappe, hvor er du henne i 
verden?

 a. Haraldsborg.
 b. Artillericaféen.
 c. Café Langebro. 

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

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
3321 0004 · www.estate.dk

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

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

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.

stikkelsbær søges

Små røde glatte bær. Cirka halv stør-

relse af almindelige bær. Har du en 

busk af denne type, så kontakt Morten 

på nummer 41428945.

 Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)

andelslejlighed på Bryggen købes.

Jeg er meget fleksibel med overtagel-

sesdato og har pengene klar.

Ring eller sms til 51927528. TAK

Venlig hilsen Mette



Kære Luka,

du ønskes tillykke den 17. juli med din 

1. års fødselsdag.

Mange kærlige hilsener  

fra din Oldemor
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deT  
sKeR  
På 
BRyGGeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚KERAMIK

Mød skaberen i Formverk
Det anerkendte kerami-
kerpar Hans og Birgitte 
Börjeson, der er kendt un-
der navnet Fulby Keramik, 
rykker midlertidigt fra Sorø 
til Thorshavnsgade, når de 
gæster Formvek fra 13. til 
15. august. Det sker i for-

bindelse med eventet ‘Meet 
the Maker’, og i perioden 
vil Fulby Keramik sammen 
med Formverks reside-
rende kunsthåndværkere 
gøre kælderbutikken til et 
hotspot for smykker og ke-
ramik.

‘Meet the Maker’ rejser 
sig som en fugl Føniks i 
asken fra Danske Kunst-
håndværkere & Designeres 
årlige Frue Plads Marked, 
der desværre måtte afly-
ses på grund af Covid-19. I 
stedet gentænkte Ulrikke 
Ramin fra Formverk marke-
det og tog initiativ til en al-
ternativ måde for de mange 
kunsthåndværkere at udstil-
le deres kreationer. I stedet 
for markedet på Frue Plads 
vil mere end 88 professio-
nelle kunsthåndværkere og 
designere præsentere og 
sælge deres værker og vise 
deres arbejdsprocesser fra 
47 værksteder og butikker i 
Storkøbenhavn.

Meet the Maker CPH 
hos Formverk og i resten 
af København den 13-15 
august. Formverk inviterer til 
reception i butikken i Thors-
havnsgade 12 torsdag den 
13. august kl. 15-19. Se det 
fulde program og samtlige 
udstillingssteder på dkod.dk/
meet-the-maker-cph/

Hans og Birgitte 
Börjeson har 
levet og arbejdet 
sammen i 57 år 
og var med til at 
starte det tradi-
tionsrige Frue 
Plads Marked for 
37 år siden. De 
er blandt andet 
kendt for deres 
karakteristiske 
FULBY-kander.
Foto: PR

❚MOTION

Lorteøen rundt på cykel
I forbindelse med Golden 
Days på Amager inviterer 
Majken Astrup den 6. og 10. 
september på cykeltur på 
berømte og berygtede Ama-
ger under titlen ‘Lorteø eller 
ønskeø’. Øen har i århund-
reder været hovedstadens 
losseplads og hængeparti, 
skueplads for henrettelser 
og afsætning af københav-
nernes latriner. Men også 
lagt jord til kongens spise-
kammer, eksperimenter 
med indvandrere og moder-

ne nybyggerier i vildskab.
Majken Astrup er journa-

list, historiker og står bag 
podcast-serien ‘Stemmer 
fra Amar’. Hvis du hellere 
tager turen på gåben er der 
også mulighed for at komme 
på byvandring den 6. og 13. 
september.

Cykeltur den 6.9 og den 
13.9. klokken 13 fra hjørnet 
af Amagerbrogade 18 og 
Svinget. Billetter koster 40 
kr. pr. Person og kan købes 

på billetto.dk. Der er også 
byvandring den 6.9 og den 
13.9. klokken 10 fra hjørnet 
af Hans Bogbinders Allé og 
Amagerbrogade. Også de bil-
letter koster 40 kr. pr. person 
og kan findes på billetto.dk.

❚FILM

Katten kommer! 
Katten kommer!
Der er filmhygge for de 
mindste når biblioteket i 
Njalsgade vækker Cirkeline 
fra hendes tændstikæske 
og viser små, korte film for 
3-4 årige. Det sker den 31. 
august klokken 10-10:30.

Filmvisningerne er en del 
af børnelitteratur-festivalen 
‘Vi elsker bøger’, der i år på 
grund af covid-19 ser lidt an-
derledes ud, men rummer 
masser af sjove oplevelser 
for børn. 

Cirkelinefandango på 
Islands Brygge Bibliotek den 
31. august klokken 10-10:30. 
Visningerne er gratis men 

kræver tilmelding på billetto.
dk. Det fulde program for 
børnelitteraturfestivallen ‘Vi 
elsker bøger’ kan findes på 
bibliotek.kk.dk.

Hanne Hastrups 
elskede figur fra 1957 
Cirkeline er stjernen 
når Islands Brygges 

Bibliotek viser kortfilm 
for de mindste.
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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). eli Møllers Bro 
krydser stadsgraven mellem 
Christianshavns Vold og 
enveloppevej. Hun grundlagde 
kollegiet Kvinderegensen i 1929. 
Kvinderegensen er det første 
københavnske kollegium, der 
optog kvinder. Broen ligger i 
nærheden af sas-hotellet og 
Kvinderegensen på adressen 
amager Boulevard 101.
2. (b). Ballonparken. sti bag 
de historiske barakker ved 
artillerivej. Ballonparken blev 
i 1948 omdannet til kollegium 
for mandlige studerende, der i 

1960'erne smuglede kvinder ad 
bagvejen (ud om hovedgaden) 
ad stien bag om husene, hvor 
de ikke kunne ses af kollegiets 
opsynsmand.
3. (a). Njalsgade. Bryggeboerne 
kaldte stykket fra artillerivej til 
amager Fælledvej ”stien” og 
det var først sidst i 60’erne, at 
stykket blev asfalteret og kom til 
at hedde Njalsgade. 
4. (b). Tilbage i 60’erne sprang 
et vandrør på toilettet, og vandet 
fossede ud på gaden, ned ad 
trappen – deraf navnet

Søndag den 16/8 kl. 11 
Højmesse  
Michael Krogstrup Nissen  

Søndag den 23/8 kl. 11  
Højmesse 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 30/8 kl. 11  
Højmesse  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 6/9 kl. 11  
Højmesse  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 13/9 kl. 11  
Højmesse 
Inger Lundager

Lørdag den 19/9 kl. 10 
Konfirmation 
Lars Ahlmann Olesen

Lørdag den 19/9 kl. 12  
Konfirmation  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 20/9 kl. 10 
Konfirmation 
Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

HyGGE I KIRKEHAvEN

Torsdag d. 20/8 kl. 14-16, holder vi 
igen hygge I Kirkehaven ved Hans 
Tausens Kirke.  Alle er velkomne 
og der vil blive serveret et lettere 

traktement. Tilmelding sker til 
kirkekontoret på telefon 32 57 41 96 
eller mail islandsbrygges.sogn@
km.dk 

Vi satser på lunt vejr, men ellers så 
husk en jakke.   
Arrangementet aflyses i tilfælde af 
regn. 

ORIENTERINGS-
mødE  
TIRSdAG d. 18. 
AUGUST KL. 19.00
Den 15. september afholdes der 
valgforsamling i landets sogne. Her 
vælges medlemmer til de danske 
menighedsråd.
Du bestemmer, hvad din kirke 
kan – så måske er du vores nye 
menighedsrådsmedlem?  
Hør mere til orienteringsmødet 
som foregår i Hans Tausens Kirke, 
Halfdansgade 6.

Dagsorden for orienteringsmødet:
 ❙ Velkomst ved menighedsrådet.
 ❙ Valg af dirigent.
 ❙ Orientering om arbejdet i den 

forløbne funktionsperiode og 
orientering om det kommende 
menighedsråds opgaver.

 ❙ Visioner, ønsker og ideer til det 
kommende menighedsråd. Oplæg 
ved menighedsrådet og debat.

 ❙ Redegørelse for det seneste års 
regnskab samt det kommende 
års budget.

 ❙ Orientering om datoer og regler 
for opstilling og valgforsamling, 
og orientering om muligheden for 
at udløse afstemningsvalg.

 ❙ Oplysning om antallet af 
kandidater, der skal vælges til 
menighedsrådet.

 ❙ Foreløbigt overblik over, hvem 
der eventuelt er interesserede 
i at opstille som kandidater 
og stedfortrædere på 
valgforsamlingen i september.
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HVad MeNeR du?
deLTaG i 
deBaTTeN
sKRiV TiL 
redaktion@
bryggebladet.dk

BLABLABLA?

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

Har du ikke 
Bryggenet 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/. 

Referat fra re-
præsentantskabs-
møde
Referat af afstemningen er 
udsendt til medlemmer og 
repræsentanter og lagt på 
Bryggenets hjemmeside.

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.

Min elskede søn  
og bedste ven

Poul Asbjørn  
Sørensen

er afgået ved døden

Ruhdi Sørensen
Begravelsen har fundet sted

Plan for plejehjem, daginstitution 
og skolehave i høring
Lokalplantillægget, der skal muliggøre byggeriet af en 
ny daginstitution, et plejecenter og en skolehave på 
Artillerivej er i offentlig høring indtil midten af september

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

I kommunens budgetaf-
tale fra 2018 blev der sat 
gang i arbejdet frem mod, 
at Islands Brygge i løbet af 
de kommende år får et nyt 
plejecenter, en ny daginsti-
tution og en skolehave til 
bydelens mindste grønne 
fingre. Behovet for institu-
tionspladser var så stort, at 
Børnehuset Fælleden alle-
rede sidste år slog dørene 
op i midlertidige bygninger.

Nu er første udkast til 
den lokalplan, der skal bane 
vejen for byggeriet af den 
permanente daginstitution, 
plejecenteret og anlæg-
get af skolehaven, så klar 
og sendt i offentlig høring 
på kommunens digitale 
høringsportal blivhoert.
kk.dk.

Byggegrundstetris
I lokalplantillægget fremgår 
blandt andet den endelige 
placering af de nye bygnin-
ger, hvor daginstitutionen 
og plejecenteret er placeret 

i den sydlige ende af arealet 
og skolehaven mod nord. 
Det var ikke den placering 
de frivillige kræfter bag 
skolehaven oprindeligt hav-
de håbet på, men de slap til 
gengæld for at afgive yder-
ligere kvadratmeter til den 
grønne kile, der er planlagt 
mellem bygningerne og ha-
ven, som det på et tidspunkt 
blev foreslået. 

Når høringsperioden er 
overstået skal lokalplanen 
igen behandles politisk i 
Teknik- og Miljøudvalget, 
Økonomiudvalget og til 
sidst i Borgerrepræsenta-
tionen. Når den har fået 
grønt lys alle tre steder kan 
byggeriet gå i gang.

Lokalplanen for Artillerivej 
øst er i høring på blivhoert.

kk.dk indtil den 21. septem-
ber. På nuværende tidspunkt 
er der endnu ikke afgivet 
nogen høringssvar. 

Planerne for Bryggens 
nye plejecenter, dagin-
stitution og skolehave 

tager form og er nu i 
offentlig høring. 

find os på:

Find Bryggebladet på 
Facebook og bliv venner 
med os dér! Her kan 
du følge med i vores 
opdateringer og give os tip 
om vores lokalområde.

FACEBLADET

alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Med blåt 
går det godt
Spis endelig løs af naturens flotte 
blå bær. Ikke nok med at de smager 
godt, så er de også sunde

Tekst: Thomas Neumann
Foto:
redaktion@bryggebladet.dk 

En regel i naturen siger, at 
‘med blåt går det godt’. Stort 
set alle planter med blå 
blomster er smukke, og næ-
sten alle blå bær er sunde. 
For eksempel blåhat, korn-
blomst, kulsukker, cikorie, 
forglemmigej, liden klokke, 
blåmunke, musevikke, ok-
setunge og slangehoved.

De fleste kan ses på Fæl-
leden. Grunden til disse 
smukke blå og lilla nuancer 
er et farvestof – anthocya-
niner. Ud over at de sikrer 

stor æstetik i naturen, er 
anthocyaniner også mega 
sunde. I langt de fleste blå 
frugter er det netop det far-
vestof, der er på spil, og det 
gør meget godt.

De er positivt mistænkt 
for at: Reducere hjerte/kar-
sygdomme, nedsætte stiv-
heden i arterierne og give 
lavere blodtryk, mindske ri-
siko for kræft, øge chancen 
for at leve længere, mindske 
risiko for demens.

Hvis blot en pille eller en 
ret havde én af ovenstående, 
ja så ville vi alle smæske os 
i det dagen lang. Men natu-
ren har hele pakken, og her 
er der god chance for at få 
store madoplevelser, sund 
korpus og blå tænder.

et bærår
I naturen og eller haven er 
der en lang række frugter 
og bær, man kan spise løs 
af. Solbær, blåbær, hylde-
bær og surbær er absolut 
topscorere her. Men spis 
bredt over det blå felt, og 

sensommeren bliver endnu 
sødere og sundere. På Fæl-
leden er der lige nu begyndt 
at komme brombær – og det 
bliver et super bærår.

Bær i naturen, der er blå 
og meget, meget sunde, er 
blandt andet tranebær, hyl-
debær, surbær (aronia – fin-
des ved DR Byen), blåbær, 
revlingebær, mosebøllebær, 
solbær, brombær, jordbær 
og hindbær (kun lidt) og 
kirsebær.

solskjold
Evolutionært er anthocya-
nin et spændende stof. Det 
findes kun hos planter på 
landjorden, men her er 
det meget udbredt. Det er 
sandsynligt, at farvestoffet 
oprindeligt har fungeret 
som UV-skjold hos de før-
ste planter, der invaderede 
landjorden. Dengang mang-
lede ilt i atmosfæren, hvor-
for også ozonlaget mang-
lede til afskærmning for 
den energirige ultraviolette 
stråling.

De første insekter, som 
siden tog det tørre miljø i 
besiddelse, kan så have ud-
viklet en særlig følsomhed 
for netop det UV-lys, disse 
stoffer tilbagekaster. Fordi 
det har kunnet hjælpe dem 
til at finde frem til de plan-
ter, de levede af. Senere i 
evolutionsforløbet har plan-
terne så taget disse stoffer i 
anvendelse for at tiltrække 
bestøvere.

Så lad jer tiltrække af de 
smukke blå blomster, og 
lad jer fråde i de blå frugter. 
Rødvin er også godt her.

Brombær er et af 
de mange sunde 
og blå bær. Og de 
kan findes på Fæl-
leden.

NEUMANNS 
NATUR


