
17. december  2020 
28. ÅrGANG  Nr. 21

side 11 side 12side 1-3

Radbrækning 

Køkkenborde som skriveborde 
og sofaer som kontorstole giver 
et stigende antal arbejdsskader 
hos hjemsendte medarbejdere. 
Men reglerne for arbejdsmiljø 
gælder også på hjemmearbejds-
pladsen.

strengeplukning

Det er ikke baggrundsplimme-
lim, når Tine Rehling spiller. Hen-
des harpe er helt i front. Både 
når hun øver i sin stuelejlighed i 
Egilsgade og i Christianskirkens 
pittoreske kirkerum.

Nedlukning

For anden gang lukker butikker, 
skoler, kulturhuse og det meste 
andet ned. Bryggen tager det i 
stiv arm. Vi har prøvet det før.

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge 

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

· Indramning af malerier,  
  litografier og plakater
· Alu- og trærammer  
  på specielle mål  
  samt standard mål

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00 
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

Hjerternes test
Hele det forgangne år har været en 
prøvelse for alle, og det sidste stræk frem 
mod jul og nytår kommer til at kræve al 
vores styrke, solidaritet, selvopofrelse 
og evne til behovsudsættelse. Det 
vigtigste, vi kan gøre i julen, er at passe 
på hinanden. Også selv om det betyder, 
at julen bliver mindre traditionel, end 
vi kunne ønske os. Hold afstand, hold 
sammen og hold ud. Og hav en glædelig 
jul og et godt nytår.

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Andelsboligforeningen Njal
siger tak for i år og

ønsker boligforeninger,
samarbejdspartnere samt
beboere på Islands Brygge

en glædelig jul og et godt nytår

ønsker andelshavere, lejere, samarbejdspartnere 
samt beboere på Islands Brygge en glædelig jul 
og et godt og lykkeligt nytår

Andelsboligforeningen Eigi

Gudstjenester bliver ikke 
aflyst af covid-19
Hans Tausens Kirke afholder stadig gudstjenester i juletiden. 
Det gælder både søndagene i advent og de planlagte 
gudstjenester i juledagene. Men alle koncerter og sociale 
arrangementer er aflyst

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

Det skete i de dage, at stats-
minister Mette Frederiksen 
udsendte en befaling om, at 
stort set alt skulle lukke ned 
for at stoppe spredningen af 
coronavirus. Men én ting 
er trods alt stadig, som det 
plejer i denne juletid, de tra-
ditionsrige gudstjenester i 
Hans Tausens Kirke.

Det er nemlig stadig mu-
ligt at komme til højmesse 
om søndagen og i juledage-
ne, og den 24. december er 
der hele fem gudstjenester, 
for at alle kan komme til, 
samtidig med at man afhol-
der kravene om afstand.

– Vi er virkelig glade for, 
at vi ikke skal aflyse guds-
tjenesterne i julen. Vi ved, 
at det er noget, der betyder 
rigtig meget for en masse 
mennesker, fortæller sog-
nepræst Ghita Katz Olsen 
og fortsætter:

– Men det bliver selvføl-
gelig på en anden måde end 
tidligere år. Vi har nogle 
strikse regler med hensyn 
til afstand og så videre, og 
jeg synes, folk er rigtig flin-
ke til at overholde dem.

Hun fortæller også, at der 
med et krav om, at der skal 
være to meters afstand, når 
man synger, ikke kan være 
så mange i kirken som nor-
malt. Og det er også derfor, 
at der bliver afholdt hele 
fem gudstjenester på jule-
aftensdag, hvor to af dem 
kræver, at man har tilmeldt 
sig i kirkekontoret inden. 
De tre andre er åbne, så 
længe der er plads i kirken.

Koncerter aflyst
Selv om gudstjenesterne i 
julen kan fortsætte, nogen-
lunde som de plejer, så er 
de andre aktiviteter i kirken 
blevet pillet af kalenderen.

– Vi har valgt at aflyse 

alle koncerter og sociale ar-
rangementer frem til den 3. 
januar indtil videre. Det har 
der ikke været noget krav 
om, men vi er blevet opfor-
dret til det, og det synes vi 
er en god idé, siger Ghita 
Katz Olsen.

Det betyder også, at jule-
gudstjenester for børneha-
ver og de mindre klasser er 
blevet aflyst.

Færre kirkegængere
Advent er normalt den 
tid på året, hvor der kom-

mer flest i kirken. Men på 
grund af restriktionerne 
har der i år været en del 
færre end tidligere år, sim-
pelthen fordi der ikke er 
plads til dem i kirken. Der 
er dog også nogle faste kir-
kegængere, der har valgt 
at holde sig væk af andre 
årsager.

– Vi kan se, at der er færre 
af vores faste lidt ældre per-
soner i kirken. De har for-
ståeligt nok valgt at holde 
sig væk for at passe på sig 
selv, slutter Ghita Katz Ol-
sen.

Se hvornår der er juleguds-
tjenester i Hans Tausens 
Kirke på side 18.

sognepræst Ghita 
Katz Olsen er klar til at 
forkynde juleevangeliet 
i Hans Tausens Kirke til 

julens gudstjenester.

ønsker alle 
sine læsere og 
annoncører – og 
alle på Bryggen 
og i hele verden 
– en rigtig rar og 
fredfyldt jul og et 
fantastisk nyt år 
2021 med fred og 
kærlighed i stride 
strømme! Vi ses 
igen den 14. januar.



3BRYGGEBLADET17. december 2020 NYHEDER

 

Islands Brygge 25.  Tlf: 32 54 07 05

99,-

2019 Le Caillou
Cotes de Rhone

Årets Julevin

Normalpris 149,-
Nu pr. fl.

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

D A N S K E  O S T E
O
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Kære andelshavere, lejere og
samarbejdspartnere

Må det nye år bringe jer gode stunder og 
masser af positive oplevelser.

På vegne af bestyrelsen 
og viceværten Jan

Andelsboligforeningen HAB

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: lukket · tirs., ons., fre.: 9.30-

17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Vi ønsker vores kunder
   en glædelig jul samt et godt nytår

skoleleder: – Vi har jo prøvet det før
Eleverne i 5. klasse og op på 
Skolen på Islands Brygge er blevet 
sendt hjem, hvor de skal modtage 
undervisningen digitalt frem til 
jul på grund af høj coronasmitte i 
Københavns Kommune
Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Først var det 38 kommu-
ner. Så blev det til 69 kom-
muner, hvor eleverne fra 
5. klasse og opefter blev 
sendt hjem på grund af høj 
smitte af covid-19. Ikke til 
en tidlig juleferie, men til 
en december måned med 
digital undervisning foran 
computeren. Københavns 
Kommune var blandt de 

første 38 kommuner, hvil-
ket betød, at ‘de store’ ele-
ver på Skolen på Islands 
Brygge havde sidste skole-
dag med fysisk fremmøde i 
2020 onsdag den 9. decem-
ber.

– Vi har jo prøvet det før, 
siger skoleleder Aase Ham-
mer.

Og henviser til foråret, 
hvor hele skolen var ble-
vet sendt hjem på grund af 
coronavirus. Hun oplever 

ikke, at eleverne er ved at 
være ‘coronatrætte’.

– De forstår godt, at det 
er vigtigt, men det er svært 
for dem, at de for eksempel 
ikke må give et kram til ven-
nerne fra de andre klasser, 
som de jo ikke kommer til at 
se igen før tidligst efter jul, 
siger hun.

ingen juleafslutning
Når en stor del af eleverne 
bliver sendt hjem tidligt i en 
måned med så mange tra-
ditioner som december, så 
bliver man nødt til at sløjfe 
nogle af traditionerne. An-
dre kan man bøje lidt.

– Vi har en tradition med, 
at jeg kommer rundt med 
en chokoladenisse til alle 
eleverne inden jul. Det blev 
jeg så nødt til at gøre lidt før 
end normalt i år, siger Aase 

Hammer.
I stedet for at kunne dele 

nisserne ude til hver enkelt 
elev, som hun plejer og ny-
der, så blev chokoladegod-
terne afleveret i døren til 
klassens lærer.

– Det var lidt ærgerligt, 
at det skulle være på den 
måde, men jeg kunne se, at 
de var ved godt mod og så 
glade ud, fortæller hun.

Den store juleafslutning i 
hallen er naturligvis aflyst, 
men en anden tradition er 
så coronavenlig, at man 
næsten skulle have troet, at 
den var blevet opfundet til 
lejligheden.

– Vi plejer at have jule-
banko over højtalerne, hvor 
eleverne sidder i deres klas-
ser. Det kan vi heldigvis 
gøre som normalt. Dog kun 
med de elever der er på sko-
len, siger Aase Hammer. 

Ny nedlukning er hård for Bryggens spisesteder
Restauranter, caféer og barer på Bryggen er lukket ned indtil efter jul. Man kan dog 
stadig købe takeaway. Nedlukningen presser en branche, der i forvejen er i knæ

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

Bryggens spisesteder er 
sendt tilbage til forårets for-
tvivlelse med tomme borde 
midt i en julefrokosttid. Sid-
ste uge lukkede regeringen 
nemlig restauranter, caféer 
og barer ned i først 38 – og 
senere 31 yderligere – kom-
muner, hvor smittetrykket 
lå i den meget høje ende. 
Blandt dem Københavns 
Kommune. 

Så nu er det – ligesom i 
foråret – igen meget svært 
at være et spisested på 
Bryggen. Det fortæller Ju-
lie Stokholm, der ud over at 
være en del af Islands Bryg-
ges Handelsstandsforening, 
Bryggens Butikker, også er 
indehaver af Egils Deli. 

– Det tager især hårdt på 
spisestederne, at vi har mi-
stet firmakunderne, og nu 
kommer det her så oveni, 
siger hun.

På den positive side har 
bryggeboerne ifølge Julie 
Stokholm været gode til at 
støtte op om de lokale bu-
tikker under coronarestrik-
tionerne.

Nedlukning = 
nedskæring

Hendes egen butik er også 
ramt af nedlukningen, men 
heldigvis kan hun stadig 
sælge takeaway. Men det er 
ifølge hende ikke alle spise-
steder, der kan det. Så de 
bliver endnu hårdere ramt.

– Det eneste, vi kan gøre, 
er at skære ned, siger Julie 
Stokholm.

Hun har allerede opsagt 
to medarbejdere for et par 
måneder siden for at kunne 
få det hele til at løbe rundt 
i et år med coronarestrik-

tioner. Derudover sørger 
hun for, at der kun er én 
medarbejder på arbejde ad 
gangen.

– Det gør det mere sik-
kert for den enkelte medar-
bejder, og så sikrer vi os, at 
vi ikke lige pludselig har en 
masse ansatte med corona. 
Det går så til gengæld lidt 
ud over servicen, for vi kan 
ikke være lige så hurtige, 
som vi plejer, siger hun.

Udbrændt julehåb
For et par uger siden var 
Julie Stokholm ellers lidt 

mere fortrøstningsfuld. Til 
trods for at jul på Bryggen 
i år var en meget skrabet 
version, så var opbaknin-
gen til live-julebanko fra 
handelsstandsforeningens 
facebookside et større til-
løbsstykke, end hun havde 
turdet håbet på.

– Inden vi gik på, så anede 
jeg ikke, om der overhove-
det var nogen, der ville være 
med. Men jeg tror, vi havde 
op til 60, der var logget på. 
Og der sad jo ofte to eller 
flere ved computerne, så jeg 
tror, vi var oppe på omkring 
200 i alt. Det viser, at bryg-
geboerne gerne vil støtte op 
om os, og det er i hvert fald 
noget, som vi gerne vil gøre 
igen, siger hun.

Indtil videre skal spise-
stederne være lukket frem 
til 3. januar.

Julie stokholm fra 
Islands Brygges Han-
delsstandsforening og 
Egilds Deli aner ikke, 
hvordan kunderne vil 
reagere på nedluknin-
gen af spisesteder.

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

Vi ønsker alle på 
islands Brygge
glædelig Jul &

gOdT nyTår!
Vi åbner kl. 11.00 d. 1. januar 2021!
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Søndre Campus er blevet 
hjemsted for ét af de i alt 19 
mobile testcentre i Region 
Hovedstaden, der især er 
henvendt til de 15-25-årige. 
Sundhedsstyrelsen opfor-
drer alle i aldersgruppen til 
at blive testet for covid-19 
inden jul, og i de mobile 
testcentre kan de blive te-
stet uden at bestille tid. Det 
er nemlig især blandt unge, 
at smittetallet ligger i den 
høje ende.

Det mobile testcenter er 
på Søndre Campus frem til 
og med fredag den 18. de-
cember. Åbningstiden er 
mellem klokken 10 og 16. 
De tester ikke børn under 5 
år. – BUM

NYHEDER

KØBMANDSVARER · FRUGT OG GRØNT 
AVISER OG UGEBLADE · UDENLANSKE VARER 

KRYDDERIER FRA PAKISTAN OG INDIEN 
ØL, VIN, SODAVAND OG SPIRITUS

DISCOUNT INTERNATIONAL
Leifsgade 7 · tel. 32 96 91 23

”Ja, min ven  
vi har Tips og Lotto og altid faste 
lave priser. Glædelig jul og godt 

nytår. Vi åbner alle dage  
i juleferie fra 9.00 til 22.00”

gode tilbud!

1 stk. x 1½ liter sodavand  25,00 + pant
2 stk.  x 1½ liter sodavand  44,00 + pant
1 stk.  x ½ liter sodavand  16,50 + pant
2 stk. x ½ liter sodavand  30,00 + pant
6 stk.  x 33 cl. Tuborg el. Hof (ds.) 48,00 + pant
1 stk. x 33 cl. King(ds.)  6,50 + pant
6 stk.  X 33 cl. King(ds.)  36,00 + pant
Billig vodka 70 cl.   100,00 

Ejerforeningen Nicolineparken 
ønsker alle på Bryggen  

en glædelig jul og et godt nytår!

TAK for et godt år til 
alle på Bryggen 

– samarbejdspartnere, 
beboere og venner

Glædelig jul 
og godt nytår ønskes 

I af AB Gunløg

Boldklubben Hekla
ønsker alle på Bryggen en 
glædelig jul og  
et godt nytår

Unge kan blive testet uden 
tidsbestilling på Bryggen

Køen og ventetiden kan 
godt blive lang ved det 
mobile testcenter på 
Søndre Campus. Foto: 
RIcardo Ramirez

Mere besværligt at aflyse end at afholde
Kulturhuset Islands Brygge lukker ned for i år. Men det betyder næsten 
mere arbejde for medarbejderne, end hvis de kunne afholde de planlagte 
arrangementer

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

De høje smittetal med co-
vid-19 i blandt andet Køben-
havns Kommune fik i sidste 
uge statsminister Mette 
Frederiksen til at lukke ned 
for alle kulturinstitutioner 
i 38 kommuner. De blev få 
dage senere til 69 kommu-
ner. Det har blandt andet 
betydet, at Kulturhuset Is-
lands Brygge er blevet nødt 
til at lukke ned for i år, hvil-
ket ærgrer medarbejderne. 

– Vi er jo sat i verden for at 
få folk til at mødes om kul-
turelle aktiviteter, så vi kan 
godt blive lidt opgivende, 
når vi ikke kan få lov til det, 
siger daglig leder Louise 
Friis Pedersen.

Hun har samtidig fuld 
forståelse for, at det er nød-
vendigt at få smitten under 
kontrol.

ikke bare fri
En nedlukning betyder dog 
ikke, at medarbejderne bare 
har fået fri. Tværtimod. De 
har arbejdet hjemmefra, 
hvor de har haft travlt med 
at aflyse eller flytte koncer-
ter og ændre billetter.

– Det er næsten mere be-

sværligt for os at aflyse et 
arrangement, end det er at 
afholde det, siger Louise 
Friis Pedersen og fortsæt-
ter:

– Vi har jo masser af erfa-
ring med at afholde arran-
gementerne, men vi er ikke 
så vant til at skulle aflyse 
dem. Samtidig får vi masser 
af spørgsmål om, hvornår vi 

åbner igen, hvilket vi jo ikke 
ved. Men vi satser og håber 
på, at det bliver til januar.

Derudover bruger med-
arbejderne også tiden på at 
renovere lokalerne og lave 
andet vedligeholdelsesar-
bejde, nu når lokalerne alli-
gevel ikke bliver brugt.

– Forhåbentlig vil bru-
gerne opdage, at vi har fået 

gjort meget ved huset i lø-
bet af 2020, siger hun.

Kultursult
Louise Friis Pedersen op-
lever, at der har været en 
større efterspørgsel efter 
kulturelle arrangementer 
den seneste stykke tid, hvil-
ket de også har set på, at der 
har været mange gæster (så 
mange som der nu kan være 
med coronarestriktionerne) 
til deres arrangementer.

– Kultur er virkelige no-
get, som folk hungrer efter, 
så jeg håber virkelig, at de 
her coronatiltag hjælper, så 
der kommer færre smittede 
i samfundet. Vi vil så gerne 
komme i gang med alt det, 
vi har planlagt, når vi for-
håbentlig åbner igen den 4. 
januar, siger hun.

Kulturhuset islands 
Brygges daglige 
leder, Louise Friis 
Pedersen, ser frem 
til, at de (forhåbent-
ligt) kan afholde 
arrangementer igen 
i 2021.

Kære alle kunder,  
gamle samt nye
mange tak  

for jeres støtte i 2020
Den er vi meget taknemmelig for

I og jeres familier ønskes en 
glædelig jul samt et godt nytår

Bryggens Borgerforening

islands Brygge lokalråd

ønsker BryggeBoerne

en glædelig jul  
og et  

godt nytår
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MAD TIL JULEAFTEN
Julemad ud af huset – levering eller afhentning på Bryggens Spisehus.

Vi har sammensat en lækker julemenu,
som du nemt og hurtigt kan servere for dine gæster.

Bestil på 27836223 eller på jul@bryggens.dk

Skal bestilles til min. 2 personer. Alt er tilberedt, du skal blot varme og anrette maden.
Der medfølger en specifik anvisning om opvarmning af maden.

Julemenuen
- Sprødstegt berberiandebryst 
- Confiteret andelår med jule   
 krydderier
- Hjemmelavet syltet rødkål
- Brunede og hvidekartofler 
- Brun sovs

Dessert: 
- Ris a la mande med kirse  
 bærsauce og karamelliserede  
 mandler
 

Du kan vælge imellem:
2 retter (hovedret og dessert) 
220 kr.
Tilvalg: 
Sprødstegt dansk svinekam 
50 kr. pr. kuvert.
Tilvalg: 
Lakse rilette med varmrøget 
laks, syrlige æbler og dild.
dertil vores koldhævet surdejs 
brød og økologisk smør
50 kr. pr. kuvert.

Vi anbefaler denne ”julevin”
Santodeno, 100% Sangiovese 
fra Emilia Romagna, Italien
195 kr. 
Levering 50 kr. eller afhentning 
efter aftale. 
Levering d. 22, 23 og 24 dec.: 
Sidste bestillingsfrist er d. 22/12 
kl. 12:00
(med forbehold for udsolgt)

MAD TIL JULEAFTEN
Julemad ud af huset – levering eller afhentning på Bryggens Spisehus.

Vi har sammensat en lækker julemenu,
som du nemt og hurtigt kan servere for dine gæster.

Bestil på 27836223 eller på jul@bryggens.dk

Skal bestilles til min. 2 personer. Alt er tilberedt, du skal blot varme og anrette maden.
Der medfølger en specifik anvisning om opvarmning af maden.

Julemenuen
- Sprødstegt berberiandebryst 
- Confiteret andelår med jule   
 krydderier
- Hjemmelavet syltet rødkål
- Brunede og hvidekartofler 
- Brun sovs

Dessert: 
- Ris a la mande med kirse  
 bærsauce og karamelliserede  
 mandler
 

Du kan vælge imellem:
2 retter (hovedret og dessert) 
220 kr.
Tilvalg: 
Sprødstegt dansk svinekam 
50 kr. pr. kuvert.
Tilvalg: 
Lakse rilette med varmrøget 
laks, syrlige æbler og dild.
dertil vores koldhævet surdejs 
brød og økologisk smør
50 kr. pr. kuvert.

Vi anbefaler denne ”julevin”
Santodeno, 100% Sangiovese 
fra Emilia Romagna, Italien
195 kr. 
Levering 50 kr. eller afhentning 
efter aftale. 
Levering d. 22, 23 og 24 dec.: 
Sidste bestillingsfrist er d. 22/12 
kl. 12:00
(med forbehold for udsolgt)

Vi bringer gratis ud til pensionister på Bryggen.

GURLI ELBÆKGAARD
keramik

ULRIKE RAMIN
MICHALA EKEN

smykker

KUNSTHÅNDVÆRK
PÅ BRYGGEN

Thorshavnsgade 12, kld.  /  Åbningstider: tir.-fre. 11-17.30  lør. 10-14 
www.formverk.dk  /  mail@formverk.dk  /  Tlf 8838 5981

saxkjærs vindue vandt julen
Prisen for Bryggens mest julede julevindue går til Salon 
Saxkjær, der blev kåret som vinder af Sparekassen 
Sjælland-Fyns julepyntskonkurrence

Der var hård konkurrence, 
men vinderen af Sparekas-
sen Sjælland-Fyns kon-
kurrence om det bedste 
julepyntede butiksvindue 
på Bryggen gik til Salon 

Saxkjær. Alle bryggeboer 
og butiksindehavere kunne 
tippe om flotte vinduesud-
smykninger, og der var in-
gen mangel på kandidater. 
Den endelige beslutning 

blev truffet af de ansatte 
i sparekassen, der valgte 
Saxkjaer med 5 ud af 8 
stemmer. – AK47

der er ingen tvivl om, 
hvad tid på året det 
er, hvis man kigger 
vinduer i Bryggens 

butikker.
Foto: Line Simoni

sparekassen sjælland-Fyn har kåret Salon Saxkjærs vindue som det mest julede på Bryggen.
Foto: Line Simoni
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det plejer at boble med liv 
og glade dage i lokalerne på 
Restaurant Viva i disse dage. 
Bordene plejer at bugne af 
sild, snaps, sylte, og hvad 
der ellers hører sig til ved en 
god julefrokost. Men i 2020 
er intet, som det plejer. Lo-
kalerne står stort set tomme 
hen, og lyden af skååååål 
er kun et minde. Corona-
restriktioner er hårde for 
restauranten, der om vinte-
ren stort set tjener alle sine 
penge på store selskaber.

– Jeg ved ikke, om vi klarer 
den, siger Buster Emil Sch-
midt fra Restaurant Viva.

Vinteren kommer
Han havde ellers udvist så-
kaldt rettidig omhu og har 
sparet op til dårligere tider. 
Finanskrisen i 2008 var en 
øjenåbner. Men pengekas-
sen er ved at være tom efter 
næsten et helt år med for-
skellige restriktioner, der 

har gjort det besværligt at 
tjene penge som restaura-
tør. Og uden julefrokoster 
har det ikke været muligt 
at få det ekstra økonomiske 
sul på kroppen, der skal 
polstre restauranten til de 
hårde vintermåneder.

– Hvis vi kommer til at 
åbne op til januar, så kigger 
vi lige ind i flere måneder, 
hvor vi normalt ikke tjener 
særligt mange penge. Det 
er de store selskaber op til 
jul, der plejer at hjælpe os 
igennem dem, siger han.

De økonomiske hjælpe-
pakker er heller ikke den 
store hjælp for restaurantens 
overlevelse, da de ifølge Bu-

ster Emil Schmidt kun dæk-
ker 90 procent af deres faste 
udgifter. Det er ikke nok, når 
de ifølge ham næsten ingen 
indtægter har haft siden star-
ten af september. En periode, 
der normalt er deres højsæ-
son.

Julemarked
I et måske desperat forsøg 
på at overleve startede Re-
staurant Viva op med et 
julemarked i starten af de-
cember. De har et nissemil-
jø, (Buster Emil Schmidt 
vil ikke går så vidt at kalde 
det et nisselandskab), jule-
musik og så kan man købe 
juletræer, gløgg, æbleskiver 
og andre julegodter. 

– Det går sådan set meget 
godt med salget, siger han.

Men kan det være med til 
at sørge for, at I overlever?

– Nej, det kan det ikke. 
Men det gør folk opmærk-
somme på, at vi er her endnu. 
Og bryggeboerne har været 
utrolig gode til at støtte op 
om os. Men det er meget 
svært lige nu, slutter han.

ERHVERV

AB’erne 
Leif og Bergthora
ønsker alle på Bryggen 
en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår

Traditionen tro er 
juleudstillingen i år lavet af 
Addy Elmegaard sammen med 
børnene Gert og Susanne

ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Samtidig takker vi for den opbakning, vi har fået i 
årets løb.

Butikken drives af frivillige.
Overskuddet går til kulturelle og sociale formål på 

Islands Brygge.

Åbningstider:  
mandag og onsdag 15 – 18, lørdag 11 – 14.

Vi har lukket fra den 21.12.20 til den 3.1.21

Find os på Facebook

Genbryggen, Reykjaviksgade 2, kld.
2300 København S

en kamp for overlevelse
Restaurant Viva forsøger at holde skruen lige i vandet midt i 
coronastormen. Der er nemlig en fare for, at skuden synker i kølvandet 
på de nye restriktioner. Nu har de sat alle sejl til for at lave et hyggeligt 
julemarked. Men det er måske kun en dråbe i havet

Restaurant Viva kæmper 
en hård kamp for overle-
velse under coronaned-
lukningen. Det har blandt 
andet fået indehaver 
Buster Emil Schmidt til at 
springe ud som juletræs-
sælger.
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Andelsboligforeningen
Store Thorlakshus 
ønsker alle 
andelshavere, lejere 
og samarbejdspartnere 
et godt og 
lykkeligt nytår

UDGIVELSESPLAN 2021
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

*  BRYGGEBLADET bliver omdelt hver 

anden onsdag/torsdag til husstande og 

virksomheder på Islands Brygge, Havne-

stad, Havneholmen og Ørestad Nord. Dog 

springer udgivelsen med tre eller flere uger 

i forbindelse med ferier.

** Seneste frist for indlevering af annoncer, 

debatindlæg og  

øvrigt materiale er torsdag inden udgi-

velsesdatoen.

*** Ordrer fra nye annoncører samt materiale 

fra faste annoncører bør så vidt muligt 

afgives senest onsdag inden udgivelses-

datoen.

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

NR.
UDGIVELSESDAGE DEADLINES
UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

1 2 14. januar 7. januar 6. januar
2 4 28. januar 21. januar 20. januar
3 6 11. februar 4. februar 3. februar
4 8 25. februar 18. februar 17. februar
5 10 11. marts 4. marts 3. marts
6 12 25. marts 18. marts 17. marts

PÅSKEfERIE
7 15 15. april 8. april 7. april
8 17 29. april 22. april 21. april
9 19 13. maj 6. maj 5. maj

10 21 27. maj 20. maj 19. maj
11 23 10. juni 3. juni 2. juni
12 25 24. juni 17. juni 16. juni

SOMMERfERIE
13 32 12. august 5. august 4. august
14 34 26. august 19. august 18. august
15 36 9. september 2. september 1. september
16 38 23. september 16. september 15. september
17 40 7. oktober 30. september 29. september

EfTERÅRSfERIE
18 44 4. november 28. oktober 27. oktober
19 46 18. november 11. november 10. november
20 48 2. december 25. november 24. november
21 50 16. december 9. december 8. december

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

– Håndværkerne har været 
hurtige.

Det er måske første 
gang, den sætning er ble-
vet ytret uden sarkasme. 
Den kommer fra Sandie 
Ring, der netop har slået 
dørene op til Slagterens 
Smørrebrød & Delikates-
se i Leifsgade næsten en 
måned før planlagt, fordi 
håndværkerne har arbej-
det hurtigere, end hun 
havde regnet med. Efter 
planen skulle de have åb-
net den 4. januar, men da 
lokalerne nærmest var 
klar til, at de kunne rykke 
ind i starten af december, 
tænkte Sandie Ring, hvor-
for vente?

den andens brød
Derfor kunne bryggebo-
erne allerede i torsdags 
købe hjemmelavet lever-
postej, sylte og rullepølse 
i den nye smørrebrødsbu-

tik. Eftersom de kun har 
takeaway, bliver de ikke 
ramt af de nye coronare-
striktioner.

– Jeg er virkelig ked af 
det på restauratørernes 
vegne, at de bliver nødt til 
at lukke ned. På den anden 
side kan det være, at det er 
en fordel for vores forret-
ning, siger Sandie Ring.

Hun ejer nemlig også en 
anden butik, Marketende-
ren, og hun kunne tydeligt 
mærke, hvordan interessen 
steg for takeaway i foråret, 
da der sidst blev lukket ned. 
Og det tyder da også på, at 
det er gået meget godt for 
den nye butik.

– Det er gået over alt for-
ventning de to første dage, 
og vi har fuldstændig solgt 
ud af alt flæskestegssand-
wich og smørrebrød, skri-
ver Slagterens Smørre-
brød & Delikatesse blandt 
andet i et facebookopslag 
fra i fredags og fortsætter:

– Vi vil gå hjem med smil 
om læben og se frem til 
endnu en dejlig uge sam-
men med jer.

Åbner midt i en nedlukning
Slagterens Smørrebrød & Delikatesse åbner næsten en 
måned før planlagt, samtidig med at mange restauranter 
må lukke ned på grund af coronarestriktioner. Men da de 
kun har takeaway, er det måske ikke det værste tidspunkt 
at åbne en smørrebrødsbutik

selv om det ikke er til at 
se det, så var der mange 

forbi Slagterens Smør-
rebrød & Delikatesse til 

åbningen i torsdags. Co-
ronarestriktionerne gjorde 

bare, at der ikke var så 
mange inde ad gangen.



Ring på 3259 7749 eller skriv til 2302@nybolig.dk for gratis og uforpligtende vurdering

Nybolig
Islands Brygge

Vestmannagade 1 ·· ·2300 København S
2302@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 3259 7749

Rundholsvej 28, 2. 4.

Lejligheden tæller 2 værelser samt et stort opholdsmiljø med køkken og stue
i åben forbindelse. De mange udendørs kvm. giver jer mulighed for at følge
solen både formiddag og aften Sag: NCS5538

Bolig m² 114

Etage 2.

Vær 3

Opført 2014

Kontantpris: 5.695.000
Ejerudgift pr. md: 4.417
Udbetaling: 285.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 22.439/20.214

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Snorresgade 4, 4. tv

Stuen har masser af plads til både spise- og sofaarrangement og fuldendes
af en dejlig altan, som byder på masser af sol fra øst, og hvorfra du får udsigt
til Københavns havneløb. Sag: NCS4746

Bolig m² 64

Etage 4.

Vær 2

Opført 1913

Kontantpris: 3.510.000
Ejerudgift pr. md: 2.103
Udbetaling: 180.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 14.136/12.508

SOLGT
LIGNENDE SØGES

UDEN BOPÆLSPLIGT - Islands Brygge 36A, 7. 

På toppen af Bryggen venter en penthouse, der får boligdrømmen til at gå i
opfyldelse for selv den mest kræsne køber; I får 124 eksklusive m2 tilsat to
altaner og en formidabel udsigt! Sag: NCS4351

Bolig m² 124

Etage 7.

Vær 4

Opført 2012

Kontantpris: 7.250.000
Ejerudgift pr. md: 5.279
Udbetaling: 365.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 28.573/25.745

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Hans Hedtofts Gade 7, 4. mf

Nu kan I overtage nøglerne til ejendommens absolut bedste lejlighed, hvor
den store altan garanterer jer udsigt til vandet og Fælleden, og hvor der er
180 graders lysindfald fra øst til vest! Sag: JWL5043

Bolig m² 137

Etage 4.

Vær 3

Opført 2005

Kontantpris: 6.750.000
Ejerudgift pr. md: 6.774
Udbetaling: 340.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 26.564/23.933

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Snorresgade 2, 4. th

Lejlighedens to stuer og det store soveværelse ligger en suite mod havnelø-
bet, så den flotte udsigt kan nydes fra det meste af lejligheden. Fra den ene
stue får I udgang til altanen. Sag: NCS2371

Bolig m² 96

Etage 4.

Vær 4

Opført 1913

Kontantpris: 5.725.000
Ejerudgift pr. md: 3.818
Udbetaling: 290.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 22.564/20.331

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Weidekampsgade 53, 2. th

På Weidekampsgade 53 udbyder vi nu en kompromisløs lejlighed - denne by-
bolig fordeler sig over 106 kvadratmeter, og den skal uden tvivl opleves med
egne øjne. Sag: JWL8112

Bolig m² 106

Etage 2.

Vær 3

Opført 2006

Kontantpris: 5.250.000
Ejerudgift pr. md: 3.900
Udbetaling: 265.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 20.727/18.675

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Klaksvigsgade 7, 5. th

Du får lys for alle pengene, veludnyttede kvadratmeter, masser af kvalitet og
ejendommens bedste placering. Kort sagt er denne sjældent udbudte femte-
salslejlighed en perle, der skal opleves. Sag: JWL7914

Bolig m² 106

Etage 5.

Vær 3

Opført 2006

Kontantpris: 5.395.000
Ejerudgift pr. md: 3.900
Udbetaling: 270.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 21.238/19.131

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Axel Heides Gade 2, 7. tv

Andelsbolig

Velkommen på toppen af Islands Brygge, hvor udsigten forener vandet og
byens tage på smukkeste vis! Her kommer I til at bo med masser af lys og
luft omkring jer på én af byens bedste adresser! Sag: JWL5045

Bolig m² 119

Etage 7.

Vær 4

Opført 2006

Kontantpris: 2.595.000
Mdl. boligydelse: 11.852

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 38B, 8. th

Gennemført lækker lejlighed på 8. etage i et eftertragtet byggeri fra 2017 ud-
bydes nu til salg. Beliggende med udsigt over vandet, Fælleden i "baghaven"
og en kort cykeltur fra centrum. Sag: JWL8310

Bolig m² 118

Etage 8.

Vær 4

Opført 2017

Kontantpris: 7.995.000
Ejerudgift pr. md: 4.908
Udbetaling: 400.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 32.174/28.471

SOLGT
LIGNENDE SØGES

ISLANDS BRYGGE - Hilmar Baunsgaards Boulevard 56

Med en fantastisk beliggenhed på Islands Brygge - lige ved vandet, den nye
strand, Fælleden og bare en smuttur på cykel fra centrum udbydes dette top-
moderne rækkehus fra 2016. Sag: NCS60330

Bolig m² 138

Stue/vær 2/3

Grund 76

Opført 2016

Kontantpris: 7.495.000
Ejerudgift pr. md: 4.126
Udbetaling: 375.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 30.164/26.692

SOLGT
LIGNENDE SØGES

Sød tid på
boligmarkedet
Overvejer du at sælge? Der er mange købere og
stor efterspørgsel på boliger - også i den søde jule-
tid. kontakt os for en gratis og uforpligtende salgs-
vurdering. tlf.3259 7749 mail 2302@nybolig.dk

Nybolig ønsker glædelig jul og godt nytår!
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Tekst: Phillip Thingaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det er den 10. december, 
og Islands Brygges gader 
ligger halvtomme og små-
forblæste hen. Det er nem-
lig anden dag af den anden 
bølge af corona-restriktio-
ner og semi-nedlukning, og 
de små erhvervsdrivende 
bryder deres hoveder. Med 
hvordan julehandlen kan 
gennemføres midt i en pan-
demi. Med hvordan man 
beskytter sine kunder. Og 
ikke mindst bryder de ho-
vederne med, hvordan de 
beskytter sig selv og deres 
medarbejdere mod mere 
corona. 

Venlig vejledning
Denne torsdag formiddag 
er ordensmagten til stede, 
ganske umassivt i form af 
de to venlige betjente Bøje 
og Mikkel. De går corona-
tilsyn, fra dør-til-dør i ju-
lehandlen på Bryggen, og 
Bryggebladet er inviteret 
med på en kigger.

– Vi kører de her tilsyn 
dagligt massivt i hele kred-
sen, hver dag, så længe der 
er de her restriktioner, for-
klarer leder af nærpolitiet 
på Amager Mikkel, flanke-
ret af sin kollega Bøje. Med 
sig har de en række venligt 
vejledende ord om, hvordan 
man bedst overholder myn-
dighedernes retningslinjer i 
denne Covid-tid. 

– Generelt overholder 
langt de fleste de her ret-
ningslinjer. Og de steder 
hvor det ikke sker, laver vi 
et genbesøg og et påbud, 
siger Mikkel uden at lægge 
skjul på, at det også kan 
blive mindre fredeligt, hvis 
det er: 

– Næste skridt er bødefor-
læg.

skilt, sprit, afstand, 
antal
For politiet handler det om 
at sikre, at retningslinjerne 
er tilpasset den enkelte bu-
tik, frisør eller take-away 
serveringssted. Inden det 
spontane og uvarslede til-
synsbesøg gør de små er-
hvervsdrivende således 
klogt i at kende til reglerne i 
forsøget på at holde liv i for-
retningen. Helt konkret er 
der tale om klogt placeret 
håndsprit i tilstrækkelige 
mængder. Og tydelig skilt-
ning, relevant placeret og 
helst de officielle fra Sund-
hedsstyrelsen, om maksi-

malt antal kunder i butik-
ken på samme tid. 

det børnevenlige politi
Bryggebladet møder betjen-
tene Mikkel og Bøje foran 
det første stop på ruten, 
Kulturhuset. Her er der 
ikke den fjerneste finger at 
sætte på overholdelse af ret-
ningslinjerne. Kulturhuset 
har nemlig besluttet helt at 
lukke resten af året. Men 
trods nitten sker der allige-
vel en form for tilsyn foran 
Kulturhuset. En gruppe 
børnehavebørn kommer 
gående, hånd i hånd og 
iført selvlysende veste, op 
foran den lukkede indgang 
til Kulturhuset for at tilse et 
stort og flot juletræ. De små 
blikke trækkes dog i ret-
ning af noget meget mere 
usædvanligt end et juletræ, 
nemlig to ægte politibetjen-
te i egne høje personer. 

– Vi har lavet julekugler i 
dag, siger et af børnene til 
Bøje. Han svarer: 

– Flot! Har I så også hu-
sket at lave gaver til mor og 
far?

Vinhandleren
Første stop er Toft Vin. Bøje 
kigger grundigt på butiks-
facaden efter det påkræ-
vede skilt med, hvor mange 
der må være i butikken. 

– Der skulle meget gerne 
være et skilt med et tal på, 
siger Bøje til vinhandleren. 

– Det hænger derude, ly-
der svaret. 

– Ikke hvad jeg kan se, 
svarer Bøje efter at have 
været udenfor og kaste et 
ekstra blik rundt. Vinhand-
leren peger over på butik-
kens anden indgang, fra 
Eglisgade-siden. "Her må 
være max. 12 personer," 
står der på skiltet. 

Politiet og Bryggebladet 
får at vide, at vinhandleren 
har målt op "efter IKEA-
metoden", som anbefalet af 
sundhedsmyndighederne. 
Resultatet var, at Toft Vin 

måtte have op til 32 kunder 
på samme tid. Men man 
har altså valgt at begrænse 
den våde julehandel til 12 
ad gangen. Vinhandleren 
byder på slik. Både ordens-
magten og Bryggebladet 
takker nej af etiske årsager, 
mens to kvindelige kunder 
tager pænt imod med re-
plikken: 

– Er vi med i en film, eller 
hvad?

sandwichbaren
Vi forlader vinhandlen i 
retning af noget mere fast, 
nemlig sandwichbaren i 
Njalsgade. Bøje er lokal-
kendt og hilser på en cyk-
list. Undervejs er der tid til 
lidt refleksion over vinhand-
lerens målemetode og for-
sigtighedsprincip. 

I sandwichbaren har der 
været travlt siden de nye 
regler trådte i kraft. Betjent 
Mikkel forklarer, at der i 
dette tilfælde må være 3 
personer i forretningen på 
samme tid. 

– Man går ud på gaden, 
mens man venter. Man må 
altså ikke kigge blive inde, 
hvis der er mere end 3 der-
inde. 

Sandwichbaren sælger 
også kuglepenne, notes-

blokke og souvenirs.  Må 
man mon kigge på disse 
nonfood-varer, mens man 
venter på sin sandwich? 

– Ikke hvis der er mere 
end 3. Så kan jeg finde på at 
bede kunden om at gå uden-
for og vente, svarer den 
unge ekspedient.

Frisøren
– Det generelle er at de alle 
sammen er interesserede i 
at følge reglerne, det skin-
ner klart igennem, siger 
Bøje på vej over mod sid-
ste stop, som er frisøren i 
Thorshavnsgade. 

Medieomtalen af denne 
faggruppe eksploderede i 
foråret, så nu ved alle ek-
sempelvis, at de er liberale 
erhverv.

– Det betyder, at de ikke 
behøver have mundbind på, 
når de klipper, siger Mikkel 
og tilføjer: 

– Men jeg synes stadig, at 
det er en god ide, at de gør 
det. 

Første øjekast ind i frisø-
ren viser, at saksemanden 
ikke har mundbind på, mens 
han klipper en ung mand 
med stort vikingeskæg. Ved 
synet af de to uniformer ude 
på gaden kommer mundbin-
det lynhurtigt på. På vej ind 
i salonen roser Mikkel skilt-
ningen, der er perfekt pla-
ceret. Mangler lige at printe 
de officielle skilt ud. 

– Vi kommer for at lave 
et tilsyn og se, om alt er i 
orden, siger Mikkel. Frisø-
ren henviser til ejeren, der 
skulle være på trapperne.

Bøje tager over: 
– Jeg kan ikke få sat totter 

i, vel? siger han og peger på 
sin isse. Bøje skifter elegant 
den joviale tone ud med en 
høflig henstilling om skil-
tet: 

– Når nu ejeren kommer, 
så sig lige til ham, at han 
kan gå ind på hjemmesiden 
og printe den officielle skilt 
ud."

Kiosken
Vi slutter tilsynsrunden 
foran kiosken, også i Thors-
havnsgade. Efter lidt beån-
det snak om hvad god og ty-
delig skiltning egentlig er, 
bliver Mikkel og Bøje enige 
om, at hellere et skilt for 
meget end et skilt for lidt. 

De to går ind i kiosken, 
hvor Bryggebladet desvær-
re holdes udenfor. Der må 
nemlig maksimalt være 2 i 
butikken, som skiltet så ty-
deligt viser. 

De kommer tilbage kort 
efter. 

Ingen anmærkninger?
– Kun at han skal huske 

at skærme af for alkoholen 
efter kl. 22, så den er ude af 
syne, siger Mikkel. 

Tror I, der bliver solgt me-
get alkohol efter 22, selv om 
man ikke må?

– Det er ikke vores ind-
tryk," siger Mikkel. 

– Det har nok noget med 
bøderne på 10.000 kroner 
at gøre. Der skal alligevel 
sælges en del spiritus for at 
få den fortjeneste hjem, for-
klarer Bøje og supplerer for 
en sikkerheds skyld: 

– Men det er ikke for at få 
noget i bødekassen, det er 
for sikkerheden.

Politiets tilstedeværel-
se var et tilløbsstykke 
for en gruppe børne-
havebørn på tur.

sandwichen i Njalsga-
de er kun godkendt til 
tre kunder ad gangen, 
så sultne kunder må 
stå i kø på fortovet. 

Toft Vin måtte lige 
hjælpe betjentene 
med at finde skilt-

ningen om max-be-
grænsningen for antal 

kunder.

Politiet går corona-
stuegang på Bryggen
Politiet havde to betjente ude for at føre corona-
tilsyn med Bryggens detailhandel. Detaljerne 
skal der nemlig være styr på. Håndsprit skal 
stå synligt fremme, og skilte bør ikke være 
hjemmelavede. Bryggebladet fik et sjældent 
indblik i tydelig og venlig ordenskommunikation 
i strammer-tider
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Coronanedlukningen kan give flere hjemmearbejdsskader
Danske Fysioterapeuter oplever, at flere henvender sig med arbejdsskader, der er skrivebordsrelaterede, efter at 
coronanedlukningen har fået flere til at arbejde hjemme. Ifølge Arbejdstilsynet er det arbejdsgiverens pligt at sikre 
ordentlige rammer for hjemmearbejde, men det kan være svært at efterleve i praksis. Dog kan nogle få og simple 
ergonomiske tiltag gøre en stor forskel

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

I foråret begyndte bryg-
gebo Tanja Skovbjerg at 
have lidt ondt i armen, når 
hun trænede. Hun ventede 
til juni med at gå til lægen 
for, ‘hvornår har man ondt 
nok?’ Hun fik en henvisning 
til en fysioterapeut, der gav 
hende nogle øvelser, der 
gjorde, at det blev bedre i 
en periode. Men så kom det 
tilbage igen i efteråret.

– Smerten kom tilbage, 
stort set samtidig med at 
jeg begyndte at arbejde 
hjemme igen, som jeg også 
havde gjort i foråret. Så det 
var tydeligt, at der var en 
sammenhæng, siger Tanja 
Skovbjerg.

Hun er stoppet med at gå 
til fysioterapeut og lever 
nu med, at det gør ondt, da 
det ikke er en forfærdelig 
smerte.

– Jeg prøver at have nogle 
forskellige arbejdsstillin-
ger, så jeg ikke kun sidder 
ved spisebordet. Nogle 
gange sidder jeg i sofaen 
med min bærbar, hvis der 
er et møde, hvor jeg hoved-
sageligt skal lytte. Og når 
min computer løber tør for 
strøm, så står jeg henne ved 
stikkontakten, mens den la-
der op, fortæller Tanja Skov-
bjerg.

Hun har hentet en skrive-
bordsstol på sit arbejde, der 
er lidt bedre end en spise-
bordsstol, men hun sidder 
stadig ikke godt.

Arbejdsgiverens pligt
Tanja Skovbjerg er en af de 
mange, der er begyndt at 
arbejde hjemme under co-

ronanedlukningen. Det har 
resulteret i, at flere har fået 
arbejdsskader på grund af 
dårlige arbejdsstillinger, 
som de sidder i for lang tid 
ad gangen. Det er arbejdsgi-
verens pligt at sørge for, at 
man kan udføre sit arbejde 
derhjemme uden at få en 
hjemmearbejdsskade.

Arbejdstilsynet har ikke 
tal for hjemmearbejdsska-
der, men oplyser i en mail, 
at arbejdsmiljølovgivningen 
er den samme, om man ar-
bejder hjemme, eller om 
man er på arbejdspladsen. 
Hvilket vil sige, at arbejds-
giveren blandt andet skal 
tilbyde en arbejdsstol, hvor 
stoleryggen og stolesædet 
kan indstilles, og en skærm, 
der er adskilt fra tastaturet, 
så man kan have en mere 
hensigtsmæssig arbejds-
stilling end for eksempel 
med en bærbar computer. 

Man kan som medarbej-
der godt bruge sit eget skri-
vebord, stol og computer, 
hvis det lever op til kravene. 
Men hvis de ikke gør, så er 

det arbejdsgiverens pligt at 
sørge for, at hjemmearbej-
det kan foregå på en sikker 
og sund måde. Hvis ens 
virksomhed ikke lever op til 
arbejdsmiljøreglerne, kan 
man klage til Arbejdstilsy-
net.

Men selv om virksomhe-
derne rent faktisk tilbyder 
deres medarbejdere stole, 
skærme og hæve-sænke-
borde, så er det langtfra sik-
kert, at der er plads til det i 
de små københavnerlejlig-
heder på Bryggen.

Brug strygebrættet
Én af dem, der ikke har 
plads til et hæve-sænke-
bord i sin lejlighed på Bryg-
gen, er TIna Olsen. Hun har 
ellers fået det tilbudt af sin 
arbejdsgiver, men blev nødt 
til at takke nej, da hun sim-
pelthen ikke vidste, hvor 
det skulle være.

– Vi har fået lov til at tage 
de ting, som vi gerne ville 
have fra arbejdspladsen, 
men sådan et stort bord har 

jeg jo ikke plads til, siger 
hun og fortsætter:

– Jeg har så hørt, at man 
i stedet kan bruge stryge-
brættet, når man skal stå op 
for at arbejde, men det får 
jeg ikke rigtig gjort.

Siden Tina Olsen begynd-
te at arbejde hjemme igen 
i starten af september, har 
hendes ene skulder været 
rimelig øm. Hun er næsten 
lige begyndt at gå til en fy-
sioterapeut, som måske kan 
hjælpe hende af med nogle 
af smerterne og måske give 
hende nogle øvelser, der 
kan gøre det bedre, men da 
hun lige er startet, har hun 
endnu ikke oplevet nogen 
forbedring.

– Jeg prøver at bruge mu-
sen med den anden hånd 
en gang imellem for at afla-
ste, men det går bare noget 
langsommere, når man ikke 
er vant til at bruge den. Og 
da vi er rimelig pressede på 
arbejdet, så er det sjældent, 
jeg har tid til at vente på det, 
siger hun.

Tag arbejdsmiljø 
alvorligt
Tina Olsen er langtfra den 
eneste, der har søgt hjælpe 
fra en fysioterapeut eller an-
den kropsbehandler under 
coronanedlukningen.

– Vi har ikke noget tal 
for, hvad folk henvender sig 
med. Men det er klart vo-
res indtryk, at der kommer 
flere hjemmearbejdsska-
der, skriver pressechef for 
Danske Fysioterapeuter, Bo 
Behrendt Christensen, i en 
mail og fortsætter:

– Jeg talte med en prak-
tiserende fysioterapeut på 
Fyn om det for et par uger 
siden. Han sagde, at de ple-
jede at behandle to for no-
get skrivebordsrelateret om 
ugen. Nu lå de på 5-6 styk-
ker. Det passer med det, vi 
hører fra andre.

Han skriver også, at fysio-
terapeuterne mener, at det 
er dårlige arbejdsstillinger, 
der er den primære årsag. 
Men de mener også, at det 
spiller ind, at man er mere 
opmærksom på smerter og 
ubehag, fordi man er ude af 
sine vante rutiner.

– Det understreger under 
alle omstændigheder, at 
man skal tage arbejdsmil-
jøet alvorligt, også selv om 
man arbejder hjemme, skri-
ver han.

På Bryggen har massør 
og indehaver af Slowmo-
tion Per Jensen også kunnet 
mærke en stigende interes-
se for massage under coro-

nanedlukningen. Selv om 
han har mistet sine store er-
hvervskunder, fordi alle de-
res medarbejdere arbejder 
hjemme, så har han stadig 
lige så travlt.

– Det er hovedsageligt 
folk, der kommer med dår-
lig skulder og nakke, fordi 
de sidder forkert ved deres 
spisebord med en laptop og 
arbejder i seks timer i streg 
uden pause, siger Per Jen-
sen.

Han mener, at de mang-
lende pauser og den ens-
artede arbejdsstilling er 
årsagen til, at mange kom-
mer forbi ham for at blive 
masseret.

ergonomisk dims
På bryggebo Nethe Plenges 
arbejde er hun så heldig, at 
de har en ergoterapeut til-
knyttet. Og endda én, der 
kan komme hjem for at tilse, 
hvordan de ansattes hjem-
mearbejdspladser ser ud. 
Det tilbud benyttede hun 
sig af her til efteråret, hvor 
hun kunne se ind i flere må-
neder med hjemmearbejde.

– Det hele tog ikke mere 
end et kvarter. Og det var 
sådan nogle små og simple 

ting, man kunne gøre an-
derledes, hvilket jeg var ret 
overrasket over, siger Ne-
the Plenge.

Ergoterapeuten satte Ne-
the Plenges skærm op på 
et par bøger, og bad hende 
anskaffe en ergonomisk 
‘dims’, som hun kunne hvile 
armene på, når hun arbej-
dede. Derudover tog Nethe 
Plenge hen på sit arbejde, 
hvor hun fandt den mind-
ste kontorstol, hun kunne 
finde.

– Jeg er tryg ved mit nye 
setup. Ulempen ved det kan 
være, at ens hjem pludselig 
er blevet til et kontor. Men 
jeg gør mig umage med at 
pakke det ned i en taske, 
når jeg har fri. Og stolen 
er så lille, at jeg nemt kan 
skubbe den ind under bor-
det, siger hun.

dANsKe FysiOTeRAPeUTeRs seKs RÅd Til 
HJeMMeARBeJde:

1. Skift arbejdsstilling  
Fysioterapeuter siger tit, 
at "den bedste stilling er 
den næste". Pointen er, 
at der ikke findes én god 
arbejdsstilling, men det 
er vigtigt, at man skifter 
stilling løbende. Overvej 
for eksempel, om du ind 
imellem kan stå op og 
arbejde. 

2. Aktive pauser  
Hold dine pauser væk fra 
skærmen. Sæt vasketøjet 
over eller gå en tur med 
hunden i frokostpausen.

3. Gå tur med telefonen  
Rigtig mange af os kom-
mer til at bruge mobil-
telefonen hjemmefra. 
Fordelen er, at vi kan gå 
rundt, mens vi taler i tele-
fon. Gør det til en vane. 

4. Snak med kollegaer  
Man mister hurtigt følin-

gen med kollegaerne, når 
man ikke mødes ved kaf-
femaskinen. Det er okay 
at ringe bare for at høre, 
hvad der foregår.

5. Tag kontorstolen med 
hjem  
Ingen ved, hvor længe vi 
skal arbejde hjemme. Så 
tal med din chef om at 
låne udstyr med hjem. 
Indret dig ordentligt 
med en god stol og få 
skærmen op i øjenhøjde. 
Husk også, at få fat i et 
eksternt tastatur, så du 
ikke skal sidde bøjet over 
skærmen. 

6. Planlæg din dag  
Tiden flyder let ud, når 
man mister sine faste 
holdepunkter. Planlæg, 
hvornår du gør hvad, og 
husk at holde frokost. 

ReGleR FOR HJeM-
MeARBeJde:

n Der gælder de samme 
arbejdsmiljøregler, når 
man arbejder i sit eget 
hjem som på arbejds-
pladsen. Uanset om 
hjemmearbejdet er et 
ønske fra arbejdsgive-
ren eller den ansatte. 
Reglerne gælder dog 
kun, hvis man minimum 
arbejder hjemme én dag 
om ugen.

n Det er arbejdsgiverens 
pligt at sørge for, at 
hjemmearbejdet kan 
foregå sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt. Blandt andet 
ved at tilbyde en arbejds-
stol, hvor stoleryggen 
og -sædet kan indstilles, 
samt en skærm, der er 
adskilt fra tastaturet.

n Man kan klage til Ar-
bejdstilsynet, hvis ens 
virksomhed ikke overhol-
der arbejdsmiljøreglerne.

Kilde: Arbejdstilsynet

Tina Olsen har fået ondt i skulderen, efter at hun er begyndt 
at arbejde hjemme efter coronanedlukningen. Hun har fået 
tilbudt et hæve-sænke-bord af sin arbejdsgiver, men har som 
så mange andre ikke rigtig plads til det.

Nethe Plenge fik en 
ergoterapeut hjem 
forbi i 15 minutter, der 
kunne give hende nogle 
simple og praktiske løs-
ninger, så hun kunne 
arbejde hjemme uden 
at få arbejdsskader.

Tanja skovbjerg har fået 
ondt i armen, efter hun 

er begyndt at arbejde 
mere hjemme. Nu 

forsøger hun at skifte 
arbejdsstilling i løbet af 
dagen ved blandt andet 

at stå op, når hendes 
arbejdscomputer skal 

lades op. 
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Tekst: Philip Thingaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Selv om man har spillet 
harpe hele livet, er det ikke 
nemt at have dette kæmpe-
instrument med på cyklen.

Derfor øver den profes-
sionelle harpenist og bryg-
gebo Tine Rehling sig i 
hverdagen på to forskellige 
harper. Den ene står i stue-
lejligheden i Egilsgade og 
den anden i Christianskir-
ken på Christianshavn, hvor 
hun får lov at øve i kirketje-
nerhuset, når det ikke er i 
brug. Tine Rehling optræ-
der jævnligt som solist og 
kammermusiker i ind- og 
udland og har givet solo- og 
kammermusikkoncerter i 
det meste af Europa samt 
USA, Kina, Australien og 
Brasilien.

Når bamser  
spiller på harpe
Tine Rehling er fra en fami-
lie, hvor alt emmer af klas-
sisk musik. Hun beretter 
om den altafgørende aften 
som 8-årig, hvor forældrene 
havde taget hende med til 
en koncert. Her sendte har-
pen en klangfuld pil direkte 
mod den lille Tines hjerte, 
og intet blev det samme 
igen.

– Jeg blev simpelthen for-
ført på stedet. På vej hjem i 
bilen sagde jeg til mine for-
ældre, at jeg ville spille

harpe, siger Tine. Hun 
beskriver, at instrumentet 
allerede efter kort tid fyldte 
så meget i hendes

barneliv, at hun også lege-
de, at bamserne og dukker-
ne på børneværelset kunne 
spille harpe. Tine

peger på sin første harpe 
i børnestørrelse , der stadig 
står for foden af sengen i so-
veværelset i

stuelejligheden.

Alsidigt repertoire
Trods baggrunden i klas-
sisk musik har Tine Reh-
ling taget harpen med ind i 
andre genrer. Takket være 
20 års samarbejde med sin 
fætter, jazzguitaristen og 
-komponisten Mikkel Nord-
sø, har Tine Rehling fået 
harpen til at klinge natur-
ligt med i eksotiske musik-
traditioner som flamenco, 
arabisk, afrikansk og sågar 
indisk musik.

– Hvis noget musik går i 
kroppen på mig, og jeg kan 
se harpen i det, så går jeg 
med glæde i den retning, 
siger Tine Rehling.

En af de ting, der gen-
nem hele karrieren er gået 
i kroppen, er den danske 
komponist Per Nørgårds 
kompositioner. Blandt andet 
harpekoncerten "Gennem 

Torne" har Nørgård skrevet 
og dedikeret til samarbej-
det med Tine Rehling.

Harpens ry
Der findes en række stereo-
typer om harpens rolle som 
instrument. Eksempelvis at 
man ikke kan improvisere 
på harpen eller at dens rolle 
er at agere meditativt klim-
prende baggrundstæppe 
bagest i lydbilledet. Intet 
kunne være mere forkert, 
hvis man spørger Tine Reh-
ling, der på sin livslange 

rejse med harpen har mod-
arbejdet disse stereotyper 
om harpen.

– Jeg synes ikke, det er 
korrekt. Men det er klart, 
at det ikke bliver på samme 
måde som på et klaver. Vi

har begrænsningerne i 
pedalerne, siger Tine Reh-
ling. Hun spiller på pedal-
harpen, der kræver mere

forberedelse end eksem-
pelvis et klaver i forhold til 
hurtigt at skifte toner og 
eventuelt improvisere.

– Da jeg kom til USA som 
ung for at spille og uddanne 

mig, kunne jeg konstatere, 
at der var en lang

tradition derovre for har-
pen som soloinstrument. 
Den har vi ikke herhjemme, 
siger Tine Rehling. Hun

tilføjer, at man ikke skal 
længere væk end til Frank-
rig og andre steder i Euro-
pa, hvor der er tradition for 
at gå til koncerter med har-
pen i centrum.

Fedter ikke i det
Et blik på danske mediers 
anmeldelser af brygge-

boens harpespil gennem 
årene taler deres tydelige 
sprog: Tine er en af dem, 
der nægter at lade harpen 
være i baggrunden. "Ud 
over den sikre beherskelse 
af instrumentet og den frie 
og naturlige musikalitet, 
hæfter man sig især ved, at 
hun ikke lader sig nøje med 
det blødt eftergivende tem-
perament, der gerne forbin-
des med harpen", skriver 
Jan Jacoby i Politiken og 
fortsætter: "Tine Rehling 
fedter ikke i det. Hun tager 
teten som solist."

Corona igen-igen

Inden seneste coronaned-
lukning nåede et ensemble, 
som Tine Rehling deltog i, 
også lige at få fine

anmeldelser. Blandt an-
det blev Tines strengespil 
fremhævet i en anmeldelse 
af operaen "The Doll Be-
hind the Curtain". Histo-
rien er baseret på en iransk 
novelle fra 1951 om at være 
forelsket i en dukke. Ope-
raen nåede lige akkurat at 
få premiere tirsdag den 8. 
december, inden kulturen 
måtte bukke under for end-
nu en stund.

Heldigvis går nedluknin-
gen ikke ud over indspil-
ningen af musikken til ope-
raen.

ikke fastansat
Som professionel musiker, 
der ikke er fastansat noget 
sted, kan den slags aflysnin-
ger være dræbende for øko-
nomien. Tine Rehling var 
fastansat i Aalborg Symfo-
niorkester i årene omkring 
årtusindskiftet. Hun beslut-
tede sig dog for at vende til-
bage til sit oprindelige spor 
med soloharpespil og kam-
mermusik.

– Jeg synes, jeg ville for-
råde meget ved ikke at for-
følge min drøm med mit 
harpespil, siger Tine Reh-
ling

om beslutningen den-
gang om igen at kaste sig ud 
i opgaver og koncerter, der 
ikke har samme stabilitet

som en fastansættelse. I 
dag lever Tine Rehling af 
koncerter og supplerer med 
harpeundervisning, for

tiden via computeren fra 
hjemmet på Bryggen.

– Jeg flyttede til byen fra 
Hørsholm for fem år siden. 
Det var vigtigt, at der var 
natur og vand i nærheden, 
siger Tine Rehling og tilfø-
jer et sidste krav, der siger 
alt om, hvor meget harpen 
fylder i hendes liv:

– Og så skulle jeg altså 
helst bo i stueplan.

I samme åndedrag ud-
trykker Tine taknemme-
lighed over for naboernes 
rummelighed og understre-
ger, at hun aldrig spiller i 
hjemmet tidligt om morge-
nen eller sent om aftenen. 
Især er hun taknemmelig 
over muligheden for at kun-
ne øve i en af nabolagets 
kirker.

MusiK

Ramt af harpen
I Egilsgade bor en af landets bedste harpenister. Tine Rehling 
har godt gang i en stor karriere med fødderne solidt plantet 
på Bryggen og hænderne på hver deres side af det magiske 
strengeinstrument. Der skal nemlig mere end en corona-aflyst 
opera til at få en af landets bedste harpenister ud af stemning

Harpenist Tine 
Rehling øver i 
Christianskirken og 
hjemme i Egils-
gade, men giver 
koncerter i hele 
verden.
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da menneskedyret 
besøgte Bryggen
I 1920, da Islands Brygge stadig var 
ung og ganske anderledes end i dag, 
blev en Brygge-familie ufrivilligt part 
i en af Danmarkshistoriens værste 
mordsager. En tragisk sag der fik 
vidtrækkende konsekvenser

Tekst: Mads Kristian 
Mikkelsen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I efteråret 1920 taler dan-
skerne alle sammen om én 
ting – en makaber mordsag, 
der er under efterforskning 
i København. De brutale 
detaljer bliver dagligt ud-
penslet i dagbladene, så alle 
kan følge med i politiets ar-
bejde. 

Den 45-årige enke Anna 
Elisabeth Priess følger også 
med, og hun må være blevet 
dybt chokeret, da det går op 
for hende, at kvinden, avi-
serne skriver om, kan være 
den samme, som hun tre år 
forinden har udleveret sin 
lille datter til. En onsdag i 
starten af september begi-
ver fru Priess sig til Vester-
bro, hvor den mistænkte 
morder ifølge aviserne bor. 
Hun nærer vel stadig for-
håbninger om, at det værste 
ikke er sket. Navnet er jo et 
andet, så måske…

Familien på Bryggen
Tilbage i november 1916 
var fru Priess med sine fem 
børn flyttet ind i en splinter-
ny lejlighed i Bergthorasga-
de 12 i Københavns nyeste 
kvarter, Islands Brygge. 
Børnene – to drenge på hen-
holdsvis 7 og 13 og tre piger 
på 4, 10 og 11 år – har for-
mentlig allerede været vant 
til at bidrage til husholdnin-
gen med deres arbejdskraft 
fra en tidlig alder. Mor var 
jo alene og har næppe tjent 
store summer som ‘kelner’, 
hvilket betyder tjener.

Fru Priess var gravid, da 
hun og børnene flyttede til 
Bryggen. Muligvis var det 
sket i forbindelse med ar-
bejdet, det kan vi ikke vide, 
men juleaften 1916 fødte 
hun endnu et barn, en lille 
pige. Nu havde hun seks 
munde at mætte.

Det må have været hårdt, 
og man kan forstå, hvis hun 
var træt efter at have været 
alene- og udearbejdende 
mor for så mange børn i så 
mange år. Måske var planen 
indledningsvis at beholde 
den lille pige, det er ikke til 
at sige, men i hvert fald be-
sluttede fru Priess engang i 
løbet af efteråret '17, at hun 
ville bortadoptere barnet.

Fru svendsen
I starten af november faldt 
hun over en annonce, hvor 
et ukendt billetmærke søgte 
et nyfødt spædbarn til adop-
tion.

Nu var lille Lissie, som 
pigen skulle hedde, jo ikke 

ligefrem nyfødt, men trods 
alt var hun endnu ikke fyldt 
et år. Så fru Priess reage-
rede på annoncen, og nogle 
dage efter mødte en fru 
Svendsen op i Bergthoras-
gade.

Fru Svendsen påstod sig 
at være ganske velhavende. 
Hendes mand var maskin-
mester og borte på verdens-
havene det meste af tiden 
– og den knap så nyfødte og 
endnu udøbte pige var da så 
yndig, at hun var villig til 

at tage hende, selvom hun 
egentlig var alt for gammel 
– for blot 100 kroner.

100 kroner – en måneds-
løn for en håndværker og 
måske mere for en serve-
ringsdame som fru Priess.

Så fru Priess accepterede 
vilkårene, og allerede da-
gen efter mødte fru Svend-
sen op igen og fik udleveret 
Lissie, lidt tøj, en barnevogn 
og de aftalte 100 kroner. 
Der var ingen adoptionspa-
pirer at udfylde, ingen tilla-

delser, der skulle gives. Alt 
det ville fru Svendsen tage 
sig af.

englemagersken
Fru Svendsen hed selvføl-
gelig slet ikke Svendsen. 
Det kaldte hun sig nogle 
gange, andre gange var det 
Hansen, til tider brugte hun 
sit pigenavn Overby. Dag-
mar Overby.

Englemagersken. Men-
neskedyret fra Enghave-

vej. Danmarkshistoriens 
værste seriemorder, som 
endte med at blive dømt for 
ikke mindre end otte barne-
mord, men formentlig hav-
de flere på samvittigheden.

Lille Lissie fra Islands 
Brygge blev ikke et af Dag-
mars Overbys ofre. I stedet 
blev hun et redskab for Dag-
mars absurde hævn over en 
irriterende ung mor, som 
hun havde ladet betale adop-
tionspengene i rater, og som 
stadig skyldte penge.

Mindre end en uge ef-
ter at have hentet Lissie på 
Bryggen, indfandt Dagmar 
sig en tidlig morgen hos 
frøken Hüttel i Adelgade og 
afleverede Lissie hos den 
fremmede dame med en for-
klaring om, at når frøkenen 
ikke ville betale, måtte hun 
jo få sit barn igen.

Frøken Hüttels eget barn 
var et af dem, der for længst 
var kvalt og brændt i kak-
kelovnen i Dagmars værel-
se hos en pensioneret vogn-
mand i Sydhavnen. Frk. 
Hüttel var højgravid, eller i 
"ulykkelige omstændighe-
der", som hun nok ville have 
kaldt det, og et par uger 
senere fødte hun sit andet 
barn, der sammen med lille 
Lissie blev sendt til Nordjyl-
land, hvor begge voksede 
op hos Frk. Hüttels mor, og 
Lissie den 1. april året efter 
endelig blev døbt – Elly.

I mellemtiden havde fru 
Priess på Bryggen i julen 
1917 modtaget et kort fra 
fru "Svendsen" med ønsket 
om en glædelig jul.

dødsdom
Dagmar Overby blev som 
den sidste i landet i freds-

tid dømt til døden den 3. 
marts 1921. Halvanden 
måned senere blev dom-
men ved kongelig benåd-
ning ændret til livstid 
– tugthusarbejde på 4. 
klasse. Det vil sige uden 
mulighed for frigivelse el-
ler lempelser i afsoningen. 
På dette tidspunkt havde 
dødsstraffen længe været 
de facto afskaffet, selvom 
den formelt set stadig var 
gældende, og landets sid-
ste statsansatte skarpret-
ter, Carl Peter Hermann 
Christensen, gik på pensi-
on i 1926 uden at have svin-
get øksen én eneste gang.

Dagmar Overby blev 
indsat i kvindefængslet på 
Christianshavn der, hvor 
Lagkagehuset – både byg-
ningen og bageren – ligger 
i. De følgende år røg hun 
frem og tilbage mellem 
fængslet og kommune-
hospitalet med værre og 
værre tilfælde af "hysteri" 
og "melankoli", indtil kvin-
defængslet lukkede i 1928, 
og Dagmar og de øvrige 
indsatte blev flyttet til en 
nyoprettet kvindeafdeling 
i Vestre Fængsel.

Her døde Dagmar nat-
ten til den 6. maj 1929 i 
sin celle. Af hvad eller 
hvordan er der ingen, der 
ved, for dødsattesten er 
forsvundet, ligesom alle 
dokumenter i forbindelse 
med begravelsen også er 
pist væk.

Anna Elisabeth Priess 
boede stadig med fem børn 
samt en logerende i Bergt-
horasgade i 1925. Et af dem 
var en femårig pige ved 
navn Lissy, som har været 
ganske spæd i september 
1920 og muligvis været med 
på turen til Vesterbro, da 
hendes mor forsøgte at få 
klarhed over, hvad der var 
sket med den første Lissie.

Hvordan livet senere har 
formet sig for fru Priess 
og hendes tilbageværende 
børn fortaber sig i tågerne. 
En hurtig google-søgning 
antyder, at i hvert fald tre af 
dem kom til at leve til op i 
1990’erne, men derudover 
er der ikke meget at gå ef-
ter.

I 1923 fik vi endelig, få år 
efter Dagmar-sagen havde 
rullet henover avisforsider-
ne, en lovgivning, der sikre-
de ordentligt tilsyn med ple-
jefamilier og i de følgende 
år også forbedringer for de 
mange unge mødre.

Læs mere om Dagmar 
Overby i Frank Bøghs 
‘Dagmar – historien om en 
barnemorderske’ fra 2013.

MAds KRisTiAN 
MiKKelseN:

n er 49 år gammel og ud-
dannet folkeskolelærer. 
Han har boet på Islands 
Brygge siden 2016 og er 
gift med Selma og far til 
Johanne. Han er medlem 
af Københavns Byvan-
drerlaug. Siden 2014 har 
han været selvstændig hi-
storieformidler, eventma-
ger med mere. Læs mere 
om hans historieformid-
lende byvandringer på 
vandrehistorien.dk

For hundrede år 
siden fik Bergt-
horasgade besøg 
af den berygtede 
barnemorderske 
Dagmar Overby.
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Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

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

MIN EJENDOMSMÆGLERDIN LOKALE MÆGLER PÅ BRYGGEN

Vi takker for tilliden fra
køber & sælger i 2020, og ser frem til 
også i 2021 at hjælpe jer med køb og 

salg her på Bryggen.
Mange hilsner

Martin & Christian
Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Glædelig jul 
& 

NB: Vi arbejder selvfølgelig mellem Jul & Nytår!
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Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Islands Brygge 7, 2300 København S
2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200234

KØBENHAVN S
Snorresgade 2, st. tv

Flot lejlighed på Bryggen med 
mulighed for hurtig overtagelse

• Attraktiv ejendom
• To gode værelser
• Hyggelig fælles gård
• Kort fra vand og Fælleden
• Smart køkken-alrum

Bolig 87
Stue/vær 2/2

Etage ST TV
Opført 1913

SOLGT

KØBENHAVN S 
Weidekampsgade 21, 5. TH

Velholdt andelslejlighed med skøn 
placering på Islands Brygge

• To store altaner
• Åbne opholdsrum
• Central beliggenhed
• Sund andelsboligforening
• Lys og indbydende
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Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Islands Brygge 7, 2300 København S
2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200245

Bolig 110
Stue/vær 1/3

Etage 5 th
Opført 2005
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Inden Boldklubben Hekla fik klubhus 
på Lossepladsvej (nu Artillerivej) i 
sommeren 2003, havde de lokaler andet 
sted på Bryggen. Hvor?

 a. På øverste etage i Medborgerhuset 
Gimle

 b. I en skurvogn på adressen  
Artillerivej 67

 c. I en kælder på adressen Egilsgade 26

2. Hvor mange år fylder BK Hekla i 2021?
 
 a. 95 år
 b. 100 år 
 c. 105 år

3. Hvilken ejendom blev den første 
privatejede ejendom i København 
til at blive omdannet til en 
andelsboligforening?

 a. Isafjord (Isafjordsgasde/Njalsgade/
Egilsgade) 

 b. Gullfosshus (Artillerivej/Halfdans-/
Leifs-/Gullfossgade)

 c. Leif (Leifsgade/Bergthorasgade/
Artillerivej/Halfdansgade)

4. I 1914 skulle Hærens Geværfabrik, 
ifølge Islands Brygges Lokalhistoriske 
Forening, have producerede 221 
kanoner, 1.000 rekylgeværer og 28.000 
folkgeværer? Hvor lå fabrikken?

 a. I pakhus ’A’ i Njalsgade 
 b. I Lægemiddelstyrelsens bygning på 

hjørnet af Axel Heides Gade og gaden 
Islands Brygge

 c. På Ny Tøjhus grunden, området 
omkranset af Amager Boulevard, 
Ørestads Boulevard, Njalsgade og 
Thorshavnsgade.

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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Fortællinger og fantasi til julen
I december måned rykker Frøken Frikas fantastiske fortælletivoli ud på en miniturné til Amager Vests børnehaver 

med projektet Jul på Hjul. Konceptmageren bag er Marie Louise Cornelius, der fandt på idéen i lyset af den 
usikkerhed og umulighed, covid-19 skaber for børnehavernes sædvanlige udflugter. Selve fortælletivoliet har længe 

været et vellykket koncept, hvor Marie Louise Cornelius dramatiserer klassikere for børne- og familiepublikum

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

Julen indeholder mange 
traditioner og historier. For 
mange familier, såvel som 
børnehaver og skoler, er det 
ofte en tid til juleforestillin-
ger og teaterbesøg. Som så 
meget andet i år er det van-
skeliggjort af covid-19, men 
udfordringer kan også føre 
til nyt.

– Hvis ikke børnehaverne 
kommer til mig, så måtte 
jeg jo komme til dem, for-
tæller Marie Louise Cor-
nelius om sin lille positive 
coronahistorie. Så i de to 
sidste uger inden juleferien 
bliver Charles Dickens ”Et 
juleeventyr” opført flere 
gange dagligt for at nå ud 
til så mange børn som mu-
ligt, hvilket er omkring 200 
børn.

– I efteråret søgte jeg 
hjælp til at realisere projek-
tet i Amager Vests bydels-
pulje, siger hun og fremhæ-
ver, det var virkelig flot, at 
de gerne ville bevilge støtte 
til projektet.

enmandsband
Med sin klassikerkuffert 
fyldt med eventyr som 
”Alice i Eventyrland” og 
”Jorden rundt på 80 dage” 
har Frøken Frikas fanta-

stiske fortælletivoli længe 
rejst rundt og opført inter-
aktivt

fortælleteater.
– Her står jeg for både 

skuespil af alle roller og 
fortælleren, så det kan hur-
tigt blive travlt, siger Marie 
Louise Cornelius. Allige-
vel kan få rekvisitter, flere 
fagter og mange ord skabe 
særdeles levende scener. 
Netop det at bruge ord til at 
røre mennesker er et gen-
nemgående træk i alt Marie 
Louise Cornelius’ arbejde.

Fortællinger på farten
Tidligere forestillinger har 
især spillet på skoler, kul-
turhuse og biblioteker. 

– Faktisk var det ved mit 
arbejde på Islands Brygges 
Bibliotek, at jeg oplevede, 
hvordan besøgene fra bør-
nehaver og børnefamilier 
er blevet langt færre, siger 
Marie Louise

Cornelius.
– Derfor var det trist, at 

de heller ikke kommer ud 
af huset til jul. Til gengæld 
er alle børnehaver blevet 
utrolig begejstrede for at få 
ægte julestemning med ju-
leeventyr ud til deres egne 
trygge rammer.

larm blandt lytterne
Til forestillingerne bliver 
publikum altid aktivt ind-

draget flere gange på ad-
skillige måder.

– Ofte oplever jeg, at de 
voksne beder børnene om 
at tie stille, men jeg vil jo 
gerne have børnene med, 
så bliver det sjovest, fortæl-
ler Marie Louise Cornelius. 
I ”Et juleeventyr” optræder 
et julekor flere gange, hvil-
ket bliver børnene selv.

– Ellers kommer børnene 
selvfølgelig med til julefe-
sten, og til sidst, når hoved-
personen Ebenezer Scroo-
ge skal lære at holde jul, 
hjælper de med at fortælle 
om deres jul, beskriver hun.

Børn og bøger
Selve forestillingerne varer 
omkring 40 minutter, hvil-
ket giver tid til en vigtig 
efterfølgende snak om ople-
velsen af stykket.

– Det betyder meget, at 
børnene forstår, at fortæl-
lingerne kommer fra en 
bog, siger Marie Louise 
Cornelius, det er nemlig i 
bøger, at man oplever andre 
universer og gennemlever 
sine fantasier. Generelt er 
det vigtigt, at vi ikke glem-
mer de gamle klassikere. 
Netop klassikere kan sige 
noget interessant om andre 
tidsperioder eller mere al-
menmenneskeligt.

– Samtidig er det også 
givende for mig at se, når 
andre opdager koblinger 

mellem klassikere og andre 
nyere bøger eller paralleller 
til nutiden, pointerer hun.

Altså behøver klassikere 
slet ikke at være kedelige, 
især ikke med levende op-
førsel og nyfortolkninger.

– Jeg prøver at tilføre lidt 
gøgl og nyt, mens jeg altid 
tilpasser til den kontekst, 
hvor jeg opfører, fortæller 
Marie Louise Cornelius. 
Samtidig holder fortællin-
gerne sig rimelig nær de 
oprindelige tekster, selvom 
ikke alt kan komme med, 
og der aldrig bliver læst di-
rekte højt.

– For eksempel i et ”Jule-
eventyr” siger Scrooge kon-
stant humbug, så det skal 
selvfølgelig med, siger hun 
og fortsætter:

– Her spørger jeg på et 
tidspunkt også børnene, om 
de egentlig ved, hvad hum-
bug betyder.

Klassikerkuffert med 
vokseværk
Her i december er der gang 
i julefortællinger, men klas-
sikerkufferten udvider kon-
stant sit repertoire. Til for-
året skal der blandt andet 
arbejdes videre med ”Peter 
Pan” og ”Skatteøen”.

– Det er spændende at ar-
bejde med form og formid-
ling. Undervejs bliver jeg 
klogere på, hvad der virker 
og ikke gør i forhold til for-

matet. Eksempelvis var jeg 
nødt til at give op med ”Den 
lille havfrue”. Nu ved jeg, 
at få og fremtrædende ka-
rakterer virker bedst, siger 
Marie Louise Cornelius. I 
øvrigt skal teaterstykket 
”I dine drømme” også for-
vandles og tilpasses til klas-
sikerkufferten. Oprindelig 
blev teaterstykket skrevet 
ud fra ”De små synger” og 
opført af Teater Sammen-
surium, hvor Marie Louise 
Cornelius var instruktør.

– Det viser tydeligt sam-
spillet mellem flere kunst-
arter som skuespil, sang og 
litteratur. De samme idéer 
og elementer kan anvendes 
i flere sammenhænge og 
skabe noget nyt hver gang, 
pointerer hun.

skriveri og 
selvstændighed
I øjeblikket fylder virket 
som henholdsvis fortæl-
ler og forfatter meget, men 
Marie Louise Cornelius 
har utallige projekter og 
uddannelser bag sig, heri-
blandt uddannelsen som 
dramatiker ved Dramatiker 
Væksthus støttet af Statens 
Kunstråd og en cand.mag. 
fra Københavns Universi-
tet. Forfatterskabet rum-
mer allerede blandt andre 
to voksenromaner i serien 
”Hjerteblink”.

– Jeg vil ikke bindes til 

kun være voksenforfatter, 
da det ville være for kede-
ligt for mig blot at skrive. I 
stedet har jeg brug for altid 
at have forskelligt i gang, re-
flekterer

Marie Louise Cornelius. 
Netop fortælletivoliet er en 
givende og livlig afveksling 
fra at skrive, da man får 
lov til at opleve publikums 
umiddelbare reaktioner.

Fundamentet for alt ar-
bejdet er ord, sprog og lit-
teratur. – Til fortællingerne 
begynder jeg også med et 
manuskript. Altså bunder 
alt i at skrive, konkluderer 
Marie Louise Cornelius.

spøgelset Marley, 
der er sprunget 

ud af klassikerkuf-
ferten for at indgå i 

fortællingen “Et
Juleeventyr”
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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

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 20. december kl. 11              
Højmesse  
ved Michael Krogstrup Nissen

Torsdag den 24. december kl. 11
Julegudstjeneste 
med tilmelding ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen
(tilmelding sker ved henven-
delse til kirkekontoret)

Torsdag den 24. december kl. 13              
Julegudstjeneste  
ved sognepræst Lars Ahlmann 
Olesen

Torsdag den 24. december kl. 14.30 
Julegudstjeneste  
med tilmelding ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen
(tilmelding sker ved henven-
delse til kirkekontoret)

Torsdag den 24. december kl. 16 
Julegudstjeneste ved 
sognepræst Ghita Katz Olsen

Torsdag den 24. december kl. 23.30
Julegudstjeneste ved  
sognepræst Per Ramsdal

Fredag den 25. december kl. 11                
Juledags-gudstjeneste ved  
sognepræst Ghita Katz Olsen 

Lørdag den 26. december kl. 11                
2. juledags-gudstjeneste ved 
sognepræst Inger Lundager

Søndag den 27. december kl. 11               
Højmesse ved  
sognepræst Lars Ahlmann 
Olesen

Fredag den 1. januar kl. 16
Nytårsgudstjeneste ved 
sognepræst Michael Krogstrup 
Nissen

Søndag den 3. januar kl. 11                       
Højmesse ved  
sognepræst  Lars Ahlmann 
Olsen

GUDSTJENESTER

Julens gudsTJenesTer
Mange spørger om 
gudstjenesterne i julen. Især får vi 
spørgsmål om de nye, forstærkede 
corona-restriktioner fra mandag 
den 7. december. Hvad betyder de 
for kirken?

Antallet af pladser i kirkerne har 
i mange uger og måneder været 
reguleret på den samme måde. 
Det har de nye restriktioner ikke 
ændret på. Vi er underlagt de 
samme krav som før. Antallet 

af pladser i kirken er regnet ud 
efter bestemte krav til afstand 
og areal. Det betyder, at vi har 
plads til samme begrænsede antal 
deltagere ved en gudstjeneste som 
før.  

For at fordele os bedst muligt i 
kirken har vi indført tilmelding til to 
af gudstjenesterne juleaftensdag. 
Gudstjenesterne kl. 11 og kl. 
14.30 foregår med tilmelding til 
kirkekontoret – ved de øvrige 

gudstjeneste åbner vi dørene 
en halv time før. Vi håber, at 
kirkegængerne på den måde vil 
fordele sig i kirken uden at stimle 
sammen i døren. 

Tag også et kig i gudstjenestelisten 
her ved siden af. Der er gode 
muligheder for at gå i kirke og 
synge julesalmer, også på andre 
tidspunkter end de spidsbelastede 
i julen. 

Vi overholder naturligvis 
gældende krav. Husk at bruge 
mundbind, når du står og går i 
kirken. Uden for kirken gælder 
forsamlingsforbuddet – kun ti 
personer må stå foran kirken.      

Hvis du hellere vil høre 
juleevangeliet hjemme hos dig 
selv, kan du også dét. Vi lægger en 
kort juleandagt på nettet.  
Vi ønsker alle en glædelig jul.

www.bryggebladet.dk 
find os på:
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Test din viden - svar
c. i en kælder på adressen 
egilsgade 26.
a. 95 år. BK Hekla blev stiftet i 
juni 1926.

b. Gullfosshus (Artillerivej/
Halfdans-/leifs-/Gullfossgade)
c. På Ny Tøjhus grunden, 
området omkranset af Amager 
Boulevard, Ørestads Boulevard, 
Njalsgade og Thorshavnsgade. 

Medborgerhuset Gimle var 
en tidligere magasinbygning 
til produktionen fra Hærens 
Geværfabrik. 

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

god jul og godt 
nytår
Bryggenet ønsker alle en 
god jul og et godt nytår.
2020 har været et meget 
særligt år for os alle, og 
Bryggenet er stolte af at 
have bidraget til mange 
bryggeboeres tilpasninger 
til hjemmearbejde, virtuelt 
samvær med videre.
Vi ser frem til næste år, 
hvor vi forhåbentlig kan 
vende tilbage til en mere 
normal hverdag og hvor vi 
forventer at kunne byde 
endnu flere af vore naboer 
velkommen på Bryggenet.

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.

Prisregn over Karen Blixens Plads
Den centrale plads på Søndre Campus, Karen Blixens 
Plads, har høstet hele to priser for landskabsarkitektur 
og bæredygtighed

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

Karen Blixens Plads, 
der er det centrale torv 

på Søndre Campus, har 
vundet ikke bare en, men 
to arkitekturpriser. Den 
ikoniske plads, der er teg-
net af arkitekterne fra 
COBE, har netop vundet 

arkitektur- og designme-
diet Dezeens pris for land-
skabsarkitektur, for dens 
elegante løsning i forhold 
til cykelparkering. 

Også på de hjemlige bred-
degrader er der roser at 
høste til pladsen. Her har 
Bygningsstyrelsen modta-
get Klimaprisen til Building 
Awards 2020, der afholdes 
af byggeriets dagblad Lici-
tationen. Her lagde dom-
merne blandt andet vægt 
på, hvordan ‘et fladt, kede-
ligt og forblæst terræn er 
transformeret til et åbent 
og indbydende byrum, der 
både tilgodeser og frem-
mer grøn transport, klima-
sikring og biodiversitet. Et 
stærkt eksempel på, hvor-
dan klimasikring ikke be-
høver at være kedeligt og 
”usexet”.’

KAReN BlixeNs 
PlAds:

n Karen Blixens Plads åb-
nede i 2019 og er 19.000 
kvadratmeter stor med 
plads til godt 2000 par-
kerede cykler. Pladsen er 
tegnet af arkitektfirmaet 
COBE og er blevet til 
med en donation fra A.P. 
Møller Fonden. 

Vejarbejde på gaden 
islands Brygge
Der bliver lavet nye cykelsvingbaner og udvidede 
sideheller ved Reykjaviksgade og Vestmannagade

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

De har været på tegne-
brættet i årevis, men nu 
bliver cykelstiudvidelserne 
på gaden Islands Brygge 
langt om længe etableret. 
Udvidelserne er en del af 
følgeanlæggene til Lille 
Langebro, der som bekendt 
har været på plads i godt 
halvandet år. De nye tiltag 

er altså først og fremmest 
tiltænkt de mange cykli-
ster, der hver dag kommer 
over cykelbroen og fortsæt-
ter gennem Bryggen på vej 
mod universitetet, Ørestad 
eller det øvrige Amager. 

svingbaner
Der skal blandt andet laves 
svingbaner på havnesiden 
af gaden, som skal gøre det 
mere sikkert at krydse ga-

den for cyklister, der skal 
op ad Vestmannagade og 
Reykjaviksgade. På byg-
ningssiden af gaden bliver 
der plantet gadetræer i tre 
sideheller, men derudover 
forbliver cykelstien uæn-
dret. Midterhellet ud for 
Reykjaviksgade bliver der-
udover fjernet. 

Der bliver arbejdet mellem 
7-19. Anægget forventes at 
være færdigt i februar.
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NeUMANNS 
NATUR

Alle kan lave natur - på med havehandsken
Alle med råderet over selv det mindste stykke natur kan gøre sit 
for at hjælpe biodiversiteten lidt på vej
Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Lærerne og pædagogerne 
på Skolen på Islands Bryg-
ge (SIB) skal have årets 
grønne naturkrammer. De 
har udvidet skolegården 
og klasselokalet ud på Fæl-
leden, og alle, der går tur 
eller cykler ind på Fælleden 
fra Halfdansgade, kan se, at 
naturen er herligt brugt af 
legende børn.

De skolereformspankede 
lærere har midt i stresset og 
coronaen set, at det hjælper 

børns modstandskraft, for-
bedrer motorikken, giver 
færre konflikter, gladere 
lærere, mere naturglæde, 
færre snotnæser, mindre 
smitte, mere bevægelse, 
mere ligelig leg for både 
pige og drenge.

Se lige skolens boldbur, 
her er det oftest drengene, 
der spiller fodbold, og piger 
er efterladt udenfor.

Børnene er bare mere 
beskidte og brugte ude på 
Fælleden, men der er god 
plads, og kreativiteten for 
lov at udfolde sig med vip-
per af træstammer og nye 

lege. Slid og brug endelig 
endnu mere af Fælleden, 
SIB. Hjælper gerne med et 
par timers naturvejledning 
som yderligere inspiration.

Hvad udad tabes skal 
på Bryggen vindes
Fuglefodring er en af vores 
nationalhobbyer. Skønt er 
det at se alle de forskellige 
fugle, der kommer forbi, og 
ens godhed varmer helt ind 
i hjertet. Men fuglefodring 
er for mennesker og kun 
lidt for fugle. I områder, 
hvor der ikke fodres, er der 

næsten samme antal fugle. 
Men vigtigt er fuglefodrin-
gen, for at vi og de kommen-
de generationer begejstres 
af naturen og dramaet.

Fælleden skrumper hele ti-
den lidt, og den nære fremtid 
viser, om der ryger en større 
luns kød. Men det, der kan 
gøres her i det nye år, er som 
efter 1864, at man eksempel-
vis inddæmmede fjorde og 
den slags for at få mere land-
brugsjord. Men lige det var 
nu også en naturkatastrofe af 
format – læs gerne Det tabte 
land af Keld Hansen.

Men det, mange jordeje-
re, brugere og forvaltere 
her på Islands Brygge kan, 
er at give insekterne bedre 
vilkår. De mangler altid 
bord og seng, og det kan 
alle hjælpe med. Om vi med 
vores gerninger i urtepot-
ter, altankasser med mere 
kun flytter biodiversiteten 
en millimeter eller en halv 
i den rigtige retning, får vi 
erfaring med og glæde af 
naturen rundt om os.

Rideklubben Ridevenner 
ved ballonhangaren har al-
lerede fortalt, at de vil gøre 
noget med fuglekasser, høj-
bede med mere, når de er 
kommet på plads i deres nye 
skønne omgivelser.

Kirken har en have, der 
kan gøres meget mere bio-
diversitetsvenlig for meget 
få mønter fra kirkebøssen. 
De to små triste jordtrekan-
ter foran kirken kunne få en 
vildblomstfrøblanding – og 
englene vil synge.

Kom i gang
Naboen KOMBIT kunne 
også gøre sit på græsplæ-
nen inden i gården og ved 
stien til Sturlasgade. Det 
kunne også glæde medar-
bejderne at se ud på noget 
vildt og ikke digitalt.

Selv den charmerende 
Ballonparken kunne i de 
mange bittesmå jordlod-
der plante lidt flere bestø-
vervenlige blomster ud og 
lade det rode på den rigtige 
måde, eventuelt med desig-
nede kvasbunker. Der kan 
fint sættes en masse fugle-
kasser op, de mangler altid 
en seng.

Så er der alle dem, der 
ikke er nævnt, men ej glemt 
– ejerforeninger med flere. 

Gør jer nu umage i 2021, 
og gør det rigtige! Se lige 
billedet her fra min sviger-
mors have. Hun er over 80 
år, men er i en god proces 
og har overdraget 5 kva-
dratmeter af de 600 kva-
dratmeter prydshave, der 
er plejet i 50 år, til noget 
god natur.

Min drøm for 2021 for 
Bryggen er, at Teknik- og 
Miljøforvaltningen våg-
ner lidt op og giver tilla-
delse til at f lytte skraldet 
ud på gaden i nogle lave 
skure med græs og blom-
ster på taget. Den frigivne 
plads inde i gårdene kun-
ne så gå til børn og natur. 
Min benzinbil vil blive 
endnu sværere at parkere, 
men det er en fair pris at 
betale. Lad os alle tænke 
biodiversiteten, klimaet 
og miljøet lidt ind i dagens 
dont allerede nu fra julen 
og i et spændende 2021! 
Ja, det er besværligt, men 
det gælder vores børn og 
medmennesker, og det er 
en rimelig bevæggrund.

Fra trist græsplæne 
til vild blomster- og 
bestøverfest.


