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Alle kolonihaver er 
ulovlige

Samtlige kolonihaver i 
København har vist sig at 
være ulovlige. I H/F Bryggen 
frygter man, hvad den kom-
mende lovliggørelse får af 
betydning.

dao lover at levere

Kurerfirmaet dao mener at 
have fundet årsagen til de 
mange forsvundne pakker 
på Bryggen og lover, at folk 
fremover vil få alle deres 
pakker.

støjregler dumper

Forslag til nye regler for støj 
og musik i blandt andet Hav-
neparken bliver mødt med 
hovedrysten af både borgere 
og politikere.

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

Fuglekrigere på Fælleden
En uge med protester, blo-
kader og politianmeldelser 
mod By & Havns arbejde 
på Fælleden blev afrundet 
med stor og fredsommelig 
torsdagsdemonstration på 
Lærkesletten.

Leder side 2  
og side 12 og 13
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I deres iver efter at kigge på fugle er 
flere af Fælledens venner begyndt 
at se spøgelser. Efter snart fjor-
ten dage, hvor ikke kun de næsten 
daglige protester mod byggeriet på 
Lærkesletten, men også selve arbej-
det på byggefeltet er blevet doku-
menteret, delt og i vid udstrækning 
også livestreamet på sociale me-
dier, er en del af medlemmerne af 
Amager Fælleds Venners facebook-

gruppe begyndt at stille sig selv og hinanden spørgs-
målet: Hvorfor dækker de etablerede medier ikke også 
sagen på dagligt basis? Flere hævder, at Amager Fæl-
led-sagen bliver mødt af en ‘mur af tavshed’ fra dags-
pressen. Det er indlysende ukorrekt, hvilket et par 
enkelte scrolls ned ad Amager Fælleds Venners egen 
facebookvæg, hvor artikler og tv-indslag om sagen 
bliver delt i en lind strøm, kan illustrere. Nærværende 
avis har nu for tredje nummer i træk sagen på forsiden, 
og både Amagerbladet, Havnefronten, Ørestad Avis, 
Altinget Hovedstaden og ikke mindst TV2 Lorry har 
dækket sagen løbende. De to landsdækkende, men kø-
benhavnercentriske, dagblade Berlingske og Politiken 
skriver jævnligt om Fælleden, og DR’s Deadline havde 
for nylig Danmarks Naturfredningsforenings præsi-
dent Maria Reumert Gjerding i debat med Radikales 
Venstres socialborgmester Mia Nyegaard om Amager 
Fælled. For ikke at tale om sidste uges fine, men ikke 
just sensationelle, demonstration, der også fik ord med 
på vejen af de fleste medier, der beskæftiger sig med 
københavnerstof.

Det er en ting at mene, at en sag, man brænder intenst 
for, ikke får den bevågenhed, man selv personligt me-
ner, at den fortjener. Men i kommentarsporene i Ama-
ger Fælleds Venners facebookgruppe er en mere dyster 
og konspiratorisk tankegang begyndt at vinde indpas. 
Flere medlemmer mere end antyder, at sagen bliver tiet 
ihjel. Nogle påstår direkte, at Socialdemokratiet, By & 
Havn eller andre aktører skulle have givet medierne 
mundkurv på. Det er naturligvis en forrykte påstand, 
som ingen har formået at underbygge med andet end 
usande påstande om mediernes tavshed om sagen. Det 
er ikke uden omkostninger at underminere tilliden til 
medier og myndigheder på den måde, og derfor må den 
slags paranoid tænkning ikke få lov at stå uimodsagt. 
Ikke alene får de det blandt fælledvennerne, de mødes i 
vid udstrækning med støtte og opbakning. 

Ligesom det kan være nødvendigt at moderere de-
batter online for at holde en anstændig tone, så hviler 
der et ansvar på administratorerne af Amager Fælleds 
Venners kanaler om at holde hånd i hanke med, hvad 
der bliver delt i gruppen af undergravende konspirati-
onsteorier.

Konspirationsteorier 
spirrer på Lærkesletten

Coronatid er reparationstid
Tandlægerne på Islands Brygge oplever stor tilgang under 
coronanedlukningen. Det er især muligheden for at få fikset noget, der 
har generet i længere tid, der driver folk til tandlægerne. For nu har 
man pludselig masser af tid og ikke så meget at bruge sine penge på. 
Tandlægeforeningen melder, at det samme er gældende i hele landet

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

Når valget tidligere har stå-
et imellem at få ordnet en 
skæv tand eller tage en uge 
på ferie i Sydfrankrig, så 
har mange nok valgt ferien. 
Men nu hvor rejser ikke rig-
tig er en mulighed på grund 
af coronarestriktionerne, 
så har flere valgt at tage en 
tur i tandlægestolen for at få 
fikset noget, der har drillet i 
længere tid.

Det kan de tydeligt mær-
ke hos Tandlægerne på Is-
lands Brygge, hvor de har 
haft stor tilgang under coro-
nanedlukningen.

– Der kommer rigtig 
mange nye for tiden. En del 
af årsagen er selvfølgelig, 
at Bryggen bliver større og 

større, men vi oplever også, 
at der kommer mange for at 
få lavet noget større, fordi 
nu har de pludselig tid og 
råd, siger souschef Trine 
Winther Ulrichsen.

Det er ifølge Susanne Kle-
ist, der er formand for Tand-

lægeforeningen, det gene-
relle billede i hele landet.

– Vi ser en del, der bruger 
de ellers indefrosset ferie-
penge på at få ordnet noget 
med tænderne, da der nu 
ikke er så mange andre fri-
stelser, men kan bruge sine 
penge på, siger hun.

Røg og søde sager
Coronanedlukningen er 
dog ikke kun gode nyheder 
for danskernes tandsund-
hed. De lange hjemmear-
bejdsdage kan betyde at de 
dårlige vaner tager til, og 
at ellers gode vaner måske 
bliver lidt sværere at holde 
fast i.

– Vi har flere patienter, 
der melder, at de kun får 
børstet tænder en enkelt 
gang om dagen, fordi de 
ikke rigtig kommer i gang 
på samme måde, som når 
de skal ud af døren, siger 
tandplejer hos Tandlægerne 
på Islands Brygge, Anne-
Grethe Kruse og fortsætter:

– Derudover er der også 
flere patienter, der fortæl-
ler, at de mere slik og søde 
sager, når de er hjemme. 
Og rygerne siger også, at 
de ryger mere, end de ellers 
normalt gør. Og det er jo 
selvfølgelig ikke noget, der 
er godt for tænderne.

Susanne Kleist oplever 
ikke, at der er et generelt 
problem med at få børstet 
tænderne to gange om da-
gen hos danskerne, men 
hun kan godt nikke genken-
dende til, at der ryger mere 
slik og sodavand inden-
bords, når der bliver arbej-
det hjemmefra.

– Problemet bliver især 
stort, hvis man spiser og 
drikker meget sukkerhol-
digt gennem hele dagen, så 
tænderne hele tiden er ba-

det i sukker. Det er vigtigt, 
at man giver tænderne en 
pause, siger hun.

Hverken Trine Winther 
Ulrichsen eller Susanne 
Kleist har oplevet, at pa-
tienternes højere indtag af 
sukker har resulteret i flere 
huller eller andre tandpro-
blemer. Endnu. Men hvis 
nedlukningen fortsætter i 
længere tid, så forventer de 
at se flere med problemer.

ingen smittede
Frygten for at blive smittet 
med corona har ikke holdt 

patienterne væk fra Tand-
lægerne på Islands Brygge. 
Og det er med god grund. 
På landsplan har der nem-
lig ikke været nogen smitte 
mellem patienter og perso-
nale eller mellem personale 
og patienter.

– Vi gør meget for at sikre, 
at man ikke bliver smittet. 
Både gennem brug af vær-
nemidler og ved at spritte 
af og rengøre. Og så bliver 
hele personalet testet én 

gang om ugen, siger Trine 
Winther Ulrichsen.

For tandlægerne er der 
ikke den store forskel på, 
hvordan de skal handle, når 
der er corona, og når der 
ikke er corona. Den mest 
mærkbare forskel er, at pa-
tienterne nu også skal have 
mundbind på, og at der er en 
gennemsigtig plastskærm 
foran receptionisten.

– Restriktionerne er 
ikke nye for os. Lige siden 
80’erne, hvor hiv og aids 
dukkede op, har vi gået 
ud fra, at alle patienter var 
smittede. Så vi har været 
vant til værnemidler og til 
at spritte af og sterilisere, 
siger Susanne Kleist.

Der er dog nogle få pa-
tienter, der har udskudt 
tandlægebesøget, til der er 
mere styr på coronasituatio-
nen. Det er hovedsageligt 
ældre og folk med kroniske 
sygdomme. 

Ifølge Susanne Kleist så 
har den største ændring 
ved coronanedlukningen 
for landets tandlæger været 
usikkerheden.

– Vi har været usikre på, 
om det stadig har kunnet 
lade sig gøre at have en for-
retning under de her vilkår. 
Nu er der heldigvis ved at 
blive løst lidt op nu, men det 
er svært ikke at tænke på, 
hvad det hele ender med.

»
Vi ser en del, der bruger 
de ellers indefrosne 
feriepenge på at få 
ordnet noget med 
tænderne, da der nu 
ikke er så mange andre 
fristelser, men kan bruge 
sine penge på, siger 
susanne Kleist, formand 
for Tandlægeforeningen.

»
Vi gør meget for at 
sikre, at man ikke bliver 
smittet. Både gennem 
brug af værnemidler 
og ved at spritte af og 
rengøre. Og så bliver 
hele personalet testet 
én gang om ugen, siger 
Trine Winther Ulrichsen, 
souschef, Tandlægerne 
på islands Brygge.

Tandplejer Anne-Grethe 
Kruse har travlt hos 

Tandlægerne på Islands 
Brygge for tiden. Mange 

bruger nemlig corona-
tiden til at få ordnet 

tænderne, nu da der al-
ligevel ikke er så meget 

at bruge pengene og 
tiden på.
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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

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

Nyt udspil vil lempe støjregler 
i Havneparken
I et nyt udspil fra Teknik- og Miljøforvaltningen lægges der op til, at der kan 
spilles musik i Havneparken frem til klokken 24 i weekenderne, hvilket er 
en lempelse i forhold til de nuværende regler, hvor musikken skal stoppe 
klokken 22. De Konservative kalder udspillet for ‘tonedøvt’, og bryggebo 
Bettina Hartmann kalder det en ‘ommer’

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

Fremover kan der spilles 
musik i Havneparken frem 
til klokken 24 i weekender-
ne. Det lægger et nyt udspil 
fra Teknik- og Miljøforvalt-
ningen i hvert fald op til. Og 
det er en lempelse i forhold 
til de nuværende regler, 
hvor man ikke må spille 
forstærket musik efter 
klokken 22. Udspillet kom-
mer i kølvandet på, at flere 
partier har efterspurgt nye 
regler og bedre muligheder 
for håndhævelse af de reg-
ler, når det kommer til støj i 
for eksempel Havneparken. 
Både politikere og brygge-
boer mener derfor, at ud-
spillet slet ikke matcher de 
intentioner, som de har haft 
med deres efterspørgsel.

demokratiet har fejlet
Bryggebo Bettina Hartmann, 
der er en af administratorer-
ne i facebookgruppen ‘Nej tak 
til soundboks-støj på Islands 
Brygge, er mildest talt stærkt 
utilfreds med udspillet.

– Jeg synes lidt, at demo-
kratiet har fejlet her. Indstil-
lingen er hverken det, som 
borgerne eller politikerne 
vil. Jeg forstår ikke, hvor-
dan forvaltningen kan kom-
me frem til sådan et udspil 
på baggrund af det møde, 
politikerne havde i Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
i december sidste år. Det er 
altså en ommer, siger Bet-
tina Hartmann.

Hun undrer sig også over, 
hvordan der kan være så 
vide regler for forstærket 
musik til spontane fester, 
når alle andre skal søge til-
ladelse.

– Hvis man er gademusi-
kant, så skal man bede om 
tilladelse til at spille forstær-
ket musik. Hvis jeg vil afhol-
de en meditationsworkshop 
i Havneparken, så skal jeg 
bede om tilladelse, hvis jeg 
vil bruge forstærket lyd. 
Men hvis man kommer uan-
meldt med sin soundboks, 
så må man spille helt indtil 
klokken 24 uden tilladelse. 
Det giver ingen mening, si-
ger Bettina Hartmann.

Håbløst forslag
Gruppeformand Jakob Næ-
sager fra De Konservative 
kalder udspillet for ‘håb-
løst’. Han mener slet ikke, 
det er på linje med det, som 
politikerne har efterspurgt.

– Jeg er rimelig chokeret 
over, at vi bliver præsente-
ret for et udspil, der er så 
totalt tonedøvt. Det lægger 
jo op til, at der kan være 
Roskilde Festival hver aften 
hele sommeren, siger han.

I stedet mener han, der 
skal være strammere spil-
leregler – både i overført 
og direkte betydning – så 
festen slutter klokken 22, 
også i weekenden. Det kræ-
ver selvfølgelig, at der er 
nogen i Havneparken til at 
sørge for, at de regler bliver 
overholdt.

– Derfor er jeg glad for, 
at der i det nye politiforlig 
er blevet sat penge af til, at 
vi kan få et ordenskorps, så 
kommunen kan hyre folk til 
at sørge for, at der ikke spil-
les musik efter klokken 22, 
siger gruppeformanden.

I politiforliget fra decem-
ber 2020 er der et punkt, 
der giver kommunerne 
mulighed for på forsøgs-
basis at ansætte såkaldte 
tryghedsvagter, der kan 
supplere politiet med at op-

retholde lov og orden. Det 
er dog ikke sikkert, at ord-
ningen når at træde i kraft, 
inden sommeren begynder 
at tiltrække mange festgla-
de mennesker til Havnepar-
ken.

syltekrukke
Gruppeformand Klaus My-
gind fra SF mener heller 
ikke, at udspillet løser pro-
blemet i Havneparken.

– Indstillingen svarer 
ikke på de intentioner, som 
vores forslag lagde op til. 
Der kommer nogle grund-
regler for hele København, 
som nogle steder vil være 
en stramning, men i Havne-
parken er det en lempelse, 
siger han.

Han gør dog opmærksom 
på, at der i indstillingen er 
mulighed for at lave sær-
regler enkelte steder, men 
det fremgår ikke tydeligt, 
hvem der skal stå for at lave 
de særregler. Derfor fore-
slår han, at der skal laves et 
såkaldt parkråd bestående 
virksomheder og beboere 
langs Havneparken, der 
kan være part i sagen.

– Det kan være et forum, 
hvor man får løst proble-
merne, og som kan formu-
lere de regler, der skal være 
gældende i Havneparken, 
siger han.

Parkrådet skal ifølge 
Klaus Mygind have et 
stærkere mandat end det 
dialogforum, der er lagt op 
til i udspillet. Bettina Hart-
mann kan dog ikke se no-
gen grund til, at sagen skal 
diskuteres yderligere.

– Det virker lidt som en 
syltekrukke. Vi har talt om 
det her problem i mange år, 
så jeg forstår ikke, hvorfor 
det skal sparkes ud til et dia-
logforum. Vi behøver ikke 

mere dialog, vi har sagt, 
hvad der er brug for, siger 
hun.

Både Klaus Mygind og 
Bettina Hartmann er enige 
i, at det er ærgerligt, at et 
forslag om, at der ikke må 
spilles musik mindre end 
50 meter fra bebyggelse, er 
blevet sløjfet i indstillingen.

– Det ville jo gøre, at der 
ikke kan spilles musik ned 
gennem Njalsgade, når der 
bliver kørt med soundbokse 
fra Islands Brygge Metro 
ned til Havnefronten, siger 
Klaus Mygind.

Teknik- og Miljøborgme-
ster Ninna Hedeager Olsen, 
er dog ikke lige så sikker 
på, om

forslaget er en god eller 
dårlig ting.

- Jeg er meget opmærk-
som på, at der er nogle 
københavnere, som er 
voldsomt plaget støj fra for 
eksempel soundbokse, og 
det skal vi gøre noget ved, 
så vi får den rigtige balance 
i København mellem fest og 
ro, skriver hun i en mail og 
fortsætter:

- Samtidigt er det vigtigt, 
at reglerne ikke bliver for 
ufleksible, så de rammer 
den lille vennegruppe, der 
hører lav musik fra en tele-
fon, mens de drikker en øl, 
og ikke er til gene.

Det er en svær indstilling, 
og der er mange hensyn.

Roskilde Festival hver 
aften hele sommeren’. 

Sådan omtaler gruppe-
formand Jakob Næsa-

ger fra De Konservative 
er nyt udspil fra Teknik- 
og Miljøforvaltningen, 
der lemper på støjreg-

lerne i Havneparken.
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Parkeringskælderen lukket af coronasmitte
Parkeringskælderen på Bryggen er en af de tre kommunale parkeringskældre, der er blevet lukket 
på grund af coronasmitte blandt vagthavende medarbejdere. Det skriver TV2 Lorry 

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

Det har været muligt at hen-
te din bil i parkeringskæl-
deren ved legepladsen den 
sidste uges tid. Men hvis du 
vil aflevere den, melder den 
ellers fuldautomatiske par-
keringskælder lukket. Det 
skyldes, at der blandt de 
vagthavende medarbejdere, 
der overvåger kælderen, 
er blevet konstateret et til-
fælde af corona. Det skriver 
TV2 Lorry.

Københavns Kommune 
har derfor været nødt til at 
lukke parkeringskælderen 
ned, indtil alle medarbej-
dere er blevet testet. 

– Det er rigtig ærgerligt, 
at vores underjordiske p-an-
læg for en kort periode ikke 

kan bruges til parkering 
som vanligt, og det betyder 
selvfølgelig, at der kommer 
et ekstra pres på gadepar-
keringen i de pågældende 
områder, siger Heidi Møller 
Nielsen, der er enhedschef i 
Område for Parkering i Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
til TV2 Lorry.

Flere parkeringsbøder
Bilisterne på Bryggen kan 
godt mærke, at de godt 400 
parkeringspladser, som der 
er i parkeringskælderen, 
pludselig ikke kan bruges. 
Ifølge Allan Halim, der til 
dagligt bruger kælderen 
i Leifsgade, så giver det 
nogle store udfordringer for 
bryggeboer, der er afhæn-
gige af at bruge deres bil.

– Jeg kan tydeligt mærke, 

at parkeringsanlægget ikke 
virker. Folk parkerer ulov-
ligt for at kunne holde på ga-
den. Så der bliver udskrevet 
rigtig mange parkeringsbø-
der for tiden, fordi folk ikke 
kan finde pladser og så bare 
må stille deres bil et sted, si-
ger han til TV2 Lorry.

Københavns Kommune 
vil dog ikke give nogen 
kompensation til de bilister, 
der ikke kan finde en parke-
ringsplads på grund af ned-
lukningen og derfor føler 
sig nødsaget til at parkere 
ulovligt.

Parkeringskælderen i Leifsga-
de har været lukket på grund 
af coronasmitte blandt de 
vagthavende medarbejdere, 
der skal overvåge anlægget.

Ordentlig overhaling til udspringstårnet
Islands Brygges vartegn, det ikoniske udspringstårn i Bjarke Ingels 
havnebad, får en grundig gennemgang. Kommunen forventer, at tårnet er 
klar til sommersæsonen

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

Det ser næsten uhyggeligt 
ud, det afpillede skelet af 
udspringstårnet i havneba-

det. Men det er ikke under 
afvikling; tværtimod. Efter 
tyve års tro tjeneste træn-
ger konstruktionen til et 
grundigt serviceeftersyn, 
så det kan holde mange år 
endnu. 

Ifølge Økonomiforvalt-
ningen er der slid på de 
indvendige konstruktioner 
og de flydetanke, der hol-
der tårnet oppe, som følge 
af vandets konstante bevæ-
gelser og skiftende vand-

standshøjder. Det var alt 
sammen forventet.

Derfor er en del af kon-
struktionens opbygning 
blevet udskiftet og forstær-
ket. Der er også blevet ud-
skiftet flere af flydetankene 

og deres fastgørelse til sel-
ve havnebadet er blevet for-
nyet, efter en af flydetanke-
ne sidste år blev trukket ud 
af sit leje i forbindelse med 
kraftige højvande. Det næ-
ste skridt nu er at udskifte 

en del af træværket både på 
væggene og dækket.

Renovering er efter pla-
nen overstået inden som-
mer- og badesæsonen går i 
gang.

det 20 år gamle 
udspringstårn 
i Havneparken 
bliver efterset 
og renoveret, 

så det er klar til 
badegæsternes 
indtog til som-

mer.
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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

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,-)

Kontor:70254264 
Mobil: 52900012

amager@minbolighandel.dk 
www.minbolighandel.dk

Overvejer du at sælge din bolig, 
så kontakt os for en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering  
– vi medbringer et påskeæg fra
Frellsen Chokolade :-)

Det er en betingelse at mægleren har været på besøg og dermed gennemført vurderingen, senest d. 5. april 2021. 
Der medbringes 1 æg pr. salgsvurdering.

mmm…

Vi er i 
påskehumør

Kender du  

værdien af din bolig?

David Lorentzen
Indehaver og Ejendomsmægler MDE 
Min Bolighandel - Islands Brygge 

dao forventer færre problemer med 
forsvundne pakker på Bryggen
Administrerende direktør i leveringsfirmaet dao, Morten Villberg, 
forventer, at der fremover vil være færre problemer med forsvundne 
pakker på Bryggen. Han forklarer de forsvundne pakker med fejl fra 
en afløser, tyveri, travlhed og misforståelser

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

Bryggeboerne kan godt 
forvente, at der er færre 
forsvundne pakker fra le-
veringsfirmaet dao i frem-
tiden. Det siger admini-
strerende direktør Morten 
Villberg. 

I kølvandet på Bryggebla-
dets artikler om, at pakker 
fra firmaet pludselig ikke 
stod ude foran døren, selv 
om kunden havde fået en 
sms herom, har fået direk-
tøren til at igangsætte flere 
kontroller af den natlige om-
deling på Bryggen. 

De har blandt andet vist, 
at der har været en afløser, 

der på et tidspunkt satte 
pakkerne nede ved postkas-
serne i stedet for at sætte 
dem foran døren. Hvilket 
ifølge Morten Villberg kan 
være en del af forklaringen.

– Det er en klar fejl, og det 
beklager vi. Men det er ikke 
noget, vi oplever med vores 
faste bude, siger han.

Morten Villberg ved ikke, 
hvornår eller hvor mange 
gange afløseren har sat 
pakkerne det forkerte sted.

Forsinket sms
En anden forklaring på de 
forsvundne pakker er ifølge 
Morten Villberg baseret på 
en misforståelse af, hvor-
dan deres system fungerer.

Daos system fungerer 
på den måde, at budet skal 
være minimum ti meter fra 
leveringsstedet, når han 
scanner pakken. Derefter 
skal budet sikre sig, at det 
er forsvarligt at aflevere 
pakken sikkert; hvis ikke 
skal han tage pakken med 
tilbage til en pakkeshop. 
Hvis han vælger at aflevere 
pakken, så skal han regi-
strere det på sit device. Der 
vil så blive sendt en sms til 
kunden om, at pakken står 
udenfor deres dør, men selv 
om budet er forbi klokken 5 
om natten, så bliver beske-
den tidligst sendt klokken 
7:30 om morgenen.

– Det gør vi for ikke at 
vække folk om natten med 
en sms. Det betyder også, at 
når kunderne går ud ad dø-
ren lige efter, de har modta-
get sms’en, så kan det være 
flere timer siden, at budet 
har været forbi med en pak-
ke. Det gør, at man ikke kan 
udelukke tyveri, siger Mor-
ten Villberg.

5Coronatravlhed
Derudover kan det også 
være, at budet ved en fejl er 
kommet til at registrere det 
som om, pakken er afleve-
ret ved døren, men at han i 
stedet har taget den med til-
bage til pakkeshoppen. Det 
er ifølge Morten Villberg en 
sjælden fejl, men noget der 
kan ske med for eksempel 
nye bude.

Hvis pakkerne er kommet 
tilbage i jeres system, hvor-
dan kan det så være, at der 
kan gå flere måneder, før 
kunderne høre fra jer?

– Det er en fejl, og det er 
vi kede af. Man skulle helst 
senest få besked dagen ef-
ter, hvis man skal hente sin 
pakke i en pakkeshop. Også 
selv om budet har lavet en 
fejlregistrering. Årsagen til 
forsinkelserne er, at syste-
met har været voldsomt be-
lastet på grund af coronat-
ravlhed. Pakkeshopperne 
har været fyldte, og så har 
vi haft travlt med at oplære 
mange nye til at arbejde i 
kundeservice, siger Morten 
Villberg.

Ifølge direktøren har dao 
også oplevet, at kunderne 
har fejllæst den sms-be-
sked, som de har modtaget, 
hvilket kan give følelsen af, 
at pakken er forsvundet.

– Hvis man har bestilt le-
vering til døren, så er der 

nogle kunder, der overser, 
at der står i sms’en, at pak-
ken i stedet kan hentes i 
en pakkeshop, fordi budet 
ikke har fundet det sikkert 
at aflevere i eller ikke havde 
nøgle til opgangen, fortæl-
ler han.

Kan du love, at der er fær-
re kunder på Bryggen, der 
fremover oplever problemer 
med forsvundne pakke?

– Ja, det forventer jeg. Vi 
arbejder med det her hver 
eneste dag, og det kan kun-
derne også forvente, at vi 
gør. Vi følger op på det, og 
vi vil være mere opmærk-
somme på Bryggen fremad-
rettet.

Hvis du fra den 1. marts 
2021 eller frem har oplevet 
problemer med, at pakker 
fra dao ikke har stået foran 
din dør, selv om du har fået 
en sms om det, så hører vi 
meget gerne fra dig. Send en 
mail til redaktion@brygge-
bladet.dk

Når dao fremover 
leverer pakker til dø-
ren på Bryggen, kan 
kunderne ifølge admi-
nistrerende direktør 
Morten Villberg godt 
forvente, at pakken 
rent faktisk står foran 
døren.
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Alva fulgte sine drømme og kom med i MGP
Alva Overegseth Falkenberg var sammen med veninden Noemi med i MGP med sangen Følg 
dine drømme. Selv drømmer hun om at blive musiker som sin far, og hun har allerede skrevet 
flere sange. Men de bliver først udgivet, når de er helt perfekte

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

Nogle gange – men ikke 
altid – når Alva Overeg-
seth Falkenberg på ni et 
halvt år er sammen med 
sin veninde, Noemi, laver 
de deres egne sange. Så en 
dag tænkte de, om de ikke 
skulle være med i MGP med 
en af deres sange, men hvad 
skulle den handle om?

– Først ville vi skrive en 
sang om miljøet, men så 
kom vi i tanke om, at Liva 
vandt MGP sidste år med en 
sang om klimaet, så vi ville 
finde på noget andet, fortæl-
ler Alva og fortsætter: 

– Derfor fandt vi på at lave 
en sang om, at man bare 
skal følge sine egne drøm-
me og være ligeglad med, 
hvad de andre siger.

sindssygt glade
Selv om de to veninder ikke 
var helt grønne i det med at 

skrive sange – Alva har for 
eksempel skrevet en rap 
om, at corona bare skulle 
smutte hjem, så man kunne 
kramme hinanden igen – så 
fik de alligevel lidt hjælp fra 
Alvas far, der er musiker, 
til at skrive en rigtig god 
MGP-sang, som de så send-
te ind til DR.

– Først blev vi kaldt til en 
audition, og så blev vi bare 

sindssygt glade. Og da vi så 
fandt ud af, at vi skulle med 
til MGP, så blev vi bare end-
nu mere sindssygt glade, 
fortæller Alva.

Hun synes, at det var 
‘megasjovt’ at være med til 
MGP, men hvordan havde 
hun det lige inden de skulle 
på scenen og optræde for 
masser af familier, der sad 
hjemme foran skærmene?

– Vi tænkte bare, nu er 
det nu, og så skal vi bare 
være lige så gode, som vi 
kan være, siger hun.

På grund af corona blev 
MGP ikke filmet i et Royal 
Arena fyldt med 13.000 
børn som sidste år.

– Det var lidt mærkeligt 
at optræde uden publikum. 
Man kigger bare ind i en 
væg og en masse kameraer, 
siger hun.

Til gengæld skal hele 
MGP-holdet ud og spille 
nogle koncerter, når coro-
naen igen tillader det.

– Det glæder jeg mig rig-
tig meget til. Det bliver sjovt 

at få en masse oplevelser og 
rent faktisk at optræde for-
an nogle mennesker, siger 
hun.

Perfekte sange
Alva Overegseth Falken-
berg nøjes ikke blot med at 
synge om, at man skal følge 
sine drømme. Hun gør det 
også selv. Og hun drømmer 
om at blive musiker ligesom 
sin far.

– Jeg kan rigtigt godt lide 
musik, fordi hvis du er sur, 
så er der noget musik, der 
passer til det, og hvis du er 
glad, så er der også noget 
musik, der passer til det, 
siger hun.

Lige nu er hun i gang med 
at skrive en sang om sin 
lillesøster, og hun regner 
med, at hun nok skal kom-
me til at skrive flere. Men 
de bliver ikke udgivet lige 
med det samme.

– Man udgiver først no-
get, når man synes, det er 
perfekt.

Når Alva Overegseth 
Falkenberg ikke lige 
står på scenen til 
MGP, så går hun i 
3. X på Skolen på 
Islands Brygge.

Ny Føtex ved dR Byen
Der bliver hamret og banket på fuld tryk for at få den kommende nye Føtex 
på Amager Fælledvej klar til åbning i midten af april 

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

Københavnerne vil have 
‘convenience’. Det ved Mar-
tin Beloua. Han har lavet sit 
forarbejde grundigt for at 
være sikker på, at han har 
stillet de rigtige ting på hyl-
derne, når han om en stor 
måned slår dørene op til sin 
nye Føtex på Amager Fæl-
ledvej lige ved siden af DR 
Byen.

– Jeg har kigget meget på 
salgstallene fra de omkring-
liggende Netto-butikker for 
at få en fornemmelse af, 
hvilke behov kunderne har. 
Hvad sælger eksempelvis 
Netto nede ved DR Byen af 
brød, grønt, økologi, gluten-
fri eller veganske vare. Der 
kan vi blandt andet se, at vi 
skal satse på ‘convenience’. 
Nemme måltider og færdig-
forberedte grønsager, for-
klarer Martin Beloua, der 
som varehuschef skal sætte 
retningen for den nye butik. 
Derfor skal han kende kun-
derne og deres indkøbsva-
ner.

– Vi kan se, at kunderne 
ikke nødvendigvis har plan-
lagt deres indkøb, når de 
går ind i butikken. Det er 
meget præget af, hvad de 
lige står og har lyst til i øje-
blikket. Det ser heller ikke 
ud, som om de handler stort 
til flere dage, men derimod 
handler 3-4 gange om ugen. 
I Greve hvor jeg kommer 
fra, dér handler folk én 
gang om ugen, forklarer 
han og uddyber:

– Uden for byerne handler 
folk stort ind; også i Netto. 
Det er anderledes i byen. 
Selv i Bilka i Fields er sal-
get per kunde væsentligt 
mindre, end det er i Bilka i 
Hundige. Folk handler min-
dre men oftere. Det hænger 
måske sammen med, at de 
ikke har store køleskabe 
eller kummefrysere. Og så 
vil folk gerne have friske 
grøntsager hver dag. De kø-
ber ikke salat ind til resten 
af ugen. 

Herre i eget varehus
Det er første gang, at Mar-
tin Beloua bygger sin egen 

butik op fra bunden, og han 
prøver at sætte så stort et 
personligt præg på den, 
som konceptet tillader.

– Selvom vi er en meget 
konceptstyret virksomhed, 
så kan jeg her i opstarten 
have rigtigt stort indflydel-
se på, hvordan jeg gerne vil 
have tingene, og hvordan 
jeg gerne vil drive butik-
ken, fortæller han og for-
klarer:

– Jeg har lige ‘refitted’ en 
butik i Greve, og der havde 
jeg meget mere indflydel-
se, end jeg havde regnet 
med at få. Så da jeg star-
tede her, vidste jeg, hvad 
jeg kunne få igennem, hvis 

jeg pressede lidt på, for jeg 
har allerede prøvet græn-
serne af.

Som noget af det første 
i processen laver indret-
ningsafdelingen et udkast 
til butikkens indretning 
baseret på en standardska-
belon. Men herefter har va-
rehuschefen mulighed for 
at lege videre med designet, 
hvis han eller hun ønsker at 
lægge større tryk på nogle 
elementer end andre:

– Jeg har gerne villet give 
mere plads til ting som sla-
ger, tapes og delikatesse, 
fortæller han og tilføjer:

– Og så har jeg ønsket at 
lave en vinafdeling med et 

større sortiment og nogle 
større kølere end det, man 
normalt ser i Føtex.

Med sine 1800 kvadrat-
meter er butikken en anelse 
mindre end den gennem-
snitlige Føtex. Det betyder 
blandt andet, at der ikke er 
plads til en elektronikafde-
ling. Men derudover har bu-
tikkerne alle de afdelinger, 
man kender, forsikrer Mar-
tin Beloua. 

speed dating
Butikken tager form, alle 
chef-, leder- og de fleste 
fuldtidsstillinger er besat.

– Nu mangler vi bare del-

tidsdelen. Morgenopfylde-
re, kasseassistenter; typisk 
unge under 18, fortæller 
Martin Beloua og forklarer:

– Vi gør det lidt ander-
ledes og kører en slags 
‘speeddating’ hvor vi hol-
der nogle aftenen, hvor folk 
kan komme ned og søge. Så 
kommer de ind og præsen-
terer sig for et par af che-
ferne, og så vælger vi ud fra, 
hvad de har fortalt om dem 
selv, hvilket område vi tæn-
ker, at de passer i. Grønten, 
kundeservice, slagtere eller 
noget fjerde. Og så kommer 
de så videre til en samtale 
med lederen af dén afdeling. 
Vi har prøvet det før i andre 
butikker, og vi oplever, at vi 
får nogle bedre match, og at 
folk bliver gladere i deres 
job på den måde.

Butikken åbner den 15. 
april, og der er stadig meget 
hårdt arbejde i udsigt. Men 
Martin Beloua virker ikke 
det mindste stresset.

– Der er fart på, og det er 
hårdt. Lige nu har vi halvan-
den måned til at gøre butik-
ken klar, så det er nogle lan-
ge dage. Men det er en helt 
vild fed proces, fordi jeg kan 
påvirke butikken så meget, 
siger han med et stort smil 
og tilføjer:

– Vi ville gerne have 
holdt en åbning for lokal-
området med noget vin og 
tapas, hvor vi kunne invite-
re folk ind og hilse, men det 
går jo desværre ikke, som 
tingene ser ud for tiden. Så 
kan vi forhåbentlig holde 
en stor 1-års fødselsdag til 
næste år.





8 BRYGGEBLADET   11. MARTS  2021#KV21

Københavnerne skal flyve 
mindre og spise mindre kød
Hun vil have dig til at spise mindre kød og skrue ned 
for flyrejserne for at redde klimaet. Bebyggelsen på 
Amager Fælled og etableringen af Lynetteholmen skal 
til en kommunal folkeafstemning. Og så håber hun, at 
den nye skole på Bryggen kan dække bryggeboernes 
ønske om flere kultur- og idrætsfaciliteter. Kultur- og 
fritidsborgmester Franciska Rosenkilde er klar til 
kommunalvalget for anden gang

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

I midten af februar blev 
Franciska Rosenkilde hyl-
det som Alternativets nye 
politiske leder. Ikke bare 
som partiets spidskandidat 
i København, men som det 
unge grønne partis leder 
på nationalt niveau. Det 
stopper dog ikke den nuvæ-
rende kultur- og fritidsborg-
mester i at stille op til årets 
kommunalvalg. Men har 
hun også ambitioner om at 
komme i Folketinget?

– Ja, det har jeg selvfølge-
lig på sigt, når jeg er politisk 
leder.

Når du siger på sigt, bety-
der det så, at du ikke stiller 
op til næste folketingsvalg?

– Nu er det jo ikke til at 
vide, hvornår der bliver ud-
skrevet valg, så det er ikke 
til at sige endnu. Men lige 
nu har jeg fokus på kommu-
nalvalget, siger hun.

Det skorter heller ikke på 
mærkesager fra den 45-åri-
ge politiker til det kommen-
de kommunalvalg i novem-
ber. København skal have 
en endnu mere ambitiøs kli-
maplan, hvor CO2-udslippet 
fra det private forbrug skal 
halveres frem mod 2035, 
byggeriet på Amager Fæl-
led skal droppes, og så er 
Lynetteholmen et udemo-
kratisk og gammeldags gi-
gaprojekt, som København 
måske slet ikke har brug 
for.

Hele Fælleden
Alternativet er et af de par-
tier, der hele tiden har væ-
ret imod, at der skal bygges 
på Amager Fælled. Og det 
kommer også til at være en 
mærkesag for dem til dette 
kommunalvalg, ligesom det 
var for fire år siden.

– Vi synes, det er vigtigt at 
bevare hele Amager Fælled, 
som den er i dag. Vi skal be-
vare den for naturens værdi 
i sig selv, fordi det har en 
nedkølende effekt i forhold 
til klimaet, og fordi køben-
havnerne skal have noget 
natur, de kan søge ud i og 
slappe af i, siger hun.

Men nu er det jo en meget 
lille del af Fælleden, der skal 
bygges på. Kan man ikke 
sige, at så snupper vi det styk-
ke, og så tager vi ikke mere?

– Jo, det kan man sagtens 
sige, men så har man bare 
ikke det samme natur- og 
klimasyn, som Alternativet 

har. Vi ser det som et helt 
område, og det er det hele 
område, som vi gerne vil 
bevare.

Synes I også, at beslutnin-
gen, om der skal bygges på 
Amager Fælled, skal sendes 
ud til en kommunal folkeaf-
stemning?

– Vi synes, det er en god 
idé at undersøge, hvilke mu-
ligheder der er, og hvad det 
i så fald ville koste. Det er 
noget, vi vil bakke op om.

Amager Fælled var også 
en del af sidste kommunal-
valg, og der fik de partier, der 
ville stoppe byggeriet, ikke et 
flertal. Har folket ikke alle-
rede stemt?

– Det kan man godt sige, 
det er jo i hvert fald sådan, 
vores repræsentative demo-
krati fungerer, og det er der 
også et rationale i. På den 
anden side så er der jo nogle 
af de partier, som borgerne 
har stemt på for at bevare 
Amager Fælled, der endte 
med at stemme for bygge-
riet.

skolen fra himlen
Kultur- og idrætsfaciliteter 
er en af de ting, som bryg-
geboerne virkeligt ønsker 
mere af. Og ifølge Francis-
ka Rosenkilde er det også 
et område, der er blevet un-
derprioriteret ikke bare på 
Bryggen, men i hele Køben-
havn over en årrække.

– Det er et svært dilem-
ma, fordi der er et større 
behov, end der er plads. 
Derfor bliver man nødt til at 
tænke multifunktionelt som 
for eksempel med den nye 
skole på Islands Brygge, 
der snart står færdig, hvor 
der både er gode idrætsfaci-
liteter og udearealer, siger 
hun og fortsætter:

– Jeg håber virkelig, at 
skolen kan dække brygge-
boernes behov for idrætsfa-
ciliteter.

Derudover påpeger hun, 
at der er fordele og ulemper 
ved at bo i alle bydele. På 
Bryggen er der både havn 
og Fælled lige om hjørnet, 
men til gengæld er der ikke 
så meget plads til store 
idrætsfaciliteter.

Klimahavn
Franciska Rosenkilde og 
Alternativet mener ikke, at 
København har været am-
bitiøs nok på klimaområdet. 
Derfor er de nu klar med en 
ny klimaplan, der blandt an-
det skal halvere CO2-udslip-

pet fra det private forbrug i 
København. Det betyder 
blandt andet, at københav-
nerne skal spise mindre kød, 
købe mindre nyt tøj og skrue 
ned for flyrejserne. Men hvor-
dan vil Alternativet sørge for 
det?

– Det er noget af det, vi 
skal se på nu. Ambitionerne 
er der, og vi må jo bare er-
kende, at københavnerne 
har et relativt stort forbrug, 
hvilket giver et højt CO2-af-
tryk. Vi skal som politikere 
gøre det nemmere for bor-
gerne at skære ned på for-

bruget, og så har vi også et 
ansvar for at inspirere dem 
til at leve anderledes, siger 
hun.

Vil I ændre københavner-
nes forbrug gennem for ek-
sempel skatter og afgifter?

– Det er i hvert fald nogle 
rigtig gode redskaber til at 
styre forbruget. Her er det 
bare vigtigt at understrege, 
at der altid skal være ind-
bygget en social kompen-
sation, så det ikke rammer 
skævt. Det er jo også dem 
med flest penge, der udle-
der mest, siger hun.

Franciska Rosenkilde me-
ner også, at politikerne skal 
smage deres egen medicin. 
Derfor skal kommunen gå 
forrest ved at skære ned på 
kødet i kantinerne, tage på 
færre flyrejser og andet, der 
kan inspirere borgerne til at 
ændre deres adfærd.

– Det er en stor omstil-
ling, men vi kommer ikke 
med en løftet pegefinger. 
Vi vil gerne møde borgerne, 
hvor de er, inddrage dem i 
processen og inspirere dem 
til selv at omlægge deres 
forbrug, siger hun.

Er det ikke lidt for ambi-
tiøst at ville sætte borgernes 
private forbrug ned, så deres 
CO2-aftryk bliver halveret?

– Klimakrisen er ualmin-
delig aktuel. Det er den 
største krise, vi står over-
for, så vi bliver nødt til at 
være ambitiøse. Ellers når 
vi det ikke.

Forældet tankegang
Københavns Kommunes 
kæmpe milliardprojekt Ly-
netteholmen er ifølge Fran-
ciska Rosenkilde mildt sagt 
ikke verdens bedste idé. 
Hun mener, at den demo-
kratiske proces har været 
mangelfuld, der er sim-
pelthen for få, der er blevet 
hørt i forhold til projektets 
størrelse og betydning. og 
så løser den ikke rigtig de 
problemer, som den ellers 
skulle, som er trængsel, bo-
liger og klimasikring.

– Med hensyn til trængs-
len på vejene, så hjælper det 
ikke, at man bygger flere 
veje. Det betyder bare, at 
der kommer flere biler. Og 
med hensyn til boliger, så 
er det for det første hoved-
sageligt meget dyre boliger, 
og for det andet så er jeg 
ikke sikker på, at Køben-
havn kommer til at vokse så 
meget, frem til projektet er 
færdigt, som man ellers for-
venter, siger hun og henvi-
ser til, at København i 2020 
havde den laveste tilvækst i 
14 år.

Men hvad så med klima-
sikringen, hvor Lynettehol-
men skal beskytte København 
mod stormflod?

– Der er det en god løs-
ning, men der er mange 
andre muligheder, som 
for eksempel moler og af-
skærmninger. De mulig-
heder er bare ikke blevet 
undersøgt godt nok, fordi 
man er fokuseret på Lynet-
teholmen, så der er mange 
usikkerheder, siger hun.

Hun mener også, at så 
stort et projekt bør sendes 
ud til en kommunal folkeaf-
stemning.

Franciska Ro-
senkilde fra 
Alternativet vil 
have borgerne i 
København til at 
skrue gevaldigt 
ned for deres pri-
vate forbrug. For 
klimaets skyld.

Mød spidskandidaterne:  
Denne gang med Franciska Rosenkilde, Alternativet

FRANCisKA 
ROseNKiLde:

n 45 år.
n Kultur- og fritidsborgme-

ster og nyvalgt politisk 
leder for Alternativet på 
landsplan.

n Bachelor i ernæring og 
sundhed, cand.scient. 
i geografi og geoinfor-
matik samt uddannet 
fotograf.

n Mor til Ella på 19 år.
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selvomsorg 
på en gåtur
Næsten hver anden ung 
har ondt i livet for tiden. 
Psykoterapeut Henriette 
Galst hjælper især yngre, 
perfektionistiske kvinder til at 
"gøre selvomsorg til en livsstil". 
Nu tilbyder hun også gående 
terapi i naturen. Ideen er, at 
bevægelse i kroppen skaber 
bevægelse i sindet

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

Psykoterapi går blandt andet 
ud på at skabe et rum mel-
lem to eller flere personer. 
Men det behøver ikke foregå 
siddende i en stol med øjen-
kontakt eller liggende på en 
briks uden. Med forårets 
pipfugle i baggrunden giver 
psykoterapeut og bryggebo 
Henriette Galst sine klienter 
mulighed for at lade blikket 
vandre i takt med fødderne 
og SINDET. Hun kalder 
teknikken for walk-and-talk 
terapi.

Naturen som terapirum
– En gåtur med mig som te-
rapeut kan tiltrække en ny 
type mennesker, siger Hen-
riette Galst.

Hun tænker ikke kun på 
coronaens restriktioner og 
trygheden ved den friske 
luft udendørs.

– Tilbuddet er til dem, der 
måske føler, det bliver for 
dybt eller for direkte i det 
indendørs terapirum.

Henriette Galst har fået 
øjnene op for eksempelvis 
Amager Fælled og hav-
nefronten, ikke bare som 
smittesikre og trygge rum 
at tage klienten med ud i, 
men som ét stort terapirum 
under åben himmel. 

Pressede unge kvinder
På det seneste har der væ-
ret meget medieomtale af 
coronaens mentale konse-
kvenser for unge.

– Ifølge de seneste under-
søgelser er næsten hver an-
den ung ramt af ensomhed 
og/eller stress, konstaterer 
Henriette Galst. 

Galst har især yngre kvin-
der i terapi. Mange af dem 
kæmper med stort forvent-
ningspres og stressende per-
fektionisme. Henriette Galst 
opfordrer til at tage kontakt, 
hvis man har mistanke om 
stress og brug for at tage 
temperaturen på stressen.

Renser sig selv 
Henriette Galst har selv 
været der. Inden hun i 2007 
uddannede sig til psykote-
rapeut, arbejdede hun i re-
klamebranchen.

– Dér nåede jeg selv at 
smage på stressen. Jeg 

kunne ligge om natten og 
være bange for, at der var 
den mindste lille fejl i en an-
nonce. erindrer Henriette 
Galst.

Hun fik blandt andet 
stressen på afstand med 
gåture af en times varighed 
eller to.

– Jeg kan mærke, at jeg 
renser mig selv, når jeg går, 
beskriver Henriette Galst 
om den rutine, hun nu fø-
rer over på sit terapeutiske 
arbejde.

– Bare det at komme ud 
på voldene eller træde ind 
på stien på Fælleden får mit 
nervesystem til at slappe af, 
kan jeg mærke.

Visitering i det fri
Henriette Galst beskriver 
walk and talk-terapi som 
"det lidt lettere alternativ, 
hvor humøret og energien 
løftes, fordi man bevæger 
sig og sanser naturen, mens 
man taler". 

Der lægges ikke nødven-
digvis op til et længere for-
løb. Hun tilbyder en intro-
pris på 600 kroner for den 
første times gåtur.

– Den ser jeg som en form 
for visitering, forklarer hun.

– Måske er man heldig, 
at noget kan falde hurtigt 
på plads. For eksempel stø-
der nogle igen og igen ind i 
de samme problemer med 
parforhold. For dem kan det 
være nok blot at finde ud af, 
at de eksempelvis har brug 
for at vise sårbarhed.

Det kan også være et sim-
pelt dilemma fra arbejdet 
eller noget fysisk, hvor klien-
ten har behov for eksempel-
vis en Body-SDS behandler.

stress går i sjælen
Henriette Galst understre-
ger, at stress handler om, 
hvordan man håndterer sin 
livssituation.

– Det handler ikke nød-
vendigvis om opgaverne 

på tallerkenen, men om 
hvad man har inde i sjælen, 
pointerer psykoterapeuten 
og nævner, at fyrede og ar-
bejdsledige er nogle af de 
mest stressede mennesker 
i samfundet.

stress handler om 
håndtering
Netop evnen til at håndtere 
stress og ensomhed kan 
styrkes med psykoterapi.

– Det handler om at forstå 
sig selv, og hvorfor man har 
det, som man nu har det, si-
ger Henriette Galst.

Hun indrømmer, at det 
ikke er nemt. Især ikke for 
unge med et "liv, der bimler 
og bamler, med sociale me-
dier og krav".

– Vi risikerer at blive lø-
bet over ende, advarer hun. 

selvomsorg som livsstil
Gående terapi er opstået 
på en kedelig baggrund, 

nemlig coronarestriktioner 
og hjemsendelse. Alligevel 
ser Henriette Galst ikke 
partout den megen hjem-
metid og hjemmearbejde 
som noget negativt i forhold 
til stress. Det kan nemlig 
fremme det, hun kalder 
"selvomsorg som livsstil". 
Den går ud på at give sig 
selv lov til at holde pauser, 
meditere, tage en lur eller 
hvad der nu får nervesyste-
met i ro.

– Mange har fået gang 
i nogle gode rutiner, hvor 
de holder sunde pauser 
og laver bestemte ting på 
bestemte tidspunkter der-
hjemme, siger Galst.

Ro i hjemsendelsen
Hun nævner, at det tab af 
kontrol, som pandemien 
automatisk har givet os alle, 
kan være sundt for folk med 
tendens til perfektionisme. 
Desuden har særligt sen-
sitive mennesker haft godt 

af at være hjemme, selv om 
det er ved at være for længe 
nu, blandt andet for singler-
ne og folk der bor alene. 

Galst håber, at hjemme-
arbejde en dag om ugen vil 
fortsætte, når tingene bliver 
normale igen.

Hun mener ikke, at hjem-
mearbejde går ud over pro-
duktiviteten, i hvert fald 
ikke når det gælder folk 
med hang til perfektionis-
me.

– Jeg håber, at arbejds-
giverne kan se, at det kan 
være godt for medarbejde-
ren, slutter Henriette Galst.

Gå i terapi. Henri-
ette Galst hjælper 
især yngre kvinder 

på rette vej i et 
liv med stress og 
perfektionisme.
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Lasse hejsede løbehjul og indkøbsvogne op af havnen
Et hold professionelle dykkere tog sagen i egen hånd og hejsede affald op fra havnen. Nu viser det 
sig, at det muligvis var ulovligt. Lasse Estrup Jensen, der stod bag aktionen, forstår ikke hvorfor det 
skulle være ulovligt, når de er professionelle dykkere

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Løbehjul, cykler, parasol-
ler og indkøbsvogne. Det 
flyder med affald på bun-
den af havnen. Derfor tog 
Lasse Estrup Jensen sam-
men med en håndfuld andre 
dykkerdragten på i slutnin-
gen af februar og hoppede i 
havnen for at samle noget af 
affaldet op.

- Vi lavede to dyk og fik 
hejst en masse op, men der 
ligger stadig helt vild meget 
dernede. Det er især el-lø-
behjulene, som jeg synes er 
vigtige at få op. Det dur ikke, 
at de ligger dernede, når de 
har et batteri, siger han.

De hev kun de store ting 
op under deres to dyk, men 
ifølge Lasse Estrup Jensen 
skulle der ligge ‘et tæppe af 
øldåser’ dernede. 

Proffer
Lasse Estrup Jensen søgte 
ikke om tilladelse, inden 
de lavede dykket, og han 
er efterfølgende blevet kon-
taktet af havnefogeden, der 
mente at dykket var ulov-
ligt. 

- Vi er alle professionelle 
dykkere, og vi holder os 
inden for det område, hvor 
man må bade, så jeg kan 
ikke se, hvorfor vi ikke må 
hjælpe med at rydde op, når 
der ligger så meget affald 
dernede, siger Lasse Estrup 
Jensen og fortsætter:

- Hvis man ikke er profes-
sionel dykker, så skal man 
ikke gøre det. Det er sinds-
sygt vigtigt, at man har helt 
tjek på, hvad man laver.

Han understreger, at han 
ikke er aktivistisk, men at 
han gerne vil lave et samar-
bejde med myndighederne 
om, at han eller andre dyk-
kere kan hjælpe med at hol-
de havnen ren.

Udfordringen

Lasse Estrup Jensen har al-
lerede planer om at lave en 
lignende aktion indenfor 
den nærmeste fremtid, men 
på en ny og indtil videre 
hemmelig lokation

- Det er både for at gøre 
opmærksom på alt det af-
fald, der ligger ude i vores 
havne og i havet, og så fordi 
jeg bare elsker at dykke, si-
ger han.

Hvor det næste dyk bli-
ver, kan man se på Lasses 
Estrup Jensens Instagram 
lifeclimbers.dk. Det er også 
der, man kan følge med i 
den udfordring som han 
har planer om i samarbejde 
med sin arbejdsplads Ocean 
Dive.

- Jeg har tænkt mig at 
lave en challenge, hvor 
professionelle dykkere 
kan dyste om, hvor meget 
skrald de kan indsamle. 
Jeg kan selvfølgelig ikke 
bestemme, hvor de sam-
ler det ind, men hvis de 
gør det i havet og ikke i en 
havn, så er det fuldt lov-
ligt, siger han.

Efter planen skal udfor-
dringen begynde om cirka 
halvanden måned.

der blev fisket store 
ting op fra havnen, da 
Lasse Estrup Jensen 
sammen med et hold 
professionelle dykkere 
gik i aktion forrige 
weekend.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der har efterhånden været 
afholdt mange demonstrati-
oner for og på Amager Fæl-
led. Men sjældent under så 
stor bevågenhed fra ordens-
magten som da cirka 2000 
mennesker samledes på 

‘bjerget’ på Amager Fælled 
for at vise deres modstand 
mod det nu påbegyndte 
byggeri af Fælledby. I da-
gene forud for demonstra-
tionen, der var arrangeret 
af Amager Fælleds Venner, 
havde aktivister fra blandt 
andet Extinction Rebellion 
blokeret for adgangen til 
byggepladsen med enkelte 

anholdelser til følge. Der-
for var politiet mødt relativt 
talstærkt frem. Eftermidda-
gen forløb imidlertid frede-
ligt og med god stemning.

Ukært barn, mange 
navne
Fælledby, tidligere kendt 
som Vejlands Kvarter og 

før det, da byggeriet var 
planlagt på Strandengen, 
som Ørestad Kvarter og 
før det som Amager Fæl-
led Kvarter, har bragt sin-
dene i kog på en gruppe 
borgere, der har vokset 
sig større og større i løbet 
af de sidste 5-6 år. Ifølge 
en nylig spørgeskemaun-
dersøgelse foretaget af 

Epinion for Danmarks Na-
turfredningsforening, der 
selv er meget aktiv i kam-
pen mod byggeplanerne, 
er helt op mod 76 procent 
af københavnerne uenige i 
beslutningen om at bygge 
boliger på Fælleden.

Underdrivelse fremmer 
forståelsen
Torsdagens demonstration 
var dog langtfra den største, 
der har været holdt for be-
varelsen af Fælleden. Men 
det krævede ikke falkeblik 
at se, at Københavns Politis 
estimat på 250 deltagere er 
skudt langt under målet. 
Arrangørerne fra Amager 
Fælleds Venner vurderer 
selv, at 2000 mennesker 
deltog, og det korrekte tal 
er nok tættere på det sidste 
end det første. 

Plads til liv
Iført en skriggul refleksvest 
tog formand i Danmarks 
Natur f redningsforening 
Knud Erik Hansen ordet og 

en stor megafon og talte til 
demonstranterne.

– Når jeg ser en mand gå 
henover Lærkesletten med 
en hund foran sig og med en 
lærke i fuld fart foran, så gør 
det ondt. Det er en skabning, 
der jages. Det er liv, der ja-
ges væk. Det er for mig ud-
tryk for en afstumpethed i 
vores samfund, sagde han 
med stor patos og blev hilst 
med applaus og en højlydt 
gøen fra en begejstret collie, 
inden han fortsatte:

– Det er udtryk for, at de, 
der bestemmer, ikke har er-
kendt, at biodiversitet bety-
der, at man ikke kan lave alt 
det, man gerne vil. Det be-
tyder, at der skal være plads 
til lærken, nattergalen, rå-
dyret, viben, stor vandsala-
mander, vandskaden. Der 
skal være plads til liv. 

Lærkereddere
Til tonerne af Louis Arm-
strongs udødelige klassiker 
‘When the Saints Go Mar-
ching In’, nyfortolket med 
teksten ‘sæt lærken fri, sæt 
hele Lærkesletten fri’ mar-
cherede demonstranterne, 
udstyret med ‘Lærkered-
der-skilte’ produceret til 
lejligheden, ned fra bjerget. 
Herfra gik de fleste i ring 
rundt om hele byggefeltet, 
hvorefter demonstrationen 
stille og roligt løjede af. 
Nogle enkelte unge akti-
vister med blonde dread-
locks blev dog hængende på 
bjerget, hvor de spillede på 
djembe og chantede i efter-
middagssolens varme skær.

AmAgER FæLLED

Når lærkerne marcherer
Der var høj sol, hornmusik og hundegøen 
til demonstration mod byggeriet på 
Amager Fælled, der er gået ind i sin 
indledende fase

Amager Fælleds Venner 
havde produceret massevis 

af skilte, som blev delt ud til 
de fremmødte. Der kunne 

også købes lærkeredder-
badges for 20 kroner.

‘When the saints go mar-
ching in’ af Louis Arm-
strong blev spillet igen og 
igen, lige så umusikalsk 
som det var entusiastisk.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Der var ingen overraskel-
ser, da Borgerrepræsen-
tationen behandlede et 
medlemsforslag fra Niko 
Grüfeld fra Frie Grønne 
om at udskrive en bindende 
folkeafstemning med det 
meget åbne spørgsmål: “Er 
du enig i Borgerrepræsen-
tationens beslutning om at 
vedtage lokalplanerne for 
Vejlands Kvarter og for Stej-
lepladsen, som muliggør be-
byggelse af arealerne?” For-
slaget fik kun opbakning fra 
Enhedslisten og Alternati-
vet samt løsgængere Kåre 
Traberg Smidt og Peter Dits 
Christensen. Med undtagel-
se af løsgænger Kasandra 

Behrndt-Eriksen, der und-
lod at stemme, forkastede 
samtlige andre medlemmer 
af Borgerrepræsentationen 
forslaget.

særligt principielt
Særligt Gorm Anker Gun-
narsen fra Enhedslisten 
havde ellers gjort et ihær-
digt forsøg på at blødgø-
re overborgmester Lars 
Weiss, da han tidligere 
på programmet stillede 
spørgsmål om, hvilke betin-
gelser skulle være opfyldt, 
for at overborgmesteren 
ville mene, at det var på sin 
plads at bede om befolknin-
gens besyv.

– Jeg forestiller mig, at 
overborgmesteren gør sig 

nogle overvejelser om, hvad 
der gør en sag særligt egnet 
til en folkeafstemning, sag-
de Gorm Anker Gunnarsen 
og lagde ordene i munden 
på overborgmesteren:

– Jeg forestiller mig, at 
hans svar må pege i retning 
af, at særligt vidtrækkende 
og principielle spørgsmål 
er mest egnede. På samme 
måde som vi i Borgerrepræ-
sentationen eller i de politi-
ske udvalg forventer, at den 
slags beslutninger tages af 
os og ikke embedsværket, 
så må byens borgere også 
kunne have en forventning 
om, at vi i byens råd vil sæt-
te særligt afgørende sager 
til afstemning blandt alle 
byens borgere. 

Gorm Anker Gunnarsen 
lagde ikke skjul på, hvad 
han mener, at kriterierne 
for en afstemning bør være.

– Hvad der er meget prin-
cipielle spørgsmål handler 
også om om, hvad der opta-
ger folk, og hvad den offent-
lige debat drejer sig om. 

På den baggrund bad 
han overborgmester Frank 
Weiss (S) svare på, hvor 

mange borgere der skal 
tilkendegive, at de ønsker 
en folkeafstemning, før det 
er rimeligt og fornuftigt at 
udskrive en sådan. Uden 
at sige det direkte henviste 
Gorm Anker Gunnarsen 
naturligvis til den spørge-
skemaundersøgelse, Dan-
marks Naturfredningsfor-
ening for nylig fik foretaget, 
som viste, at helt op til 76 
procent af københavnerne 
er uenige i beslutningen om 
at bygge på Amager Fælled.

Bagsiden af medaljen
Den fangede Lars Weiss 
også og var hurtig til at af-
feje, at folkestemningen 
kunne nå en kritisk masse, 
der ville gøre en afstemning 
nødvendig.

– Da jeg var ny i Borger-
repræsentationen, var no-
get af det, der blev talt og 
skrevet mest om, opførel-
sen af to moskeer på Nør-
rebro. Det kunne jeg aldrig 
drømme om at udskrive en 
folkeafstemning om.

Selvom Gorm Anker Gun-
narsen i sit spørgsmål ikke 

selv havde brugt F-ordet 
lagde Lars Weiss ikke skjul 
på, at spørgsmålet naturlig-
vis handlede om Fælleden.

– For mig at se vil en 
folkeafstemning om at an-
nullere lokalplanerne for 
Vejlands Kvarter og Stejle-
pladsen give flere spørgs-
mål end svar. Hvor skal 
pengene komme fra? Det 
åbner den mulighed, at vi 
står med et hul i kassen på 
minimum 1,6 milliarder. Vi 
skal enten anvise nye byg-
gefelter eller finde pengene 
i vores budgetter. Det første 
har vi prøvet. I 2017 blev un-
dersøgt over 2000 kommu-
nale grunde som erstatning 
for Strandengen. Der var 
ikke andre muligheder end 
dem, forligskredsen nåede 
frem til. Så er der de 1,6 mil-
liarder, som så skal findes i 
vores egne budgetter, sagde 
han og tilføjede:

– Derfor tager jeg også 
Danmarks Naturfrednings-
forenings spørgeskema (...) 
med et gran salt. Her er der 
netop ikke taget stilling til 
spørgsmålet om, hvordan 
annulleringen skal udmøn-

tes. Man stikker befolknin-
gen blår i øjnene ved kun 
at henvise til forsiden af 
medaljen. Der er også en 
bagside, og på den står der 
minus 1,6 milliarder. 

Man-splaining
Den stafet tog Lars Weiss’ 
partifælle Jonas Bjørn Jen-
sen og tilføjede:

– Skal en meningsmåling 
lavet af Danmarks Natur-
fredningsforening være 
retningsgivende for, hvad vi 
sætter til folkeafstemning? 
Jeg synes, at det er fint at 
inddrage faktabaserede op-
gørelser i forhold til politisk 
stillingtagen herinde. (...) 
Skal vi så også kigge på de 
55 millioner årlige passage-
rer i metroen? Ja, det synes 
jeg. Skal vi bruge en helt an-
den meningsmåling, nem-
lig ventelistesystemet til en 
almen bolig i københavn? 
Ja, det synes jeg også ville 
være rigtigt godt. Det med 
at sige, at nogle er ude af 
sync med københavnerne, 
er – lidt humoristisk sagt – 
en gang man-splaining.

AmAgER FæLLED

Københavns Politi: Fredeligt forløb på 
Fælleden med få frihedsberøvelser
Efter en uge med flere blokader og én stor demonstration er i 
alt 5 personer blevet anholdt, og politiet har udskrevet 17 bøder. 
Amager Fælleds Venners egen politianmeldelse af By & Havn er 
videresendt til Miljøstyrelsen
Tekst: Andreas Kirkeskov 
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der har været masser af pro-
testaktivitet på Amager Fæl-
led, siden By & Havn den 
24. februar gik i gang med 
at arbejde på byggefeltet på 
Lærkesletten. I sidste uge 
var der daglige protester ved 
indkørslen til byggefeltet, 
der hurtigt blev indhegnet. 
Hegnet blev dog hurtigt til 
en slags opslagstavle for pro-
testskilte og bannere. 

De fleste af protesterne 
har forløbet fredeligt, men 
mandag den 1. marts om 
morgenen var en gruppe 
aktivister mødt frem for at 
forhindre arbejdet på ste-
det. Aktivisterne satte sig 
på vejen for at spærre for 
arbejdskørslen, og i den for-
bindelse blev 17 personer 
sigtet for overtrædelse af 
færdselsloven ved at sidde 
på kørebanen. Fem af dem 
nægtede imidlertid trods 
advarsler at flytte sig, og 
de blev derfor midlertidigt 
frihedsberøvet. Det oplyser 
Københavns Politi til Bryg-
gebladet.

Fredelig protest
Resten af ugen er ifølge po-
litiet forløbet i fred og for-
dragelighed. Ikke mindst 
ved den store demonstra-
tion sidste torsdag, hvor 
politiet ellers var mødt tal-
stærkt frem.

– Vi har hele ugen været 
til stede ved den pågælden-
de byggeplads, og vi har en 
løbende dialog med de til-
stedeværende aktivister. De 
fleste dage er forløbet uden 
større problemer, hvilket 
også gjorde sig gældende 

torsdag, hvor der var sam-
let cirka 250 personer til en 
demonstration. Der var god 
stemning, og den forløb gan-
ske fredeligt, fortæller politi-
inspektør Tommy Laursen.

Bryggebladet var også til 
stede ved demonstrationen 

og vurderer, at deltageran-
tallet snarere var i omegnen 
af 2000.

Fastlåst
Fredag morgen lænkede en 
mindre gruppe aktivister 

fra gruppen Extinction Re-
bellion sig fast til hegnet 
omkring byggefeltet, mens 
andre repræsentanter fra 
gruppen drog til Miljømi-
nisteriet for at overrække 
nøglerne til miljøminister 
Lea Wermelin (S). Men da 
vagten ikke kunne garante-
re, at pakken med nøglerne 
rent faktisk ville ende hos 
ministeren, turde aktivi-
sterne alligevel ikke efter-
lade dem og tog dem selv 
med tilbage.

Københavns Politi oply-
ser, at da der ikke var ret 
meget aktivitet på bygge-
pladsen, og de fastlænkede 
aktivister derfor ikke rig-
tigt generede nogen, fik de 
lov at blive hængende.

salamanderdrab
Tidligt i forløbet politian-
meldte Amager Fælleds 
Venner selv By & Havn. 
Gruppens medlemmer har 
dokumenteret folk, der har 
gået på byggefeltet med 
hunde. Ifølge aktivisterne 
angiveligt for at skræmme 
lærker væk og forhindre 
dem i at bygge rede på om-
rådet. Derudover er der ryd-
det krat på området, hvor 
det tidligere er blevet doku-
menteret, at den beskyttede 
bilag IV-art stor vandsala-
mander holder til. Ifølge 
Amager Fælled er begge 
disse forhold ulovlige.

Ifølge Københavns Politi 

er der imidlertid tale om en 
type af særlove, der gør, at 
de ikke er i stand til at tage 
stilling til, hvorvidt de har 
med et lovbrud at gøre eller 
ej. Derfor er anmeldelserne 
blevet henvist til Miljøsty-
relsen, der skal tage stilling 
til sagen. Hvis styrelsen 
vurderer, at loven er brudt, 
kan den give By & Havn på-
bud om at standse aktivite-
terne. Gør By & Havn ikke 
det, kan sagen anmeldes til 
politiet.

Bryggebladet har kon-
taktet Miljøstyrelsen og 
spurgt, hvorvidt de pågæl-
dende aktiviteter er ulov-
lige, men ved avisens dead-
line er styrelsen endnu ikke 
vendt tilbage.

Lærken findes
Mandag morgen var mel-
lem 20-25 aktivister tilbage 
på pletten, hvor enkelte igen 
havde låst sig fast til hegnet 
med cykellåse om halsen. 
Nøglerne var igen sendt 
afsted til miljøministeren, 
som de fastlåste aktivister 
ihærdigt men forgæves for-
søgte at få telefonisk kon-
takt til. En aktivist fik tiden 
til at gå med næsen i bogen 
’Staying with the Trouble’, 
der gør op med menneske-
lig exceptionalisme i for-
hold til andre arter, mens 
en anden aktivist var opta-
get af at lappe et hul i sin 
vante. Klokken 11 blev der i 
anledningen af, at det var 8. 
marts diskuteret ligestilling 
mellem arter og til frokost 
kom ’Rune’ forbi med dahl. 
En tredje aktivist, lænket 
opretstående til hegnet med 
en metalkæde, læste et digt 
op for det live-streamende 
kamera: ’Lærken findes’

Stort nej til folkeafstemning om Amager Fælled
På foranledning af Frie Grønne 
blev en mulig folkeafstemning 
om Amager Fælled drøftet i 
Borgerrepræsentationen. Forslaget 
blev mødt med et rungende nej

Formand for dan-
marks Naturfred-
ningsforening Knud 
Erik Hansen tordnede 
mod byggeplanerne 
og mod samfundets 
afstumpethed.
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Ny bog om 
tusindkunstneren 
storm P. 
De fleste har nok hørt om Storm P. 
uden at kende til ham i nærmere 
detaljer. Det er trods alt over 70 år 
siden, at tusindkunstneren med 
eget museum og det borgerlige 
navn Robert Storm Petersen døde. 
En ny bog stiller skarpt på udvalgte 
vinkler af den alsidige kunstner set 
med boglige briller. Bryggebladet 
har mødt Johan Rosdahl, der er 
initiativtager og medforfatter til 
bogen

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

”Robert Storm Petersen 
(1882-1949) var en tusind-
kunstner i ordets allermest 
bogstavelige betydning: 
maler, tegner, skuespiller, 
filmmager, revyaktør – og 
forfatter”. Således indledes 
Johan Rosdahls nye bog om 
Storm P. med titlen ”Storm 
P.s bibliotek – et vildnis af 
bøger”. Bogen betegner sig 
selv som en introduktion til 
Storm P. En indkredsning 
af en særpræget skikkelse 
i den danske kulturhistorie 
ved at se på Storm P.s for-
hold til bøger.

Johan Rosdahl selv er 
cand.mag i dansk og reli-
gionshistorie og pensione-
ret gymnasielærer. Frem 
til 2013 underviste han på 
Frederiksberg Gymnasium. 
Året forinden var villaen i 
Vanløse blevet skiftet ud 
med en moderne lejlighed 
med udsigt til metro og Fæl-
led. Flytningen gav anled-
ning til en hård sortering i 
den store bogsamling, der 
dog stadig kan udfylde en 
længere væg fra gulv til 
loft i en specialbygget reol 
i entréen. Johan Rosdahl 
har fulgt Storm P. siden 
barndommen. En Storm P.-
biografi af Peter Borberg 
udgivet i 2017 var med til at 
give inspiration til at se nø-
jere på tusindkunstnerens 
bibliotek.

– Han var en bogsamler. 
Desværre er kun dele af 
hans bogsamling bevaret. 
Mange af bøgerne købte 
han hos antikvarboghand-
ler Otto Lind på Frederiks-
berg Allé på sin daglige for-
middagstur med hunden. 
Som så meget andet tog han 
ikke sin litteraturinteresse 
overdrevet seriøst. Det er 
noget af det, jeg godt kan 
lide ved Storm P. Og han 
kunne godt lide at prikke 
lidt til forfatterrollen, for-
tæller Johan Rosdahl og un-
derstreger sin pointe med 
at vise en Storm P.-tegning 
med teksten: ”Digteren 
efterlod dette ufuldendte 
værk, som netop er blevet 

berømt, forbi det ikke er 
fuldendt!”

storm P. og sherlock 
Holmes
Tegningerne er nok dem, 
som Storm P. er mest kendt 
for i dag. En google-søgning 
giver hurtigt et stort udsnit 
af humoristiske tegninger 
med vagabonder og utro-
lige mærkelige opfindelser 
som tilbagevendende moti-
ver. 70.000 tegninger nåede 
Storm P. Mange optrådte 
i aviser som de såkaldte 
”fluer”, som kom i Berling-
ske Aftenavis i årene 1939 
til Storm P's død i 1949. 
Fluerne er små tegninger 
med en kort tekst, som på 
en spidsfindig måde tager 
fat om hverdagens store og 
små spørgsmål.

Et udvalg af tegninger er 
også med i bogen, som kan 
betegnes som en biografisk 
antologi. Bogen er blevet 
til i samarbejde med Lise 
Lotte Frederiksen. Herud-
over bidrager Søren Schou, 
Bo Tao Michaëlis og Jess 
Ørnsboe. Og Storm P. selv 
– i bogens sidste del er der 
eksempler på multikunstne-
rens forfatterskab. 

Det fyldige kapitel af Bo 
Tao Michaëlis dykker ned 
i Storm P.'s forhold til den 
berømte fiktive detektiv 

Sherlock Holmes. Her kan 
man læse, at Storm P. alle-
rede som ganske ung blev 
interesseret i Conan Doyles 
Sherlock Holmes-fortæl-
linger. Senere i livet tegner 
Storm P. en Sherlock Hol-
mes-tegneserie til Ekstra 
Bladet, og i de sidste leveår 
er han præsident for den 
danske fanklub ”Sherlock 
Holmes Selskabet”.

en tidlig 
standupkomiker
Storm P. gjorde tidligt alsi-
dige erfaringer med billed-
kunst, teater og film. Fra 
1903 spillede han småroller 
på Casino i København, tur-
nerede med sommerrevyer 
og medvirkede i en række 
af de allertidligste danske 
film. Senere sprang han ud 
som standupkomiker; ifølge 
bogen hed genren dengang 
”knockabouts”. I forfatter-
skabet indgår monologer, 
der i bogen betegnes som 
standupkomik i skriftlig 
form. Skuespilleren Ebbe 
Rode, der var Storm P.'s 
gode ven, var blandt fortol-
kerne af monologerne på 
scenen. Storm P. optrådte 
selv på de skrå brædder 
frem til 1936. Også tegne-
film kastede Storm P. sig 
over – cirka 20 tegnefilm 
vidner om en enorm ar-
bejdsindsats – han tegnede 
selv hver eneste af de man-
ge tusinde tegninger. 

Bogen ”Storm P.s bib-
liotek – et vildnis af bøger” 
kan bestilles hjem hos de 
fleste boghandlere. Bogen 
er i øvrigt ikke den eneste 
aktuelle fra den pensione-
rede gymnasielærer. Snart 
udkommer også en bog om 
Lykke-Per, og endnu en bog – 
om husnavne – er undervejs.

Johan Rosdahl står 
bag ny bog om 
Storm P. som bo-
gelsker og -samler.
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Haveforening frygter 
massenedrivninger
Alle københavnske kolonihaver skal 
brandsikres og kloakeres i storstilet 
‘lovliggørelse’ af kommunens 
haveforeninger. Men hvordan får 
man 80 år gamle kolonihavehuse til 
at leve op til nutidens byggekrav? I 
H/F Bryggen frygter man, at hvert 
andet hus kan blive revet ned

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

I går var den første rigtige 
forårsdag med blå himmel 
og tocifrede temperatur-
målinger. I dag ser himlen 
en kende mere grå ud. Men 
luften er lun, og fuglene på 
Fælleden kvidrer højt nok 
til at kunne overdøve søn-
dagstrafikken på Artilleri-
vej. Både vintergækker og 
erantiser kigger optimistisk 
ud under de endnu nøgne 
hække langs stierne gen-
nem Haveforeningen Bryg-
gen, der kun lige er brede 
nok til en enkelt person.

– Denne her kalder vi 
‘slingrestien’ fordi der en-
gang boede to mænd i hver 
deres ende af stien, og de 
slingrede altid hjem, når de 
havde været på besøg hos 
hinanden, fortæller Birgit 
H. Jensen grinende.

Hun er formand i besty-
relsen for H/F Bryggen og 
har selv haft kolonihave i 
foreningen siden 1989.

– Vi er her som regel i 
weekenderne. Når der bli-
ver åbnet for vandet til april, 
flytter vi herud hele som-
meren.

Ulovlige haver
Der er endnu lidt tid, til sæ-
sonen for alvor går i gang. 
Men selvom alt ånder fred 
og idyl i den over 80 år 
gamle haveforening, så er 
der nerver på under overfla-
den. H/F Bryggen har nem-
lig siden 2019 været en del 
af et pilotprojekt, der skal 
gøre foreningens 65 haver 
og huse lovlige efter nuti-
dens regler. Pilotprojektet 
skal indsamle erfaringer 
og bane vejen for, at Køben-
havns Kommune på sigt 
skal lovliggøre samtlige 41 
haveforeninger i kommu-
nen. 

Når det pludselig er nød-
vendigt, skyldes det, at 
Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen i 2017 vurderede, at 
bygningsreglementets reg-
ler for enfamilieshuse også 
gælder for kolonihavehuse. 
Det betyder, at et koloniha-
vehus eller et skur kræver 
de samme byggetilladelser 
som almindelige huse til be-
boelse. Også eksisterende 
huse. Men for Birgit H. Jen-
sen er det svært at forestille 
sig, hvordan de gamle huse 
skal komme til at leve op til 
kravene til en nutidig byg-
getilladelse.

– De ældste huse stammer 

helt tilbage fra 1930’erne. 
Nogle af dem er bygget af 
gamle sildekasser, fortæller 
hun og fortsætter:

– Der er kommet huse til i 
40’erne, 50’erne, 60’erne og 
op til i dag, og de er alle sam-
men bygget efter de regler, 
der gjaldt på det tidspunkt.

Rette myndighed
Beboerne i H/F Bryggen 
gik da også og troede, at 
deres huse var lovlige. Det 
var nemlig den besked, de 
havde fået fra Københavns 
Ejendomme & Indkøb, der 
ejer den jord, som havefor-
eningen lejer. Københavns 
Ejendomme & Indkøb hø-
rer under Økonomiforvalt-
ningen, der har overborg-
mesteren som øverste chef. 
Og netop tidligere over-
borgmester Jens Kramer 
Mikkelsen har sat sin un-
derskrift på en 25-års-leje-
kontrakt med Københavns 
Kommune og Kolonihave-
forbundet i 1993.

– Det overraskede os me-
get, at der pludselig kom en 
anden myndighed og for-
talte os, at vores huse ikke 

længere var ulovlige efter 
så mange år, fortæller Bir-
git H. Jensen.

2,5 meter
Hendes eget hus er ikke 
blandt foreningens ældste, 
så hun er mindre bekymret 
for, om netop det kan gøres 
lovligt.

– Men prøv at se dér, siger 
hun og peger om på bagsi-
den af huset, hvor naboens 
bagvæg er bygget helt op til 
grænsen mellem de to have-
lodder.

– Ifølge bygningsregle-
mentets regler, som vi skal 
efterleve nu, skal der være 
mindst 2,5 meter til skel 
fra alle huse af hensyn til 
brandsikkerhed.

Der er langtfra 2,5 meter 
mellem Birgit H. Jensens 
hus og naboens, og kigger 
man sig omkring i havefor-
eningen, er der flere huse, 
der er bygget for tæt på skel 
end med den godkendte af-
stand.

– Hvordan skal vi kunne 
efterleve det? spørger hun 
og svarer på sit eget spørgs-
mål:

– Det kan vi ikke. Vi fryg-
ter, at hvert andet hus i for-
eningen skal fjernes. 

Pilotprojektet blev sat i 
gang i 2019 og skulle have 
været afsluttet for længst, 
men er af forskellige år-
sager gået langt over tid. 
Derfor er den brandplan, 
der skal udarbejdes for 
H/F Bryggen stadig ikke 
færdig, og bestyrelsen har 
ikke fået andre oplysninger 
om, hvad den kommer til at 
indeholde, end hvad de har 
kunnet få ud af de forskel-
lige brandteknikere, der 
har været ude og besigtige 
foreningen.

– Oprindeligt lød det ek-
sempelvis, at der skulle 
være plads til, at en brand-
bil skulle kunne køre ind på 
matriklen og vende herin-
de. Men siden har vi fået be-
sked om, at det er nok, hvis 
der kan trækkes en brand-
slange fra gaden, fortæller 
Birgit H. Jensen forsigtigt 
optimistisk.

Jorden er giftig
Lidt længere nede ad stien 
går Birgit H. Jensen hjem-

mevant ind i haven hos Asta 
Bork, der vinker fra køk-
kenvinduet. Udenfor kag-
ler et par høns i deres bur, 
mens der indenfor bliver sat 
friskbrygget kaffe og rund-
stykker med ost på bordet. 
Asta Bork er også medlem 
af bestyrelsen og har derfor 
også været involveret i det 
pilotprojekt, som havefor-
eningen er blevet en del af 
uden at have bedt om det.

– Da vi blev indkaldt til 
det første møde, troede vi, 
at det handlede om kloake-
ring, fortæller hun og fort-
sætter:

– Det var først på selve 
mødet, at vi blev fortalt, at 
husene var ulovlige, og at 
vi skulle søge byggetilladel-
ser.

Kloakering er ellers en 
stor del af lovliggørelsen. 
Spildevandsplanen fra 2018 
kræver, at alle haveforenin-
ger i kommunen, hvor man 
må overnatte, skal kloa-
keres inden 2028. Dertil 
kommer, at der i 20 af disse 
haveforeninger skal sepa-
ratkloakeres til håndtering 
af regnvand. Det skyldes, 
at disse foreninger ligger på 

forurenet jord, og at nedsi-
vende regnvand kan sprede 
forureningen, hvis det ikke 
føres gennem kloakrør. 
H/F Bryggen er en af de 
forurenede haveforeninger.

– Det kunne vi da godt 
have fortalt dem, griner 
Asta Bork og uddyber:

– Vi ligger jo oven på en 
gammel losseplads. Når vi 
har gravet i jorden, har vi 
fundet alt fra porcelæns-
klokker og elmaster til en 
gammel Madam Blå.

– Jeg har fundet gamle 
Carlsberg-sodavandsf la -
sker med kapsler fra den-
gang de brugte soltegnet 
som logo, supplerer Birgit 
H. Jensen.

Prisen for kloakering af 
39 kolonihaver frem mod 
2028 kommer ifølge Øko-
nomiforvaltningen til at 
koste lige over 700 millio-
ner kroner. En regning der 
muligvis havner hos kolo-
nihaveejerne selv i form af 
huslejestigninger.

Forladt af forbund
De dyre kloaker er imidler-
tid det, der bekymrer Birgit 
H. Jensen mindst. Hun er 
mest af alt frustreret over 
at føle sig som en kastebold 
mellem forvaltningerne.

– Vi troede, at der var 
rene linjer mellem os og 
Københavns Ejendomme & 
Indkøb, men pludselig kom-
mer Teknik- og Miljøforvalt-
ningen med en masse krav 
til os.

Kolon ihaveforbundet , 
der organiserer de fleste af 
Danmarks kolonihavefor-
eninger, indgik ellers i 2015 
en dispensationsaftale med 
Københavns Ejendomme 
& Indkøb, der skulle sikre 
huse opført før 1992. Men 
Københavns Ejendomme & 
Indkøb har ikke myndighed 
på området; det har Teknik- 
og Miljøforvaltningen. Det 
var der bare ikke nogen, der 
havde været opmærksom på 
indtil for nylig.

Silotænkningen har da 
også været kilde til rynke-
de bryn hos Kolonihavefor-
bundet, der er af den princi-
pielle opfattelse, at det ikke 
kan være kolonihavernes 

Bestyrelsen i H/F Bryg-
gen er nervøse for, at 
brandsikringen af ha-
veforeningen kan koste 
kolonihavehuse livet.
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problem, at Københavns 
Ejendomme & Indkøb har 
givet en dispensation, den 
ikke havde myndighed til 
at give, eller at forvaltnin-
gerne ikke taler sammen. 
Men i stedet for at mund-
hugges med forvaltninger-
ne om hvem der har sagt 
hvad, valgte forbundet at 
indgå i kommunens pilot-
projekt med H/F Bryggen 
og H/F Sønderbro for at 
finde ud af, hvor stort pro-
blemet var, og om det kan 
lade sig gøre at søge om 
lovliggørende bygningstil-
ladelse for en hel forening. 
Til gengæld var Teknik- og 
Miljøforvaltningen villig til 
at give dispensationer fra 
bygningsreglementet, som 
svarer til, hvad der stod i 
foreningernes gamle leje-
kontrakter. Men forvalt-
ningen krævede dog stadig 
brandsikring alle steder.

Men efterhånden som 
pilotprojektet trak ud, be-

gyndte dialogen mellem 
rådhuset og Kolonihavefor-
bundet at gå i hårknude, og 

i 2020 valgte forbundet at 
trække sig fra pilotprojek-
tet.

Det ærgrer Birgit H. Jen-
sen, der sammen med re-
sten af bestyrelsen nu på 
egen hånd må finde hoved 
og hale i forvaltningernes 
krav. Pilotprojektet skulle 
have været afsluttet ved ud-
gangen af 2019, men et år 
senere venter H/F Bryggen 
stadig på at se deres brand-
plan. 

Føler I jer svigtet af Kolo-
nihaveforbundet?

– Ja, det gør vi. Vi føler, 
at vi står meget alene med 
vores sag.

Politikere beslutter 
lettere løsning for 
lovliggørelse
Uden debat eller 
afstemning godkendte 
Borgerrepræsentationen en 
forestående lovliggørelse af 
kommunens kolonihaveforeninger. 
Nogle af de bureaukratiske krav 
til haveforeningerne er bortfaldet, 
mens andre består. Processen 
bliver dyr, og dele af regningen kan 
ende hos haveforeningerne selv

Tekst: Andreas Kirkeskov2
redaktion@bryggebladet.dk

“Kravet om byggetilladelser til eksisterende byggeri bort-
falder”. Dén formulering har fremkaldt mange lettelsens 
suk i københavnske kolonihaveforeninger. Det betyder 
nemlig, at hver enkelt kolonihavehusejer alligevel ikke skal 
søge byggetilladelser til deres huse og skure med tilbage-
virkende kraft.

Det var der ellers udsigt til indtil for nyligt, fordi Trafik-, 
Bolig- og Byggestyrelsen i 2017 vurderede, at bygnings-
reglementets regler for enfamilieshuse også gælder for ko-
lonihavehuse. Opførelsen af et kolonihavehus kræver der-
for de samme byggetilladelser som opførelsen af en villa. 
Men beslutningen gjaldt også med tilbagevirkende kraft. 
Derfor kunne kolonihaveejerne se frem til at skulle søge 
byggetilladelser efter nutidens regler til huse, der er opført 
for op mod 100 år siden.

Mindre papirbøvl
Det er lige så omstændigt, som det lyder. Derfor stillede 
Socialdemokratiet i oktober 2020 forslag om, at forvaltnin-
gen skulle udarbejde en model for lovliggørelsen af have-
foreningerne, der opfylder lovkravene men skaber mindst 
mulig bøvl for foreningerne og husejerne. Forslaget blev 
godkendt uden afstemning, og det samme gjorde så den 
model, som embedsværket nu har fremlagt for de politiske 
udvalg og Borgerrepræsentationen.

I den nye model, der nu er vedtaget, er kravet om byg-
getilladelser bortfaldet. Men haveforeningerne skal stadig 
have lavet individuelle brandplaner, som skal bruges til at 
lave fysisk brandsikring af haverne. Præcis, hvad det inde-
bærer, er svært at spå om, fordi de i alt 41 haveforeninger 
i Københavns Kommune, der skal lovliggøres, er vidt for-
skellige, og det derfor vil kræve forskellige tiltag at brand-
sikre dem. 

Brandbilsport
H/F Bryggen er den ene af de to haveforeninger, der har 
været med i kommunens pilotprojekt for lovliggørelsen og 
derfor allerede har en brandplan under udarbejdelse. Pi-
lotprojektet skulle have været afsluttet for over et år siden, 
men i skrivende stund har H/F Bryggen end ikke fået de-
res brandplan endnu. Hvilke tiltag, der skal gøres i forenin-
gen, er derfor endnu ukendt.

Bryggebladet har spurgt både Økonomiforvaltningen og 
Teknik- og Miljøforvaltningen om, hvad kravene til brand-
sikring betyder for H/F Bryggen, hvor husene ligger tæt, 
og stierne er smalle, men forvaltningerne har ikke kunnet 
nå at svare inden avisens deadline.

Men i indstillingen til politikerne lyder det, at “ØKF (red. 
Økonomiforvaltningen) har i samarbejde med en brand-
rådgiver og i tæt dialog med TMF (red. Teknik- og Miljøfor-
valtningen) og Hovedstadens Beredskab fundet en løsning 
på beredskabets adgangsveje i pilothaverne, som stort set 
ikke griber ind i de nuværende forhold i foreningerne. Der 
er udarbejdet planer for sikring mod brandsmitte mellem 
bygninger, som kun nødvendiggør gennemførelse af fy-
sisk brandsikring af et mindre antal bygninger.

Derudover skriver Økonomiforvaltningen i et svar på 
et spørgsmål fra sundheds- og omsorgsborgmester Sisse 
Marie Welling (SF), at “I de to pilothaveforeninger vil der 
blive etableret ekstra indgange i form af nye låger, således 
at beredskabet kan lægge slanger ind udefra i stedet for 
at skulle køre ind i haveforeningerne med indsatskøretø-
jerne.”

Mange af husene 
i haveforeningen 

står langt tættere, 
end hvad brandreg-

lerne tillader

en brandbil ville aldrig 
kunne komme gennem 
stisystemerne, der er 
så smalle, at der kun er 
plads til gåsegang.

Kolonihaveforbundet: – Ikke vores 
problem, at kommunen er i tvivl
Formand for Kolonihaveforbundet: - Ikke vores problem, 
at der er tvivl i kommunen om, hvem der er myndighed

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg rigtig vred over, at vi 
og vores medlemmer kan 
komme i den situation. Det 
er jo ikke os, der skal sidde 
og vurdere, om kommunen 
har mandat til at handle, 
som den gør, siger Preben 
Jacobsen, der er forbunds-
formand i Kolonihavefor-
bundet. 

Han har været med til at 
forhandle lejekontrakter for 
en lang række københavn-
ske kolonihaveforeninger. 
Lejekontrakter, der nu vi-
ser sig at være ugyldige, 
fordi de er udstedt af Kø-
benhavns Ejendomme og 
Indkøb, der hører under 
Økonomiforvaltningen. Og 
det havde dén forvaltning 
altså ikke myndighed til. 
Det havde derimod Tek-

nik- og Miljøforvaltningen. 
Og her mente man, på bag-
grund af en vurdering fra 
Transport-, Bolig- og Byg-
gestyrelsen, at samtlige 
kolonihaveforeninger er 
ulovlige, og at der skulle sø-
ges om byggetilladelser til 
samtlige kolonihavehuse i 
kommunen. Derudover skal 
haveforeningerne brand- og 
miljøsikres. 

Efter forslag fra Socialde-
mokratiet er der siden blødt 
op på kravet om byggetilla-
delser, men byens koloniha-
veejere har stadig en lang 
række andre krav, de nu 
skal leve op til, og det kan 
blive dyrt. Det er Preben 
Jacobsen ikke tilfreds med. 

– Vi vil ikke acceptere, at 
medlemmerne, der har fulgt 
reglerne i deres lejekon-
trakter, som er godkendt 
af Københavns Kommune, 

skal have omkostninger 
forbundet med brand- og 
miljøsikring, fordi forvalt-
ningerne har rodet rundt, 
konstaterer han og tilføjer: 

– Jeg står fast på, at hvis 
vi har opført os ordentligt 
og fulgt de regler, udlejer 
har sat op, så er det Ikke vo-
res problem, at der er tvivl i 
kommunen om, hvem der er 
myndighed.

Forståelig frustration
Overborgmester Lars 
Weiss (S), som er den 
øverste leder for Økono-
miforvaltningen, og hvis 
forgængere har haft ansvar 
for forvaltningen, mens den 
udstedte de nu ugyldige le-
jekontrakter, forstår godt 
Kolonihaveforbundet irrita-
tion.

– Jeg kan godt forstå ko-

lonihaveforbundets frustra-
tion, for vi må erkende, at 
der historisk set ikke har 
været godt nok styr på om-
rådet, skriver han i en mail 
til Bryggebladet og fortsæt-
ter:

– Men haverne er lige-
som alle andre dele af sam-
fundet nødt til at leve op til 
miljøkrav og lovgivning om 
brandsikkerhed, så eksem-
pelvis brandvæsenet kan nå 
frem, hvis der opstår brand. 
Når det er sagt, er det helt 
afgørende for mig, at vi får 
haverne lovliggjort på den 
mindst indgribende måde 
og med færrest mulige om-
kostninger for beboerne. 
Og nu har vi netop lavet 
en aftale for at give mindre 
administrativt bøvl for kolo-
nihaverne og gøre vejen til 
gode brand- og miljøforhold 
så let som mulig.
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Bryggens butikker genåbner. igen
Efter to måneders nedlukning har Bryggens lettede, men trætte 
butiksejere endelig åbnet deres forretninger

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

Selvom butikkerne har 
været lukket også her på 
Bryggen, så har de små lo-
kale erhvervsdrivende ikke 
ligget på den lade side. Der 

er blevet knoklet bag de af-
låste butiksdøre, og forret-
ningernes sociale medier 
har glødet for at holde dam-
pen oppe. Det har været to 
hårde måneder, og der har 
ikke været meget hjælp at 
hente. 

Det har været rigtigt rart at 
kunne invitere folk indenfor 
igen. At se folk og hilse på 
nogle af dem, der plejer at 
komme her, og som jeg ikke 
har set længe. Den første 
dag var stille, men jeg tror 
også, at mange var ude for 
at bytte julegaver. Og så går 
folk måske efter tøjbutik-
ker, hvor der er udsalg. Det 
har jeg ikke, og det er også 
ret sjældent, at folk kommer 
og bytter hos mig. I går hav-
de jeg til gengæld en rigtig 
travlt dag. Folk kommer for 
at se nogle af de nye ting, 
jeg har på hylderne. Folk 
følger meget med på Insta-
gram, men ofte vil de gerne 
ned og se og røre ved tinge-
ne. Lertøj skal man mærke 
og have i hænderne, inden 
man beslutter sig. 

Hvordan har nedluknin-
gen været?

Det har været ensomt. 
Jeg har været her hver dag, 
fordi jeg jo også har mit 
værksted her. Så jeg har væ-
ret her hver dag for at dreje 
og lave keramik. Men det 
er simpelthen så kedeligt, 
når der ikke kommer nogen 
mennesker. Der er ikke no-
gen at interagere med, og 

man får ikke noget respons 
på det, man laver. Så er det 
svært at fornemme, om man 
er på vej i den rigtige ret-
ning.

Men jeg har holdt mig 
i gang. Hver dag. Jeg har 
solgt fra min webshop, og 
så har folk kunnet købe fra 
døren. Så lidt mennesker 
har jeg da set. Og de ting, 
jeg har lavet, har ikke bare 
hobet sig op.

Har du fået hjælpepakker?
Nej, jeg har ingenting 

fået. Det er fordi, jeg er en 
relativt nystartet virksom-
hed, og man skal have en 
nedgang i omsætning på 30 
procent for at få hjælpepak-
ker. Og det har jeg ikke, for-
di sammenlignet med sid-
ste år, hvor jeg var helt ny, 
så sælger jeg trods alt lidt 
mere nu. Men det er ikke 
nok til at få det til at hænge 
sammen. Jeg har ikke fået 
nogen som helst hjælp. Hel-
ler ikke huslejenedsættelse 
eller noget andet. Det ene-
ste, jeg har kunnet gøre, er 
at søge om momslån. Men 
det skal jo betales på et tids-
punkt, så der er meget, der 
skal indhentes. Det er en 
misforståelse, at alle virk-
somheder får hjælp. Der er 
mange, der kommer i klem-
me, fordi hjælpepakkerne 
af den ene eller anden årsag 
ikke dækker dem. Og der 
står jeg desværre.

Har du været bekymret for, 
om du ville klare den?

Ja, det har jeg. Særligt for-
di jeg er en ny virksomhed, 
og jeg har ikke haft ret lang 
tid til at opbygge noget som 
helst likviditet. Så jeg er en 
meget sårbar virksomhed. 
Lige nu klør jeg bare på, 
alt hvad jeg kan. Så tager vi 
året ud, og så må håbe på, 
at det begynder at vende så 
småt.

Ville du kunne klare en 
nedlukning mere?

Det ved jeg simpelthen 
ikke. Der har været en stor 
velvilje til at støtte lokalt, 
men på et tidspunkt stopper 
det også. Jeg holder mig op-
timistisk. Efter jeg flyttede 
til de her lokaler i efteråret 
og har fået mulighed for at 
have mit eget værksted. Og 
det at være selvstændig er 
jo usikkert, men det bliver 
opvejet af at have mulighed 
for at lave sine egne ting. 
Så jeg er slet ikke klar til at 
give op.

Galleriet indehaver, Inge 
Merete Gross, er på Gran 
Canaria, hvor hun har et 
hus og tager ned hvert år. 
Men i år tog de derned me-
get tidligere, fordi Inge har 

et helbred, der gør, at hun 
skal passe rigtigt meget 
på. Men vi håber og regner 
med, at hun kommer tilbage 
til april. 

Indtil da passer jeg galle-
riet. Jeg arbejder ved siden 
af, så jeg kan kun være her 
nogle dage. Vi åbner for før-
ste gang i dag. Jeg ved, at vi 
allerede har solgt to billeder, 
fordi der også har været 
solgt via webshoppen. Vi 
har solgt online under ned-
lukningen, og Inge har søgt 
nogle midler til øget digitali-
sering for at kunne udbygge 
webshoppen. Vi har jo ikke 
vidst, hvor længe det ville 
vare, så vi har kørt det hele 
over hjemmesiden og Insta-
gram. I denne uge har vi 30 
procent nedsat pris på alting 
for at lokke folk herned. 

Hvordan har nedluknin-
gen været?

Vi har været lukket for 
kunder i galleriet. Men vi 
er jo et arbejdende værk-
sted, så vi er tre kunstnere, 
der går og arbejder her-
nede, og fire, når Inge også 
er her. Så vi har været her 
og arbejdet hver dag. Vi 
har kunnet se folk kigge 
ind af vinduerne, og vi ville 
så gerne lukke dem ind. Vi 
har malet her, og Inge har 

malet i Spanien. Men vi 
har jo holdt lukket, når vi 
skulle.

Vi havde åbent hele som-
meren, men da kunne vi 
tydeligt mærke, at der ikke 
kom nogen turister. I for-
hold til året før var det me-
get tyndt i år.

Vi måtte også aflyse en 
stor fællesudstilling i de-
cember og i januar med fire 
meget forskellige kunst-
nere. Blandt andet en meget 
dygtig skulptør. Det havde 
vi gjort meget ud af at pro-
movere. Men vi må prøve at 
se, om vi kan få noget op og 
stå til sommer.

Har I fået nogen hjælpe-
pakker?

Nej, jeg tror nok, at Inge 
har søgt nogle, men så vidt 
jeg ved, faldt vi ikke inden 

for nogen af de kategorier, 
der kunne få. 

En af måderne, vi har kla-
ret os igennem økonomisk, 
er, at vi har lejet lokaler ud 
til kunstnere, hvilket så bi-
drager til at betale for ek-
sempelvis husleje. 

Har I været i tvivl om, 
hvorvidt I kunne overleve?

Det tror jeg ikke, man kan 
lade være med at være i tvivl 
om. Vi har jo ikke vidst, 
hvor længe det ville vare. 

Ville I kunne klare en ned-
lukning mere?

Det er svært at sige. Det 
afhænger af, hvor meget vi 
kan få gang i vores webs-
hop. Men at se på kunst 
og malerier er nu engang 
bedst i virkeligheden. Vi 
ville måske kunne fortsætte 
som værksted. Men vi ville 
bestemt ikke være glade for 
at skulle lukke ned igen. 

Helle Jensen har passet 
Bryggens Atelier og 

Gallerie, mens inde-
haveren, Inge Merete 

Gross, har været i iso-
lation på Gran Canaria 

på grund af sit helbred.

som nystartet erhvervs-
drivende har der ikke 

været noget at komme 
efter for Tine Jakobsen i 
regeringens hjælpepak-

ker. Hun har solgt lertøj 
fra sin webshop, men det 
er en stoflig vare, som de 
fleste kunder gerne vil se 

og føle i virkeligheden, 
inden de køber.

»
det er 
simpelthen 
så kedeligt, 
når der ikke 
kommer nogen 
mennesker. 
Tine Jakobsen, 
KLAY

»
At se på kunst 
og malerier 
er nu engang 
bedst i 
virkeligheden. 
Helle Jensen, 
Bryggens Atelier 
og Gallerie
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De første dage er gået su-
per godt. Kunderne giver 
udtryk for, at de har savnet 
butikken og er kommet ned 
og har ønsket tillykke. Det 
har været dejligt. Og jeg har 
haft travlt.

Jeg bliver kimet ned af folk, 
der vil have, at jeg skal rekla-
mere alle mulige steder. Der 
er ikke ligefrem det, man 
bruger sine penge på nu. 
Lige nu handler det bare om 
at få betalt dem, jeg har fået 
varer fra, og så ellers bare få 
fyldt op i butikken. Jeg har jo 
bare solgt ud af det, jeg hav-
de på hylderne, mens der var 
lukket. Nu kan jeg begynde 
at fylde op igen. 

Hvordan har nedluknin-
gen været?

Nedlukningen har været 
hård. Jeg har solgt via Insta-
gram og Facebook, og folk 
har været super søde og har 
valgt at handle her i stedet 
for på netbutikker. Så der 
har været gang i hjulene. 
Men det har været meget 
omstændigt. Jeg har været i 
gang på alle sociale medier 
og svaret på mails morgen 
middag og aften. 

Har du fået nogen hjælpe-
pakker?

Jeg har fået en lille bitte 
smule til at dække faste 
udgifter. Meget lidt. Og så 
går jeg og venter på svar i 
forhold til støtte på grund 
af faldende omsætning. Det 
regner jeg helt klart med 
at få, selvom det har været 
omstændigt at skulle doku-
mentere.

Men jeg har fået det hele 
til at løbe rundt, selvom der 
ikke har været nogen hjælp 
fra andelsboligforeningen. 
De har ikke tilbudt noget. 
Jeg har heldigvis været for-
nuftig. Og så er jeg glad for, 
at jeg ligger så centralt og 
er så forankret i det lokale. 
Jeg skal nok komme ud på 
den anden side. 

Har du været i tvivl, om du 
ville gøre det?

Ikke så meget denne gang 
som ved nedlukningen i for-
året. Der vidste man ingen-
ting om, hvad der ville ske. 
Jeg har haft en forventning 
om, at jeg nok skulle klare 
den. Men det kom jo an på, 
hvor længe nedlukningen 
varede. Jeg vil nok sige, at 
nu var det godt, at der ende-
lig blev lukket op.

Ville du kunne klare endnu 
en nedlukning?

Ja, det skulle jeg nok kun-
ne. Jeg er optimistisk; det er 
jeg nødt til. Jeg er også for-
nuftig. Jeg havde en ansat, 

der stoppede i november. Så 
undlod jeg at ansætte en ny 
og knoklede igennem selv i 
stedet. Jeg har ikke købt for 
meget ind, så der lå en mas-
se regninger i januar, hvor 
jeg vidste, at der ikke ville 
være så meget omsætning. 
Jeg har forsøgt at udvise 
rettidig omhu. 

Men jeg kunne ikke have 
klaret det, hvis det ikke var 
for den store opbakning fra 
de lokale. Jeg har cyklet 
rundt med varer. Det har 
været hårdt, og jeg er godt 
nok også træt. Jeg har et 
overlevelsesgear, jeg har 
været slået over i. 

Det har også været en-
somt at gå hernede alene 
hver dag. Det har holdt mig 
oppe, at vi har et godt fæl-
lesskab blandt butikkerne. 
Vi har allesammen talt sam-
men og støttet hinanden, 
fordi vi er i samme båd.

en godt forankring 
i lokalmiljøet og et 
stærkt fællesskab 

med bydelens øvrige 
erhvervsdrivende har 

været Løkke Christen-
sens redningskrans 

under de sidste to 
måneders nedluk-

ning. Dét og hendes 
fornuft.

Genåbningen er gået fanta-
stisk. Vi har skullet tænke 
meget over, hvor mange vi 
måtte lukke ind i forhold til, 
hvor mange kvadratmeter 
vi har. Der må kun være fem 

i butikken. Dem, der står og 
venter udenfor, forkæler 
vi lidt med noget kaffe el-
ler hvidvin ud på eftermid-
dagen, og så har vi altid en 
ansat derude, der snakker 
med dem. Vi har udsalg 
lige nu, så det tager lidt tid, 
fordi kunderne vil prøve en 
masse.

Hvordan har nedluknin-
gen været?

Det gav et ordentligt sug 
i maven, da vi fik besked 
om, at vi skulle lukke ned. 
Særligt fordi jeg jo lige har 
investeret i hjørnebutikken. 
Men heldigvis er jeg meget 

handlekraftig. Så jeg har 
lavet videoer til sociale me-
dier hver dag. Jeg har været 
enormt meget på Facebook 
og Instagram. Men det har 
også givet pote. Jeg har 
sendt tyve pakker om dagen 
hver dag under det meste af 
nedlukningen. 

Jeg har slet ikke mærket 
nogen nedgang i omsætnin-
gen. Jeg har heller ikke haft 
brug for at søge nogen hjæl-
pepakker eller anden støtte. 

Det har ikke været nødven-
digt, og jeg har på intet 
tidspunkt været nervøs for, 
at butikken ikke ville over-
leve nedlukningen. Jeg ville 
også godt kunne klare en 
nedlukning mere, hvis jeg 
gjorde det samme, som jeg 
har gjort indtil nu.

Men det ville være pisse 
irriterende. For jeg elsker 
kundekontakten. Vi har 
sendt mange pakker, men 
folk har også været forbi og 
hentet varer ude foran. Så 
jeg har haft nogen kontakt 
til kunderne.

Jeg har været her meget 

selv. Så kom pigerne ind et 
par timer om dagen og hjalp 
mig med at lave videoer. Alt 
har været online, så hvis jeg 
ikke kom ud og viste mine 
varer, så ville jeg miste mine 
kunder. Hvis jeg ikke gjorde 
de ting, jeg har gjort, så ville 
jeg heller ikke have solgt no-
get. Hvis jeg en dag ikke gi-
der at være på og knokle for 
det, så får jeg heller ingen 
penge i kassen. Det er ben-
hårdt, men det betaler sig.

Har du arbejdet mere eller 
mindre under nedlukningen?

Mere! Jeg har været på 12 
timer hver dag på telefonen, 
på Instagram og Facebook. 
Jeg glæder mig til snart at få 
en fridag. 

Hårdt arbejde og en 
intensiv tilstedevæ-

relse på de sociale me-
dier var nøglen til, at 

Elisabeth Herlufsdóttir 
har klaret sig gennem 

nedlukningen uden 
tabt omsætning.

»
det har holdt 
mig oppe, at 
vi har et godt 
fællesskab 
blandt 
butikkerne. 
Løkke 
Christensen, 
dinBabushka

»
Jeg har på intet 
tidspunkt været 
nervøs for, at 
butikken ikke 
ville overleve. 
elisabeth 
Herlufsdóttir, 
L’Unica
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Østerbro er kendt som ambassade-
kvarter. Men der findes faktisk et 
konsulat på Islands Brygge. Fra hvilket 
land?

 a. Island
 b. Singapore
 c. Macao 

2. På hjørnet af Artillerivej og Njalsgade 
fandt man fra 1944 til 1996 en skole. 
Hvilken?

 a. Gøglerskolen
 b. Politiskolen
 c. Kvindedaghøjskolen

3. Den allerførste Tiger-forretning i 
Danmark blev etableret på hjørnet af 
Thorshavnsgade og Njalsgade men er 
nu lukket. Apoteket flytter i disse lokaler 
ved udgang af marts. Lokalerne har 
tidligere huset en bank. Hvilken?

 a. Sparekassen Islands Brygge
 b. Bikuben
 c. Provinsbanken

4. Der var ligeledes i en lang årerække en 
bank som nabo til det nuværende Islands 
Brygge Apotek i de lokaler, der nu er en 
GLS pakkeshop. Hvilken?

 a. Amagerbanken
 b. Handelsbanken
 c. Arbejdernes Landsbank

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)

stort tillykke til  Thorolf spejdergruppe  
som i marts 2021 har  
50 års fødselsdag.Mange hilsnerAmy Lauridsen
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Fatal forgiftningsfejl på islands Brygge 
Apotek i 1924 førte til lovændring 
For 100 år siden forvekslede en kun 20-årig apoteksansat uforvarende en 
hvid og en blå etiket og kom derved til at forgifte to unge kvinder. Tragedien 
var medvirkende til, at apotekerloven blev ændret 

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

I 1924 døde tre mennesker 
indenfor en måned efter fejl 
på københavnske apoteker.

En af fejlene fandt sted 
på Islands Brygge Apotek. 
Dødsfaldene satte kortva-
rigt turbo på en debat om 
en længe ønsket revision af 
apotekerloven, men debat-
ten døde hurtigt ud igen, og 
der skulle gå næsten et årti, 
før lovændringen kom.

Først sker det på Øster-
bro, på Gefions Apotek, 
hvor en buddreng får udle-
veret den forkerte medicin 
ved en banal navneforveks-
ling. Hans arbejdsgiver, en 
vaskeriejer Jensen, som i 
forvejen var svagelig, dør, 
men sagen slås hen som en 
tragisk, men hændelig fejl-
tagelse. 

Grødforvekslingen
 Islands Brygge Apotek var 
ejet af apoteker O. C. Arboe 
og lå dengang som nu – el-
ler lidt endnu – på adressen 
Islands Brygge 5. Dengang 
var det på apotekerne, man 

blandede og leverede medi-
kamenter til byens hospita-
ler. 

Personalet på apotekerne 
bestod af apotekeren selv, 
som havde det overordnede 
ansvar for driften, samt en 
eller flere farmaceuter og 
et antal lærlinge, kaldet di-
sciple. Disciplene var unge 
mennesker under uddan-
nelse til farmaceut og skul-
le i sagens natur arbejde 
under både vejledning og 
overvågning fra de ‘voksne’ 
medarbejdere.

En majdag i 1924 skulle 
der leveres ingredienser 
til en grød til det dengang 
stadig eksisterende Skt. Jo-
seph Hospital på Nørrebro. 
Grøden skulle indtages af 
patienter, som skulle rønt-
genfotograferes. Det gav 
åbenbart et klarere billede.

Blå betyder gift
Ingrediensen til røntgen-
grøden var ‘svovlsur baryt’. 
Den opbevaredes i et glas 
med hvid etiket. Den 20-åri-
ge discipel Moltke havde 
prøvet det adskillige gange 
før, så det burde være en 
overkommelig opgave, og 
den tilstedeværende far-

maceut Henriksen – den 
kvindelige farmaceut, un-
derstreges det flere gange i 
sagen – er der til at vejlede 
ham.

Men noget går galt. Un-
dervejs i processen kommer 
Moltke til at tage af et glas 
med blå etiket, noget som 
apoteker Arboe i et inter-
view med ‘Socialdemokra-
ten’ slet ikke kan forstå. For 
alle ved jo, som han siger, at 
blå etiket betyder gift.

Rottegift i grøden
Giften, som den uheldige 
discipel pakker til hospita-
let, hedder ‘kulsur baryt’, 
et stof, der absolut ikke gør 
noget klarere, men derimod 
reagerer med syren i mave-
sækken og “forstener”, som 
det beskrives. Kommer den 
ovenikøbet i forbindelse 
med vand, så udvider den 
sig og sprænger underlivet 
indefra. Af samme grund 
bruges ‘kulsur baryt’ på 
den tid til rottebekæmpelse, 
og avisernes overskrifter 
fortæller derfor dramatisk 
om de rottegiftfremkaldte 
dødsfald på hospitalet. 

For det er jo det, det hele 
ender med. To unge kvin-

der, som skal røntgenfo-
tograferes på Skt. Joseph 
Hospital, mister livet efter 
indtagelse af den giftige 
grød.

døden skal  
have en årsag
Selvom vi er næsten hun-
drede år tilbage i tiden, og 
mangt og meget dengang 
var anderledes end i dag, 
så fornægter den men-
neskelige natur sig ikke. 
Døden skal have en årsag, 
en syndebuk skal findes, 
og den 20-årige apoteker-
discipel er det naturlige 
valg.

Apoteker Arboe undrer 
sig, aviserne undrer sig, 
overlæge Saxild på Skt. Jo-
seph undrer sig.

Hvordan kan det ske? De 
interviewedes ordvalg giver 
os et hint om tankegangen. 
Der tales om den 20-årige 
discipel, om den kvindelige 
farmaceut. Ungdommens 
uerfarne tankeløshed side-
stilles per refleks med kvin-
dekønnet, som, må vi for-
stå, af natur er lidt mindre 
kvalificeret end manden.

Heldigvis har find en 
syndebuk-instinktet også 

en mere nøgtern og saglig 
side. Den kommer til ud-
tryk i politiundersøgelser 
og ministerielle rapporter, 
og i ugerne efter de tragi-
ske dødsfald drejer debat-
ten stille og roligt hen imod 
det mere formelle, mod ar-
bejdsgange og procedurer 
på både apoteker og hospi-
taler. Hospitalet frikendes 
hurtigt. Ifølge overlæge 
Saxild kan man hverken se 
eller lugte forskel på rot-
tegiften og grødingredien-
sen, og i øvrigt har man alt, 
alt for travlt til at kontrollere 
apotekernes leveringer.

 Loven ændres
Dødsfaldene på Skt. Joseph 
sker i en tid, hvor hele sund-
heds- og socialområdet er 
under heftig forvandling. 
Ny medicin og ny viden, nye 
metoder udvikles i et rasen-
de tempo, og det debatteres 
løbende, hvordan man lov-
givningsmæssigt skal følge 
med tiden.

Apotekerloven, eller ret-
tere Sundhedsstyrelsens 
bekendtgørelse om drift 
af apoteker, er fra 1913 
og har på dette tidspunkt 
trængt til en revision i et 

stykke tid. Apotekeraffæ-
ren puster for en kort tid 
liv i den debat, og gamle 
kritikpunkter mod apo-
teksvæsenet tages op igen. 
Blandt andet er der stærke 
røster, der taler for, at hele 
systemet omkring produk-
tion og håndtering af medi-
cin skal reformeres. 

Det skulle man jo så tro 
kunne gå stærkt, når man 
har så makaber og omtalt 
en sag som brændstof. Men 
nej. Debatten dør hurtigt 
ud igen. Den blusser op et 
par gange i årene efter, men 
først i 1932 kommer den øn-
skede lovændring.

 I loven af 1932 præciseres 
det, at apotekeren er den ul-
timativt ansvarlig for, hvad 
der foregår på apoteket, 
mens den enkelte farmaceut 
har ansvaret for håndterin-
gen af medikamenterne og, 
som noget nyt, skal signere 
alle etiketter, journalblade 
og lignende.

På den måde sætter den 
tragiske fejl på Islands 
Brygge Apotek med otte års 
forsinkelse et lille, men vig-
tigt og positivt aftryk på det 
danske sundhedsvæsens let 
slingrende vej mod det, vi 
kender i dag.

det gamle apotek på 
Islands Brygge er un-

der afvikling, fordi det 
flytter til nye og bedre 

lokaler i Njalsgade. 
For næsten 100 år 

siden lå en makaber 
medicinforveksling på 
apoteket til grund for 
to tragiske dødsfald.
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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. 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

Søndag den 4. april kl. 11                           
Påskedags-gudstjeneste  
ved sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen

Mandag den 5. april kl. 11                           
Anden påskedags-gudstjeneste 
ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 11. april kl. 11                          
Gudstjeneste ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 18. april kl. 11                          
Gudstjeneste ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

KIRKEbogEN
Christian d. 4. var en mand, der 
regerede gennem breve. Fra 
sit kontor, på rundtur i riget 
eller i krig – der gik hele tiden 
forordninger ud fra kongen. Seks 
tykke bind fylder de. Han regerede 
ganske vist Danmark i historisk 
lang tid, alligevel er det værd 
at bemærke omfanget af hans 
befalinger. Mod slutningen af sin 
regeringstid vendte han blikket 
mod et administrativt værktøj, der 
kunne give ham overblik over rigets 
almindelige tilstand: Indsamling og 
registrering af persondata.
Derfor beordrede han kirkerne til 
at føre en logbog med oplysninger 
om sine undersåtter. Bøgerne 
skulle indeholde ugedag og dato 
for børnefødsler, hvem forældrene 
var, og hvem og hvor mange der 
blev viet og døde. Til sammen blev 
kirkebøgerne til et stort statistisk 
materiale, som kunne bruges til 
mange ting. F.eks. var den et godt 
redskab til skatteudskrivning for 
den evigt pengehungrende konge. 
Staten havde typisk brug for at 
finansiere enten den sidste eller 
den næste krig. Også udskrivning 
af unge mænd til krigstjeneste 
kunne bogen bruges til. Så 
meningen med at føre en kirkebog 
var i høj grad verdslig.
 
Når det lige var kirken, der blev 
sat til at føre bøgerne, var det, 
fordi det var den institution, der 
havde en organisationsgrad, der 
passede til opgaven: Kirken var til 
stede i hele Danmark-Norge, og i 
spidsen for hver sognekirke stod 
der en person, der kunne læse 
og skrive. Hvis den pågældende 
præst ikke rigtig havde forstået 
sine nye opgaver og ikke førte 
kirkebogen, som han skulle, så ville 
han have "forbrudt sit kald." Det var 
med andre ord fyringsgrund, hvis 
præsten ikke sørgede for orden og 
overskuelighed for kongen i form af 
en kirkebog.

Men Christian firtal var ikke kun 
optaget af rigets finanser og 
opretholdelse. Åndelig kapital 
lå ham også på sinde. I hvert 
fald indeholder de samme breve 
til landets stifter om at føre 
kirkebog også en befaling om at 

tage kampen op med kedelige 
prædikener. Ganske vist ikke i 
form af en besked til præsterne 
om at fatte sig i korthed. 
Symptombehandling var på mode. 
Fordi menigheden havde en 
uvane med at falde hen under de 

alenlange prædikener, beordrede 
kongen hver sognekirke til at skaffe 
folk, ”som kan gå rundt med lange 
kæppe til at slå dem i hovedet med, 
som sover under prædikenen.”
Kæppene har ingen set i meget lang 
tid. Men kirkebogen har vi endnu.

Christian IV – stik af Hans Christian Greys 1643-44, Statens Museum for Kunst.
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Af: Margit Grome, formand 
for Hjerteforeningen i 
København S

Den 31. oktober 2020 var 
repræsentanter fra besty-
relsen i Hjerteforeningen 
København S inviteret til 
indvielse af en hjertestarter 
i haveforeningen Sønder-
bro. De havde skaffet sig en 
hjertestarter ved at deltage 
i landsuddelingen. Det var 
en dejlig begivenhed, som 
også blev omtalt her i Bryg-
gebladet. Vi beundrede den 
fine, nye hjertestarter, der 
naturligvis var ophængt 
udenfor, så den var tilgæn-
gelig for alle. Og initiativta-
ger og indsamlingsgruppen 
var med rette stolte af deres 
indsats. Det glædede os at 
høre, at hjertestarteren var 
med til at skabe mere tryg-
hed i haveforeningen. Det 
er nemlig sådan, at man 
helst skal kunne småløbe til 
en hjertestarter – og retur 
til den tilskadekomne – in-
denfor få minutter. Tidlige-
re var der temmelig langt til 
den nærmeste hjertestarter 
fra haveforeningen.

Nu kommer muligheden 
igen, for Hjerteforeningen 
inviterer igen i år til lands-
uddeling. I opfordres til at 
starte indsamlingsgrupper, 
der går for en hjertestar-
ter ved Hjerteforeningens 
Landsuddeling den 30. maj 

2021. Landsuddelingen bli-
ver naturligvis coronasik-
ker, så alle trygt kan tage 
del i at samle ind. 

Hvorfor er det 
vigtigt med flere 
hjertestartere?

Flere hjertestartere giver 
mere tryghed for borgere 
i nærmiljøet, og jeg håber 
derfor, at mange vil deltage 
i denne uddeling. Jeg har 
selv meldt mig som lokal 
ambassadør og vil meget 
gerne være behjælpelig, 
hvis der er spørgsmål. Hvis 

man går ind på hjertestar-
ter.dk, kan man se, hvor der 
findes hjertestartere, og 
om de er tilgængelig hele 
døgnet eller noget af døg-
net. Jeg har kigget på kor-
tet over Islands Brygge, og 
der er en del hjertestartere 
i området, men desværre 
er rigtig mange af dem kun 
tilgængelige i åbningstiden.

sådan får du en gratis 
hjertestarter
Alt det, der kræves, er, at 
du starter en indsamlings-
gruppe og inviterer men-
nesker i dit netværk til at gå 

mindst 15 indsamlingsruter 
søndag den 30. maj. Der-
efter modtager I en gratis 
hjertestarter, og I beslutter 
selv, hvor den skal placeres, 
blot skal den være tilgænge-
lig hele døgnet. Den kan for 
eksempel hænge ved den lo-
kale sportsforening, ved en 
skole, ved offentlige fælles-
arealer eller lignende. Det 
kunne også være en me-
trostation – det forlyder, at 
Metroselskabet nu er mere 
positivt indstillet overfor, at 
der kommer hjertestartere 
på stationerne. Hjertestar-
teren bliver professionelt 
monteret i et klimaskab af 

en elektriker fra TS-grup-
pen. Derudover modtager 
gruppen et års ServicePlus-
aftale. Det betyder, at hjer-
testarteren konstant bliver 
overvåget, og at service, 
skift af batteri og elektro-
der samt erstatning ved 
tyveri sker uden besvær og 
omkostninger for ejeren.

Hvis du allerede har gået 
dig til en hjertestarter fra 
Hjerteforeningen, kan man 
få fornyet ServicePlus-
aftalen, hvis man går mini-
mum fire indsamlingsruter. 
Dette kræver specielt log 
in. Kontakt venligst margit-
grome@gmail.com

digitale ruter
En digital rute er et alter-
nativ eller et supplement til 
at gå en traditionel rute. Du 
opretter en onlineindsam-

ling, som du opfordrer fami-
liemedlemmer, venner og 
kollegaer til at donere til via 
MobilePay eller betalings-
kort. I disse coronatider er 
det samtidig en god måde at 
deltage på, hvis man for ek-
sempel er i risikogruppen 
eller ikke føler sig tryg ved 
at stemme dørklokker.

Kontantfri indsamling
Alle donationer sker med 

MobilePay, SMS eller ban-
koverførsel, så kontanter 
ikke konstant skal skifte 
hænder, og danskerne nemt 
kan holde god afstand. 

>>>Rød treakant<<<
Læs mere og start en 

gruppe på landsuddeling.
dk/. Spørgsmål kan rettes 
til formand for Hjertefor-
eningen i København S, 
Margit Grome, på margit-
grome@gmail.com eller på 
telefon: 40419476.
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Læs mere på 
bryggenet.dk

Gratis hjælp til 
optimering a dit 
WiFi-signal
De hyppigste problemer 
Bryggenets brugere oplever, 
er relateret til brugernes 
eget udstyr, specielt Wi-Fi. 
Bryggenet tilbyder derfor 
i en forsøgsperiode gratis 
hjælp fra en teknikker, som 
hjælper med at optimere 
din Wi-Fi oplevelse. 
Teknikeren vil først forsøge 
at afhjælpe udfordringen 
med Wi-Fi, ved at guide dig 
igennem de mest alminde-
lige løsninger og problem-
stillinger. Hvis dette ikke 
hjælper på Wi-Fi signalet, 
så vil teknikeren vurdere 
om der er grundlag for et 
hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg fore-
tager teknikere en gennem-
gang af din nuværende Wi-
Fi løsning, med det formål 
at finde frem til årsagen for 
udfordringerne. Som en del 
af gennemgangen vil tek-
nikeren også sikre, at din 
trådløse router er indstillet 
korrekt for at få den bedst 
mulige oplevelse.

Teknikeren vil som afslut-
ning på sit besøg komme 
med en anbefaling til, hvad 
der yderligere kan foretages 
for at få det bedste ud af 
dit Wi-Fi signal. Her kunne 
mulige optimeringsforslag 
være en bedre placering 
af den trådløse router, 
udskiftning af den trådløse 
router eller udbygning af 
det nuværende signal. 
Bryggenet dækker omkost-
ningen til teknikerbesøget, 
og hvis du ønsker at tage 
imod et optimeringsforslag, 
så vil du få oplyst prisen 
for dette inden arbejdet 
startes.
Den gratis forsøgsperiode 
med hjemmebesøg dækker 
de første 100 medlemmer 
af Bryggenet, hvor der 
er behov for at sende en 
tekniker ud til at fejlsøge på 
Wi-Fi signalet.
For at få hjælp til dit Wi-Fi 
signal skal du blot ringe 
til Kundeservice på 7174 
2300, hvor BOLIG∙NET sid-
der klar til at hjælpe dig.

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.

DEBAT

Test din viden - svar

1.(b). singapore. Konsulatet har 
adressen snorresgade 18-20
2.(b). Politiskolen. skolen flyttet 
til Brøndby i 1996. Bryggeboerne 
kaldte bygningen for den ”jyske 
ambassade”.
3. (b). Bikuben.

4. (a). Amagerbanken. Afdelingen 
blev startet i november 
1924 efter overtagelsen af 
”Københavns diskontobank og 
Revisionsbanks” afdeling på 
samme adresse. Amagerbanken 
gik konkurs i 2011.

der er behov for flere 
hjertestartere på Bryggen
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På kanten af foråret
Aldrig har så mange glædet sig til 
foråret med åbne jakker og et nær-
normalt åbent samfund, men begge 
må vente lidt endnu. Kulden og 
corona er her stadig, men læs og lær 
om de heldige hættemåger, der er 
startet på den store fest

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Flickr/Hanna 
Sörensson
redaktion@bryggebladet.dk

   
Vejen til magt og kærlighed 
er chokoladebrune hætter 
og skingre skrig – hvis man 
er hættemåge.

Hættemågerne er i øje-
blikket i gang med den årli-
ge forvandling, hvor de gør 
sig klar til den kommende 
ynglesæson. Fra sidst i fe-
bruar til begyndelsen af 
marts fældes de hvide fjer 
på hovedet, og frem kom-
mer den karakteristiske 
chokoladebrune hætte. I 
mange år kaldte jeg den 
sort, men brun er den ved et 
nærmere kig.

 Hættemåger yngler ger-
ne i store kolonier, og lige 
præcis hætterne har stor 
betydning for den enkelte 
fugls status og placering i 
hierarkiet. Hætterne bruges 

blandt andet til at sætte sig i 
respekt overfor rivaler. Man 
kender det lidt med de store 
bodybuildertyper med hæt-
tetrøjer på amagerbroerne.

Før de opsøger yngleko-
lonierne, mødes de på nær-
liggende arealer i såkaldte 
”klubber”, hvor styrkefor-
holdet afklares. Hannerne 
kommer først til pladserne. 
De står overfor hinanden, 
og med høje skingre skrig 
og truende stillinger gæl-
der det om at fremvise mest 
muligt af den mørkebrune 
hætte. Det er her, rangorde-
nen bliver afgjort.

Parringsparty
Senere, når en hun lokkes 
til af en hans skrigeri, bli-
ver hun først mødt af han-
nen med samme truende 
adfærd; og hun giver igen 
af samme skuffe. Således 
finder de ud af, om de kan 

acceptere hinanden som 
værdige partnere. Kan de 
det, fortsætter kurmage-
riet med positurer, hvor de 
i stedet skjuler hætterne for 
hinanden og derved viser 
gensidig sympati og frede-
lige hensigter.

Når ritualerne er gen-
nemført, og de har accep-
teret hinanden som mand 
og kone, begynder de sam-
men at aflægge besøg på 

de ynglepladser, hvor hun-
nen senere på foråret vil 
lægge sine 2-3 æg i en rede 
på jorden. Hættemåger er 
faktisk lidt bandeagtige, da 
de er virkelig om sig med 
at skræmme rovfugle, kra-
ger og skader med mere 
væk. Andre fugle, der slår 
sig ned i ghettoen og læg-
ger deres æg der, får ekstra 
beskyttelse, og de får langt 
flere unger på vingerne.

Måske kan I møde for-
årets tyvstartere ude på 
Fælleden eller helt ude på 
Kalvebod-fælledet. Dog 
yngler de ikke rigtigt på 
Amager – måske på grund 
af det høje hættetrøjetryk 
– men nede på holme på 
Blæstegnen og i Utterslev 
Mose. Tag trygt ud og kig 
på fuglene her og der. Alle 
gør sig klar til parringspar-
ty og redebyggeri.

Lufthurlumhej 
for generne.


