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Meme-magerens 
mobilværksted

Manden bag Danmarks stør-
ste Instagram-profil, Anders 
Hemmingsen, har taget sin 
ungdommelige onkelhumor 
med til Bryggen.

Bryggecykelmyg 
skifter gear

Selvom corona har stukket 
en kæp i hjulet på Bryggens 
cykelfællesskab, trampes der 
ufortrødent videre i mindre 
felter.

Go-dao postmand 
økseskaft

Kurerfirmaet daos forkla-
ring, at manglende nøgler er 
årsag til forsvundne pak-
ker, hænger ifølge Vibecke 
Møgelbjerg Andersen ikke 
sammen.

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Din tanDlæge på islanDs Brygge

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

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

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

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Arbejdet på Fælledby starter i næste måned
Med godkendelsen af lokalplanen for byggeriet på Amager Fælled kan arbejdet gå i gang. De 
indledende øvelser med at lave afværgeforanstaltninger starter allerede i marts, oplyser By & Havn

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

Allerede i næste måned 
går arbejdet på Amager 
Fælled i gang. Det oplyser 
By & Havn, der i samme 
åndedrag fortæller, at byg-
geprojektet nu har skiftet 
navn fra Vejlands Kvarter til 
Fælledby.

I første omgang skal der 
laves de afværgeforanstalt-
ninger, som har til formål at 
beskytte naturen i området 
for det forestående bygge-
arbejde. Der skal blandt an-

det laves et stendige på den 
østlige side af byggefeltet 
samt et såkaldt paddehegn. 
I midten af marts går ind-
samlingen af Bilag IV-arter, 
som er dyrarter, der er be-
skyttet efter EU’s naturbe-
skyttelsesdirektiv, i gang 
og fortsætter cirka indtil 
slutningen af april. Allerede 
i starten af marts begynder 
udlægningen af fuglenet 
eller lignende afværgefor-
anstaltning i forhold til lær-
kernes yngleperiode, hvil-
ket kommer til at vare indtil 
slutningen af maj, fortæller 
By & Havn.

dramatisk debat
Det er sidste uges godken-
delse af lokalplanen for Vej-
lands Kvarter – nu Fælledby 
– der muliggør byggeriet af 
den nye, store bydel. Lokal-
planen blev vedtaget efter 
en to timer lang dramatisk 
debat i Borgerrepræsenta-
tionen, hvor stort set samt-
lige partier, af forskellige 
årsager, tordnede mod SF, 
der kort forinden havde sået 
tvivl om, hvorvidt de ville 
stemme for aftalen. 

side 6

Politikerne har gi-
vet endeligt grønt 
lys til byggepla-
nerne på Amager 
Fælled. Arbejdet 
går i gang i starten 
af marts.
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Vibecke om forsvundne pakker: 
– Til sidst giver man bare op
Vibecke Møgelbjerg Andersen er én blandt mange bryggeboer, der har 
problemer med leveringsfirmaet dao. Nogle gange står pakkerne foran 
døren som aftalt. Andre gange er de væk. Og dao har ikke svaret tilbage på 
hendes henvendelser, hvor nogle af dem går flere år tilbage

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

– Jeg har nok mistet op mod 
1.000 kroner på pakker fra 
dao, der ikke dukkede op, 
fortæller Vibecke Møgel-
bjerg Andersen over telefo-
nen.

Hun har ligesom flere 
andre bryggeboer oplevet, 
at hendes pakker fra leve-
ringsfirmaet dao ikke stod 
ude foran døren, selv om 
hun havde fået en sms om, 
at de var blevet leveret. Det 
er sket tre gange over de se-
neste tre år, inden hun stop-
pede med at bruge dao som 
leveringsfirma. 

– Pakkerne har været til 
min datter, der bytter tøj 
over Instagram. Men det 
har hun fået forbud mod nu, 
fordi pakkerne ikke dukker 
op. Og eftersom det er pri-
vate pakker, så kan de ikke 
lige sende en erstatning, så 
tøjet er bare gået tabt, siger 
hun.

Når hun henvender sig til 
dao, får hun en besked om, 
at de sætter en eftersøgning 
i gang, men derefter hører 
hun ikke noget fra dem.

– Jeg har ventet i flere 
år på at få svar, og til sidst 
giver man jo bare op og ac-

cepterer, at de pakker bare 
er forsvundet. Men det er 
da vildt frustrerende, siger 
hun.

Nøglespørgsmålet
I sidste nummer af Brygge-
bladet svarede kommunika-
tionschef for dao Hans To-
sti, at én af årsagerne til de 
forsvundne pakker kunne 
være, at budene ikke havde 
nøgle til opgangen og derfor 
blev nødt til at tage pakken 
med tilbage til en pakkes-
hop. Det skal registreres på 
et mobile device, som bude-
ne har med, og her kan det 
være, at de er kommet til at 
swipe forkert, så det frem-
går, at pakken skulle stå 
foran kundens dør, når den 
i stedet er sendt til en pak-
keshop. Men den forklaring 
køber Vibecke Møgelbjerg 
Andersen ikke.

– Når jeg har bestilt va-
rer fra store firmaer, som 
dao skulle levere, så har de 
altid stået der. Men når jeg 
har købt fra private, så står 
de der ikke. Så det er altså 
ikke, fordi de ikke har nøg-
len til opgangen, for hvor-
dan kan de ellers komme 
ind nogle gange?

Bryggebladet har været 
i kontakt med flere bryg-

geboer, der oplever det 
samme som Vibecke Mø-
gelbjerg Andersen. At nogle 
gange står pakken foran 
døren, mens at andre gange 
så gør den ikke. Hun kan 
heller ikke se meningen i, 
at pakken skulle være kom-
met tilbage i daos system.

– Hvis det bare handlede 
om, at pakken ved en fejl 
var kommet tilbage til en 
pakkeshop, hvorfor kan den 
så være så svær at finde? 
Det tager vel ikke flere år at 
finde den, siger hun.

ingen tendens
Bryggebladet har forsøgt at 
sende Vibecke Møgelbjerg 
Andersens spørgsmål vi-
dere til dao. Men kommuni-
kationschef Hans Tosti har 
ikke ønsket at svare på de 
konkrete spørgsmål. Men 
han skriver følgende i en 
mail.

– Vi kan og må ikke gå i 
reel sagsbehandling i fuld 
offentlighed, så vi har ikke 
yderligere kommentarer, ud 
over at vi, siden I bragte ar-
tiklen (i Bryggebladet num-
mer 2, 2021, red.), har været 
dykket helt ned i statistik-
kerne for jeres dæknings-
område. Vi ser ikke en ge-
nerel tendens til problemer 

hos jer, men de problemer, 
der er, bliver der selvfølge-
lig fulgt op på, skriver Hans 
Tosti i mailen og fortsætter:

– Enhver forsvunden pak-
ke er en for meget, derfor er 
det afgørende, at kunden ta-
ger fat i vores kundeservice 
med deres pakkenummer. 
Så gør vi alt, hvad vi kan 
for at finde frem til pakken 
og få den bragt til den rette 
modtager.

Har du et konkret tip om, 
hvad der kan være årsagen til 
de forsvundne pakker fra dao 
på Islands Brygge, så send 
en mail til redaktion@bryg-
gebladet.dk.

Vibecke Møgelbjerg 
Andersen har mistet 

op mod 1.000 
kroner på pakker, 
der ifølge dao var 
leveret til hendes 

hoveddør, men som 
ikke stod der, da 

hun åbnede døren.

Kajakklub får 
nye bådebro
Bryggens Kajak Club er blevet begavet 
med midler til en tiltrængt ny flydebro

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Bryggens Kajak Club
redaktio@bryggebladet.dk

– Den gamle bro, vi havde, 
var virkelig gammel, og den 
er blevet kortere for hvert 
år. Desuden var det en fast 
bro, der bliver oversvøm-
met, når vandet står højt, 
og når vandet står lavt, skal 
man virkelig kæmpe for at 
nå broen Nu har vi fået en 
flydebro, fortæller Mette 
Høegh fra Bryggens Kajak 
Club.

Selvom broen ligger på 
vandet faldt den på et tørt 
sted for klubben, der var 
ved at være godt trætte af 
deres gamle, faste bro. 

– I ro-sæsonen er vi man-
ge brugere af bådebroen. 
Eksempelvis har vi ro-
handicap hver tirsdag, hvor 
mange kajakker skal i van-
det på samme tid, og her er 
vores bro ikke god nok. Vi 
vil også gerne have en nem-
mere tilgang til broen, end 
den vi har i dag, som er en 
forholdsvis stejl stentrappe. 
Dette er især et problem for 
de tungere kajakker, men 

også de mere skrøbelige og 
lette turkajakker for unø-
dige knubs på vejen.

Klubhuspulje
Den nye bro er muliggjort 
blandt andet fordi kajak-
klubben modtog 158.400 
kroner fra den ekstraordi-
nære klubhuspulje. Eks-
traordinær fordi det var 
fjernelsen af anlægsloftet 
i 2020, der gjorde det mu-
ligt at kommunen at bruge 
penge på anlæg som ek-
sempelvis den nye bådebro. 
Anlægsloftet blev fjernet for 
at få gang i de økonomiske 
hjul midt i coronakrisen, og 
det kom altså kajakklubben 
til gode i denne omgang.

– At ro-glade bryggeboe-
re har fået ny bådebro, er et 
lyspunkt i en svær tid, siger 
kultur- og fritidsborgme-
ster Franciska Rosenkilde 
fra Alternativet og uddyber:

 – Det er vigtigt, at der 
også er et aktivt forenings- 
og fritidsliv på den anden 
side af pandemien. Og det 
gælder i høj grad også i det 
blå element. 

en ny, flot flydebro giver bryggens kajakroere bedre adgang 
til det blå.
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Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

I starten af januar havde 
Skolen på Islands Brygge 
cirka 35 elever i nødpas-
ning. I slutningen af januar 
var det tal oppe på omkring 
60 børn.

Det er en tendens, som 
man også ser i resten af 
kommunen, hvor der i 
starten af januar var færre 

i nødpasning, end der var 
i starten af februar. Ifølge 
Københavns Kommune var 
13 procent af kommunens 
folkeskoleelever fra 0. til 4. 
klasse i nødpasning den 1. 
februar. 

Ifølge Dennis Schnell 
Lauritzen, der er medlem 
af skolebestyrelsen på Sko-
len på Islands Brygge, så 
er det et tegn på, at der er 
flere familier, der ikke læn-

gere kan få hverdagen til at 
hænge sammen med hjem-
meundervisning.

– Der er mange, der har 
forsøgt at få hverdagen til at 
hænge sammen ved at tage 
nogle fridage og arbejde så 
meget hjemmefra som mu-
ligt. Men det er jo langtfra 
alle jobs, hvor man kan gøre 
det i flere måneder, siger 
han.

Han mener også, at for-
ældre og børn ‘trækker et 
kæmpe læs’ for tiden, og det 
er ved at sætte sine tegn.

– Det er jo helt klart en 
psykisk belastning, at bør-
nene skal være så stationæ-
re i så mange timer og ikke 
kan se deres kammerater, 
siger han.

sjov og ballade
Han mener, at det er vigtigt 
og helt nødvendigt, at sko-
lerne kan tilbyde nødpas-
ning for de familier, der har 
brug for det. Om eleverne 
generelt mistrives, ved han 

ikke, men han synes, det 
skal være et fokus.

– Man skal i hvert fald 
være opmærksom på, at 
børnene har en meget an-
derledes dagligdag, der 
er noget ringere og meget 
mere inaktiv end den, de 
plejer at have, siger han.

Det er især de helt små 
børn og drengene, som 
Dennis Schnell Lauritzen 
synes, man skal være meget 
opmærksomme på.

– Drenge har det med 
først at sige, at de har et pro-
blem, når den er ved at være 
helt gal, så det er vigtigt, at 
der virkelig bliver lyttet til 
dem, hvis de siger noget, si-
ger han og fortsætter:

– Der er virkelig ved at 
være et stort behov for sjov 
og ballade for børn og unge.

Mandag den 8. februar 
åbnede skolerne igen for 
eleverne i 0. til 4. klasse. 
Særligt sårbare elever fra 
alle klassetrin har stadig 
mulighed for nødpasning 
på skolerne.
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PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

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

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

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

iværksætteri i hjemmeskolen
En hjemmeskoleopgave blev til en forretningsidé. Over tre dage kørte 
Wilbert og Oskar ud til hele Bryggen med posevis af croissanter og varm 
saft og kunne holde weekend med 614 kroner i sparebøssen. Hver. Næste 
mål er at komme i Aftenshowet og Guiness Rekordbog for sejhed

Tekst og Foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

– Det var en skoleopgave. 
Vi skulle finde på en forret-
ning og lave en reklame for 
den, fortæller Wilbert Ek-
man Stokholm entusiastisk 
og bliver suppleret med lige 
så stor ivrighed af sin kam-
merat, Oskar Elleby Sund-
quist:

– Det var ikke meningen, 
at vi skulle lave forretnin-
gen rigtigt. Men da vi gik i 
gang, tænkte vi, at det kun-
ne være sjovt at prøve.

De to drenge på 10 år går 
i 4. Z på Skolen på Islands 
Brygge og var som alle 
andre skoleelever hjem-
sendt indtil denne uge. Så 
selvom drengenes forældre 
var tilbageholdende med at 
lade dem kaste sig ud i et 
iværksættereventyr, som 
også ville kræve en hel del 
forældreinddragelse, så var 
det på den anden side også 
et tiltrængt afbræk fra de 
mange timer bag skærmen 
i hjemmeskolen.

superdrink
Konceptet var super enkelt. 
Croissanter og varm saft 
bragt ud på cykel og løbe-
hjul.

– Vi havde troet, at vi kun 
ville få solgt til nogle af vo-
res klassekammerater og 
måske et par stykker andre, 
forklarer Wilbert.

Men drengenes Face-
book-reklamevideo gik lo-
kal-viralt, og bestillingerne 

strømmede ind. Overvejen-
de fra folk på Bryggen, men 
der måtte også bringes ud 
helt til Vesterbro.

Allerede første dag, ons-
dag, var der skub i varerne, 
og der blev omsat for 410 
kroner. Torsdag var den 
travleste dag med salg for 
hele 618 kroner, og på bik-
sens sidste dag inden week-
enden stilnede det lidt af; 
her blev der indkasseret 
422 kroner.

sponsorbagværk
I sine tre dage som levedyg-
tig forretning omsatte ‘Super 
Drinks’ for 1.422 kroner. Men 
en rigtig forretning er jo ikke 
ren indtjening; der er også 
regninger, der skal betales. 
På den måde kom budget-
tering også på iværksætter-

skoleskemaet. 154,25 kroner 
til indkøb af saft, 13 kroner 
til papkrus, 3,75 kroner til 
papirsposer og 10 kroner til 
varme og el i butikkens ad-
ministrative hovedkvarter i 
baglokalet i Egils Deli.

Heldigvis var der støtte at 
hente i det lokale erhvervs-
liv. ‘Morells brød og kager’ 
fik nys om den nye udbring-
ningsservice og donerede 
et bjerg af friskbagte crois-
santer, hvilket sparede en 
del udgifter til råvarer og en 
del forældrearbejdskraft i 
hjemmeskolekøkkenet.

sejhedsrekord
De tre dage på arbejdsmar-
kedet gik over al forvent-
ning, og Oskar og Wilbert 
lader til at have fået blod på 
iværksættertanden. De går 

allerede med tanker om at 
levere mad og dagligvarer 
til bryggeboer, der ikke selv 
har mulighed for at gå på 
gaden. Og hvad skal over-
skuddet gå til?

– FCK-tøj, nærmest væl-
ter det ud af Oskar.

Medieopmærksomheden 
har drengene også hurtigt 
fået smag for. Næste mål er 
at komme i Aftenshowet.

– Og i Guiness Rekord-
bog, indskyder Wilbert.

Hvad skal I i Guiness Re-
kordbog for?

– For at være de sejeste.

Oskar elleby sundquist og 
Wilbert ekman stokholm 
tog deres skolearbejde et 
skridt videre og leverede 
varm saft og croissanter 

til Islands Brygge.

Nødpasningen på skolen på islands 
Brygge steg i løbet af januar
Antallet af elever i nødpasning 
på Skolen på Islands Brygge 
er steget fra omkring 35 i uge 1 
til omkring 60 i uge 4. Dennis 
Schnell Lauritzen, der er medlem 
er skolebestyrelsen, mener, det er 
et tegn på, at forældrene er ved at 
være pressede



4 BRYGGEBLADET   11. februar  2021#KV21

Mød spidskandidaterne:  
Denne gang med Line Barfod, Enhedslisten

– Man kan ikke redde 
naturen ved at bygge på den
Enhedslistens nye spidskandidat, Line Barfod, er klar til at 
fortsætte kampen for, at der ikke bliver bygget på Amager 
Fælled. Hun håber, at SF og De Radikale ‘besinder sig’, så et 
eventuelt grønt flertal efter valget kan droppe byggeplanerne. 
Derudover er hendes klimaambitioner skyhøje, og så er hun 
klar til at blive overborgmester, hvis muligheden opstår

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

I slutningen af januar ind-
stillede Enhedslisten tid-
ligere folketingsmedlem 
Line Barfod til at være 
partiets spidskandidat til 
kommunalvalget 2021. Al-
lerede efter første runde af 
partiets urafstemning stod 
det klart, at den 56-årige 
advokat skulle stå i spid-
sen for partiet til valget den 
16. november i år, da hun 
blandt de seks opstillede 
kandidater fik hele 57,1 pro-
cent af stemmerne. Hendes 
politiske mærkesager er 
tårnhøje klimaambitioner, 
flere billige boliger i Køben-
havn, og så skal man møde 
mere hjælp end modstand, 
når man som arbejdsløs el-
ler syg skal i kontakt med 
systemet. Derudover er hun 

imod, at der skal bygges på 
Amager Fælled, og så vil 
hun ikke sige nej til at sætte 
sig i overborgmesterstolen, 
hvis hun får muligheden.

Politisk opbrud
Line Barfod har ikke tidli-
gere været en del af Borger-
repræsentationen i Køben-
havns Kommune. Som det 
også har været kutyme i So-
cialdemokratiet, så er hun 
et tidligere folketingsmed-
lem, der kommer udefra og 
bliver spidskandidat. Det 
har man tidligere set med 
Frank Jensen og Ritt Bjer-

regaard, der begge havde 
en fortid som prominente 
medlemmer af Folketinget, 
inden de blev valgt til over-
borgmester. Men har Line 
Barfod også drømme om at 
sætte sig i kommunens vig-
tigste stol?

– Hvis vi får muligheden 
for at få overborgmesterpo-
sten, så er vi også klar til at 
tage den. Men det kræver jo 
både en kæmpe opbakning 
fra vælgerne, og at der er et 
flertal på rådhuset, der vil 
pege på os, siger hun.

Hvad har fået dig til at gå 
ind i kommunalpolitik?

– Der sker nogle politiske 
opbrud for tiden, der gør, 
at det er en periode, hvor 
man kan få gennemført den 
grønne omstilling, siger 
hun og nævner Alternati-
vets flotte valg for fire år 
siden, og at flere af de bor-
gerlige partier også åbner 
op for et grønt fokus, som to 
eksempler og fortsætter:

– Derudover så er Frank 
Jensen afgang også noget, 
der kan være med til at ska-
be forandringer.

Hun ser det både som en 
fordel og en ulempe, at hun 
ikke tidligere har været en 
del af Borgerrepræsenta-
tionen. På den positive side 
kan hun se på tingene med 
friske øjne, og på den nega-
tive side kender hun ikke 
kommunen så godt som de 
andre.

– Men der er jo næsten et 
helt år til valget, så jeg har 
masser af tid til at sætte 
mig ordentlig ind i sagerne, 
siger hun.

Vejlands Kvarter
Inden interviewet har Bryg-
gebladet udvalgt to emner, 
som interviewet skal handle 
om, og bedt Line Barfod om 
at gøre det samme. Bryg-
gebladet valgte emnerne 
Vejlands Kvarter og mang-
len på idræts- og kulturfa-
ciliteter på Bryggen, da det 
ifølge en efterspørgsel på 
Facebook var blandt de to 
vigtigste emner for bladets 
læsere. Line Barfod valgte 

klima og demokrati som 
sine to emner.

Enhedslisten og Alterna-
tivet er de to partier, der ka-
tegorisk har været imod, at 
der skal bygges på Amager 
Fælled. Og på det område 
kommer Enhedslisten ikke 
til at skifte mening, bare 
fordi de har skiftet spids-
kandidat. Men er Line Bar-
fod også klar på at droppe 
Vejlands Kvarter i 11. time, 
hvis der kommer et såkaldt 
grønt flertal bestående af 
Enhedslisten, Alternativet, 
SF og De Radikale efter val-
get?

– Ja, i allerhøjeste grad. 
Vi har så få naturområder 
i København, så det giver 
ingen mening at bygge på 
dem, når vi har råd til at 
lade være. Jeg synes i ste-
det, at vi skal tage de penge, 
kommunen ville tjene på 
Vejlands Kvarter, fra kas-
sen. Det har vi råd til, og 
med den lave rente, der er 
nu, kan det godt betale sig, 
siger hun.

Lige nu er SF og De Ra-
dikale med i aftalen om 
Vejlands Kvarter med ar-
gumentet, at byggeriet er 
blevet grønnere af, at de 

er med, end hvis de ikke 
var med. Så hvorfor har 
Enhedslisten ikke gjort det 
samme?

– Man kan ikke redde na-
turen ved at bygge på den. 
Så jeg håber, at SF og De 
Radikale besinder sig, så 

vi kan stoppe byggeriet på 
Amager Fælled, hvis vi får 
et grønt flertal efter valget, 
siger hun.

Du vil have billigere boli-
ger i København, samtidig 
med at du ikke vil have, at 
man bygger på de ledige na-
turgrunde. Hvordan hænger 
det sammen?

– Det er jo ikke givet, at 
man absolut skal bygge på 
naturen, hvis man vil have 
nye boliger. Vi skal se på, 
om vi ikke kan lave vores 
eksisterende bygninger 
om til billige boliger. Der-
udover så kan man bygge 
mere i højden, siger hun.

Nødtilstand
Klima er det område, der 
står allerøverst på Line 
Barfods liste over, hvad der 
skal gøres noget ved hur-
tigt. Hellere i går end i dag. 
Hun mener, at Københavns 
2025-klimaplan har været 
alt for uambitiøs.

– Hvis ikke vi gør noget 
for klimaet nu, så går det 
helt galt. Derfor skal vi ind-
føre en nødtilstand, så vi 
får sat gang i en reel grøn 
omstilling og ikke kun en 
omstilling på papiret, siger 
hun.

Med reel omstilling me-
ner hun blandt andet, at 
kommunen skal se på hele 
kæden, når det kommer til 
den grønne omstilling. Så 
kommunen ikke køber no-
get andre steder, uden at det 
tæller med i CO2-regnska-
bet. Derudover skal virk-
somheder og borgere også 
hjælpes med at nedsætte 
forbruget markant.

– Vi skal blive bedre til at 
bruge cirkulær økonomi, 
så det for eksempel ikke 
er alle, der har en borema-
skine, som de kun bruger 
én gang om året, men hvor 
flere deles om den samme 
boremaskine, siger hun.

Hun mener også, at kom-
munen skal stå i spidsen for 
at se, hvor mange solceller 
der kan være i København.

– Hvis kommunen er med 
til at skabe en større ef-

terspørgsel, så vil de også 
blive bedre og billigere, så 
det også kan betale sig for 
virksomheder og boligfor-
eninger at installere dem, 
siger Line Barfod.

Hun understreger, at am-
bitionerne på klimaområdet 
ikke må have en social slag-
side, og henviser til den så-
kaldte doughnut-økonomi. 
Det betyder, at man har en 
ydre økonomisk ramme, 
der handler om, hvad kli-
maet kan holde til, samt en 
indre ramme, der handler 
om, hvad mennesker kan 
holde til.

Nedprioriteret område
Når det kommer til kultur- 
og idrætsfaciliteter, så er 

»
Hvis vi får 
muligheden for at få 
overborgmesterposten, 
så er vi også klar til at 
tage den.

Line Barfod (Ø) »
Jeg håber, at sF og de 
Radikale besinder sig, så 
vi kan stoppe byggeriet 
på Amager Fælled, hvis 
vi får et grønt flertal efter 
valget.

Line Barfod (Ø)

OM LiNe BARFOd:

n 56 år.
n Tidligere medlem af 

Folketinget mellem 2001 
og 2011 for Enhedslisten, 
hvor hun blandt andet 
var gruppeformand og 
kommunalordfører.

n Både før og efter tiden 
i Folketinget har hun 
arbejdet som advokat.

n Bor på Nørrebro sam-
men med sin mand. 
Sammen har de fire 
voksne børn og to bør-
nebørn.
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Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

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

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

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

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

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

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

UDGIVELSESPLAN 2021
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG  
I NEDENSTÅENDE UGER.

*  BRYGGEBLADET 
bliver omdelt hver 
anden onsdag/
torsdag til husstande 
og virksomheder på 
Islands Brygge, Hav-
nestad, Havneholmen 
og Ørestad Nord. 
Dog springer udgivel-
sen med tre eller flere 
uger i forbindelse 
med ferier.

** Seneste frist for indle-
vering af annoncer, 
debatindlæg og  
øvrigt materiale 
er torsdag inden 
udgivelsesdatoen.

*** Ordrer fra nye 
annoncører samt 
materiale fra faste 
annoncører bør så 
vidt muligt afgives 
senest onsdag inden 
udgivelsesdatoen.

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

NR.
UDGIVELSESDAGE DEADLINES

UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

4 8 25. februar 18. februar 17. februar
5 10 11. marts 4. marts 3. marts
6 12 25. marts 18. marts 17. marts

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

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

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

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

der langt mellem tilbud-
dene på Bryggen. Det er et 
område, hvor Line Barfod 
mener, at der er plads til for-
bedring.

– Det er et område, der 
har været nedprioriteret i 
mange år. Vi i Enhedslisten 
vil gerne arbejde for, at det 
bliver en høj prioritet. Det 
er vigtigt, at man har ste-
der, hvor man kan udfolde 
sig, så vi skal sørge for, at 
der kommer faciliteter til 
idrætten, siger hun.

Men hvis man gerne vil 
bygge nye idrætshaller, 
støder man så ikke ind i et 
pladsproblem, for hvor skal 
de være i en tætbebygget 
by? 

– Det er en udfordring, 
men man må sammentæn-
ke nogle muligheder. For 
eksempel kan man, når 
man bygger regnvands-
bassiner indtænke, hvor-
dan de også kan have en 

idræts- eller kulturfunk-
tion, siger hun.

Desuden mener hun 
også, at kulturen ikke nød-
vendigvis behøver at ligge 
et fast sted, men at man kan 
lave kultur, der kommer ud 
til de forskellige bydele og 
er der i en periode.

demokratisk problem
Line Barfod mener, at der er 
to demokratiske problemer 
i Københavns Kommune, 
som hun gerne vil gøre op 
med. Det første handler 
om, at man skal blive langt 
bedre til at lave reel borger-
inddragelse, hvor borgerne 
bliver hørt og ikke blot in-
formeret.

– Der er meget såkaldt 

borgerinddragelse, hvor 
borgerne ikke oplever, at 
deres bekymringer og øn-
sker bliver lyttet til. Og det 
er et demokratisk problem, 
for det giver dem jo ingen 
motivation for at deltage, 
siger hun.

Det andet handler om, 
hvordan man som syg eller 
arbejdsløs bliver mødt af sy-
stemet.

– Der er mange, der ople-
ver, at de bliver kastet rundt 
i systemet, uden at der rig-
tig er nogen, der lytter til 
én. Og samtidig oplever de, 
at kommunen kan lave en 
masse fejl, uden at det har 
konsekvenser for dem. Men 
hvis de selv kommer til at 
lave en fejl, så kan det koste 
dem dyrt, siger hun.

Som et forslag mener 
hun, at man skal overveje, 
om kommunen kan gøre 
mere for at give borgerne 
uvildig retshjælp, så de har 
nogle på deres side, når 
de skal snakke med deres 
sagsbehandler og gebærde 
sig i systemet.

– Det er bemærkelses-
værdigt, at hvis man har en 
skattesag for flere millioner, 
så får man retshjælp fra det 
offentlig. Men det gør man 
ikke, hvis man er syg og har 
brug for hjælp.

»
Hvis ikke vi gør noget 
for klimaet nu, så går det 
helt galt. derfor skal vi 
indføre en nødtilstand, 
så vi får sat gang i en 
reel grøn omstilling og 
ikke kun en omstilling på 
papiret.

Line Barfod (Ø)
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Socialistisk Folkeparti fik læst og 
påskrevet at stort set samtlige 

partier i Borgerrepræsentationen, 
fordi partiets sundheds- og 

omsorgsborgmester i 11. time 
åbnede en dør på klem for at 
stemme imod lokalplanen for 

Vejlands Kvarter. Manøvren fejlede 
eklatant, og SF måtte med bøjet 

hoved og flosset troværdighed 
stemme for byggeplanerne, der blev 

vedtaget med stort flertal

Venstre med vanlig sans 
for dramatik. 

Frustrationen hos De Ra-
dikale var forståelig. For når 
SF kastede deres mandater 
op i luften ved at så tvivl om, 
hvorvidt de ville stemme 
for eller imod lokalplanen, 
ville De Radikale stå med 

det sidste ord. Skulle det 
grønne parti med den selv-
udråbte ‘træmand’ Tommy 
Petersen i spidsen ligefrem 
insistere på at gennemføre 
byggeriet, selv hvis der var 
en udvej? Alternativet var 
at risikere partiets politi-
ske troværdighed, som SF 
netop havde vist sig villig til 
at gøre.

Men den radikale social-
borgmester Mia Nygaard 
gjorde det hurtigt tydeligt, 
at hun ikke var indstillet på 

at lege kylling med Sisse 
Marie Welling.

– Man står ved de forlig, 
man har indgået (...) Indtil 
der er nogen, der bryder 
det forlig, så står vi ved det, 
fastslog hun. 

Både Klaus Mygind og 

Sisse Marie Welling forsøg-
te flere gange at overbevise 
deres politikerkollegaer 
om, at den parlamentariske 
situation havde ændret sig 
afgørende.

– Vi havde en forvent-
ning om og forståelse for, 
at de mandater, der var for 
byggeriet efter kommunal-
valget, også ville være der, 
når aftalen skulle stemmes 
igennem Borgerrepræsen-
tationen. Det har de også 
været, indtil Venstre mister 
et medlem for nylig. Når 
man er gået til valg på ikke 
at ville bygge på Amager 
Fælled, som både SF og Det 
Radikale Venstre har gjort, 
og forudsætningen for afta-
len var, at der var et flertal 
uden om de to partier, så 
er SF nødt til at gøre det 

klart, at hvis det flertal ikke 
er der længere, så skal der 
selvfølgelig ikke bygges, 
sagde Sisse Marie Welling, 
men anerkendte i samme 
åndedrag, at Det Radikale 
Venstre ikke agtede at følge 
SF ned ad den sti:

– Jeg kan forstå på borg-
mester Mia Nygaard, at Ra-
dikale er villige til at lægge 
de stemmer, der skal til for 
at bygge fortsat. I den si-
tuation så mener vi stadig, 
at den løsning, vi har for-
handlet, er bedre end alter-
nativet, hvis SF og Radikale 
ikke havde været med i for-
handlingen. Og så stemmer 
vi selvfølgelig for.

Bred enighed om 
uenighed
Men inden SF fik lov til at 
stemme, blev de mødt af 

skarp kritik fra både forta-
lere for og mod byggepla-
nerne.

– Man har den frækhed at 
bruge Venstre som årsagen. 
Vi – både Venstres gruppe 
og Peter Dits Christensen 
– står ved vores syn på sa-
gen, netop for at man skal 
kunne regne med Venstre. 
Så at SF nu bruger slinger 
i valsen hos Venstre som 
begrundelse for måske at 
bryde forliget, det synes vi 
er langt under bæltestedet, 
sagde beskæftigelses- og 
integrat ionsborgmester 
Cecilie Lonning-Skovgaard 
og konstaterede tørt, at 
Venstre har præcis samme 
antal mandater i regnestyk-
ket trods Peter Dits Chri-
stensens exit fra partiet, 
fordi Heidi Wang i samme 
periode har skiftet fra Libe-
ral Alliance til Venstre.

Også i den grønne fløj 
vakte SF’s kurs undren.

– Det er besynderligt at 
høre argumentet om ikke 
at ville lægge afgørende 
stemmer til, for i maj 2018 
stillede Alternativet netop 
forslag om at droppe byg-
gerierne på Fælleden og 
Stejlepladsen, som dengang 
havde opbakning fra Dansk 
Folkeparti. Dengang kunne 
SF og Radikale med deres 
ti mandater en gang for alle 
have fritaget Amager Fæl-
led for byggeri. Nu står vi 
så endnu engang, hvor SF 
siger, at de ikke vil lægge 
de afgørende mandater til, 

og håber, at Radikale ombe-
stemmer sig i sidste øjeblik. 
Det lyder hult, sagde Niko 
Grünfeldt fra Frie Grønne, 
Danmarks nye venstrefløjs-
parti.

Den konservative grup-
peformand Jakob Næsager 

stillede gentagne gange 
spørgsmål ved, hvorvidt SF 
er en troværdig forhand-
lingspartner fremadrettet.

– Under hvilke betingel-
ser vil SF løbe fra indgåede 
aftaler? Og hvornår kan vi 
andre partier regne med 
aftaler, der er indgået med 
SF? Er der andre aftaler, 
som SF løber fra? Kan man 
regne med SF?

I den sidste ende kunne 
man regne med SF, der 
sammen med et stort flertal 
af medlemmerne i Borger-
repræsentationen vedtog lo-
kalplanen for Vejlands Kvar-
ter. Stemmerne fordelte sig 
38 for og 17 imod.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects 
redaktion@bryggebladet.dk

– SF er færdige i dansk po-
litik, sagde Carl-Christian 
Ebbesen med rungende for-
agt i stemmen som reaktion 
på sundheds- og omsorgs-
borgmester Sisse Marie 
Wellings (SF) udmelding 
om, at hun var klar til at 
stemme imod byggeplaner-
ne på Amager Fælled, som 
hun ellers selv har været 
med til at indgå aftalen om.

Lokalplanen blev vedta-
get med 38 stemmer for og 
kun 17 imod. Men der var 
spænding til det sidste, for-
di Sisse Marie Welling i et 
interview i Politiken to dage 

forinden havde meddelt, 
at hun og hendes parti var 
klar til at forkaste lokalpla-
nen, hvis der på falderebet 
kunne samles et flertal mod 
projektet. 

Tælle til 28
Ved kommunalvalget i 2017 
lykkedes det ikke for den 
såkaldte grønne blok at 
opnå flertal imod bygge-
planerne på Fælleden. 28 
af medlemmerne i Borger-
repræsentationen gik ind 
for byggeplanerne, og kun 
27 var imod. Derfor valgte 
både SF og Det Radikale 
Venstre, der ellers havde 
ført valgkamp på at bevare 
Fælleden, at gå med i det 
budgetforlig, der flyttede 
projektet fra strandengen 
til campinggrunden; ifølge 

partierne selv for at sikre de 
grønnest mulige løsninger 
på byggeplanerne. 

I mellemtiden er der ble-
vet rykket rundt på pladser-
ne i borgerrepræsentations-
salen. Senest da Peter Dits 
Christensen meldte sig ud 
af Venstre og blev løsgæn-
ger, specifikt på grund af 
sin modstand mod fælled-
byggeriet. Med forskydnin-
gen i magtbalancen øjnede 
SF en chance for at få stand-

set byggeriet, hvis de også 
kunne få Det Radikale Ven-
stre til at løbe fra budgetaf-
talen fra 2019. 

Voksenskældud
Men det skulle hurtigt vise 
sig, at Sisse Marie Welling 
havde overspillet sin hånd, 
og der blev talt med store 
bogstaver og hævet stemme 
under Borgerrepræsenta-
tionens drøftelse af lokal-
planen. Mødet blev, som 
det meste andet for tiden, 
afviklet virtuelt i teams, 
hvor Sisse Marie Welling 
og SF’s gruppeformand og 
bryggebo Klaus Mygind var 
med på, hvad der lignede 
et overvågningskamera i 
et forhørslokale omgivet af 
flyvende hoveder på de øv-
rige partiers ordførere, der 
på skift gav veritabel vok-
senskældud til folkesociali-
sterne.

– I smider os ud foran 
bussen og dolker os i ryg-
gen, så hårdt I overhovedet 
kan, anklagede Tommy 
Petersen fra Det Radikale 

Fælledbyggeri 
vedtaget trods tvivl 

om sF’s stemmer

»
sF er et løgnagtigt og 
bedragerisk parti, der 
har trukket tæppet væk 
under sig selv. 

Carl Christian ebbesen, 
dansk Folkeparti

»
Mand jer op og fortæl 
vælgerne, hvad i mener. 
der er masser af partier, 
der render rundt og 
siger, at de er grønne. 
det er nu, i skal vise det. 

Peter dits Christensen, 
løsgænger

»
det er ikke respektfuldt 
overfor dem, som sF 
har forhandlet med, og 
som har lyttet til deres 
argumenter. 

Rune dybvad, 
socialdemokratiet

»
det, vi har set, og den 
italesættelse, vi har hørt 
fra sF, er noget af det 
mest kyniske og mest 
manipulerende spin, jeg 
har været vidne til. 

Tommy Petersen,  
det Radikale Venstre

»
Ærligt talt, det er jo en 
børnehave. 

Beskæftigelses- og 
integrationsborgmester 

Cecilia Lonning 
skovgaard, Venstre

»
Jeg går ud fra, at man 
stemmer, som man 
har forhandlet. ellers 
så holder politik jo 
simpelthen op. 

socialborgmester  
Mia Nygaard,  

det Radikale Venstre

»
Man får det indtryk, 
at sF helst vil være 
betydningsløse, idet 
man ikke vil sidde med 
de udslagsgivende 
mandater men bare være 
overflødige. stemmer 
sF altid med den største 
flok, eller har i jeres 
egen mening? 

 Jakob Næsager,  
det Konservative 

Folkeparti

Med vedtagelsen 
af lokalplanen for 

Vejlands Kvarter kan 
byggeriet på Amager 
Fælled nu gå i gang.
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Flertal af københavnerne  
ønsker ikke byggeri på Fælleden

NYHEDER

Psykolog: – Unge bliver hårdt ramt af nedlukningen
Nina Werner, der er psykolog med klinik på Bryggen, oplever, at det især er 
de unge, der bliver hårdt ramt af coronanedlukningen. De kan for eksempel 
udvikle angst og depression. Men nogle få simple råd kan måske hjælpe

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

Nina Werner er uddan-
net psykolog og har egen 
klinik på Islands Brygge. 
Derudover har hun skrevet 
bogen Fra selvkritik til self-

compassion, der blandt an-
det handler om, at man skal 
bede den indre stemme om 
at tale pænt.

Den indre stemme kan 
godt blive ekstra hård, når 
man står midt i en global 
pandemi med en nedluk-
ning, som man ikke aner, 

hvornår stopper. Men hun 
har også oplevet, at der er 
nogle, der har nydt godt af 
det.

– Nedlukningen har ramt 
folk meget forskelligt. Der 
er nogle, der har brugt det 
til en tænkepause, som må-
ske har resulteret i, at de er 

flyttet et nyt sted hen eller 
har fået et nyt job. Der er 
også mange, der er kommet 
tættere på deres børn, siger 
hun og fortsætter:

– Men der er også nogle, 
særligt unge familier, hvor 
det har fyret op under kri-
serne, at man har gået så 
meget op og ned ad hinan-
den derhjemme. Hvilket re-
elt har været med til at true 
et forhold, der ellers funge-
rede fint.

Mistet ungdom
Den gruppe, der ifølge Nina 
Werner og flere store dan-
ske og internationale under-
søgelser har det sværest, er 
de unge. Og det er der ifølge 
psykologen flere årsager til.

– Det sociale liv er bare 
meget vigtigere, når du er 
ung. Der var en ung fyr, 
der forleden sagde til mig, 
at han følte, at det var hans 
ungdom, der var blevet ta-
get fra ham. For nu kunne 
han se ind i det andet forår i 
træk, hvor han ikke må gøre 
alt det, der kendetegner en 
ungdom, fortæller hun.

Derudover bor unge også 
oftere alene og har måske 

ikke en kæreste eller egen 
familie, som de kan læne 
sig op ad.

Lange konsekvenser
For nogle af de unge kan 
coronaensomheden udvikle 
sig til angst eller depres-
sion. Noget som de måske 
ikke tidligere har oplevet.

– Jeg har hørt om flere 
unge, der bliver ramt af syg-
domsangst. De er sikre på, 
at de bliver smittet med co-
rona, og de er nogle af dem, 
der får et slemt forløb og 
nogle af de hårde eftervirk-
ninger, siger Nina Werner 
og fortsætter:

– De kan så begynder at 
udvikle en sikkerhedsad-
færd, hvor de hele tiden 
googler for at finde ud af 
det nyeste om sygdommen 
og gør ekstra meget for at 
undgå at blive smittet.

Tror du, at det kan få nog-
le psykologiske konsekven-
ser for de unge på længere 
sigt, at der har været en 
nedlukning?

– Det er et rigtigt godt 
spørgsmål, som vi først 
kommer til at kende svaret 
på lidt længere ud i fremti-
den. Man kan godt udvikle 
en angst under corona, der 
så ender med at blive den 
måde, man er i livet på. Men 
jeg tror, at for de fleste så 
vil problemerne forsvinde, i 
takt med at restriktionerne 
bliver ophævet.

FeM TiNG deR KAN 
HJÆLPe UNGe GeN-
NeM CORONANed-
LUKNiNGeN:

1. skru ned for præsta-
tionspresset. Det kan 
være svært at finde 
motivationen under 
nedlukningen. Det er 
okay, at der er ting, du 
ikke magter.

2. se tigeren i øjnene. Det 
er vigtigt at anerkende, 
at det kan være svært at 
være så meget alene, og 
at man ikke kan leve det 
liv, som man gerne vil.

3. Vi er fælles om det her. 
Der er mange, der er i 
samme båd som dig. 
Det ligger der en fælles 
menneskelighed i, som 
godt kan hjælpe én igen-
nem de hårde dage.

4. Hvad ville en ven have 
brug for? Det er en god 
idé at vise sig selv lidt 
omsorg. Tænk på, hvad 
en ven måske ville have 
brug for i din situation, 
og giv dig selv det.

5. småt er godt. Sæt 
mindre forventning til 
dig selv, men sørg for, at 
du så får det gjort. Hvis 
bare du har gjort lidt i 
dag, så er det okay at se 
Netflix resten af dagen, 
hvis det er det, du har 
brug for.

Psykolog Nina Werner 
mener, at man ikke skal 
være så hård ved sig selv 
under coronanedluknin-
gen. Det er okay, at man 
synes, det er svært.

Total 552

Helt uenig – Politikerne bør droppe byggeriet på 
Amager Fælled

54%

Delvist uenig 17%

Hverken-eller 11%

Delvist enig 8%

Helt enig – Politikerne bør fastholde byggeriet på 
Amager Fælled

7%

Ved ikke 3%

Baggrunden for salget af naturområdet på Amager Fælled 
til boligbyggeri er bl.a., at kommunen skal finde midler til at 
finansiere metrobyggeriet. Hvis politikerne vælger at droppe 
byggeriet, skal kommunen finde midlerne på anden vis. 
Hvor enig eller uenig er du, efter denne information, i beslut-
ningen om at bygge på Amager Fælled?

Bag aftalen om at sælge naturområdet på Amager Fælled står 
et flertal af partierne i Københavns Borgerrepræsentation. I 
hvilken grad har partiernes beslutning om at sælge Amager 
Fælled betydning for, hvor du vil sætte dit kryds?

Total 552

I høj grad 23%

I nogen grad 33%

I mindre grad 24%

Slet ikke 12%

Ved ikke 8%

På hvilken måde påvirker partiernes beslutning om Amager 
Fælled dit kryds?

Total 311

Det gør det mere sandsynligt for mig at stemme 
på ét af partierne bag beslutningen

18%

Det gør det mindre sandsynligt for mig at 
stemme på ét af partierne bag beslutningen

82%

Kilde: Epinion

Total 552

Helt uenig – det er en dårlig idé at ophæve natur-
fredningen og bygge boliger

61%

Delvist uenig 15%

Hverken-eller 11%

Delvist enig 8%

Helt enig - det er en god idé at ophæve natur-
fredningen og bygge boliger

3%

Ved ikke 2%

Et flertal af politikerne i København har besluttet at ophæve 
naturfredningen af dele af Amager Fælled for at bygge boliger 
i et eksisterende naturområde. Hvor enig eller uenig er du i 
den beslutning?

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Tre ud af fire københavnere 
er enten helt eller delvist 
uenige i beslutningen om 
at bygge boliger på Amager 
Fælled. Kun 11 procent af 
de adspurgte er enten helt 
eller delvist enige i, at byg-
geplanerne er en god idé.

Det fremgår af en under-
søgelse, som Epinion har 
lavet for Danmarks Natur-
fredningsforening. Under-
søgelsen blev offentliggjort 
dagen før det møde i Bor-
gerrepræsentationen, hvor 
et stort flertal af politikerne 
stemte for lokalplanen for 
Vejlands Allé, der muliggør 
opførelsen af den nye bydel 
på Amager Fælled. Noget 
kunne altså tyde på, at po-
litikerne handler imod bor-
gernes vilje i spørgsmålet 
om Fælleden. 

Fælleden kan flytte 
stemmer

Det kan i den sidste ende 
få betydning ved efter-
årets kommunalvalg. Ud 
af de 552 adspurgte køben-
havnere svarer 56 procent 
nemlig, at beslutningen 
om at bygge på Fælleden 
i høj eller nogen grad har 
betydning for, hvor de vil 
sætte deres kryds. Ud af 
disse 311 borgere svarer 
hele 82 procent, at de vil 
være mindre tilbøjelige til 
at stemme på partierne, 
der står bag aftalen. 

det er økonomien
Nu bygger man jo ikke på 
Amager Fælled for sjov. 
Grundsalget er en del af 
afviklingen af gælden 
fra byggeriet af metroen. 
Knap to milliarder kroner 

Op mod 76 procent af byens indbyggere mener, at det er 
en dårlig idé at bygge boliger på Amager Fælled. Det viser 
en undersøgelse, som Epinion har lavet for Danmarks 
Naturfredningsforening

skal udviklingen af Vej-
lands Kvarter indbringe. 
Men hvis det stod til kø-
benhavnerne, skulle kom-
munen finde de penge et 
andet sted.

71 procent af de adspurg-
te er nemlig helt eller del-

vist enige i, at kommunen 
helt bør droppe planerne, 
selvom det betyder, at pen-
gene så skal tages fra an-
dre poster. Kun 15 procent 
svarer, at de mener, at byg-
geplanerne bør fastholdes.
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SAGSNR. 200255

Lækker ejerlejlighed med
sublim udsigt på Islands Brygge
• Sublim udsigt til vandet
• Stort og lyst opholdsrum
• Rummeligt badeværelse
• Ejendom med elevator
• Lækker, fælles tagterrasse 

Bolig 75
Stue/vær 1/1

Etage 10
Opført 1961

SOLGT

KØBENHAVN S
Vejlands Allé 99
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F
G

Estate Islands Brygge
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

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

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

SAGSNR. 200214

Sjælfuld villa med fantastisk
udemiljø
• Villa i KBH S
• Nær Amager Fælled
• Sjælfuld bolig
• Kælder med bad
• Fantastisk havemiljø 

Bolig/kld. 92/66
Stue/vær 1/4

Grund m2 624
Opført 1931

SOLGT

KØBENHAVN S
Carl Th. Zahles Gade 6, 3. TH
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www.estate.dk

SAGSNR. 200257

Sjældent udbudt lejlighed med
stor altan og skøn udsigt på
Islands Brygge
• Stor altan med udsigt
• Ejendom med elevator
• Lyse, moderne rum
• To værelse

Bolig 118
Stue/vær 1/2

Etage 3 th
Opført 2005

SOLGT

KØBENHAVN S
Weidekampsgade 49, 3. TV
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F
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2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

SAGSNR. 200248

Lys og indbydende lejlighed
med to altaner på Islands
Brygge
• Lys og velholdt lejlighed
• Fantastisk beliggenhed
• Åbne opholdsmiløjer
• To værelser og badeværelser

Bolig 106
Stue/vær 1/2

Etage 3 tv
Opført 2006

SOLGT

KØBENHAVN S
Niels Neergaards Gade 33
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Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

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

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

SAGSNR. 200242

Flot rækkehus i børnevenlige
omgivelser
• Gennemgående høj kvalitet
• Tre værelser på samme etage
• Tæt på vandet
• Børnevenlig placering
• Solrig tagterrasse 

Bolig 140
Stue/vær 2/3

Grund m2 88
Opført 2015

SOLGT

KØBENHAVN S
Reykjaviksgade 1, 1. TV

A
B
C
D
E
F
G

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

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

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

SAGSNR. 200259

Velholdt herskabslejlighed på
Islands Brygge
• Velholdt Brygge-lejlighed
• Udsigt til Havnebadet
• Fire store værelser
• Charmrende detaljer
• Kommende altan

Bolig 121
Stue/vær 2/2

Etage 1 tv
Opført 1907

KØBENHAVN S
Reykjaviksgade 1, 3. TV

A
B
C
D
E
F
G

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

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

SAGSNR. 200240Kontant 6.495.000
Ejerudgift pr. md. 4.338
Udbetaling 325.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 25.413/22.889

Rummelig lejlighed med smuk havne-
udsigt på Islands Brygge
• Flot udsigt
• To stuer en suite
• Badeværelse med brus
• To værelser
• Altan 

Bolig 121
Stue/vær 2/2

Etage 3 tv
Opført 1907

SOLGT

SOLGT

KØBENHAVN S
Weidekampsgade 29,1. 1.

A
B
C
D
E
F
G

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

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

SAGSNR. 200223

Brugsret til p-plads
• 2 altaner
• Moderne 3ér fra 2005
• Lyst og åbent køkken-alrum
• Gåafstand til havnebadet og fælleden
• Super rolig beliggenhed

Bolig 98
Stue/vær 1/2

Etage 1
Opført 2005

Bryggen er super 
attraktiv for mange 
købere!

Kontakt os i dag for 
en salgsvurdering.

2301@estate.dk
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Lys og 
liv langs 
Langebro
København er en mørk by. Takket være stramme regler for 
begrænsning af lys kan lyskunstnere spille op mod byens  
mørke. Som et lyspunkt i årets ekstra hårde vinter kan man  
frem til 27. februar nyde lyskunst rundt i byen. 
Bryggebladet gik på aftentur  
i mørket og stødte på udvalgte  
lysværker fra årets  
Copenhagen Light Festival

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

Området mellem Lange-
bro og Knippelsbro er tæt 
pakket med lyskunstvær-
ker. Start med et stop på 
Langebro. Kast blikket 
mod Kalvebod Bølge, hvor 
værket "Wauww" med lys-
stænger i mange farver 
trækker konturerne af den 
bølgende trækonstruktion 
skarpt op i aftenmørket. 
Kast også blikket den an-
den vej i retning af Bryg-
gen. Her vil du se det im-
ponerende værk "Nuets 
portal" lyse op bag glas-
facaden inde fra GoBoats 
flotte træbygning. 

Coronavenligt diskotek
"Nuets portal" har også 
en lydside, hvilket i endnu 
højere grad gør sig gæl-
dende for Andrim Valijis 
"Synchronised Symphony" 
under Knippelsbro. Her 
retter lyseffekterne sig ef-
ter den valgte musik, der 
brager ud af højtalerne. Så 
kan du danse på brostene-
ne, og med en interimistisk 
vinbar er stedet vel det tæt-

teste, vi for tiden kommer 
på et diskotek. 

en festival der ikke blev 
aflyst
Valiji er studerende på CBS 
og en af mange hobbykunst-
nere med særlig interesse 
for lys. I år har 50 procent 
flere end året før søgt om 
at deltage med et lyskunst-
værk. Også på publikums-
siden oplever Copenhagen 
Light Festival stigende inte-
resse, især i et år hvor festi-
valer aflyses på stribe.

Grønt græs på Lille 
Langebro
Under titlen “The grass 
is always greener …?” in-
viterer festivalen os til at 
"undersøge, om græsset 
virkelig er grønnere på den 
anden side". Man kan også 
vælge blot at krydse Lille 
Langebro og nyde det grøn-
ne lysskær skinne igennem 
de fiskenetlignende net 
langs broens gelændere.

syretrip foran BLOX
Fra Lille Langebro kan man 
ikke undgå at blive draget 

af det kraftigt lysende værk 
"Dichronic Sphere". Foran 
BLOX ud mod vandet er der 
i år genvalg til denne publi-
kumsmagnet, der forestiller 
en stor sæbeboble eller fod-
bold eller rollespilsterning, 
alt efter temperament og 
associationer. Fladerne flet-
ter sig sammen i en farverig 
spejlsal. Hvis du kommer 
helt tæt på, kan du se både 
dig selv og byens facader i et 
mangedoblet lys. 

Livets brønd
Tilbage på havnefronten er 
værket "Infinity Wells" til 
gengæld til at overse. Men 
hvis du finder det, kan du 
ifølge omtalen af værket 
opleve ikke mindre end dit 
liv passere revy i lys og lyd, 
herunder din fremtid og dit 
endeligt.

strøm med strøm på. 
Med elektronisk musik 
sat til, sprutter "Nuets 
portal" både lys og lyd 

ud over havneområdet. 
Bådudlejningen GoBoat 

lægger igen i år sin 
glasbygning til rådighed 
for værket fra Desorb og 

Sjøgrens hænder.
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Træværk med lysværk. 
"Wauww – What An 

Unusually Wonderful 
Wave" er den fulde 

titel på dette bølgende 
lysværk, der klæder 

Kalvebod Bølge i neon-
lys. Bag værket står den 

etablerede lyskunstner og 
lysdesigner Mads Vegas.

et kig ned i dit livs 
brønd. Med seks 
lysende og lydlige 
brønde sat op i en cir-
kel inviterer kunstner-
kollektivet Pleasure 
Control til refleksion. 
Med et simpelt kig 
ned i hver brønd fra 
værket "Infinity Wells" 
kan du gennemgå hver 
af livets faser med en 
tættekam.

smittefri lysboble. Allerede på lysfe-
stivalens andendag flokkedes mange 
om det fascinerende værk "Dichronic 
Sphere". Børn og voksne drages. Ved 
at kigge ind i glasoverfladen oplever 
de havnefrontens kendte vartegn fra 
skæve, psykedeliske vinkler.

Misundelsens bro. Under Copenhagen Light 
Festival bader kunstnergruppen Tokyo Blue Lille 
Langebro i rødt og grønt lys. Samtidig opfordrer 
de beskueren til tænke over, at broer ikke bare er 
broer men symboler, der inviterer til refleksion.



12 BRYGGEBLADET   11. februar  2021SoMe

Folkehumoren 
flytter ind på 
Bryggen
Manden med Danmarks største Instagram-profil, 
Anders Hemmingsen, er igen blevet bryggebo efter fem 
års fravær. Den rekordpopulære ekspertbruger af sociale 
medier er nået utroligt langt med at systematisere den 
gode sans for mange danskeres humor

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

Da Anders Hemmingsen 
for nylig flyttede i egen lej-
lighed på Islands Brygge, 
fulgte over en million dan-
skere med ham. Der er 
plads til hver og én af de 
mange digitale følgere på 
Hemmingsens landskendte 
Instagram-profil, der har 
slået alle rekorder. Med 
over 1000 nye følgere om 
ugen slår den bare videre 
derudad. Men der ryger 
også et par stykker i svin-
get. 

Nyheder fra nuet
– Man kan ikke gøre alle 
glade, siger Anders Hem-
mingsen og nævner, da han 
kom til at afsløre vinderen 
af Paradise Hotel, lige da 
nyheden kom. 

Nogle vrede følgere syn-
tes, det var i lidt for god tid, 
og kvitterede med at framel-
de sig Hemmingsens profil. 
Paradise Hotel-hændelsen 
giver et indblik i det hårde 
arbejde med at formidle un-
derholdende og skæve ny-
heder. Oftest er deres leve-
tid nemlig ultrakort og tæt 
bundet til øjeblikket.

– Profilen kan ikke holde 
fri, siger Anders Hemming-
sen.

– Så det første, jeg gør om 
morgenen, er at tage min te-
lefon frem og se, hvad folk 
er optaget af i dag derude. 

Kan ikke holde fri 
For at tage et aktuelt ek-
sempel fra Instagram-pro-
filen: Det nytter ikke noget 
at lægge et sjovt billede op 
af en penisformet snemand 
fra en baghave på Fyn, hvis 
sneen udenfor folks vinduer 
i mellemtiden er smeltet. 

Anders Hemmingsen for-
klarer, hvordan han holder 
profilen kørende ved kon-
stant at aktivere sit unikke 
blik for skæve nyheder og 
memes.

– Der kommer 5-600 be-
skeder ind hver dag, så dén 
del er fuldtidsarbejde og 
egentlig ret kedeligt, siger 
den 34-årige influencer, der 
har to assistenter til at hjæl-
pe med det enorme arbejde 
med profilen. 

Fast job på B.T.
Selv om Hemmingsen efter-
hånden kan leve af sin pro-
fil, er han glad for sit faste 
job på avisen B.T. Her tipper 
han journalister om histori-

er, der optager danskerne. 
Han samarbejder også med 
virksomheder, der vil nå ud 
til yngre mediebrugere, der 
bedst kan nås med budska-
ber knyttet op på sjove og 
interessante historier.

Ved hvad der er sjovt
Selv om Anders Hemming-
sen er respekteret i come-
dykredse, ser han ikke sig 
selv som en sjov person. 

– Jeg er ikke standup-sjov 
med replikker og den slags. 
Men jeg er god til at vide, 
hvad der er sjovt, påpeger 
Hemmingsen i en selvbe-
skrivelse, der rummer hem-
meligheden bag hans op-
sigtsvækkende succes. 

Instagram-profilen går 
ud på at interagere med 
danskerne. Det handler om 
at finde sammen om, hvad 
rigtig mange danskere ville 
grine af. Eksempelvis et 
manipuleret foto af langbor-
de med tusindvis af ældre 
vaccinerede festivaldeltage-
re til sommerfrokost foran 
Orange Scene på Roskilde 
Festival 2021.

Følgerdrevet
– Det er følgerne, der bi-
drager til den fælles humor, 
siger Hemmingsen om kon-
ceptet. 

Følgerne sender billeder 
og videoer ind som et kvali-
ficeret gæt på, at Hemming-
sen som humorformidler 
ville synes, at mange andre 
ville finde det sjovt.

– Så finder jeg en måde 
at gøre det sjovt i mit uni-
vers, siger Hemmingsen 
om arbejdet med at vurdere 
potentialet i billeder og vi-
deoer eller klistre en sjov 
og genkendelig kommentar 
på.

Kasser inde i hovedet
Anders Hemmingsens ser 
masser af fjernsyn. Det har 
givet ham den arbejdsska-
de, at han nærmest ikke kan 
se nyheder eller film uden 
at lave memes inde i hove-
det og sætte tekststempler 
på. Men det lynskarpe blik 
for de sociale mediers po-
tentiale står ikke alene. Der 
er mange andre kasser inde 
i Anders Hemmingsens ho-
ved.

– Jeg kan ikke lade være 
med at studere mennesker, 
kigge på, hvilken bil de kø-
rer i, hvordan de bevæger 
sig og cykler, hvilke madva-
rer de putter op på båndet i 
Netto, siger Hemmingsen 
om en metode, der minder 

om antropologens feltar-
bejde.

– Jeg kan godt lide at have 
forskellige typer inde i mit 
hoved. Så kan jeg forestille 
mig, hvad mange synes er 
sjovt.

Med ironi  
kigger vi indad
Sociale medier skubber til 
vores opfattelse af, hvad der 
er humor. Især hvis man 
som Hemmingsen har rød-
der i en tradition for ironi, 
der på nettet ikke altid mod-
tages efter hensigten.

– Min far præsenterede 
mig for Monty Python og 
senere Casper og Mandril-
aftalen. Så jeg har altid haft 
ironi tæt på, påpeger influ-
enceren om den delikate 
tradition for ironi, som han 
mener er afgørende for at 
forstå danskernes sans for 
humor.
– Jeg synes, ironi er meget 
dansk. Det er sjovt at kigge 
indad og grine ad sig selv. 
Desværre ser folk det ikke 
altid som ironi, men som at 

man er ude på at skade no-
gen.

Kasser i  
andres hoveder
Én ting er for Hemming-
sen selv at styre de mange 
kasser, han har i hovedet. 
Noget helt andet er, når der 
kommer flere og flere følge-
re, der hver især møder op 
med hver deres kasser.

– Flere følgere betyder 
flere holdninger til, hvad jeg 
lægger op.

Det giver overraskende 
og uforudsete fortolknin-
ger, hvilket giver mere ar-
bejde med at vedligeholde 
profilen.

– Jeg kan ikke gøre an-
det end have en god mave-
fornemmelse for, hvad jeg 
synes er rigtigt, og holde 
øje med, hvad folk melder 
tilbage, når man har lagt no-
get op på det store internet, 
siger Anders Hemmingsen. 

Han medgiver, at hans 
profil er blevet mere rund 
og folkelig, hvor den var 
mere hård i kanten i begyn-

delsen. Den mere hårdt-
slående og debatskabende 
scene har han overladt til 
nyere Instagram-profiler, 
der ønsker at gå den vej.

Allerede en veteran
Som 35-årig kan man på 
de sociale medier allerede 
være en veteran. Det mær-
ker Hemmingsen, når han 
ikke er med på den humor, 
som de helt unge følgere 
gør brug af.

– De helt unge rykker 
mig, hvis jeg ikke læg-
ger deres video op. Det er 
skræmmende, så vigtigt 
det er for dem, siger Hem-
mingsen, for hvem det ikke 
er et argument, at man som 
bruger "altså har brug for 
følgerne".

– Jeg kan ikke lægge en 
video op af Camilla fra 9. 
B, der laver en pruttelyd, 
hvis jeg og en masse andre 
synes, det er kedeligt eller 
internt for 9. B, påpeger 
Hemmingsen. 

Omvendt sender teenage-
re ham ofte videoer, hvor de 

græder af glæde, når deres 
bidrag så endelig havner på 
hans Instagram-profil.

Bryggens  
analoge ungdom
Anders Hemmingsen er 
blevet et kendt ansigt som 
manden bag profilen. I den 
analoge virkelighed på 
Bryggen får Hemmingsen 
måske snart lov at møde og 
forstå de unge teenagere, 
der er afgørende følgere på 
hans Instagram-profil.

– Jeg har endnu til gode at 
se de mange unge i Havne-
parken og høre de hurtige 
biler, siger Hemmingsen, 
der dog kender lidt til Bryg-
gen, fra da han boede i Gun-
løgsgade for år tilbage.

Nu er han og kæresten 
flyttet i nybyggeri i den nye 
del af Bryggen, som han 
med en kæk bemærkning 
kalder for Mini-Dubai.

Med sit primære 
arbejdsredskab i 
hånden er viralitets-
virtuose Anders 
Hemmingsen er flyt-
tet tilbage til Islands 
Brygge.

Bryggebladet havde 
den tvivlsomme ære at 
havne i Hemmingsens 
feed, da en mailkor-
respondence sneg sig 
ind i en annoncetekst. 
Annoncøren kunne 
heldigvis se det sjove i 
situationen. 
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Bryggens cykelfællesskab vokser
Som så meget andet sætter nedlukningen sit præg på Islands 
Brygge Cycling Community, Bryggens åbne cykelfællesskab på 
Facebook. Coronapandemien har dog ikke ændret kursen mod 
stadigt flere medlemmer og cykelevents, fortæller grundlæggeren, 
spanske Luis González

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

Vinter og nedlukning. Fit-
nesscentre og al anden in-
dendørs sport er lukket ned 
på ubestemt tid. Hjemmear-
bejde og fastelavnsbollehy-
pe giver ekstra coronakilo, 
der vanskeligt kan gås væk. 
Men der bliver gået – på grå 
vinterdage i pandemiens 
skygge vrimler det med 
liv ved havnefronten og på 
Fælleden. Men heldigvis til-
lader restriktionerne mere 
end dét. For bosiddende i en 
af verdens absolutte cykel-
hovedstæder er cyklen en 
oplagt motionsform – trods 
årstidens ugunst – nu hvor 
verden er lukket ned. 

For spanske Luis Gonzá-
lez er cyklen dog altid op-
lagt – corona eller ej. I 2014 
flyttede IT-ingeniøren fra 
det bjergrige Asturien ved 
den spanske nordkyst til det 
flade Islands Brygge. Et par 
år senere oprettede han en 
cykelgruppe på Facebook. 
Tilskyndet af at have set det 

store antal cykelentusiaster 
der kørte alene rundt på ve-
jene på Amager. Bryggebla-
det skrev om gruppen for to 
et halvt år siden – dengang 
var navnet Islands Brygge 
Early Birds.

– Vi har skiftet navn til 
Islands Brygge Cycling 
Community. Tidligere mød-
tes vi omkring solopgang, 
men vi er vokset meget og 
cykler også på andre tids-
punkter. Vi er nu omkring 
270 medlemmer, men langt-
fra alle er aktive. Nu har vi 
skemalagte ture hver uge 
– tidlig morgen tirsdag og 
fredag, aftenture om torsda-
gen, sociale ture om lørda-
gen og en særlig søndags-
tur hver måned, fortæller 
Luis González.

stay safe, corona and 
ice wise
Pandemien har selvfølgelig 
påvirket aktiviteten i cykel-
fællesskabet. Inden anden 
bølges restriktioner stram-
mede til, troppede ofte over 
20 morgenfriske cyklister 

op klokken 7 lørdag mor-
gen. Ture blev planlagt, så 
forskellige grupper sluttede 
samtidigt og kunne drikke 
kaffe sammen. Med de 
stadigt strammere restrik-
tioner er soloturene blevet 
flere, og der har været sat 
begrænsninger på deltager-
antallet på de skemalagte 
ture. For tiden er alle events 
aflyst, og medlemmerne 
opfordres til at cykle alene 
eller i faste par. Men selv 
om aktiviteterne på to hjul 
er på vågeblus, er der stadig 
godt gang i den bag skær-
mene i Facebook-gruppen. 
Glatføre er en særlig udfor-
dring i denne tid – mindst 
seks medlemmer er styrtet 
på grund af is – ”stay safe, 
Corona and ice wise”, op-
fordrer Luis González med-
lemmerne til. Flere med-
lemmer efterspørger gode 
råd til deres cykler. Der ud-
veksles tips til gør det selv-
videoer og cykelværkste-
der, hvor cykelfællesskabet 
åbenbart har et særligt godt 
øje til Ama’r Cykelservice.

Det har Islands Brygge 

Cycling Community også 
til stamstedet Wecycle – hy-
briden mellem en café og en 
specialbutik for cykler. We-
cycle-hjørnet, hvor Njals-
gade munder ud i gaden 
Islands Brygge, er cykelfæl-
lesskabets faste mødested, 
før der skal kilometer i be-
nene; og her at kaffen – 

under normale omstæn-
digheder – nydes efter tu-
ren. Ifølge Luis González 
tager Wecycle imod grup-
pen med åbne arme, og man 
kan næppe forestille sig en 
varmere velkomst end hos 
værtsparret Haujur and 
Kristin. Derfor var Islands 
Brygge Cycling Commu-
nity også meget opmærk-
somme på den svære tid for 
Bryggens lokale erhvervs-
drivende under den første 
nedlukning i foråret 2020. 

Kilometer-donation
– Vi donerede én krone per 
kilometer til Wecycle. Efter 
en tur tog vi en selfie foran 
Wecycle og af dagens kilo-
meter til donation. På et par 

uger blev det vel til 2-3.000 
kroner, oplyser Luis Gonzá-
lez. 

Sjældent er fremtiden så 
uvis for alle som i denne tid. 
Luis González glæder sig til 
forhåbentligt snart at kunne 
genoptage de sociale aktivi-
teter i cykelfællesskabet. 
En planlagt tur til catalan-
ske Girona i april sidste år 
måtte selvfølgelig opgives. 
Han ser frem til, at Islands 
Brygge Cycling Commu-
nity igen kan bygge videre 
på de mange sociale tiltag, 
der er vokset frem siden 
gruppen primært gjorde det 
i tidlige solopgangsture før 
klokken 7. Målsætningen i 
2021 er at få endnu flere til 
at deltage i aktiviteterne – 
og at få flere kvinder med! 
De fleste medlemmer i dag 
er ifølge Luis González så-
kaldte MAMIL – Middle 
Age Men in Lycra – eller 
på dansk – midaldrende 
mænd i Lycra. Flertallet er 
danskere, men mange nati-
onaliteter er repræsenteret 
i Facebook-gruppen, hvor 
sproget primært er engelsk. 

Apropos Lycra så er nyt 
cykeltøj på vej. Klar til brug 
når cykelfællesskabet for-
håbentlig snart igen kan 
tage føringer på skift og 
nyde pacen ved baghjulet.

Bryggeboer med og uden 
lycratøj kan læse mere i 
Facebook-gruppen ‘IBCC 
– Islands Brygge Cycling 
Community’.

selvom cykelgruppen 
er vokset eksplosivt, 
bliver der kørt i små, 
coronasikre grupper.
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Ved Deloittes kontorbygning - mellem 
Deloitte og KL - er opstillet to skulpturer 
’Odysseus’ udrejse’ og ’Odysseus’ 
hjemkomst’ der er udført af hvilken 
kendt billedkunstner?

 a. Bjørn Nørgaard
 b. Ingvar Cronhammar
 c. Henry Moore

2. ’Solskibet’ af Harvey Martin er placeret 
i Havneparken lige ved Langebro. 
Det er skulpturens tredje placering i 
Havneparken. Inden den blev flyttet til 
Islands Brygge i 1994 var en placeret et 
andet sted i København. Hvor? 

 a. Kongens Nytorv
 b. Kongens Have
 c. Kongens Enghave

3. Skulpturen ’Platons hule’ i hvid marmor 
er opstillet ved siden af Kulturhuset i 
Havneparken. Hvem er kunstneren, der 
står bag værket?

 a. Elmgreen & Dragsted
 b. Christian Lemmerz
 c. Thomas Dambo

4. Ved legepladsen og petanque banerne 
i Havneparken finder man tre store 
betonsejl, i op til otte meters højde, 
som bruges som klatreskulptur. 
Klatreskulpturen er et samarbejde 
mellem Havneparkens arkitekter 
Annelise Bramsnæs og Poul Jensen og 
kunstneren Torben Helsinghoff. Den 
er udført af klatrefirmaet ’Abekatten’. 
Stregtegningerne på værket tager 
udgangspunkt i hvad?

 a. Børnetegninger fra elever på Skolen 
på Islands Brygge

 b. Nordiske mytologis ornamenter
 c. Egyptisk hieroglyffer 

FAGREGISTER

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.dk

Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse. 
Egilsgade 34 kld. 
www.tigertræning.dk

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

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

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

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

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

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokalråd
Islands Brygge Lokalråd/
Bryggens Borgerforening
Beboerhjørnet – Leifsgade 7
www.islandsbryggeslokalraad.dk

Læger
Havnestadens lægehus 
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn 
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist 
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram  
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 
min helsekost
Islands Brygge 25
30 23 95 68
www.facebook.com/minislandsbrygge

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

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

Her kan din annonce stå!



(se svarene på side 19)

Vi vil gerne bytte vores lejlighed med 

en større i boligforeningen Bergthora.

Vi har en 2-værelses i Bergthoras-

gade.
Nyistandsat. Pris omkr. 1.1 mill. Hus-

leje 3500,- incl. vand + varme.
Vi søger er 3-værelses lejlighed på 1. 

eller 2. sal i foreningen Bergthora.

Hvis det har interesse, så kontakt os 

på mail:jesartline@gmail.com
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Halfdansgade-gangstere 
hærger på sjælland

I sommeren 1935 plages Københavns omegn af en bølge af indbrud. De 
fleste af ‘gangsterne’ er unge knægte fra hovedstaden, og en af banderne 

styres fra en lejlighed i Halfdansgade på Islands Brygge

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

Historien om ‘gangsterne’ 
fra Bryggen er meget lidt Al 
Capone’sk. Ingen makabre 
mord eller brutal vold, men 
derimod 9 unge fyre og en 
dame, som i løbet af én hek-
tisk sommermåned udfører 
en håndfuld indbringende 
indbrud om dagen og til 
sidst bliver afsløret af deres 
egne ‘gangstermetoder’.

Roskilde er temmelig 
langt fra at være Chicago. 
Eller bare noget der ligner. 
Men det er i Roskildes op-
land, gangsterne fra Bryg-
gen starter deres korte 
karriere. Det er tidligt på 
sommeren ‘35. I løbet af 
et par uger gennemfører 
fire af bandens medlem-
mer, Gunnar, Hans, Henry 
og Carlo, omkring 15 ind-
brud og stjæler værdier til 
en svimlende sum af 4.000 
kroner. Det går ud over små 
k øbma ndsfor ret n i nger, 
brugsforeninger, vinhand-
lere, værtshuse og enkelte 
private hjem. Succesen er 
overvældende. Det hele 
går så let, at det næsten er 
for godt til at være sandt. 
Så de fortsætter, men er 
smarte nok til at flytte akti-
viteterne. Den næste bølge 
rammer egnen omkring 
Frederikssund, og ‘turnéen’ 
slutter med en uges tid i Hil-
lerød og omegn.

de bilende gangstere
Når Brygge-banden drager 
på togt, er det i stjålne biler. 
Aviserne kalder dem der-
for ‘de bilende tyve’, men 
den betegnelse er ikke helt 
præcis, for bilerne stjæles i 
de områder, hvor de begår 
deres indbrud. Så de må vel 
have taget toget eller rutebi-
len derud.

Når bilen er fuld, kører de 
hjem til hovedstaden, læser 
byttet af ved lejligheden i 
Halfdansgade og parkerer 
køretøjet et tilfældigt sted. 
Det bliver deres fald eller i 
hvert fald én af årsagerne 
til afsløringen, for selv or-
densmagten kan selvfølge-
lig godt regne ud, hvor der 
skal kigges hen for at finde 
ugerningsmændene. 

Det skal siges til gang-
sternes ros, at de lugter 
lunten og ændrer taktik; 
i stedet for at stjæle deres 
transportmidler, så lejer de 
dem. Smart, men dyrt.

Som du måske selv har 
erfaret i dit eget liv, så varer 
intet evigt, slet ikke lykken, 
og da slet slet ikke hvis man 
er tyv. På et tidspunkt går 
den ikke længere, så man 
kan lige så godt lade være 
med den slags. Så er histo-
riens morale vist også slået 
godt og grundigt fast, lige-
som den blev i tidens aviser, 

som gav den fuld gas med 
afskrækkende historier om 
det lidet glorværdige gang-
sterliv. 

Banditter i og uden 
habitter
Men hvad er det så, de stjæ-
ler derude i provinsen? Jo, 
det er selvfølgelig spiritus 
og tobak – i rigelige mæng-
der. Cigaretter, cigarer, vin 
og brændevin, og dyrt tøj, 
når de falder over den slags. 
Vi befinder os på bagkanten 
af den Store Depression, 
arbejdsløsheden er høj og 
luksusvarer svære at få råd 
til for de fleste.

Stjålne varer har selvføl-
gelig kun en værdi, hvis 
man kan komme af med 
dem. Og i 1930'ernes Kø-
benhavn gør man det bedst 
hos sømændene i Nyhavn.

Her fanger to unge mænd 
en søndag i starten af 
august et par patruljerende 
betjentes opmærksomhed. 
Dels står de på gaden blandt 
sømænd og letlevende da-

mer og sælger sprut og ci-
garetter til ‘indbrudspris’, 
som det hedder. Det er 
selvfølgelig mistænkeligt, 
men ikke noget særsyn i 
Nyhavn, som stadig på den 
tid er en ‘arbejdshavn’, selv-
om priserne er en del lavere 
end selv de billigste røver-
køb: En stor pakke cigaret-
ter kan fås for 20 øre og en 
halv flaske brændevin for 2 
kroner.

Det er gangsternes egen 
‘smartness’, der fælder 
dem. For at undgå at vække 
opmærksomhed render de 
to gadesælgere med jævne 
mellemrum ind i en nærlig-
gende baggård og skifter 
tøj. Som der står i en af So-
cial-Demokratens artikler 
om banden: “Snart i jakke, 
snart uden, til tider med 
hat, andre gange uden, med 
slips, uden slips, i blåt eller 
i brunt”.

Tyvecentralen i 
Halfdansgade
Betjentene Oxbøll og An-

dersen fra Antonigade Po-
litistation slår til og hiver 
knægtene ind til forhør. 
Hårdkogte ‘gangstere’ som 
de er, nægter de to arrestan-
ter selvfølgelig alt, men til 
sidst bryder de sammen og 
erkender, at de har hentet 
varerne hos en kammerat i 
Halfdansgade. 

Da Oxbøll og Andersen 
banker på døren i Half-
dansgade 45, er det en fru 
Hansen, der lukker op. Hun 
kender naturligvis intet til 
de to unge handelsmænd, 
eller til at man skulle kunne 
skaffe sig sprut og tobak på 
adressen. Der kommer gan-
ske vist af og til nogle unge 
gutter på besøg til en bajer 
eller en kop kaffe, men intet 
andet, og den omtalte ‘kam-
merat’ kan betjentene ikke 
komme til at tale med. Han 
er nemlig for tiden bosid-
dende i Vridsløse. 

et vognlæs tyvekoster
Da betjentene har hørt på 
fru Hansens forklaring, me-

ner de nu alligevel, at der er 
grund til at kigge indenfor i 
lejligheden. Og sjovt nok er 
den fuld af lækre sager: Ci-
garetter, brændevin, tøj. Så 
fuld, åbenbart, at man efter 
ransagningen kan fylde en 
hel vogn med tyvekoster.

Fru Hansen ryger med 
på stationen under vrede 
protester, og to betjente pla-
ceres på vagt i lejligheden. 
På mindre end et døgn får 
de besøg af hele syv ‘gang-
stere’, som kommer med 
nye leverancer. De fleste af 
dem forsøger sig med fan-
tasifulde forklaringer, men 
én mand, som åbenbart 
har været bandens faste 
chauffør, opgiver med det 
samme ethvert forsøg på 
at komme med udflugter. 
Han har nemlig lommerne 
fulde af avisudklip om ban-
dens bedrifter og indrøm-
mer straks alt. Chaufføren 
er den sidste af de i alt 10 
‘gangstere’ til at gå i fælden. 
Efter at have sat sine kam-
merater af i Halfdansgade 
skal han nemlig en tur til 

Christianshavn for at afle-
vere den lejede bil.

Brændevin på tanken
Ifølge tidens aviser ligger 
H a l fda nsg ade - ba ndens 
medlemmer i mere eller 
mindre konstant krig ind-
byrdes. Nogle fungerer som 
tyve, andre som hælere, 
mens fru Hansens mand, 
som hun vist i virkelighe-
den kun er forlovet med, og 
hans bror leder og fordeler 
arbejdet – og hver især me-
ner, at de fortjener en større 
del af udbyttet.

Måske er de bare skuf-
fede, for hvis man skal tro 
Social-Demokraten, er pri-
serne på det sorte marked 
så lave, at de får mindre end 
en tiendedel af værdien for 
varerne. Det er et hårdt liv 
at være gangster! Det får 
man i avisernes artikler et 
lille indblik i, for eksempel 
om et plyndringstogt på 
Roskildeegnen, som går 
galt, da den motorcykel 
med sidevogn, tyvene har 
forsøgt sig med, løber tør 
på hjemvejen. Tyvene for-
søger at køre videre på en 
flaske af den brændevin, de 
har stjålet, men til sidst gi-
ver motoren op, og de stak-
kels gangstere må efterlade 
både motorcykel og tyve-
koster og traske hjemad til 
fods.

dømt
Da de fleste af bandens for-
brydelser er begået på Ros-
kildeegnen, er det der, sa-
gen skal for retten. Knap en 
måned tager det at komme 
frem til en kendelse:

Bandens ledere, ‘Jensen’ 
og ‘Bagge’, idømmes hen-
holdsvis et og halvandet års 
fængsel, mens resten får 
mellem to og fire måneder. 
Det lyder måske som milde 
domme, men samtidig fra-
dømmes de deres borger-
lige rettigheder i op til ti år. 
Det kunne man dengang. 

Aviserne fra København 
og omegn i sommeren 1935 
er fulde af beretninger om 
såkaldte ‘gangsterbander’ 
og deres hærgen. Når man 
læser lidt nærmere, viser 
det sig som regel hurtigt, at 
‘gangsterne’ slet ikke er så 
barske endda, og det gæl-
der i den grad også banden 
fra Halfdansgade. Bortset 
fra fru Hansen og hendes 
forlovede har ingen af ban-
demedlemmerne en fast bo-
lig, de er alle arbejdsløse og 
giver i det hele taget mere 
indtryk af at være nogle 
amatører i en branche, som 
de slet ikke er skabt til. 

den skyldige dør. For et 
lille århundrede siden 
var Halfdansgade 45 
tyvekostcentral for en 
gruppe amatør-gang-
stere. 
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

KIRKE

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Søndag den 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                        
Gudstjeneste ved sognepræst  
Inger Lundager

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

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

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

Torsdag den 1. april kl. 11                          
Skærtorsdags-gudstjeneste 
ved sognepræst Inger Lundager

Fredag den 2. april kl. 11                            
Langfredags-gudstjeneste ved  
sognepræst Lars Ahlmann 
Olesen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

AflyST
”Aflyst.” Det ord tror jeg, vi alle er 
ved at være godt trætte af. Det er 
fællesskabet, som er aflyst.
Og vi mærker mere end nogensinde, 
at det vigtigste i et menneskeliv er 
relationer. Jeg savner alle dem, 
jeg plejer at holde gudstjeneste 
sammen med. Jeg savner mine 
konfirmander, selv dem, der har 
svært ved at høre efter. Jeg 
savner kirkekaffen. Ja, selv møder 
savner jeg.

For både som mennesker og som 
kristne har vi brug for hinanden. 
Vi kan hver især forsøge at bruge 
krisen positivt til bøn og eftertanke 
og se efter Guds nærvær i det hele. 
Men lige nu har vi brug for hjælp 
til at stå de kommende måneder 
igennem.  En samling digte/bønner 
af Helle S. Søttrup hedder ”Send 
flere engle.”

Den form for engle, de fleste af 
os oplever, kommer til os i form 
af andre mennesker, der på 
Guds vegne hjælper og støtter 
os og dermed videregiver Guds 
kærlighedsbudskab.
Så jeg beder også: 
Gud, send flere engle.

Sognepræst Ghita Katz Olsen

Foto: Ussama Azam.
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Test din viden - svar

1. (a). a. Bjørn Nørgaard. den ene 
skulptur er lavet i bronze – den 
anden i hvid poleret marmor. 
2. (b). Værket stod først i 
Kongens Have. solskibet 
er også kendt under navnet 
‘Arken’. Tidligere har den være 

opstillet på en græsplæne og på 
legepladsen i Havneparken.
3. (b). Christian Lemmerz.  
4. (b). Nordiske mytologis 
ornamenter.

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

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

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

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er registre-
ret på Bryggenets hjemme-
side eller i Bolig:nets app. 

2. Undersøg, om dine nabo-
er 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. 

3. Hvis du oplever internet-
problemer så genstart din 
router.
4. Kontakt Kundeservice. 
Du kan kontakte Kundeser-
vice pr. e-mail eller telefo-
nisk.

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

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

Tv
Grundpakke: 167 kr./md. 
Mellempakke: 372 kr./md. 
Mellempakke med Bland 
Selv: 372 kr./md. 
Fuldpakke: 500 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
500 kr./md.

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

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

Parkering til bryggeboerne

Af: Jakob Næsager, 
gruppeformand og politisk 
leder for Det Konservative 
Folkeparti

Det skal ikke gå ud over fa-
milien, at der mangler par-
keringspladser på Bryggen. 
Derfor skal der være parke-
ringspladser nok til alle, der 
bor på Bryggen. Ingen skal 
bruge tid på at lede efter 
en parkeringsplads – den 
tid skal man kunne bruge 
på sin familie. Parkerings-
pladser er velfærd og tid til 
familien.

På Bryggen er der flere 
steder flere biler, end der 
er parkeringspladser. Den 
ubalance skal der rettes op 
på. Vi konservative vil ger-
ne skaffe parkeringspladser 
til bryggeboerne.

Socialdemokraternes nye 
overborgmesterkandidat vil 
gerne fjerne hver tredje par-
keringsplads på gaderne. 
Det dur ikke. Kun hvis hver 
eneste parkeringsplads 
erstattes med en ny parke-
ringsplads i et parkerings-
hus, enten over eller under 
jorden. Vi konservative vil 

gerne være med til at flytte 
parkeringspladserne væk 
fra gaderne og ind i parke-
ringshuse, men der er én 
væsentlig betingelse, og 
det er, at der er parkering 
til hver eneste beboer med 
bil. Vi vil gerne flytte par-
keringspladser ind i parke-
ringshuse, men vi vil ikke 
nedlægge parkeringsplad-
ser.

Det vil være godt, at ga-
derne kan bruges til andet 
end parkering, men det 
forudsætter, at hver eneste 
parkeringsplads erstattes 

af et parkeringshus og ger-
ne et parkeringshus med 
elladestandere, så endnu 
flere får lyst til at skifte til 
en elbil.

Parkeringspladser er vel-
færd og en forudsætning 
for, at København fungerer 
i hverdagen.

find os på:

Find Bryggebladet 
på Facebook og 
bliv venner med 
os dér! Her kan du 
følge med i vores 
opdateringer og 
give os tip om vores 
lokalområde.

FACEBLADET
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Vinterdannelse
Kong kulde er her – vi er alle 
forpligtet til at udnytte vinterens 
vidunderlige virkemidler

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Der er lige blevet skrevet et 
større papir om Naturdan-
nelse hos børn. Her og nu 
skal børn erfaringsmæs-
sigt vinterdannes, og ældre 
modeller har også godt af at 
udforske denne årstid.

Var forleden ude med den 
ret voksne søn på Fælle-
den, lige før frosten gjorde 
alle små og store vandpyt-
ter gennemfrosne. Heldig-
vis kunne han af erfaring 
spotte de sikre og mindre 
sikre – og naturligvis skulle 
de knagende pytter prøves. 
Det sidste er vigtige løm-
melstreger og læring, den 
første naturdannelse. Alle 
forældre er forpligtet til at 
gå ud med børn i alle aldre 
og prøve isen af.

Det skal være en naturlig 
del af rygsækken, hvornår 
is holder, hvornår den er 
glat eller ej. Frosten er her 
længe. Så skøjt, hop, tramp, 
slå med kæppe og så videre. 
Det er materialelære, som 
børn ikke rigtig har for ti-
den. I kan fryse en gryde 
med vand og en grydeske, 

pind eller snor i – for at have 
et håndtag. Hæld varmt 
vand på gryden og hokus 
pokus, så har I en curling-
is-sten – som I kan tage med 
på kanalerne. Tænk selv ko-
ste, afmærkning med mere.

De fleste forældre er gan-
ske kuldekompetente, men 
læs alligevel her. Børn får 
intet ud af vinternaturturen, 
hvis de fryser. Så husk 2-3 
lag, gerne med uld, ingen 
bare stykker hud og ekstra 
vanter. Tag noget varmt at 
drikke og en kiks med, så 
er der basis for et par timer.

Allervigtigst er det, at de 
voksne også tager alt på, 
hvad de ejer, så de ikke er 
showstoppere. Fælleden og 
de frosne kanaler er også 
åbne om aftenen. Det er 
stemningsfuldt at være i 
sneen (de 5 millimeter) og 
kulden i tusmørket. Det bli-
ver aldrig rigtigt mørkt på 
Fælleden, og børn ser strå-
lende.

svanesang
Den grimme ælling kom-
mer hjem til en gammel 
dame og hendes kat, da alt 
fryser til. Men svaner og 

mange andre fugle er gene-
relt ret kompetente. Når de-
res vandhuller fryser til der, 
hvor de skaffer mad fra, så 
er der udveje. Svanens fjer-
dragt er virkelig varm, og 
de stikker hoved og halsen 
ind under vingen og er i den 
bedste dunpose. De kan let 
ligge på isen i frost i 10 dage, 
hvis de har fedt nok at for-
brænde, og ingen forstyrrer 
dem. Hvis deres instinkter 
er i orden, eller de er sam-
men med nogle ældre sva-
ner, vil de efter noget tid 
flyve ud til åbent vand, hvor 
de vil genoptage spiseriet. 

De fleste fugle har en hård 
tid nu. Gærdesmutten, som 
er mange steder på Fælle-
den, er vores næstmindste 
fugl og en frysefætter. Dens 
overflade i forhold til volu-
me er så lille, at den mister 
meget energi. Hvis der ikke 
er mega meget energirigt 
mad, så går den til grunde 
hurtigt; snøft. Men gene-
relt lider alle fuglene nu, og 
de svageste bukker under. 
Dog leverer de overleven-
de fugle så meget afkom i 
sommerens løb, at antallet 
af fugle, der går vinteren i 
møde, er ret konstant, lige 

meget hvilken slags vinter 
deres ophav kom igennem.

salamimetoden
Fælleden bliver åbenbart 
mindre nu. Vores naturbag-
have af en gave bliver hele 
tiden reduceret. Alle os 
voksne på Islands Brygge 
må kigge kritisk på egen 

gerning. Mange bor i ejer-
boliger, som ikke bliver 
mere værd, hver gang man 
fjerner lidt af deres herlig-
hedsværdi. Alle lejere, an-
delshavere og boligejere – vi 
må på tværs af vores alder, 
indkomst og politisk over-
bevisning hjælpe hinanden 
fremover. Med at være ak-
tive over for vores politikere 
med mere og påvirke dem i 
de næste beslutninger. Om 
få år skal vi sikkert have 
supercykelstier på tværs 
af Fælleden, to-tre bålhyt-
ter, et par store skoleshel-
ters, to naturbørnehaver, et 
traktørsted, en naturskole, 
en motionshandlebane, et 
udkigstårn, en hundefrit-
løbsindhegning, en lysløjpe 
til aftenjoggerne, en masse 
skilte og touchskærme, 
der fortæller om naturen 
og aktivitetsmulighederne. 
Alle tænkte eksempler er jo 
gode isoleret set og svære at 
argumentere imod. Salami 
kan være ret lækker men er 
skidt for klimaet, og salami-
metoden er bare skidt.

Lukketid – svanerne 
fotograferet dagen 

før deres spisekam-
mer frøs til.


