Bryggen på budgettet

Venner på Fælleden

Ture på vandet

Daginstitution og skolehave på
Artillerivej, ny skole til Vejlands
Kvarter og ikke mindst de hundedyre reparationer af Langebro
er blandt de projekter, der kom
på kommunens budget for 2021.
(Foto: Astrid Maria Rasmussen)

Hvor stort bliver Vejlands
Kvarter, og hvad kommer det til
at betyde for naturen. Det gav
Amager Fælleds Venner deres
bud på, da de guidede, tegnede
og fortalte på Lærkesletten.
(Foto: Frej Pries Schmedes)

Med store armbevægelser og
snakketøjet i orden guider Henrik Gutte Koch gennem både det
nye og det gamle København
fra vandsiden. (Foto: Ricardo
Ramirez)

side 2 til 5

side 10

side 17

10. september 2020
28. ÅRGANG	

NR. 14

Amager Fælleds Venner
vender deres stifter ryggen
Utilfredshed i Amager Fælleds Venner med Klaus
Mygind og hans parti SF’s delagtighed i aftalen om
at bebygge Lærkesletten presser politikeren ud af
styregruppen for den borgergruppe, han selv tog
initiativ til for mere end fire år siden

Det store spøgelse
Motiveret af udsigten til,
at en planlagt havnetunnel
læs mere på side 6
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Efter mere end fire år som
en af de drivende kræfter
i Amager Fælleds Venner
er bryggebo og medlem af
Borgerrepræsentationen for
SF Klaus Mygind smidt på
porten af den borgergruppe, han selv stiftede i 2016.
Amager Fælleds Venner har
som erklæret mål at forhindre alle byggeplaner på Fælleden. Men Klaus Mygind
er, sammen med sit parti SF,
medunderskriver på aftalen
om at bygge det kommende
Vejlands Kvarter. Det mener
den øvrige koordinationsgruppe i Amager Fælleds
Venner er uforeneligt med
Klaus Myginds fortsatte
virke i gruppens inderkreds.

en ulmende utilfredshed
med Klaus Myginds involvering op til overfladen.
– Da vi snakkede om at
stifte den nye forening, blev
spørgsmålet rejst om, hvad
jeg egentlig lavede der, erindrer Klaus Mygind og fortsætter:
– Der har efterfølgende
været diskussion på Facebook om, hvem der sagde
hvad og hvornår. Jeg oplevede det som, at jeg blev bedt
om at gå, og at der ikke var
nogen, der modsatte sig det.
Jeg ville heller ikke være
der, hvis jeg var uønsket.
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redaktion@bryggebladet.dk

Det bekræfter talsmand
i Amager Fælleds Venner
Steffen Rasmussen.
– Vi kan allesammen rigtig godt lide Klaus. Men der
er mange følelser på spil, og
folk mente, at det, SF har
gjort, og som Klaus har været med til, var et kæmpe nederlag for Amager Fælled.
Derfor var der bekymring
om det blandede signal, det
ville sende, hvis han havde
en central rolle i gruppen.
Det skete i forbindelse
med drøftelser om stiftelsen af en ny forening, der
blandt andet skal give Amager Fælleds Venner større
muskler i juridiske spørgsmål i forhold til Amager Fælled. Klaus Mygind tilbød at
deltage i den nye bestyrelse
som revisorsuppleant, men
under drøftelserne boblede
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Kigkurren 8G, 1. sal, København S · +45 32 57 75 44
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Livredderne
har haft travlt i
Havneparken i år

Bryggen på budgettet
Der blev fundet penge til den kommende
skolehave og den nye daginstitution på
Artillerivej, da aftalen om kommunens
budget for 2021 faldt på plads i sidste uge.
De midlertidige pavilloner på skolen bliver
forlænget, belysningen på fælledcykelstien
bliver udskiftet, og så bliver Langebro
repareret for en mindre formue

Næsten dobbelt så mange gange
som sidste år har livredderne i
Havneparken lavet såkaldt oplysende
indsatser. Og to gange har de lavet
decideret livreddende aktioner
Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Der har været lidt mere at
se til for livredderne i Havneparken i forhold til sidste
år, hvis man ser på, hvor
mange aktioner og indsatser der har været.
Både når det kommer til
oplysende indsatser, forebyggende aktioner, førstehjælpsaktioner og livreddende aktioner, har der
været mere gang i den i
Havneparken end sidste år,
der dog også havde været
noget mere stille i forhold
til 2018.

Oplysning og livredning
I år har livredderne foretaget såkaldt oplysende indsatser godt 3.500 gange,
hvilket næsten er dobbelt så
mange gange som året før,
hvor de knap 1.800 gange
har informeret badegæsterne i Havneparken om
baderådene, vejrforhold eller ting, som man særligt
skal være opmærksom på i
Havneparken.
To gange har livredderne
været i aktion, hvor de lever op til deres navn i yderste potens. Der har nemlig
været to gange, hvor de har
reddet et eller flere men-

neskeliv. Sidste år var der
ingen livreddende aktioner, og året før var der en
enkelt.

Førstehjælp og
forebyggelse
Livredderne skal ikke kun
redde liv og udstikke baderåd. De skal også tage sig af
bistik, dehydrering, snitsår
og lignende førstehjælpsproblemer. Det har de gjort
155 gange i år, hvilket er en
smule mere end sidste år,
hvor det blot var 92 gange,
livredderen måtte finde førstehjælpskassen frem. Men
går man tilbage til 2018, så
var der dengang hele 268
førstehjælpsaktioner.
For at komme potentielt
farlige situationer i forkøbet
foretager livredderne også
forebyggende aktioner som
for eksempel at få badegæsterne til at svømme tættere på land eller lignende.
429 gange har livredderne
i år afmonteret potentielt
farlige situationer. Sidste år
var det kun nødvendigt 28
gange, så det er her, man
ser den største procentmæssige stigning i forhold
til sidste år.
Livredderne havde sæsonens sidste dag i Havneparken den 31. august.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez og
Andreas Kirkeskov
Illustration: KK

stod Enhedslisten, Alternativet og løsgænger Niko
Grünfeld.

redaktion@bryggebladet.dk

Naturbyen på
Artillerivej

Det er den store pengepung, der er fremme, når
Borgerrepræsentationens
partier hvert år forhandler
om kommunens budget for
det kommende år. I årets
forhandlinger var der en
del projekter i ‘skal’-kolonnen og derfor ikke nær så
mange midler til fis og ballade. Alligevel blev Islands
Brygge tilgodeset på flere
områder i den endelige aftale, der blev indgået mellem
Socialdemokratiet, Venstre,
De Radikale, SF, De Konservative, Dansk Folkeparti
og Fremad. Uden for aftalen

Nu ser der endelig ud til at
komme skub i planerne på
Artillerivej 69. I 2018 blev
planerne om en ‘mikronaturby’ med en ny daginstitution, et plejecenter og en
skolehave søsat. Siden har
flere tegnestuer slået forskellige streger på kortet
over området, indtil man
landede på den indretning
af arealet, der netop nu er i
høring på blivhoert.kk.dk.
Når høringen er afsluttet,
bliver planen godkendt politisk i løbet af efteråret.
Nu er der også afsat pen-

ge til næste etape af projektet. Budgetpartierne har
nemlig afsat 70,7 millioner
kroner til opførelsen af den
nye integrerede vuggestue
og børnehave.
– Islands Brygge er inde
i en rivende udvikling og er
populær blandt børnefamilier. Derfor arbejder vi målrettet på at få bygget flere
daginstitutioner i bydelen.
For det er vigtigt med gode
institutioner tæt på hjemmet, så hverdagen hænger
sammen. Den nye daginstitution bliver en del af den
dejlige nye mikronaturby
sammen med skolehaven
og det nye plejehjem med
Amager Fælled i baghaven.
Så børnene bliver en del af
et større fællesskab og får
naturen helt tæt på, skriver

overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse.
Institutionen findes ret
beset allerede. Sidste sommer åbnede Børnehuset
Fælleden i midlertidige
bygninger på arealet. Når
den permanente institution
efter planen står klar i 2022,
flytter børn og personale
over i de nye bygninger, og

Med penge til både daginstitution og skolehave
mangler kun den sidste
politiske behandling
af lokalplanforslaget
for Artillerivej Øst, før
byggeriet af den kommende mikronaturby
kan gå i gang.
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Vor viden – din sundhed

Repair & treat sæt
Purely
Professionel
Kom godt i gang
med
din medicin
150+150 ml

GODTD

Hair Care sæt til fint eller
kraftigt hår 300+300+250 ml

320
Før op til 440,00

Frit valg
Medicinsamtale er en gratis
ydelse vi tilbyder vores 00
Før op til 505,00
kunder på Islands Brygge Apotek00
med en af vores
dygtige farmaceuter.
SPAR

TILBU

340

TEKET
Vi skelner
mellem
to samtaler som typisk varer 5-1000
PÅ APO
minutter: Den ene samtale, er hvis du inden for de
MBER fået ordineret medicin til
senesteDER628.måneder
har
DECE
NOVEMBER TIL 28.
GÆL
behandling af en ny diagnosticeret kronisk sygdom. Den
anden samtale er hvis du har fået ordineret medicin
i mindst 12 måneder for en kronisk sygdom og har
manglende medicinefterlevelse.
SPAR

LIGE NU!

OP TIL

120

OP TIL

165

00målgrupper, og har du lyst til at
Hører du til en af disse to
komme og tale omkring din medicin er du velkommen til
at ringe til os og bestille tid senest d. 16/9-2020.
Samtalerne holdes
torsdag den 17. september
kl. 9:30-17:30 hos
Islands Brygge Apotek

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

FEMININ NYHED
I SLOWMOTION
Vi tilbyder nu massage af vores erfarne
kvindelige massører Kristine og Maria.
Book tid hos på slowmtion.dk og
se mere om hold- og massagetider
på www.slowmotion.dk eller ring
på 40556860.
Vi glæder os til at se dig i Slowmotion,
Egilsgade 22, Islands Brygge.

klinik for sundhed & velvære

· www.slowmotion.dk

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

den midlertidige institution
bliver revet ned for at gøre
plads til det planlagte plejecenter.
Der blev også fundet
penge til såsæd, gødning
og haveredskaber. 18 millioner alene til anlæg af haven
samt 5,9 millioner til den
efterfølgende drift. Dén nyhed vækkede jubel blandt
de involverede i skolehaveprojektet. Ikke mindst projektleder Johanna Lundell,
der havde svært ved at styre
sin begejstring i et opslag
på Facebook, umiddelbart
efter budgettet blev fremlagt:
“Vi kan ikke få armene
ned og jubler højt over
denne fantastiske besked.
Snart vil Skolehaven Islands Brygge vokse frem
af mulden i fysisk form, og
børnene kan begynde at
glæde sig”.
I samme omgang blev der
afsat 100.000 kroner om
året til det sociale værested
‘skuret’, som kommer til
at ligge ud til Artillerivej i
forlængelse af skolehaven.
Dertil kommer 4,1 millioner
til at etablere den grønne

kile, der skal være et offentligt tilgængeligt grønt område mellem skolehaven og
institutionsbygningen.

Skolekøkkener og
midlertidige pavilloner
Den nye udskolingsbygning, der er under opførelse
på Artillerivej 126, er endnu
et stykke vej fra at være klar
til at tage imod Bryggens
ældste
folkeskoleelever.
Derfor blev der på budgettet også afsat 8,1 millioner
kroner til at forlænge lejen
af de midlertidige pavilloner, som mange af skolens
elever modtager undervisning i i dag. Det fortsætter
altså frem til sommeren
2023. Forlængelsen betyder
dog, at det er nødvendigt at
shine pavillonerne en smule
op. Derfor er der også afsat 5,4 millioner kroner til
blandt andet efterisolering
af gavle og facader, opsætning af solcelleanlæg samt
montering af varmepumper
og udskiftning af radiatorer.
Derudover får skolen 2,2
millioner kroner til indkøb
af nyt inventar som borde

og stole i forbindelse med
udvidelsen af skolen. Og
så er der afsat 3,3 millioner
kroner til nye faciliteter til
udendørs undervisning i
madkundskab på skolens
udskolingsmatrikel. Det giver skolen mulighed for at
tilbyde madkundskab som
valgfag.

Ny skole på Fælleden
I forbindelse med byggeriet
af Vejlands Kvarter er der
også brug for en helt ny skole til de mange nye beboere
i området. Projektet ligger
et par år ude i fremtiden,
men de indledende øvelser
skal gøres allerede nu. Derfor har politikerne afsat 7,6
millioner kroner til planlægningen af den kommende nye fem-sporede skole.
Skolen skal dække behovet
for skolespor, KKFO samt
fritids- og juniorklubpladser
i Ørestad.
Pengene skal bruges til
blandt andet tekniske forundersøgelser, udbudsproces og byggeprogram. Når
planerne er klar, forventer
forvaltningen, at der kan

Lys i mørket. De slidte
diodelys i fælledstien
bliver langt om længe
skiftet ud.

søges om anlægsmidler til
selve byggeriet af skolen i
budget 2023.

Lys på fælledsti
Den asfalterede cykelsti
henover Amager Fælled
fra Artillerivej til Ørestads
Boulevard har længe kun
været pletvist oplyst i de
mørke timer, og i vinterhalvåret kan det være decideret
vanskeligt at orientere sig.
Mange af de små diodelys,
der er bygget ned i asfalten,
har nemlig udtjent deres
værnepligt for længst. Men
nu bliver belysningen genoprettet. Budgetpartierne
har nemlig afsat 0,3 millioner kroner til udskiftning af
de defekte pærer samt 0,1
millioner kroner til at vedligeholde belysningen fremlæs mere på side 4
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adrettet. Det drejer sig om
i alt 70 pærer, der er installeret forskudt af hinanden i
den asfalterede sti.
De nuværende dioder
havde en levetid på 2-3 år,
men teknologien har heldigvis udviklet sig i mellemtiden, så de nye pærer
forventes at kunne lyse i
5-10 år. Lysdioderne vil blive skiftet løbende, alt efter
hvornår de holder op med at
lyse. Hvert 20. år, når der alligevel skal lægges ny asfalt
på stien, vil hele baduljen
blive skiftet ud.

Trecifret millionbeløb til
Langebro
Det dyre dyr i åbenbaringen er Langebro, der er i
en sørgelig forfatning. I
2018 og 2019 blev der konstateret en række alvorlige skader på broen, som
kaldte på akutte reparationer. Kort fortalt var broen
utæt, og det vand, der
sivede ind, beskadigede
selve betonkonstruktionen
inde i broen. Derfor måtte
Teknik- og Miljøudvalget
i huj og hast kaste 36 millioner efter broen til akutte
reparationer for at forhindre, at den tog endnu mere
skade. Disse reparationer,
der skal udføres i løbet af
2020, er imidlertid kun det
første lille plaster på såret.
Broen har det nemlig så
skidt, at det var nødvendigt
at lave en stor og langsigtet
plan for genopretningen,
der kommer til at strække
sig over de næste ti år og
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koster flere hundrede millioner kroner.
Den næste, og største,
fase af redningen af broen
er nu finansieret med ikke
mindre end 258 millioner
kroner. Den kommende
gennemgribende renovering af primært betonen i
brokonstruktionen
kommer til at vare fra 2021 til
2025. Og så er projektet
ikke engang afsluttet. Herefter vurderer Teknik- og
Miljøforvaltningen, at det
er nødvendigt at genoprette
selve broklappen, hvilken
kommer til at vare fra 2026
til 2029 og koste mere end
14 millioner kroner.
Det lyder som svimlende
summer, men beløbet skal
ses i relation til alternativet,
som er at rive den gamle
bro ned og bygge en helt
ny. Et gigantisk projekt der
er estimeret til at koste op
imod 1,3 milliarder kroner.

Den store Langebro
står overfor en række
omfattende renoveringer. Arbejdet
kommer til at stå på
henover de næste ti
år og kommer til at
koste fem gange prisen på Lille Langebro.

BLIV KLÆDT PÅ TIL HØRINGEN FOR

VEJLANDS KVARTER

Forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter, samt kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport er i høring indtil
d.22. oktober 2020. Derfor inviterer Amager Vest Lokaludvalg
og Københavns Kommune til borgermøde
ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL.18.00-21.00
Kl. 18.00: Rundvisning ved By & Havn på området for det kommende kvarter. Vi mødes ved indgangen til Vandrehjemmet,
Vejlands Allé 200

bycirkus byløb bykoncert
byvandring byshelter bysport bykultur byleg bymiddag byforedrag byfest
bypride byhistorier bylitteratur byfødselsdag bynatur bykor byblomster
byhave bykunst bymarked

SØG BYDELSPULJEN TIL
DIN IDÉ

Kl. 19.00-21.00: Borgermøde i Bella Center, Center Boulevard 5
Her vil vi blandt andet informere om
• Forslag til lokalplan ved Teknik- & Miljøforvaltningen
• Præsentation af projektet ved Henning Larsen Architects
• Miljøkonsekvensrapporten
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
Send en skriftlig tilmelding til borgermødet til
vejlandskvarter@kk.dk senest fredag d. 18.september.
Læs mere om høringen på blivhoert.kk.dk og på avlu.dk

Kommende ansøgningsfrister er 14.september,
5. oktober, 9. november.
Læs mere på avlu.dk

Lynetteholm
Nyheder
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Ingen havnetunnel under Amager Fælled
Lynetteholm skal være en ny, mangfoldig bydel i Københavns
Havn, der kan stormflodssikre byen og skabe plads til ca.
35.000 beboere og arbejdspladser. Med budget 2021 er et
flertal på Københavns Rådhus enige om at arbejde videre
med Lynetteholm, og om at få igangsat VVM-undersøgelser af
metro og Østlig Ringvej, som kan lede bilerne uden om byen.

Boliger til

35.000

I årtier har planerne om en motorvejstunnel på tværs af Amager
Fælled
københavnere
rumsteret i undergrunden. Men nu ser den linjeføring ud til at være
endegyldigt skrinlagt, efter at partierne bag den nye aftale om Lynetteholm
havnen
har valgt kun at arbejde videre med én mulig linjeføring østMetro
foroverAmager
Strandpark
København står midt i en historisk
vækst, hvor næsten 10.000 nye
københavnere kommer til hvert år.
Samtidig skal byen sikres mod stigende vandstande.

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

Med den netop indgåede
aftale om kæmpeprojektet
Lynetteholm ser alle planer om at enten bore eller
nedgrave en motorvejstunnel tværs igennem Amager
Fælled ud til at være sparket
til hjørne. Ifølge den aftale,
som et flertal af partierne i
Borgerrepræsentationen er
blevet enige om, skal der
nemlig kun laves yderligere
miljøundersøgelser af én
af de potentielle. Det drejer sig om den model, hvor
tunnelen føres i en bue om
Amagers Østkyst. På den
måde kan tunnelen etableres fra oven som en sænketunnel, hvilket er langt billigere end at bore sig gennem
undergrunden.

Bæredygtig, med grønne områder
ken
og Amager
Fælledbliver
for at
og
kystlandskab
mod Øresund
koble denetpå
AmagermotorLynetteholm
langsigtet
bidrag
til
byens udvikling.
Med boliger til
vejen
ved Sjællandsbroen,
35.000
københavnere
og lige så var
er skrottet.
Scenariet
mange arbejdspladser kan man skabe
ellers
en
del
af
den
seneste
plads til flere københavnere og undgå,
forundersøgelse, som var
at boligpriserne stiger mod himlen.

på bordet under forhandlingerne
om2021tunnelen.
Både
Med
budget
vil Københavns
Kommune
arbejde
for at
en aft
ale med
muligheden
for
bore
tunstaten om Lynetteholm – med fokus
nelen under Fælleden, hvilpå bl.a. infrastruktur, der kan reducere
ket ville være mere skånsomt, men hundedyrt. Men
også manges skrækscena-

fra overfladen af Amager

Infrastruktur
til Lynetteholm
Fælled. Men
disse forslag

Fra
2018-2020 har
Transportminiundersøges
altså
ikke nærsteriet og Københavns Kommune
mere i den nye aftale.
m.fl. undersøgt mulighederne for at
betjene Lynetteholm med metro og
en Østlig Ringvej. Der er undersøgt tre
forskellige forslag til metro og ni bud
på
linjeføring
af en
Østlig Ringvej
fra
Det
gør til
gengæld
muligNordhavn til Amagermotorvejen eller
heden for en ny metrolinje,
Øresundsmotorvejen ved lufthavnen.

Mere metro

der har som hovedformål at
forbinde Lynetteholm med
resten af København, men
Linje

Nordhavnstunnel

Metrolinje M5
Metrolinje M5 Vest
Østlig Ringvej
Eksisterende metro

v/Lynetteholm N

v/Lynetteholm S
v/Rigshospitalet

Østerport
v/Refshaleøen

v/Stengade

Banetype
Højbane
Tunnel
Rampe
Kontrol- og
vedligeholdelsescenter

Forum
v/Kløverparken
København H

Fælleden går fri

trafikken i byens centrum. Og på at
udviklingen skal ske så skånsomt som
muligt over for klima, miljø og resten
af København. Samtidig stilles der
en garanti på 400 mio. kr. for at sikre
finansieringen af et kystlandskab ud
mod Øresund på størrelse med Kørium: En
tunnel
gravet ned
benhavns
største
park, Valbyparken.

Islands Brygge

v/Prags Boulevard Øst
v/Prags Boulevard
Amagerbro

(støtteannonce fra bryggebladet-læser

Den østlige linjeføring betyder formentlig, at den anden
mulighed, som var at føre
tunnelen tværs gennem
Amager under Kløvermar-

STAY AWAY
FROM
NEGATIVE
PEOPLE…
THEY HAVE A
PROBLEM
FOR EVERY
SOLUTION!
A.E.

Partierne bag budget 2021 vil arbejde
for at få igangsat miljøundersøgelser
(VVM) af metrolinjerne M5 eller M5
Vest, der går på tværs af havnen og
forbinder Lynetteholm med Østerport
og København H. Begge linjer vil dessombidrage
ved tilsamme
uden
at afhjælpelejlighed
fremtidig
vil give Islands
Brygge
en
pladsmangel
i den eksisterende
metro.
M5
dækker samtidig Indre NørrenyVest
metroforbindelse.
Der
bro
i dag ikke
er og
toRigshospitalet,
potentielledermetrolinhar metro.

jer i spil – M5 og M5 vest

Gamle elevers aften på
Islands Brygge 2020
Traditionen tro afholder Skolen på Islands
Brygge en aften for tidligere elever, i år
torsdag den 17. september kl. 17-19
i skolens EAT-lounge.
Arrangementet er åbent for alle tidligere elever
og ansatte på skolen.
Vi håber, at mange vil møde op til en hyggelig
stund med glædelige gensyn.
Der vil være lidt snack på bordene og mulighed
for at købe drikkevarer.
Vi glæder os til at se jer
Skolen på Islands Brygge

– som
begge
vil forbinde
Østlig
Ringvej
som sænketunnel

den eksisterende
Partierne
bag budget 2021 vil Islands
samtidig
Brygge
arbejde
for, atmetrostation
staten igangsættermed
en
miljøundersøgelse
(VVM) afog
Østlig
Hovedbanegården,
den
Ringvej som en sænketunnel langs
ene vil give bryggeboerne
kysten – bl.a. med fokus på hvortogforbindelse til Nørrebro,
dan partikelforurening i tunnelen
Rigshospitalet,
Østerport,
begrænses.
En sænketunnel
er
Refshaleøen
i anlægsen fjern
relativt
billigere endog
andre
metoder
skånsom
for den
fremtidogogså
Lynetteholm.
eksisterende by. Denne linjeføring
går udenom Amager Fælled. Ved
Aftalen om Lynetteholm
anlæggelsen af Østlig Ringvej skal
vartages
en del
af budgetforhandder
hensyn
til havmiljøet.
lingerne og er indgået melDen
proces
lemvidere
samtlige
partier i BorgerLynetteholm
skal udviklesundtagen
sammen
repræsentationen
med københavnerne, organisationer
Enhedslisten,
Alternativet
og
og faglige aktører. I december 2020
løsgænger
Niko
Grünfeld.
får
alle mulighed
for at
komme med
input, når miljøundersøgelsen af selve
anlæggelsen af holmen i Øresund
sendes i offentlig høring. Her skal det
bl.a. undersøges, hvordan jordtransDen kommende østlige
porten kan ske så skånsomt for den
ringvej bliver ført langt
eksisterende by som muligt.

uden om Amager

Fælled.
Tilengengæld
Der
afsættes
pulje på 20 mio. kr. til
at
håndtere
ønsker
rejst i høringen.
De
kan
Islands
Brygge
se
kommende
vil københavnerne
og
frem til atårblive
bedre
faglige aktører løbende blive inviteret
forbundet til brokvartetil dialog og idéudvikling.
rerne med de planlagte

”Ingeniør, kaptajn, cand.polyt. J.H.T. Bast
og hustru Ellen, født Volqvartz’s
Mindelegat”
Fondens formål er at yde
støtte til værdige trængende
enlige kvinder, hvis
økonomiske
vilkår er blevet forringet.
Fortrinsret har enlige kvinder
fra embeds-, akademikereller dermed ligestillede hjem.
Det bemærkes, at uddelinger
på kr. 10.000 og derunder i
medfør af ligningslovens
§ 7, nr. 22 er fritaget for skat.
Ansøgninger bilagt
dokumentation for de
økonomiske forhold (typisk i

form af seneste
årsopgørelse fra SKAT)
sendes pr. brev eller mail
senest torsdag d. 15. oktober
2020 til
Bestyrelsens formand:
Direktør, cand.jur.
Flemming B. Søgaard
Nordre Strandvej 214
3140 Ålsgårde
E-mail: fbs@fbsmail.dk
Meddelelse om afslag
på ansøgninger kan ikke
forventes.

nyemere
metrolinjer.
Læs
på kk.dk/lynetteholm

2GO I HELE DECEMBER

LATTE

Vi fejrer 16 år
09.09.2004 – 09.09.2020

20 kr.

LÆKKER GLÖGG OG JULEØL
Fødselsdagtilbud
FRA NØRREBRO BRYGHUS.
i weekenden 12.-13. september

16,-

Kage 16,-

BEMÆRK! FREDAG HOLDER VI ÅBENT FRA. KL 08 - 24.

Kaffe

pr. stk.

5

pr. stk.

LEIFSGADE
3 ·32300
LEIFSGADE
2300ISLANDS
ISLANDS BRYGGE
BRYGGE
Hverdage
- 19 · Lørdag
Søndag 10
17
HVERDAGE
9 – 19, 8LØRDAG
10 – 19,& SØNDAG
10 –- 17
BOOK
CAFÉEN
TIL SÆRLIGE
ARRANGEMENTER
FØDSELSDAG,
O.L.
BOOK
CAFÉEN
TIL SÆRLIGE
ARRANGEMENTER
SOM FØDSELSDAG,
DÅBDÅB
O.LIGN.
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fra side 1 ...
skulle graves ned på tværs
af Amager Fælled, tog
Klaus Mygind i 2016 initiativ til stiftelsen af en borgergruppe for bevarelsen
af Fælleden. En lignende
gruppe havde eksisteret i
1990’erne, men var sygnet
hen igen. Derfor var Klaus
Mygind usikker på, om der
var nogen, der delte han
bekymring, da han inviterede til det første borgermøde.
– Da jeg kom ned i kulturhuset, var der mødt 25 personer op. Og jeg havde kun
booket et af de små lokaler.
En af de 25 personer var
Steffen Rasmussen, der
havde gået med lignende
tanker på det tidspunkt.
– Det var Klaus Mygind,
der startede bevægelsen.
Min datter og jeg havde
talt om, at nogle burde
gøre noget for Fælleden,
når vi gik derude. Samme
uge så jeg Klaus’ indlæg i
Bryggebladet om, at han
ønskede at samle folk, der
ville gøre noget. Det stemte overens med, hvad min
datter og jeg havde talt
om, så jeg deltog i mødet,
forklarer han.

Omringet af venner
Efter gruppens stiftende
generalforsamling i marts
2016, hvor også navnet
Amager Fælleds Venner
faldt på plads, tog det fart
for bevægelsen, der på få

måneder tiltrak tusindvis af
støtter og følgere.
Kun et halvt år efter afholdt gruppen sin første store demonstration, da i omegnen af 2000 mennesker
slog ring om det daværende
byggefelt på Strandengen.
Opbakningen var der, men
ifølge Klaus Mygind var
nogle af gruppens mål mere
realistiske end andre.
Troede du på det tidspunkt,
at I ville være i stand til at
standse projekterne?
– Jeg havde en forhåbning om, at der kunne
rykkes ved planerne om
havnetunnelen. At afvikle
boligbyggeriet på Fælleden derimod ville kræve et
anderledes politisk flertal.
Ikke alene i Borgerrepræsentationen, men også i
Folketinget.

Vaklende taburetter
Et halvt år og endnu en folkering senere var det tydeligt for enhver, at Amager
Fælleds Venner var blevet
en borgerbevægelse, der
ikke kunne ignoreres. Og
et kommunalvalg var lige
rundt om hjørnet.
For at opnå Amager Fælleds Venners mål om en
total friholdelse af Amager
Fælled skulle valget falde
ud, så Enhedslisten, SF, Radikale og det dengang spritnye parti Alternativet havde
flertal uden om Socialdemokratiet. Men i ugerne op til
valgdagen skete noget helt
andet.

Nyheder
Et efter et ændrede de
borgerlige partier mening
og åbnede nu pludselig døren for, at byggeplanerne på
Strandengen kunne flyttes
til andre steder. Dog uden
at give nogen garantier,
og ingen af partierne var
indstillede på at afregne
gælden til By & Havn kontant, som både Enhedslisten og Alternativet legede
med tanken om.
I 11. time inden valget kapitulerede også overborgmester Frank Jensen (S), og
alle partier kunne dermed
gå til valg på at have reddet
Strandengen.
– Det var overraskende.
Men som det så ud på det
tidspunkt, tror jeg, at hvis
Frank Jensen havde holdt
fast i de oprindelige planer, så kunne flertallet godt
være skiftet ved kommunalvalget, vurderer Klaus
Mygind.

Af den grund er vi inde
Ét mandat. Så lidt manglede
der, før flertallet var skiftet, og den såkaldte grønne
blok kunne have sat sig til
at forhandle om, hvordan
de så skulle skaffe de 1,3
milliarder, som kommunen
skyldte By & Havn, når pengene ikke kunne komme fra
grundsalg på Amager Fælled.
En række forskellige undersøgelser viste, at der
ikke var ledige kommunalt
ejede byggegrunde nok
andre steder i kommunen

til at kompensere 1-1 for
Strandengen. Det stod derfor hurtigt klart, at der ville
blive bygget på Amager
Fælled; med eller uden partierne i ‘grøn blok’.
Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF stod
overfor et valg: Skulle de
stå ved deres principielle
modstand mod byggeri på
Fælleden for enhver pris
og nægte at tage del i forhandlingerne. Eller skulle
de sætte sig ved et forhandlingsbord med Frank Jensen for bordenden og forsøge at præge aftalen.
– Vores holdning var, at
hvis der efter valget var flertal for helt at droppe byggeriet, så ville vi stå ved det.
Men flertallet var der ikke,
konkluderer Klaus Mygind
og fortsætter:
– Når byggeriet ikke kunne standses helt, så vi det
som vores opgave at sørge
for, at vi fik den mindst ringe løsning.
Den samme kalkule lavede De Radikale, der ligesom
SF blev og var med til at forhandle aftalen om Vejlands
Kvarter. Enhedslisten og
Alternativet valgte derimod
at tage deres gode tøj og gå.
Klaus Mygind har svært
ved at se, hvad han og hans
parti ellers skulle have gjort
i situationen.
– Vi måtte jo anerkende,
at der havde været et kommunalvalg, hvor Amager
Fælled var et vigtigt tema
i valgkampen, hvor flertallet kunne have ændret sig,

10. september 2020
men ikke gjorde det. Så det
var en oplyst sag og en demokratisk beslutning.
Hvad med de vælgere, der
havde sat deres kryds ved SF
i den tro, at I aldrig ville gå
med til at bygge på Fælleden?
– Så skulle vi jo være gået
ud af forhandlingerne ligesom Enhedslisten og Alternativet. Så var der stadig
blevet bygget på Fælleden.
Sandsynligvis i endnu større omfang end de planer,
der foreligger nu.

Betonelsker
Bølgerne kan gå højt i
Amager Fælleds Venners
Facebook-gruppe, og der er
også blevet talt med store
bogstaver til Klaus Mygind.
Både da han og SF gik med
i aftalen om Vejlands Kvarter ved sidste års budgetforhandlinger, men også i
forbindelse med hans exit
fra Amager Fælleds Venner.
– Jeg synes, at jeg er
blevet udskammet blandt
Amager Fælleds Venner,
og beskyldningerne bliver
hårdere og hårdere. Det at
blive klassificeret som en
betonelsker der ønsker at
bekæmpe naturen, når jeg
har arbejdet på at minimere byggeriet, få det opført
i træ og skrevet diverse
naturbevarende tiltag ind
i planerne, er selvfølgelig
frustrerende. Selvom jeg jo
godt ved, at det ikke redder
naturen, at vi bygger i træ,
siger han og tilføjer:
– Jeg er selvfølgelig be-

rørt af, at nogle af de folk,
jeg har arbejdet tættest
sammen med i årevis, opfatter det som et kæmpe tillidsbrud.
Han undrer sig over, at
der slet ikke er nogen plads
til ham i Amager Fælleds
Venner længere.
– Jeg forstår godt, at jeg
ikke skal stå og demonstrere imod byggeriet, når jeg
selv er med i aftalen. Men
siden vi stiftede Amager
Fælleds Venner, har bevægelsen gået på mange ben,
og der er flere ting, jeg så
ville kunne arbejde med.
Eksempelvis spørgsmålet
om havnetunnelen, siger
han og fortsætter:
– Derfra til at sige, at jeg
er ‘betonelsker’ og ikke er
blandt dem, der kan være
med til at bevare Amager
Fælled ... Så er der ikke ret
mange, der kan være med.
Den opfattelse deler Steffen Rasmussen ikke.
- Alle, der deler vores
værdier, og som ønsker
at bevare Amager Fælled,
kan være en del af bevægelsen. Jeg går også stærkt
ind for, at vi opretholder en
tæt dialog med Klausfremadrettet. Men de politiske
valg, han har været med til
at træffe, skabte tvivl om,
hvorvidt han bør varetage
en central funktion i foreningen, når vores interesser er spillet ud mod hinanden, forklarer han.
Kan man være en del af
Amager Fælleds Venners styrende organer, hvis man til-

Nyheder
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hører andre partier end Enhedslisten og Alternativet?
– Ja, det kan man godt, og
jeg synes, at det er vigtigt,
at vi opretholder dialog med
alle partier. Vi har jo ingen
interesse i at mure os inde.
Men hvis man direkte repræsenterer et politisk parti, der
har sat sin underskrift på de
aftaler, vi modarbejder, bliver det væsentligt sværere.

Man kan ikke få alt
I Klaus Myginds opfattelse
gjorde han og SF en dyd af
nødvendigheden ved at gå
med i aftalen om Vejlands
Kvarter. Og han hæfter sig
ved, at de fleste af de udfordringer, som han stiftede
Amager Fælleds Venner for
at kæmpe imod, er ryddet af
vejen i dag.
– Vi kæmpede mod Ørestad Fælled Kvarter på
Strandengen med den mest
sårbare natur, der var en
campingplads på vej på Lærkesletten og en motorvejstunnel på tværs af hele Fælleden, som eventuelt skulle

graves ned fra overfladen.
De fleste af de planer er nu
væk, og der er kun byggeplanerne for Vejlands Kvarter tilbage. Selvfølgelig har
det aftryk på naturen og er
problematisk på mange måder. Men vi er nået så langt,
og vi har reddet meget af naturen på Fælleden. Man kan
ikke få alt.
Er du bange for, at du og
SF har mistet politisk kapital
som grønt parti på grund af
Vejlands Kvarter?
– Jeg er ikke bange, men
det kan jeg ikke vide. Vi traf
en meget vanskelig beslutning, og jeg er ikke så naiv,
at jeg ikke forstår, at vi var
nødt til at lave et kompromis, siger han og afslutter:
– Jeg tror, at de fleste,
der kunne overveje at sætte
kryds ved SF, ved, at det er
nødvendigt at indgå kompromiser. Men jeg ved ikke,
hvad det her kommer til at
betyde. Det er heller ikke
det, der driver mig. Hvis jeg
får en lussing til kommunalvalget, så må jeg stå ved det.
Det vil tiden vise.

Selvom han ikke
længere er en del
af Amager Fælleds
Venner, holder Klaus
Mygind stadig af Fælledens natur og glæder sig over, at flere
af de store projekter
på området er sløjfet
eller minimeret.

TAKEAWAY
the bad plastic
Vi har fjernet den dårlige plastik fra vores
indpakning. Det fejrer vi med 15% rabat på
takeaway søndag-torsdag.*
Brug koden PANTZ

15%
PÅ TAKEAWAY
SØN-TORS

*Få 15% på alle takeaway-bestillinger fra søndag-torsdag t.o.m. d. 4/10.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder ikke bestillinger
via Just-Eat, Wolt og Take-Out.
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En konkurs bragte dem sammen:
Nu vil de indtage verden med teaktræsmøbler
Henrik Hansen og Morten Anker Kjær-Holm mødte
hinanden, da Henrik Hansens virksomhed gik konkurs.
Nu bor de dør om dør i Blyantfabrikken og har indgået
et samarbejde om, at Henrik Hansen skal sælge Morten
Anker Kjær-Holms møbler i hele verden
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Tilbage i 2018 gik det godt
for bryggebo Henrik Hansen. Han var medejer af en
virksomhed, der både ejede
et kontorhotel i København
og solgte møbler i Danmark
for en stor udenlandsk producent. Det gik faktisk så
godt, at hans partner i virksomheden tilbød at købe
ham ud af virksomheden for
et beløb, der var så stort, at
Henrik Hansen ikke kunne
sige nej. Men sådan skulle
det ikke gå.
– Det gik lige fra den ene
yderlighed til den anden.
Den ene dag troede jeg, at
jeg blev købt ud af virksomheden for et kæmpe beløb.
Den næste dag gik virksomheden konkurs, siger Henrik Hansen.
Den udenlandske producent valgte nemlig at trække sig fra Henrik Hansen og

hans partners virksomhed,
da de selv ville sælge deres produkter i Danmark.
Og uden deres produkter
kunne virksomheden ikke
overleve.
– Konkursen er nok det
værste, der er sket i mit professionelle liv, siger han.

Møde i gården
På grund af konkursen blev
de nødt til at sælge kontorhotellet. Køberen var en
anden bryggebo ved navn
Morten Anker Kjær-Holm,
der også har virksomheden
Scanteak, der sælger teaktræsmøbler. Det var første
gang, de to bryggeboere
mødte hinanden.
Efter konkursen fik Henrik Hansen et job hos en
anden dansk producent af
teaktræsmøbler, hvor han
skulle sælge møbler til virksomheder. Men så kom coronakrisen, og Henrik Hansen blev fyret.

– Jeg gik selv og tænkte
på, at jeg ville starte mit
eget igen, så det gjorde ikke
så meget, siger han.
Få dage efter løber Henrik Hansen på Morten Anker Kjær-Holm i gården på
Blyantfabrikken, hvor de
begge bor. Henrik Hansen
fortæller, at han har mistet sit arbejde, og Morten
Anker Kjær-Holm spørger
ham, om de ikke skal lave et
samarbejde. Han har nemlig en ny produktserie af
teaktræsmøbler, RIB, som
han gerne vil have én til at
sælge til butikker i Danmark og i udlandet.
– Jeg skulle først lige lure
på, hvad det var for nogle
møbler, men da jeg havde
set, hvor flotte de var, så var
jeg slet ikke i tvivl om, at
vi skulle samarbejde, siger
han.
Henrik Hansens nye
virksomhed hedder OBJECTS cph, og den skal
blandt andet sælge møb-

ler fra Brdr. Krüger og
selvfølgelig Morten Anker
Kjær-Holms virksomhed,
Scanteak, der har produktserien RIB.

Hele verden
Henrik Hansen har store
forventninger til, at salget af
teaktræsmøblerne i den nye
produktserie kommer til
at gå ekstraordinært godt.
Blandt andet fordi der allerede er solgt for omkring
tre millioner henover sommeren igennem Scanteaks
hjemmeside. Derfor har de
to bryggeboere nu også pla-

ner om at sælge møblerne
til udlandet.
– Det bliver en kæmpe
opgave, som bliver utrolig
spændende. Vi har jo en
kort sæson for udendørsmøbler i Skandinavien, så
der er et stort potentiale i
lande, der har en lidt længere sommer, siger Henrik
Hansen og fortsætter:
– Og så er dansk design
noget, som alle er vilde med
i udlandet, hvilket også er
en fordel.
Henrik Hansen har været
i møbelbranchen, siden han
var i starten af 20’erne. Han
havde ikke umiddelbart no-

Henrik Hansen og Morten
Anker Kjær-Holm deltog
i designeventet 3daysofdesign med den nye
produktserie af teaktræsmøbler, RIB.

gen særlig passion for møbler dengang, men den er
kommet gennem årene.
– Jeg elsker god kvalitet
og dejligt design. Og så
kan jeg godt lide at tage fat
i kunder og sælge dem noget, som de ikke vidste, de
havde brug for, siger Henrik Hansen.

MIN EJENDOMSMÆGLER

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Spørg aldrig kun én
ejendomsmægler, men spørg
ALTID Estate Islands Brygge

3321 0004

Martin Roland Eldrup
Indehaver,
Ejendomsmægler, MDE
& køberrådgiver med
tryghedsmærke

Christian Bast
Indehaver

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
EJENDOMSMÆGLER MDE

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

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Biodiversiteten ligger i detaljen
Som optakt til borgermødet 23. september om
byggeprojektet Vejlands Kvarter viste Amager Fælleds
Venner rundt på den grund, hvor byggeriet er
planlagt. Protestbevægelsen vil have os med helt ned
i vandhullerne for at forstå, hvad biodiversitet vil sige.
Biolog Louise Imre Nabe-Nielsen og andre eksperter
giver fælledvennerne ret i, at det omdiskuterede begreb
misbruges af arkitekter og beslutningstagere
Steffen Rasmussen og Knud Erik
Hansen undrer
sig over planerne
om en cykelsti
på tværs af
Strandengen.

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Frej Pries Schmedes
redaktion@bryggebladet.dk

På en solrig efterårssøndag er 60-70 venner af naturen samlet til en grundig
rundvisning på Amager
Fælled. Amager Fælleds
Venner står bag den halvanden time lange tur med
13 stop undervejs. Vi skal
ind i krattene, op på højene
og ned i vandhullerne på
den gamle campinggrund,
som fælledvennerne har
døbt Lærkesletten. Her
skal vi lære, hvad det ellers ambitiøse og påståede
grønne byggeprojekt Vejlands Kvarter vil forvolde
af skade på naturen.

– Man kan måske lidt kynisk sige, at det ikke gør
hverken fra eller til i forhold
til national biodiversitet, om
sanglærken yngler midt i
København.

Fælledvenner danner
forening

Lille præstekrave i
Portugal
Inden rundturen har fælledvennen Jette Blok Worm besteget en af de hvidmalede
sten foran vandrehjemmet
og taler til forsamlingen.
– Der står i miljøvurderingen, at lille præstekrave
er en fugl, der også findes
langt ude på Vestamager,
siger Jette Blok Worm.
Med henvisning til fælledvennernes mantra om
"vild bynær natur" fortsætter hun sarkastisk:
– Men den findes altså
også i Portugal. Det unikke
er ikke naturen, men at
københavnerne har den så
tæt på.

Anstrengt økonomi
Ved næste års kommunalvalg forventes bebyggelse
eller beskyttelse af Amager
Fælled at spille en stor rolle.
Den velorganiserede protestbevægelse Amager Fælleds Venner er bevæbnet til
tænderne med argumenter
og fakta i håb om at forpurre byggeplanerne.
Næste fælledven på talerstenen er næstformand i
Danmarks Naturfredningsforening Knud Erik Hansen. Han har forlydender
med om, at Fælledbyen som
byggeprojekt allerede har
en "anstrengt økonomi".
Det samme kan han ikke
sige om Københavns Kommune. Ifølge Hansens beregninger er det nemlig
ikke engang nødvendigt for
By & Havn at sælge denne
grund for at betale sin gæld.
– De skal bare stikke hånden ned i kommunekassen,
siger Knud Erik Hansen
med henvisning til, at kommunen har penge nok, og at

By & Havn i sidste ende er
kommunen og alle os andre.

Nulstillet naturværdi
Lærkesletten eller campinggrunden er selve stridens kerne. Arkitektvirksomheden Henning Larsen
og den rådgivende ingeniørvirksomhed Moe har undersøgt grunden og konkluderet, at området har "ringe
naturværdi". Grunden var
såkaldt "ukontrolleret losseplads", frem til den i 1975
blev plomberet. Det vil sige,
at den fik jordlag på for at
lukke forureningen af nede
i jorden. I 2010 kom et nyt,
tykt jordlag på. Den historik har ifølge Moe "nulstillet naturen". Ifølge biolog
Louise Imer Nabe-Nielsen
er en sådan nulstilling imidlertid ikke det samme som,
at arterne forsvinder:
– Naturen skal nok finde
sin vej, siger hun til Bryggebladet. Til gengæld tilføjer
hun, at asfalterede cykelstier og veje aldrig bliver til
natur igen.

Inviterer naturen ind
Med lige netop dette pro-

jekt er der ellers høje
ambitioner om at skabe
natur i kulturen. I projektbeskrivelsen nævnes det,
at "naturen inviteres ind",
og at målgruppen er unge,
klimabevidste mennesker,
der ønsker at "bo i naturen".
Vejlands Kvarter bliver af
træ, så langt så godt. Men
både aktivister og kritiske
eksperter har svært ved at
købe påstanden om, at byggeprojektet ligefrem skulle
øge biodiversiteten.

Naturen som
herlighedsværdi
– Det er fint nok, at arkitekter forsøger at gøre det så
grønt som muligt. Men det
er og bliver mest af alt en
herlighedsværdi. Det bidrager til folks glæde ved og
interesse for naturen, siger
biolog Louise Imre NabeNielsen.
Men biodiversitet er
ifølge hende en helt anden
snak:
– Om der kan være tale
om øget biodiversitet afhænger af skala.
Skala kan forstås som de
briller, biologerne tager på,
når de kortlægger et stykke

natur. Biodiversiteten kan
eksempelvis være høj med
lokale briller på, men lav nationalt set. En art kan være
beskyttet, ikke fordi den
lever et bestemt sted lige
nu, men fordi den over tid er
indvandret langvejs fra.

Bevæbnet med en
vandsalamander
Tilbage på vandreturen er
vi kommet til Strandengen.
For et par år siden blev de
oprindelige
byggeplaner
skrottet efter protester og
grundig kortlægning af naturen på Strandengen. Nu
genopstår planerne 300 meter længere vestpå.
– Vi står hér ved den korsvej, hvor Strandengen begynder, siger Frei Schmedes fra Amager Fælleds
Venner til turgruppen og
fortsætter:
– Det er epicentret for
vores kamp. Vi tog sejren
i 2018, og nu er vi ved en
korsvej i overført betydning.
Han beskriver sejrspræmien i bitre termer, fordi
byggeplanerne blot er blevet flyttet lidt, til en nabogrund der sidste år blev af-

fredet efter et usædvanligt
politisk forløb.
– Det her projekt er døden for vandsalamanderen
og andre arter, tordner Frej
Schemedes mod forsamlingen.
Budskabet er rettet mod
de "kriminelle", som slipper afsted med at ødelægge
de delikate naturforhold for
den EU-beskyttede store
vandsalamander.
– Den er fredet ligesom tigeren og pumaen. Selve det,
at den er her, er tegn på høj
biodiversitet.

Biodiversitet – et
betændt begreb
Begrebet biodiversitet er
lige så svært at håndtere
som salamanderens glatte
overflade. Louise Imer
Nabe-Nielsen ser ofte, at
begrebet biodiversitet bruges til at stille projekter i et
tilsyneladende godt lys. Det
samme sker med "klimavenlig" og "bæredygtig".
– Det er vigtigt at huske
på, hvilken skala vi taler
om, når vi taler om biodiversitet, siger hun med henvisning til antallet af arter, og
hvilke steder de bor.

Det koster energi og penge
at gå i brechen for tornsangeren, tårnfalken, sanglærken og vandsalamanderen,
og hvad de ellers hedder. I
forbindelse med rundturen
på Lærkesletten annoncerede Steffen Rasmussen fra
Amager Fælleds Venner, at
bevægelsen nu bliver til en
forening.
– Det skal vi være, hvis
det en dag bliver nødvendigt at lægge sag," forklarer
han.
Foreningen virker i hvert
fald kampklar, ikke mindst
i retorikken. Projektets planer om et paddehegn, der
skal hjælpe padderne på
vej i naturen, omtaler Frei
Schmedes således som en
"paddemur".
Asfalterede
cykelstier vil være "dødsfælder" for krybdyr, der på
solrige dage lokkes op på
den varme asfalt og overses
af cyklister. Splat.

Mystisk cykelsti dukker
op
Måske kan foreningen ikke
engang arkivere beskyttelsen af Strandengen som
en fuldkommen sejr. Knud
Erik Hansen nævner, at planer om en asfalteret cykelsti
henover Strandengen mod
Sundby metrostation bliver
ved med at dukke op i det
materiale, han ser.
– Politikerne siger, at der
ikke er råd til cykelstien, og
at den ikke er nødvendig for
byggeriet, siger han og tilføjer med dyster forundring
i stemmen:
– Men tanken er tænkt,
og stregerne er tegnet.
Amager Fælleds Venner
gentager rundturen på Lærkesletten til Fælledens Dag
den 13. september klokken
11 og igen klokken 14.

MARKEDSDAGE
Torsdag d. 10/9, Fredag d. 11/9 og Lørdag d. 12/9

Kassetilbud
Uanset før-pris.
Uanset
før-pris.

6 flasker

300,Le Grand Noir
Pinot Noir
Frankrig.
Normalpris : 79,-

Le Grand Noir
Chardonnay
Frankrig.
Normalpris : 79,-

El Descanso
Merlot
Chile
Normalpris : 79,-

El Descanso
Chardonnay
Chile
Normalpris : 79,-

Castellane

L’ORME

Fra et af de ældre huse
kommer denne klassiske champagne.
Tør og frisk.

2.vinen fra 2.Cru slottet
i Margaux i årgang
2012.
Klassisk Bordeaux

Champagne.

Ken Forrester
Syrah
Sydafrika
Normalpris : 89,-

Gran Conti
Molise
Italien
Normalpris : 79,-

Duque de Sevilla

Rauzzan-Gassies

Campo de Borja
Spanien

Normalpris : 249,-

Normalpris : 219,-

Fra området i forlængelse
af Navarra, kommer disse
dejlige vine
Rød eller hvid
Normalpris : 59,-

Pr. fl.

3 fl.

6 fl.

175,-

400,-

250,-

Edgebaston

Virgin Earth

Macon Villages

I Stellenbosch laver Peter Finlayson nogle helt
fantastiske vine.

Fra den nordlige ende
af Cape Town kommer
druerne til denne flotte
vin.

Maison Joseph Drouin
laver denne klassiske
hvidvin på biodynamiske druer.

Syrah, Sydafrika

Pinot Noir

Bourgogne

Normalpris : 129,-

Normalpris : 119,-

Normalpris : 129,-

6 fl.

6 fl.

6 fl.

500,-

500,-

Chase Gin

Rum Factory

En unik gin fra en unik
destillatør.

En fantastisk rom, med
ægte alder, til en uhørt
lav pris.

Normalpris : 399,-

Normalpris : 449,-

Pr. fl.

Pr. fl.

Pink Grapefruit &
Pomelo.

275,-

Panama 15 år

275,-

500,-

Vinspecialisten Toft Vin
Islands Brygge 25
2300 København S
Tlf: 32540705
Mail: bryggen@toftvin.dk
Man-ons : 08.30-18.00
Torsdag : 08.30-19.00
Fredag : 08.30-20.00
Lørdag : 08.30-17.00

Med forbehold for udsolgte varer
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Det
sker
på
Bryggen

KULTUR

10. september 2020

❚TEATER

Planlagt
improvisation

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

Med en loopstation i armene
laver Spiloopmakr musikalsk
improvisation
med sig selv.

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚MUSIK

Oplev improvisationen i alle
dens former. Eller i hvert
fald i ret mange forskellige
former. Der er både plads
til dramatisk improvisation,
komisk improvisation, musikalsk improvisation, dansk
improvisation og engelsk improvisation, når scenekunstfestivalen Days of Improv
inviterer til to dage med manuskriptløst teater den 16. og
17. september i kulturhuset.
De to dage er delt op i
en dag med fire shows på
dansk, og en dag med fire
shows på engelsk.
Blandt kunstnerne kan
man blandt andre møde den
engelsktalende improgruppe
If These Walls Could Talk,
der spiller tre urelaterede (og
selvfølgeligt improviserede)
scener, der alle foregår i det
samme hotelværelse, men på
forskellige tidspunkter. Den
dansktalende improgruppe
Lussingen, der improviserer
‘uforglemmelige optrin og
underfundige
karakterer’
baseret på et enkelt ord fra
publikum. Og enmandshæren Spiloopmakr, der med en
loopstation improviserer et
musikalsk soloshow.
Kulturhuset, 16. og 17. september klokken 19:30, hver
aften koster 60 kroner plus
gebyr eller 80 kroner i døren.

❚Fucking kunst

❚NATUR

Festival med hjerte Gå på opdagelse på I ramme
og smerte
Fælleden
alvor
Der er plads til de helt store
følelser, når singersongwriter-festivalen Klub Geyser
Festival giver plads til originale kunstnere inden for
genrerne alternativ folk,
country, rock og indiepop i
hele tre dage i kulturhuset
fra 10. til 12. september.
Festivalen har eksisteret
siden 2006 og har i al den
tid været samlingsstedet for
sangskrivermiljøet i København. I år vil Klub Geyser
dog ikke nøjes med kun at
være et samlingssted, de
vil også være arnestedet
for spritnye sangskrivertalenter. Derfor er der workshops på to af festivalens
Kindsight spiller indierock om
de svære teenagefølelser til
Klub Geyser Festivalen.

dage, hvor Mads Mouritz
og Richard Farrell vil komme med gode råd til, hvordan du skruer en god melodi sammen, og hvordan du
får teksterne til at knitre af
poesi. Efter workshoppene
er der open mic, hvor sangskrivertalenterne kan prøve
deres nye færdigheder af
foran et publikum.
Kulturhuset, 10.-12. september klokken 19:30. Fredag
og lørdag er det workshop
med open mic fra klokken
15:30. Det koster 70 kroner
for én af dagene, 40 kroner
hvis du er studerende og 150
kroner for alle tre dage.

Køerne på Fælleden er
sødere og sjovere end bilkøerne på vejene. Også
selvom de måske faktisk
er kvier. Så find tøj frem,
der passer til vejret, og tag
til Fælledens Dag på, ja,
Amager Fælled. Miljøpunkt
Amager, Danmarks Naturfredningsforening, Amager
Vest Lokaludvalg og mange
flere inviterer til en dag i naturen for både store og små
søndag den 13. september.
Hils på Kogræsserlaugets
søde kvier, inden de bliver
til bøffer, tag på guidede
ture efter spiselige- og nytteplanter eller prøv en ‘helt
vildt stille’ tur, hvor man

bruger alle sanser til at opleve naturen på en anderledes måde.
Fælledens Dag er Amager Fælleds helt egen version af Naturens Dag, der
er en landsdækkende begivenhed.
Kogræsserlaugets kofold,
søndag den 13. september,
klokken 10-15. Arrangementet er gratis.

Der står en ko. Til
Fælledens Dag må du
gerne glo. Foto: Theis
Lykkegaard Leisner

Bryggebladets tidligere redaktør Hans Buhl lukker
helt op for hanerne i sin nye
kunstudstilling I RAMME
ALVOR. Farverne skriger
til himlen, fantasien flyver
uden faldskærm.
Det sker i Kvarterhuset
på Jemtelandsgade (bag
kirken på Holmbladsgade),
hvor en snes malerier akryl på lærred - byder sig
til med boksning og akrobatik, syndefald og poledance,
rockstjerner, golfspillere og
konspirationsteoretikere.
Og hvad vi har. Coronaen
får også en på paletten.
Hans Buhl understreger,
at I RAMME ALVOR er en

udstilling for både børn og
voksne og beder os oplyse,
at det er tilladt at smile,
grine, græde og ryste på hovedet - på afstand - når man
går rundt på udstillingen.
Maleriudstilling i Kvarterhuset på Jemtelandsgade
fra lørdag den 12. og cirka
en måned fre. Åben mandag
til fredag klokken 11-18 og
lørdag klokken 11-14.

I coronaens gråtoner
har den lokale maler
haft de mest farverige
pensler fremme.
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Bøger

10. september 2020

Mordforsøg på
Bryggen
Bryggebo Martin Holmslykke
har for nyligt skrevet og
udgivet bogen Frejas Vinger,
der er den anden bog i
en planlagt trilogi. Bogen
foregår delvist på Bryggen,
hvor der blandt andet er et
mordforsøg med gift
ger mindst kan det samme
som drenge, siger Martin
Holmslykke.

Selvpubliceret
Martin Holmslykke publicerer sine bøger selv gennem sit eget lille forlag,
Panter Publish, der kun
udgiver de bøger, som han
selv skriver.
– Jeg fandt ud af, at det
bedre kunne betale sig for
mig at udgive bøgerne selv.
Det var nemmere, end jeg
troede, og så bestemmer
jeg det hele selv, siger Martin Holmslykke, der dog har
fået en ekstern redaktør på
Frejas Vinger, hvilket han
ikke havde på Frejas Blod.
– Det er til gengæld pengene værd, siger han med
et smil.
Når man udgiver selv, så
bliver man ikke anmeldt i
de store aviser, så Martin

»

Det er vigtigt for mig, at
der er fokus på stærke
kvinder i mine bøger. Jeg
vil gerne vise min datter,
at piger mindst kan det
samme som drenge.
50-årige Martin
Holmslykke er
aktuel med bogen
Frejas Vinger, der
er det andet bind i
hans Freja-trilogi.

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

“Da der var stille i ejendommen, rejste den sortklædte
skikkelse sig op, tog sine
sko af og lagde dem i sin
rygsæk. Personen listede
ned ad trappen og stoppede ved Christophers dør.
Hurtigt blev der fundet en
vægmikrofon frem og sat
en øreprop i og tændt, der
var ingen lyd, måske en
svag lyd af snorken, men
ellers intet. Personen pakkede mikrofonen væk, hvorefter vedkommende tog en
MOPP-maske
(populært
kaldet en gasmaske, red.)
over hovedet, kroppen var
allerede i den rigtige dragt.
Fra rygsækken trak personen en slange, stak den ind
i brevsprækken og tændte
for knappen. Der kom en
stille summen, ikke noget
nogen ville vågne af. Derefter trak skikkelsen sig
tilbage til sit tidligere gemmested to etager oppe og
lod tiden gå.”

Sådan lyder det, når bryggebo og forfatter Martin
Holmslykke beskriver et
mordforsøg på Bryggen.
Mordforsøget er fri fantasi
og foregår i bogen Frejas
Vinger, der er den anden
bog i en planlagt trilogi.
Selvom bøgerne i trilogien
er fiktion, så er de baseret på historiske personer
og begivenheder. Martin

»

Jeg synes, historie er
både spændende og
vigtigt. Det betyder
meget, at vi forstår
dem, der kom før os,
hvis vi skal forstå, hvem
vi er i dag. Så jeg kan
godt lide at finde noget
fra historien, som de
færreste kender til, og
bruge det i mine krimier.

Holmslykke, der til dagligt
arbejder som vagtleder i
Slots- og Kulturstyrelsen,
er nemlig historieinteresseret og kan godt lide at flette
lidt historisk fakta ind i fiktionen.
– Jeg synes, historie er
både spændende og vigtigt.
Det betyder meget, at vi forstår dem, der kom før os,
hvis vi skal forstå, hvem vi
er i dag. Så jeg kan godt lide
at finde noget fra historien,
som de færreste kender til,
og bruge det i mine krimier,
siger han.

Cliffhangere og action
Frejas Vinger fortsætter,
hvor det første bind, Frejas
Blod, slap. I Frejas Blod
dør Ditte Freulich under
mystiske omstændigheder.
Det får Christopher, der er
far til Dittes efterladte datter Carla, til at undersøge
sagen nærmere. Det sætter
ham på jagt rundt i Europa
for at løse mordgåden, samtidig med at han har en
hemmelig loge af asatro-

ende kvinder og en kristen
mandesekt i hælene. I sin
jagt får han hjælp af veninden Isabella, som han ikke
helt ved, om han kan stole
på.
Martin Holmslykke har
hele tiden planlagt historien
som en trilogi, og han er allerede godt i gang med det
tredje og sidste bind, Frejas
Tårer, der efter planen skal
komme i 2021.
– Jeg kan godt lide at
drive historien frem gennem spor, og så må der
gerne være en masse cliffhangere i løbet af bogen.
Det er den slags krimier,
som jeg selv godt kan lide,
siger Martin Holmslykke
og fortsætter:
– Og så må der også gerne være lidt action.
Ud over historiske elementer, cliffhangere og action så vil Martin Holmslykke også gerne slå et slag for
feminismen i sine romaner.
– Det er vigtigt for mig,
at der er fokus på stærke
kvinder i mine bøger. Jeg vil
gerne vise min datter, at pi-

Holmslykke har sendt sine
bøger til bogbloggere for at
få noget omtale af dem. En
anden fordel ved at være sit
eget forlag er, at han ikke
behøver at lave foredrag og
oplæg.
– Det er kun det at skrive
bøgerne, som jeg synes er
sjovt. Jeg har ikke lyst til at
rejse rundt i landet og fortælle om bogen. Så vil jeg
hellere passe mit arbejde,
siger han.

Freja trilogien:
n Frejas Blod (2015)
n Frejas Vinger (2020)
n Frejas Tårer (2021)
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Advokat

Cykler

Fotografer

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Fotohandlere

Indretning

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

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

The Sweet Spot
v/ Laura Scheuer Trøstrup
www.thesweetspot.dk
laura@thesweetspot.dk · 41 60 60 20

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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Dyreartikler
HPReptiles Danmark ApS
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lørdag LUKKET
92 43 01 77 · www.hpreptiles.dk

Blomster

Ejendomsmæglere

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

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphballet Akademi
Njalsgade 23D ·71 55 60 00
www.cphballet.dk · info@cphballet.dk
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

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

Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · 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

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

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

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

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

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

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

Gulvservice

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

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

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

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

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

Test din viden om
Islands Brygge



Her kan din
annonce stå
!
1. Bryggebo Ulla Pia (1945-2020) har haft
to store hits. Hvilke?

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

a. Arriverderci Franz og Mormors
Kolonihavehus
b. Du burde købe dig en tyrolerhat og
Sikken en Fest
c. Flower Power Tøj og Karina
2. Vandt Ulla Pia Det Danske Molodi
Grand Prix i 1966 med sangen ”Stop
mens legen er go”?
a. Ja
b. Nej. Hun blev nummer 2. Sangen
”Skibet skal sejle i nat” vandt.

3. Teksten til Ulla Pias schlagersang,
Karina, er skrevet af Keld Heick. Hvad
hedder den originale sang på engelsk?
a. Cassandra
b. Katinka
c. Candida
4. Man forsøgt at lancerer Ulla Pia på
det tyske plademarked. Under hvilket
kunstnernavn?
a. Ulla Rose
b. Ulla Björn
c. Anni-Frid Lyngstad

(se svarene på side 18)
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Skibet er
ladet med
havnehistorie

Bryggen har fået en
havneguide & storyteller.
Efter stor interesse for
prøveture tilbyder Henrik
Gutte Koch nu historiske
bådture på havnen i egen
båd. Ambitionen er at
vise mere ukendte sider af
havnen krydret med en god
historiefortælling

FAKTA:
n Henrik Gutte Koch
har netop fået officiel
besejlingsaftale med By
& Havn og overholder
alle de regler, som er
gældende for denne type
sejlads.
n En tur koster 300 kroner
for to timer
n På www.gutte.dk kan
læse mere om bådture
og cykelture.

Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Efter et langt arbejdsliv
som blandt andet tandlæge
og grundlægger af en tandlægekæde kunne Henrik
Gutte Koch på 66 egentligt
godt trække sig tilbage. Det
tiltaler dog ikke den virksomme bryggebo, der i stedet nu læser på andet år af
den officielle guide diplomuddannelse, også kaldet
turistføreruddannelsen på
Roskilde Universitet. Sideløbende med uddannelsen,
der er på deltid, har Henrik
Gutte Koch de seneste to
sæsoner arbejdet som turistguide. Først hos Stromma på kanalbådene og som
busguide på Københavns
og Nordsjællands slotte. I
denne og sidste sæson som
cykelguide.
Denne sommer har Henrik Gutte Koch kastet sig
ud i et nyt tiltag:
– Jeg er begyndt at sejle
historiske bådture på havnen med min egen nye
10-personers kanalbåd. Jeg
har gennemført en række
prøveture og er blevet
overrasket over den store
respons blandt havnens beboere og tolker det som en
stor interesse for nærområ-

det og omgivelserne langs
havnen, fortæller Henrik
Gutte Koch.

Gemte perler
Der er ellers mange muligheder for at opleve havnen
fra vandsiden. De nu elektriske havnebusser sejler
fra Teglholmen til Refshaleøen, og en forlængelse til
Orientkaj er planlagt. Flere
selskaber tilbyder havnerundfarter for slet ikke at
tale om de forskellige typer
af både, man kan leje, hvis
man ikke lige selv har adgang til én.
Henrik Gutte Koch vil
dog tilbyde noget særligt
med sine historiske bådture.
– Jeg kalder mig nu Havneguide & Storyteller.
Særligt er det min ambition at trække gæsterne på
mine ture lidt væk fra de
traditionelle turistmål i det
indre København. Jeg vil illustrere, vise og fortælle om
det mere ukendte, de nye og
gemte perler, som byen og
ikke mindst havnen byder
på, samt fortælle spændende og dramatiske historier
fra Københavns fortid, forklarer Henrik Gutte Koch.
Som eksempel nævner
han Slaget på Reden, hvor

han med historiske facts
og den gode historie søger
at skabe levende billeder
‘on location’. Henrik Gutte
Koch ejer også et ejendomsselskab og har godt tjek på
byens udvikling langs havnen. Derfor rækker historiefortællingen undervejs
også helt frem til nutiden.

Solskin om bord
I det hele taget betragter
Henrik Gutte Koch sig som
en form for V.I.P.-guide.
Men han er guide, fordi det
er sjovt og ikke for pengenes skyld. Både gæsterne
og han skal have en god oplevelse. En væsentligt forudsætning for det er godt
vejr. Derfor slutter sæsonen omkring udgangen af
september, og ved dårligt
vejr aflyses turen. Til gengæld byder han gæsterne
på noget godt at drikke
undervejs; eksempelvis et
glas vin. Det hænder også,
at han inviterer gæster forbi
sin egen private altan ud til
havnen i Islands Brygges
sydlige del.

Kaptajn, bedstefar
Henrik Gutte Koch har sejlet
siden sin ungdom og de sidste fem år haft egen motor-

Henrik Gutte Kochs
havneture kommer
blandt andet omkring
både havnens industrihistorie og den ikoniske
arkitektur i de nye
bykvarterer.
båd i havnen med medlemskab i Bådklubben BKV ved
Sluseholmen. Han har både
Søfartens Duelighedsbevis
og speedbådskørekort.
Privat sejler han gerne
ud en til to gange om ugen.
Blandt andet med hustruen
Lene og nogle af deres fem
børn eller snart ni børnebørn.

Tour-de-havn
Det er tydeligt at mærke, at
Henrik Gutte Koch brænder for at fortælle om havnen og dens omgivelser. Vil
man gerne undgå vandet,
men trives bedre på hjul,
har Havneguiden også et
andet tilbud på hylden: Eksklusive cykelture langs havnen på to en halv eller fire
timer.
Der bliver nok at vise
frem langs havnen de kommende år. Nye kanaler og
byggerier skyder op overalt, fra Sluseholmen i syd til
Orientkaj i nord.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk
Tirsdag den
15. september kl. 19

VALGFORSAMLING

Søndag den 13. september kl. 11
Højmesse ved Inger Lundager
Søndag den 20. september
Konfirmationer

Torsdag den 17. september kl. 14

FRA SKJERN TIL VARNÆS

Søndag den 27. september kl. 11
Højmesse ved Michael Krogstrup Nissen

Landet over bliver der holdt
valgforsamling i sognene. Det
sker på samme tid og med
samme dagsorden alle steder.
Det er her, kirkens styregruppe,
menighedsrådet, bliver sat sammen
for de næste fire år. Som medlem
af folkekirken har du mulighed
for at stille op til en periode i
menighedsrådet. Og for at afgive din
stemme på andre kandidater.
Så hvis du vil have indflydelse på
valget – og måske selv stille op – så
brug en tirsdag aften sammen med
de andre brugere af kirken på at
vælge det råd, der kommer til at
styre Islands Brygges Sogn i de
kommende år.

Søndag den 4. oktober kl. 11
Højmesse ved Lars Ahlmann
Olesen
Søndag den 11. oktober kl. 11
Højmesse ved Ghita Katz Olsen
Søndag den 18. oktober kl. 11
Højmesse ved Lars Ahlmann
Olesen

Vi holder valgforsamlingen i
selve kirken. Kom gerne i god tid
– kirkens valgtilforordnede skal
bruge lidt tid i døren på at skrive
alle ind på valglisten og udlevere
stemmesedler.

Danmarks nok mest kendte og
elskede tv-serie er på tapetet, når
vi byder på Matador-forestilling.
Kom med bag kulisserne og hør alle

En musikalsk fortælling om
hele Danmarks TV-serie
Oplev Nicolaj Cornelius –
danmarksmester i Matador.
Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03 94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

de gode historier fra optagelserne,
serien og om skuespillerne. Nicolaj
Cornelius er ikke kun sanger og
skuespiller – han har også papir
på at vide mere om serien end de
fleste. Han stod nemlig i spidsen for
det hold, der sidste år vandt DM i
Matador.
Tag dit eget bedste Matadorspørgsmål med, og hør, om
Matador-mesteren kan svare.
Sangene fra Matador er et kapitel
for sig: ’Hvorfor er lykken så
lunefuld’ og ’Jeg har elsket dig så
længe jeg kan mindes’ vil også
tone ud i kirken – og du kan roligt
synge med, vi overholder naturligvis
alle gældende restriktioner i
coronatiden.

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

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

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

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

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

www.bryggebladet.dk

Søndag den 8. november kl. 11
Højmesse ved Ghita Katz Olsen
Søndag den 15. november kl. 11
Højmesse ved Inger Lundager

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

Test din viden - svar

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

find os på:

Søndag den 1. november kl. 11
Allehelgen – Højmesse ved Lars
Ahlmann Olesen

Vi byder en kop kaffe før
forestillingen – det er på 1. sal i
Menighedshuset kl. 13.

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

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

Søndag den 25. oktober kl. 11
Højmesse ved Michael Krogstrup Nissen

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

Allan Nielsen

1. (c). Flower Power Tøj og
Karina.
2. (a). Ja.
3. (c). Candida.
4. (b). Ulla Björn.
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Byggeri på Amager Fælled
– fra bynatur til bykvarter
Af Andreas Petersen, på
vegne af Amager Vest
Lokaludvalg
Det kommende Vejlands
Kvarter på Lærkesletten
vil betyde uoprettelig påvirkning af en bynatur, der
ellers byder på luft og liv til
mennesker og natur
Amager Vest Lokaludvalg
ønsker at bevare hele Amager Fælled som rekreativt
område og hjemsted for vild
natur – som en livgivende
oase i storbyens sten- og
betonørken. I Bydelsplanen
fra 2017 beskrev vi Amager
Fælled som vores bydels
naturlige grønne centrum:
Amager Vests grønne hjerte.
Det udsagn står vi ved.
Vores ønsker er i øvrigt
helt i tråd med den nye
Kommuneplan for København, hvor en målsætning
er, at flere ’københavnere
sikres nem adgang til natur
og grønne områder’. I maj
viste en undersøgelse fra
Naturstyrelsen, at besøgstallet i Naturpark Amager
under covid-19-nedlukningen var steget med op til
160 procent i forhold til sidste år!
Vi har med andre ord akut
behov for bynatur i København i form af grønne kiler
som Amager Fælled.
Virkeligheden ser des-

værre anderledes ud. Lokalplanen for Vejlands Kvarter
er nu i høring. Hvis den
vedtages, vil ét af Københavns største naturområder beskæres drastisk. Det
er svært at se, hvordan det
harmonerer med målet om,
at København skal være en
grønnere by.
Faktisk kan den største
forandring blive, at Amager
Fælled ændrer karakter –
fra bynatur til bykvarter.
Lokalplansforslaget siger
åbent, at Vejlandskvarteret
vil betyde en 'væsentlig påvirkning’ af landskabet.
Med andre ord vil byggeriet ikke kun give os mindre
grønt areal, men en helt anden oplevelse af Fælledens
herlighedsværdi.
Når det gælder naturværdierne, vil byggeriet ikke
ligge på Fælledens mest
værdifulde natur. I Lokaludvalget er vi glade for, at
byggeplanerne blev flyttet
fra Strandengen – det var en
vigtig og rigtig beslutning.
Den såkaldte Lærkeslette
er ikke tidligere strandeng,
men gammel losseplads. Alligevel er risikoen for negative ringvirkninger absolut
til stede.
By & Havn har hævdet, at
den planlagte bydel bliver
en ’bæredygtig’ bydel i træ.
De bebyggede områder vil
blive indrettet med beplan-

tede facader, genbrugsmaterialer, grønne tage og
lignende spændende tiltag.
Der er ingen tvivl om, at arkitektforslaget for bydelen
indeholder interessante og
nyskabende tanker. Men
træbyggeri eller ej, boligkvarteret vil ikke være
natur, og ’bæredygtige’ boliger til bydelens beboere
kan ikke erstatte natur, der
er åben for alle.
V V M-undersøgelsen
hævder, at i det færdige byggeri "medfører de nye overflader og vegetation en øget
variation, der tillader indvandring af en række arter
knyttet til de nye levesteder.
Altså en øget biodiversitet".
Dette er en særdeles tvivlsom påstand og er blevet afvist af natureksperter som
professor Carsten Rahbek
i en artikel i fagbladet Ingeniøren.
Derfor er det altafgørende, hvordan byggeriet
påvirker og virker ind i de
grønne omgivelser, og at vi
sikrer, at bydelens effekter
på miljøet bliver så små som
overhovedet mulige. Men
med 4.000 indbyggere i et
nyt boligområde er faren
for slid og slitage på den
omkringliggende fredede
og enestående natur overhængende.
Hvis byggeriet gennemføres som planlagt, er det

nødvendigt at sikre, at stisystemerne til og fra Vejlandskvarteret ikke virker
forstyrrende eller ødelæggende på Strandengens sårbare og enestående natur.
Der er i Miljøkonsekvensrapporten
planlagt
flere tiltag, der beskytter de
sjældne dyrs levesteder (for
eksempel har stor vandsalamander og spidssnudet frø
yngle- og rasteområder i
nærheden) – både under anlægsfasen, og når byggeriet
står færdigt. Men samtidig
bør man gentænke benyttelsen og udfoldelsen på Strandengen, eksempelvis ved
at lave gangbroer på pæle,
sikre den naturlige vandbalance, nytænke naturplejen
og holde invasive arter nede
eller gennemføre tiltag, der
vil skåne den sårbare natur
så meget som muligt.
Byggeplanerne for Amager Fælled har utvivlsomt
været et af de mest kontroversielle byggeprojekter i
København i moderne tid.
By & Havns direktør Anne
Skovbro har tidligere udtalt, at By & Havn i hele processen har gjort sig umage
for at høre eksperter og
borgere. I Amager Vest Lokaludvalg mener vi, at det
er afgørende for processen
fremover, at alle stemmer
bliver hørt. Kritiske indvendinger mod byggeriet

Nyt fra bryggenet
Yousee web-tv er
med i vore pakker

Har du ikke
Bryggenet endnu?

Husk, at du med en tvpakke fra Bryggenet kan
se dine tv-kanaler på pc,
tablet og smartphone med
Yousee web-tv.
Bare gå ind på http://
tv.yousee.dk/ og følg instruktionerne for at oprette
et login og se dine tv-kanaler hvor som helst.

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

og konstruktive forslag til
naturbevarende løsninger
skal tages seriøst af kommune og bygherre. En åben
og inkluderende proces er
nødvendig – Amager Fælled fortjener intet mindre.
Amager Vest Lokaludvalg
er bekymret for de konsekvenser, det kommende Vejlands
Kvarter på Amager Fælled
vil have for natur og trafik,
samt den mængde forure-

ning, byggeriet vil medføre.
Med informationsartikler,
debatindlæg og et borgermøde den 22. september vil
lokaludvalget klæde borgerne ordentligt på til at afgive
høringssvar til Forslag til Lokalplan for Vejlands Kvarter.
Find info om borgermødet
og læs vores infoartikler og
debatindlæg via vores hjemmeside www.avlu.dk.

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

snak med jer om, hvad der
skal til for at netop I kan få
Bryggenet.
Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.
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Kundeservice

Bryggenets priser

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

Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv:
485 kr./md.
Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk

20 BRYGGEBLADET

NATUR

10. september 2020

Nak eller forsvind
Hvor mennesker har bid, hver gang
vi åbner køleskabet, jager de fleste
jægere for det meste forgæves
Tekst: Thomas Neumann
Foto: Nikolaj Kirk
redaktion@bryggebladet.dk

Spiser man for at leve, eller
lever man for at spise? Har
endnu ikke mødt nogen, der
mener, at mad ene og alene
er brændstof. Når vi jager i
eksempelvis Superbrugsen,
så har vi altid 100 procent
hitrate. Man kommer altid
hjem med noget mad og sikkert også noget overflødigt.
I køleskabet går vi indimellem forgæves, men det er oftest på grund af det uspændende, der forefindes.
I dyreverdenen er det en
noget trist affære, og selv
en kat ville være misundelig
på vores jæger/samler-held.
Siden de første BBC og dyrefilm i fjernsynet har vi
fået opfattelsen af, at rovdyr
nakker det, de lyster, og så
slapper af, parrer sig og fintænker resten af tiden. Den
største hypnotisør i zoo er
for mig tigeren. En smuk,
rå og smidig dræbermaskine. Dog fanger den kun
noget hver 20. gang. Tyve
gange fra 5. sal i Brugsen
og tilbage for endelig at få
en liter mælk, bananer og

havregryn; hvem ville overleve det? Specielt hvis man
så også har glemt gær.
Hvis katte havde vinger,
var der ingen ænder i mosen, siger man. En kat har

kun jagtheld med småfugle
hver hundrede gang. Langt
bedre går det med små pattedyr. Kongen inden for jagt
er vores guldsmede, som
stadigvæk er på Fælleden.

De har 95 procent jagtsucces. De har gode øjne, fire
vinger så de kan stå stille,
flyve baglæns og vigtigst,
en hjerne der kan regne sig
frem til, hvor deres bytte

er om lidt. Det pattedyr,
der kommer tættest på den
hitrate, er en lille afrikansk
sortfods-kat med 60 procent. Men måske er vores
flagermus endnu dygtigere,
men ingen har undersøgt
lige den del af vores natjæger, der også bor ved
Bryggen. Den kan let ses i
skumringen ved indgangen
til Fælleden ved Halfdansgade.
Bryggens mellemstore
kraftværk og multimennesket Nikolaj Kirk fortalte
forleden på hjørnet af Leifsgade om et lokalt jagtdrama, han havde oplevet. En
bryggeproduceret spurvehøg nakkede en besøgende
gæst; en tinkesmed i Grønjordssøen.
Spurvehøgen
skulle bruge fire forsøg, før
maden var i hus. Mellem forsøgene sad den unge spurvehøg på en pæl og ventede.
Det er et smukt drama, de
heldige kan se, men der er
tusinder af dræberdramaer
hele tiden.
Vi har eksempelvis en
kødædende vandplante på
Fælleden, blærerod. Under
vandet er den en dræbermaskine. Bladene er indrettet

Neumanns
Natur
med snedige fælder. Blæreroden suger små byttedyr
ind, når dyrene rører nogle
”hår” ved en af dens mange
små blærer. Dyrene bliver
kvalt på grund af mangel
på luft, de rådner, og planten suger saften i sig. På
en enkelt plante er der fundet 150.000 små vanddyr,
der var gået i fælden. Men
grundlæggende drejer det
sig om, får jægeren meget
mere energi ud af byttet,
end der bruges på nedlæggelsen, ja, så går regnskabet op.
Så nyd endelig efterårets
dyreliv på Fælleden, da alt, I
møder, har reproduceret sig
selv ved gode jagtteknikker
eller evne til at undgå at
blive spist.

