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I Langebohus fik beboerne for 
tre år siden fem træer af kom-
munen, og havelauget drømmer 
om flere. Puljen for at søge om 
partnerskabstræer er åben på ny.

9,5

Bolværket ved Bryggebroen skal 
udbedres for 9,5 millioner kroner, 
og fordi det hører til Grundejer-
foreningen Havnestads areal, en-
der den regning hos beboerne.

4

Fire vildheste er blevet sat ud 
på Amager Fælled, hvor de skal 
guffe det græs i sig, som kvæget 
på Fælleden er gået uden om.
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Flammende, fredelig folkering for Fælleden
Tusindvis af fælledvenner gik 
fakkeltog om byggefeltet på 
campinggrunden i protest mod 
det kommende byggeri af Vejlands 
Kvarter.  side 10 og 11
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

De indledende øvelser er 
gået i gang og snart kom-
mer det tunge maskineri 
på banen, når udgravnin-
gen af det sidste stykke af 
Havnevigen går i gang. Vi-
gen, der indtil nu teknisk 
set har været en sø, skal 
forbindes med havneløbet 
og der skal bygges en bro 
over indløbet der, hvor fod-
gængere og cyklister ind-
til nu har passeret vigen 
på en sti af interimistiske 
køreplader. 

Badning forbudt
Arbejdet med udgravningen 
betyder, at der bliver slukket 
for den løbende udskiftning 
af vandet, og at vandstanden 
bliver sænket med 20 centi-
meter, så det kan regne løs 
uden at vigen går over sine 
bredder af den grund. Det 

betyder dog, at badesæso-
nen er endegyldigt slut indtil 
arbejdet er færdigt den 30. 
april næste år. 

Omvej
I mellemtiden må fodgæn-
gere og cyklister, der skal 
igennem området, vænne 

sig til at skulle ud på en 
lille omvej. Trafikken bli-
ver nemlig lagt om, så man 
i perioden frem til 30. april 
skal ned ad Rundholtsvej, 
et smut forbi Rema 1000, 
rundt om Bryggeblomsten 
og retur til gaden Islands 
Brygge via Strandprome-
naden. Omlægningen sker 

efter pres fra Grundejerfor-
eningen Artillerivej Syd.

Ønsket fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen var 
nemlig oprindeligt, at den 
nuværende forbindelse over 
vigen skulle opretholdes, 
så cykel-, gang- og løberu-
ten ‘Havnevigen’ ikke blev 
brudt. Dog var forvaltnin-
gen åben for løsningsfor-
slag fra grundejerforenin-
gen, så trafikanterne ikke 
kommer i konflikt med 
byggepladsen, hvilket altså 
har ført til, at trafikken nu 
føres uden om Havnevigen 
og ikke igennem byggeplad-
sen. 
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Vilde heste på Amager Fælled
Københavns Kogræsserlaug har anskaffet sig fire såkaldt vilde heste, 
der skal græsse på Amager Fælled. De skal være med til at øge 
biodiversiteten på Fælleden

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

Der er kommet vilde heste 
på Amager Fælled. Eller 
vilde og vilde. De har i hvert 
fald minimalt med menne-
skelig kontakt, men bliver 
det for koldt om vinteren, 
får de stråfoder, og bliver de 
syge, tilkaldes der en dyr-
læge. Det er Københavns 
Kogræsserlaug, der har 
anskaffet sig de fire vilde 
heste af racen exmoor-pony 
som et supplement til den 
naturpleje, som deres nu-
værende kvier står for.

– Vildhestene æder nogle 
af de græsser, som vores 
skotske højlandskvæg går 
uden om, og de kommer 
til at gå der hele året. Det 
at Fælleden bliver afgræs-
set året rundt har været en 
stor succes for naturen og 
har skabt en øget blomster-
rigdom og biodiversitet, 
skriver bestyrelsesmedlem 
i Københavns Kogræsser-
laug Kirsten Heering i en 
pressemeddelelse.

Modsat højlandskvæget 
bliver de vilde heste dog ikke 
slagtet og lavet til bøffer.

Mere end 100 år siden
Der har tidligere været vil-
de heste på Amager Fælled, 
men det er flere hundrede 

år siden. De vilde heste 
har levet i det, vi nu kalder 
Danmark, i mange tusinde 
år. Man har fundet knog-
ler, der er op til 11.500 år 
gamle. Først for nyligt er de 
vilde heste blevet genintro-
duceret til den danske na-
tur, da man i 2006 igen satte 
vilde heste ud i Naturstyrel-
sens arealer på Langeland. 
Det er dog også denne flok 
af heste, som de fire hopper 
på Fælleden stammer fra.

– Da jeg var barn, var 
vilde heste noget, man så 
på fjernsyn. Nu har vi vilde 
heste få kilometer fra stor-

byen – det er simpelthen 
fantastisk. Jeg er sikker på, 
at det vil få endnu flere kø-
benhavnere til at vove sig 
ud på Amager Fælled og 
opdage, at man kan opleve 
fantastisk vild natur helt tæt 
på storbyen, skriver teknik- 
og miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen i en pres-
semeddelelse.

Nye undersøgelser har 
vist, at exmoor-ponyen er 
den race, der ligger gene-
tisk tættest på de vilde he-
ste, der var i Danmark for 
mange tusinde år siden.

På grund af hestenes 

vilde natur skal man holde 
sig på afstand af dyrene, og 
man må heller ikke fodre 
dem. Men man må gerne 
nyde synet af vilde heste på 
Fælleden på afstand.

Hold afstand! Også til de 
vilde heste. Her er en til 

to meter dog ikke nok. 
Man skal holde sig 10 

meter væk fra hestene. 
Kommer man tættere på, 

kan de blive nervøse og 
handle uforudsigeligt.

Cyklister og fodgængere bliver sendt  
på omvej om Havnevigen
Havnevigen bliver nu gravet helt ud og forbundet til 
havnen. Efter pres fra beboerne i området bliver cykel- 
og gangtrafik ledt uden om vigen mens arbejdet står på, 
så de ikke skal passere igennem byggepladsen

der bliver en smule længere fra syd til nord, når cykel- og gangtrafikken ledes rundt om Havn-
evigen mens den bliver gravet ud til havnen.

Fire selskaber skal 
stå for almene 
boliger i nyt kvarter
Der er nu sat navn på de fire 
virksomheder, der skal stå for de 
almene boliger i Vejlands Kvarter. De 
almene boliger svarer til 25 procent 
af boligmassen i kvarteret

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

KAB, fsb, DFB/Domea.dk 
og Bo-Vita er de mundrette 
navne på de fire selskaber, 
der skal stå for de cirka 500 
almene boliger, der skal 
bygges i det nye kvarter på 
Amager Fælled, Vejlands 
Kvarter.

Det er By & Havn og Pen-
sionDanmark, der står for 
bydelen, og de har et ønske 
om, at bydelen både skal 
være miljørigtig, tæt på na-
turen, have fokus på fælles-
skaber og være mangfoldig. 
Det sidste skal de almene 
boliger være med til at sik-
re, da der både er tale om 
plejeboliger, familieboliger 
og boliger for socialt og psy-
kisk sårbare.

- Blandingen af almene 
og private DGNB-guld-
certificerede boliger på 
Vejlands Kvarter sikrer en 
mangfoldig beboersam-
mensætning, hvor også de 
private boliger er til priser, 
som den studerende, syge-
plejersken og håndværke-
ren kan betale, skriver di-
rektør i PensionDanmark, 

Marius Møller i en presse-
meddelelse. 

storbylandsby
Bo-Vita skal stå for at bygge 
områdets plejeboliger, KAB 
skal stå for bydelens så-
kaldte ‘storbylandsby’, hvor 
der både skal være familie-
boliger og mindre sociale 
boliger til psykisk sårbare, 
der for eksempel har levet 
på gaden og har brug for en 
bolig. DFB/Domea og fsb 
skal stå for de resterende 
familieboliger i Vejlands 
Kvarter.

- Vi har oplevet en stor in-
teresse for at bygge almene 
boliger på Vejlands Kvarter, 
og de fire valgte kandidater 
har vist stor idérigdom og 
alsidighed, skriver admi-
nistrerende direktør i By 
& Havn Anne Skovbro i en 
pressemeddelelse. 

Hvornår byggeriet af de 
almene boliger kan gå i 
gang kommer an på, hvor-
når lokalplanen og VVM bli-
ver godkendt. Efter planen 
skal lokalplanen og VVM 
forelægges kommunens po-
litikere i starten af 2021.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Københavns Politi
redaktion@bryggebladet.dk

I sidste uge trådte der flere 
nye coronaregler i kraft for de 
erhvervsdrivende. Alle skal 
bære mundbind på offentlig 
tilgængelige steder, og så må 
man ikke sælge alkohol mel-
lem klokken 22:00 og 05:00. 
Det sidste var nærpolitiet 
ude for at føre tilsyn med på 
Bryggen i sidste uge, hvor de 
besøgte flere kiosker, tank-
stationer og supermarkeder 
for at gøre dem opmærksom 
på de nye regler.

– Vi har fokus på dialog 
og vejledning for at sikre, 
at de erhvervsdrivende 
er bekendte med de nye 
regler for salg af alkohol. 
Vi har tidligere ført tilsyn 
med blandt andet restau-
ranter og beværtninger, og 
der var vores overordnede 
indtryk, at de havde godt 
styr på reglerne. Vi for-
venter også, at det gør sig 
gældende for kioskerne, 
skriver vicepolitiinspektør 

og leder af nærpolitiet Ras-
mus Agerskov Schultz i en 
pressemeddelelse.

Bøde på 10.000 kroner
De nye regler kom i køl-
vandet på det stigende 
smittetal landet over, og 
det er politiets opgave 
at sørge for, at reglerne 

bliver overholdt. Hvis en 
virksomhed ikke over-
holder reglen med ikke 
at sælge alkohol mellem 
klokken 22:00 og 05:00, 
vil den i første omgang få 
en bøde på mindst 10.000 
kroner. Hvis reglen bliver 
overtrådt gentagne gange, 
vil beløbet stige.

Mandag i sidste uge ud-
førte nærpolitiet 249 tilsyn 
over hele politikredsen.

NYHEDER

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Nyd en privat middag  
eller en julemiddag 
i herskabelige omgivelser 

Vi tilbyder 4-retters menu i aflukkede 
lokaler på 1. sal – ovenpå Restaurant 
Aristo –  med udsigt over Havneparken 
og havneløbet 
 
4-retters menu 495,- (pr. person)
fra 4 til 10 personer
 
Vi har fire aflukkede rum med plads til 
maksimum 10 personer i hvert rum 

IB4 Meeting & Dining · Islands Brygge 4, 1. Sal · IB4.dk

Læs mere på  
IB4.dk  
eller e-mail  
lotte@ib4.dk

Bryggebutikker overholder 
nye coronaregler
Nærpolitiet førte i sidste uge tilsyn med flere kiosker, tankstationer og 
supermarkeder for at sikre sig, at de ikke solgte alkohol efter klokken 22:00

Nærpolitiet førte 
blandt andet tilsyn 

med 7-Eleven for at 
se, om de overholdt 
de nye regler om, at 
man ikke må sælge 

alkohol mellem 22:00 
og 05:00.

Havnestad-beboere hænger på 
ekstraregning for bolværksudbedring 
Bolværket omkring bryggebroen er gammelt og faldefærdigt og skal udbedres 
for 9,5 millioner kroner, som Grundejerforeningen Havnestad må bekoste. 
Projektet bliver dog mere end halvanden million kroner dyrere, fordi selve broen 
er i vejen. Den ekstraregning ønsker grundejerforeningen, at kommunen dækker

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

En pram med tungt maski-
neri og byggematerialer 
lagde allerede i midten af 
oktober til kajs ud for Ge-
mini-siloerne, hvor den skal 
udbedre bolværket på beg-
ge sider af Bryggebroen. 
Træet i den nuværende pæ-
leflagevæg er i meget dår-
ligt stand, og der skal derfor 
i stedet rammes stålspuns-
vægge langs kajkanten. I 
alt 64 meter bolværk skal 
fikses, og sådan en omgang 
beløber sig til en regning 
på 9,5 millioner kroner. En 
regning som Grundejer-
foreningen Havnestad – og 
dermed alle områdets bebo-
ere – skal betale. 

Privatejet bydel
Det skyldes, at bolværket 
er privat ejendom, ejet af 
ejerforeningerne i de om-
kringliggende bygninger, 
men skal driftes og vedli-
geholdes af den overord-
nede Grundejerforening 
Havnestad. Det fremgår af 
en tinglyst deklaration fra 
Havnestads fødsel i 2000, 

der blandt andet også på-
lægger grundejerforenin-
gen ansvaret for drift og 
vedligehold af den sydlige 
del af Havneparken, den blå 
og den grønne kile samt alle 
de private fællesveje og par-
keringspladser i bydelen. 
Et ansvar som beboerne i 
området gerne var foruden, 
og som koster grundejerfor-
eningen svimlende summer 
hvert år. Blandt andet de 
9,5millioner til bolværket.

Kampesten
Men ifølge Grundejerfor-
eningen Havnestad er pri-

sen for udbedringen højere, 
end den burdevære, fordi 
det på adskillige meter af 
kajkanten ikke er muligt at 
ramme spuns ned. Der lig-
ger nemlig en bro i vejen. 
Den kan man selvsagt ikke 
fjerne til lejligheden, og 
derfor må den del af bolvær-
ket udbedres på anden vis. 
Løsningen bliver, at man 
omkring og under Brygge-
broen stabiliserer bolvær-
ket ved at hælde kampesten 
ud, der skal holde tingene 
på plads. Men det fordyrer 
arbejdet med 1,6 millioner.

– Vi mener jo ikke, at det 
er vores skyld, at der ligger 

en bro oven i det bolværk, 
som vi er blevet pålagt at 
vedligeholde, forklarer for-
mand for Grundejerforenin-
gen Lars Jepsen, der derfor 
nu på vegne af E/F Gemini 
Residence og G/F Havne-
stad har rettet henvendelse 
til Teknik- og Miljøforvalt-
ningen med håb om at få 
kommunen til at afholde 
den ekstra udgift, som det 
medfører, at broen er i ve-
jen.

Ifølge Lars Jepsen er der i 
forbindelse med udarbejdel-
sen af deklarationen ikke 
indgået en aftale om regu-
leringen af forholdet mel-
lem parterne – altså kom-
munen, ejeren af bolværket 
og grundejerforeningen 
– der ville holde grund-
ejerforeningen skadesfri 
i en situation som den nu-
værende. Han håber derfor 
på at opnå en ny aftale med 
kommunen om arealet, der 
kan normalisere forholdene 
fremadrettet.

Cyklister og fodgængere bliver sendt  
på omvej om Havnevigen

Arbejdet med at 
udbedre bolværket 
forventes at fortsætte 
indtil uge 10.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En ridehal i den histori-
ske Ballonhangar er ikke 
nok for Rideklubben Ride-
venner. De har nu fået en 
ridehal mere, der ligger 
lige ved siden af Ballonhan-
garen. Den nye ridehal har 
30 hestebokse, foderrum, 
saddelrum og selvfølgelig 
en 1700 kvadratmeter stor 
ridehal, som klubbens med-
lemmer kan ride i. 

- Det er noget af en opgra-
dering vi får. Det bliver bed-
re, det bliver større, vi får 
flere muligheder og plads til 
nye medlemmer. Vi glæder 
os til at flytte ind og sætte 
vores eget præg på den nye 
bygning, skriver Marianne 
Pedersen, der er daglig leder 
af Rideklubben Ridevenner i 
en pressemeddelelse.

Med den nye ridehal kan 
klubbens nedslidte stalde 
og lader fjernes, hvilket vil 
gøre Ballonhangaren mere 
synlig både fra Bryggen og 
fra Fælleden.

Reddet på målstregen
For tre år siden overtog 
Realdania By & Byg Bal-
lonhangaren efter en aftale 
med Københavns Kommu-
ne. På det tidspunkt var der 
tvivl om Ballonhangaren og 

dermed Rideklubben Ride-
venner kunne overleve, da 
hangaren var sammenstyrt-
ningstruet. Det satte gang 
en en større restaurering 
af den faldefærdige hangar. 
Samtidig er de omkring-
liggende bygninger blevet 
renoveret, hvilket blandt an-

det har ført til opførelsen af 
den nye ridehal.

- Jeg er fuld af beundring 
for rideklubben, der har 
fungeret i drift gennem hele 
restaurerings- og anlægs-
fasen, og jeg glæder mig 
over at de nu kan fortsætte 
i bedre rammer, skriver ad-

ministrerende direktør Pe-
ter Cederfeld fra Realdania 
By & Byg i en pressemed-
delelse. 

Det sidste led i projekter 
er en opgradering af ude-
arealerne, hvor der skal 
lægges et dræn, så de uden-
dørs ridebaner ikke bliver 

oversvømmet, hvilket tidli-
gere har været et stort pro-
blem for rideklubben.

den historiske 
Ballonhangar
Ballonhangaren er 103 år 
gammel, og der er meget 

få tilbage af dem i Europa. 
Hangarens oprindelige for-
mål var at opbevare obser-
vationsballoner, der blev 
brugt til artilleriets øvelser 
på Amager Fælled, der den-
gang var en øvebane for hæ-
ren. Fra ballonerne kunne 
man nemmere se, om ar-
tilleriet ramte deres mål. 
Staldene ved hangaren blev 
brugt til de heste, der skulle 
trække de store balloner ud 
af hangaren. I 1930’erne 
var det slut med luftballo-
ner i Ballonhangaren, men 
den er siden blevet brugt til 
blandt andet at huse flygt-
ninge efter 2. verdenskrig, 
base for det ridende politi 
og nu som rideklub.

Efter planen skal der 
være åbent hus i Rideklub-
ben Ridevenner til foråret 
2021, når renoveringen er 
forventes at være helt fær-
dig.

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

– Det ene træ blev opkaldt 
efter mig, fordi jeg plantede 
det, fortæller Erling Borre 
og peger på et rønnetræ 
med en pjusket, rødbrun 
krone.

På afstand ligner Erling – 
træet – lidt en høne, mener 
Erling – manden. Men det 
er et sundt og stærkt ungt 
træ. Søstertræet Ingeborg 
ved siden af har allerede 
tabt de fleste af sine blade, 
men er til gengæld begyndt 
at slå knopper og gøre klar 
til næste forår. 

Træpartner
De to rønnetræer og tre 
lindetræer, som også er 
navngivet efter deres gart-
nere, er såkaldte ‘partner-
skabstræer og kom til Lan-
gebohus for tre år siden. 
Ordningen går ud på, at 
kommunen forærer et eller 
flere træer til en ‘træpart-
ner’, som kan være en pri-

vatperson eller en forening. 
Træet er kvit og frit på den 
betingelse, at træpartneren 
selv planter træet på et sted, 
hvor det er synligt og gerne 
tilgængeligt for offentlighe-
den, og herefter plejer træet 
i dets første tre år.

– Vi syntes, at udearea-
lerne var dødssyge, og at 
der trængte til at ske noget, 
griner Erling Borre og kig-
ger omkring på det store 
område bag ved bygningen, 
der ganske rigtigt overve-
jende består af græsplæne 
og lidt haveinventar.

– Vi spurgte og fik tilla-
delse af ejendommens ejer 
PKA og fra administrations-
firmaet DEAS, der skulle 
stå for driften. Derefter 
søgte vi om at få træerne, 
fortsætter han og tilføjer:

– Vi har skullet vande 
træerne virkelig meget de 
sidste ret tørre somre. 

Men efter tre år har træ-
erne slået gode og faste rød-
der i jorden og står stabilt. 
Det er heller ikke nødven-
digt at vande dem længere; 
de passer sig selv fra nu 

af. Men de har givet Erling 
Borre blod på tanden.

– Vi ville egentlig gerne 
have fortsat trærækken 
hele vejen langs stien. Men 
flere af de oprindelige folk 
fra havelauget er flyttet, og 
jeg er mere end 70 år gam-
mel og kan ikke selv plante 
træer længere. Så vi har 
brug for nye kræfter, siger 
han og afrunder:

– Vi indkalder udvalget 
igen til foråret. Så kunne jeg 
godt forestille mig, at vi vil 
søge om flere partnerskabs-
træer.

Puljen er åben
Par tnerskabsordningen 
sprang ud i 2016, hvor kø-
benhavnerne for første 
gang kunne plante træer 
i fællesskab med kommu-
nen. På grund af anlægslof-
tet har ordningen dog været 
i dvale siden 2018, men ef-
ter to år springer den nu ud 
igen. 

Der findes partnerskabs-
træer flere steder på Bryg-

gen. Ud over de fem ved 
Langebohus er der plantet 
fem ved byhusene i området 
ved Havnevigen og seks i 
Haveforeningen Prøveste-

nen. Dertil kommer næsten 
40 partnerskabstræer fordelt 
på en række forskellige 
grunde på Nokken.

NYHEDER

Kommunen deler igen træer ud
For tre år siden fik beboerne i Langebohus fem såkaldte ‘partnerskabstræer’ fra kommunen. 
Efter to år på standby er partnerskabsordningen nu åben igen. Erling Borre fra Langebohus’ 
Havelaug håber, at det kan kaste flere træer af sig langs ejendommens græsarealer

PARTNeRsKABsTRæeR:

n Vil man gerne have et 
partnerskabstræ, kan 
man søge på online 
kk.dk/partnerskabstrae.

n Man vælger selv træart. 
Dog skal det være 
egnet til forholdene, og 
Københavns Kommune 
vejleder gerne.

n Træerne har typisk en 
stammeomkreds på 
10-12 centimeter og er 
omkring 2-3 meter høje.

n Man skal plante træet på 
et privat areal, man råder 
over, og man kan godt få 
flere træer.

n Hvis træet plantes i 
en have, skal der være 
højest ti meter fra træet 
til det offentlige areal og 
godt indsyn til trækro-
nen fra eksempelvis et 
fortov.

n Man skal selv plante og 
pleje træet. Der følger en 
brugsanvisning med.

Kilde:  
Teknik- og Miljøforvaltningen

Træet erling sammen med sin træpartner Erling.

Ridevennerne har nu to ridehaller
Rideklubben Ridevenner har fået en ny ridehal ved siden 
af den, de i forvejen havde i den historiske Ballonhangar. 
Det giver plads til flere medlemmer og nye muligheder 
for rideklubben 

Rideklubben Ri-
devenner har fået 
1700 nye kvadrat-
meter ridehal, de 
kan boltre sig på 
oven i ridehallen 
i den historiske 
Ballonhangar. 
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

To lokale projekter har 
ventet længe på at få tilla-
delse til at lave kulturelle 
aktiviteter under Langebro. 
Nu er der endelig kommet 
grønt lys for enden af tun-
nellen eftersom Teknik- og 
Miljøudvalget i sidste uge 

besluttede, at forvaltningen 
skal fraflytte lokalerne. Det 
bliver dog først i 2023, når 
renoveringen af Langebro 
er vel overstået.

Midlertidig brug
Den ene af de to initiativ-
tagere er Islands Brygges 
Lokalråd. Her har formand 
Jan Oster planer om, at lo-

kalerne under Langebro 
kan bruges til forskellige 
kulturelle arrangementer, 
som de lokale på Bryggen 
har lyst til og brug for. Dog 
generelt med et fokus musik 
og miljø. Og han håber, at 
selvom lokalet under broen 
ikke må bruges til kulturelle 
arrangementer de næste par 
år, at de så stadig kan finde 
på noget at bruge det til.

– Behovet for at istandsæt-
te Langebro stoppede vores 
muligheder for at kunne 
bruge det ledige nordlige 
lokale under Langebro ud 
mod vandet. I forbindelse 
med Teknik- og Miljøudval-
get behandling i sidste uge 
bad vi om mulighed for, at 
vi kunne bruge det ledige 
lokale i den kommende to-
års-periode primært til støt-
tepunkt for aktiviteter og 
arrangementer i søjlerum-
met under Langebro, skri-
ver Jan Oster i en mail.

Og det blev også tilføjet 
til beslutningen i Teknik- 

og Miljøudvalget. Der står 
nemlig at: “Socialistisk 
Folkeparti opfordrer til, at 
de ubrugte, tømte lokaler 
under Langebro ud mod 
vandet fra Amager-siden 
kan benyttes til kulturelle 
aktiviteter frem mod reno-
veringen af Langebro, som 
Islands Brygge Lokalråd 
har arbejdet for.”

Det er dog op til Køben-
havns Ejendomme, der nu 
står for lokalerne, om de må 
bruges midlertidigt, frem 
til de endelig er klar til brug 
i 2023.

Langebro experience
En anden bryggebo, David 
Peter Fox, har dog andre 
planer for, hvad lokalerne 
under Langebro skal bru-
ges til i 2023. Hans oprin-
delige plan var at lave Lan-
gebro Museum i lokalerne, 
men det er nu blevet udvidet 
til at hedde Langebro Expe-
rience, hvor der ud over mu-

seet også er andre aktivite-
ter under broen.

– Vi fortsætter naturligvis 
vores arbejde med at skabe 
et kulturelt sted indeni Lan-
gebro med fokus på broens 
historie samt en masse an-
dre aktiviteter for beboerne 
på Islands Brygge, her-
under workshop med mu-
lighed for aktiviteter som 
sang, dans og hobbyarbej-
de, skriver David Peter Fox 
i en mail.

Hvilken af de to projekter, 
der ender med at rykke ind 
under Langebro, er endnu 
ikke besluttet.

NYHEDER

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

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Frygt for at Njals Tårn kan vælte
Det 86 meter høje Njals Tårn på Bryggens Bastion skal ifølge 
Københavns Kommune stormsikres for ikke at vælte i tilfælde af 
storm, da fundamentet er for skrøbeligt

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

Problemerne hagler ned 
over Bach Gruppen og de-
res 86 meter høje Njals 
Tårn, der er ved at blive 
bygget på Bryggens Basti-
on. Betonfundament under 
tårnet er af så ringe kvali-
tet, at Københavns Kom-
mune har stoppet byggeriet 
og bedt Bach Gruppen om 
at komme med en plan for, 
hvordan de vil styrke funda-
mentet. Oven i det er der nu 
fare for, at tårnet kan vælte i 
eventuelt voldsomt efterårs-
vejr, eftersom fundamentet 
er for skrøbeligt. Derfor 
har kommunen blandt an-
det bedt Bach Gruppen om 
at fjerne facadeplader for at 
sikre tårnet mod storm.

Nyt fundament
I september fandt Køben-
havns Kommunes rådgivere 
COWI og Aalborg Universi-
tet skrald, plastik og metal 
i fundamentet under tårnet. 
Derudover opdagede de, at 
betonen slet ikke levede op 
til de krav, som Bach Grup-
pen havde lovet kommunen. 
Det fik kommunen til at 
stoppe byggeriet øjeblikke-
ligt og bede Bach Gruppen 

om at komme med en plan 
for, hvordan fundamentet 
skal sikres.

– Prøveresultaterne har 
vist, at materialesammen-

sætningen i bundpladen 
ikke er tilfredsstillende. 
Derfor har vi bedt ingeniø-
rerne om at finde en løsning, 
der tager hensyn hertil og 

sikrer, at fundamentet lever 
op til alle krav på både kort 
og lang sigt, skriver admi-
nistrerende direktør i Bach 
Gruppen Lene Christensen 
i en pressemeddelelse.

Den løsning, de er kom-
met med nu, går ud på, at 
der skal støbes et nyt fun-
dament op omkring de bæ-
rende vægge, der ligger i 
og omkring kernen af byg-
ningen. Det nye fundament 
hedder et stribefundament 
og skal støbes i den kælder, 
der ligge oven på det gamle 
og dårlige fundament. Da 
det nye fundament bliver 
støbt i kvalitetsbeton, be-
tyder det ikke noget, at det 
gamle fundament er af rin-
ge kvalitet.

stormsikring
På grund af det dårlige fun-
dament er der også fare for, 

at Njals Tårn kan vælte i 
stærk efterårsvind. Derfor 
skal bygningen ifølge kom-
munens rådgivere COWI og 
Aalborg Universitet storm-
sikres ved blandt andet 
at fjerne facadeplader, så 
vinden kan blæse igennem 
bygningen.

– Hvis vores eksterne 
rådgivere vurderer, at byg-
ningen udgør en risiko, 
handler vi som ansvarlig 
myndighed og sikrer områ-
det. Vi følger sagen meget 
tæt, særligt set i lyset af at 
vi er i en mere blæsende 
periode, skriver Rikke Søn-
derriis, områdechef i Områ-
de for Bygninger i Teknik- 
og Miljøforvaltningen, i en 
mail til Ekstra Bladet.

Kommunen meddelte 
Bach Gruppen den 14. ok-
tober, at bygningen skulle 
stormsikres, men ifølge 
Ekstra Bladet har kommu-
nen siden ikke svaret avi-
sen på, om Bach Gruppen 
er kommet med en plan 
for stormsikringen, eller 
om kommunen i så fald har 
godkendt planen.

Millionsvindel
Frygten for et muligt væl-
tende tårn er ikke det 
eneste problem for Bach 
Gruppen. For nylig har de 

meldt en tidligere direktør 
og fire ansatte i dattersel-
skabet BG Beton Sjælland 
til politiet for systematisk 
svindel for et tocifret mil-
lionbeløb.

– Det er svært at sætte 
ord på, hvor rystede vi er. 
Der er tale om en tidlige-
re dybt betroet ansat og 
medejer, der med den ene 
hånd systematisk har be-
trygget os i, at alt var i den 
skønneste orden, mens 
han med den anden hånd 
har snydt både kunder og 
Bach Gruppen. Derfor har 
vi sammen med vores ad-
vokat nu bedt politiet tage 
over, siger Lene Christen-
sen, der er administreren-
de direktør i Bach Grup-
pen, til TV Midtvest.

Den politianmeldte tid-
ligere direktør har ifølge 
Bach Gruppens interne 
undersøgelser blandt an-
det skjult problemer for 
ledelsen og givet forkerte 
statusopdateringer og 
kvalitetsrapporter. Direk-
tøren skulle også have ud-
givet sig for at være uvildig 
ingeniør – til trods for ikke 
at være ingeniøruddannet 
og sammen med en an-
den ansat have oprettet en 
falsk forening, der har ud-
delt diplomer til BG Beton 
Sjælland.

Njals Tårn er ramt 
af flere skandaler. 
Senest er der fare 
for, at tårnet kan 
vælte i stærk vind 
på grund af et 
svagt betonfunda-
ment.

Lange udsigter for 
kultur under Langebro
Teknik- og Miljøforvaltningen fraflytter lokalerne 
under Langebro, hvilket nu gør det muligt at 
bruge lokalerne til kulturelle aktiviteter. Dog 
først i 2023, når renoveringen af broen er 
færdig. To lokale projekter ser frem til at kunne 
bruge lokalerne

Håbet om enten et 
museum eller et lokalt 

kulturelt samlings-
punkt under Lange-
bro brænder stadig 

klart hos folkene bag 
de to projekter.

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
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Kunsten ind 
på skolerne
Skolen skal åbne sig mod 
samfundet og kulturen, står 
der i den ikke længere så nye 
skolereform. Og nogle gør faktisk 
noget ved sagen. To ildsjæle fra 
kunstens verden gik sammen med 
en 4. klasse på Skolen på Islands 
Brygge om at lave kunst og ikke 
mindst sætte ord på den

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

I uge 43 greb kunstfor-
midler Sebastian Tiku og 
kunstner Jes Brinch fra 
foreningen Bedre Kunst i 
Skolen muligheden for at 
undervise en 4. klasse på 
Skolen på Islands Brygge. 
Pilotprojektet har i første 
omgang kastet spændende 
gipsskulpturer af sig med 
udgangspunkt i elevernes 
eget legetøj.

dyp dit legetøj i gips
I det pågældende projekt fik 
børnene blandt andet mu-
lighed for at omdanne deres 
eget legetøj til gipsskulp-
turer. Tag et stykke legetøj 
med, så dypper vi det i gips, 
giver det neonfarver, giver 
værket en titel og fremlæg-
ger det for hinanden i et 
mørkelagt klasseværelse. 
Stemningen i klasseværel-
set er høj oven på en uge 
med mulighed for at bruge 
hænderne under kyndig 
vejledning af en ægte ud-
øvende kunstner. 

et skib af følelser
Ikke mindst får eleverne 
mulighed for at sætte ord på 
deres kunstværk. Eksem-
pelvis havde en pige taget 
et legetøjsskib med, dyppet 
det i gips og malet det, lige-
som alle de andre i klassen. 
Værket havde hun døbt "Fø-
lelsesskibet". I et sprog og 
med et ordvalg, der ligger 
nogle trin over 4. klasse, 
giver pigen en indlevende 
og ordrig præsentation af 
sit værk. Blandt andet får vi 
at vide, at et hjerte splitter 
og flyder ud over resten af 
skibet. "Meget avanceret", 
kommenterer kunstner Jes 
Brinch, der som ugens un-
derviser er tydeligt impone-
ret over skolepigens evne til 
at reflektere og formidle.

stemmen bag værket
"Det er vigtigt for os, at 
eleverne bliver hørt fysisk, 
som stemmer, foruden som 
skabere af kunstværker", 
siger Sebastian Tiku. Han 
tilføjer, at et andet vigtigt 
element er, at børnene giver 
deres værker en titel. Det er 
nemlig sådan, man stemp-
ler ind i sit værk og giver 
det en personlig signatur. 

Således forestiller en an-
den gipsskulptur i klassen 
et sværd stukket ned i en 
sten. Kunstner Jes Brinch 
spørger drengen bag vær-
ket, om han har givet det en 
titel. "Ja. Sværdet i stenen", 
svarer drengen. "Okay. Og 
hvad tænker du om vær-
ket?" fortsætter den venlige 
afhøring. "Jeg tænker, at 
det er et sværd i en sten", 
uddyber skoledrengen præ-
cist og fyndigt. 

Kunst mod kriminalitet
Vi finder ikke ud af, om de 
to nævnte elever "oplevede 
at blive hørt og set på deres 
egne præmisser". Men det 

er i hvert fald et af de er-
klærede mål med projektet 
Bedre Kunst i Skolen. Et an-
det mål er udvikling af so-
ciale kompetencer gennem 
kunst. Sebastian Tiku ud-
dyber: "Der er nationale og 
internationale forsknings-
projekter, der peger på, at 
børn, der stifter bekendt-
skab med kultur og kreative 
fag i folkeskolen, udvikler 
bedre selvtillid, har mindre 
fravær og har bedre læse- 
og skrivefærdigheder." I 
undersøgelserne har man 
eksempelvis konstateret, 
at disse børn senere i livet 
har større sandsynlighed 
for at tage en videregående 
uddannelse, er mere aktive 

i foreningslivet og skaber 
stærke venskabsrelationer. 

Abstrakt kunstner på 
en uge
Det måske mest opsigts-
vækkende kunstværk, der 
blev fremlagt i 4. klassen 
på Danmarks største skole, 
forestillede ikke længere 
noget. Afsenderen af vær-
ket var en pige, der havde 
gipsdyppet og malet sit 
stykke legetøj til uigenken-
delighed. Med andre ord 
var hun blevet abstrakt kun-
ster dér i løbet af uge 43. 
"Jeg ved ikke, hvad jeg har 
lavet", var den tørre kom-
mentar, den unge kunstner 

gav sit værk med på vejen. 
Jes Brinch replicerer: "Det 
gør ikke noget. De er vildt 
flotte."

en åben kanal
I forbindelse med folkesko-
lereformen fra 2014 bedy-
rede daværende kulturmi-
nister og skolemand Bertel 
Haarder (V), at den åbne 
skole skal "bruge den læn-
gere skoledag til at være 
kanal til kulturen og idræt-
ten". Projektmagere som 
Jes Brinch og Sebastian 
Tiku arbejder ude i felten 
med at åbne disse kanaler. 
Deres samarbejde begynd-
te, da de lærte hinanden 

at kende i kunstmiljøet og 
opdagede en fælles inte-
resse for og erfaring med 
undervisning i kunst. "Vi er 
ikke naive og ved godt, at vi 
ikke kan redde verden med 
det her", understreger Se-
bastian Tiku jordbundent. 
"Men hvis vi kan få bare 
to-tre børn i en klasse til at 
få en oplevelse af, at de kan 
noget, så kan det være, de 
bliver en bedre politibetjent 
eller advokat en dag."

Hænderne i mate-
rien. Ifølge Foreningen 

Bedre Kunst i Skolen 
lærer kunst børn at 

kommunikere bedre.



5.11 kl. 20.00
LAMA Improteater 
Af banen af banen her kommer
LAMA’en. Improteateraften uden 
sidestykke!
Forsalg: 60 kr. / I døren: 80 kr.

6.11 kl. 20.30
Loveless Blue Jazz 
Quintet 
Kom og hør uforglemmelig jazz med 
den nye konstellation under navnet 
Loveless Blue Jazz Quintet.
Forsalg: 120 kr. + gebyr

7.11 kl. 09.30 / 10.00 / 
10.30 
Klassiske minikoncerter 
for små lyttere
Tag de små med til en særlig 
musikalsk oplevelse for accordeon 
og fløjte.
Entré: 40 kr. pr. person

7.11 kl. 18.00 & 20.30
Nikolaj & Piloterne med 
fuldt band
Oplev de største sange fra bandet.
Forsalg: 145 kr. + gebyr / I døren: 170 kr. 

8.11 kl. 15.00
Ekstrakoncert: Nikolaj & 
Piloterne med fuldt band
Oplev de største sange fra bandet.
Forsalg: 145 kr. + gebyr / I døren: 170 kr. 

11.11 kl. 19.00 – 21.00
Kort Sagt- viden, vi-
denskab, øl, humor og in-
spiration!
Kort Sagt er klar med endnu en aften 
fyldt med viden, videnskab, øl, humor 
og inspiration!
Fri entré

12.11 kl. 19.30
GLiMT af en Kabaret- med 
CameliOrquestra
Kom med til en fantastisk kabaret 
med livlig livemusik og akrobatik.
Fri entré / Tilmelding nødvendig

14.11 kl. 20.30
Klub Geyser
Endnu en aften med spændende 
singer/songwriters.
Karen Kousgaard / STRY / Linebug / 
Det lille orkester
Entré: 60 kr. / studerende: 40 kr.

16.11 kl. 20.00
Raindogs- Celebrating 
Tom Waits
Raindogs spiller et bredt udpluk fra 
Waits’ karriere.
Forsalg: 150 kr. + gebyr / I døren: 170 kr.

17.11 kl. 20.00
Den Syngende Lussing
Totalt improviseret teater, hvor ufor-
glemmelige optrin og underfundige 
karakterer vrides ud af det rene 
ingenting.
Entré: 50 kr.

18.11 kl. 17.00
Frivillig rådgivning v. 
psykolog Annemarie Schrøder 
og jurist Grethe Theilgaard 
Få rådgivning af en professionel 
psykolog og jurist.
Gratis

21.11 kl. 10.00 – 10.45 
Dans langs Amazonas 
floden- danseworkshop 
for børn (2-5 år)
Vi danser og synger til folkemusik fra 
Amazonas regionerne sammen med 
Teresa fra Spanien og Mauro fra Peru.
40 kr. pr. barn

21.11 kl. 11.15 – 12. 00
Dans langs Amazonas 
floden- danseworkshop 
for børn (6-10 år)
Vi danser og synger til folkemusik fra 
Amazonas regionerne sammen med 
Teresa fra Spanien og Mauro fra Peru.
40 kr. pr. barn

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Ny hjertestarter til H/F sønderbro 
bidrager til bedre overlevelse
Danmark er internationalt helt i front, når det gælder overlevelse efter hjertestop uden 
for hospital. Udbredelse af stadigt flere hjertestartere er en del af forklaringen. Nu har 
haveforeningen Sønderbro fået en døgntilgængelig hjertestarter

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

Lørdag den 31. oktober fik 
haveforeningen Sønderbro 
overdraget en ny døgntil-
gængelig hjertestarter. 
Hjertestarteren er hængt 
op ved H/F Sønderbros fæl-
leshus ”Perlen” beliggende 
på Bonderosestien 300 B. 
Hjertestarteren er et resul-
tat af et stort benarbejde 
i Sønderbro hjertegruppe 
med Elisabeth Bus i spid-
sen.

– Det er tre sæsoner si-
den, at vi begyndte arbejdet 
med at få en hjertestarter 
til H/F Sønderbro. Efter 
at have overvejet forskel-
lige muligheder valgte vi at 
deltage Hjerteforeningens 
Landsuddeling. Ved at vi 
har gået 15 indsamlingsru-
ter, har vi fået en gratis hjer-
testarter. Det har været et 
stort arbejde at samle folk 
til at dække ruterne. Mange 

vil gerne støtte, men kan 
ikke lide at være indsamle-
re. Og så blev indsamlingen 
flyttet fra maj til august på 
grund af corona”, fortæller 
Elisabeth Bus.

Det var anden gang, 
Hjerteforeningen holdt den 
såkaldte ”Landsuddeling”, 
hvor idéen om en lands-
indsamling er vendt på 
hovedet: Hjerteforeningen 
samler penge ind for at dele 
hjertestartere ud. Ved ind-
samlingen 30. august blev 
der over hele landet samlet 
ind til 100 nye hjertestar-
tere, herunder altså én til 
H/F Sønderbro. 

For Elisabeth Bus var 
det oplagt at engagere sig 
i arbejdet med at få en hjer-
testarter til Sønderbro, der 
med næsten 300 parceller 
er Københavns største ko-
lonihaveforening.

– Fællesskabstanken er 
vigtig for os. Vi har mange 
ældre, og flere har desvær-
re været udsat for hjertean-

fald. Derfor giver det rigtig 
meget mening for os med en 
hjertestarter. Det gør have-
foreningen til et mere trygt 
sted at bo eller besøge, fort-
sætter Elisabeth Bus, der 
selv har været en del af H/F 
Sønderbro Amager Fælled 
siden 1980. Hun tilføjer, at 
der er planlagt hjertered-
derkursus, når sæsonen 
indledes næste forår.

Firdobling af 
overlevelse
Den nye hjertestarter ind-
skriver sig i en rigtig god 
udvikling, når det kommer 
til at forbedre mulighe-
derne for at overleve hjer-
testop. Overlevelsen efter 
hjertestop uden for hospital 
er i dag cirka 16 procent, 
hvilket er hele fire gange 
højere end overlevelsen i 
2001. Den høje overlevelse 
placerer Danmark i en helt 
særlig liga internationalt 
ifølge Dansk Råd for Gen-

oplivning. Over 5.000 per-
soner får hvert år hjertestop 
uden for hospital, så den for-
bedrede overlevelse svarer 
til hundredvis af reddede liv 
hvert år.

Der er en række indsatser 
i spil, når flere skal overleve 
hjertestop. Få minutter er 
afgørende, når det kom-
mer til muligheden for at 
overleve og undgå alvorlige 
mén. Befolkningens vilje til 
og mulighed for at træde til 
er afgørende, og begge dele 
er vokset markant de sene-
ste to årtier. Dansk Råd for 
Genoplivning oplyser, at 
der i otte ud af ti tilfælde er 
mennesker, der træder til 
for at hjælpe personen med 
hjertestop. Det er dog kun 
11 procent af hjertestoppa-
tienterne, der når at få stød 
med en hjertestarter inden 
ambulancens ankomst. 
Derfor lægger Hjertefor-
eningen stor vægt på fortsat 
at øge antallet af hjertestar-
tere i Danmark. 

Hjertestarteren i H/F 
Sønderbro vil blive registre-
ret på TrygFondens hjerte-
starter.dk. På hjemmesiden 
og tilhørende app kan man 
se alle 20.500 registrerede 
hjertestartere i Danmark. 
Man kan zoome helt ind på 
et kort og se hjertestarter-
nes placering og oplysnin-
ger om tilgængelighed. Ud 
af de 20.500 hjertestartere 
er 11.800, som Sønderbros 
hjertestarter, tilgængelige 
alle dage døgnet rundt. De 
resterende hænger eksem-
pelvis inde i bygninger eller 
andre steder, der gør, at de 
ikke er tilgængelige på alle 
tider af døgnet.

I Københavns Kommune 
er der cirka 1900 registre-
rede hjertestartere. Tryg-
Fonden ser dog gerne, at 
endnu flere hjertestartere 
registreres.

– Når hjertestarterne re-
gistreres på hjertestarter.
dk, kan vagtcentralen se 
hjertestarteren og henvise 

til den, når en borger rin-
ger 1-1-2 om hjertestop. 
Ligeledes vil det betyde, at 
såkaldte ‘hjerteløbere’ via 
Hjerteløber-appen kan blive 
guidet til hjertestarteren, 
når den skal bringes hen til 
et hjertestop, fortæller Gre-
the Thomas, projektchef i 
TrygFonden.

Et kig på kortet på hjerte-
starter.dk viser op mod 60 
registrerede hjertestartere 
rundt omkring på Bryggen. 
De fleste er placeret ved 
virksomheder og institutio-
ner. Hvor mange hjertestar-
tere der ikke er registreret 
er selvsagt ukendt. Det var 
dog ikke svært for Brygge-
bladet at spotte en ikke-regi-
streret hjertestarter, da dén 
ved Superbrugsen i Njals-
gade ikke optrådte på kortet. 

elisabeth Bus og et 
hjertehold fik skaffet 

en hjertestarter til H/F 
Sønderbro.
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Fredelige flammer 
på Fælleden

Høringsrunden om Vejlands 
Kvarter er nu afrundet. Med 

over 2000 høringssvar på 
tavlen får kommunen nok at 

se til i demokratiets navn. 
På aftenen for fristen for 

høringssvar gav flere tusinde 
fælledelskende borgere et bud 

på en højtidelig afrunding af 
høringsrunden. Med fakkel 
i hånd sluttede de folkering 

om den truede Lærkeslette, til 
forsvar for det, som en taler på 
scenen kaldte for "det artsrige 

demokrati"

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

Ingen ved præcist, hvor 
mange ivrige brugere af 
Amager Fælled, der den 
22. oktober begav sig ud i 
aftenmørket på Lærkeslet-
ten og greb en fakkel til 
en stille, men optændt pro-
test mod byggeplanerne 
på samme slette. Men ar-
rangøren Amager Fælleds 
Venner havde i hvert fald 
2000 fakler med. Til sidst 
var hver og én brændt ud og 
behørigt bortskaffet. Som 
planlagt toppede aftenen 
med den truede Lærkeslet-
te omsluttet af flere tusinde 
fælledbrugere. Deres folke-
ring dannede et dramatisk 
flammehav på en ellers ro-
lig aften. 

Folketing stærkere end 
folkering
Men Lærkesletten får ikke 
ro, men snarere rod. Ikke 
bare byggerod, men rod fra 
et uelegant politisk forløb, 
hvor en lokalpolitisk sag om 

et byggeprojekt af en no-
genlunde overskuelig stør-
relse pludselig landede på 
selveste Folketingets bord. 
Lærkesletten blev åbenbart 
et nationalt anliggende, og 
et nærmest enigt Folketing 
fik en affredning vedtaget. 
Fælledbyen er dermed for 
længst en realitet som byg-
geprojekt. Men for fælled-
vennerne er kampen for dy-
rene, naturen og brugerne 
af sidstnævnte ikke tabt, før 
første spadestik er taget.

Hyldest til arterne
– Alle de pæne mål for biodi-
versitet underskrives med 
den ene hånd og makule-
res med den anden, lød det 
anklagende Ida Dalsgaard 
Nicolaisen fra Extinction 
Rebellion. 

Kort inden havde hun 
grebet mikrofonen på den 
improviserede scene på 
fodboldbanen foran van-
drehjemmet og leveret 
en hyldest til nogle af de 
mange arter, man finder på 
Amager Fælled. Egetræer, 
piletræer, skvalderkål, ring-

spindere, viber, tårnfalke, 
musvåger og vokshatte nå-
ede gennem nåleøjet og ind 
på Ida Dalsgaard Nicolais-
ens hitliste. 

danmarks panda
Men hjertebarnet blandt 
de avancerede brugere af 
Amager Fælled lader til at 
være den særligt sjældne 
vandsalamander. Faktisk er 
der tale om den store vand-
salamander, som stadig er 
lille, men som også inter-
nationalt set er sjælden og 
beskyttet.

– Den er meget lille i for-
hold til den store panda inde 
i zoologisk have. Men de er 
beskyttet af nøjagtig den 
samme lov, påpeger Frei 
Pries Schmedes, medlem 
af Arternes Ambassade, fra 
samme scene. 

Let vuggende frem og til-
bage foran mikrofonen får 
Schmedes talt sig varm – til 
et udbrud rettet mod os alle, 
men især mod beslutnings-
tagerne:

– Hvad er det for noget, 
venner? Danmark? Har vi 

ikke har respekt for vores 
panda? Vi er bøllerne, vi er 
naturbøllerne! 

Schmedes sluttede sin 
bredside af med en "kærlig 
hilsen fra det artsrige demo-
krati", så man næsten ser en 
tårnfalk med en stemmesed-
del i næbet for sig.

Høringssvar
Det kan være svært at måle 
virkningen af Amager Fæl-
leds Venners mange events. 
Antallet af høringssvar af-
givet af københavnerne til 
protest mod dette byggepro-
jekt taler imidlertid deres 
tydelige sprog. Teknik- og 
Miljøforvaltningen sidder 
i skrivende stund og pløjer 
det rekordhøje antal indlæg 
på 2016 igennem, mange af 
dem skrevet af helt almin-
delige fælledbrugere som 
dem, der greb faklerne og 
lyste Lærkesletten op på en 
helt almindelig torsdag. 

Kan kun høre bilerne
At der pløjes høringssvar 
eller endsige bladres i 
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dem, tror Ida Dalsgaard 
Nicolaisen imidlertid ikke 
det fjerneste på. Eftersom 
beslutningstagerne har så 
meget vat i ørerne, opfor-
drer Extinction Rebellion 
til fredelig civil ulydighed 
og massemobilisering til 
fordel for klimaet og arts-
rigdommen.

– Vejlands Kvarter vidner 
om, at vores myndigheder 
og politikere er rigtigt dår-
lige til at lytte. De lytter 
ikke til vores mere end to 
tusinde høringssvar. Og de 
lytter slet ikke til de andre 
arter, siger hun fra scenen, 
inden hun beder forsam-
lingen være stille og bare 
lytte en gang. Til arterne 
og til det "netværk af liv, 
som vi er en del af, og som 
vi er ved at smadre". Symp-
tomatisk nok overdøves 
en ellers fuldstændigt tyst 
forsamling af trafikken fra 
Vejlands Allé. Ida Dalsga-
ard Nicolaisen griber ele-
gant øjeblikket til skarpt at 
udstille sin pointe.

– Det er det samfund, vi 
har opbygget. Man kan kun 
høre bilerne.

Man følte sig nær-
mest hensat til mid-

delalderen med de 
mange fakler og den 

stilfærdige protest-
march.

Fakkeloptoget tiltrak 
alt fra rolige bør-
nefamilier til vrede 
miljøaktivister.

Flere tusinde greb 
faklen og markerede 
deres utilfredshed med, 
at Lærkesletten skal 
bebygges.

Én til hver. Amager 
Fælleds Venner havde 
sørget for, at der var 
fakler nok til alle.

Finn sørensens medbragte 
fællessang var så dugfrisk, 
at han måtte have hjælp til 
at holde nodestativet.
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Jul i næstekærlighedens ånd
Jul er kærlighedens fest. En tid fyldt med forventninger, følelser, 

familiestunder og fællesskab. Har man ingen at dele højtiden med, kan 
det til gengæld blive en ensom tid. For at sprede juleglæden forbinder 

Røde Kors med initiativet ’Julevenner’ åbne hjem med trængende gæster. 
I bryggebo Mie Lines familie er en juleaften med besøg blevet den mest 

minderige af dem alle

Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

For tre år siden tog Mie 
Line Christensen fra Is-
lands Brygge for første 
gang initiativ til, at hendes 
familie inviterede to gæster 
med hjem til deres juleaf-
ten. Det blev arrangeret ved 
hjælp af Røde Kors’ Projek-
tet Julevenner, der startede 
allerede i 2012 for at styrke 
fællesskab og mindske en-
somhed i julen. Ifølge Røde 
Kors holdt over 1.300 dan-
skere sidste år jul sammen 
gennem Julevenner. Igen 
i år er Mie Line og hendes 
familie klar til at åbne deres 
hjem.

– Vi glæder os virkelig-
hed meget hele familien, 
fordi sidste gang var en vild 
oplevelse, fortæller hun.

ingen jul alene
Idéen om at deltage i projek-
tet Julevenner opstod egent-
lig, da Mie Lines veninde 
ikke havde nogen at holde 
jul med. Veninden blev 
selvfølgelig inviteret med 
af Mie Lines familie, men 
hun ville ikke trænge sig 
på. I stedet endte det med 
at blive to fremmede, som 
kom på besøg.

– Tanken om en ensom jul 
gjorde virkelig ondt, husker 
Mie Line og fortsætter:

– Så jeg gik i gang med at 
undersøge, hvad jeg kunne 
gøre for at hjælpe. 

Ifølge en undersøgelse 
foretaget af Røde Kors sad 
cirka 13.000 danskere ufri-
villigt alene juleaften i 2017. 
Det er her, at Julevenner 
kommer ind i billedet.

– Min familie indvilligede 
i, at jeg tilmeldte os, hvoref-

ter Røde Kors matchede os 
med en nigeriansk kvinde 
og hendes dengang 4-årige 
datter, fortæller Mie Line.

I år har man også mulig-
hed for at oprette profiler og 
selv finde hinanden. 

Julegæster
Jul hos familien Christen-
sen bliver fejret hos farfar 
og farmor i Solrød sammen 
med farfarens søskende 
og deres familie. Så det er 
ikke, fordi der er mangel på 
personer. Men der er både 
plads og hjerterum til flere.

– Faktisk var gæsterne 
også lidt nervøse i bilen 
over at skulle møde så man-
ge nye mennesker, da jeg 
hentede dem fra flygtninge-
centret i Avnstrup, fortæller 
Mie Line. 

Al nervøsitet og spæn-
ding forsvandt hurtigt ved 
ankomst, hvor de blev taget 
varmt imod og selv var med 
på det hele.

– Den eneste lille ting var 
rafleleg, hvor den lille pige 
i første omgang ikke helt 
forstod, at man fik taget 
sine gaver fra sig, siger Mie 

Line, men hun lærte dog 
hurtigt og syntes straks, at 
det var sjovt at stjæle andres 
gaver. 

Traditioner  
holdt i hævd
Fejring af jul er for de fle-
ste fyldt med traditioner 
fra mad til sang og dans om 
træ.

– Vi spiste and og flæske-
steg til julemiddag og ris-
alamande til dessert, som vi 
gør hvert år. Heldigvis faldt 
maden i god jord, så det blev 
en virkelig hyggelig aften 
med spændende samtaler 
om bordet, siger Mie Line. 

Faktisk var der ingen æn-
dringer i programmet i for-
hold til juleaftens normale 
forløb.

– Jeg ankom med gæ-
sterne, mens resten af fa-
milien kom hjem fra kirke. 
En times tid senere spiste 
vi, hvorefter vi så det sidste 
afsnit af årets julekalender, 
som vi plejer, fortæller Mie 
Line.

Så blev der danset om ju-
letræ med julesang og jule-
gaver før dessert og endelig 

rafleleg som slut på aftenen. 
I forvejen havde Mie Lines 
familie købt nogle små jule-
gaver til julegæsterne, hvil-
ket de blev virkelig glade og 
taknemmelige for.

– Eksempelvis havde vi 
sørget for, at den lille pige 
og min egen lillebror fik 
lige mange gaver, så ingen 
skulle sættes i forlegenhed, 
siger Mie Line. 

Jul uden lige
Med gæsterne fik julen 
et tiltrængt nyt pust, hvor 
taknemmelighed og næste-
kærlighed kom i fokus. Det 
er blevet den ene jul, som 
familien altid taler om.

– Både moren og datte-
ren, men faktisk også min 
egen familie har alle været 
så taknemmelige for ople-
velsen, fortæller Mie Line.

Gæsterne havde virkelig 
glædet sig og gjort sig fine, 
så pigen havde en nydelig 
grøn juletræskjole, som mo-
rens grønne sweater pas-
sede til. Med nye venner, 
glæde over fællesskab og 
en åben tilgang bliver julen 
nydt mere, lyder erfaringen.

– Moren var meget inte-
resseret i vores liv, og vi 
spurgte selvsagt også ind 
til dem, så der var konstant 
livlig snak, husker Mie 
Line. 

At møde mennesker 
med andre livssituationer 
kan medvirke til større op-
mærksomhed på sin egen 
position.

– Vi opdagede virkelig, 
hvor utrolig heldige vi selv 
er, så vi har klart taget no-
get bevidsthed med os vi-
dere, pointerer Mie Line. 

ingen sprogbarriere
Der var ingen akavede si-
tuationer eller andet, trods 
gæster og værter ikke hav-
de haft særlig kontakt in-
den. Selv ikke sprog blev en 
barriere for at hygge sam-
men og udnytte hinandens 
selskab.

– De talte mest engelsk og 
kun lidt dansk, imens ikke 
alle min farfars søskende 
taler lige godt engelsk, be-
retter Mie Line, men det var 
intet problem.

Med hjælp til oversæt-
telse, fagter og kropssprog 

kunne alle altid forstå hin-
anden.

Faktisk har lykken og 
begejstringen i Mie Lines 
egen familie været en stor 
overraskelse.

– Jeg har været virkelig 
glad for at høre fra min fa-
milie, hvor stort og positivt 
et indtryk oplevelsen har 
gjort, fortæller Mie Line og 
fortsætter:

– Især min ret konservative 
farfar var jeg lidt nervøs for.

I stedet har Mie Lines far-
far været utrolig stolt og for-
talt om mit initiativ overalt. 

Ar på sjælen
Siden julen i 2017 har Mie 
Lines familie årligt modta-
get julekort fra moren og 
datteren samt den nu udvi-
dede familie med en dansk 
mand og endnu et barn.

– Under juleaftenen havde 
vi fokus på at respektere, at 
det handler om nuet, nem-
lig at få en god og hyggelig 
aften, siger Mie Line, da vi 
ikke havde lyst til at trænge 
os på og lade det handle om 
deres fortid.

Det er altså godt at være 
opmærksom på, at det kan 
være mennesker med ar på 
sjælen.

Mie Line opfordrer alle 
nysgerrige til bare at sprin-
ge ud i det og tage tingene, 
som de kommer. Ifølge 
hende er det intet at være 
bekymret for.

– Alle kommer jo åbensin-
det og har valgt fællesska-
bet til af lyst, så det, man 
oplever, er enorm taknem-
melighed, kærlighed og 
glæde fra alle parter, kon-
kluderer Mie Line.

Læs mere om tilmeld dig 
som enten vært eller gæst: 
http://www.julevenner.dk/

Mie Line og hen-
des familie åbnede 
deres hjem for vidt 
fremmede men-
nesker til jul og fik 
en uforglemmelig 
aften.



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 virkelig 
Bryggen!
Derfor opfordrer vi alle til at støtte og 
handle lokalt - DET GØR VI!

Brug din lokale ESTATE ejendomsmægler 
og støt lokalt.

Få vurderet din bolig inden den 30. 
november 2020, og vi kvitterer med et 
gavekort til en brunch for 4 personer, på 
den lokale Wecycle café.
(Gælder kun postnummer 2300)

Hilsen Martin & Christian
Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

MIN EJENDOMSMÆGLER VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

I samarbejde med den lokale Wecycle Café 
udlodder vi et gavekort til en brunch for 4 
personer, hvis du får din bolig vurderet inden 
den 30. november 2020. 
(Gælder kun postnummer 2300)

Bestil allerede i dag en gratis og uforpligtende 
salgsvurdering på telefon 3221 0004 eller på
mail: 2301@estate.dk
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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: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚POP/ROCK

Trippelkoncert med Nikolaj & Piloterne
Er én koncert med Nikolaj 
& Piloterne nok? Nej! Er to? 
Nej! Hvad med tre? Det kan 
lige gå an. Den første week-
end i november står i Niko-
laj & Piloternes tegn, hvor 
det danske orkester giver 
hele tre koncerter i kultur-
huset, så alle pilotfansene 
på Bryggen kan nå at høre 
dem, inden de nok kommer 
hjem. Måske på en raket 
med blomster i deres hår.

Nikolaj & Piloterne blev 
dannet i 1989, hvor de ud-
gav albummet Piloter. To 
år senere kom albummet 
Jimmy & Vicky med deres 
nok mest kendte sang Kom-
mer nok Hjem, som enhver 
bodega med respekt for sig 
selv har liggende i jukebok-
sen. Efter 2010-albummet 
Valby Town lagde Nikolaj 
Christensen musikken på 
hylden for blandt andet at 
tage ud for at blaffe, men 
da han i 2015 skulle spille 
en af sine sange til et bryl-
lup, kunne han mærke, at 
det kriblede i fingrene for at 
komme i gang med musik-
ken igen. 

Til koncerterne kan man 
høre alt det bedste fra Niko-
laj & Piloternes bagkatalog.

Nikolaj & Piloterne, Kultur-
huset Islands Brygge, lørdag 
den 7. november klokken 
18:00, lørdag den 7. novem-
ber klokken 20:30 og søndag 
den 8. november klokken 
15:00, billet: 145 kroner 
plus gebyr eller 170 kroner i 
døren.

❚JAM

Raindogs fejrer 
Tom Waits

❚KLASSISK

Klaverduo spiller 
Carl Nielsen

❚ØLSMAGNING

smag på julens 
øl med Carsten 
Berthelsen

der kom-
mer hele tre 
koncerter 
med Nikolaj 
& Piloterne i 
kulturhuset i 
weekenden.

Den amerikanske musiker 
og skuespiller Tom Waits 
er en mester ud i fortællin-
ger og løgne. Det er svært 
at finde ud af, hvad der er 
sandt, og hvad der er op-
digtet, både i hans musik 
og når han en sjælden gang 
lader sig interviewe. Men 
det betyder ikke så meget, 
for bag de smukke historier, 
der oftest handler om skæ-
ve eksistenser og håbløs 
romantik, gemmer der sig 
en større ægthed end det, 
den mondæne sandhed kan 
diske op med.

Disse sange og historier 
vil det danske bands Ra-

indogs (der har taget navn 
efter et af Tom Waits mest 
kendte albums) hylde, når 
de gæster kulturhuset den 
16. november. Raindogs har 
siden 2003 spillet mere end 
200 koncerter i Danmark og 
Norge, og de har gennem 
tiden udviklet en lyd, der 
både er tro mod Tom Waits, 
men samtidig også er deres 
helt egen. 

Raindogs – Celebrating 
Tom Waits, Kulturhuset 
Islands Brygge, mandag den 
16. november klokken 20:00, 
billet: 150 kroner plus gebyr 
eller 170 kroner i døren.

Da Den Danske Klaverduo 
tidligere på året var invite-
ret til at spille en koncert i 
Hamborg fandt de et hidtil 
nærmest ukendt arrange-
ment af Carl Nielsens 3. 
symfoni i manuskriptform 
på Det Kongelige Bibliotek. 
Arrangementet var af Carl 
Nielsen selv og var kun ble-
vet opført et par gange i pri-
vat regi af komponisten selv 
og hans faste klaverpartner 
Henrik Knudsen. 

Det er dette arrangement, 
som klaverduoen bestående 
af koncertpianisterne Tanja 
Zapolski og Rikke Sandberg 
vil opføre i Mogens Dahl 
Koncertsal den 10. novem-

ber. De er begge nogle af 
Danmarks mest anerkendte 
koncertpianister, og de har 
høstet hæder i det meste af 
Europa, USA og Asien. 

Den Danske Klaverduo 
spiller Carl Nielsen, Mogens 
Dahl Koncertsal, tirsdag den 
10. november klokken 20:00, 
billet: 395 kroner plus gebyr.

den danske 
Klaverduo spiller 

et nærmest ukendt 
arrangement af 
Carl Nielsens 3. 

symfoni i Mogens 
Dahl Koncertsal. 

Øl, øl og mere øl. Den 15. 
december holder Café Lan-
gebro ølsmagning med fo-
kus på de øl, der hører til 
på julebordet. Det kan være 
øl, der smager af jul, eller 
øl, der bare smager godt 
sammen med and eller flæ-
skesteg. Det er Danmarks 
ølambassadør nummer ét 
Carsten Berthelsen, der 
skal stå for ølsmagningen. 
Han er blandt andet kendt 
fra Natholdets øljulekalen-
der, hvor han er ekspert 
sammen med vært Anders 

Breinholt og medvært Sø-
ren Rasted. Derudover har 
han skrevet ti bøger om øl 
og har holdt flere foredrag 
om den søde drik. Han er 
heller ikke helt uvant som 
vært for ølsmagning, da han 
holder 100 om året.

Juleølsmagning, Café 
Langebro, tirsdag den 15. de-
cember klokken 19:00, billet: 
250 kroner.

Carsten Berthelsen har skrevet ti bøger om øl, så du er i gode 
hænder, hvis du kommer til juleølsmagning i Café Langebro.

det er dog ikke selve 
Tom Waits, der skal 
spille i kulturhuset. 
Men måske det 
næstbedste i skikkelse 
af det danske hyldest-
band til den amerikan-
ske musiker, Raindogs. 
Foto: Jesse dylan
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Den allerførste Langebro blev indviet 
længe før Islands Brygge blev en bydel. 
Hvilket år?

 a. 1590
 b. 1690
 c. 1790

2. Den nuværende Langebro er den 4. bro 
som er opført på nogenlunde samme 
sted. Hvornår blev den indviet?

 a. 1934
 b. 1954 
 c. 1974

3. Indtil videre er SAS-hotellet – 
nuværende Radisson Blu Scandinavia 
Hotel – bydelens højeste bygning. 
Hvornår blev hotellet indviet?

 a. 1963
 b. 1973
 c. 1983

4. Kirkeskibet Ellen blev hængt op i Hans 
Tausens Kirke i 1925. Hvem donerede 
skibet til Hans Tausens kirke?

 a. Bryggens Strikkeklub
 b. Ejendomsselskabet Christianshavns 

Oplagspladser
 c. Boldklubben Hekla

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

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

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

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

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

italiensk 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

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
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

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.

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.

Her kan din annonce stå!



(se svarene på side 19)
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størst af alt er orglet 
Efter 44 år bag tangenterne på orglet i Hans Tausens Kirke og et hav af 
musikalske, kulturelle og kirkelige arrangementer bag sig viser Britta Bugge 
Madsen ingen tegn på at sætte farten ned. Selvom hun netop har rundet 70 
år, spiller hun ufortrødent videre

Tekst: Johnny Hedegaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Vejen til samtalen har væ-
ret præget af nogle bump i 
form af lidt sygdom og ikke 
mindst fødselarens næsten 
ikke-alderssvarende utræt-
telige energi, som gør, at 
kalenderen er tætskrevet. 
Britta Bugge Madsen fyldte 
70 år den 1. september, og 
stort tillykke med det!

Nu sidder vi her, en tors-
dag i oktober. Vi sidder over 
for hinanden i behørig co-
ronaafstand i et lille kontor 
bag orglet i Hans Tausens 
Kirke. Kaffe, vand og små-
kager. Vejen op til kontoret 
går ad smalle, stejle trap-
per, som Hans Tausens 
Kirkes organist efter 44 år 
stadig snupper i ungdom-
meligt tempo.

Hørelærelærer med 
mere
Britta Bugge Madsen blev 
ansat som organist ved 
Hans Tausens Kirke 1. okto-
ber 1976. Indtil for få år si-
den var hun den eneste kon-
certarrangør på stedet, var 
leder af børnekoret fra 1992 
– 2007, initiativtager til bør-
nehavebørnesang, pianist, 
klaverpædagog, medinitia-
tivtager til arrangementer 
til kirkens torsdagscafé. 
Og som om det ikke var ri-
geligt, var hun sideløbende 
gennem 25 år såmænd også 
lektor, klaver- og hørelære-
lærer på Københavns Uni-
versitet.

Da hun første gang satte 
sig bag tangenterne i kir-
ken i 1976, var hun stadig 
under uddannelse på Det 
Kongelige Danske Musik-
konservatorium som pia-
nist hos Herman D. Koppel. 
Men allerede som ganske 
ung teenager havde hun 
stiftet bekendtskab med en 
bred vifte af sang og musik. 
Ikke mindst orgelmusikken 
havde en fascinationskraft, 
som var langtidsholdbar. 

Under pianistuddannel-
sen erfarede hun, at hun 
allerede havde tilegnet vi-
den på både det teoretiske 
og det musiske område. 
Herunder ikke mindst alt 
det hun efter eget udsagn 
“havde fået foræret” i sine 
tidlige teenageår. Derfor 
fik hun mulighed for at for-
korte organistuddannelsen 
væsentligt og gå op som pri-
vatist hos én af tidens helt 
store orgelprofessorer, Ak-
sel Andersen. Hun slog til.

Parallelt med ansættel-
sen som organist fortsatte 
klaverstudierne, som blev 
suppleret med længereva-
rende studieophold både i 
Lausanne og Rom.

Livet skal deles
At være organist er ikke 
nok. Livet er så stort og 

mangfoldigt, og det skal 
deles med andre. Antallet af 
Britta Bugge Madsens kon-
certarrangementer i kirken 
er derfor næsten uoversku-
elige. Det har spændt lige 
fra rytmisk til kor og klas-
siske koncertarrangemen-
ter. Ind imellem spiller hun 
naturligvis også selv.

Listen af berømtheder, 
som Britta Bugge Mad-
sen har fået til kirken, er 
overvældende. Et par af 
navnene er Niels Henning 
Ørsted Pedersen, Herman 
D. Koppel, Etta Cameron. 
Og torsdagscaféen, som 
Britta selvfølgelig også har 
en finger med i, er besøgt af 
navne som Hanne Reintoft, 
Jytte Abildstrøm, Ole Hart-
ling fra Etisk Råd og ikke 
mindst Jesper Klein, som 
hun selv beskriver som “det 
bedste, der overhovedet 
foregik i H. C. Andersen-
året”.

Selv om listen over optræ-
dende til både koncertar-
rangementer og torsdags-

caféen er imponerende, er 
det ikke kun et spørgsmål 
om teknikaliteter at spille, 
at arrangere. At dele og 
være med til at give nogle 
litterære eller musikalske 
oplevelser til andre er vig-
tigt. Det åbner en dør til 
rum, ikke alle kendte til i 
forvejen.

– Det har været en slags 
kirkehøjskole, forklarer 
hun om torsdagscaféerne. 

Der er noget større på 
spil end selve koncerten 
eller arrangementet, og 
spørgsmålet om, hvorvidt 
der er én bestemt kunstner, 
der træder frem og huskes 
særligt blandt de mange 
prominente navne, efterføl-
ges af en lang tænkepause. 
Forsigtigt lyder det så:

– Der er flere… Der var 
David Helfgott; en besyn-
derlig, fantastisk kunstner. 
Han kom hertil og spillede 
på de etablerede steder. 
Ham fik jeg til at komme 
hér og spille, erindrer hun 
og tilføjer:

– Så har jeg jo et samar-
bejde med konservatoriet, 
hvor unge musikere kom-
mer og laver noget i kirken 
et par gange om året. Plud-
selig er der én, der virkelig 
stikker ud.

Hverdagens øjeblikke 
Det er øjeblikket og oplevel-
sen, der står i centrum for 
Britta Bugge Madsen.

– Og hverdagen. Med 
dens kontinuerlige inspi-
ration fra at lytte, læse og 
forholde sig til bibelens 
tekster, fortæller hun og til-
føjer:

– Det hører med til histo-
rien, at det er fantastisk at 
arbejde med de helt unge. 
Hér i kirken har jeg nogle 
unge sangere, som synger 
hammergodt, og det er ikke 
alle mindre kirker, der har 
sådan nogle som dem.

En vigtig fortælling fra 
hverdagen er også den om 
den fysisk store pige, der 
ville være med i børneko-

ret men ikke mente, at hun 
kunne synge.

– Men hun lærte at åbne 
ørerne og lytte. Og hun kom 
til at synge, forsikrer Britta 
Bugge Madsen og beretter 
videre om en mand, der ef-
ter en kammerkoncert syn-
ligt beruset henvendte sig 
til hende:

– Han lugtede langt væk 
af alle mulige unævnelige 
sager, men var meget, me-
get sød. Han sagde: “Det 
der med Mozart og Beetho-
ven og alt det der, det skal 
du bare blive ved med. Vi 
ses igen”. Det var første 
gang han overhovedet var 
til koncert. Næste gang, jeg 
sad ved klaveret, vinkede 
han fra første række iført 
stiveste puds, nyvasket og 
glatbarberet.

Bryggebørnenes fristed
Vi er på en rejse gennem 
44 år på Bryggen, som star-
tede, dengang man kunne 
vælge mellem Hof eller 
Tuborg på Bryggens otte-
ni værtshuse. For mange 
af børnene var kirkerum-
met, Børnekoret, ganske 
enkelt et fristed uden krav. 
Hér var ingen ”brummere” 
på bageste række, som el-
lers var den plads, der blev 
tildelt dem, der ikke kunne 
synge. Hér er det svært at 
overse Brittas indignation 
over datidens behandling af 
børnene. 

Verden udenfor kirken
Men det er ikke musik, bør-
nekor, ”kirkehøjskole” og 
poesi alt sammen. Der er en 
verden udenfor:

– Jeg synes nok, det er 
vanskeligt ikke at være en-
gageret i, hvad der foregår 
i verden. Vi er hér, og det er 
fantastisk, at vi kan sidde og 
høre en strygekvartet. Der 
er stadig en verden udenfor, 
og det kan man godt inkor-
porere i sit liv, mener Britta 
Bugge Madsen.

Hendes egen sociale be-
vidsthed blev for alvor vakt, 
da aviserne i 1973 skrev om 
de grusomme torturhand-
linger, der blev begået på 
Chiles stadion, da Pinochet 
tilranede sig magten. Især 
gjorde det et voldsomt ind-
tryk at læse om Victor Jara, 

en folkesanger, guitarist og 
aktivist, der fik hugget fing-
rene af hænderne, inden 
han blev skudt. 

ingen glemt
 I den elegant glidende ta-
lestrøm, hvor jeg hører om 
kirkerummets betydning, 
babysang og koncertarran-
gementer, bliver ingen, sto-
re som små, glemt. Fireog-
fyrre år i samme kirke hvor 
alle de forskellige præster 
og andre ansatte med deres 
forskellige personligheder 
har været med til at berige 
hverdagen. Britta afbryder 
sig selv:

– Der er noget, jeg skal 
huske at sige. Hvis jeg glem-
te det, ville det være så for-
færdeligt. Genbryggen har i 
mange år støttet musikken. 
Hver gang der bliver søgt 
midler til mine koncerter i 
kirken, bliver der bevilget 
et beløb. Det er altså fanta-
stisk.

Fru Larsens rekord 
Undervejs fortæller Britta 
Bugge Madsen også om 
fru Larsen, et fantastisk 
husfaktotum der var her i 
mange, mange år. Blandt 
sine mange, mange gøre-
mål i kirken var hun den, 
der sørgede for te og frugt 
til børnekoret. Kirken ville 
afskedige hende, da hun 
blev 70 år.

– Men det gjorde vi en del 
vrøvl over, så det skete ikke, 
erindrer Britta Bugge Mad-
sen og fortsætter:

– Da hun fyldte 80 år, 
mente hun selv, at tiden var 
inde til at stoppe, og børn 
som voksne holdt et større 
afskedsarrangement for 
hende. Alligevel fortsatte 
hun flere år fremover.

Samtalen giver det ind-
tryk, at Britta Bugge Mad-
sens hobby, interesser, 
sociale engagement og løn-
nede arbejde er flettet ubry-
deligt sammen. Har hun 
planer om at stoppe, eller 
agter hun at slå fru Larsens 
rekord?

– Det tror jeg, at jeg kan 
love, jeg ikke gør. Men så 
længe jeg har lyst til at ar-
bejde med tingene hér, øve 
mig og så videre, og så 
længe jeg er fysisk kapabel, 
fortsætter jeg. Jeg har ikke 
noget specielt behov for at 
lukke butikken lige nu, kon-
staterer hun.

På denne rejse gennem 
halvfjerds levede år og fi-
reogfyrre års ansættelse, 
fra datidens endnu større 
sociale forskelle til nutidens 
ressourcestærke forældre, 
er det svært at finde et hår 
i suppen. Alligevel presser 
et spørgsmål sig på: Er der 
noget, du ville have gjort 
anderledes? Jeg får det mest 
vidunderlige svar:

– Det har jeg egentlig al-
drig tænkt over.

i 44 år har Britta Bug-
ge Madsen siddet bag 
orglet i Hans Tausens 
Kirke, og hun har ingen 
planer om at rejse sig 
foreløbig.
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

KiRKE

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

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

Søndag den 15. november kl. 11              
Højmesse 
ved Inger Lundager

Søndag den 22. november kl. 11              
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 29. november kl. 11              
Højmesse  
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 6. december kl. 11                
Højmesse  
ved Ghita Katz Olsen

Søndag den 13. december kl. 11
Højmesse 
ved Camilla Aggersbjerg

Søndag den 20. december kl. 11              
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

GUDSTJENESTER

JULEHJÆLP Torsdage kl. 13 
KIRKEMIK

Kirkemik er for alle, der i disse 
særlige tider savner fællesskab 
og samtaler. Til Kirkemik drikker 
vi kaffe, spiser et stykke kage og 
hygger os i nye og gamle venners 

selskab. Vi holder Kirkemik hver 
torsdag fra 13-14.30 – vel mødt. 
Gældende retningslinjer bliver 
overholdt. 

Islands Brygges Sogns 
Menighedspleje yder også i år 
julehjælp til beboere i sognet, der 
har brug for lidt opmuntring og hjælp 
i julen. Hjælpen udbetales som et 
gavekort. 
Ønsker du at søge julehjælp, 
kan ansøgningsskema fås på 
kirkekontoret eller hos sognets 
kirketjenere fra den 5. november. 
For at komme i betragtning skal 
skemaet afleveres til kirkekontoret 

eller lægges i kontorets postkasse 
senest fredag den 20. november 
kl. 12.
Du kan selvfølgelig også donere 
til julehjælpen. Hvis du ønsker at 
give et bidrag til Menighedsplejens 
julehjælp, kan du lægge dit bidrag i 
indsamlingsbøssen i kirken.

Kirkekontorets adresse: Kigkurren 8 
C, 2. sal th., 2300 København S. 
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Test din viden - svar
b. 1690. For at binde 
Københavns og Christianshavns 
befæstning sammen lod 
Christian 5 i 1690 bygge en 
træbro. den var ganske smal 
og beregnet for gående og 
ridende militær trafik. Broen 
gik fra Vester Voldgade til 

Langebrogade og lå umiddelbart 
bag voldene.

b. 1954

b. 1973

a. Bryggens strikkeklub

Langt under lavmålet, Bryggebladet
Af: Dennis Schnell-Lauritzen, 
bryggebo og kandidat til 
Borgerrepræsentationen for 
Socialdemokratiet

Frank Jensens afgang som 
overborgmester er ikke 
gået forbi vores lokalavis. 
I en fuld forside nedgjorde 
man den politiker, der ved 
kommunalvalget for tre år 
siden høstede 1000 person-
lige stemmer på valgstedet 
på Islands Brygge skole. 
150 procent flere personlige 
stemmer end den kommu-
nalpolitiker, der høstede 
næstflest stemmer.

Frank Jensen var altså 
med afstand langt den mest 
populære politiker på Is-
lands Brygge. Husk på, at 
ved valget i 2017 var blandt 
andet den meget omtalte 
julefrokost på rådhuset, 
hvor overborgmesteren 
havde danset for tæt med 
flere kvinder, velkendt stof. 
Blandt andet derfor ville jeg 
egentlig godt vædde en fad-
øl eller to på, at valgresulta-
tet på Bryggen havde været 
nogenlunde det samme, 
hvis Frank havde kunnet 
stille op til det kommende 
valg i november 2021. Men 
det væddemål er jo desvær-
re umuliggjort allerede nu.

Årgamle historier om 
sager, der for længst er 
behandlet og afsluttet, 
blev iscenesat af Jyllands-
Posten. Og sammen med 
rygter om andre og måske 
nye sager opstod der et tor-
nadoagtigt pres mod over-

borgmesteren. Desværre 
forstod ikke alle socialde-
mokrater at holde hovedet 
koldt, indtil sagerne var af-
klaret, og i det pres kunne 
overborgmesteren ikke se 
anden udvej end at smide 
håndklædet i ringen. Stil-
let over for det pres sagde 
overborgmesteren også, at 
han havde krænket kvin-
der. Men som Bryggebladet 
også helt korrekt skriver, så 
blev Frank Jensen fældet af 
”velbeskrevne beskyldnin-
ger” om hænder på låret 
under et sent værtshusbe-
søg og om for tætte danse 
til fester.

Men der er først og sidst 
tale om ”beskyldninger”. 
Der er derimod ikke tale 
om veldokumenterede sa-
ger, som er bevist og vur-
deret som alvorlige efter en 
uafhængig og professionel 
vurdering.

Det er fair nok, hvis Bryg-
gebladets redaktion ikke 
synes om socialdemokra-
terne og Frank Jensen. Men 
når en lokalavis omtaler en 
afgående politiker, ville det 
være klædeligt, hvis man 
anerkender, at der er tale 
om lokalområdets suverænt 
mest populære politiker, og 
endda også en politiker der 
faktisk har fået det kaotiske 
rådhus til at fungere, og 
som har leveret historiske 
progressive resultater som 
især kravet om bygning af 
25 procent almene boliger 
ved nybyggeri. Når man 
ved sådan en lejlighed kun 

fremdrager de negative si-
der af sagen, er det langt 
under lavmålet.

svar fra Bryggebladet
Af: Andreas Kirkeskov

”Nu har jeg tænkt mig netop 
at være her til rådighed for 
jer. Give jer en chance for at 
spørge om mine oplevelser 
med at udvikle København 
til verdens bedste by”. Så-
dan sagde Frank Jensen på 
det pressemøde i Havnepar-
ken, hvor han meddelte sin 
afgang til en sammenstim-
let presse for godt 14 dage 
siden. Han ville hellere tale 
om sit politiske eftermæle 
end om de verserende sa-
ger, der var årsag til, at 
han stod der til at begynde 
med. Det samme vil den nu 
afgåede overborgmesters 
partifælle Dennis Schnell-
Lauritzen tilsyneladende 

også og mener ved samme 
lejlighed, at det ville være 
‘klædeligt’, om Bryggebla-
det i vores komentar gjorde 
det samme. Roser til en 
rose. Men det er nu engang 
ikke Frank Jensens politi-
ske arbejde, der er årsag til, 
at han er gået af.

Frank Jensens politiske 
liv har været både langt og 
produktivt, men hans fald 
fra magtens tinder handler 
hverken om almene boli-
ger, metro eller ø-projekter, 
og både hans stemmetal og 
lokale popularitet er i den 
forbindelse uinteressant. 
Tilbage står kun spørgsmå-
let om, hvorvidt man kan 
sidde som øverste leder i 
landets hovedstad med en 
voksende bunke af ankla-
ger om seksuelle krænkel-
ser i skuffen. Det har man 
øjensynligt kunnet det sid-
ste årti, men tiden er rendt 
ud. Hvis det, man får ud af 
at blive forelagt 30 års vid-
nesbyrd om krænkende ad-
færd, fremsat af ens egne 
partikollegaer, først og 
fremmest er, at der er tale 
om ‘iscenesættelse’ og et 
‘tornadoagtigt pres’ mod 
overborgmesteren, kunne 
det tyde på, en usund par-
tiloyalitet.

Kunne Frank Jensen have 
ført sig selv og Socialdemo-
kratiet til endnu en valgsejr 
i 2021? Det væddemål får vi 
aldrig afgjort, men det var 
en fadøl som Frank Jensen 
selv ikke var klar på at sæt-
te på højkant.

gør København 
grønnere – plant et træ!
Af Mette Annelie 
Rasmussen, gruppeformand 
for Radikale Venstre i 
Borgerrepræsentationen 

København skal være en 
grøn by. Det er der heldig-
vis mange københavnere, 
der er enige i, og der er hel-
digvis også muligheder for, 
at københavnerne selv kan 
bidrage til det. 

Radikale Venstre har fået 
indført de såkaldte ”part-
nerskabstræer” i Køben-
havn tilbage i 2016, og siden 
er der blevet plantet hund-
redvis af partnerskabs-
træer, som bidrager til at 
gøre København grønnere. 
Partnerskabet går ud på, at 
kommunen stiller træer til 
rådighed, som haveejere, 
boligforeninger, virksom-
heder og så videre kan 

plante på et privat område, 
hvor det er synligt for byens 
borgere. Man påtager sig 
naturligvis også at passe 
træet efterfølgende og der-
med bidrage til en grønnere 
by. 

Jeg vil opfordre alle til at 
benytte sig af muligheden. 
København vokser, vi bliver 
flere og flere københavnere, 
og det er en udfordring at 
bevare København som en 
grøn by. En grønnere by er 
godt for både livskvaliteten, 
miljøet og klimasikringen, 
og derfor skal vi gøre Kø-
benhavn endnu mere grøn, 
end den er i dag.

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

Prisstigninger på 
tv-pakker
På grund af Yousees årlige 
stigninger i programpriser 
og KODA/Copydan-afgifter, 
er Bryggenet desværre nødt 
til at hæve priserne på alle 
tv-pakker.
Fra januar 2021 vil pak-
kepriserne derfor være som 
følger:  
 ❚ Basispakken: 167 kr./md. 
(stigning på 7 kr./md. fra 
de nuværende 160 kr./
md.)  

 ❚ Mellempakken: 372 kr./
md. (stigning på 12 kr./
md. fra de nuværende 
360 kr./md.)  

 ❚ Mellempakken med Bland 
Selv: 372 kr./md. (stig-
ning på 12 kr./md. fra de 

nuværende 360 kr./md.)  
 ❚ Fuldpakken: 500 kr./md. 
(stigning på 15 kr. /md. 
fra de nuværende 485 
kr./md.)  

 ❚ Fuldpakken med Bland 
Selv: 500 kr./md. (stig-
ning på 15 kr. /md. fra de 
nuværende 485 kr./md.)

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/. 

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. 
(fra 1. januar 2021: 167 
kr./md.)
Mellempakke: 360 kr./md. 
(fra 1. januar 2021: 372 
kr./md.)
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md. (fra 1. 
januar 2021: 372 kr./md.)
Fuldpakke: 485 kr./md. (fra 
1. januar 2021: 500 kr./md.)
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md. (fra 1. januar 
2021: 500 kr./md.)

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

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.
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Væmmelige vanedyr

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

 
I skoven ses tit dyreveksler. 
De krydser ofte de men-
neskeskabte stier. Det er 
hjortevildt, ræv og græv-
ling, der går ad veksler. De 
markerer med duftspor, 
så de også kan følge dem i 
mørke. Veksler følger oftest 
landskabets ledelinjer, så 
det er den nemme og na-
turlige vej. Selv skovmyrer 
har veksler – som nærmest 
er en myretrafikvej. Veksel 
kommer fra tysk og bety-
der blandt andet retning, og 
jægerne har sikkert brugt 
udtrykket ”dyreretning” 
om, hvilken vej de skulle gå 
efter byttet.

Det er spændende at følge 

et veksel igennem skoven, 
da man kommer til nye og 
ukendte områder og ople-
ver en masse. På Fælleden 
er der få rådyr og ræve til at 
trampe veksler – mest fordi 
de løse hunde ikke specielt 
øger deres chancer for at 
overleve og trives. Men 
bare rolig, alle hundeejere 
har kontrol over lige netop 
deres løse hund.

De store, flotte højlands-
kvæg på Fælleden laver 
nogle ret tydelige veksler. 
Morsomt er det, at de også 
i høj grad bruger de men-
neskeskabte stier i stor stil, 
dovne skotter.

I luften har specielt fla-
germus luftveksler, de 
flyver ad faste ruter langs 
skovbrynet, en allé. Der 
er naturligvis også mad 

undervejs til dem. Uden at 
det er undersøgt, så opfø-
rer flere af havens fugle sig 
som vanedyr og besøger de 
samme foderpladser. Hvis 
nogen sætter et foderbræt 
op, kan der gå noget tid, før 
der kommer ”kunder” i bu-
tikken – da fuglene flyver i 
sikre faste rutiner.

 I vandet er det sikkert, 
at karper svømmer ad faste 
ruter langs det lave vand. 
Så det er eneste garanteret 
vandveksel, jeg har kunnet 
finde. Der har været forsøg 
med ising og ørred, hvor 

der er påsat en GPS, og de 
karter rundt over store om-
råder uden antydningen af 
vandveksler. Men om kut-
lingen eller et havpattedyr 
har faste daglige ruter vides 
ikke. 

genbesøg naboen
 Udeliv er godt i disse tider, 
og jeg kan kun igen anbe-
fale at besøge Sydhavns-
tippen. Her er efteråret så 
smukt med bær og mange-
farvede efterårsblade. Alpa-
kaerne trisser rundt og er 

mega eksotiske. Desuden 
kan I se masser af fugle, der 
ligger på vandet, blandt an-
dre den meget charmeren-
de lille lappedykker – den 
med den hvide bag. I hele 
havnen og ved tippen er der 
masser af skarver, havets 
svar på sorte slyngel. Altså 
det mener fiskerne, der dag-
ligt selv fanger ål, som blot i 
den halvkloge verden burde 
være fredet for længst. Men 
at skarven spiser ål er na-
turligt, og den er ikke en 
oplagt kandidat til veganer-
partiet.

Omstillingsparat og 
udviklingsorienteret er vores 
moderne åg, der skal bæres, og 
ve vanemennesket. Vi kender alle 
vanedyret i os selv – vi går ad 
de samme stier i naturen med 
eksempelvis hunden og går oftest 
den samme vej rundt på favoritturen. 
Men er dyr også vanedyr?

Komfortabelt 
kvæg går ad 
fortrådte stier


