Det forsømte år

De bortkomne pakker

Det coole Bryggen

Restriktioner og nedlukning
rammer de unge hårdt.
Alberte Ingrisch er blandt de
under 30-årige, der er ramt
af ensomhed og eksistentiel
forvirring på grund af coronapandemien.

Postbudet ringer altid to
gange. Dao sender en natlig
SMS, men glemmer ofte
at aflevere pakken. Det har
mere end 30 bryggeboer
oplevet op til flere gange.

Tivoli og Den Lille Havfrue er
passé. Sine Louise Schmidt
guider danske og internationale turister til det coole og
kuriøse København og ikke
mindst Islands Brygge.
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Bryggen bliver badet i blålys
I en vinter, der føles mørkere end normalt, lyser Copenhagen Light Festival op midt i detnedlukkede kulturlandskab.
Mellem den 5. og 27. februar er der sat strøm til mere end 30 lysværker over hele byen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Christoffer Askman
redaktion@bryggebladet.dk

Der er langt mellem de
kulturelle tilbud med de
nuværende coronarestriktioner, nedlukninger og
forsamlingsforbud. Men ét
arrangement synes næsten
skræddersyet til den mørke
og begivenhedsløse vinter,
vi bevæger os igennem i
sneglefart. I det meste af
februar lyser mere end 30
forskellige lysværker nemlig byrummet op, når Copenhagen Light Festival for
fjerde år i træk ruller den
lange forlængerledning ud.

Således oplyst
På Bryggen lægger GoBoat igen i år hus til et

Sidste vinter oplyste Arthur van der
Zaags værk ‘Take
a Look Inside’
GoBoats hus i
Havneparken.

værk. Sjøgren Music og
lysvirksomheden Desorbs
immersive lyd- og lysshow
med titlen ‘Nuets portal’
består af et LED-rør formet som en forvrænget
cirkel med en skarp, oplyst
kant. “Denne kant skaber
en klar grænse i rummet;
en portal. Portalens omkreds skitseres yderligere
af en laser, der samtidig
danner et forsvindingspunkt i midten af portalen.” Man skal nok se det
for helt at kunne forestille
sig det.
Det kan man til gengæld
fra Havneparken, Langebro eller helt ovre fra Kalvebod Brygge. Så det er
intet problem at holde to
meters afstand til andre beskuere.
På den modsatte side af
vandet vil Kalvebod Bølge
igen i år være oplyst som
en regnbue, der reflekterer
i vandet.
Det fulde program for
Copenhagen Light Festival
kan findes på copenhagenlightfestival.org, hvor der
også kan findes billeder af
både aktuelle og tidligere års
lysværker.

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE
Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge

Amagers rammemand
Kære kunder

Vi har ikke en onlineshop, men har du en forespørgsel på
indramning / skifterammer du ønsker at købe, så kontakt os
på Tlf. 32590088
Mail: kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk
Sms 22 25 61 89

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*
Nybolig Islands Brygge

Betaling via mobilepay 211121
Når varen er betalt kan du
afhente den (efter nærmere
aftale) ude foran butikken
Vi er i butikken mandag til
fredag 8 til 15.
Venlig hilsen Kjærulff Rammer

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk

* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

Grundlagt 1987

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Åbent: man-fre 08.00-15.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Rød eller
mørkerød
Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Med mindre end 300 dage til kommunalvalget den 16. november
begynder både garvede og aspirerende byrødder nu at røre på sig.
Ét efter ét lancerer partierne deres
opstillingslister og spidskandidater, og politikere og kandidater
blander sig mere aktivt i debatterne på de sociale medier og på
debatsiderne i aviserne.
Det kom blandt andet til udtryk
da Line Barfod som nyudklækket borgmesterkandidat for Enhedslisten pludselig dukkede op i Amager
Fælleds Venners facebookgruppe for at meddele sin
og sit partis fortsatte opbakning til kampen mod
Vejlands Kvarter. Et relativt stille vælgerhav at fiske
stemmer i, når man repræsentere det med længder
største af de to partier, der konsekvent og kategorisk har afvist alle byggeplaner på Fælleden. Men
næppe det sted, hvor det sidste rygstød, der skal
til for at tippe magtbalancen og gøre Enhedslisten
større end Socialdemokratiet skal findes. Fælledsagen var i hvert fald ikke nok til at få skovlen under
Frank Jensen ved sidste kommunalvalg i 2017, hvor
samtlige partier i den såkaldte grønne fløj gik tilbage med undtagelse af Alternativet, der bragede ind
i Borgerrepræsentationen; dog uden at det kostede
ret mange socialdemokratiske stemmer.
Kommunalpolitik i København er en helt anden
størrelse end landspolitik. De kommende ni måneders valgkamp er ikke et opgør mellem rød og blå
blok men derimod om hvorvidt København er rød
eller mørkerød. Og hvor Mette Frederiksen har
kunne fokusere sin energi på arbejderstemmerne i
produktionsdanmark, fordi hun ved at de røde akademikerstemmer blev indfanget af de øvrige partier
i rød blok, så kæmper Sophie Hæstorp Andersen
som overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet
om de samme stemmer som Line Barfod. Derfor er
det næppe nogen tilfældighed, at Hæstorp Andersens i den seneste uge har fremsat forslag, der på
papiret lyder som noget, der er groet i Enhedslistens
have. Et ønske om at hæve kravet om andelen af almene boliger i nybyggeri fra 25 til 30 procent og et
radikalt forslag om at nedlægge en tredjedel af byens gadeparkeringspladser, som Line Barfod kaldte
‘fantastisk’ i Politiken.
I skrivende stund er der næsten dødt løb mellem
de to partier, men man bliver ikke overborgmester
alene af at få flest stemmer. Hvis Enhedslisten skulle
gå med ambitioner om at vippe Socialdemokratiet af
pinden, skal de først overtale de øvrige partier i Borgerrepræsentationen om, at det er en god idé.

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: 20 68 11 62 (hverdage mellem 9-16)
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk

Guldsmed går til kamp med
udenlandske bookingportaler
Hotel Guldsmeden og tre andre
hotelkæder står bag ny dansk
bookingportal, der tager kampen op
mod udenlandske booking sites
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Udenlandske bookingportaler som booking.com og
hotels.com tager sig uforholdsmæssigt godt betalt
for at sælge værelser på
danske hoteller. Og det
uden at betale så meget
som en krone tilbage i hverken moms eller skat. Sådan
lyder anklagen fra Sandra
Weinert, der står bag hotelkæden Guldsmeden, der
blandt andet har til huse på
Bryggen.
Hun træt af, at de udenlandske tjenester opkræver 15-23 procent af betalingen, hver gang der
bookes et værelse på et af
hendes hoteller gennem
bookingportalen. Derfor
har hun sammen med indehaverne af Hotel SKT.
Annæ, Arthur Hotels og
Andersen og Absalon Hotels taget initiativ til en ny,

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Louise Gantzel

Redaktør: Kenneth Dürr (bum), Andreas Kirkeskov (AK47) (ansv.)

Hvad gør man, hvis man
gerne vil have nogle nye
spillertrøjer til sit fodboldhold? Man laver selvfølgelig
lidt research på, hvad print
og trøjer koster, laver en
præsentation i PowerPoint
og sender det rundt til de lokale virksomheder på Bryggen. Sådan tænkte 10-årige
Nor Gantzler fra Hekla i
hvert fald, og nu har han
sikret nye sponsortrøjer til
sig selv og sine holdkammerater.
– Han har selv taget initiativet til det og også selv
skrevet teksten, som han
sendte rundt til de lokale
virksomheder. Jeg har bare
hjulpet lidt med fra sidelinjen, siger Louise Gantzel,
der er Nor Gantzels mor.
Selv har han fundet inspirationen til at få nye trøjer

Webmaster: William Gauthier
Annoncer: Kenneth Dürr 60 60 91 16
DTP: Jens Burau (supergreen.dk)
Korrektur: Asger Jeppesen(aj)
Administration: Karsten Poulsen
Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk
Oplag: 9.700
Distribution: Freja Lind (ansv.)
Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen,
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.
Næste nummer udkommer: 10. februar
Deadline: 4. februar

Redningskrans til
hotelbranchen
Den kommende nye danske bookingportal har fået
navnet ‘CoolCopenhagen’
og er kommet til verden
med økonomisk fødselshjælp fra Erhvervsministeriets Omstillingspulje.
Sandra Weintert håber, at
satsningen kan blive hotelbranchens redning i en
svær tid.
For hver booking på det
ny site går 10 procent til
CoolCopenhagen.
Men
i modsætning til hos de
udenlandske konkurrenter
bliver der svaret skat af pengene, og en del af indtjeningen bliver kanaliseret ud i
turismebranchen på anden
vis. Fortjenesten skal nemlig bruges til at markeds-

Heklas U11-drenge har fået nye
spillertrøjer, der er sponsoreret
af den lokale REMA 1000. Og
initiativtageren bag aftalen er holdets
10-årige målmand, Nor Gantzel, der
selv opsøgte Bryggens virksomheder
for at finde en sponsor

redaktion@bryggebladet.dk

Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt

danskejet bookingportal,
der skal tage konkurrencen op med de internationale giganter.

føre København som destination.
I første omgang bliver det
kun muligt at booke hoteller
i Storkøbenhavn på CoolCopenhagen, men projektet er
født med vokseværk. På sigt
kan det rulles ud til alle hoteller i Danmark.

Hotel Guldsmeden
har sammen med tre
andre hoteller taget
initiativ til en ny,
dansk hotel-bookingportal, der skal vinde
kunder tilbage fra de
store, internationale
booking sites.

10-årige Nor skaffede
Hekla nye sponsortrøjer

Udgiver: Bryggebladet
Redaktion: Aleksander Thastum, Marianne Barfod (kisser), Vanessa
Wolter, Jørgen Østergaard, Philip Thinggaard, Victoria Bloch Blytt
Sandstad, Anne Kirstine Rasmussen, Hans Buhl, Mads Kristian
Mikkelsen
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fra et andet familiemedlem.
– Jeg så, at min storebrors
hold lige havde fået et nyt
sæt spillertøj, og det var rimelig cool, så det synes jeg
også, vi skulle have, siger
Nor Gantzel.

Gør en forskel
Den heldige sponsor af Heklas U11-drenges nye trøjer

er den lokale REMA 1000
med Jakob Beukel i spidsen. Han kunne ikke stå for
Nor Gantzels tilbud, så han
valgte at slå til. I oplægget
skulle der ellers have været
to sponsorer – en foran på
trøjen og en bagpå trøjen –
men Jakob Beukel valgte at
købe begge pladser.
– Det er helt fantastisk, at
han tænkte på at kontakte
os, og vi vil jo hellere end
gerne hjælpe de lokale foreninger. Jeg havde faktisk
allerede tænkt over, hvordan jeg kunne hjælpe Hekla,
inden Nor kontaktede mig,
siger Jakob Beukel.
Da trøjerne blev overrakt
til Nor Gantzel og Jakob
Beukel, var der flere fra Hekla, der var mødt op for at
være med.
– Man kunne virkelig
mærke, at man gjorde en
forskel, siger Jakob Beukel.

Livsvigtigt initiativ
Der er også stor ros fra U11målmandens træner Henrik
Ekmann.
– Det er alletiders, at en
10-årig dreng får opbakning
af sine forældre til at skaffe
en sponsor til Hekla. Det er
vigtigt med det frivillige initiativ, for uden det, så ville en
breddeklub som vores ikke
kunne overleve, siger han.
Han mener også, at det er
et tegn på, at Hekla er hele
Bryggens klub. Både i den
‘den gamle del’ og nu også
i den ‘nye del’.
– Det er herligt, at det er
en af de nye virksomheder
nede i den ‘nye del’ af Islands Brygge, der vælger
at gå i spidsen for at støtte
op om Hekla, siger Henrik
Ekmann.
Nor Gantzel har også kun
fået gode kommentarer fra
sine holdkammerater.
– De andre på holdet synes, det er mega cool, at vi
har fået nye trøjer, siger han.

Jakob Beukel fra REMA
1000 (til venstre) var
hurtig til at slå til, da
10-årige Nor Gantzel
(i midten) tilbød ham
at være sponsor på
Heklas U11-drenges nye
trøjer. Til stor glæde for
holdets træner Henrik
Ekmann (til højre).
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Brand i Jan Kleins atelier
Kunstneren Jan Kleins atelier i stueetagen i A-huset
brændte mandag i sidste uge. Årsagen til branden
kendes endnu ikke, men Jan Klein selv mistænker en
kortslutning i en printer

P

➜

PARKERING
Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00)
Døgnparkering (alle dage 0-24)

Kr. 762,75 /md.
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

Nu skal der dannes overblik
over skadernes omfang.
– Det er sort overalt, det
er noget lort, konstaterer
han kortfattet, men fortsætter:
– Jeg ved ikke, hvor meget der er gået tabt, hvad

Males skal der
Nu skal værkstedet gøres
i stand, så det kan tages i
brug igen. I mellemtiden
må Jan Klein tage alternative metoder i brug.

– Jeg har lidt backup i
kælderen, men der er ikke
noget lys, så jeg mangler
bestemt et lokale. Males
skal der jo, jeg har trods alt
bestillinger, og jeg har også
brug for at holde mig i gang.
Så må jeg jo stå i det sorte
hul i kælderen.

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

DTÅbningstider320
GONye
D 340
Purely Professionel

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

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

00

SPAR
BU
TIL
på Christianshavns Apotek.
00
APOTEKET
Før op til 505,00

00

PÅ Alle hverdage 8.00-18.00

!
E NU9.30-14.00.
LIGLørdag

OP TIL

120

MBER
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV

Få din yndlingsret
leveret til døren
eller som takeaway

Vi glæder os til at se dig.
SPAR
OP TIL
00

165

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

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter
Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

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

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

FEST ?

PA T E R

Op i røg

Mandag den 18.
januar lidt over
klokken 13 brændte
Jan Kleins atelier
og værksted i Ahuset.

A

D

– Det brændte! Der var
masser af flammer, masser
af røg. Jeg lå heldigvis ikke
og tog en morfar, fortæller
en stadig meget påvirket Jan
Klein om den brand, der brød
ud i hans atelier og værksted
i stueetagen af A-huset i
Drechselsgade i sidste uge.
Den 69-årige maler var selv
til stede i værkstedet, da det
lidt over klokken 13 pludselig
røg kraftigt fra baglokalet.
– Røgudviklingen var så
ekstrem. Det var en ulækker, giftig røg. Sikkert fra
den store printer af plastik,
der stod i baglokalet. Min

der kan reddes, og hvad der
kan renses. Men der er ikke
noget, der ikke har taget
skade. Jeg tvivler på, at nogen af mine billeder derinde
kan bruges.
Selvom Jan Klein føler
sig slået hjem, forsøger han
ikke at dvæle ved ulykken.
– Der er ikke noget at gøre
ved det. Man bliver ikke rig
af at ærgre sig. Men derfor
er det nu alligevel svært at
lade være.

EO

redaktion@bryggebladet.dk

første tanke var at smide
vand på for at forsøge at
slukke ilden, men det gik
så stærkt, at det ikke kunne
nytte noget.
Årsagen til branden er
endnu ukendt, men Jan
Klein selv forestiller sig,
at det kan skyldes en kortslutning. Eventuelt i selv
samme printer.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

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
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os for etud,
uforpligtende
tilbud. Brygge.
skal
forventes
fra
topproducenten
Drouhin.
eller
Påskeæg
gratis
på Islands

Påskeæg eller...

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

www.bryggebladet.dk

4

BRYGGEBLADET

NYHEDER

28. januar 2021

Nedlukningen får
unge til at føle sig
mere ensomme
En ny undersøgelse viser, at unge under 30 år føler sig mere
ensomme under nedlukningen. Samtidig er det også den
aldersgruppe, der føler sig mest ensom. En af de unge er
20-årige Alberte Ingrisch, og hun er bekymret for, hvad
nedlukningen kan komme til at betyde for hendes generation
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Alberte Ingrisch lander i
Vietnam 1. marts 2020. Hun
skal på sit livs dannelsesrejse. En tre måneder lang
solotur i Asien. Men efter
et par uger ser hun et pressemøde på sin laptop, hvor
statsminister Mette Frederiksen råder alle danskere
til at komme hjem. En ny
virus spreder sig over hele
verden, og mange lande
begynder at lukke deres
grænser. Alberte Ingrisch
tager flyet hjem til Danmark, og det tre måneder
lange eventyr, blev kun til
tre uger. Da hun kommer
hjem, sidder hun pludselig
alene på sit værelse hjemme
hos mor i Weidekampsgade. Helt uden planer. Hendes ungdom er sat på pause
på ubestemt tid.

Psykiatriske
følgevirkninger
En ny international undersøgelse fra blandt andet Københavns Universitet viser,
at ensomheden er steget
blandt unge under 30 år under coronanedlukningen. I
Danmark har næsten 25
procent af aldersgruppen
en høj grad af ensomhed.
Det tal var i 2017 nede om-

Alberte Ingrisch skulle
egentlig have brugt
sine sabbatår på en
rejse i Asien og et
ophold på en højskole,
men det satte corona
en stopper for. Nu
sidder hun hjemme og
venter på, at hendes
ungdom kan komme i
gang igen.

kring 10 procent. I en anden
undersøgelse fra Aarhus
Universitet melder hele 40
procent af unge mellem
18 og 34 år, at de føler sig
ensomme. Det betyder, at
unge er den aldersgruppe,
der er hårdest ramt af ensomhed.
– Det er en markant stigning. Vi forventer, at en
stor del af ensomheden vil
forsvinde sammen med, at
restriktionerne bliver ophævet. Men der vil også være
nogle, der måske er mentalt
mere sårbare, der kan udvikle langvarige psykiatriske følgevirkninger som for
eksempel angst eller depression. Noget som de måske
ikke ville have udviklet, hvis
ikke der havde været en nedlukning, siger professor Naja
Hulvej Rod fra Institut for
Folkesundhed på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
på Københavns Universitet.

Identitetsforvirret
Hvis Alberte Ingrisch skal
beskrive, hvordan hun har
det, så vil hun sige, at hun
længes efter noget mere.
Sådan har de fleste det nok
under coronanedlukningen,
men det er lidt noget andet,
når man er 20 år og gerne
vil ud og opleve verden.
– Jeg vil sige, at jeg føler
mig identitetsforvirret. Når

man er på min alder, så vil
man gerne bare ud i verden
og erfare noget, møde nogle
mennesker og finde ud af,
hvem man selv er. Og man
skaber meget sin identitet
gennem fællesskaber, siger
hun.
Netop fællesskaber kan
det være svært at finde under en nedlukning. Alberte
Ingrisch havde ellers planlagt, at hun skulle på højskole i den første halvdel af
2021, men det er blevet udskudt på ubestemt tid. Hun
har dog været til et virtuelt
møde med højskolen, hvilket gav hende noget håb.
– Det er lidt et plaster på
såret, at jeg ved, der er nogle andre rammer på den anden side af nedlukningen,
hvor jeg kommer til at møde
en masse nye mennesker,
siger hun.
Lige nu ses hun kun regelmæssigt med to veninder,
men også her er coronarestriktionerne en konstant
hæmsko.
– Vi har lidt skiftedes til
at skulle være i isolation,
fordi vi har været i nærkontakt med en smittet. Så jeg
synes faktisk, vi har aflyst
en del aftaler, siger Alberte
Ingrisch og fortsætter:
– Til nytårsaften var der
faktisk en af mine veninder,
der blev smittet med corona, så der endte jeg pludse-

lig med, at jeg skulle holde
nytårsaften alene sammen
med min mor.

Særlige restriktioner
I den internationale undersøgelse fra blandt andet
Københavns
Universitet
har man også set på ensomhed hos unge under 30 år i
Frankrig, Holland og Storbritannien. Og her ligger
Danmark på en andenplads
med de næsten 25 procent
unge, der har en høj grad af
ensomhed. Kun overgået af
Storbritannien med knap 32
procent. I Frankrig og Holland var tallet på henholdsvis godt 16 og 13 procent.
Ud over at se på udviklingen har forskerne bag også
set på, hvad der kunne være
en mulig løsning.
– Samtidig med at man
selvfølgelig skal gøre, hvad
man kan for at begrænse
smittespredning og behandle syge, så synes jeg
godt, at man kan tage det
med, at det kan få nogle
ødelæggende konsekvenser
for de unge, at vi ser den her
massive nedlukning, siger
Naja Hulvej Rod.
Hun foreslår, at man
blandt andet kan lave nogle
særlige restriktioner for de
unge, så længe det passer
ind i den generelle strategi
for nedlukningen.

– Man kunne for eksempel lave varierede restriktioner, så unge måske godt
måtte mødes mere end fem
personer. Det kunne være
med til at tage toppen af ensomheden, siger hun.
I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns
Kommune er man opmærksom på problemet. Derfor
har man blandt andet valgt
at omlægge forvaltningens
forskellige gruppesamtaler
for unge med ensomhedsproblemer til et online-format.
- På den måde kan vi holde fast i de unge, vi allerede
hjælper, og også hjælpe de
nye, der måtte komme til,
siger Sten Kruse-Blinkenberg, der er centerchef i
Center for Mental Sundhed
i Københavns Kommune.
De unge bliver henvist til
grupperne gennem studievejlederen på for eksempel
deres gymnasium eller erhvervsskole, men man kan
også blive henvist gennem
sin læge. Sten Kruse-Blinkenberg mener dog, at der
ikke bliver henvist så mange,
som man kunne forvente.
- Det har nok noget at
gøre med, at de unge ikke
kontakter studievejlederen,
når de studerer hjemmefra.
Og så er der ikke så mange,
der vil går til lægen med
deres ensomhed midt i en

pandemi, siger han og fortsætter:
- Derfor har vi også planer
om at lancere en kampagne
i uge 5 eller 6, hvor vi gør de
unge opmærksomme på de
tilbud, vi har.
I Center for Mental Sundhed hjælper de voksne over
15 år med at forebygge potentielle psykiatriske lidelser, da man kan nogle gange kan forhindre lidelserne
i at udvikle sig, hvis de bliver opdaget i tide.

Den sociale muskel
Alberte Ingrisch mener, at
det er vigtigt, at man taler
åbent om ensomhed, da der
er mange, der oplever det.
Og det ligger hende også på
sinde, at det kan have store
konsekvenser i fremtiden.
– Jeg kan godt være lidt
bekymret for, hvad det kan
komme til at betyde for min
generation, at vi ikke får
trænet den sociale muskel,
mens vi er unge. Det kan
helt sikkert være med til at
trigge angst og depression,
siger hun og fortsætter med
en mere håbefuld tanke:
– På den anden side så har
jeg valgt, at jeg tager tre sabbatår i stedet for to. Så det
kan også være, at nedlukningen kan få min generation til
at slappe lidt mere af.
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Lokalplan for Vejlands
Kvarter buldrer mod
vedtagelse

BRYGGEBLADET

Byggeriet af Vejlands Kvarter
på Amager Fælled kan gå
i gang om få måneder. I
starten af februar godkender
politikerne i Borgerrepræsentationen den endelige
lokalplan for området.

fejrer 9 år på Bryggen
med årets største udstilling

hvor 28 danske og europæiske kunstnere
præsenterer deres nyeste værker.
Du kan se udstillingen online på
www.gallerinaif.dk
Islands Brygge 1b, 2300 København S

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Et stort politisk flertal i Teknik- og
Miljøudvalget godkendte lokalplanen
for Vejlands Kvarter og sendte den
videre til Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen, hvor den med
al sandsynlighed bliver endeligt vedtaget
i starten af februar. Kun Enhedslisten og
Alternativet står fast på deres modstand mod
byggeplanerne
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

Den er hjemme. Man skal
naturligvis aldrig tage hverken sorger eller glæder på
forskud, men i skrivende
stund lader der ikke til at
være noget, der kan bremse
den endelige vedtagelse
af lokalplanen for Vejlands
Kvarter på Amager Fælled.
Det står klart, efter at et
stort flertal i Teknik- og Miljøudvalget gav sit godkendende nik til lokalplanen
med kun få og små ændringer såsom placering af et
plejecenter og nogle ekstra
erhvervsparkeringspladser.
Det overordnede projekt
modsatte sig kun Enhedslisten og Alternativet, der har
været arge modstandere af
alle byggeplaner på Fælleden hele vejen.

2298 nejsigere
Den offentlige høring, der

gik forud for den sidste
politiske behandling af lokalplanen, slog ellers alle
rekorder for høringssvar.
Hele 2298 borgere afviste
blankt, at der skal bygges
på Fælleden overhovedet,
og ud af dem ønskede 137,
at Fælleden skulle købes fri
og de oprindelige to metrolinjer finansieres på anden
vis. Men alle 2298 svar blev
hældt ned i beslutningsteksten.
“Det er en politisk beslutning at kompensere By
& Havn med alternative
byggemuligheder fremfor
at betale med kommunens
skatteindtægter og ikke
et anliggende for en lokalplan”, bemærker Teknik- og
Miljøforvaltningen
lakonisk.
Ligesom det allerede afviklede borgermøde handlede høringsperioden om
det konkrete indhold af
lokalplanen og ikke om,
hvorvidt byggeriet skal gennemføres eller ej. Det har
samtlige politiske partier

UDGIVELSESPLAN 2021
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

UDGIVELSESDAGE

DEADLINES

NR.

UGE*

3

6

11. februar

4. februar

3. februar

4

8

25. februar

18. februar

17. februar

5

10

11. marts

4. marts

3. marts

6

12

25. marts

18. marts

17. marts

UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

PÅSKEFERIE

med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet nemlig allerede besluttet i budgetforliget for 2019. Der er
som bekendt ingen høringsperiode for budgetaftaler.

7

15

15. april

8. april

7. april

8

17

29. april

22. april

21. april

9

19

13. maj

6. maj

5. maj

10

21

27. maj

20. maj

19. maj

11

23

10. juni

3. juni

2. juni

12

25

24. juni

17. juni

16. juni

SOMMERFERIE
13

32

12. august

5. august

4. august

Endelig vedtagelse

14

34

26. august

19. august

18. august

Med godkendelsen i Teknikog
Miljøudvalget
nærmer den politiske behandling af lokalplanen sig
mållinjen. Planen blev behandlet i Økonomiudvalget
den 26. januar, efter denne
avis’ deadline, hvor den givetvis også blev godkendt.
Det sidste punktum bliver
sat i Borgerrepræsentationen den 4. februar.

15

36

9. september

2. september

1. september

16

38

23. september

16. september

15. september

17

40

7. oktober

30. september

29. september

18

44

4. november

28. oktober

27. oktober

19

46

18. november

11. november

10. november

20

48

2. december

25. november

24. november

21

50

16. december

9. december

8. december

EFTERÅRSFERIE

*

BRYGGEBLADET bliver omdelt hver

** Seneste frist for indlevering af annoncer,

*** Ordrer fra nye annoncører samt materiale

anden onsdag/torsdag til husstande og

debatindlæg og

fra faste annoncører bør så vidt muligt

virksomheder på Islands Brygge, Havne-

øvrigt materiale er torsdag inden udgi-

afgives senest onsdag inden udgivelses-

stad, Havneholmen og Ørestad Nord. Dog

velsesdatoen.

datoen.

springer udgivelsen med tre eller flere uger
i forbindelse med ferier.

www.bryggebladet.dk
Leifsgade 7 · 2300 København S · 32 96 28 15· annoncer@bryggebladet.dk
redaktion@bryggebladet.dk · bank 1551 0012057814 · cvr 17 50 04 81
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Politikere
kræver offentlig
adgang til nyt
vinterbadeanlæg
Der er bred politisk opbakning til Vinterbad Bryggens ønske om et nyt,
permanent anlæg. Men størrelsen giver fortsat rynker i panden, og
Socialdemokratiet og Venstre vil gøre faciliteterne offentlig tilgængelige

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Bjarke Ingels
Group
redaktion@bryggebladet.dk

Vinterbad Bryggen kan
ånde lettet op. Ingen af
partierne i Teknik- og Miljøudvalget er indstillet på
at følge forvaltningens anbefaling om at skrotte udvidelsen af havnebadet med
et nyt vinterbadeanlæg.
Projektet skulle have været
drøftet på et møde i udvalget for to uger siden. Men
tiden løb ud, og dagsordenpunktet blev udskudt til udvalgets møde i denne uge.

Plads til alle
Men selvom der ikke er noget, der tyder på, at vinterbadeanlægget bliver skyllet ud med badevandet,
skal medlemmerne af Vinterbad Bryggen dog heller
ikke forvente at få det præcis, som de havde ønsket
sig. Anlæggets størrelse
generer flere af partierne.
Og i Socialdemokratiet vil
man undersøge forskellige
måder at give offentligheden adgang til faciliteterne.
– Vi kunne godt tænke os,
at forvaltningen undersøger muligheden for at lave
en model, hvor man har ét
afsnit for medlemmerne
af Vinterbad Bryggen og
en anden afdeling, der er
offentlig tilgængelig. Lidt
som i en svømmehal hvor
alle og enhver kan købe en
billet og tage en dukkert,
foreslår Andreas Keil, der
vikarierer som teknik- og
miljøordfører i Socialdemokratiet, og fortsætter:
– En anden mulighed
kunne være, at Teknik- og
Miljøforvaltningen går i
dialog med Vinterbad Bryggen om, at de får øremærket
nogle tidspunkter på dagen,
og resten af tiden er det offentligt. Det er vores holdning, at når man giver 12
millioner kroner i støtte og
en flot placering midt i havneløbet, så skal der gives
noget tilbage til borgerne i
kommunen.
Hvis I vil give offentligheden adgang, er I så også klar
til at lade kommunen stå for
drift og vedligehold af anlægget?
– Vi kan godt forestille

os, at kommunen kunne
give et tilskud til driften,
som vinterbadeforeningen
så står for.

For højt
I Venstre lægger man ligeledes vægt på, at alle skal
have glæde af en mulig udvidelse af havnebadet.
– Vi mener, at det er vigtigt, at der er offentlig adgang til området, skriver
Heidi Wang i en mail og
tilføjer:
– Vi mener også, højden
er okay.
Netop byggeriets højde
og anlæggets størrelse er
ellers en central knast, der
skal slibes ned, hvis projektet skal føres ud i livet.
Både Mette-Annelie Rasmussen fra Det Radikale
Venstre og Klaus Mygind
fra SF har tidligere luftet
muligheden for at nedskalere byggeriet, så det ikke
tager så meget af udsynet
til havnen. Det ønske tilslutter Andreas Keil sig:
– Selve byggeriet er flot,
og det skal ikke være en
stopklods i sig selv. Men vi
vil også gerne have under-

søgt, om der er mulighed
for at gøre det mindre.

Kør på
Hos Det Konservative Folkeparti vil man gerne gå
med til enkelte småjusteringer på projektet, så længe
man ikke løber fra den
aftale, der blev lavet i budgetaftalen for 2016, hvor
samtlige partier i Borgerrepræsentationen satte 11
millioner kroner af til det
nye vinterbadeanlæg.
– Vi har ikke noget imod
mindre ændringer, men
projektet skal tage udgangspunkt i det bestående, så vi hurtigt kan få
skabt ordentlige vilkår for
klubben. I budgetaftalen for
2016 forpligtede vi i kommunen hinanden på, at vi vil
bevilge 11 millioner kroner
til vinterbadeklubbens nye
klubhus. Det tilsagn skal
kommunen stå ved, og vi
konservative vil holde de
andre budgetparter fast på,
hvad vi har lovet, fastslår
han og tilføjer:
– Vinterbad Bryggen skal
ikke “slås hjem til start”.
Det er ikke i orden, hvis

en kommune modarbejder
en frivillig forening, som
i årevis har arbejdet på et
projekt, som kommunen
oprindeligt har bakket op,
hvis kommunen så i 11.
time løber fra projektet.
Bryggebladet har forsøgt
at få en kommentar fra teknik- og miljøborgmester
Ninna Hedeager Olsen
(EL), men hun har ikke haft
tid til at vende tilbage inden
avisens deadline.

7000 i kø
Hos Vinterbad Bryggen ønsker man ikke at tage stilling til de forskellige bud
på, hvordan projektet kan
flyttes eller ændres, før der
bliver kommunikeret noget
konkret.
– Der har aldrig været
dialog mellem kommunen
og Vinterbad Bryggen om
ændringer i projektet. Det,
håber vi, bliver igangsat efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget, så der kan drøftes mulige ændringer og
deres konsekvenser. Derfor
vil vi gerne afvente, hvad
der bliver kommunikeret
til os, fremfor at spekulere

offentligt, siger formand for
Vinterbad Bryggen Frederik Johannes Peter Hentze.
Han understreger dog,
at projektforslaget har den
størrelse, det har for at imødekomme den stigende efterspørgsel på vinterbadertilbud i København.
– Der er 7000 på venteliste
til vinterbadning i København. Vinterbad Bryggen
har i flere år med vejledning
fra kommunen arbejdet på
nuværende forslag netop
med henblik på at tilgodese
den voksende interesse for
vinterbadning.
Frederik Johannes Peter
Hentze stiller i samme åndedrag spørgsmålstegn ved
rimeligheden i, at alle skal
have fri adgang til et anlæg,
som foreningen Vinterbad
Bryggen har betalt for langt
størstedelen af.
– Den aftale med kommunen, vi har arbejdet efter,
indebærer, at foreningen
selv finansierer to tredjedele af den samlede byggesum på omkring 30 millioner kroner; det er dyrt at
bygge på vand. Vi er åben
for forskellige modeller for
ejerskab, drift og offentlig

Socialdemokratiet og
Venstre ønsker offentlig adgang til et
nyt vinterbaderanlæg
i Havneparken. Men
Vinterbad Bryggen,
der selv poster godt
20 millioner kroner
i byggeriet, stiller
spørgsmålstegn ved,
om det er rimeligt.

adgang. Der er bare ikke
nogen, som har efterspurgt
det hidtil. Dog mener vi, at
det er rimeligt at forvente
en proportionalitet mellem
henholdsvis
foreningens
og kommunens bidrag til
finansiering og drift i forhold til råderet over faciliteterne. Foreningens bidrag
til byggeomkostningerne
på cirka 20 millioner kroner
skal delvist lånefinansieres.
Derfor skal attraktiviteten
af foreningens tilbud til
medlemmerne også kunne
godkendes af banken, for at
projektet overhovedet kan
realiseres.
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Hvad kommer kommunalvalget
til at handle om?
Bryggebladet har spurgt to garvede politikere fra
rådhuset, hvad de tror og håber bliver de vigtigste og
største emner under kommunalvalget i år. Og så har vi
også bedt dem om at stille hinanden et spørgsmål
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR (Steen Brogaard)
redaktion@bryggebladet.dk

Gorm Gunnarsen,
Enhedslisten,
medlem af Teknik- og
Miljøudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget
Hvad håber du kommer til at
præge valgkampen?
– At alle københavnere
bliver engageret i, at byen
bliver så bæredygtig som
muligt. Det gælder både for
vores forbrug af for eksempel el, varme og madvarer,
og for at vi bevarer den natur og især den vilde natur,
som vi har i København.
Hvad tror du kommer til at
præge valgkampen?
– Jeg kan godt være bange for, at den mere racistiske tilgang til politik kan
tage over. Det har vi for
eksempel set i USA, hvor
den radikale racisme er
blevet mere udbredt under
præsident Donald Trump.
Vi ser det også herhjemme
i vores lovgivning, for eksempel i ghettoloven, hvor
ét af parametrene for, om
et område er en ghetto,
er, hvor mange med ikkevestlig baggrund der bor i

området. Det, synes jeg, er
afskyeligt.
Hvad tror du bliver valgkampens overraskelse?
– Jeg tror, vi kommer til
at se en høj valgdeltagelse
for unge mennesker. Der er
mange, der er ved at få øjnene op for, at lokalpolitik betyder noget for rammerne i
deres liv.
Hvad bliver den vigtigste
sag i Københavns Kommune
de næste fire år?
– Det bliver, at vi skal
finde ud af, hvad der skal
erstatte klimaplanen 2025.
Den har været for vattet, så
jeg håber, at vi kan få lavet
en mere ambitiøs plan for
Københavns fremtid.
Hvad skal dit parti gøre
bedre de næste fire år?
– Vi skal blive bedre til
at engagere de mange aktive medlemmer, vi har i
Enhedslisten. Vores dialog
og samspil mellem os på
rådhuset og de lokale medlemmer skal fungere bedre.
Jeg tror allerede, at vi er
nogle af de bedste til det i
kommunen, men da vi har
så mange medlemmer, så

tror jeg, det kan blive endnu
bedre.
Spørgsmål fra Jens-Kristian Lütken, Venstre: Hvordan kan vi få flere billige boliger uden at bygge nyt?
– Vi skal huske at tænke
på den bygningsmasse, vi
har i forvejen, og så se på,
hvordan vi kan bruge den
på nye måder. Som et eksempel kan jeg nævne Amagerbankens gamle hovedsæde på Amagerbrogade,
der nu er blevet bygget om
til boliger. Det kan vi måske også komme til at gøre
på den anden side af coronakrisen, hvis der er flere
hoteller, der bliver nødt til
at lukke. Men jeg kan godt
se, at det er en problemstilling at skaffe billige boliger
og bevare naturen.

Jens-Kristian Lütken, Venstre,
medlem af Børne- og
Ungdomsudvalget og
midlertidigt medlem af
Socialudvalget
Hvad håber du kommer til at
præge valgkampen?
– Jeg tror, der kommer
tre overordnede emner:
Det første er larm i byen,
som igen kommer til at blive et stort problem, når coronarestriktionerne højst
sandsynligt bliver ophævet
til sommer. Blandt andet
på Bryggen. Her håber jeg,
at et ordenskorps, der kan
uddele bøder, kan være en
del af svaret. Det andet er
vores daginstitutioner. Der
er kommet en del historier
frem om, at de ikke fungerer godt nok, hvilket giver
utrygge børn. Det tredje
er kultur- og idrætsfaciliteter, som kommer til at
fylde meget, fordi det har
været underprioriteret i
lang tid.
Hvad tror du kommer til at
præge valgkampen?
– Enkeltsager. Meget af
det, vi kommer til at tale

om, vil være baseret på enkeltsager, for eksempel når
det kommer til skoler eller
daginstitutioner.
Hvad tror du bliver valgkampens overraskelse?
– At der kommer en masse
mennesker til valgmøderne
i forhold til tidligere. Jeg
tror, at folk er ved at være
trætte af at deltage i møder
over Zoom og Teams, så jeg
tror på, at de er klar til at
være med til valgmøderne,
så det ikke kun er Tordenskjolds soldater, der sidder
der.
Hvad bliver den vigtigste
sag i Københavns Kommune
de næste fire år?
– Helt kort vil jeg sige kernevelfærd. Daginstitutioner
er et af de steder, vi bruger
allerflest penge, så det skal
være i orden. Derudover så
frygter jeg, at vi kommer til
at få et efterslæb efter corona. Både med hensyn til
folkeskolen, hvor eleverne
jo ikke får det samme ud af
undervisningen, som hvis
de kunne komme i skole
som normalt. Og selvfølgelig også med Københavns

økonomi. Hvordan får vi
gang i hjulene igen?
Hvad skal dit parti gøre
bedre de næste fire år?
– Vi skal blive bedre til
at kommunikere, hvad vi
gerne vil med København.
At det skal være en by med
liv, hvor der er plads til alle.
At vi skal bevare det gamle
København og ikke bare
rive ned for at bygge nyt.
Spørgsmål fra Gorm Gunnarsen: Hvordan får vi engagementet om de lokale daginstitutioner til at være bedre?
– Ved at få flere selvejende
daginstitutioner. Jeg tror,
der er mange bestyrelser i
de ikke-selvejende daginstitutioner, hvor man ikke
føler, at man har reel indflydelse. Det er anderledes
i de selvejende, hvor man
bliver set som et gode, og at
man ikke bare er til orienteringsmøder, men i beslutningsmøder. Det er jo også
med til at gøre det sjovere at
være med i en bestyrelse.

Til alle tider. Til alle hjem.
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Islands Brygge - Hilmar Baunsgaards Boulevard 38

187 m2

2/4

A2015

2018

Kontantpris:
9.995.000
Ejerudgift pr. md:
5.448
Udbetaling:
500.000
Brt/nt excl. ejerudg: 39.161/35.180
Sag:
NCS1875

Islands Brygge - Halfdansgade 1, 3. th.
Altanen giver det store overblik, og her er der
lejlighed til at sidde i solen med kig til vandet.
Indretningen er god og delevenlig og den rummelige oplevelse fortsætter i flisebadeværelset
med muret bruseniche. Boligen fuldendes af et
soveværelse, der vender mod det fælles gårdmiljø.

Ejerlejlighed

61 m2

1/1

3.

D

1913

90

-

solgte

Blandt alle ejendomsmæglere beliggende på
Islands Brygge*
Kontakt os på tlf. 3259 7749 eller 2302@nybolig.dk

33
solgte

14

9

solgte

Nybolig

Anden mægler

solgte

Anden mægler

Skal vi
også sæl
ge
din bolig
?

Anden mægler

86x25
mm Islands Brygge
Nybolig

Michal Strzyz

Martin Skovbæk Johansen
Indehaver, ejendomsmægler MDE
Tlf.
3259 7749

Kontantpris:
3.695.000
Ejerudgift pr. md:
2.517
Udbetaling:
185.000
Brt/nt excl. ejerudg: 14.549/13.067
Sag:
NCS1677

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG

Nybolig Islands Brygge

* Ifølge Boligsiden.dk d. 03-02-2020. Alle boliger solgt i 2300 København S de seneste 12 måneder uden projektsalg

Velkommen til et eksklusivt og stilrent rækkehus der breder sig på otte niveauer. Her får I
bl.a. fire soveværelser, en sydvendt gårdhave,
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De
forsvundne
pakker
Mere end 30 bryggeboer har
over det seneste års tid gentagne
gange oplevet, at den pakke,
som de har fået leveret af
virksomheden dao, ikke var der,
da de åbnede døren. En af dem
er Anne-Sofie Gram Mortensen.
Hun har klaget til dao, men
har ikke hørt noget fra dem
i to måneder. Ifølge dao kan
det være menneskelige fejl og
ekstrem travlhed, der er årsagen
til de forsvundne pakker og den
lange ventetid

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

– Mens andre har sovet i
nat, har vi leveret din pakke
til din dør/postkasse. Værsgo’. Mvh dao.
Sådan lyder sms-beskeden, når man får sin pakke
bragt ud gennem leveringsfirmaet dao, der stiller pakken foran døren i opgangen
meget tidligt om morgenen.
Men flere bryggeboer, som
Bryggebladet har været i
kontakt med, har gentagne
gange oplevet, at pakken
ikke er der, når de søvndrukne åbner hoveddøren
i nattøj. Pakken er simpelthen forsvundet ud i det
blå. Mere end 30 bryggeboer, der bor spredt udover
Bryggen, har i løbet af det
seneste års tid oplevet, at
en ellers leveret pakke fra
dao alligevel ikke var der.
Så hvor er pakkerne så? Og
hvem har ansvaret, når en
pakke bare forsvinder?

Hæklet omsorg
Tilbage i november går
bryggebo Anne-Sofie Gram
Mortensen og glæder sig.
Hun ved, der er en pakke på
vej til hende fra en veninde i
Nordjylland. En pakke fyldt
med hjemmehæklet babytøj

til familiens nyeste medlem.
En morgen vågner hun op
til en besked fra leveringsfirmaet dao om, at der står
en pakke foran hendes dør.
Men da hendes mand forventningsfuldt åbner døren,
bliver han mødt af en tom
opgang. Pakken er der ikke.
Først undrer hun sig,
men så begynder der at
ringe en klokke. Hun kommer i tanke om, at der i den
interne Facebook-gruppe
i Grönings Have, hvor hun
bor, har været en del klager
over, at pakker fra dao er
forsvundet.
– Så jeg tænker, gad vide,
om der er andre på Bryggen, der har oplevet det
også. Så jeg skriver i Facebook-gruppen Opslagstavlen på Islands Brygge, og
så begynder det at vælte
ind med kommentarer. På
under en time er der 24, der
skriver, at de har oplevet
noget lignende. Og mange
af dem har prøvet det gentagne gange, siger hun.
Hun skriver også en
klage til dao, der hurtigt
skriver tilbage, at de beklager, og at de straks vil
undersøge sagen nærmere
og vende tilbage til hende.
Dagen efter, den 16. november, skriver dao til hende, at
budet har oplyst, at pakken
er blevet leveret ved døren,

og om hun har modtaget
pakken i mellemtiden. Det
har Anne-Sofie Gram Mortensen ikke, så dao lover, at
de ‘straks tager det videre,
så det kan blive undersøgt
nærmere’. Siden den dag
har hun ikke hørt mere fra
dem.
– Det er jo frustrerende,
fordi det er nogle unikke
ting, som jeg ikke bare kan
få erstattet, siger AnneSofie Gram Mortensen og
fortsætter:
– Og eftersom jeg kun
kan kontakte dao via mail
og ikke telefonisk, så kan
jeg ikke gøre andet end at
vente på, at de svarer tilbage, hvilket de ikke gør.

De magiske pakker
Blandt dem, der kommenterede på Anne-Sofie Gram
Mortensens Facebook-opslag er Maria Hundrup, der
bor i Bryggens Have. Hun
har oplevet, at den samme
pakke var forsvundet tre
gange i træk.
– Afsender sendte en ny
pakke tre gange, hvor jeg
fik besked fra dao om, at den
var leveret uden for døren i
opgangen. Men der var ingen pakke, og den ene gang
kiggede jeg 30 minutter efter, jeg havde fået beskeden
klokken fem om morgenen.

De efterlyser pakken, siger
de, men de vil ikke engang
undersøge, om det er det
samme bud, skriver hun i
en besked i Messenger.
En anden, der har haft et
par dårlige oplevelser med
dao, er Zille Mærsk, der bor
i Admiralens Gård. Både
hende og hendes underbo
havde oplevet problemer
med pakker, der ikke var
der.
– Vi efterforskede begge
to for at finde ud af, om nogen i opgangen havde set
eller flyttet vores pakker.
Men ingen havde set dem,
uagtet at vi er mange i opgangen, der er oppe tidligt
og kunne have set pakken,

hvis den havde ligget der,
skriver hun i en besked i
Messenger.
En tredje, der har haft en
bizar oplevelse med dao,
er Mette Frobenius, der –
ligesom Anne-Sofie Gram
Mortensen – bor i Grönings
Have. Hun havde købt en
ring fra en privatperson, og
ifølge dao blev den leveret i
hendes postkasse.
– Problemet er bare, at jeg
ved, at smykkeæsken er for
stor til, at den kan komme
ind i min postkasse, så de
kan simpelthen ikke have
puttet den i den, siger hun
og fortsætter:
– Mit problem er, at jeg
har købt fra en privatper-

son, så jeg kan ikke bare få
tilsendt en ny ring. Så jeg
ved faktisk ikke, hvor jeg
står rent juridisk. Er der
mig eller dao, der har ansvaret for pakken?

Kundens ansvar
Ifølge Susanne Aamann,
der er forbrugerjuridisk
chef i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, så er
det forskelligt fra leveringsfirma til leveringsfirma,
hvordan reglerne er om,
hvem der har ansvaret for
pakken hvornår. Hun har
kigget nærmere på, hvilke
betingelser man som kunde
accepterer, når man vælger
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I to måneder har
Anne-Sofie Gram
Mortensen ventet på
at høre fra leveringsfirmaet dao om, hvor
hendes pakke med
hæklet børnetøj fra en
veninde i Nordjylland
er blevet af.

at få sin pakke bragt ud med
dao.
– Når man krydser af, at
man gerne vil have sin pakke leveret med dao, så fralægger dao sig automatisk
ansvaret, når pakken står
foran din dør. Det vil sige,
at risikoen for, hvad der end
måtte ske med pakken overgår til forbrugeren, når den
står foran døren, siger hun.
Vil det sige, at de i princippet kunne undlade at stille
pakken helt uden ansvar?
– Det kunne de principielt
godt, men det er nok ikke
den bedste måde at drive et
fragtfirma på, at man ikke
leverer pakkerne. Men det
er sådan, deres betingelser

er skruet sammen. Så hvis
man ikke tør løbe den risiko, så skal man vælge et
andet firma, siger hun.

Låste opgange
Hvad siger dao selv til, at
der er minimum 30 bryggeboer, der gentagne gange
har oplevet, at deres pakke
er forsvundet? Og hvad mener de kan være forklaringen?
– Det er selvfølgelig beklageligt, og 30 sager er
30 for mange. Men når vi
kigger på Islands Brygge,
som er et tætbefolket område, så kan vi ikke se, at
der er usædvanligt mange,

der klager over problemet,
siger kommunikationschef
for dao Hans Tosti.
Han forklarer, at det, der
er årsagen til, at dao kan levere direkte til døren uden
at ringe på, er, fordi de også
leverer aviser, hvilket betyder, at de har nøglerne til
mange opgange. Men ikke
alle.
– Det kan være, det er
her, problemet opstår. Hvis
vores bud ikke kan komme
ind i en opgang, så skal han
tage den tilbage til vores
pakkeshop. Det er så meningen, at han skal sende
en sms til kunden om, at
pakken ikke kunne leveres,
og at de selv skal hente den i

vores pakkeshop. Men hvis
han så kommer til at swipe
forkert på sit mobile device,
så får kunden en sms om at
pakken står udenfor døren.
Så det kan være, at der er
tale om menneskelige fejl,
siger han.
Så selv om, man har fået
en sms om, at pakken skulle
stå uden for døren, så kan
den i stedet være blevet
sendt tilbage i daos leveringskæde.
– Det er derfor vigtigt, at
kunderne henvender sig,
når det sker, så vi kan finde
pakken til dem igen, siger
han.
Men mange af dem, jeg har
talt med, oplever, at de ikke

hører fra jer i flere måneder,
når de har kontaktet jer.
Hvordan kan det være?
– Vi har, som så mange
andre fragtfirmaer, utrolig
travlt under coronanedlukningen. Så der kan godt gå
noget tid, før vi kan vende
tilbage. Hvilket vi selvfølgelig beklager, siger Hans
Tosti og tilføjer:
– Vi oplever, at der er
mange kunder, der, når
de henvender sig til os på
Facebook eller vores hjemmeside, glemmer at sende
pakkenummeret med. Og
så skal vi vende tilbage for
at bede om det, og så kan
der godt gå lidt længere tid.
Man kan kun komme
i kontakt med jer via en
mailformular på jeres hjemmeside eller via Facebook.
Hvorfor har I ikke et kundenummer?
– Det er vi også åben for
at få, men vi kan bare klare
flere sager gennem mail og
Facebook, end vi kan over
telefonen, siger han.
Kan det være, at det er et
eller flere af jeres bude, der i
stedet for at aflevere pakken
bare beholder den selv?
– Det kan vi selvfølgelig
ikke udelukke, der vil altid
være brodne kar, men vi har
målinger på hver enkelt bud
i forhold til, hvor mange klager de får. Så hvis der er no-

gen, der stikker ud i vores
statistikker, så tager vi en
snak med dem. Det er der
ikke nogen af vores bude
på Bryggen, der har gjort,
siger han og fortsætter:
– Også derfor er det vigtigt, at kunderne melder det
til os, hvis de oplever fejl i
leveringen.
Har du oplevet problemer
med dine leveringer fra dao?
Så hører Bryggebladet gerne
fra dig. Send os en mail på
redaktion@bryggebladet.dk.

FAKTA:
De følgende andels-, ejereller lejerforeninger er
blandt dem, der har oplevet
gentagne problemer med,
at pakker fra leveringsfirmaet dao er forsvundet.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Admiralens Gård
Bassinhusene
Bryggens Have
Bryggens Have 2
Bryggens Huse
Grönings Have
Havnestadshuset
Heklahusene
Langebohus
Ny Tøjhus 1
Ny Tøjhus 2
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De ældste
skoleelevers
onlinedage bliver
lidt kortere
Skolen på Islands Brygge
introducerer mere fleksibilitet i det
antal timer, de store elever skal have
undervisning online. Det er Livia
Thomsen fra 6. klasse glad for, men
hun ville gerne have endnu mere
frihed i undervisningen
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Først lød det fedt, men nu
er det ved at være lidt træls.
Det mener Livia Thomsen,
der går i 6. klasse på Skolen på Islands Brygge, om
den onlinehjemmeundervisning, som hende og hendes klassekammerater skal
modtage fem dage i ugen
fra klokken 8 om morgenen
til 14- eller 15-tiden om eftermiddagen.
– Det har egentlig fungeret okay, men jeg synes
godt, jeg kan få lidt ondt
i ryggen af at sidde foran

skærmen i så mange timer
hver dag. Det plejer jeg jo
ikke at gøre, siger Livia
Thomsen.
Nu er skolen så klar på at
give de store elever fra 6. til
9. klasse lidt mere tid, hvor
de ikke er bundet til at sidde
bag en skærm.

Nye erfaringer
I 6. Y betyder det, at eleverne har fri klokken 13:30
om mandagen og klokken
11:00 om fredagen. Derudover bliver der afsat lidt
ekstra tid i undervisningen
til trivsel.
– Det har jo vist sig, at

det bliver et længere stræk
med hjemmeundervisning
end først antaget, så vi har
indført lidt større fleksibilitet i skemaet baseret på de
erfaringer, som lærerne har
fået indtil videre, siger skoleleder på Skolen på Islands
Brygge Aase Hammer.
Lærerne har ifølge skolelederen blandt andet oplevet, at det kan være svært
for eleverne at holde fokus i
så lang tid, når der er hjemmeundervisning.
Det kan Livia Thomsens
mor, Lorenza Porciello,
godt nikke genkendende til.
– Det kan være svært at
følge med i, hvordan de

Bryggebladet søger
freelanceskribenter

trives, når de sidder foran
deres skærm på værelset
hele dagen. Så jeg synes,
det er en god idé. Det skal
selvfølgelig lære det, de
skal, men jeg synes godt,
det må være lidt mere fleksibelt, siger Lorenza Porciello.
Eleverne i de mindre
klasser har ikke på samme
måde et fast skema som de
store elever, så de har derfor ikke det samme behov
for mere fleksibilitet.

Selvstændigt arbejde
Livia Thomsen sørger for,
at hun kommer ud og går

nogle ture i løbet af ugen,
men hendes hverdag er
meget anderledes, end den
plejer at være, og hun synes, det er ‘noget bedre at
være i skole’. Derfor kunne
hun også godt tænke sig, at
de fik endnu mere frihed i
undervisningen, end der nu
bliver lagt op til.
– Jeg synes godt, vi kunne
have et par dage om ugen,
hvor vi kunne arbejde selv,
så vi ikkebehøvede at møde
klokken 8 om morgenen i
teams, siger Livia Thomsen
og fortsætter:
– Det kunne jo betyde, at
jeg kunne komme lidt ud i
dagtimerne.

Både undervisningen
og det sociale samvær med vennerne
foregår for tiden bag
en skærm for Livia
Thomsen og hendes
klassekammerater
i Skolen på Islands
Brygge.

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 skribenter, 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 15. 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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Ind bag Bryggens facader
med Cph:cool
Kulturformidler og bryggebo Sine Louise Schmidt kan sit København.
Bryggebladet fik en smagsprøve på hendes helt særlige blik på vores bydel,
der bunder i egen erfaring og klare holdninger til byens udvikling. I sin
guidevirksomhed Cph:cool bruger hun arkitekturen til at formidle historier
om hovedstaden og fortolke dens udvikling.
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez

Fornyelse med
respekt. Trikotagens
succes som renoveringsprojekt overrasker ikke kulturformidler Sine Louise
Schmidt.

redaktion@bryggebladet.dk

På en forblæst torsdag formiddag i nedlukningstid
ligger Islands Brygges
gader ganske tomme hen.
Men der skal mere til for at
forhindre kulturformidler
og bryggebo Sine Louise
Schmidt i at vise et par perler i sin bydel frem for Bryggebladet.

– Hvis du savner at være
udenlands, altså når der
ikke lige er nedlukning,
så sæt dig på Il Buco med
en kop kaffe og mærk den
sydlandske stemning, siger
Sine Louise Schmidt og går
straks i gang med det arkitektfaglige.

Byvandringer
med holdning
Når der ikke er corona,
tager Cph:cool folk med
rundt i byens brokvarterer
eller nyere områder som
Nordhavn og Ørestad. Nysgerrige kan også hoppe
med på en tematur som for
eksempel "Cph:øltur" eller "Cph:design". Cph:cool
leverer holdningsbårne og
dialogbaserede visninger af
byens historie og udvikling.
Det hele har rødder i Sine
Louise Schmidts personlige
erfaring fra sit 48 år lange
liv som københavner og hendes særlige blik på byen.

Ny type gæster
– Jeg kommer med fortællingerne, men det handler
om at give plads til dialog,
siger Sine Louise Schmidt.
Normalt har hun mest udenlandske gæster, der vil se
noget andet end Tivoli og
havfruen. Her under corona
har interessen vist sig mere
lokal. Det giver et nyt pift til
konceptet, når lokale danske turgæster selv møder
op med en erfaring og deres
blik på byen København,
uanset alder.
– Folk synes, det er sjovt
at snakke med om den i
virkeligheden vanvittige og
voldsomme udvikling, som
København har været igennem de sidste 20-30 år, siger Sine Louise Schmidt og
bruger boligmarkedet som
eksempel:
– Det er jo et mirakel, at
mine voksne børn har fundet egne lejligheder og ikke
bor i en campingvogn.

Karen Blixens
intime byrum
Allerede på vores første
stop, Karen Blixens Plads,
lukker Sine Louise Schmidt
op for sin personlige erfaring med Islands Brygge.
Den går tilbage til slutningen af firserne og et job hos
en bager. Den historie vender vi tilbage til.
– Da jeg læste på KUA i
halvfemserne, var det jo ren
Fort Knox. Man fik jo ho-

Bygninger folk
gider arbejde i

vedpine af at være i de bygninger, siger Sine Louise
Schmidt. Hun husker i forbifarten at nævne det kuriosum, at byggeprojektet var
yderst midlertidigt og ikke
engang planlagt til nå ind i
halvfemserne.
Karen Blixens Plads
vækker i dag begejstring
hos Sine Louise Schmidt.
Hun peger på det bølgende
bakkelandskab med parkeringshuler til cykler samt
trapper, som folk kan hænge ud på og skabe, hvad
hun kalder "intime rum i
byen". Men ikke mindst
glæder hun sig over, hvad
arkitektfornyelsen er udtryk for.
– Jeg kan godt lide, at
et universitet ikke bliver
en lukket enklave. Karen
Blixens Plads har en dragende effekt på de lokale.
Det er lykkedes arkitek-

terne at skabe kontrast til
de flade gader, vi ellers har
i byen.

Det rationelle bevares
Næste stop er den gamle
fabriksbygning
Trikotagen, der i den rationelle
byfornyelses navn sagtens
kunne have været jævnet
med jorden. Den er nu totalrenoveret og har vundet
priser. Sine Louise Schmidt
forklarer hvorfor. Hendes
tolkning af renoveringens
succes har pudsigt nok også
med rationalitet at gøre, omend i en noget anden form
end boligmarkedets.
– Man kan se, det ikke er
bygget til at bo i, men til at
være en funktionel og rationel arbejdsplads, siger
hun om fabriksbygningen
fra 1935, hvor der frem til
1970 blev fremstillet veste,

pullovers, sokker og andre
strikvarer.
– Med Trikotagen har
man respekteret Islands
Brygges industrielle historie, eksempelvis ved at bevare bygningens etageskel
og finde store, flotte vinduespartier med isolering,
siger Sine Louise Schmidt.

Frimanns Bageri
Vi går forbi en af Sine Louise Schmidts favoritkarréer
på Islands Brygge, nemlig
det Kay Fisker-tegnede
Guldfosshus fra 1932.
– I folkemunde blev bygningen kaldt Sing-Sing
ligesom det amerikanske
fængsel, siger Sine Louise
Schmidt og peger op på den
brutalt smukke facade og
ned på de karakteristiske
gitre foran kældervinduerne.

Vi gør ophold foran Slagterens Smørrebrød og kaster et blik ind ad vinduet
på diverse bøffer og appetitvækkende smørrebrød
til en tyver. I denne hjørnebutik gik det i sin tid op
for Sine Louise Schmidt, at
Islands Brygge var noget
for sig.
– Her fik jeg job i det, der
dengang var Frimanns Bageri, siger Sine Louise Schmidt om sine sene teenageår og det første møde med
Islands Brygge. På Leifsgade-siden af hjørnet kan man
stadig ane ordet "Bageri",
mens man må kigge længe
efter resterne af ordet "Frimanns" på Halfdansgadesiden.
– Jeg boede dengang på
Christianshavn, som på det
tidspunkt var blevet pænt
med yuppier og penge.
Bryggen var mere råt, siger Sine Louise Schmidt
om årene, hvor hun langede
amagerkager og surbrød til
syv en halv over disken og
fik fortalt røverhistorier fra
Ballonparken.

Lad Italien
komme til dig
Sidste stop er FDB's pakhuse i Njalsgade. Inden hun
deler sin viden om dette
bevaringsværdige stykke
industrihistorie, kommer
Sine Louise Schmidt med et
lokalt tip.

Blik for Karen Blixens
Plads. Sine Louise
Schmidt er optaget
af byens og Bryggens
byrum.

– Dengang tog man det
alvorligt at bygge solidt
og ordentligt, siger Sine
Louise Schmidt om industrikomplekset, der blev
taget i brug i 1908 og husede kafferisteri, ostelager
og distributionscentral for
eksempelvis varer ovre fra
Trikotagen.
– Det handler om at gøre
sig umage og tage det alvorligt, at folk skal have lyst til
at møde på arbejde om morgenen, siger Sine Louise
Schmidt, tydeligt begejstret
over datidens arkitekters
visioner.
Igen dukker det tvetydige begreb "rationel" op i
samtalen, idet Sine Louise
Schmidt leger med den
rædselstanke, at også pakhusene var blevet genstand
for den moderne rationalitet. Nu har vi i stedet industritidsalderens rationalitet
bevaret og kan tilmed leve
og arbejde i den og med
den.
– Jeg er ikke bange for
nye bygninger. Jeg er nok
bare lidt af en nostalgiker,
mens vi går forbi det ikke
længere så nye byggeri
langs Myggenæsgade på
vejen op mod HK.

Man kan også lade
være med at bygge
Vi skilles ved ét af Bryggens
sidste halvtomme arealer,
nemlig dét mellem Seruminstituttet og metroen. Sine
Louise Schmidt har svaret
på spørgsmål fra Bryggebladet, men nu er det tid til
et enkelt spørgsmål den anden vej.
– Hvorfor skal alting
byudvikles, spørger Sine
Louise Schmidt retorisk.
Hun følger selv op med et
standpunkt, der i mange år
var utænkeligt i den løbende debat om Københavns
tætte byudvikling:
– Man kunne jo også lade
bare noget af det stå, som
det er.

Nyheder
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Posttårnene skyder i vejret
Byggeriet af de omstridte fire tårne i Postbyen mellem
Hovedbanegården og Kalvebod Brygge er gået i
gang. Det største bliver lige så højt som rådhustårnet
og kommer til at kaste skygger på Islands Brygge i
sommermånederne
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Lundgaard &
Tranberg Arkitekter
redkaktion@bryggebladet.dk

Byggeriet af Postbyen mellem Hovedbanegården og
Kalvebod Brygge er gået
ind i sin anden fase. Det betyder, at de fire høje tårne,
der kendetegner projektet,
nu begynder deres himmelfart. Tårnene kommer
til at huse lejligheder, hotellejligheder og erhverv.

men blot et hus, skal der
indrettes et sundhedshus
med faciliteter til træning,
genoptræning, forebyggelse med fokus på motion og
kost. Det er ikke et kommunalt projekt, men skal efter

Fire tårne
og et hus:

planen være ejet af Danica
Pension.

Ingen hjemme på
øverste etage
Selvom det højeste af de

fire tårne bliver 115 meter højt, bliver etagerne i
tårnets øverste 17 meter
ubeboede. Det skyldes, at
røgen fra Ørstedsværket
kan give for høje grænseværdier af en række stoffer

Fire elle fem?
Den opmærksomme læser
vil muligvis huske, at der
oprindeligt var planlagt
fem tårne i Postbyen. Planerne har for så vidt ikke
ændret sig, men det mindste af tårnene bliver altså
kun fire etager højt, hvorfor man fra Danica Pensions side, der står bag byggeprojektet, vurderede, at
det var fjollet at kalde bygningen et ‘tårn’.
I det lille, femte tårn, der
nu ikke længere er et tårn,

til, at de øverste etager kan
godkendes til beboelse.
Der kan dog stadig laves
erhvervslokaler på toppen.

Skyggerne bliver lange
Der har tidligere været
stort postyr om byggeprojektet, fordi skyggediagrammerne i lokalplanen
for området viste, at det
højeste af tårnene bliver
så højt, at det kommer
til at skygge på Islands
Brygge. På bestemte dage
i juli måned vil skyggerne
fra Postbyen stjæle op til
35 minutters aftensol fra
Bryggetrappen og området
foran Kulturhuset Islands
Brygge.

Nu begynder byggeriet af de fire høje
tårne i Postbyen.

n De fire tårne og det lidt
mindre sundhedshus
bliver tilsammen cirka
59.000 kvadratmeter,
fordelt på cirka 33.000
kvadratmeter til lejligheder, hotellejligheder
og erhverv samt cirka
26.000 kvadratmeter
til parkering, teknik og
depot. I tårnene bliver
der bygget 162 lejligheder og 236 hotellejligheder samt et planlagt
sundhedshus.
n Sundhedshuset bliver
2500 kvadratmeter over
jord inklusiv madhus/
café på 500 kvadratmeter. Dertil kommer
fitnessarealer i kælderen
med omklædning samt
teknik og andet kælderareal på cirka 1.600
kvadratmeter.
n Hele herligheden forventes at stå klar til indflytning og udlejning i 2024.
n Den britisk baserede
hotelgruppe edyn vil
udvikle de 236 hotellejligheder i to af tårnene.
n Alle fem tårne vil være
ejet af Danica Pension.
Kilde: Danica Pension

MIN EJENDOMSMÆGLER

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

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

3321 0004

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

Christian Bast
Indehaver

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
EJENDOMSMÆGLER MDE

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

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit
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Advokat

Cykler

Fotografer

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Fotohandlere

Indretning

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

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

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

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3-5 · 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

Frisører

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

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Dyreartikler

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Blomster

Ejendomsmæglere

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

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.dk
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.dk

Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Speciale i ryg, nakke, skuldre, fertilitet
og genoptræning efter fødsel
41 40 10 94 · www.amj-fysio.dk

Elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

Genbrug
Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Mandag & onsdag kl. 15-18
Lørdag kl. 11-14

Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

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

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

Fysioterapeuter

Fodterapi

Børnetøj

Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

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

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

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

Rengøring
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

Rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

Skoler & institutioner
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388
www.bbu.dk e-mail: fcib@fcib.dk

Skønhedsklinikker
Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

Gulvservice

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

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
og Anne-Grete Kruse
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

Tryllekunstnere
Michael Frederiksen
magi@trylle-michael.dk
www.trylle-michael.dk
20 92 70 03

VVS
Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00
Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi
sanselig.dk
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

Økobutikker

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

Foreninger

Systuer

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salgbytte og lykønskninger. Opslag
på siden er gratis for private.
Dog koster boligannoncer 30
kroner i frimærker, der sendes
til Leifsgade 7. Skriv kort og
præcist til
redaktion@bryggebladet.dk.
Redaktionen forbeholder sig ret
til at redigere opslagene.
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Test din viden om
Islands Brygge
1. En sognepræst, der var tilknyttet
Islands Brygge fra 1991 til 2004, er
repræsenteret i Den Danske Salmebog
med seks salmer. Hvem?
a. Bjarne Fabricius Petersen
b. Fritz Lerche
c. Hans Anker Jørgensen

å!

2. Ejer du børsnoterede værdipapirer er
disse noteret af en dansk virksomhed
med adresse på Islands Brygge. Hvilket
firma?
a. Værdipapircentralen A/S i Njalsgade
b. V.P. Securities A/S i Weidekampsgade
c. OMX Register A/S på Ørestad
Boulevard

3. Denne it-virksomhed med adressen på
Bryggen er blandt de mest værdifulde
dansk-startede it-virksomheder. Hvilken
virksomhed?
a. Navision
b. Simcorp
c. Skype
4. I.B.4 er et mødekontor og
bespisningssted for primært
forretningsfolk i lokalerne på Islands
Brygge 4. Men hvad er AB6?
a. Navnet på et pizzeria på Amager
Boulevard.
b. Navnet på den meste solgt Schrøder
cykel.
c. Den første af de tre glashuse på
Amager Boulevard.
(se svarene på side 19)

Historie
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Alt for få
altaner på
Bryggen
I november 1905 sendte Adresseavisen en af sine
skribenter på en morgentur, for på læsernes vegne
at bese det “ny land” på det opfyldte område ovre på
Amagersiden. Dommen var klar: Her var smukt og
stilfuldt, men altså alt, alt for få altaner
Tekst: Mads Kristian
Mikkelsen
Foto: Ricardo Ramirez

Bryggens første
bygninger fik
fine anmeldelser,
men manglen på
altaner trak ned.

redaktion@bryggebladet.dk

“Et splinternyt stykke af
jordkloden”. Sådan beskrev
Adresseavisens udsendte
skribent det nye område,
der var skudt op på Islands
Brygge, med karnapper
og altaner – omend for få i
skribentens mening – flisebelagte fortove, lygteopstandere og gasledninger,
vandledninger,
kloakrør
og “makadamiserede” kørebaner, som var en type
vejbelægning bestående af
stenskærver og sand, som
blev brugt fra slutningen
af 1700-tallet, til man midt i
1900-tallet efterhånden gik
helt over til asfalt. Civiliserede forhold efter den tids
standarder, må man sige,
og helt nyt og uhørt at alle
de nævnte faciliteter var på
plads fra starten.
Det var aktieselskabet
Christianshavns
Oplagspladser, som havde sat sig
på udbuddet af byggegrunde. Det kunne man læse i
dagbladet ‘Samfundet’ året
før, altså i 1904, hvor opfyldningen af den første del af
området var færdig og de
første byggegrunde afsat.
‘Samfundet’ var arbejdsgiverforeningens organ, og
her var begejstringen også
stor:
“Hvem har ikke beundret
det mægtige Opfyldningsarbejde, der i det sidste par
år er foretaget paa Amagersiden ved den nye Langebro”, starter artiklen, som
går videre med at opremse
en række af de kommende
gadenavne i den nye bydel:
Tøjmestergade, Ny Tøjhusgade, Geysergade, Heklagade, Thingvallagade og
ikke mindst Erik den Rødes
gade.

Et mægtigt
opfyldningsarbejde
Vi vender tilbage til gadenavnene, men først skal vi
se på, hvordan hele dette
“mægtige Opfyldningsarbejde” startede.
Den nye bydel voksede op
på det land, der blev indvundet ved opfyldning af det
lavvandede område mellem
Artillerivej og den nuværende kajlinje. Det var storentreprenøren N.C. Monberg,
der stod for arbejdet, og i tidens aviser finder man flere
beskrivelser af processen.
Det kan være lidt forvirrende læsning, for vi er
midt i en overgangstid mel-

lem nyt og gammelt, hvilket
blandt andet giver sig udslag i, at man bruger længdemålene alen, fod og meter
hulter til bulter. Den nye kaj
fra Langebro skal være 900
meter lang, mens selve havneområdet bliver 220 fod
(66 meter) bredt med 100
fod (30 meter) afsat mellem
kajen og kajgaden til “skure
o.l.”. Det er den nuværende
Havneparks område.
Det er et omfattende projekt, selv i en tid og en by,
som vrimler med store ambitioner og projekter. 50
tønder land bliver inddæmmet og opfyldt. Hvordan det
foregår, får vi beskrevet i
flere aviser i oktober 1903.
Anledningen er dels, at
den første del af arbejdet
er ved at være færdigt, dels
at en voldsom storm, som i
øvrigt har skabt oversvømmelser og problemer flere
steder, har forårsaget et
“Dæmningsbrud i Havnen”,
nærmere bestemt på én af
de to store inddæmninger,
som er første etape i skabelsen af Islands Brygge.
Man har inddæmmet to
store, aflange områder i
Amagersiden af havnen syd
for Langebro, som man er
begyndt at grave ud til 20
alens dybde (cirka 12 me-

ter) – den dybde, man ønsker i hele havnen. Jorden
herfra bliver brugt til at
fylde op på det store område bagved, som skal udgøre
selve det nye kvarter. Men
stormen har altså fået den
ene af de to dæmninger til
at bryde sammen. Heldigvis på et tidspunkt, hvor der
hverken var maskiner eller
arbejdere inden for dæmningen. Vandet er steget til
omkring en meter (3½ fod)
over daglig vande, men falder heldigvis hurtigt igen.
Selve havneområdet, eller
i hvert fald halvdelen af de
220 fod, skal tilhøre Havnevæsenet, mens den nye bydel bagved bliver afhændet
til private. Den del af planen
kommer til at skabe en del
ballade, men det må blive
emnet for en senere artikel.

Kloakreform skaber
problemer i havnen
Kajen på Islands Brygge
skal bestå af en “Kajmur af
Sten hvilende paa Træpæle
nedrammet i Vandet, som
man kan læse i et interview
med Havnebygmesteren i
‘Nationaltidende’.
Intervieweren er nervøs
for holdbarheden af en kaj,
der hviler på træværk, men

bliver beroliget med, at træet kun rådner, når det bliver udsat for både vand og
fri luft, mens træ, der står
permanent under vand, holder fint. Men hvad så med
træværkets største fjende,
pæleormen? Det ville ikke
have været et problem for få
år siden, da vandet i havnen
stadig var møgbeskidt på
grund af de mange kloakudløb, men nu, hvor man har
flyttet udledningerne længere ud, og vandet er (næsten) rent, er intervieweren
nervøs for træværkets største fjende, pæleormen. Igen
kan havnebygmesteren berolige: Pæleormen kræver
godt nok rent vand for at trives, men Havnevæsenet har
taget sine forholdsregler:
“Så snart vi vejrede, at Udviklingen gik i den Retning,
begyndte vi også at tage vores Forholdsregler, idet vi
nu og i Fremtiden beklæder
alle de Pæle, vi nedrammer,
med Jernplader. Men saa vil
det ogsaa kunne trodse alt i
overskuelige Tider.”

Et smukt og stilfuldt
havnekvarter
I februar 1907 er næste etape af projektet blevet overtaget af Aktieselskabet til

Realisation af Grunde ved
Islands Brygge, som det
så mundret hed, og der er
store planer. De forrige generationers fejl skal undgås
– her tænkes formentlig på
byggeboomet på Nørrebro
og Vesterbro i den sidste
halvdel af 1800-tallet. Derfor har man udskrevet en
arkitektkonkurrence, og de
13 indkomne forslag kan nu
beses i Den fri Udstillingsbygning.
Det kan man læse i en
række næsten enslydende
artikler i flere aviser her
i starten af februar 1907.
I ‘Social-Demokraten’ er
forhåbningen, at der nu vil
opstå et “smukt og stilfuldt
Havnekvarter”. Man er gået
væk fra de oprindelige planer om snorlige, parallelle
gader og sigter nu efter
“rigere Variation såvel i Gadeanlæg som Bebyggelse”.
Åbenbart er første del af
Bryggen – den tættest på
Langebro – fuldstændig
mislykket med “grimme
Stenkolosser”.
Man drømmer nu om en
offentlig plads, om smukke
facader og haver og “grønnegårde” ud til gaderne.
Betingelserne for arkitektkonkurrencen er klare:
Variation, skønhed, en offentlig plads og haver. Og
præmierne er store: 2.000,
1.500, 1.000 og 500 kroner,
men lad mig bare afsløre
med det samme: Hverken
første- eller andenpræmien
bliver uddelt. I stedet deler to forslag førstepladsen
med forslag, som … overhovedet ikke lever op til
betingelserne. Der er ingen
offentlig plads, ingen haver
– og ligesom den morgenfriske skribent to år tidligere
havde beklaget sig over ved
Langebro-området: alt for
få altaner.

Forsvundne gader
Det vedtagne projekt ligner til forveksling det, som
Christianshavns
Oplagspladser havde luftet i 1904.
Gaderne er snorlige og ligger stort set som i den oprindelige plan.

Hvis nogen af de nævnte
gader i indledningen fik
dig til at klø dig undrende i
skægget, så er det med god
grund. De findes nemlig
ikke – ikke her i København
i hvert fald. Nogle af dem
blev aldrig til noget, andre
kom bare til at hedde noget
andet ret hurtigt.
Geysergade og Thingvallagade er intetsteds at finde,
og hovedgaderne Heklagade og Erik den Rødes gade
er nu blevet til Njalsgade og
Bergthorasgade.
Tøjmestergade og Ny Tøjhusgade var de oprindelige
navne på de gader, vi i dag
kender som Vestmannagade og Thorshavnsgade – to
færøske fremmedelementer midt i alt det islandske.
De mærkelige navne skulle
referere til Tøjhuset (i dag
Krigsmuseet) ovre på Slotsholmen og til dets øverstbefalende i gammel tid,
Tøjmesteren, men det fik de
altså kun lov til i et par år.

Rod i lovgivningen
Alle de store, forkromede
planer var muliggjort med
loven af 3. april 1900, som
bemyndigede Københavns
Havnevæsen til at afhænde
dele af fremtidige “ved Opfyldning indvundne Arealer” til private. Det var der
mange, der undrede sig
over, da loven af 7. april
1899 havde bestemt, at der
absolut ikke måtte sælges
indvundet land til private.
Hovedpersonerne i den
historie er havnekaptajn
C.F. Drechsel og bankdirektør Axel Heide, som vi
kigger nærmere på i næste
kapitel.
Indtil da kan man jo gå sig
en tur i kvarteret og tjekke,
om der stadig er alt for få
altaner på Bryggen, eller
gå på jagt efter en smuk, offentlig plads.

Mads Kristian
Mikkelsen:
n 49 år gammel og uddannet folkeskolelærer.
Han har boet på Islands
Brygge siden 2016 og er
gift med Selma og far til
Johanne. Han er medlem
af Københavns Byvandrerlaug. Siden 2014 har
han været selvstændig
historieformidler, eventmager med mere. Læs
mere om hans historieformidlende byvandringer på:
vandrehistorien.dk
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Søndag den 31. januar kl. 11
Andagt ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen

Ydmyghed er en fantastisk dyd

Foto: Thomas Wittrup

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

“For mig handler fællesskaber om
en kombination af relationer mellem
mennesker og det at høre til et
sted, hvilket også er fundamentet
i de fællesskaber, jeg vil gerne
bidrage til gennem mit arbejde
i Islands Brygges Sogn.” Sådan
siger kirke- og kulturmedarbejder
Ruben Harbo fra Islands Brygges
Sogn om Diakonissestiftelsens
indvielsesfællesskab, som for nylig
har optaget ham som elev.
Netop nu ligger Rubens aktiviteter
ved sognets kirker stille. Alle

kirke- og kulturmedarbejderens
tilbud er som så meget andet ramt
af corona-aflysninger. Han håber,
at indvielsesfællesskabet kan give
åndelig sparring og mulighed for at
udvikle sig professionelt. Arbejdet
ved kirken er nemlig en stor del af
hans identitet, siger Ruben, som er
35 år gammel og selv bor på Amager:
”Det er et behov, jeg har som
menneske – en slags kald. Men
det er også et ønske om at blive
en del af et værdifællesskab med
en lang praktisering af kirkens

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

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger
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.

www.burchhardt.dk

næstekærlighedsbudskab. Jeg
er selv formet af en moderne
verden, hvor det individuelle og
selviscenesættende dominerer, så
jeg har brug for rollemodeller, som
kan lære mig at møde mennesker i
øjenhøjde og se dem for, hvem de er.”
Ruben Harbo nævner flere værdier
i det diakonale fællesskab, som
han finder tiltalende: generøsitet,
mildhed, ydmyghed, overbærenhed,
tålmodighed og glæde. Værdier,
som han savner i sit eget liv og i
verden omkring ham. ”For eksempel

betragter jeg dét at være ydmyg
som en fantastisk dyd. En dyd, som
jeg gerne selv vil besidde i højere
grad, men som desværre ikke falder
hverken mig – eller mange andre
– specielt naturlig. Jeg håber, at
fællesskabet kan være med til at
skærpe min opmærksomhed på de
mennesker, jeg møder i mit arbejde i
Islands Brygges Sogn,” siger Ruben
Harbo.
Diakonissestiftelsen har uddannet
elever siden 1867, men først i 1979
kunne mænd også blive optaget.

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

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

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

Allan Nielsen

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Sådan kan man også se Vejlands Kvarter
Af: Klaus Mygind,
gruppeformand og medlem
af Borgerrepræsentationen
for SF
Lokalplanen for byggeriet
Vejlands Kvarter blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 11. januar, og
jeg stemte på SF's vegne ja.
Jeg var initiativtager til bevægelsen Amager Fælleds
Venner i 2015. Dengang
var planerne for Fælleden
at bebygge 14,5 hektar på
Strandengen, at bygge en
campingplads på området
ved vandrehjemmet og at
bygge motorvejstunnel med
tilkørsler over Fælleden.

ret. Problemer med gasser
og andet fra den underliggende losseplads skal løses.
Her stilles helt specifikke
sikkerhedskrav.
Alle boliger bliver udlejningsboliger med bopælspligt, og mindst 25 procent
bliver almene.
Dette er et politisk kompromis. Jeg ønskede ikke,
at der skulle bygges på Fælleden. Det fik vi desværre
ikke flertal for ved sidste
kommunalvalg. SF gik ind i
forhandlingerne, og resultatet er, at der bygges et bæredygtigt byggeri integreret
med naturen på området,
hvor der er byggeri i forve-

Nu er resultatet, at der
bygges på campinggrunden
inklusiv vandrehjemsområdet, der allerede er bebygget, i alt 12 hektar. Der
bliver primært bebygget
på græsarealer ovenpå lossepladsen. Byggeriet bliver
helt igennem i trækonstruktion, ikke beton. Der sættes
vidtgående krav til byggeriets integration i naturen, og
der laves foranstaltninger,
så arter, der skal beskyttes
(bilag IV), får flere raste- og
ynglepladser. Endelig bliver
området delvist bilfrit, og
kun indkørslen og forbindelsesvejen mellem de tre
landsbyer skal være asfalte-

jen, og der skulle være campingplads, og at motorvejsprojektet er lagt i graven.
Det næste, jeg vil gøre, er
at foreslå en faunapassage
over Vejlands Allé, så dyrene får en forbindelsesvej
mellem Amager Fælled og
Kalvebod Fælled, at halvdelen af fodboldbanerne på
Fælleden, der bruges meget
lidt, og modelflyvebanen (i
alt 3 hektar) omlægges til
natur, og at den planlagte
asfaltering af cykelsti over
Fælleden droppes.

Nye betonproblemer på Bryggens Bastion skal undersøges
Af Finn Rudaizky,
spidskandidat for Dansk
Folkeparti og medlem af
Teknik- og Miljøudvalget
På et hjørne af Islands
Brygge er Bach Gruppen i
gang med flere byggerier
– med Njals Tårn som det
højeste. Og det går ikke
særlig godt med byggerierne. For i det ene er der
problemer med betonfundamentet, ligesom der er
problemer med bæreevnen
i de søjler, som også er en
del af byggeriet.
Derfor vil Dansk Folkeparti undersøge yderligere
byggefelter, som Bach

deager Olsen, ikke allerede
af egen drift har fået styr på
det.
Vi ser det her som en meget alvorlig sag. Vi er nødt
til at komme helt til bunds i
den. Vi skal ikke have skandalebyggerier stående på
Bryggen, som vi risikerer,
i værste fald vil medføre
sammenstyrtninger eller
alvorlig personskade ude i
fremtiden. Det må vi have
styr på. Hellere nu end hvis
der viser sig problemer om
20 eller 30 år. Så derfor har
jeg bedt om, at vi får skriftlig dokumentation for, hvilken beton der er brugt til
de andre bygninger, som de

Gruppen arbejder med.
Jeg er alvorligt bange for,
at der kan være flere problemer. Som bekendt er der
svindlet med oplysningerne
om betonen under det 86
meter høje "Njals Tårn". Vi
mangler imidlertid at få ordentligt styr på de nabobyggerier på byggefelterne E
og F, som de er gået i gang
med. Hvordan står det til
der?
Jeg har derfor sendt
spørgsmål afsted til den
ansvarlige borgmester for
at få klarlagt problemerne.
Jeg forstår i øvrigt ikke, at
den ansvarlige borgmester
fra Enhedslisten, Ninna He-

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

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

Er der noget galt?
Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl
på Bryggenet, bør du gøre
følgende:
1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside eller i Bolig:nets app.

2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl.
Det kunne jo være, at det
f.eks. blot er dit fjernsyn,
din router eller dit kabel,
der er i stykker.

pens egne rådgivere.
Når vi har svaret, så vil
jeg sikre mig, at der bliver
fulgt op på eventuelle problemer.

Test din viden - svar
1. (c). Hans Anker Jørgensen.
Sideløbende med at være
sognepræst(1994-2004) var han
studenterpræst ved Københavns
Universitet(1991-2004).
2. (b). V.P. Securities A/S i
Weidekampsgade.
3. (b). Simcorp. Simcorp

deler kontorbygning med V.P.
Securities.
4. (c). Den første af de tre
glashuse på Amager Boulevard.
(Amager Boulevard 6). Simcorp
og VP Securities er lejere i den
over 20.000 kvadratmeter stor
ejendom.

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

3. Hvis du oplever internetproblemer så genstart din
router.
4. Kontakt Kundeservice.
Du kan kontakte Kundeservice pr. e-mail eller telefonisk.

0
0
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/
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100 it/s

er i gang med. Jeg har også
bedt om, at materialeprøverne tages af uvildige og
ikke leveres af Bach Gruppen selv eller Bach Grup-
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./
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Kundeservice

Bryggenets priser

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

Internet
Op til 1Gbit/s: 65 kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
Tv
Grundpakke: 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.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Guldalderen
gælder endnu
Havet er for os danskere, hvad farlig
natur som høje bjerge og dybe
kløfter er for andre
til husbehov, de fleste har
et øje på deres afkom, når
de er tæt på vand. Få tager
på tåbelige togter i plimsoller i dårligt vejr. Alle ved,
at få minutter i vandet nu
er farligt. Havet omkring
Danmark er ukendt land for
de fleste. Få har sejlet oven
på det salten blå, og færre
har dykket ned og set herlighederne. Dog nu mange
steder fraværet af herligheder på grund af landbrug og
fiskeri. Men havet er vores
vilde og ukendte natur, og
lad det ikke blive ved det.

I fritid og ferie
Djævlekløften hedder dette smukke og dragende billede fra
Møn – men søg lige og se de rigtige proportioner.
Tekst: Thomas Neumann
Illustration: C.W.Eggersberg/
SMK
redaktion@bryggebladet.dk

Klog på Sprog på P1 bliver
man ofte klog af, og her blev

det fortalt, at vi danskere er
rundet af den milde og ufarlige natur, vi bor i. Men at vi
så er omkranset af havet, og
farligere natur findes nok
ikke. Vi ved det godt. Næsten alle lærer at svømme

En våddragt gør simpelthen underværker for ens
krop; lidt som et korset.
Desuden forlænger den
sæsonen betragtelig, hvor
man kan bade, svømme og
snorkle på det lave vand
og kigge på planter og dyr.
Man kan købe brugte eller
nye våddragter i alle tykkelser og modeller. Det koster
mindre end en lungebetæn-

delse, og har man børn,
køb også til dem, så sparer
man masser af solcreme og
alskens brok. Myndighederne siger indirekte og fornuften direkte, at sommerferien nok skal planlægges
nu og afholdes i Danmark.
Skal man snorkle og bade,
så styr uden om den jyske
vestkyst. De evige bølger
gør, at der hvirvles sand op,
og man kan ikke se noget.
Dertil er vandet altid koldere end de indre danske
farvande. Søg mod den jyske østkyst, dog ej Aarhus
Bugt, som er levende som
en strandvasker. Alle store
og små øer er gode for ferie
og undervandssafari. Eller
sejl rundt og oplev den blå
natur i ferien. Lej en kajak, en kano, en robåd med
mere. Se på marsvin, fugle,
fisk lidt eller bare oplev.

Guldbjælken i øjet
Sognefjordens smukke og
romantiske dybde sammen
med Lofoten og Jotunhei-

Neumanns
Natur
men vilde og barske ydre
er nordmandens m/k sjæls
grundfjeld. Svenskerne har
Skærgården og Dalarne
som deres væsens primærfarve. Vi danskere har et
digt af Oehlenschläger om
noget med brede bøge og
saltvand. Dertil guldaldermalernes malerier. Det er
umiddelbart svært at se det
radikale i lignelsen om den
barmhjertige samaritaner,
når man netop er vokset op
med hospitaler, lovgivning,
kultur og opdragelse med
denne som grundtone. Det
er vist det samme, der gør
sig gældende med vores
natursyn og guldaldermaleriet. Er selv til fals for grønne enge med økokøer, der
grænser op til et stort skovbryn med et gammelt stengærde. Guldaldermalerne
malede de pittoreske dele af
naturen, og meget blev færdiggjort hjemme i atelier.
Det var et ægte skønmaleri.
Men det virker dragende
selv i dag. Grundlæggende
har vores natur ændret ud-

seende konstant, siden isen
trak sig tilbage sidste gang.
Vi mennesker har gjort vores, og det har ikke været
i ond tro. Dog kunne man
let tro det om nutidens naturforvaltere, jordejere og
forurenere, med den solide
viden vi har i dag. Den tyske filosof Friedrich von
Schelling sagde i ”guldalderen” at: ‘Ånden slumrer i
stenen, drømmer i planten,
vågner i dyret og kommer
til bevidsthed i mennesket’.
Så blev hierarkiet fastsat og
er det fortsat. Vi må fremover forhandle os til, hvordan vores natur rundt om
os skal se ud og indeholde.
Men tydeligt er det i denne
tid, at ingen klager over, at
vi har for meget natur. Kan
man have det, og kan Fælleden blive for stor? Om det
er en rugbrødsnatur, spitze
natur, guldaldernatur med
mere, så giver den os glæde
og frirum.

