
14. januar  2021 
29. ÅrGanG  nr. 1

side 4 og 5 side 6side 3

Godt i gang

Selvom det går godt, går det 
bedre, når man går med andre. 
Derfor har Charlotte Hammer 
startet Islands Brygge Gåklub, 
der flere gange om ugen traver 
rundt i byen og den omkringlig-
gende natur.

Nye træningsvaner

Start roligt ud, vær vedholdende 
og sæt mål, der er overkomme-
lige at nå. Sådan lyder rådene fra 
personlig træner Thor Bülow til 
alle, der har som nytårsforsæt at 
komme i gang med at træne.

Tyssemænd til 
Havneparken

Det nye politiforlig giver mu-
lighed for at indsætte såkaldte 
tryghedsvagter, der skal hjælpe 
med at holde ro og orden i 
byens festplagede områder som 
Havneparken.

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Skal du sælge på Bryggen  
- Så brug din lokale  
Estate-ejendomsmægler

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
2300 København S
Telefon 3321 0004
Email 2301@estate.dk

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Din tanDlæge på islanDs Brygge

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

Uenighed om nyt vinterbaderanlæg
Et stort nyt anlæg til 
vinterbadning ved havnebadet 
har været i støbeskeen i snart 
et årti. Men nu anbefaler 
Teknik- og Miljøforvaltningen, 
at planerne skrottes. Bygningen 
er for stor og tager for meget 
af udsynet og adgangen til 
havnen. Holdningerne er delte 
blandt både bryggeboer og 
politikere 

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

En tilbygning til havneba-
det på 752 kvadratmeter 
og en tophøjde på cirka 
10 meter på bygningens 
højeste punkt har givet 
panderynker i Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Kom-
munens fagfolk mener 
nemlig, at det planlagte 
nye vinterbaderanlæg med 
omklædningsrum, klublo-
kaler, fem saunaer og en 
stor offentlig tagterrasse 
er for stor og bombastisk 
og stjæler både udsyn og 

adgang til havnen fra kø-
benhavnerne. Derfor an-
befalede forvaltningen i 
mandags politikerne i Tek-
nik- og Miljøudvalget at 
beslutte, at projektet helt 
droppes, eller at man alter-
nativt tilpasser projektet, 
så bygningen bliver min-
dre, eller at man kigger sig 
om efter en ny placering.

30 millioner
Projektet er ellers langtfra 
nyt. Faktisk er det næsten 
ti år siden, Bjarke Ingels 
Group i 2012 slog de første 
streger til projektforslaget 

om et permanent anlæg til 
vinterbaderne i forlængelse 
af det eksisterende havne-
bad fra 2002. 

I 2016 blev der så sat knap 
11,4 millioner kroner af til 
byggeriet på kommunens 
budget. Men det beløb dæk-
kede kun lidt mere end en 
tredjedel af den samlede 
pris på cirka 30 millioner 
kroner; resten måtte vin-
terbaderne selv skrabe 
sammen. En årrække gik 
med forgæves fondsansøg-
ninger, indtil foreningen på 
en generalforsamling i 2019 
besluttede selv at finansiere 
projektet med penge fra for-

eningens egenkapital samt 
et stort banklån på mellem 
12,5-13 millioner kroner.

Højde sat på spidsen
Til trods for at samtlige 
partier i Borgerrepræsen-
tationen var med i forligs-
kredsen bag det budget, der 
muliggjorde projektet, skal 
planerne nu behandles po-
litisk på ny. Forvaltningen 
mener nemlig, at tilbygnin-
gen med sin højde på ti me-
ter vil blokere for udsynet til 
havnen og skygge for solen 
i sommermånederne. Dén 
udlægning af projektet er 

Vinterbad Bryggen imidler-
tid skeptisk over for.

– Vi kan godt forstå kritik-
ken, men vi synes ikke, at 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens beskrivelse af vores 
bygning er helt retvisende. 
Bygningen vil ikke tage nær 
så meget sol og udsyn, som 
det beskrives, forklarer for-
mand i Vinterbad Bryggen 
Frederik Johannes Peter 
Hentze og uddyber:

– Det er korrekt, at byg-
ningen på sit højeste punkt 
ligger cirka 8 meter over 
kajkanten. Men der er kun 
tale om et enkelt punkt, 
nemlig den yderste spids 

af tagterrassen som ligger 
hele 30 meter ude i havnen. 
Faktisk er forholdet mel-
lem højden og afstanden 
fra kajkanten næsten iden-
tisk med det nuværende 
udspringstårn. Bygningen 
er cirka dobbelt så høj, men 
ligger også næsten dobbelt 
så langt ude i vandet. Det vil 
sige, at skyggevirkningen 
vil være sammenlignelig.

Hvorfor er det rimeligt at 
inddrage så stort et areal 
i havnen til en privat for-
enings aktiviteter?

– Vores vision er at kunne 

læs mere på side 2
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Butiksejerne på Bryggen 
er nogle dukse. De er i 

hvert fald gode til at huske 
at bruge mundbind, have 
håndsprit tilgængeligt og til 
at sørge for, at der ikke er for 
mange kunder i butikken ad 
gangen. Siden coronapande-

mien gik i land i Danmark 
i foråret 2020, har Køben-
havns Politi ad flere om-
gange været på gaden for at 
kontrollere, at regeringens 
skiftende regler og retnings-
linjer blev overholdt, og give 
påbud og udskrive bøder, 
hvis det ikke var tilfældet. 

Selvom turen flere gange 
er gået forbi Islands Brygge, 
er der imidlertid ikke givet et 
eneste påbud for brud på ret-
ningslinjerne i nogen af by-
delens butikker siden marts 
2020. Det viser en aktindsigt, 

som Bryggebladet har fået 
hos Københavns Politi.

Det betyder ikke nødven-
digvis, at der ikke har været 
en finger at sætte på butik-
kernes efterleven af retnings-
linjerne. Betjentene kan 
godt have påtalt manglende 
håndsprit, mundbind eller 
utydelig skiltning i enkelte 
butikker, de har besøgt. Men 
fordi de ikke har vurderet, at 
der var grund til at tro, at der 
ikke ville blive rettet op efter-
følgende, er det ikke registre-
ret i politiets system.

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Æbler, pærer, blommer, 
solbær, hindbær, ribs og 
meget andet. Der bliver 
nok at gå på frugtrov ef-
ter, når H/F Sønderbro i 

løbet af de kommende må-
neder får en ny frugthave 
med 387 nye frugttræer 
og -buske. Plantningen af 
haven skulle faktisk være 
begyndt allerede før jul, og 
der var inviteret til minire-
ception den 16. december. 

Men arrangementet måtte 
aflyses, og for en gangs 
skyld var det ikke på grund 
af corona. Københavns 
Kommune havde kort for-
inden oplyst, at der skulle 
udføres jordprøver, førend 
grave og plantearbejdet 
kunne gå i gang. 

Det skyldes, at Sønder-
bro ligesom meget af resten 
af Amager Fælled ligger 
på gammelt opfyld og los-
sepladsjord. Derfor skal 
jorden tjekkes for tungme-
taller, tjæreforbindelser og 
olieforbindelser, inden man 

kan begynde at dyrke den, 
da opgravning, plantning 
og havearbejde generelt 
medfører en del kontakt til 
potentielt forurenet jord. 
Det oplyser Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, der i sam-
me åndedrag minder om, 
at kommunen tidligere har 
rådgivet københavnske ha-
veforeninger i at plante og 
dyrke i højbede af samme 
årsag.

Bortfaldne puljemidler
Frugthaven i H/F Sønder-

bro er støttet med 100.000 
kroner fra Amager Vest 
Lokaludvalgs bydelspulje. 
Men fordi puljepengene 
skulle bruges inden ud-
gangen af 2020, er en del af 
midlerne desværre bortfal-
det.

Frugtpressergruppen i 
H/F Sønderbro nåede at 
bestille de næsten 400 træ-
er og buske samt en masse 
grej såsom plantepæle og 
opbindingremme og fik på 
den måde gjort kål på knap 
75.000 af de 100.000 kro-
ner, der var bevilliget. Der-

udover er der også betalt 
for de nødvendige jordprø-
ver. Men der mangler altså 
nu penge til at betale for 
selve plantningen af træ-
erne. Derfor søger Frugt-
pressergruppen yderligere 
60.000 kroner fra Amager 
Vest Lokaludvalg, næste 
gang bydelspuljen skal 
uddeles. Forhåbningen er, 
at selve arbejdet kan gå i 
gang i løbet af de kommen-
de måneder.
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GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Christianshavns Apotek ·Torvegade 47 · 1400 København K. 
Telefon 32 57 68 80. Alle hverdage 8.00-18.00 lørdag 9.30-14.00

Nye ÅbNiNgstider 
på Christianshavns Apotek. 
Alle hverdage 8.00-18.00 
Lørdag 9.30-14.00.  
Vi glæder os til at se dig.

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 762,75 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.372,94 /md.
  

Depositum for adgangskort: kr. 625,- 
Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. 

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,  
2900  Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

Ny frugthave bremset af krav om jordprøver
En ny stor frugthave skulle have 
været plantet i H/F Sønderbro før jul. 
Men projektet er forsinket, fordi der 
først skulle tages jordprøver

ingen coronabøder til Bryggens butikker
Der er ikke givet et eneste påbud for brud på coronarestriktionerne 
i Bryggens butikker, siden pandemien brød ud

Politiet har kun roser til bryggens butikker for at overholde 
corona-retningslinjerne. 

tilbyde vinterbadning til alle 
borgere, som ønsker det, 
men det kan ikke lade sig 
gøre i de nuværende ram-
mer. Med den nye bygning 
vil foreningen kunne udvide 
til mindst 6.000 medlem-
mer, og vi vil kunne tilbyde 
vinterbadning til mange af 
de københavnere, som står 
på lange ventelister.

– Vi er også indstillet på 
at samarbejde med andre 
brugergrupper, som kunne 
have interesse i at bruge 
eksempelvis omklædnings-
rum eller klublokale; især 
i sommerhalvåret. Vi fore-
stiller os, at lokalerne ville 
være fantastiske til kultu-
relle arrangementer og fore-
drag. Med større faciliteter 
vil de eksisterende gratis 
tilbud til ikke-medlemmer 

såsom vores månedlige gæ-
stebadedage og vores årlige 
nytårshop kunne rumme 
endnu flere deltagere. Sær-
ligt interessen for gæsteba-
dedagene er eksploderet de 
seneste sæsoner.

dilemma 
Den oplagte løsning ligger 
ikke lige for. I hvert fald 
ikke hvis man spørger på 
Facebook, hvilket Mette 
Annelie-Rasmussen, der 
sidder i Teknik- og Miljøud-
valget for Radikale Venstre, 
gjorde i gruppen ‘Opslags-
tavlen på Islands Brygge’ 
den 4. januar. Opslaget, 
hvori den radikale politiker 
spørger ind til bryggeboer-
nes holdning til anlægget, 
er i skrivende stund blevet 
kommenteret knap 350 
gange, og kommentarerne 

deler sig nogenlunde 50/50 
mellem at være meget for 
og meget imod bygningens 
omfang. Mette Annelie-
Rasmussen selv forestiller 
sig en kompromisløsning.

– Isoleret set er det et 
superflot byggeri. Men sat 
ind i kontekst og placering 
så forekommer det meget 
stort og også for stort. Vi 
skal veje to hensyn op mod 
hinanden. Jeg forstår og de-
ler bekymringen for, at vi 
ødelægger vores historiske 
havn, hvis vi plastrer den til 
med alt muligt, men vi skal 
også komme de mange vin-
terbadere i møde, siger hun 
og uddyber:

– Enten skal vi se på, om 
projektet kan nedskaleres, 
eller også må vi se os om 
efter en anden placering. 
Hvis det skal være på Bryg-
gen, kunne der måske være 

mulighed for at trække det 
lidt væk fra det oprindelige 
havnebad og lave et nyt hav-
nebad ved badezonen ved 
Halfdansgade. Og så her i 
en lidt mindre skala.

På den baggrund foreslår 
hun, at forvaltningen tager 
endnu en tur med forslaget 
og undersøger, hvordan en-
derne kan mødes, så vinter-
badernes drøm om et perma-
nent anlæg ikke knuses helt.

Den model møder opbak-
ning fra blandt andre bryg-
gebo og gruppeformand for 
SF Klaus Mygind.

– Ti meter over vandover-
fladen er meget højt, og vi vil 
jo nødig lave en løsning, der 
tager udsyn eller bliver opfat-
tet som endnu mere skæm-
mende end det nuværende 
arrangement med skurvog-
nene. På den anden side me-
ner jeg også, at projektforsla-

get giver noget tilbage, netop 
fordi terrassetrappen er of-
fentlig og giver noget mere 
plads i havnebadet, der jo er 
ret trangt om sommeren, si-
ger han og tilføjer:

– Under alle omstændig-
heder synes jeg, at det er 
positivt, at vi har en vinter-
baderklub, der giver noget 
liv i Havneparken om vin-
teren. Og hvis de vil kunne 
optage endnu flere medlem-
mer med et nyt anlæg, er 
det værd at gå videre med. 
Men måske med et lidt ned-
skaleret projekt.

Den mest entusiastiske 
støtte til Vinterbad Bryg-
gens projekt kommer fra 
Dansk Folkeparti, der med 
daværende kultur- og fri-
tidsborgmester Carl Chri-
stian Ebbesen ved roret 
havde en stor finger med 
i spillet, da anlægget kom 

på budgettet i 2016. Finn 
Rudaizky fra Dansk Folke-
parti er meget positiv over 
for Vinterbad Bryggen og 
stillede derfor forslag om 
at: “Forvaltningen arbejder 
videre med en udvidelse af 
havnebad til vinterbadeklub 
ved Islands Brygge, Ama-
ger Vest, i tråd med det pro-
jekt der er præsenteret fra 
vinterbadeklubben”.

Med det nye anlæg for-
venter Vinterbad Bryggen 
at have sauna- og omklæd-
ningskapacitet til cirka 6.000 
medlemmer. Den nuværende 
midlertidige løsning med 
skurvogne på kajkanten er 
passende til omkring 2.000 
medlemmer. Vinterbad 
Bryggen har på nuværende 
tidspunkt 3.200 medlem-
mer og mange tusinder på 
venteliste.

fra side 1 ...
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find os på:

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

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

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.
Flot syre, stringent og mineralsk. Lige som det 

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

1 flaske klassisk Chablis 169,- (spar 40,-)

Tryghedsvagter kan være 
støjplagede bryggeboeres redning
En ny forsøgsordning gør det muligt for kommuner at ansætte såkaldte 
tryghedsvagter, der kan hjælpe politiet med at opretholde lov og orden. 
Bryggebo Bettina Hartmann håber, at det kan være det våben, der gør, at 
bryggeboerne langs havnen endelig kan vinde kampen mod støjen

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Conrad 
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

I midten af december sid-
ste år blev der vedtaget et 
nyt politiforlig for de kom-
mende tre år. Et af punk-
terne i forliget er meget in-
teressant for de beboere på 
Bryggen, der bliver generet 
nærmest i døgndrift af støj 
fra fester i Havneparken, 
når vejret er godt. Der er 
nemlig en forsøgsordning, 
der gør det muligt for kom-
muner at ansætte tryg-
hedsvagter, der skal hjælpe 
politiet med at opretholde 
lov og orden. For ifølge Bet-
tina Hartmann, der har 
boet på Bryggen i 20 år, så 
er støjreglerne i Havnepar-
ken egentlig gode nok, po-
litiet har bare svært ved at 
håndhæve dem. Og her kan 
sikkerhedsvagterne være 
den redning, der kan sikre 
nattesøvnen for beboerne 
langs Havneparken. Også 
når solen skinner.

Kompleks sag
For en håndfuld år siden 
var der en sag om en dan-
sescene i Havneparken. 
En dansescene som mange 
beboere langs havnen på 
Islands Brygge ikke ønske-
de. Blandt dem var Bettina 
Hartmann. Hun deltog i fle-
re møder om dansescenen, 
og indså, hvor kompleks 
sagen var. Man kunne ikke 
bare flytte scenen. Der var 
mange andre hensyn, man 
blev nødt til at tage. Sagen 
endte som bekendt med, at 
der ikke kom nogen dan-

sescene i Havneparken, 
men Bettina Hartmann 
havde fået en del erfaringer 
med sig om, hvordan Hav-
neparken fungerer. Hvilke 
græsplæner der er kommu-
nale, og hvilke der er priva-
te, og hvordan reglerne er 
de forskellige steder. Så da 
hun så Facebook-gruppen 
‘Nej tak til Soundboks-støj 
på Islands Brygge’, mente 
hun, at hun havde noget, 
hun kunne bidrage med. 

– Da jeg så gruppen, så 
tænkte jeg, at jeg hellere 
måtte fortælle mine erfa-
ringer videre. Men så endte 
jeg med at blive hvirvlet ind 
i det, og nu er jeg blevet en 
af administratorerne i grup-
pen, siger hun.

Hundrede overboere
Støjen fra Havneparken, der 
vender tilbage hvert år i de 
varme måneder, har også 
generet Bettina Hartmann. 
Hun bor lige ned til havnen, 
men hun er, som hun selv si-
ger, en af de heldige, der har 
soveværelse ind mod går-
den. Hvis hun bliver bedt om 
at beskrive, hvorfor støjen er 
så slem, at hun har valgt at 
gå ind i kampen mod den, så 
siger hun, at det er uforudsi-
geligheden.

– De store arrangementer, 
der bliver meldt på forhånd, 
er ikke noget problem. Så 
ved jeg, hvornår de slutter, 
og jeg kan tage ud af byen 
eller tage høretelefoner på, 
hvis det generer mig. Det er 
de mange uforudsigelige fe-
ster, som er der hele døgnet 
rundt mange dage i træk, 
der er problemet, siger hun 
og fortsætter:

– Det er som at have en 
overbo, der spiller høj mu-
sik flere gange i løbet af da-
gen, så igen om aftenen og 
ud på natten. Forskellen er 
bare, at du ikke kan gå op 
og banke på, for det drejer 
sig om flere hundrede men-
nesker ude på plænen. Og 
jeg kan jo ikke forhandle 
med så mange.

Forsøger hun at kontak-
te politiet, og det har hun 
gjort mange gange, så skal 
hun fortælle dem, hvilken 
præcis geoplacering festen 
har, hvilket kan være svært 
at finde ud af. Og hvis po-
litiet ikke har for travlt, og 
det har de for det meste, så 
kommer de og beder dem 
om at skrue ned, men når 
de kører, bliver der bare 
skruet op igen, og så kan 
hun starte forfra.

Festby eller leveby
Problemet med støjen i 
Havneparken er ikke ny. 
Den har været der, de sid-
ste mange år, men som SF’s 
gruppeformand i Køben-
havns Kommune har sagt, 
så ‘er det som om man glem-
mer det hvert år’. Der er dog 
kommet nogle nye og bedre 
regler de seneste år, og til 
sommer må man fortsat 
ikke spille forstærket musik 
fra kl. 22, og inden da kun 
dæmpet og længere væk 
end  50 meter af beboelse. 
Hvilket vil sige, at man skal 
helt ud på kajen, hvis man 
vil spille dæmpet musik i 
Havneparken inden kl. 22. 
Derfor er reglerne ifølge 
Bettina Hartmann faktisk 
gode nok, men problemet 
er den manglende håndhæ-

velse. Og det er netop her, 
at forsøgsordningen med 
tryghedsvagter kan blive 
løsningen.

- Jeg håber, at de kommer 
til at gå nede i Havnepar-
ken på varme dage mellem 
klokken 21 og 1, hvor de 
kan bede dem om at skrue 
ned inden 22 og slukke ef-
ter 22. Og hvis de ikke vil, 
så skal de kunne give dem 
en bøde her og nu. Jeg tror, 
det er det eneste, der kan 
virke, for politiet og gade-
medarbejderne har prøvet 
dialogvejen, og den har 
ikke ført nogen steder hen, 
siger hun.

Større og tydeligere skilte 
og en kampagne, tror hun 
også kan være med til at 
hjælpe til at reducere støjen.

Spørgsmålet er så, hvor-
når tryghedsvagterne rent 
faktisk kommer ned i Hav-
neparken. I politiforliget 
står der, at der skal komme 
en model for den nærmere 
udformning af forsøgsord-
ningen i den første halvdel 
af 2021. Derefter skal ord-
ningen så implementeres, 
så alt efter hvornår i 2021 
modellen kommer, så er der 
en lille sandsynlighed for, at 
tryghedsvagterne kan pa-
truljere allerede til sommer. 
Men Bettina Hartmann har 
dog ikke så høje forventnin-
ger.

- Jeg tror desværre, vi 
kommer til at have en som-
mer mere med støj. Jeg tror 
ikke, de kan nå at være klar, 
fordi sæsonen nogle gange 
starter allerede i april. Men 
forhåbentlig er det den sid-
ste sommer med støj på 
samme måde, som vi har 
set de seneste år.

Kommunale sikkerhedsvagter kan 
måske allerede til sommer være med 

til at skabe mere ro i Havneparken.
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Bryggen har 
fået en ny 

gåklub
Den nye Facebook-

gruppe Islands Brygges 
Gåklub er opstået ud af 

et behov for at mødes og 
for at røre sig midt under 

coronanedlukningen. 
Initiativtageren til 

gruppen, Charlotte 
Hammer, mener, det er 

en god måde at få sig 
bevæget, både fysisk og 

mentalt

Bryggebladet søger 
freelanceskribenter

Har du lyst til at skrive om, hvad der rører sig på Islands Brygge? Er du nysgerrig og god 
til at skrive levende? Vil du gerne være en del af en redaktion af lokale og dedikerede 
skribenter?

Så er det lige præcis dig, vi har brug for. Bryggebladet søger nysgerrige og engagerede 
skribenter, der er interesserede i Islands Brygge. Du skal både have lyst til at skrive et 
portræt af en spændende lokal kunstner og mod på at undersøge komplekse lokale sager.

På Bryggebladet bliver du en del af en redaktion bestående af en god håndfuld skriben-
ter, der på freelance-basis leverer artikler til avisen. Derudover er der to redaktører, der 
ud over at skrive artikler skiftes til at sætte aviserne sammen. Bryggebladet er en lille 
avis, så der er stor mulighed for at sætte dit eget præg på avisens indhold.

Vi forventer:
❚ At du er nysgerrig og selvstændig
❚ At du elsker at skrive og er ret god til det
❚ At du har tilknytning til Bryggen
❚ At du for det meste kan skrive en artikel til hver avis (cirka 20 gange om året)

Vi tilbyder:
❚ Et job fyldt med journalistisk og personlig frihed
❚ En mulighed for at skrive om det, der interesserer dig
❚ Knaldgod journalistisk sparring
❚ En redaktion af dedikerede skribenter

Lønnen er baseret på, hvor mange artikler du skriver.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og cv på mailadressen 
redaktion@bryggebladet.dk. Har du spørgsmål, kan du sende dem til samme adresse.
Ansøgningsfrist: Mandag den 1. februar 2021.

Om Bryggebladet
Bryggebladet udkom for første gang i 1993 og drives på non-profit basis med en høj grad 
af lokal arbejdskraft. Bladets formål er at udvikle og understøtte bydelsidentiteten og 
den sociale og kulturelle sammenhængskraft på Islands Brygge ved at fremme debat om 
lokale forhold og eksponere lokale aktiviteter. Bryggebladet har et oplag på 9.700. – BUM

Vi vil have diG 
til at skrive for 
Bryggebladet!
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Spørg aldrig kun én
ejendomsmægler, men spørg 
ALTID  Estate Islands Brygge 

3321 0004
Martin Roland Eldrup
Indehaver, 
Ejendomsmægler, MDE 
& køberrådgiver med 
tryghedsmærke

Christian Bast
Indehaver

MIN EJENDOMSMÆGLERVI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

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

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

Den sidste måneds tid har 
en gruppe bryggeboere 
mødt hinanden foran Bal-
lonparken en eller flere gan-
ge om ugen. De kender ikke 
hinanden i forvejen, men de 
er der for at gøre det sam-
me. At gå en tur. På Fælle-
den eller rundt om havnen. 
For nogle er det en måde at 
komme væk fra hjemmear-
bejdspladsen i en times tid, 
for andre er det for at møde 
nogle nye mennesker. Men 
fælles for dem alle er, at de 
gerne vil bevæge sig fysisk. 
Og måske også mentalt.

Blind date
Bryggebo Charlotte Ham-
mer er egentlig med i flere 
gåklubber, men hun får 
dem aldrig rigtig brugt. 
Hun nyder at gå og gør det 
gerne alene. I løbet af for-
året, hvor landet lukker helt 
ned, går hun mere, end hun 
plejer. Og samtidig opdager 
hun, at der er flere brygge-
boer, der på Facebook efter-
spørger en gåklub. Men der 
sker ikke rigtig noget, så en 
dag i midten af december, 
hvor landet igen er på vej til 

at lukke ned, tager hun initi-
ativet til at starte Facebook-
gruppen Islands Brygges 
Gåklub.

– Hvis der ikke er nogen, 
der gør noget, så må jeg jo, 
siger hun. 

Gruppen får hurtigt man-
ge medlemmer og er i skri-
vende stund oppe på 241 
mere eller mindre aktive gå-
entusiaster. De mødes en 
eller flere gange om ugen, 
gerne foran indgangen til 
Ballonparken, hvorfra de 
vandrer ud på Fælleden el-
ler rundt om havnen alt ef-
ter, hvad de fremmødte har 
lyst til. 

– Det er lidt ligesom en 
blind date, når vi mødes. 
Men vi kommer hurtigt til 
at snakke om, hvad vi laver, 
og om vi har børn og sådan 
noget, siger hun og fortsæt-
ter:

– Når man går ved siden 
af hinanden med blikket i 
den samme retning, så er 
det ikke så intenst, som når 
man sidder overfor hinan-
den. Der kan da godt gås et 
par skridt, uden nogen siger 
noget.

Charlotte Hammer læg-
ger i gruppen op til, at alle 
kan byde ind med gåture, 
indtil videre har hun dog 
stået for alle turene, men 
hun håber på, at det ændrer 
sig, i takt med at gruppen 
kommer mere i gang. Det 
er derfor også mest hende, 
der sætter tempoet, ‘vi går 
til’, som hun siger, og hun 
vil også gerne vise de andre 
noget, de måske ikke har 
set før.

– Jeg synes, det er sjovt 
at gå på de små stier på 
Amager Fælled, så når det 
er mig, der ligesom fører 
lidt an, så sørger jeg for, at 
vi kommer ind på dem. Det 
er ikke alle, der kender til 
dem, så de bliver overrasket 
over, at stierne også kan se 
sådan ud på Fælleden, siger 
hun.

Udvidet horisont
Gruppens størrelse svinger 
lidt. For det meste er de to-
tre stykker ud over Char-
lotte Hammer, men forle-
den stod der 10 varmklædte 
mennesker og ventede på 
hende udenfor Ballonpar-
ken. De sørger for at holde 
god afstand til hinanden, så 
alle kan føle sig sikre i for-
hold til smitte med corona, 
og efter forsamlingsforbud-
det blev sat ned til fem per-
soner, sørger de for at dele 
sig op i mindre grupper, 
hvis de er mere end fem 
fremmødte.

Der er klart flest kvinder 
med på turene, ‘som det jo 
tit er med Facebook-grup-
per’, men der er også et par 
mænd med. Årsagerne til, 
at de vil gå tur med frem-
mede mennesker, er ifølge 
Charlotte Hammer meget 
forskellige.

– Der er mange, der arbej-
der hjemme og derfor gerne 
vil komme lidt ud midt på 
dagen. Der er også nogle, 
som måske ikke har det 
store netværk og gerne vil 
møde nogle nye mennesker, 
siger hun og fortsætter:

– På den måde møder 
man nogle forskellige men-
nesker, som man måske 
ikke ville møde normalt. 
Så jeg synes, jeg har fået 
udvidet min horisont. Man 
bliver altså både bevæget 
fysisk og mentalt.

Nationalsport
Det er vigtigt for Charlotte 
Hammer, at gåturene er 
hyggelige. Hun har dog 
også en drøm om, at de en 
dag skal gå den 27 kilome-
ter lange armarmino. Det 
vil kræve, at man pakker en 
madpakke og sætter en halv 
til en hel dag af. Hun har 
ikke helt fået samlet holdet 
endnu, men hun håber på, 
at det snart vil ske. Hun me-
ner, at det at gå ture lidt er 
blevet en nationalsport un-
der coronanedlukningen, 
men tror hun, at Islands 
Brygges Gåklub har en 
chance for at overleve, når 
samfundet en dag lukker op 
igen?

– Det her med at nyde det, 
der er omkring os, det tror 
jeg er noget, som folk er ved 
at få øjnene op for. Vi har jo 
både en havn og en fælled, 
som man kan gå ved, så det 
er jo fantastiske forhold, si-
ger hun og fortsætter:

– Hvis vi er på vej hen 
mod et samfund, hvor flere 
skal arbejde mere hjemme, 
så tror jeg, der er mange, 
der har brug for at komme 
lidt ud midt på dagen. Så jeg 
tror helt sikkert, at gåklub-
ben også har en fremtid ef-
ter corona.

Afstandskrav på to 
meter og forsamlings-
forbud på fem personer 
sætter ikke en stopper 
for nyklækkede Islands 
Brygges Gåklub.
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“sluk for Rocky-
mentaliteten”
En gåtur hver dag i tre måneder er bedre træning end 
fem intensive træningspas om ugen, hvis du brænder ud 
efter den første uge. For personlig træner Thor Bülow er
nøglen til at komme i gang med at træne at starte ud i 
det små, men være vedholdende

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

– Træning skal helst være 
lige som at børste tænder, 
en vane. Det er ikke noget, 
man tænker over, om man 
skal gøre eller ej, uanset 
hvor træt man er, og hvor 
lidt man orker det. Man 
gør det bare. Og der er 
ikke nogen grund til at gå 
rundt bagefter og tænker 
over, om det var en god nok 
tandbørstning, eller om den 
varede længe nok. Det ene-
ste, der betyder noget, er, at 
man fik det gjort, forklarer 
bryggebo og personlig træ-
ner Thor Bülow.

Det er ellers den tid på 
året, hvor vidtløftige nytårs-
forsætter driver danskerne 
til fitnesscentrene i hobetal, 
og hvor glittede blade flyder 
over med kortsigtede diæ-
ter. Men det behøver slet 
ikke at være så indviklet el-
ler for den sags skyld hårdt. 
Den bedste træning er den, 
der bliver udført, som man 
siger med en lidt fortærsket 
vending. Derfor råder Thor 
Bülow både novicer og gar-
vede ‘gym rats’ til at skrue 
ned for egoet og ambitions-
niveauet, når man starter op.

– Det nytter kun noget, 
hvis man er vedholdende. 
Det der med at skyde ud af 
starthullet og give den fuld 
gas hver gang, det gør ikke 
andet end at øge risikoen 
for skader og sandsynlighe-
den for, at man brænder ud. 
Fem dages intensiv træning 
gør ingen forskel, hvis du 
kun gør det én gang, siger 
han og tilføjer:

– Hvis du kan træne fem 
gange og ugen og være ved-
holdende, er det kun godt. 
Men hvis det, du kan over-
skue, er en gåtur rundt om 
blokken, så er det det, du 
skal.

Også når man er kommet 
godt i gang, og træningen 
kører på skinner, advarer 
Thor Bülow mod, at man 
skruer for hurtigt op for in-
tensiteten.

– Når man er kommet 
ind i en god vane og eksem-
pelvis har løbetrænet i 3-4 
uger, er blevet glad for det 
og føler, at man kan løbe 
hurtigere, kan der være en 
pointe i stadig at lade lidt 
blive i tanken. Du kan bilde 
sig selv ind, at du kan skæ-
re ti sekunder af sin tid på 
hver tur, men hvis det var 
tilfældet, ville du være klar 
til OL til sommer. Progres-
sionen er ikke lineær; det er 
to skridt frem og et tilbage.

Thor Bülow affejer også 
gerne myten om, at det kræ-
ver en mindre vognpark af 
udstyr at holde sig i form.

– De fleste kan fint nøjes 
med et par træningssko, 
eventuelt et par løbesko. 
Man kommer også ret langt 
med en elastik, og hvis man 
er helt crazy, kan man købe 
et sjippetov.

Nyt år, ny Thor
Normalt holder Thor Bülow 
til i Sporting Health Club, 
hvor han lejer sig ind og 
laver personlig træning for 
sine klienter. Men som det 
meste andet er fitnesscen-
trene lukket på grund af 
corona, og Thor har måttet 
tænke ud af boksen for at 
holde gang i hjulene. – Jeg 
kunne have lænet mig tilba-
ge og taget imod en check 
fra regeringen, men det 
havde været utilfredsstil-
lende. Så længe jeg har mu-
lighed for at arbejde, vil jeg 
hellere det, fortæller han og 
uddyber:

– Under første lockdown 
i foråret var det let at rykke 
udenfor. Vi var meget hel-
dige med vejret, så jeg fik 
faktisk mere at lave. Jeg 
stod på Kalvebod Bølge fra 
klokken 6 om morgenen og 
underviste. De fleste havde 
fri, så jeg kunne planlægge 
træning fra klokken 6-14. 
Det var fedt, fordi vi nær-
mede os sommeren, vejret 
var godt, og dagene blev 
længere og længere.

– Den anden nedlukning 
skabte flere udfordringer; 
ikke mindst på grund af års-
tiden.

– Nu er det koldt, og jeg 
kan ikke stå udenfor i seks 
timer i streg som i foråret. 
I stedet begyndte jeg at 
køre hold, hvor jeg samlede 
seks personer ad gangen 
med forskelligt fokus. Da 
forsamlingsforbuddet blev 
sænket, så vi kun må være 
fem personer inklusiv mig 
selv, måtte jeg rykke lidt 
rundt på puslespillet. Men 
vi får det til at gå op, fortæl-
ler han med optimisme i 
stemmen og tilføjer:

– Jeg har en bil, som jeg 
kan smide lidt udstyr i. Og 
en time eller to ude i kulden 
dør jeg ikke af.

Opflasket med træning
At sige, at Thor Bülow er 
vokset op med sport og træ-
ning, er næsten en under-
drivelse. Hans mor har et 
træningscenter i fødebyen 
Karlslunde, og hans far har 
en karate-dojo i Roskilde. 
Det meste af hans ungdom 
spillede han badminton og 
dyrkede sidenhen karate 
hos sin far. Da den tid kom, 
faldt valget helt naturligt på 
sportslinjen på Solrød Gym-
nasium, og sideløbende tog 

han som kun 16-årig sin før-
ste træneruddannelse i sin 
mors træningscenter.

Projekt runway
Da studenterhuen er kom-
met på og har fået de hak-
ker, sådan én skal have, kal-
der det store udland. Planen 
var egentlig at bumse rundt 
i Sydøstasien, ligesom alle 
andre på den alder.

– Men en dag foreslog en 
af min mors veninder, at 
jeg skulle prøve at smutte 
forbi et modelbureau til en 
casting. Jeg følte selv, at det 
gik nogenlunde, fortæller 
Thor Bülow og fortsætter:

– Allerede inden jeg var 
kommet ned i bilen igen, 
ringede de til mig og bad 
mig komme op igen.

Han får en kontrakt med 
hjem, og Full Moon Party 
på Kho Phangan bliver 
skiftet ud med modeuge i 
Paris og Milano. Men ef-
ter eget udsagn kører det 
ikke skide godt. Den noget 
‘avantgarde’ stil og et meget 
tyndt kropsideal er et dår-
ligt match for en muskuløs 
mand som Thor.

– Jeg fik kontakt til mit bu-
reau, der sendte mig til New 
York, hvor jeg blandt andet 
fik mulighed for at lave mo-
deugen derovre, fortæller 
Thor Bulöw og erindrer:

– Det marked og den 
mere kommercielle stil pas-
sede bedre til den type, jeg 
er. Abercrombie and Fitch, 
Ralph Lauren og den slags. 
Branchen derovre kan også 
godt lide en mere atletisk 
type.

den fitteste i New York
Men en atletisk fysik kom-
mer jo ikke af sig selv, og 
Thor Bülow er ikke typen, 
der ligger på den lade side.

– Så jeg gik kækt ind i det 
første og bedste CrossFit-
center og bød mig til som 
træner. Til at begynde med 
tror jeg, at de syntes, at jeg 
skulle tage at slappe lidt af. 
Men de tog mig

under vingen og tilbød 
mig at komme i praktik.

Thor Bülow bliver til-
knyttet Reebok Crossfit 5th 
Avenue i New York, hvor 
han underviser i CrossFit; 
når han altså ikke er ude 

og skyde billeder. Men da 
der efter tre år begynder at 
være længere mellem mo-
deljobbene, er han alligevel 
ikke helt klar til at vende 
hjem til Danmark endnu.

– Gennem min far fik jeg 
kontakt til Nicholas Pettas, 
der var en kendt karateud-
øver i 90’erne, og som i dag 
blandt andet har et Cros-
sFit-center i Tokyo, fortæl-
ler Thor Bülow og fortsæt-
ter:

– Jeg syntes, at det var 
vildt, at der i en by med 20 
millioner mennesker kun 
fandtes to CrossFit-centre. 
Så jeg tog derover for at 
være med til at få det til at 
vokse.

Så pludselig står Thor 
Bülow midt i millionbyen 
Tokyo med et ‘working ho-
liday visa’ og en lejlighed på 
29 kvadratmeter.

– Intet kunne have forbe-
redt mig på kulturen derov-
re. Jeg var en ung gut, der 
kom lige fra New York, hvor 
jeg blev lyttet til, når jeg 
kom med idéer, selvom jeg 
måske ikke fik den credit, 
jeg syntes, jeg fortjente. 
Det irriterede mig helt vildt 

dengang, erindrer han, men 
tilføjer:

– I Japan er alting bestemt 
af anciennitet og status.

Forretningsmand
Stadig i starten af sine 
20’ere nærmer Thor Bülow 
sig allerede ti års erfaring 
som træner, og service og 
klientkontakt er som at 
køre på cykel for ham. Men 
han mangler forståelse for 
selve forretningsdelen. 
Hvor lægger man pengene, 
hvad skal der investeres 
i. Så han pønser på at tage 
hjem til Danmark og starte 
på CBS. Men endnu engang 
kommer livet ham i forkø-
bet.

– Nogle folk fra mit gamle 
center i New York skulle 
åbne et nyt center i Dubai 
og stod og manglede en per-
son, der kunne være per-
sonlig træner til den lokale 
centerchef, og som

kunne tage nogle hold.
I Dubai får Thor Bülow 

bekræftet, at han skulle på 
CBS, når han kom hjem. 
Ikke kun for at få faglighed 
og forretningsforståelse, 
men også for at få et stykke 
papir, der kan give hans ord 
noget tyngde, når der skal 
træffes beslutninger.

I 2017 startede han på sin 
bachelor med det mund-
rette navn ‘Business Admi-
nistration and Service Ma-
nagement’ med hovedlinje 
i ‘Service Innovation’, og 
til februar ruller han ind på 
andet semester af sin kandi-
dat.

De fleste morgener står 
han i den underjordiske 
trappenedgang på vandsi-
den af Dansk Arkitektur 
Center, som han har brugt 
som holdsal for sine uden-
dørs holdtræninger under 
den seneste coronalock-
down. I alt slags vejr.

Følg med i Thor Bülow og 
hans træning på Instagram: 
@thorbulow

Thor Bülow er så 
smuk, at det næsten 
gør ondt i øjnene at 
se direkte på ham. 
Han er da også mo-
del, og han vil have 
dig med på hotel. 
Nærmere bestemt 
Guldsmeden og Ra-
disson hvor han lejer 
sig ind som personlig 
træner i fitnesskæ-
den Sporting Health 
Clubs lokaler.
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Bryggebo bringer 
Mexicos fortid op 
til overfladen
Universitetslektor og bryggebo Jesper Nielsen har mellemamerikansk kulturhistorie 
i tankerne og ikke mindst i kroppen. Historien skal nemlig sanses og opleves. I 
bogen "Landet under landet" viser han tempelruiner i bjergene frem og dykker ned 
i huler under pyramiderne. Fjerne steder hvor historien lever og ånder, selv hér, 
500 år efter spaniernes erobring af Mexico og omegn

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

Aztekere, mayaindianere 
og spanske conquistadorer. 
Siden gymnasietiden har 
Jesper Nielsen haft Mel-
lemamerika helt inde un-
der huden. Nu udgiver han 
"Landet under landet" på 
Gyldendal i anledning af, at 
det i disse år er 500 år siden, 
spanierne indtog området. I 
bogen deler Jesper Nielsen 
ud af sin enorme viden og 
mange indtryk. Dem har 
han hentet fra et livslangt 
studie af indianerkulturer 
og feltrejser på den anden 
side af Atlanten, især af Me-
xicos ruiner og kulturland-
skab. 

skrevet i nyttehave
De mange indtryk bundfæl-
des og kobles sammen med 
viden på Islands Brygge un-
der Jesper Nielsens daglige 
spadsereture mellem hjem-
met i Egilsgade, forskerkon-
toret på KUA og skriveplad-
sen i nyttehaven på Faste 
Batteri. 

Han skrev store dele af 
sin nye bog i nyttehaven og 
forklarer selv hvorfor.

– Jeg har en indgroet 
trang til at slå ting op i bø-
ger og tjekke efter hele 
tiden, forklarer Jesper 
Nielsen om pointen med at 
skrive bogen i nyttehaven, i 
en flydende rytme og på be-
hørig afstand af forskerkon-
toret med dets mange bøger 
og opslagsværker.

skriver som  
man fortæller
I forskerkarrieren og på 
sine mange rejser i Mellem-
amerika har Jesper Niel-
sen fået et nært forhold til 
ruinerne, stentavlerne og 
kulturens øvrige aftryk. I 
"Landet under landet" for-
tæller han nu de historier til 
et bredere publikum.

– Jeg forsøger at skrive 
teksterne, som hvis jeg sad 
og fortalte om det mundt-
ligt, siger han om skrivesti-
len i den nye bog. 

– Så fletter jeg personlige 
oplevelser ind om, hvordan 
jeg kom derud, lyde, lugte, 
mennesker jeg mødte un-
dervejs og den slags.

I det hele taget er den 
henvendt til et bredt pub-
likum "uden andre forud-
sætninger end interesse for 
emnet". Af samme grund er 
bogen fri for de fodnoter og 
fagtunge henvisninger, som 
lektoren ellers normalt gør 

brug af i sine forskningsar-
tikler. 

Fortiden pibler frem
Også bogens indhold spæn-
der bredt. I "Landet under 
landet" tager Jesper Niel-
sen læseren med til syv 
nøje udvalgte byer, hvor 
Mellemamerikas fascine-
rende fortid ligger lige un-
der overfladen. Vi kommer 
til junglebyen Palenque, 
som efter mayernes fald 
groede til for senere at blive 
opdaget, gravet fri og del-
vist rekonstrueret. Jesper 
Nielsen tager læseren med 
til Den Mexicanske Golf og 
olmekernes La Venta, hvis 
templer blev opført i ler i 
det fugtige sumpområde. I 
den sydlige del af kæmpe-
byen Mexico City sejler vi 
med ud til resterne af azte-
kernes "flydende marker" 
ved Tenochtitlan. De syv 
byer i bogen giver adgang 
til tiden, fra før den spanske 
erobring rummede histo-
rien om Mexico og Mellem-
amerikas avancerede civili-
sationer.

Underbelyst  
del af verden
Ifølge Jesper Nielsen har 
vi i Europa en tendens til at 

gøre de amerikanske konti-
nenters historie smallere og 
mindre betydningsfuld, end 
den er.

– Indianske sprog og kul-
turer er en lille uddannelse 
her på Københavns Univer-
sitet. Det er fair nok, og så-
dan skal det også være, er-
kender Jesper Nielsen men 
giver i samme åndedrag 
udtryk for en undren.

– Men det område, vi 
studerer, er på ingen måde 
småt. Det spænder over to 
kontinenter og et kæmpe 
område, der over lang tid 
repræsenterer en stor del 
af verdens samlede kultur-
masse. Det er fint, at vi har 
fokus på dansk og europæ-
isk historie herhjemme, 
men at andre kulturer, der 
har bidraget til menneskets 
verdenshistorie, fylder så 
lidt i vores uddannelser, dét 
undrer mig."

Nuancere 
historieskrivningen
Der ligger et stykke arbejde 
i at fortælle Mellemameri-
kas koloni- og erobringshi-
storie på en korrekt og lødig 
måde. Det er både historien 
om, hvad der gik forud for 
erobringen, hvad der mødte 
spanierne, og ikke mindst 
hvad der kom efter. Her er 

Jesper Nielsen og kolleger 
oppe imod en række skæve 
forestillinger om, hvem det 
var, spanierne mødte der-
ovre dengang.

– I Vesten er vi opfostret 
med sejrherrens beretnin-
ger, siger Jesper Nielsen 
med henvisning til de skrift-
kloge spaniere, der med kir-
ken i ryggen satte sig tungt 
på historieskrivningen ind-
til for ganske nylig. 

Alternative kilder
– Det betyder desværre, 
at vi også er oppe imod en 
opfattelse af, at indianer-
ne bare var barbarer, der 
havde bedst af at komme 
ind under kirkens og spa-
niernes vinger, siger Jesper 
Nielsen. Han vil nuancere 
og korrigere den historie-
fortælling om "den nye ver-
den", som mange af os har 
været udsat for.

– Der findes hundredvis 
af beretninger skrevet af 
den lokale indianske elite, 
tilføjer Jesper Nielsen. 

I dem kan man blandt an-
det konstatere, at spanierne 
udnyttede interne lokale 
konflikter, og at mange lo-
kale havde økonomisk og 
politisk interesse i at hjæl-
pe erobrerne. Men ikke 
mindst viser de alternative 

kilder, hvor avanceret kul-
turen var inden for eksem-
pelvis arkitektur, landbrug 
samt skrift- og kalendersy-
stemer.

spaniere blæst bagover
Men den historie, spanier-
ne tog med hjem og lagde 
frem, var en helt anden. Om 
tilbagestående barbarer 
der ikke duede til meget, 
og som skulle civiliseres på 
vestlig katolsk vis.

– Men det var i virkelig-
heden et komplekst kultur-
møde. Vi skal huske på, at 
spanierne blev blæst bag-
over ved synet af de kæm-
pebyer med op mod 150.000 
indbyggere, siger Jesper 
Nielsen og minder om, at 
nærmest kun Venedig kun-
ne matche det indbyggertal 
i datidens Europa. Således 
havde København kun 5000 
indbyggere og var en lands-
by i sammenligning med 
den anden side af Atlanten.

Brobygger
I dag er København ikke 
længere en landsby. Men 
den inkarnerede bryggebo 
Jesper Nielsen betragter på 
mange måder Islands Bryg-
ge som en landsby i Køben-
havn, hvor man kommer ind 

i faste mønstre og lærer de 
lokale at kende.

– Der går nogle gange 
lang tid, uden jeg kommer 
over Langebro, erkender 
akademikeren. 

Til gengæld får den rej-
seglade lektor med sin nye 
bog bygget bro mellem 
forskning, rejseskildring og 
bred vidensformidling.

– Jeg har altid været op-
taget af at formidle. Indi-
anske sprog og kulturer på 
Københavns Universitet er 
et specielt sted, for der er 
ikke mange steder i verden, 
hvor man kan arbejde så in-
tensivt med det her emne, 
siger Jesper Nielsen om den 
uddannelse, han repræsen-
terer.

– Netop derfor bør vi 
bruge tid og kræfter på at 
give viden tilbage til det om-
givende samfund, der via 
skattebilletten betaler for 
vores aktiviteter.
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Verdenshistorien 
står på Bryggen
I et hjørne af Islands Brygge, på pladsen ved Snorresgade og Gunløgsgade 
står et lille stykke verdenshistorie og putter sig. Forklædt som en ydmyg 
plakatsøjle, der ikke påkalder sig megen opmærksomhed, men som engang 
kunne bringe sindene i kog og få avisernes spalter til at gløde

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

Der er måske ikke noget 
epokegørende eller ver-
densomvæltende i selve 
det at bestille, designe eller 
opstille plakatsøjler, uanset 
hvor flotte eller talrige de 
er. Det er heller ikke de pla-
kater, der kom til at sidde 
på søjlerne, hvor smukke, 
sjove eller interessante de 
end var, der gør det.

I årtierne omkring år 1900 
havde København vokse-
værk i en grad, som får vore 
dages byggeboom til at ligne 
en søvnig landsby. Efter 
byportene og voldenes sløjf-
ning voksede nye kvarterer 
frem: Nørrebro, Vesterbro, 
Østerbro og Islands Brygge, 
samtidig med at de nærme-
ste omegnskommuner blev 
indlemmet i hovedstaden. 
København begyndte så 
småt at ligne en storby.

so ein ding
Hvad kendetegner så en 
storby? Man så sig omkring 
i Europa og noterede: Brede 
boulevarder, undergrunds-
baner, enorme forlystelses-
mekkaer. Og plakatsøjler.

Boulevarderne fik vi i en 
formindsket, københavnsk 
udgave: Vester Boulevard 
(nuværende H.C. Ander-
sens Boulevard), Nørre 
Voldgade, første del af Ve-
sterbrogade. Undergrunds-
banen blev ikke så lang, 
men man fik lagt spor under 
jorden på en lille strækning, 
og Nørreport Station kom 
til. På forlystelsesområdet 
var vi godt dækket ind med 
Tivoli, Dagmarteatret, Cir-
kusbygningen og National 
Scala. Plakatsøjlerne var 
det åbenbart lidt sværere at 
komme i gang med. Det tog 
et årti og en sjat fra det før-
ste forslag, til beslutningen 
var taget, og en ny politived-
tægt gjorde det muligt. Nu 
skulle det sidste skridt ind i 
byernes superliga tages.

den store krig
I starten var der bred enig-
hed. Flotte, markante pla-
katsøjler kendte man fra de 
andre storbyer, og berejste 
københavnere har forment-
lig tænkt på både Berlin og 
Paris, når de drømte om 
byens fremtidige metropol-
status. Borgerrepræsenta-
tionen godkendte projektet 
i sommeren 1913, en kon-
kurrence blev udskrevet og 
fandt sin vinder, den 40-åri-
ge arkitekt Alfred Brandt.

 I løbet af vinteren 1913-14 
blev koncessionsbetingel-
serne fastlagt og opgaven 
givet til en pensioneret mu-

sikforlægger, Henrik Hen-
nings, og KTAS’ telefonki-
oskkasserer G.B. Jacobsen. 

Mens Jacobsen og Hen-
nings baksede med at 
skaffe penge til deres nye 
selskab, udbrød Den Store 
Krig, som vi i dag kender 
som Første Verdenskrig. 
Det var Tyskland mod rov, 
og i det neutrale miniput-
Danmark var angsten for at 
blive inddraget og hadet til 
alt tysk enorm.

Man mobiliserede den så-
kaldte Sikringsstyrke, den 
største væbnede styrke no-
gensinde på dansk grund. 
Mere end 50.000 mand. 

Og mens alt dette optog 
sindene, fandt Hennings og 
Jacobsen pludselig ud af det 
blå de 100.000 kroner, de 
skulle bruge for at oprette 
Københavns Plakatsøjler 
A/S.

Folkets Avis fik snuset sig 
frem til, hvor pengene var 
kommet fra. En mystisk tysk 
forretningsmand, som ingen 
havde hørt om, Alexander 
Helphand. Men det var også 
galt nok, at han var tysk. 
Hvad var der nu galt med 
gode danske investorer? 

Helt galt blev det i decem-
ber 1915, da de første søjler 
blev opstillet på Enghave 
Plads og Vandkunsten. Ikke 
nok med at de blev opstillet 
for tyske penge, de var også 
tudegrimme!

Søjlerne var for store og 
for anmasende og til umå-
delig gene for de lokale, for 
tænk nu, når det regner, og 

vinden rusker i plakaterne. 
Det kommer jo til at ligne et 
fastelavnsris! 

Og den næste var allerede 
på vej! Den skulle stå på Ve-
sterbrogade. Åh ve!

Formanden for Forenin-
gen til Hovedstadens For-
skønnelse, Thorvald Jørgen-
sen, var forarget. Han var 
blevet nødt til at omlægge 
sin rute til og fra arbejde for 
at undgå den ækle skamstøt-
te på Vandkunsten. Forenin-
gen havde sovet i timen, er-
kendte han, men det skulle 
der nok blive lavet om på.

den knapt så store krig
Så mens resten af verden var 
optaget af krigens ødelæg-
gelser, udbrød der en helt 
særlig krig i de københavn-
ske aviser, krigen om byens 
sjæl. Man var enten for eller 
imod de dér tyske søjler. Så 
voldsomt optog plakatsøjle-
debatten sindene, at 1916’s 
bedste aprilsnar, et påstået 
natligt bombeattentat mod 
søjlen på Vandkunsten, fik 
hundredvis af københav-
nere til at lægge vejen forbi 
for at frydes over skaderne. 
Forskønnelsesforeningen 
og Folkets Avis gjorde de-
res bedste, men “de tyske 
søjler” blev bare ved med at 
myldre frem.

spionreden på det 
pæne Frederiksberg
I mellemtiden havde tyske-
ren Alexander Helphand 

eller rettere: ‘den russiske 
jøde Israel Lazarevich Gel-
fand’ slået sig ned i en villa 
på Frederiksberg og var 
gået i gang med det, han i 
virkeligheden var kommet 
til byen for, nemlig gennem 
det uskyldige og neutrale 
København at kanalisere 
millioner af Reichmark til 
sine socialistiske kampfæl-
ler i Rusland.

Helphand eller Parvus 
(den betydningsløse), som 
han også blev kaldt, var no-
get så sjældent som en so-
cialistisk mangemillionær. 
Han havde tjent formuer 
på forlagsvirksomhed og 
våbenhandel og havde fået 
solgt sin idé om en tysk-rus-
sisk separatfred til de tyske 
magthavere. Helphands mål 
var den socialistiske revolu-
tion i Rusland, tyskernes at 
få fred på Østfronten, så de 
kunne vinde på Vestfronten.

Helphand var socialdemo-
krat og fik hurtigt kontakt 
med de ledende figurer i det 
danske Socialdemokrati. 
Du kender dem måske: Fre-
derik Borgbjerg, Sigvald Ol-
sen og Thorvald Stauning 
med flere. Gennem Help-
hands tyske forbindelser 
og et rentefrit lån fra hans 
bundløse pengetank på en 
million kroner fik Arbejder-
nes Brændselsforretning 
trods krig og blokade etab-
leret import af kul og koks 
fra Tyskland, så både dansk 
industri og danske arbej-
dere kunne holde varmen i 
krigsårene.

Han var også universitets-
uddannet, og i København 
stiftede han Selskabet for 
social Forskning i Krigens 
Følger, som etablerede et 
stort offentligt bibliotek og 
beskæftigede en håndfuld 
primært tyske og russiske 
forskere. Og så var han jo 
forretningsmand, og den 
københavnske gren af im-
periet blev Københavns 
Handels- og Befragtnings-
selskab, som blev brugt til 
både at tjene penge til dets 
ejer og til at smugle penge 
og forsyninger til de revolu-
tionære i Rusland.

I luksusvillaen ved Sankt 
Jørgens Sø holdt Helphand 
møder og champagnemid-
dage med sine nye danske 
venner. Plakatsøjlerne 
skød op som paddehatte, 
mens penge og forsyninger 
forberedte revolutionen i 
Rusland, og kul og koks-
bjergene i Gasværkshavnen 
voksede. Helphands formue 
voksede i samme takt. I 
skattebogen for Frederiks-
berg i 1917-18 kan man se, 
at hans formue var godt fire 
gange så stor som hans vel-
havende naboers.

I 1917 førte hele to re-
volutioner til, at Lenin og 
bolsjevikkerne kom til 
magten. Helphands mål var 
nået. Men han kom aldrig 
til at fejre det sammen med 
kammeraterne, for de ville 
ikke have ham hjem. I ste-
det kom det københavnske 
dagblad København på be-
synderlig vis i besiddelse af 
en bunke beviser mod den 
“tyske agent” Helphand. 
Igennem mere end et år 
fyrede avisen løs med be-
skyldninger mod Helphand 
og hans socialdemokrati-
ske venner, og da krigen 
endelig sluttede i november 
1918, var Helphand hurtigt 
ude af døren. Han efterlod 
sin veninde Maria og deres 
to drenge i villaen med en 
klækkelig årlig understøt-
telse og flyttede teltpælene 
til Schweiz, hvor han nåede 
at bo et års tid, før han også 
blev jaget væk derfra.

den betydningsløses 
betydelige arv
Vores moderne København 
rummer hele tre minder om 
den mærkelige mand, der 
kaldte sig Helphand. Der 
står 14 plakatsøjler rundt 
om i de københavnske ga-
der samt én enkelt i en fre-
deriksbergsk baggård. Af 

disse ligger én lige her på 
Bryggen. Og så er der den 
bank, som voksede ud af 
millionoverskuddet i Ar-
bejdernes Brændselsfor-
retning i 1919: Arbejdernes 
Landsbank. Et hemmeligt 
sted i byen hænger det ene 
af to guldvægure, som det 
danske socialdemokrati fik 
selveste Jens Olsen til at 
fremstille til de to mænd, 
som havde hjulpet Dan-
mark til at holde varmen i 
krigsårene, den tyske ge-
sandt Brockdorff og Dr. H. 
alias Alexander Helphand. 
Gesandten fik aldrig sit ur, 
så det hænger altså stadig i 
København. 

Helphand fik sit sammen 
med et brev fra taknemme-
lige danske socialdemokra-
ter.

“De – Dr. H. – kom til os 
og De ydede en indsats og 
en Tjeneste, som ikke vil 
blive glemt. (...)

Med Deres rige Evner 
førte De planer igennem, 
som vi ikke kunne have 
magtet og med Deres urok-
kelige Energi og Viljestyrke 
opmuntrede De mange her-
hjemme til de dristige, men 
vigtige Handlinger (...) De 
ønskede (...) at vi skulle vise 
Verden, at Arbejderklassen 
kunne overtage en vigtig 
Samfundsfunktion (...) Vi 
fulgte Deres Råd, vi tog 
Deres Bistand og de dan-
ske Arbejdere, ja hele det 
danske Samfund havde en 
mægtig Fordel af den Hjælp 
De ydede.”

Brevet er forfattet af Sta-
uning og blev overbragt 
personligt af Helphands 
gamle champagnekamme-
rat Frederik Borgbjerg i 
september 1919. Det impo-
nerende ur må have passet 
godt ind i luksusvillaen i 
Schwanenwerder udenfor 
Berling, hvor doktor H hav-
de slået sig ned.

Uret og formuen gik tabt, 
Helphand kom aldrig hjem 
til det socialistiske Rusland, 
han havde hjulpet til verden. 
Men vi kan se en lille rest af 
ham lige her på Bryggen.

MAds KRisTiAN 
MiKKelseN:

n 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 
historieformidler, event-
mager med mere. Læs 
mere om hans historie-
formidlende byvandrin-
ger på: 

 vandrehistorien.dk

den ellers så und-
seelige plakatsøjle 
på pladsen, hvor 
Gunløgsgade mø-
der Snorresgade, er 
fuld af fortællinger.
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Hvidt 
drys over 
Bryggen

Årets første 
snevejr ramte 

Bryggen onsdag 
i sidste uge. Det 
var dog ikke det 
dybeste lag sne. 

Ifølge DMI var 
der en snedybde 

på 2,3 centimeter 
i København. 

Men det betød 
alligevel, at det 

var tid til at 
kælke, bygge 
en snemand 

og ja, spille en 
beachvolleykamp

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez

redaktion@bryggebladet.dk

den store bakke 
på Fælleden blev 
flittigt brugt som 
kælkebakke. Det 

ligner dog mere en 
ligelig blanding af 

sne og mudder, der 
bliver kørt på.
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enkelte bryg-
geboere brugte 
muligheden for at 
gå en tur i dalende 
snevejr langs hav-
nefronten.

selv om det er 
sne og frostgra-

der, så er det 
stadig vigtigt at 

holde løbefor-
men ved lige. Og 

når fitnesscen-
trene er lukkede, 
må man jo bruge 

Fælleden.

Årets første snevejr skal selvfølgelig fejres med en omgang af den kendte vintersport beach-
volley. 

skal vi bygge en snemand? Hvis det var spørgsmålet, så var svaret ja. Om snemanden hedder 
Olaf, melder historien ikke noget om.
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Flere demonstrationer 
mod Fælled-byggeri

Protesterne mod det kom-
mende Vejlands Kvarter på 
Amager Fælled var mang-
foldige sidste år. I foråret 
blokerede demonstranter 
fra Arternes Ambassade og 
Extinction Rebellion By & 
Havns arbejde med at tage 
jordprøver på Lærkesletten 
eller lossepladsgrunden – 
alt efter temperament – så 
politiet blev nødt til at fjerne 
dem med magt. Det gik lidt 
mere fredeligt for sig i løbet 
af sommeren, hvor Amager 
Fælleds Venner med Nikolaj 
Kirk som indpisker demon-
strerede mod Fælled-byg-

geriet på Rådhuspladsen. 
Omkring 300 personer 
deltog i demonstrationen. 
Til efteråret blussede der 
igen en demonstration op. 
Denne gang var det som en 
folkering rundt om bygge-
feltet, hvor Vejlands Kvar-
ter skal ligge. Tusindvis af 
demonstranter bevæbnede 
sig med fakler (dog ikke 
høtyve) for at demonstrere 
for at beholde det grønne i 
København og passe på de 
dyr, der lever i byggefeltet. 

Tusindvis gik i efteråret optog med 
fakler for at demonstrere mod det 
kommende byggeri på Amager Fæl-
led. Foto: Ricardo Ramirez

Nedlukning på Bryggen

En sygdom fra Kina luk-
kede sidste år det meste er 
verden ned. Også Islands 
Brygge. Det betød blandt 
andet, at mange af Bryg-
gens små butikker måtte 
finde nye måder at tjene 
penge på. Tilbage i marts 
startede Egils Deli derfor 
bydelens første ‘drive thru’, 
hvor personalet kom ud til 
kundernes bil med maden. 
Og børne- og legetøjsbu-
tikken DinBabuska havde 
gratis levering til børnefa-
milier på Bryggen. I løbet 
af sommeren vendte hver-
dagen lidt tilbage igen, og 
Havneparken var fyldt med 
mennesker. Derfor kunne 
man også se såkaldte sik-
kerhedsværter i blå trøjer, 
der skulle sørge for, at de 
daværende afstandskrav 
blev overholdt. Nedluk-
ningen var også hård for 
kulturlivet, og i november 
blev Mogens Dahl nødt til 
at lukke sin koncertsal efter 
14 år på Bryggen. Skolen på 
Islands Brygge undgik hel-
ler ikke smitten sidste år 
og blev nødt til at sende en 
lille håndfuld klasser hjem i 
karantæne, hvilket sørgede 
for, at meget få elever blev 
smittet.

Regeringen har 
i løbet af 2020 

opfordret mange til 
at arbejde hjemme 
for at undgå smit-

tespredning. Blandt 
dem Tina Olsen 

fra Bryggen. Foto: 
Ricardo Ramirez
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Frank Jensen  
forlod politik

2020 blev året, hvor Kø-
benhavns Kommunes over-
borgmester gennem 11 år 
og tidligere justitsminister 
og forskningsminister 
Frank Jensen trak sig som 
borgmester og som næst-

formand for Socialdemo-
kratiet. Det skete den 19. 
oktober efter en lang række 
anklager om krænkelser af 
kvinder gennem hans 30 år 
lange karriere i politik. An-
klagerne gik blandt andet 
på, at han skulle have slik-
ket kvinder på halsen og i 
øret under en julefrokost 
i 2011. Dagen inden sin af-
gang fik han ellers opbak-
ning fra den socialdemokra-
tiske gruppe på rådhuset til 
at fortsætte som overborg-
mester efter en afstemning 
ved håndsoprækning. Sam-
tidig erklærede han også 
over for pressen, at han nu 
ville gå i spidsen for at be-
kæmpe sexisme. Men da 
der blev ved med at dukke 
sager op, valgte han dagen 
efter at trække sig. En be-
slutning som statsminister 
Mette Frederiksen kaldte 
for ‘den rigtige’.

2020

Farvel og tak, 2020
Sidste år vil især blive husket for en 
helt ny og verdensomspændende 

sygdom, der også fik store 
konsekvenser for Bryggen. Det er dog 
ikke det eneste, 2020 havde at byde 

på. Det var også året, hvor Hekla Park 
langt om længe blev indviet. Året hvor 

et tårn på Bryggen var i fare for at 
vælte. Året hvor en overborgmester 

rent faktisk væltede. Og året hvor der 
igen, igen blev demonstreret heftigt 

mod byggeri på Fælleden
Tekst: Kenneth Dürr

redaktion@bryggebladet.dk

i oktober fortalte 
bryggebo Frank Jen-
sen den fremmødte 
presse i Havnepar-
ken, at han trak sig 
som overborgmester 
og næstformand i 
Socialdemokratiet ef-
ter flere anklager om 
krænkende adfærd 
over for kvinder. Foto: 
Andreas Kirkeskov

Njals Tårn havde rod i 
fundamentet

Sidste år var et hårdt år for 
byggefirmaet Bach Grup-
pen, der har hovedsæde i 
Viborg. Det 86 meter høje 
Njals Tårn, der er en del af 
Bryggens Bastion, skulle 
have været et af virksomhe-
dens helt store drømmebyg-
gerier, men det endte med at 
blive et mareridt. Det viste 
sig nemlig, at betonen i tår-
nets fundament var fyldt med 
skrald og plastik, så det slet 
ikke levede op til sikkerheds-
kravene. Det fik i september 
kommunen til at stoppe for 
byggeriet, indtil fundamentet 
kunne blive forbedret. Samti-
dig var der også en frygt for, 
at tårnet kunne styrte sam-
men i den hårde efterårs-
vind, så byggefirmaet blev 
nødt til at tage facadeplader 
af bygningen, så vinden kun-
ne blæse lige igennem. Og 
hvis det ikke var nok, så kom 
det også frem, at en tidligere 
direktør i et af byggefirma-
ets datterselskaber havde 
svindlet Bach Gruppen for 
et tocifret millionbeløb. Der 
er planer om, at der skal stø-
bes et nyt fundament i Njals 
Tårn ovenpå det gamle, så 
arbejdet med at bygge tårnet 
kan fortsætte.

det står der endnu, 
men i efteråret var 
der en reel frygt for, at 
Njals Tårn kunne styrte 
sammen. Foto: Ricardo 
Ramirez

BK Hekla fik endelig deres kunstgræsbane

Det har taget mere end otte år, men i 2020 lykkedes det endelig for BK Hekla at få 
en kunstgræsbane. Og det var tiltrængt. I starten af sidste år havde de omkring 800 
medlemmer, og når græsplænen er våd og mudret store dele af året, kan det være 
svært at drive en fodboldklub. En af de primære årsager til, at det tog så lang tid at 
få etableret kunstgræsbanen, var, at klubben ligger på en gammel lossepladsgrund, 

hvilket gjorde jorden meget våd. Derfor tog det længere tid og kostede flere penge 
end først antaget at få drænet jorden, så den nye bane kan stå i mange år ud i frem-
tiden.

det ser tomt ud, men BK Heklas 
kunstgræsbane er blevet brugt flit-
tigt i løbet af 2020. Foto: Andreas 
Kirkeskov



16 BRYGGEBLADET   14. januar  2021

Test din viden om 
islands Brygge

1. Badeanstalter i Københavns Havn 
har eksisteret siden 1700-tallet, men 
samtlige blev nedlagt i det forrige 
århundrede på grund af forurening i 
havnen. Hvilket år?

 a. 1933 for børn under 16 og 1934 for alle
 b. 1953 for børn under 16 og 1954 for alle
 c. 1973 for børn under 16 og 1974 for alle

2. I nyere tid etableres Havnebad ved 
Islands Brygge i 2002 som det første af 
flere friluftsbade i Københavns Havn. I 
2003 fik Islands Brygge et nyt, større, 
havnebad. Hvad skete der med det første 
badeanlæg? 

 a. Sejlet til Havneholmen ved Fisketorvet 
og fik navnet Copencabana

 b. Sejlet til Sluseholmen og fik navnet 
Koralbadet

 c. Sejlet til Amager Strand og er nu en 
del af Søbadeanstalt Amager Helgoland.

3. I starten af 1900-tallet havde Islands 
Brygge to badeanlæg side om side: 
Rysensteen Badeanstalt og den 
kommunale Langebro Badeanstalt. Hvor 
længe varede badesæsonen?

 a. 1. juni til 31. august
 b. 1. april til 30. september
 c. Åbent hele året

4. Rued Langgaards Gade blev etableret i 
år 2000. Hvem var Rued Langgaard?

 a. Dansk statsminister fra 1926-1929(V).
 b. Overborgmester i København fra 

1946-1956(S).
 c.  Dansk organist og 

komponist(1893-1952). 

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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Kritiske islands Brygge-svar i altansag
Af Finn Rudaizky, 
spidskandidat og 
medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation for DF

 
København skal – måske 
– have en ny altanpolitik. 
Men borgerne er kritiske, 
og fra Islands Brygge er 
der kommet mange hen-
vendelser.

 Den største anke, folk 
har, er, at de i rigtig mange 
tilfælde reelt forbydes at 
få en altan ud mod gaden 
– eller en altan, der er så 
lille – 60 centimeter dyb 
– at der dårligt kan stå et 
lille cafébord. Andre igen 
er utilfredse med, at ældre 
ejendomme slet ikke kan få 
altaner – ikke engang i mi-

kroskopisk en – fordi de er 
bygget før et bestemt år. Og 
så er der andre igen, som 
slet ikke forstår, hvorfor 
selv nyere ejendomme kun 
kan få tilladelse til mikro-
altaner, selvom tilsvarende 
ejendomme opført måske 
bare 25 år senere har store, 
flotte altaner.

 Dansk Folkeparti kan 

ikke få øje på behovet for at 
forhindre folk i at få altaner. 
Der er heller ikke kommet 
gode argumenter frem i den 
to måneder lange høring, 
vi netop har haft. Faktisk 
kun argumenter for, at poli-
tikerne ikke skal forhindre 
beboere, der er enige om at 
få altaner, i at få det.

Socialdemokratiet argu-

menterer med, at Danmark 
”ikke er et altanland”, og 
Enhedslisten synes, vi 
alle skal sidde i rundkreds 
”nede i gården”. Sådan no-
get pjat.

Hvis folk i en ejendom på 
Islands Brygge bliver enige 
om altaner, så bliver det 
ikke Dansk Folkeparti, der 
stiller sig i vejen for det.

Amager Fælled og projektet ”Vejlands Kvarter”
Af Jette Blok Worm, 
naturelsker/fritidsornitolog, 
og Erhardt Franzen, 
konsulent, cand.agro.

Amager Fælled er et unikt 
naturområde for Køben-
havn. Et særdeles velbesøgt 
område som ligger i gå- og 
cykelafstand fra byen. Med 
sin vilde natur har Amager 
Fælled uvurderlige kvali-
teter, både som rekreativt 
sted og for fysisk udfoldel-
se.

Desværre er der nu pla-
ner om at bygge en hel by, 
”Vejlands Kvarter”, på et 
cirka 20 hektar stort om-
råde på Fælleden med plads 
til over 5.000 mennesker, 
skole, serviceerhverv med 
videre. Bebyggelsen vil 
også påvirke naturen på re-
sten af Amager Fælled.

Københavns Kommune 
har lavet forslag til lokal-
plan for projektet, og der er 
udarbejdet en omfattende 
miljøkonsekvensrappor t 
(VVM-redegørelse). Lokal-
plan og VVM-redegørelse 
er for tiden i behandlings- 
og godkendelsesproces.

Et argument for projek-
tet er, at det skal indbringe 
1,9 milliarder kroner som 
økonomisk hjælp til det 
gældstyngede selskab By 
& Havn. Et beløb som Kø-
benhavns Kommune og 
som storejer af By & Havn 
sagtens kunne finde i kom-
munens reserver på cirka 
14 milliarder kroner. I hvert 
fald som vi ser det.

For rigtig mange borgere 
er salget af naturen på Ama-
ger Fælled uforståeligt. 
Dette er tilkendegivet af 
hundredtusindvis af bor-
gere over årene. Senest ved 
2.000 menneskers deltagel-
se i fakkelringen omkring 
byggefeltet en måneklar 
oktober aften samt over 
2.300 høringssvar på lokal-
planforslaget. Af disse ses 
det, at der bag adskillige af 
svarene står foreninger og 
fællesskaber med tusindvis 
af medlemmer og sympati-
sører.

I VVM-redegørelsen ud-
arbejdet af firmaet Sweco 
forsøger man at beskrive, 
hvordan byggeriet vil på-
virke naturen på området 
og omgivelserne. Rappor-
terne drejer sig også om 
den stærkt forurenede un-
dergrund.

Det er i rapportmaterialet 
påfaldende, at der kun er 
peget på en delvis løsning 
af de betydelige trafikale 
udfordringer ved Vejlands 
Kvarter.

Naturkvaliteter
Det 20 hektar store natur-
område kan inddeles i tre 
områder: ”Lærkesletten”, 
et stort kratområde og en 
sø/vandhul. Hvert af disse 
områder beriger hele Ama-
ger Fælled, både med biodi-
versitet og som et sammen-
hængende naturområde.

Lærkesletten er et om-
råde med lav og tæt bevoks-

ning og derfor et unikt sted 
for masser af dyr, både som 
skjulested og fouragerings-
sted. Området er et kæmpe 
spisekammer for fugle, 
smådyr og rådyr. Ikke 
mindst på grund af mang-
foldigheden af insekter.

Ornitologer mener, at der 
yngler cirka 20 par sanglær-
ker på sletteområdet. Ofte 
ankommer lærkerne, inden 
frosten har sluppet sit tag i 
jorden, og vi kan nyde de-
res skønne triller, indtil de 
drager afsted sidst på som-
meren. Det ser ikke ud til, 
at man i miljørapporterne 
forholder sig til det helt 
enestående både at kunne 
opleve og rumme så stor en 
bestand af sanglærker så 
tæt på storbyen.

I VVM-redegørelsen vur-
deres det, at sanglærken 
fortsat vil yngle på Amager 
Fælled, men vi forventer, 
den helt vil forsvinde.

På området græsser og 
gemmer rådyrene sig. Ikke 
mindst når de har rålam. At 
kunne opleve disse smukke 
dyr i vild tilstand et par kilo-
meter fra Rådhuspladsen er 
noget helt særligt.

Kratområdets 3-4 hektar 
ligger i byggefeltets nord-
østlige hjørne. Området er 
fyldt med sangere fra det 
tidlige forår, da krattet er 
et unikt gemme- og yngle-
sted for sangfugle. Her har 
de gode fødemuligheder i 
form af frugt, bær og mas-
ser af insekter. Det gælder 
blandt andre nattergalen. 

Nattergalen er en langdi-
stancetrækfugl, som flyver 
hertil fra syd for Sahara. I 
de kun cirka 100 dage, den 
opholder sig her, beriger 
den hele området med sin 
smukke sang.

Næsten hele krattet fjer-
nes med dette byggeri. Der-
for er vi af den opfattelse, 
at nattergalen og de andre 
fugle, der yngler i krattet, 
helt vil forsvinde.

Ifølge VVM-redegørelsen 
konkluderer Sweco, at der 
kun vil være en mindre på-
virkning af naturen på hele 
projektområdet, fordi area-
let af krat vil stige. Hvor alt 
det krat skal vokse, kan vi 
ikke få øje på, og det frem-
går heller ikke af rapporten. 
Konklusionen virker ikke 
seriøs, når vi ser på bygge-
riets omfang med planlagte 
veje og stisystemer på hele 
byggegrunden.

Søen/vandhullet bidra-
ger både som føde-, yngle-, 
opholds- og drikkested for 
adskillige dyr. Masser af 
fugle, frøer, insekter, stor 
vandsalamander, orme, 
snegle med mere lever der. 
Viben og lille præstekrave 
har ynglet der. Desværre 
ikke i år på grund af prøve-
boringerne.

Søen bruges også som 
rasteplads og fødested for 
masser af trækfugle. Blandt 
andre strandskade, svale-
klire (truet art), stenpik-
ker, rødrygget tornskade, 
bynkefugl, vibe, lille præ-
stekrave, gul vipstjert og 

ringdrossel. Spændende at 
se når de afsøger jordbun-
den for orme, snegle med 
videre, inden deres tur går 
videre.

Ifølge miljøredegørelsen 
vil søen blive bevaret i sin 
nuværende udstrækning. 
Men med bygninger, jord-
påfyldning og veje så tæt på 
søen er dette ikke muligt.

Stor vandsalamander fin-
des på hele projektområdet. 
Den er en af de særligt føl-
somme og fredede arter, 
som er beskyttet af EU-
habitatdirektiv (som bilag 2 
og bilag IV art). Som afvær-
geforanstaltning foreslås 
det i VVM-redegørelsen, at 
salamanderne på området 
indfanges i fælder/spande. 
Hvor effektiv denne ind-
samling vil være, og om det 
vil være dyreetisk og lovgiv-
ningsmæssigt forsvarligt, 
er vi meget tvivlsomme 
over for.

Giftig undergrund
Hele undergrunden under 
Vejlands Kvarter udgøres 
af lossepladsfyld. Det skøn-
nes, at der henligger cirka 
én million kubikmeter fuld-
stændigt ukontrolleret los-
sepladsfyld under hele byg-
gegrunden. Fyldet stammer 
fortrinsvis fra perioden ef-
ter Anden Verdenskrig og 
indtil 1974, hvor losseplad-
sen lukkede.

Affaldet kommer fra hus-
holdninger af alle slags 
og fra de dengang stærkt 
forurenende industri-, pro-
duktions- og håndværks-
virksomheder af alle slags 
i København og omegn. 
Der var byggeaffald af alle 
kategorier samt kemisk- og 
biologisk affald fra gød-
nings-, foderstof-, pesticid-, 
imprægnerings-, olie-, ma-
lings- og medicinalindu-
strier og derudover affald 
fra hele underskoven af 
værksteder og håndværks-
virksomheder i København.

Bekræftelse på de mange 
affaldskategorier, herunder 
særdeles giftige og sund-
hedsfarlige organiske og 
uorganiske kemiske forbin-
delser, er fundet i de under-
søgelser af undergrunden 
og grundvandet, som er 
gennemført i forbindelse 
med VVM-redegørelsen.

Advarselsflaget er hejst 
vedrørende de permanent 
opstigende giftige og far-
lige gasser (lossepladsgas-
sen Metan) og luftbårne 

farlige kulbrinte- og tung-
metalforbindelser (inklusiv 
kviksølv). Der er tillige fun-
det særdeles giftige cyanid 
og klorholdige pesticidfor-
bindelser. Flere af de på-
viste stoffer er kræftfrem-
kaldende og kan medføre 
kroniske påvirkninger for 
mennesker. 

Vedrørende jordforure-
ningen og VVM-redegø-
relsen skal der også søges 
historisk indsigt om forhol-
dene, og folk med kendskab 
til området skal medinddra-
ges som kilder. Disse kilder 
er ikke med i redegørelsen. 
Det fremgår heller ikke, om 
Sundhedsstyrelsen som an-
svarlig for folkesundheden i 
landet er hørt i sagen.

Som følge af byggegrun-
dens beskaffenhed er der 
i miljørapporterne gjort 
meget ud af at pege på 
foranstaltninger, der kan 
afværge og mindske de 
mange konsekvenser, som 
jordforureningen vil få for 
byggeriet og for de tusinder 
af mennesker, der skal bo i 
Vejlands Kvarter, oven på 
denne forurenede og giftige 
undergrund.

Som væsentlig afvær-
geforanstaltning foreslår 
miljøredegørelsen, at der 
installeres omfattende 
ventilationsdræn og mem-
braner under hele bygge-
grunden. Til at sikre foran-
staltningernes effektivitet 
foreslås det i redegørelsen, 
at der gennemføres yderli-
gere undersøgelser. I den 
forbindelse virker det påfal-
dende, at By & Havns rådgi-
ver (bygherrens rådgiver), 
inden disse undersøgelser 
er foretaget, er af den opfat-
telse, at omhandlede afvær-
geforanstaltninger vil kun-
ne sikre de 5.000 beboeres 
sundhed og sikkerhed.

I den nuværende miljø- 
og klimakrise finder vi det 
betænkeligt, at et flertal af 
politikere på Københavns 
Rådhus ønsker at føre dette 
projekt ud i livet. Det gøres 
samtidigt med, at samme 
kor af politikere ved en-
hver lejlighed gør sig til 
talsmænd for en grønnere 
hovedstad i fremtiden. Med 
Vejlands Kvarter fjernes der 
et vigtigt grundlag for med-
virken til at gøre hovedsta-
den CO2-neutral i 2025.

Affredningen af de cirka 
20 hektar er sket uden om 
Fredningsnævnet, hvilket 
er en klar tilsidesættelse af 
landets demokratiske reg-
ler.

Med projektet vil Amager 
Fælled som hovedstadens 
GRØNNE KRONJUVEL 
blive ødelagt for evigt.Foto: Nikolaj Kirk
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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 17. januar kl. 11                     
Andagt ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 24. januar kl. 11                     
Andagt ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 31. januar kl. 11                     
Andagt ved sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 7. februar kl. 11                      
Andagt ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 14. februar kl. 11                    
Andagt ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 21. februar kl. 11                    
Andagt ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 28. februar kl. 11                    
Andagt ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 7. marts kl. 11                         
Andagt ved sognepræst  
Inger Lundager

Søndag den 14. marts kl. 11                       
Andagt ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 21. marts kl. 11                       
Andagt ved sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 28. marts kl. 11                       
Andagt ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER

TAK foR bIdRAg 
TIl jUlEHjælp 
2020
Islands Brygges Sogns 
Menighedspleje skal hermed bringe 
en tak til alle, der på forskellig vis 
har ydet bidrag til sognets julehjælp 
i 2020. Bidragene har gjort det 
muligt at give en håndsrækning 
til 22 enkeltpersoner og familier i 
anledning af julen.
En særlig tak til Genbryggen for 
deres bidrag, uden hvilket det 
ville være vanskeligt at yde denne 
støtte.

www.bryggebladet.dk 
find os på:

KoRTE 
gUdSTjENESTER
Mange spørger os, hvordan den 
nye corona-situation påvirker 
kirkens gudstjenester. Kravene 
til areal og afstand under 
gudstjenester er blevet skærpet, 
og varigheden er begrænset. 
Indtil videre holder vi derfor korte 
andagter i stedet for højmesser, 
og kirkegængerne vil opleve en 
anderledes stemning under de nye 
retningslinjer: 

 ❙ Der vil kun være plads  
til få kirkegængere. 

 ❙ Andagten vil vare under  
en halv time. 

 ❙ Der bliver ingen sang  
af nogen art. 

Og vi opfordrer kraftigt til, at 
alle bærer mundbind under hele 
gudstjenesten.  Vi kan ikke sige 
noget om, hvornår vi kan håbe at 
holde en rigtig højmesse igen.
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Af: Dennis Schnell-Lauritzen, 
bryggebo og kandidat til 
Borgerrepræsentationen for 
Socialdemokratiet

Så fik vi lige en coronaned-
lukning i nytårsgave. Det 
betyder blandt andet, at 
langt de fleste skolebørn 
skal have hjemmeundervis-
ning til 17. januar. Og hvem 
ved, om coronatiden er over-
stået med denne omgang 
hjemmeundervisning? Jeg 
kan godt være i tvivl. Derfor 
tænker jeg også en hel del 
på, om skolerne får arrange-
ret hjemmeundervisningen 
bedst muligt?

I min søns 6. klasse blev 
der i december varslet on-
lineundervisning fra klok-
ken 8 til klokken 14. Det 
er meget, meget længe at 
sidde foran skærmen. Især 
for en ung drengekrop. Jeg 
tvivler på, det er den bedste 
måde at gøre det på. Selv for 
voksne gælder der et råd 
om, at man helst kun skal 
holde onlinemøder i 90 mi-
nutter ad gangen.

Som lægmand og foræl-
der virker det uforståeligt, 
at man ikke prioriterer 
benhårdt, i hvilke fag og un-
dervisningstyper det giver 
bedst mening at satse på i 
coronatiden. Så kan man 
lave en mere intensiv og 
kvalitetsfokuseret under-
visning i for eksempel ma-

tematik eller biologi, hvis 
det er der, klassen har mest 
behov for tiden. Andre fag 
og aktiviteter må så nedpri-
oriteres. Det kan ikke være 
anderledes, hvis man skal 
have en coronaskoledag, 
der hænger sammen. 

Men nej, tænker du må-
ske. Der gælder jo læse-
planer og mål for timetal i 
både kristendom, musik, 
historie, matematik, dansk 
og naturfag. Og den regu-
lering skal vel stadig over-
holdes?

Det er meget muligt, at 
central regulering af fag 
og timer besværliggør den 
form for tilrettelæggelse 
af skoledagen. Og her er vi 
netop ved et af folkeskolens 
problemer. Central regu-

lering, stive regler og den 
ulykkelige skolereform fra 
2014 gør det svært at lave 
den undervisning, som for 
eksempel passer til 6. B på 
Skolen på Islands Brygge. 
Derfor er et af mine juleøn-
sker, at Københavns Kom-
mune viser lidt coronacou-

rage og vender det blinde 
øje til skoler, som laver un-
dervisning, der virker, men 
måske ikke holder alle for-
malia.

I det hele taget bør flek-
sibilitet blive nøgleordet 
for folkeskolen i 2020'erne. 
Københavns Kommune bør 
gå aktivt ind i den ændring 
af folkeskolereformen, som 
undervisningsminister Per-
nille Rosenkrantz lægger 
op til. Lærere, forældre, le-
delser og elever bør få langt 
friere rammer til at lægge 
timerne, som man lokalt 
mener virker bedst. Hvis 
man vil have to lærere i vig-
tige timer mod at skrotte 
UUV-timerne eller have 
færre timer i andre fag, bør 
det være muligt. Hvis man 
vil skære ned på for eksem-
pel svømmeundervisning 
eller kristendom og i stedet 
holde nogle fede lejrskoler, 
bør det være muligt.

DEBAT

Test din viden - svar
1. (b). 1953 for børn under 16 
og 1954 for alle. i 1953 udstedte 
stadslægen et forbud for børn 
under 16 år mod at svømme 
i havnen. i årene op til havde 
undersøgelser allerede vist, at 
det samme vand var uegnet som 
fiskevand.
2. (a). sejlet til Havneholmen 

ved Fisketorvet og fik navnet 
Copencabana.
3. (c). Åbent hele året.
4. (c). dansk organist og 
komponist(1893-1952). Thomas 
Mygdal-Madsen var statsminister 
1926-1929(V). Hans Peter 
sørensen var overborgmester 
1946-1956(s).

Hvor fri er den 
frie natur?

Af: Glenn Ziquer Xavier

Jeg kalder min tegning for 
"Den frie natur". Den jeg 
har haft fornøjelse af i så 
mange år.

Under årets alle sæsoner, 
i min skilsmisse, bekymrin-
ger, men også i livsglæden. 
Jeg går ude på Fælleden 
hver eneste dag, og jeg har 
set rådyrene forsvinde.

Engang kunne man se en 
hel flok stå sammen. Men 
i dag er det ikke så mange 
tilbage. I dag bliver hver 
eneste kvadratmeter heg-
net ind med elektrisk hegn 
og tamdyr. Så i stedet for en 
mangfoldig natur med rig 
biodiversitet møder du en 
konstrueret natur. 

Noget af det første, man 
bliver mødt af, når man vil 
ind på Fælleden, er et skilt, 

hvorpå der står: "Velkom-
men i det fri". Men næsten 
hver en kvadratmeter af 
Fælleden er nu indhegnet. 
Så hvor meget af det frie na-
tur er egentlig fri?

Selv på "Rute til Ro" er 
det ikke så meget ro tilbage. 
Selv om du ind imellem ser 
mennesker, der prøver at 
bevæge sig i "slowmotion" 
til kommunens maskinlyd. 
Hvordan bliver det, når 
By & Havn sammen med 
Københavns Kommune 
begynder at bygge på Fæl-
leden? Hvad meget ro bliver 
det tilbage, når alle menne-
sker skal prøve at trænges 
på de få kvadratmeter, der 
er tilbage, og hvad sker der 
med alle de vilde arter?

Illustration:  
Glenn Ziquer Xavier

Bryggens skolebørn har brug for 
coronafleksibilitet 

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Har du ikke 
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Brygge-
net-stik i din lejlighed, er 
det højst sandsynligt fordi 
du bor i en af de boligfor-
eninger på Islands Brygge, 
der endnu ikke er med i 
Bryggenet. Du kan forhøre 
dig hos din bestyrelse om 
din boligforening allerede 
er med i Bryggenet eller de 
evt. er i dialog om at blive 
tilsluttet.

Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor mange, 
I er, så tager vi gerne en 
snak med jer om, hvad der 
skal til for at netop I kan få 
Bryggenet.

Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/. 

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: 167 kr./md. 
Mellempakke: 372 kr./md. 
Mellempakke med Bland 
Selv: 372 kr./md. 
Fuldpakke: 500 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
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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NeUMANNS 
NATUR

darwins darling
Kødædere, lort og cykelspænder. 
2021 har så meget godt at give os. 
Tjek lige mulighederne ud herunder, 
og bliv begejstret eller blot ansporet 
til mere billigt skidt, som Poul 
Henningsen kaldte naturen

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Flickr.com
redaktion@bryggebladet.dk

En sød dame fra ejendom-
men, som er hundelufter-
kollega, fortalte, at hun 
havde fået æren af, at en fi-
skehejre sked på hende fra 
luften. Tænkte at lige fiske-
hejrelort lugter af fisk, og 
det nok ej var en Chanel nr. 
5 odor – men hun var cool 
og syntes, det var en sjov og 
skæv oplevelse. Altid har 
man hørt, at skider en fugl 
på en, så har man en heldig 
dag. Nogle spiller lotto lige 
efter og den slags. Mange 
folkeslag, russere, kinesere 
med flere har den samme 
forståelse af, at fuglelort er 
en velsignelse – og forkla-
ringen er vist blot, at netop 
fordi det er så sjældent, ja 
så er man heldig. Og hvis 
vi alle tænker tilbage på 
korte og lange liv, så er det 
en højst usædvanlig ting at 
blive ramt. Det er sku da 

dobbelt held at blive ramt, 
da blot man er ude, er man 
heldigt, så vær heldig hver 
dag.

Blærerod er en 
blærerøv
Darwin skriver, at aldrig har 
han været så lykkelig som 
af at studere kødædende 
planter – ja han var speciel 
som menneske og gigan-
tisk som videnskabsmand. 
Vi har flere kødædende 
planter på Fælleden, og al-
lerede nu kan I glæde jer til 
at møde en massemorder 
og verdensrekordholder. 
Blærerod er en lille vand-
plante, som også findes i de 
kunstige kanaler ved Uni-
versitetet og ved DR Byen. 
Fra juni og frem blomstrer 
den med smukke små gule 
blomster og er dermed let 
at genkende for os. Blom-
sterne tiltrækker bestøvere 
helt old school – men det 
er under vandet, at blære-

rod er en mega seriedræ-
ber. Den har en række små 
sække med kraftigt under-
tryk. Når et insekt eller for 
eksempel en dafnie tiltræk-
kes af dufte, der udsendes 
af vandplanten – rører de så 
ikke helt tilfældigt ved små 
hår, der udløser spændin-
gen, og de suges ind, kvæ-
les og opløses. Dog er deres 
sidste rejse en rekord, og 
heldige kan de måske kalde 
sig – da suget er på 600 G. 
Det gyldne tårn i Tivoli le-
verer 1 G og Dæmonen 4 G, 
og vi besvimer og sikkert 
dør ved 6-10 G. Derudover 

har blæreroden en anden 
verdensrekord: Der er fun-
det 150.000 smådyr fanget 
i de små sække – en meget 
lang blærerod. Besøgende 
ænder og andre vandfugle 
spreder netop nu frøkapsler 
fra blæreroden, så med lidt 
held ser vi den mange flere 
steder. Den er ret sjælden, 
men vi skal da være lidt 
heldige på Amager, hvor 
den findes mange steder. 
Husk, at alle kødædende 
planter nakker smådyr og 
ikke Fido eller Bent-Ole på 
tre år. I Sydamerika er der 
en flagermus, som tager op-

hold inde i den kødædende 
plante om dagen – gå selv 
på opdagelse på nettet om-
kring de interessante plan-
ter.

Gå ej
Amarminoen på gåben er 
sku ej for børn eller svage. 
Den er ond lang, og bare 
fra Sjællandsbroen til mo-
torvejsbroen er det en flere 
kilometer lang plage af 
lineal-lige-ud-lidelse. Men 

der er mange gode områ-
der på vejen. Anbefaler at 
hoppe på jernhesten og 
tage dele eller hele af Amar-
minoen fra sadlen. Tjek lige 
vinden, hvis den er kraf-
tig og fra syd/vest af, kan 
man snyde og tage cyklen 
med metro til Vestamager 
station eller lignende. Men 
under alle omstændigheder 
er både Pinseskoven og Fa-
sanskoven på Vestamager 
skønne, og I finder helt sik-
kert stille stier for jer selv – 
selv i disse naturbefærdede 
tider. Min cykel har plaget 
mig mange gange om at 
komme på tur. Her har jeg 
ofte været nød til næsten 
at bruge ringeklokke for at 
få store bander af dådyr til 
at flytte sig fra stien. Ellers 
har ensomheden, stilheden, 
studiet i brune nuancer og 
lyset været gode rejsekam-
merater. Vinden er en evig 
nærværende vendekåbe – 
men den vender man sig til, 
og den udgør så bjergene.

Blærerod har ingen rod.


