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Keramiske referencer

Susanne Hangaard udforsker 
grænserne for, hvad kera-
mik kan være. I det tidligere 
vaskeri i Leifsgade laver hun 
værker, der ikke altid tager 
fysisk form.

Grønt Folkeparti

Som spidskandidat for Dansk 
Folkeparti vil Finn Rudaizky 
føje sit parti til den grønne 
fløj i Borgerrepræsentatio-
nen. Han agter dog ikke at 
løbe fra aftalen om byggeri 
på Fælleden.

Mere kunst til Hekla

Hekla skal have endnu en 
kunstgræsbane. I hvert fald 
hvis det står til Socialdemo-
kratiet, der vil give hele byens 
idrætsfaciliteter et løft.

Har din butik været lukket 
på grund af corona? Så 
hjælper Bryggebladet dig 
godt i gang igen med  25% 
rabat på din første annonce 
i 2021. Kontakt os på 
annoncer@bryggebladet.dk

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

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

Skal vi også sælge din bolig?

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

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

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

Poder i 
første  
parket til 
pandemi-
en
For Monique 
Victoria 
Christiansen luk-
kede coronakrisen 
én dør, da hun 
mistede sit job 
som stewardesse, 
men åbnede en 
anden, da hun fik 
mulighed for at få 
arbejde som po-
der på Hvidovre 
Hospitals podekli-
nik. side 8
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Anthong Unger
redaktion@bryggebladet.dk

Inden længe går byggeriet 
af den kommende perma-
nente daginstitution på 
Artillerivej 69 i gang. Den 
sidste nødvendige byggetil-
ladelse er lige på trapperne, 
og derfor er byggemodnin-
gen af grunden så småt gået 
i gang. 

Men undervejs i arbej-
det væltede en af de store 
kraner og var kun få meter 
fra at ramme legepladsen 
tilknyttet den nuværende 
midlertidige daginstitution 
Børnehuset Fælleden. Så 
galt gik det heldigvis ikke, 
og kranen blev hurtigt hejst 
op igen. 

Bygger mikroby
Ud over at byggemodne 
grunden skal den eksiste-

rende legeplads også til-
passes en smule, inden det 
rigtige byggeri af daginsti-
tutionen går i gang. Dagin-
stitutionen er en del af den 
såkaldte ‘mikro-naturby’ på 
arealet, der også kommer til 
at rumme et plejecenter og 
en skolehave. 

Skolehavens byggetilla-
delse er også i proces, og 
arbejdet på den forventes 
også at gå i gang inden læn-
ge. Derudover bliver ansøg-
ningen om etableringen af 
det nye drikkeskur, der skal 
erstatte den nuværende 
gamle skurvogn, også be-
handlet

NYHEDER
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Rettelse
I sidste nummer af Bryg-
gebladet skrev vi i artiklen 
‘Politikere beslutter lettere 
løsning for lovliggørelse’, 
at hverken Økonomiforvalt-
ningen eller Teknik- og Mil-
jøforvaltningen var vendt 
tilbage på vores henvendel-
ser inden avisens deadline. 
En stor uretfærdighed da 
begge forvaltninger faktisk 

besvarede vores henvendel-
ser. Økonomiforvaltningen 
vendte tilbage med de ud-
talelser fra overborgmester 
Lars Weiss (S), der frem-
gik af artiklen ‘Koloniha-
veforbundet: – Ikke vores 
problem, at kommunen er 
i tvivl’ og på de konkrete 
bekymringer om brandsik-
ring af H/F Bryggen sva-

rede Teknik- og Miljøfor-
valtningen: Det er endnu for 
tidligt at sige noget konkret 
om de specifikke krav, der 
kan blive stillet i lovliggø-
relsesprocessen. Teknik- og 
Miljøforvaltningen tilstræ-
ber at sikre lovliggørelsen 
med størst mulig respekt 
og forståelse for koloniha-
veejernes situation. Det er 

et nationalt krav, at kolo-
nihaver og kolonihavefor-
eninger skal sikres i forhold 
til brandsikkerhed. Det er 
endnu for tidligt at sige, 
hvilke konkrete konsekven-
ser det kan få for H/F Bryg-
gen.

snublende start for 
ny daginstitution
Byggeriet af den nye, permanente 
daginstitution på Artillerivej kom 
uheldigt fra start, da en kran 
knækkede på byggepladsen

en kran væltede på 
Artillerivej, mens 

den gødede jorden 
til byggeriet af den 
nye daginstitution.

Lærkedemonstranter 
besatte Miljøministeriet
Efter at en ugelang blokade af byggefeltet på Amager 
Fælled blev opløst, rykkede aktivisterne fra Extinction 
Rebellion sporenstregs videre til Miljøministeriet, hvor de 
kortvarigt besatte lobbyområdet

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ronan / @
unwisemonkeys
redaktion@bryggebladet.dk

‘Natur er nøgle’, står der på 
et hjemmetegnet skilt, der 
er hængt op på det grønne 
hegn fra nedrivnings- og 
anlægsfirmaet ‘Tscher-
ning’, der på vegne af By 
& Havn er i fuld sving med 
at anlægge paddehegn og 
andre indledende øvelser 
til byggeriet af Fælledby på 
Amager Fælled.

En lille gruppe demon-
stranter har i halvanden 
uges tid sat sig til rette for-
an indgangen til byggefeltet 
i et forsøg på at blokere for 
adgang til området. Dag for 
dag kom mere og mere in-
ventar til, og blokaden min-
dede til sidst næsten om en 

lejr på Roskilde Festival. 

Lea har nøglen
Selvom skiltet hævder, at 
natur er nøgle, findes der 
også nøgler i mere traditio-
nel forstand. Nøgler der kan 
åbne de cykellåse, som en 
lille håndfuld demonstran-
ter fra Extinction Rebellion 
har lænket sig fast til hegnet 
omkring byggefeltet med, 
og som de ad flere omgange 
har forsøgt at overlevere til 
miljøminister Lea Werme-
lin (S) med krav om, at hun 
personligt skulle troppe op 
på Fælleden og gøre demon-
stranterne fri. 

Frigørelsens øjeblik
Det var der formentlig in-
gen, der forestillede sig, at 

hun rent faktisk ville gøre. 
Aktivisternes frigørelse 
kom da også under mere 
dramatiske omstændighe-
der, da politiet meget tidligt 
på morgenen forrige tirs-
dag klippede demonstran-
terne fri.

– De fleste af dagene har 
vi vurderet, at demonstran-
terne har kunnet gennem-
føre aktionerne. I tirsdags 
vurderede vi dog, at de-
monstranterne foran hoved-
porten – ikke mindst de to, 
der havde lænket sig fast til 
hegnet – var til gene for tra-
fikken til og fra byggeplad-
sen. Derfor blev de to perso-
ner klippet fri, og de og den 
øvrige del af demonstratio-
nen blev anvist et andet sted 
at demonstrere, fortæller 
vicepolitiinspektør Martin 
Hockerup.

Lærker i lobbyen

Men allerede samme mor-
gen indtog en gruppe af 
aktivisterne receptionen i 
Miljøministeriet, hvor de 
strøede hø på gulvet. Fire 
personer klædt ud som lær-
ker med papnæb på ansigtet 
forsøgte ydermere at lime 
sig fast til gulvet. 

Politiet ankom hurtigt til 
stedet og bortviste perso-
nerne og førte tilsyn med 
den resterende del af de-
monstrationen. Ingen blev 
sigtet i forbindelse med de-
monstrationen i ministeriet.

en gruppe udklædte 
demonstranter besatte 
kortvarigt receptionen 

i Miljøministeriet i pro-
test mod byggeriet på 

Amager Fælled.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

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,-)

et skridt mod mindre støj 
i Havneparken
Politikerne har besluttet at den forstærkede musik i Havneparken 
skal stoppe efter klokken 20 i hverdage og efter klokken 22 
i weekenden. Det vækker begejstring hos bryggebo Bettina 
Hartmann, men hun mener stadig, at reglerne kan blive bedre

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

Fremover må der ikke 
spilles forstærket musik i 
Havneparken fra klokken 
20.00 i hverdage og efter 
klokken 22.00 i weekenden. 
Det besluttede Teknik- og 
Miljøudvalget forleden med 
otte stemmer mod én. Kun 
Alternativet stemte imod, 
mens Enhedslisten undlod 
at stemme. De nye regler 
er sød musik i ørene for 
Bettina Hartmann, der er 
en af administratorerne i 
facebok-gruppen, Nej tak til 
soundboks-støj i Havnepar-
ken.

- Jeg er glad for, at de har 

ændret det så musikken i 
Havneparken skal stoppe 
klokken 20 i hverdagene, 
og at de holdt fast i klokken 
22 i weekenden, siger Bet-
tina Hartmann og fortsæt-
ter:

- Så er der bare spørgsmå-
let om håndhævelse, men 
der fik vi jo mobiliseret po-
litiet sidste år, så jeg regner 
også med at de er klar til op-
gaven i år.

Det var også forslag om, 
at man ikke måtte spille 
forstærket musik indenfor 
50 meter af beboelse, at 
der indføres en maksimal 
decibelgrænse for, hvor 
højt man må spille, samt et 
forslag om helt at forbyde 
sound-bokse i udvalgte par-
ker som for eksempel Hav-

neparken. Men alle disse 
forslag blev stemt ned.

Mens vi venter
Bettina Hartmann så gerne, 
at der blev indført en regel 
om, at man ikke må spille 
forstærket musik indenfor 
50 meter af beboelse, men 
hun forstår godt, at det kan 
være svært at håndhæve. 
Hun mener også, at sound-
bokse burde kræve en til-
ladelse på samme måde, 
som en gademusikant skal 
søge tilladelse. Men alt i alt 
er hun tilfreds med de nye 
regler.

- Det kan selvfølgelig 
stadig være et problem 
med larm fra soundbokse 
i løbet af dagtimerne, men 

der må vi bare håbe på, at 
vi kan henvise til ordensbe-
kendtgørelsen om, at musik 
ikke må være til væsentlig 
ulempe for omkringboende, 
siger hun og fortsætter:

- Og så håber vi også, at 
det kommende kommunale 
tryghedsvagter kan udste-
de bøder og på den måde 
være med til at holde støjen 
nede.

Efter planen skulle der 
komme en model for de 
såkaldte kommunale tryg-
hedsvagter i løbet af den 
første halvdel af 2021. Men 
i en orientering til kommu-
nens Økonomiudvalg fra 
Justitsministeren fremgår 
det, at lovforslaget om vag-
terne først forventes klar i 
starten af 2022.

de såkaldte tryg-
hedsvagter, der skal 
hjælpe politiet med 
at holde ro og orden 
i Havneparken, kan 
tidligst komme i 
aktion i 2022.

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Apotek
Adressevej 
By 

La Roche
Posay

-20%
Toleriane serienoleriane serien

-20%
oleriane serienoleriane serien

-20%
Toleriane serien

Månedens
Hudplejeserie
 Fra 25. marts til 21. april 2021

Islands Brygges Apotek ·Thorshavnsgade 28 · 2300 København S · Telefon 32 95 63 61 
Onsdage 9.30-18.00 alle andre hverdage 9.30-17.30 lørdag 9.30-13.30.

I anledning af apotekets åbning d. 
29. marts, har vi samlet en række 
gode tilbud. Du kan med andre ord 
komme og gøre en god handel, når 
vi slår dørene op til Islands Brygge 
Apotek – det nye og moderne apotek 
på Bryggen.

Vi glæder os til at se rigtig mange af 
jer til vores åbning!

KONGELIG
HOF-APOTEK
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Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk 

Selvom det kun er lidt over 
et år siden, Heklas kunst-
græsbaner blev taget i brug, 
er fodboldklubben allerede 
begyndt at blive presset på 
kapaciteten.

– Med cirka 800 medlem-
mer har vi hårdt brug for 
mere kunstgræs. Især fra 
1. november til 1. april hvor 
man ikke må bruge græsba-
nerne. Men også i de perio-
der hvor det regner meget, 
er vi meget udfordret og må 
lukke baner og aflyse kam-

pe og træninger, fortæller 
formand for Boldklubben 
Hekla Jan Sørensen og ud-
dyber:

– Som tommelfingerregel 
siger man, at én kunstgræs-
bane kan dække kamp- og 
træningstiderne for cirka 
500 fodboldspillere, der 

bruger banen mellem 16 til 
22 i hverdage samt aktivite-
ter i weekenden. Så allerede 
da den nuværende kunst-
græsbane blev taget i brug 
sidste år, var vi klar over, at 
vi ville få kapacitetsudfor-
dringer med vores mange 
medlemmer.

Derfor modtager han So-
cialdemokratiets udspil, der 
blandt andet skal bane vejen 
for endnu mere kunstgræs 
til Hekla, med åbne arme.

– Det er en rigtig god ny-
hed for os. 

2500 nye naboer
Heklas medlemstal har i 
lang tid kun gået én vej, 

nemlig op. En udvikling der 
ser ud til at fortsætte.

– Vi ser jo med både 
spænding og frygt på det, 
som foregår på den anden 
side af Artillerivej, siger Jan 
Sørensen med henvisning 
til byggeriet af 2500 nye bo-
liger i Fælleby på Amager 
Fælled.

– Det kommer helt sik-
kert til at give mange nye 
medlemmer til Boldklub-
ben Hekla.

Han håber på, at endnu 
en kunstgræsbane kan 
være med til at tage pres-
set, så klubben kan blive 
ved med at optage nye med-
lemmer.

– Inden længe runder vi 

1000 medlemmer, som vi 
gerne skulle kunne tilbyde 
at spille fodbold hele året. 
Ikke kun om sommeren.

Mere omklædning
Jan Sørensen krydser dog 
også fingre for, at der er 
plads i udspillet til at kigge 
på klubbens øvrige facilite-
ter.

– Vi håber, at der også 
bliver tænkt på flere om-
klædningsfaciliteter. På 
nuværende tidspunkt har vi 
kun fire omklædningsrum, 
og vi kunne i det hele taget 
godt bruge større klubfaci-
liteter, for disse ting halter 
gevaldigt.

NYHEDER

Hekla er henrykt for udsigt til mere kunstgræs
I Boldklubben Hekla har man hårdt brug for 
endnu flere kunstgræsbaner for at imødekomme 
det stødt stigende medlemstal. Derfor hilser man 
Socialdemokratiets idrætsudspil velkommen, og 
håber, at der også kan skaffes penge til lidt flere 
omklædningsrum

Mere kunstgræs 
på vej til Hekla
Socialdemokratiet gøder jorden for 
ny kunstgræsbane til Boldklubben 
Hekla i nyt idrætsudspil

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

Selvom det kun er et stort 
år siden, at Heklas nye 
kunstgræsbane åbnede, så 
er den allerede presset på 
kapacitet. Boldklubben er 
i konstant vækst, og det er 
allerede begyndt at blive 
et svært puslespil at skaffe 
spilletid til klubbens mere 
end 800 medlemmer. Der-
for vil Socialdemokratiet nu 
have endnu mere kunst til 
Hekla Park, så faciliteterne 
kan følge med medlemsud-
viklingen.

– Du skal ikke træne ret 
længe på det her, inden ba-
nen er pløjet helt op, siger 
Jonas Bjørn Jensen og stam-
per med fødderne på den 
vintervåde jord på græs-
arealet, der strækker sig fra 
motocrossbanerne mod syd 
og op til Heklas klubhus.

På den anden side af klub-
huset ligger boldklubbens 
stadig unge kunstgræsbane 
omkranset af høje lystårne, 
der hver dag slukker klok-
ken 21; en time tidligere 
end lyset på alle andre fod-
boldbaner i København af 
hensyn til frøerne på Ama-
ger Fælled.

Jonas Bjørn Jensen er po-
litisk ordfører for Socialde-
mokratiet på rådhuset, hvor 
han sidder i Økonomiudval-
get og Kultur- og Fritidsud-
valget. Og så er han inkar-
neret fodboldfan og -spiller 
fra barnsben.

– Det her minder mig om 
det klubmiljø, jeg selv spil-
lede i, da jeg voksede op, for-
tæller han og peger udover 
den store og endnu menne-
sketomme 11-mandsbane. 
På Artillerivej tager den su-
sende lyd af tiltagende myld-
retidstrafik til og signalerer, 
at vi nærmer os den tid på 
dagen, hvor det store rykind 
af fodboldspillere er på vej. 

Men Hekla og klubbens 
kun ét år gamle kunst-
græsbane var underdimen-
sioneret næsten fra start. 
Medlemmer strømmer til, 
og bydelene omkring bare 
vokser og vokser. Derfor er 
endnu en kunstgræsbane 
til Hekla et af de centrale 
elementer i Socialdemokra-
tiets nye idrætsudspil. 

Næsten nummer sjok 
Udspillet kommer på den lidt 
kedelige baggrund, at Kø-
benhavn skraber bunden, 
når det handler om antallet 
af idrætsfaciliteter. En opgø-
relse fra Danmarks Statistik 

viser, at København kom-
mer ind på en nedslående 95. 
plads ud af landets 98 kom-
muner målt på antallet af 
større idrætshaller per ind-
bygger. Og en undersøgelse 
fra DGI Storkøbenhavn fra 
2018 beskriver ligeledes, 
hvordan befolkningstilvæk-
sten i København samt nye 
fortættede bydele med få re-
kreative områder sætter mu-
lighederne for idrætsudøvel-
se under pres. DGI peger i 
sin rapport blandt andet på 
to forklaringer: Årlige effek-
tiviseringskrav der rammer 
Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gen som besparelser. Men 
også en politisk iver efter at 

investere i prestigeprojekter 
og idrætsbegivenheder som 
Formel 1. VM i Svømning, 
VM i ishockey eller skibak-
ken på toppen af Amagerfor-
brændingen på bekostning 
af bredden og de frivillige 
idrætsforeninger.

det lille budget
Men det skal altså være 
slut, hvis det står til Social-
demokratiet, der med det 
nye udspil lægger op til et 
løft af idrætsfaciliteterne i 
hele byen. Derfor tager par-
tiet sin ønskeseddel med 
til forhandlingerne om de 
overskydende budgetmid-

ler for 2021, der finder sted i 
denne uge. I første omgang 
skal der afsættes et relativt 
lille beløb til at undersøge, 
hvad de forskellige tiltag vil 
kræve og koste. Den store 
pengepung skal først frem 
til budgetforhandlingerne 
for 2022, der finder sted i 
efteråret. Her skal der, hvis 
der vel at mærke er politisk 
flertal for det, findes penge 
til at etablere selve anlæg-
gene; heriblandt Heklas an-
den kunstgræsbane. 

8, 12 eller 17 millioner
Ifølge Jonas Bjørn Jensen 
koster det cirka 8 mil-
lioner kroner at etablere en 
11-mands kunstgræsbane, 
som er det, der er i støbe-
skeen til Hekla Park, selv-
om han personligt håber 
på, at det kan blive til mere 
på sigt. Men pengetræerne 
vokser jo ikke ind i himlen, 
og erfaringerne fra Hekla er 
også, at tingene hurtigt kan 
blive dyrere end forventet. 

Anlæggelsen af den ek-
sisterende kunstgræsbane 
var nemlig forfulgt af uheld 
og udfordringer. Ugunstige 
jordbundsforhold, de om-
kringliggende fredninger 
og det sædvanlige bøvl med 
anlægsloftet gjorde, at der 
gik næsten otte år, fra ba-
nen blev besluttet i 2012, 
til den åbnede i 2020. I den 
periode steg prisen fra syv 
millioner til tolv millioner 
plus en ekstra buffer på 
yderligere fem millioner. 

Så galt forventer Jonas 
Bjørn Jensen dog ikke, at 
det kommer til at gå denne 
gang.

– Jorden på det areal var 
meget porøst og skrånede 
på en uhensigtsmæssig 
måde, der gjorde det van-
skeligt at anlægge banen. 
På det areal, hvor de nye ba-
ner skal være, er det meget 
mere ligetil, vurderer han. 

Begge arealer ligger li-
gesom meget af resten af 
Amager Fælled oven på 
gammel lossepladsjord, 
hvilket var en af årsagerne 
til problemerne med den 
første omgang kunstgræs.

– Det vil vise sig, når vi 
går i gang med at under-
søge det, og så kan det godt 
være, at det bliver lidt dy-
rere end de otte millioner. 
Men jeg forventer, at det 
bliver meget mere enkelt 
denne gang. 

det iNdeHoLdeR 
udsPiLLet:

n Ud over Hekla Park kan 
der være kunst på vej til 
KFUM i Emdrup, Lunde-
husparken, Lersøparken 
samt ved det nye idræts-
anlæg, der er planlagt 
ved Vestamager Station i 
Ørestad Syd. Derudover 
skal en række eksisteren-
de kunstgræsbaner have 
udskiftet deres nedslidte 
underlag. I udspillet er 
der blandt andet også 
planer om en pulje til 
bedre outdoor-faciliteter 
i hele byen, en overha-
ling til Sundby- og Valby 
Idrætspark og en udvi-
delse af ketchersportens 
hus ved Kløvermarken. 
Og så vil Socialdemo-
kratiet indføre et princip 
om, at alle nye skoler 
skal bygges med en 
idrætshal.

Kilde: Økonomiforvalt-
ningen i Københavns 

Kommune.

socialdemokra-
tiet spiller ud med 
ønsker om flere 
kunstgræsbaner til 
byens boldklubber. 
Ikke mindst Hekla.
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Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

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

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

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

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

Indre By Lokaludvalg

TV 2 Lorry og fem lokaludvalg inviterer til borgermøde om  
Lynetteholm. 

På mødet besvarer politikere fra Borgerrepræsentationen og 
repræsentanter fra By&Havn spørgsmål fra borgerne. 

Mødet finder sted på en digital platform og sendes live på: 
www.tv2lorry.dk. 

Deltag 
Ønsker du at deltage og dermed være en del af  
live-udsendelsen, så send os en mail senest 6. april – sammen 
med dine spørgsmål til projektet.  
 
TV 2 Lorry forbereder en spørgerække, og du bliver kontaktet, 
hvis dine spørgsmål kommer med. En time før mødets start får 
tilmeldte borgere en mail med et link til mødet. 
 
Skriv til: Indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.  

DIGITALT  
BORGERMØDE OM LYNETTEHOLM
Søndag den 11. april kl. 19.55 – 21.00 

BOLDKLUBBEN HEKLA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 
på Hekla Park, onsdag den 14. April 2021 kl. 19.00. 

DagsorDen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning 
3. Seniorformandens beretning 
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning  – 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag (Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk) 
7. Valg jf. § 6  stk. 1&2 
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en 
uge (7/4-21) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på 
dagsordenen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs 
kontingent 2021 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er 
stemmeberettiget.

Vel mødt.
Bestyrelsen       
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.
samt at følge os på Facebook  bkhekla  

de Konservative vil købe Havneparken
Kommunen skal købe den 
privatejede del af Havneparken 
for nul kroner og overtage drift 
og renhold. Det foreslår Det 
Konservative Folkeparti ved 
budgetforhandlingerne i denne uge. 
Grundejerforeningen er med på 
idéen og krydser fingre for, at det 
ikke bare er valgflæsk

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Kommunen skal tilbyde 
grundejere af belastede om-
råder i byen at købe grunde-
ne og overtage ren- og ved-
ligehold. I hvert fald hvis 
man spørger gruppefor-
mand for Det Konservative 
Folkeparti Jakob Næsager.

– Dele af Islands Brygge 
og hele Sandkaj er private 
arealer, hvor beboerne skal 
betale for affaldsindsam-
ling, oprydning og vedli-
geholdelse. Begge steder 
er offentligt tilgængelige 
med gæster fra hele kom-
munen. Derfor synes vi 
konservative, at der er fair, 
at kommunen overtager 
ansvaret og udgiften for af-
faldsindsamlingen. Det må 

kommunen ikke i dag – den 
må kun indsamle på kom-
munale arealer, skriver Ja-
kob Næsager i en mail og 
fortsætter:

– Vi konservative har der-
for foreslået, at kommunen 
tilbyder grundejerforenin-
gerne at overtage de private 
arealer med offentlig ad-
gang, så kommunen over-
tager udgiften til affaldsind-
samling og renholdelse.

Nul kroner
Konkret foreslår Jakob Næ-
sager, at kommunen køber 
grundene for nul kroner 
og overtager drift og ved-
ligehold fremadrettet. Den 
diskussion hilser man vel-
kommen i G/F Havnestad, 
der ejer den sydlige del af 

Havneparken, og som bru-
ger svimlende summer på 
at holde den ren; særligt i 
sommermånederne.

– Vi ønsker som grund-
ejerforening selvsagt, at 
der findes en permanent 
løsning, så private beboere 
ikke skal vedligeholde og 
drive en offentlig park og en 
400 meter lang træbro langs 
havnen, som ikke engang 
ligger centralt for vores for-
ening og dens medlemmer, 
siger formand i G/F Havne-
stad Lars Jepsen.

Han påpeger, at den syd-
lige del af Havneparken var 
på det daværende Køben-
havns Havnevæsens hæn-
der indtil 2001. Selskaber-
ne, der opførte Havnestad, 
fik dengang overdraget 
Havneparken, der så kunne 
regnes med i bydelens fæl-
lesarealer og derved gjorde 
det muligt at bygge tættere, 
end det ellers ville have væ-
ret muligt.

– For Grundejerforening 
Havnestad, der dengang 
bestod udelukkende af byg-
herrer, var det rent ud sagt 
en fed fidus. Men det er 
det ikke for os i dag. Nu er 
det helt almindelige bebo-
ere som for eksempel min 
naboer i de almene boliger 
under Bo-Vita og AKB, som 
skal regne den omkostning 
med i deres husleje, forkla-
rer Lars Jepsen og tilføjer:

– Ofte har det kostet os 

800.000 kroner om året, og 
det beløb er jo på måde en 
ekstraskat for at bo i vores 
område.

Valgflæsk
Han er derfor positivt stemt 
over for forslaget fra Det 
Konservative Folkeparti og 
håber, at det ikke bliver ved 
snakken.

– Jakob Næsager kommer 
med et ganske retfærdigt 
forslag om, at kommunen 
tager sin grund tilbage. Vi 
siger med glæde tak for 
lån, så de kan drive park og 
træbro – med eller uden ba-
dende – og der så kan kom-
me styr på forholdene, siger 
han og tilføjer:

– Jeg er overbevist om, at 
vores generalforsamling vil 
kunne vedtage, at grunden 
kan sælges tilbage – eller 
udlejes på en 100-årig kon-
trakt – til kommunen for 1 
krone. Jeg håber bare, at 
det ikke ender i en gang 
valgflæsk.

Hvad med Havnevigen
Jakob Næsager fremhæver 
specifikt Sandkaj og Hav-
neparken, men adspurgt 
direkte afviser han ikke, at 
en lignende overtagelse af 
den privatejede Havnevig 
på den sydlige del af Islands 
Brygge også kunne komme 
på tale.
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Mød spidskandidaterne:  
Denne gang med Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti

Finn Rudaizky vil være 
tryghedsborgmester for 
københavnerne
Han vil oprette en ny forvaltning med fokus på 
tryghed, der skal beskytte de ældre, de handicappede 
og bekæmpe årsagerne til bander. Byggeriet på 
Amager Fælled er han modvillig tilhænger af, da han 
ikke ser noget bedre alternativ. Og så har han meldt 
Dansk Folkeparti ind i det grønne flertal i København. 
Veteranen Finn Rudaizky er for første gang klar til 
kommunalvalget som spidskandidat 

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

Finn Rudaizky var egentlig 
tilfreds med igen at være 
nummer to på listen for 
Dansk Folkeparti til det 
kommende kommunalvalg. 
Men da han blev opfordret 
‘af gamle og unge’ i partiet 
til at stille op til kampvalg 
om at være spidskandidat, 
takkede han ydmygt ja. Og 
vandt. Så for første gang i 
sin næsten 30-årige politi-
ske karriere er nu 79-årige 
Finn Rudaizky spidskandi-
dat for et parti og kan ende 
med at blive fagborgmester. 
Måske endda trygheds-
borgmester, som er et for-
slag til en ny forvaltning fra 
Dansk Folkeparti.

Men hvordan vil han være 
anderledes end tidligere 
spidskandidater for partiet?

– Jeg vil gerne have, at 
partiet på rådhuset bliver 
mere lokalt. De fleste ken-
der godt Dansk Folkepartis 
mærkesager på nationalt 
plan, så jeg mener mere, 
at vi skal tage de konkrete 
sager op, der betyder noget 
for københavnerne, siger 
han.

Nødvendighedens 
byggeri
En af de konkrete sager er 
en stor gruppe borgeres 
ønske om en kommunal 
folkeafstemning om byg-
geriet på Amager Fælled. 
Derfor greb Finn Rudaizky 
forleden teten og foreslog 
over for forligskredsen bag 
beslutningen om byggeriet 
at sende den ud til en folke-
afstemning.

– Vi ønskede at brede de-
mokratiet mere ud, da det 
her er en sag, der optager 
mange københavnere, men 
det var partierne ikke med 
på, siger han og fortsætter:

– Vi har ingen planer om 
at bryde de aftaler, vi er 
gået med i, så det kræver, at 
alle forligspartier er med på 
en folkeafstemning, før vi 
gør det.

Han mener, at byggeriet 
på Amager Fælled er en 
‘kedelig sag’, og at ‘uanset 
hvordan man vender og dre-
jer det’, så er der ikke kom-
met bedre løsninger. Og at 
tage pengene fra kommu-
nekassen ser han slet ikke 
som en mulighed.

– Man kan ikke bruge 
pengene i kommunekas-
sen, for der er loft over, hvor 
meget man må bruge i drift 
og anlæg. Der er da heller 
ingen partier, der har stillet 
forslag om at bruge af kom-
munekassen, men jeg kan 
godt se, at der i den offent-
lige debat er nogle, der tror, 
at man kan, siger han.

Han mener dog, at politi-
kerne har lært meget af pro-
cessen.

– Fremover må vi sikre 
langt større borgerinddra-
gelse, når vi tager store be-
slutninger.

dansk grønneparti
Det kommer måske som en 
overraskelse for de fleste, at 
Dansk Folkeparti er blevet 
en del af de grønne flertal 
på rådhuset sammen med 
Enhedslisten, Alternativet, 
SF og Radikale Venstre. For 
nyligt var de nemlig med 
i en klimaplan, der blandt 
andet vil være med til at hal-
vere borgernes udledning 
af CO2. 

– Vi har indset, at klimaet 
er vigtigt, og at det er nød-
vendigt med handling. Der-
for mødes vi jævnligt med 

de andre grønne partier og 
har et glimrende samarbej-
de, siger Finn Rudaizky.

Han mener blandt andet, 
at København skal være en 
grønnere by. Derfor har han 
fokus på, at nye byområder 
udvikler sig grønt, at der er 
nye bilfrie bydele, og at der 
bliver plantet træer.

– Og så er vi med på at se 
på steder, hvor vi kan bygge 
stationsnært, fordi det re-
ducerer behovet for bil og 
dermed også har et posi-
tivt aftryk på klimaet samt 
luftforurening og dermed 
sundhed, siger han.

Ny borgmesterpost
I Københavns Kommune er 
der lige nu syv forskellige 
borgmestre, der hver især 
er politisk leder for deres 
forvaltning. Det tal vil Finn 
Rudaizky gerne have op på 
otte ved at oprette endnu en 
forvaltning. En forvaltning 
med en tryghedsborgme-
ster for bordenden. Tryg-
hedsborgmesteren skal 
blandt andet være med til 
at sikre mere tryghed for 
handicappede og ældre bor-
gere.

– Trygheden på de kø-

benhavnske plejehjem er 
simpelthen ikke god nok. 
Desværre ser vi ingen 
protestgrupper, der vil for-
bedre vilkårene for pleje-
hjemsbeboerne. Derfor vil 
vi sætte fokus på problemet 
med en tryghedsborgme-
ster, siger han.

Med hensyn til handicap-
pede og udviklingshæm-
mede så skal de blandt an-
det have bedre muligheder 
for at deltage i fritidsakti-
viteter, end de har i dag. 
Begge dele er ifølge Finn 
Rudaizky noget, ‘der koster 
småpenge’. Det handler 
mere om, at man skal bruge 
pengene på en anden måde, 
fortæller han. Derudover 
skal tryghedsborgmesteren 
være med til at bekæmpe 
banderne.

– De senere år har vi set, 
at kriminaliteten bliver 
grovere og grovere. Man 
ved ikke, om der pludselig 
flyver kugler om ørerne på 
én, og det skabet utryghed, 
siger han og fortsætter: 

– Det er ikke høje fæng-
selsstraffe alene, der er 
med til at stoppe problemet. 
Man bliver også nødt til at 
lave en social indsats i de fa-
milier, bandemedlemmerne 

kommer fra. Lige nu er der 
en konfrontationsangst, der 
gør, at vi ikke hjælper dem 
ordentlig. Det skal vi have 
gjort op med.

Derudover ønsker han, 
at der er en større resocia-
liserende indsats, når ban-
demedlemmerne kommer 
ud af fængslet. Igen er det 
ifølge ham ikke noget, der 
kommer til at koste mange 
penge, de skal bare bruges 
anderledes.

Kan de problemer ikke 
blive klaret i de nuværende 
forvaltninger?

– Det kan jeg ikke afgøre. 
Nu er vi kommet med et for-
slag, der sætter fokus på de 
problemer, vi ser. Og så må 
vi se, om de andre partier er 
med på den.

Er det ikke bare for, at 
Dansk Folkeparti har en 
større sandsynlighed for at få 
en borgmesterpost igen?

– Vi vil selvfølgelig gerne 
have en borgmesterpost 
igen. Men det skal være på 
baggrund af, at der er flere, 
der synes, vi er gode.

oM FiNN RudAizKy:

n 79 år
n Medlem af Borgerrepræ-

sentationen siden 1994 
på nær i en periode fra 
maj 2017 til januar 2018. 

n Har i mange år arbejdet 
som konsulent og mar-
ketingschef.

n Er gift og har to døtre. 
Den ene bor i Israel, den 
anden i USA.

For første gang i sin 
karriere er Finn Rudai-

zky (DF) spidskandi-
dat. Han håber på, at 
Dansk Folkeparti igen 
kan få en borgmester-

post ved kommunalval-
get i efteråret.
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Højt at flyve, 
dybt at pode
Omstillingsparathed og 
uforudsigelighed er to af de ting, 
som vi alle det seneste år har lært 
at leve med. For Monique Viktoria 
Christiansen har det konkret betydet 
en omvæltning fra at arbejde højt i 
luften som stewardesse til i hjertet af 
en pandemi som poder.

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

Tilbage i 2019 blev den nu 
24-årige Monique Vikto-
ria Christiansen ansat som 
stewardesse hos chartersel-
skabet JETTIME i Køben-
havns Lufthavn.

– Jeg var utrolig heldig 
at få jobbet. Ansøgnings-
processen var meget om-
fattende med blandt andet 
interviews og engelsktest, 
husker hun. 

Desværre varede det kun 
et år, før covid-19 ankom og 
på kort tid satte de fleste af 
verdens flyvninger i stå.

sat på pause
En af de brancher, der har 
mærket restriktionerne 
mest, er netop flybranchen 
med sine massefyringer 
som konsekvens.

– Selvfølgelig var det 
helt frygteligt med masse-
fyringerne, som påvirkede 
nærmest hele Københavns 
Lufthavn, siger Monique 
Viktoria Christiansen og 
tilføjer:

– Men egentlig var min 
umiddelbare reaktion tan-
ken ”nårh ja, vi er jo tilbage 
om tre måneder”.

Sådan skulle det des-
værre ikke gå. Med stort 
set al rejse sat på pause på 
ubestemt tid ebbede håbet 
langsomt ud.

– Jeg accepterede selv-
sagt, at situationen er vir-
kelig seriøs, så vi ikke skal 
rejse verden rundt lige nu. 
Efterhånden blev jeg nødt til 
at indse, at det vil vare meget 
længere end først antaget, 
inden vi kommer tilbage til 
luften, fortæller Monique 
Viktoria Christiansen. 

Venteposition
Fra marts og hen over 
sommeren endte Monique 
Viktoria Christiansen med 
at være mere hjemme end 
nogensinde før, mens hun 
afventede situationen og fik 
lønkompensation.

– Det var en svær periode 
med usikkerhed og afsavn, 
selvom jeg også nød at være 
hjemme, især da alt lettede 
op i sommers, husker hun. 

Heldigvis vendte tingene.
– Gennem nogle sygeple-

jersker i min familie hørte 
jeg om et ledigt job som 
poder på Podeklinikken på 
Hvidovre Hospital, hvor jeg 

søgte og startede i septem-
ber, fortæller hun lettet. 

Pandemiliv 
Arbejdslivet på Hvidovre 
Hospital er noget helt an-
det end i Københavns Luft-
havn.

– Der er mere forudsige-
lighed og hverdagsliv med 
faste timer, end da jeg fløj 
og var væk i flere dage. Dog 
er det også meget ensfor-
migt at pode flere timer og 
måneder i træk, siger Mo-
nique Viktoria Christiansen 
og pointerer, at hun uanset 
er virkelig glad for at have 
et job lige nu.

Alligevel er der også 
aspekter, som ligner hinan-
den ved de to jobs, nemlig 
servicedelen. Centralt for 
begge er nemlig tilgangen 
og relationer til andre men-
nesker, som man på forskel-
lig vis hjælper.

– Både i lufthavnen og på 
hospitalet gælder det om at 
være tålmodig og smilende 
i mødet med en masse nye 
mennesker hver dag, op-
summerer Monique Vikto-
ria Christiansen. 

Livet i luften
Livet i luften såvel som livet 
i den hvide kittel kan være 

travlt og krævende på hver 
sin vis. 

Som stewardesse skyldes 
det især skæve arbejdstider 
og varierede vagttyper.

– Man får virkelig vendt 
op og ned på døgnet med 
lange dage, tidlige morge-
ner og jetlack, siger ste-
wardessen, der ofte havde 
7 overnatninger afsted om 
måneden og kunne være 
væk 4 dage ad gangen.

Faktisk er det mest udfor-
drende ved jobbet at være 
væk så meget samt uforud-
sigeligheden.

– Det er svært at planlæg-
ge, og man ved aldrig præ-
cis, hvornår man er fremme 

eller får fri, da der er mange 
uforudsigeligheder som 
vejr og vind, forsinkelser 
og ventetid, beskriver Mo-
nique Viktoria Christian-
sen.

et helt andet liv
På flere måder er livet i fly-
branchen virkelig et helt 
andet liv.

– Det er en helt speciel 
livsstil, enten er man til 
den, ellers er man ikke, kon-
staterer Monique Viktoria 
Christiansen og forklarer:

– Til dels er man meget 
væk, men samtidig får man 
et særligt sammenhold med 

og forhold til sine kollegaer, 
som man bruger mange 
uafbrudte timer med på rej-
ser og overnatninger. 

Altså er det ikke svært 
at forstå, at man kan blive 
som en familie, især i et lille 
charterflyselskab.

– Charterfly er noget an-
det end andre fly, men hel-
digvis passer det perfekt til 
mig. Jeg er nemlig glad for, 
at det ikke er business og 
fuldstændig firkantet, ind-
rømmer Monique Viktoria 
Christiansen og beskriver:

– I charterfly er stemnin-
gen undervejs helt speciel, 
og vi har aldrig sure eller 
stressede gæster, da alle er 
klar på ferie og glæder sig 
til at komme frem.

For Monique Viktoria 
Christiansen er hyppige de-
stinationer Spanien og De 
Canariske Øer.

– Det at flyve og se desti-
nationerne er også en gave 
i sig selv, understreger hun. 

en helt anden tid
Det er en fuldstændig an-
den type gave at få lov til at 
gøre en lille forskel under 
en pandemi ved at arbejde 
som poder.

– Det er virkelig spæn-
dende at opleve pandemien 
indefra, fra et sundhedsper-
spektiv, fortæller Monique 
Viktoria Christiansen og 
understreger:

– Det giver en forståelse 
at se den store indsats og 
travlhed på hospitalet, hvor 
så mange knokler hårdt for 
at hjælpe.

drømme
Imidlertid drømmer Mo-
nique Viktoria Christiansen 
sig ofte tilbage til luften.

– Jeg savner virkelig at 
flyve og se mine kollegaer. 
Derudover længes jeg også 
efter at rejse og se verden 
ligesom så mange andre 
danskere lige nu, siger hun. 

Faktisk var det en barn-
domsdrøm at blive stewar-
desse for Monique Viktoria 
Christiansen, der stadig 
planlægger at gøre det til 
sin karriere

PodeKLiNiKKeN 
På HVidoVRe 
HosPitAL:

n 6 koordinatorer, 15 
fuldtidsansatte podere 
og cirka 50 timelønnede 
podere.

n Åbent fra 8-22 for tidsbe-
stillinger.

n 800 til 2000 podninger 
dagligt.

i fuld coronaud-
rustning oplever 
Monique Victo-
ria Christiansen 
pandemien fra 
frontlinjen.
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Vi har været lukket i et par 
måneder. Det har været 
ikke så fedt. Jeg har sav-
net at være sammen med 
vennerne og spille fodbold. 
Vi har haft noget styrke-
træning og noget fysisk 
træning, vi kunne lave der-
hjemme. Altså online på 
skærm. Det var arrangeret 
af Rasmus, som viste nogle 
øvelser, som vi så lavede 
sammen med ham.

Det foregik for det me-
ste alene, men jeg trænede 
også et par gange sammen 
med min nabo. Jeg har også 
løbet lidt sammen med 
nogle af mine venner, fordi 
vores idrætslærer syntes, 
at vi skulle gøre det, men 
vi har også løbet lidt af os 
selv.

Jeg har savnet sammen-
holdet. Det der med at være 
sammen med alle, og at der 
er lidt konkurrence. Det sy-

nes jeg er ret fedt. Det ville 
være lidt træls, hvis der blev 
lukket ned igen. Jeg ved 
ikke, om jeg kunne holde 
det ud ret meget mere.

Det er en lille smule hårdt 
at komme i gang igen, men 
jeg har fulgt med på on-
linetræningen og løbet, så 
jeg har holdt mig i gang. 
Jeg kan mærke det en lille 
smule i mine ben, men jeg 
har holdt mig nogenlunde i 
form.

IDRæt

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

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

Christian Bast
Indehaver

MIN EJENDOMSMÆGLERVI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

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

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

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

idrætslivet er tilbage i omdrejninger
Efter nogle indelukkede vintermåneder genåbnede 
det udendørs idrætsliv langt om længe

»
det er skønt at være 
tilbage med det store 
hold. Vi vil jo gerne være 
sammen. og vi vil gerne 
drikke kaffe bagefter.

Rita Møller, 74 år.  Har 
trænet med FamFit siden 

2014.

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

Det var som køer, der kom 

på græs, da det udendørs 
idrætsliv genåbnede, og fra 
denne uge kan endnu større 
grupper mødes og få sved på 
panden. Det har været savnet 

blandt både unge og gamle. 
For selvom mange idrætsfæl-
lesskaber har tilbudt online-
løsninger, så er det sjovest at 
motionere i flok.

Træningen i dag var ikke 
for hård. Den var, som den 
plejer. Vi har jo også været 
i gang hele tiden. I den pe-
riode, hvor man kun måtte 
samles ti personer, dér la-
vede FamFit bare mindre 
hold. Nogle dage var vi helt 
oppe på at være fire hold 
med fire trænere. Det kun-
ne vi i efteråret. 

Da forsamlingsforbud-
det så blev sat ned til fem, 
så lavede vi hjemmetræ-
ning. Man fik tilsendt en 

video, så man kunne træne 
derhjemme. Men vi var 
faktisk en del, der mødtes 
i små grupper og trænede 
sammen. Jeg mødtes med 
nogle andre ude ved Ama-
ger Strandpark. Så var der 
én, der havde iPad med, 
og så stod vi fem rundt om 
den iPad og lavede motion. 
Det har vi gjort hele vinte-
ren. Vi har skam ikke holdt 
pause.

Der er selvfølgelig nogle 
enkelte, der ikke har været 
med, men mange af os har 
mødtes, og andre har lavet 
hjemmetræning.

Det er nu alligevel skønt 
at være tilbage med det sto-
re hold. Vi vil jo gerne være 
sammen. Og vi vil gerne 
drikke kaffe bagefter. Det 

hører med. Jeg har savnet 
den store flok og de rigtige 
trænere.

Seniorholdet har træning 
fem gange om ugen for-
skellige steder i byen. Jeg 
er typisk afsted fire gange 
om ugen, hvis jeg kan. Der 
er jo ikke ret meget andet, 
man kan lave for tiden. Man 
kan jo hverken gå i teatret 
eller på museum, og noget 
skal man jo have tiden til 
at gå med. Så det har været 
så dejligt at kunne mødes 
med de andre. Vi er så gla-
de for, at FamFit har været 
så engagerede i at holde 
os i gang og tilrettelægge 
træningen, så den passede 
til restriktionerne. Det har 
været vores redning under 
nedlukningen.

»
Jeg har savnet 
sammenholdet. det der 
med at være sammen 
med alle, og at der er lidt 
konkurrence. det synes 
jeg er ret fedt. 

elliot Malthessøn 
Høgsted, 13 år. Har 

trænet i Hekla i fire år.
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spejdernes frirum 
fylder rundt
Spejdertræf på Zoom. Nej, vel? 
Det er ikke desto mindre, hvad 
børnene i spejdergruppen Thorolf 
har måttet gennemleve under 
corona. De er nu ude i det fri og 
forenet igen på spejdergrunden 
på Artillerivej 67. Og det lige 
i tide til at fejre Thorolfs 50-
års jubilæum i en tid, hvor 
spejderlivet er mere populært 
end nogensinde

spejder mod nord. 
Juniorspejderne 

holder godt fast i 
kompasset og i de 

gode spejderværdier.



11BRYGGEBLADET25. MARTS 2021

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

– Onlinespejder er okay, 
siger en af juniorerne og 
skynder sig at tilføje:

– Men kun fordi man kan 
mærke, at der er lys for en-
den af tunnelen.

Juniorerne er de 10-11-åri-
ges gren af spejdergruppen 
Thorolf, der lige har taget 
hul på sin 50. års jubilæ-
umssæson. Som så mange 
andre har spejderne haft et 
svært år med aflyste spej-
deraktiviteter og eksempel-
vis udeblevne indtægter fra 
salg af julekalendere. 

På pletten
Juniorerne og de andre 
Thorolf-spejdere er tilbage 
i det fri og tilbage på plet-
ten. Pletten er den elskede 
grund på Artillerivej 67 med 
Amager Fælled som nabo til 

den ene side og byens akti-
viteter til den anden.

– Spejderi behøver ikke 
kun foregå i naturen, siger 
gruppeleder Linda Trøj-
borg, der eksempelvis lærer 
spejderne at bruge kort til 
at orientere sig i byen.

– Det kan være med po-
ster inde i en butik eller i 
et pizzeria, forklarer Linda 
Trøjborg.

– En opgave kan være at 
finde en fotobutik og finde 
ud af, hvor meget et kamera 
koster.

spejderliv hitter
Naturen hitter, og det sam-
me gælder spejderiet, der 
oplever stor tilstrømning 
for tiden. Men sådan har det 
ikke altid været. Bevægel-
sen oplevede eksempelvis 
stor tilbagegang i 1980'erne 
og igen for få år siden.

– Omkring 2010 var vo-
res gruppe faktisk tæt på at 

lukke, siger Linda Trøjborg 
om en krise i nyere tid. 

Nu er der på ingen måde 
krise. Spejdergruppen 
Thorolf er fuldt booket med 
lange ventelister, også for 
de allermindste.

– Som den eneste gruppe 
i landet tilbyder vi faktisk 
også babyspejd, nævner 
Linda Trøjborg.

– Der tager vi med for-
ældrene og deres helt små 
børn ud i naturen, typisk på 
Fælleden. 

Det handler om at lære 
at bruge og respektere na-
turen og nyde den i fælles-
skab.

Pletten på Bryggen
Thorolfs spejdergrund er 
ikke specielt stor. Men der 
er fundet plads til at bygge 
bænke og borde med raf-
ter. En bålplads midt i et 
lille amfiteater inviterer til 
samling omkring luerne 
med snobrød og røver-
historier. Bygningen på 
grunden var tidligere en 
børnehave. Nu huser den 
køkken og spejderlokaler, 
hvor der trænes teltop-
slagning og besnøring og 
anden teknik til at begå sig 
i det fri.

Kompasset  
dækker dig ind
Det er sidst på eftermidda-
gen på en martsdag, hvor 
dagslyset strækker sig en 
anelse længere end dagen 
før. Det giver tid og plads 
til udendørsaktiviteter. En 
spejderdreng har shorts på 
i det kolde forårsvejr. Han 
fortæller, at han skal have 
dem på hver dag i et år for 
at opnå spejdermærket 
Shorty. 

Man mærker tydeligt bør-
nenes glæde ved at være 
tilbage i Thorolf-gruppen. 
I dag er der kompasøvelse. 
Juniorerne varmer op ved 
at repetere de fire verdens-
hjørner.

– Og hvad er så det femte 
verdenshjørne? spørger en 
af lederne. En fnisen spre-
der sig i luften, inden flok-
ken af juniorer spreder sig 
ud på grunden med hver 
deres kompas i hånden.

På Bryggebladets spørgs-
mål om, hvorfor man skal 

lære at bruge kompas, når 
man nu har sin mobil med, 
kommer svaret fra børnene 
prompte.

– Fordi der ikke altid er 
dækning ude i naturen, 
svarer en pige med spejder-
mærker på uniformen efter 
at have ventet tålmodigt på 
sin taletur.

– Eller telefonen kan løbe 
tør for strøm, supplerer si-
dekammeraten.

Ledere søges
Kammeratskab, energi og 
fællesskab. Selv et kort 
møde med juniorerne giver 
masser af positive associa-
tioner; ikke mindst respekt 
for hinanden, en kernevær-
di i spejderbevægelsen.

– Den her aldersgruppe 
og yngre har vi ventelister 
på, siger Linda Trøjborg og 
tilføjer, at det til gengæld er 
svært at holde på dem fra 
13-14-årsalderen.

– I gymnasiet bliver de 
helt spredt, fortsætter Lin-
da, der håber på at få flere 
teenagere ind. 

Også forældre eller andre 
voksne søges, og Linda Trøj-
borg fortæller om fordelene 
ved at være spejderleder.

– Man kommer virkelig 
ud i naturen, og så bliver 
man nærmest superhelt for 
de små, siger 41-årige Linda 
Trøjborg, der selv har været 
i bevægelsen siden 7-8-års-
alderen.

Grundlagt i  
1971 uden grund
Amy Lauridsen var med 
helt fra starten i 1971. Hun 
var 26 år gammel og tog 
sin dengang tre måneder 
gamle søn med på Thorolf-
gruppens første spejderlejr 
på Samsø. Hun mødte også 
sin mand Knud i spejder-

miljøet. Næste år fejrer de 
guldbryllup.

– Forleden talte jeg med 
min mand om, at skolerne 
nu tager i bivuak på Vesta-
mager som del af under-

visningen. Det er da gode 
spejderværdier, siger Amy 
Lauridsen foran spejder-
hytten på den plet jord, hun 
omtaler som "en fantastisk 
grund" til en spejdergrup-
pe, unikt midt i byen.

I det første år, 1971, holdt 
Thorolf møder rundt om-
kring i kvarteret, hvor der 
var mulighed for det. Efter 
en årrække på første sal i 
en børnehave på Langebro-
gade fik gruppen i 1986 en-
delig fast grund under fød-
derne på Artillerivej. 

en værdifuld bevægelse
Når Amy Lauridsen tæn-
ker tilbage på spejder-
bevægelsens rolle i sam-
fundet i de seneste 50 år, 
lægger hun mærke til, at 
almindelige mennesker 
har taget bevægelsens ak-
tiviteter til sig.

– Folk er begyndt at tage 
i shelters. Dem skal man 
endda bestille forud, kon-
staterer Amy Lauridsen om 

de gode forhold derude og 
den store interesse for at 
overnatte i naturen.

– Vi bygger selv shelters 
med en presenning, vi læg-
ger os under, og noget kvas 
at ligge på. Begge dele er 
fint, for man behøver ikke 
være spejder for at opleve 
naturen." 

Amy Lauridsen var grup-
peleder for Thorolf frem til 
1979. Hun har spejderbevæ-
gelsens værdier så meget 
inde under huden, at pas-
sionen unægtelig skinner 
igennem.

– Dengang, når vi fik nye 
spejdere ind, så tog vi på be-

søg i deres hjem og fortalte 
forældrene om, hvad det var 
for noget, fortæller Amy 
Lauridsen. 

Hun tilføjer, at det ikke 
bare gav forståelse og viden 
hos forældrene. Nogle af 
dem blev endda engagerede 
ledere. 

Amy Lauridsen er overbe-
vist om, at de fleste vil få no-
get godt ud af et møde med 
spejderlivet, især den måde 
man møder hinanden på, re-
spektfuldt og ligeligt.

– Den vigtigste værdi er 
banal men vigtig. Og det er 
hjælpsomhed, siger Amy 
Lauridsen og slutter:

– En spejder gør en god 
gerning hver dag, som vi 
siger.

FRItID

Frirum. Basen 
for spejdergrup-
pens natur- og 
kulturaktiviteter 
er grunden på 
Artillerivej.

Ledere søges. Der er 
venteliste på at blive 

spejder, men spej-
derledere hænger 

ikke på træerne.

i spejdergruppen 
Thorolf er samar-
bejde og respekt 

for hinanden 
blandt de mange 

kerneværdier.
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to forskere fra 
Bryggen stiller 
deres viden til 
rådighed
Edith Marie Rosenmeier forsker 
i au pair i Danmark, og Catalin-
Gabriel Stanescu forsker i fordelene 
og ulemperne ved inkasso. De to 
forskere fra Bryggen stiller nu deres 
forskning til rådighed i forbindelse 
med Forskningens Døgn, hvor man 
kan booke dem til et onlineforedrag

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

Catalin-Gabriel 
stanescu, forsker i 
fordele og ulemper ved 
inkasso i eu

– Det er første gang, jeg 
skal være med i Bestil en 
Forsker. Det var meningen, 
at jeg også skulle have væ-
ret med sidste år, men det 
blev aflyst på grund af co-
rona. I år bliver det så on-
line på grund af corona. På 
den positive side betyder 
det, at jeg ikke er begræn-
set geografisk af, hvem der 
gerne vil bestille mig. På 
den negative side så har jeg 
prøvet at lave forelæsnin-
ger online før, og det er en 
helt anden dynamik. Det er 
meget sværere at engagere 
publikum, og det er svært 
at vide, hvordan det går, når 
man ikke kan se deres reak-
tioner. Men jeg glæder mig 
meget til at fortælle om min 
forskning.

– Jeg begyndte at inte-
ressere mig for fordelene 
og ulemperne ved inkasso, 
da jeg var advokat i Rumæ-
nien og så, hvordan der 
er begrænsede regler for, 
hvordan man kan inddrive 
den ubetalte gæld. Der er 
ikke nogen lovgivning, der 
beskytter den, der skylder 
penge, mod trusler om vold, 
chikane eller offentliggørel-
se af gælden med det formål 
at udskamme skyldneren. 
Faktisk er der kun ni lande, 
der har lovgivning, der be-
skytter skyldneren. Blandt 
andet i Danmark er man 
godt beskyttet.

– Der er faktisk et direk-
tiv i EU, der gør, at man kan 
klage, hvis man bliver udsat 
for trusler og lignende i for-
bindelse med inddrivelsen 
af sin gæld. Desværre er det 
de færreste af dem, der har 
brug for den form for be-
skyttelse, der ved, at de har 
muligheden. Og selv hvis 
de havde, så kræver proces-
sen tid og penge.

– I nogle lande ønsker 
man ikke at beskytte skyld-
nerens rettigheder bedre, 
da man frygter, at det kan 
give et incitament til, at man 
ikke behøver at betale sin 
gæld tilbage.

Min forskning skal gerne 

dække et hul i litteraturen 
om det her emne, derud-
over skal det give reelle be-
skrivelser af problemerne 
og samtidig komme med 
praktiske løsninger, som 
man kan bruge i det forskel-
lige regeringer.

edith Marie 
Rosenmeier, forsker i 
au pair i danmark

– Jeg har været med i Be-
stil en Forsker to gange 
tidligere, hvor jeg blandt 
andet har holdt et foredrag 
i Islands Brygges Lokalhi-
storiske Forening og Arkiv. 
Jeg er med, fordi jeg synes, 
det er vigtigt, at alle får 
kendskab til de forskellige 
befolkningsgrupper i ens 
samtid. Vi færdes meget i 
de samme lukkede miljøer, 
så hvis det ikke er normalt 
at have au pair i din venne-
kreds, så kender du sikkert 

ikke så meget til det. Jeg 
ser frem til at skulle holde 
foredraget online. Jeg har 
ikke så meget erfaring med 
det, men jeg har været på 
et kursus, så jeg ved, at det 
for eksempel er vigtigt med 
den rigtige baggrund.

– Min interesse i au pair 
kommer fra, at min mormor 
var tjenestepige i Sønderjyl-
land. Det var meget normalt 
i den generation, at man var 
ude at tjene i for eksempel 
London og Paris, så jeg un-
drede mig over, hvad der 
fik dem til at søge ud. Nu 
undersøger jeg så, hvad der 
får kvinder og mænd – for 

der er også nogle mænd – til 
at blive au pair i Danmark.

– Omkring 80 procent af 
dem, der er au pair i Dan-
mark, kommer fra Filip-
pinerne. De har en lang 
tradition for, at det er godt 
at rejse ud for at arbejde i 
udlandet. Det er hovedsa-
geligt personer fra middel-
klassen, der bliver au pair. 
De bruger en del af deres 
lommepenge på 4.550 kro-
ner om måneden til at sen-
de hjem til deres familie, 
hvor de typisk bliver brugt 
til medicin, skolegang og 
byggematerialer. Er deres 
familie lidt mere velstillet, 
bruger man pengene til at 
spare op, så man kan åbne 
en butik, når man kommer 
hjem igen. Ud over lom-
mepenge skal man som au 
pair også have kost, og man 
skal gå på sprogskole. Der-
for skal man regne med, at 
det koster omkring 9.500 
kroner i måneden at have 
en au pair, samt at man skal 
have et ekstra værelse. Det 
betyder, at man skal være 
forholdsvis velstillet for at 
have en au pair.

Derudover er det også en 
kulturel udveksling at have 
au pair, og mange af dem 
bidrager jo blandt andet 
med børnepasning. Derfor 
bliver de ofte inspireret af, 
hvordan børn bliver opdra-
get i Danmark. Vi opdrager 
børn til at være selvstæn-
dige fra en tidlig alder, 
hvilket ikke er traditionen 
i Filippinerne.

BestiL eN FoRsKeR:

n Bestil en Forsker er en 
del af Forskningens 
Døgn og løber af stablen 
mellem 23. og 29. april. 
Vil du booke Edith Marie 
Rosenmeier, Catalin-
Gabriel Stanescu eller en 
af de 300 andre forskere, 
der er tilknyttet Bestil en 
Forsker, så kan du læse 
mere på forsk.dk/bestil-
en-forsker. Sidste frist er 
30. marts.

Catalin-Gabriel 
stanescu er med 

i Bestil en Forsker 
for første gang og 

skal fortælle om 
fordele og ulem-
per ved inkasso.

det er tredje gang, 
Edith Marie Rosen-
meier er med i Bestil 
en Forsker, og hun skal 
fortælle om au pair i 
Danmark.
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Keramikkens mange ansigter
Keramiker Susanne Hangaard udfordrer 
grænserne for, hvad keramik kan være, 
genbruger aviser og er ubevidst inspireret 
af Islands Brygge. Nu har hun åbnet 
keramikværksted i et gammelt vaskeri i hjertet 
af Bryggen

Tekst: Maja Topsøe-Jensen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Bag de store glasruder i det 
tidligere vaskeri på hjør-
net af Bergthorasgade og 
Leifsgade ligger Hangaard 
Studio, keramikværksted 
og atelier. Hangaard Studio 
er “legeplads” for kerami-
ker og kunstner Susanne 
Hangaard. Glem alt om dre-
jede lerfrugtfade og sten-
tøjstekander. 

– Jeg laver ikke brugsting 
og har eksperimenteret me-
get; jeg har følt mig fri til 
at udforske grænserne for, 
hvad keramik kan være, 
fortæller Susanne og fort-
sætter: 

– Mine værker har ikke 
nødvendigvis fysiske re-
præsentationer, men de har 
stærke keramiske referen-
cer. 

Et af Susannes værker, 
Absentia, er en video, som 
viser blandt andet hendes 
krop helt bemalet med de 
let genkendelige blå møn-
stre fra Royal Copenhagens 
Musselmalet. Her udfordrer 
hun blandt andet beskueres 
måde at opfatte keramik på.

Livet i Leifsgade 
Arbejdet med keramik 
kræver et værksted. Under 
coronapandemien flyttede 
Susanne sit arbejdsliv ind i 
Leifsgade 14. Det var i juli 
2020, og først for nylig har 
hun sat et skilt på døren, 
og værkstedets navn står 
nu på en af ruderne. 

– Det har taget lang tid at 
finde den rigtige tekst og 
skrifttype. Det er ikke no-

gen hemmelighed, hvad jeg 
laver, og hvem jeg er, siger 
Susanne Hangaard. 

Hun havde ellers et værk-
sted i en kælder på ydre 
Nørrebro i Vølundsgade, 
men trængte til lys, luft og 
forandring. Det fik hun i 
den grad i de lyse og åbne 
lokaler i Leifsgade. Hun 
fortsætter: 

– Her er SÅ meget liv! 
I begyndelsen vidste jeg 
ikke, om jeg kunne hånd-
tere alle de mennesker, 
der går forbi, og de meget 
store vinduer, hvor jeg er 
meget synlig. Nu har jeg 
for det meste vænnet mig 
til det.

Og de nye værkstedslo-
kaler har flere fordele for 
keramikeren, viser det sig. 
Bag det lyse værksted, der 
vender ud mod gaden, har 
hun sit ovnrum med ud-
sugning. 

– Det er det, der er så ge-
nialt ved at overtage et gam-

melt vaskeri og bruge det 
til keramikværksted: Det 
havde allerede udsugning, 
fortæller hun begejstret.

Avistelte som 
tørreskabe 
Den opmærksomme bryg-
gebo, som går forbi Hanga-
ard Studio og kigger ind, vil 
opleve, at der nogle gange 
hænger aviser til tørre. 

– Jeg bruger aviserne til 
at dække keramikken el-
ler porcelænet med. Jeg la-
ver en slags telte af aviser 
omkring dem, så det tager 
længere tid for keramikken 
eller porcelænet at tørre, og 
det er godt. Hvis det tørrer 
for hurtigt, er der risiko for, 
at det revner eller går i styk-
ker, siger hun.

Hun genbruger aviserne, 
fordi hun synes, at det gi-
ver god mening – og så må 
avispapiret op at hænge på 
et tørrestativ i værkstedet, 

så de kan være klar til nye 
projekter. 

international keramik 
på Bryggen
Susanne har både taget 
en del af sin uddannelse i 
udlandet, tager på inspira-
tionsophold i udlandet og 
udstiller jævnligt uden for 
Danmark. 

– Jeg skulle have været 
rejst til Varanasi, en by ved 
Gangesfloden i det nordlige 
i Indien, for at deltage i et 
artist in residence-ophold 
på Kriti Gallery i efteråret 
2020. Det blev udskudt på 
grund af corona, og jeg tviv-
ler på, at det kan gennemfø-
res i år, fortæller Susanne 
Hangaard og fortsætter: 

– Det er blevet klart, hvor 
vigtigt det er for mig at få 
indtryk fra den store ver-
den. Jeg har for eksempel 
set indiske film for at få in-
spiration nu her under coro-

na, hvor jeg ikke fysisk har 
kunnet rejse derned.

Det internationale udsyn 
betyder også, at hun har et 
mål om at få udenlandske 
keramikere eller kunstnere, 
der arbejder med keramik, 
til værkstedet i Leifsgade. 

– Det ville være en måde 
at give noget tilbage til 
Bryggen. Mange har spurgt 
mig, om Hangaard Studio 
skal være en almindelig bu-
tik, men jeg brænder for det 
andet, siger hun.

Historien inspirerer
Direkte adspurgt synes Su-
sanne først ikke, at Bryg-
gen inspirerer hende i 
hendes arbejde. Men efter 
at hun begejstret fortæller 
om gamle fotos fra Bryg-
gen, fornemmelsen af gam-
mel industri i bydelen, de 
technofester hun som ung 
oplevede i Bryggens gamle 
fabriksbygninger og ikke 
mindst alle de smukke gam-
le murstenshuse i bydelen, 
kan hun godt se, at det hele 
inspirerer hende indirekte. 
Mursten er jo også kera-
mik, selvom mange ikke 

tænker over det. Hun sam-
menfatter: 

– Den varme og de farve-
nuancer, der er i mursten, 
trives jeg meget med. Og 
det betyder noget, hvordan 
mine omgivelser er – jeg er 
ikke ligeglad.

en by i byen
Susanne og hendes mand 
havde i forvejen en tæt til-
knytning til Bryggen. 

– Vi har boet i Snorres-
gade i 5 ½ år nu og er rigtig 
glade for at bo her på Bryg-
gen. Da jeg var i 20’erne, 
flyttede jeg nærmest hvert 
halve år, men med alderen 
er det blevet sværere at flyt-
te og at falde til, synes jeg.

De oplever, at Islands 
Brygge er en by i byen, 
og blev nærmest høje, når 
de slentrede hjem efter at 
have været i biografen før 
corona. De mange skønne 
steder at gå tur – Amager 
Fælled, Havneparken og 
Christianshavns Vold – ny-
der parret også meget.

FAKtA:

n Susanne Hangaard (født 
1972) er uddannet fra 
Danmarks Designskole 
og Rhode Island, School 
of Design i USA i 2007. 
Hun har deltaget i en 
lang række udstillinger 
og projekter, blandt 
andet soloudstillingen: 
To be lost in an object, 
Køppe Contemporary 
Objects, DK. Susanne 
har desuden modtaget 
det etårige arbejdslegat 
fra Statens Kunstfond.

i det tidligere 
vaskeri i Leifsgade 

eksperimenterer 
Susanne Hanga-
ard med keramik 

og kunst.

i videovær-
ket ‘Absentia’ 
udfordrer Su-
sanne Hangaard 
opfattelsen af 
keramik.
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test din viden om 
islands Brygge

1. Der er tidspunkter hvor broerne i 
Inderhavnen og Sydhavnen, heriblandt 
Langebro og Bryggebroen, ikke kan 
åbnes for passage. Hvornår?

 a. Alle dage mellem 16.00 og 6.45 
 b. Alle søgnehelligdage
 c.  Ved vindhastigheder på mere end 20 

m/s

2. I vinteren 1992-93 lå der et 
flygtningeskib ved Havneparken. Her 
boede op imod 1.000 flygtninge fra 
især lande i og omkring det tidligere 
Jugoslavien. Hvad var skibets navn?

 a. Fregatten Jylland
 b. Flotel Europa
 c. Norröna

3. Henimod 2. Verdenskrigs afslutning i 
foråret 1945 blev dette område anvendt 
til husning af cirka 500 tyske flygtninge. 
Hvilket?

 a. Ballonparken på Artillerivej
 b. Blyantfabrikken i Sturlasgade
 c. Statens Serum Institut på Artillerivej

4. Man må gerne fiske flere steder i 
Københavns havn mellem november 
og april. Men må man fiske på Islands 
Brygge?

 a. Nej, man må slet ikke fiske i Sydhavn/
Inderhavn

 b. Ja, men kun syd for Bryggebroen 

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)



BytteLeJLiGHed sØGes : 
Jeg har 4 værelser på Christianshavn 

med udsigt til vandet leje bolig jeg 

søger min 2 værelses leje bolig på Is-

lands Brygge ved interesse send mail 

til mariakiil41@gmail.com  
eller på tllf 28906766





17BRYGGEBLADET25. MARTS 2021 DEBat

København har så rigeligt råd til at 
friholde Lærkesletten for byggeri
Af Kim Hjerrild (ALT), 
finans- og økonomiordfører 
og medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation 

Som Bryggebladet beret-
tede i seneste nummer, 
stemte et flertal i Borgerre-
præsentationen tidligere på 
måneden nej til at afholde 
en folkeafstemning om be-
byggelsen på Amager Fæl-
led.

Desværre blev det klart på 
mødet, at overborgmeste-
ren ikke mener, at byggeriet 
på Amager Fælled er egnet 
til at blive overladt til køben-
havnernes afgørelse. Hans 
primære argument for dette 
er, at der efter overborgme-
sterens mening ikke findes 
noget (godt) alternativ til 
at realisere Fælledbyen. 
Overborgmesteren holdt 
fast i, at hvis byggerierne 
på Lærkesletten og Stejle-
pladsen opgives, så skal der 
findes 1,6 milliarder kroner 
i kommunen – penge, som 
vil gå ud over den kommu-
nale velfærd. Problemet er, 
at det ikke behøver at være 
konsekvensen.

 Overborgmesteren sprin-
ger let hen over tre afgøren-
de kendsgerninger:

1. Kommunen har aktuelt 
en kassebeholdning på over 
15 milliarder kroner – dan-
markshistoriens største op-
sparing af skatteborgernes 
penge.

 2. De 15 milliarder kro-
ner er angiveligt reserveret 
til besluttede anlægsprojek-
ter. Men det er en reserve, 
der IKKE er brug for, så 
længe kommunens anlægs-
loft betyder, at de årlige an-
lægsudgifter kan betales af 
det løbende driftsoverskud. 
Kommunens regnskabs-
mæssige resultat har de 
sidste mange år ligget på 
mellem 1,5 og 2,5 milliarder 
kroner EFTER betalte an-
lægsudgifter.

3. En finansiel overførsel 
fra Københavns Kommune 
til By & Havn som kompen-
sation for et sløjfet byggeri 
på Lærkesletten og Stejle-
pladsen vil IKKE påvirke 
kommunens udgiftsloft og 
dermed ikke påvirke kom-
munens velfærdsbudget 
med en krone.

Det betyder, at vi sagtens 
kan afholde en folkeafstem-
ning for eller imod bebyg-
gelsen på Amager Fælled. 
Fordi vi – i modsætning til 
overborgmesterens forstå-
else – har glimrende mu-
ligheder for at holde By & 
Havn økonomisk skadesløs 
ved at bruge 1,6 milliarder 
kroner af kommunens støt 
stigende kassebeholdning.

Desværre valgte et flertal 
af borgernes repræsentan-
ter altså at sige nej til det 
konkrete forslag.

Det tegner lige nu til, at 

kommunalvalget den 16. 
november vil få bevarelsen 
af Lærkesletten og Stejle-
pladsen som et helt cen-
tralt tema. Derfor en klar 
opfordring: Hold ud, kære 
venner af Amager Fælled, 
Fiskerhavnen og af bevarel-
sen af København som en 
grøn by i menneskehøjde! 
Fortsæt arbejdet med – sag-
ligt, værdigt og venligt – at 
gøre opmærksom på, hvad 
vi som by mister, hvis vi bli-
ver ved med at privatisere 
byens fælleder, frirum og 
naturværdier!

Frimærket
Af: Peter Spanggaard

Det er dog et pokkers stort 
frimærke er det første, der 
slår en, når man står uden 
for den store indhegning, 
der er etableret på Amager 
Fælled. Jeg mener, at det 
hele tiden har været skre-
vet, at det kun var et frimær-
ke, og nu har man indheg-
net et kæmpestort område 
rundt om vandrerhjemmet. 
Der er etableret frøbarrika-
der og opsat fugleskræms-
ler inde på det afspærrede 
område. Man vil ikke risi-
kere, at lærker skulle have 
den frækhed at bygge reder, 
eller at frøer sniger sig ind 
og på den måde vil kunne 
sætte en kæp i hjulet på byg-
geriet.

Det er imponerende så 
hurtigt, der kan handles, 
når politisk spegede beslut-

ninger skal føres ud i livet. 
Beslutninger der ifølge un-
dersøgelser har 75% af kø-
benhavnerne imod sig.

Nu skal vandrerhjemmet 
rives ned i en fart, og der skal 
gang i byggeriet, så der ikke 
er noget at diskutere, når vi 
kommer på den anden side 
af sommerferien, og kommu-
nalvalget nærmer sig.  

Det har været en særdeles 
uskøn proces med vedtagel-
se af byggeriet. En proces 
hvor det endte med, at SF 
trods deres besværgelser 
om, at der ikke skulle be-
bygges flere naturområder 
i København, ender med at 
stemme for byggeriet, der 
således blev vedtaget med 
et solidt flertal. I politik ek-
sisterer ordet løftebrud som 
bekendt ikke.

Situationen for byggeal-
liancen er heller ikke ble-

vet bedre under coronaen. 
Nedlukningen har medført, 
at et hidtil uset antal køben-
havnere har bevæget sig ud 
i naturen og dermed er ble-
vet mere bevidst om, hvad 
der er tilbage af grønne 
områder, og hvor hurtigt de 
skrumper ind.

Et godt eksempel er 
Amarminoen, der hen over 
vinteren har sendt tusindvis 
af københavnere på van-
dring fra DR Byen til Dra-
gør eller omvendt.  

Man kan næsten ikke 
vente til kommunalvalget i 
efteråret; det bliver virke-
lig spændende. De gamle 
partier S, SF, V og DF havde 
ved sidste valg en procen-
tuel tilbagegang på bekost-
ning af Alternativet, som 
overraskende kom ind med 
mere af 10% af stemmerne. 
Hvordan vil de gamle par-

tier klare sig denne gang, S 
uden borgmestereffekten, 
der skaffede Frank Jensen 
mere end 30.000 personlige 
stemmer ved det sidste valg 
og i et København, hvor 
begejstringen for statsmi-
nisteren og hendes makrel-
madder nok er mindre end 
længere ude vestpå? Hel-
ler ikke resten af S hjælper 
med sin miljøhockeystav og 
københavnerbashing.

DF, der traditionelt klarer 
sig dårligt i hovedstaden, 
har allerede været på banen 
og foreslået, at der skal af-
holdes en folkeafstemning. 
Et forslag der nok ikke er 
andre partier, der har lyst 
til at byde med på. Der har 
i hvert fald været larmende 
tavshed om sagen.

Folkeafstemningen får vi 
først til efteråret, når beto-
nen på Amager Fælled er 

størknet og lærkerne væk, 
men spændende bliver det. 
Der er for første gang i over 
hundrede år udsigt til, at 
der ikke kommer en social-
demokrat på overborgme-
sterposten i Hovedstaden.

En høj pris for Socialde-
mokratiet at betale for at 
gennemtrumfe et boligbyg-
geri på en stærkt forurenet 
losseplads klos op af en 4 
sporet indfaldsvej til Kø-
benhavn.

Byggeri på 
Amager Fælled
Af: Majbrit Christiansen, 
kandidat til 
Borgerrepræsentationen for 
De Lokalnationale 

De Lokalnationale vil rigtig 
gerne have haft en folke-
afstemning i København 
kommune vedrørende byg-
geplanerne på Amager Fæl-
led og Stejlepladsen. Det 
er allerede konstateret, at 
et flertal af københavnerne 
IKKE ønsker bygget på 
Amager Fælled.

I den seneste uge er der 
set en stor aktivitet fra byg-
herrens side. Selvom klage-
perioden for lokalplan og at 
VVM-undersøgelsen ikke 
er afsluttet. Bygherren har 
endnu ikke fået dispensa-
tion, som kræves af hensyn 
til den internationale be-
skyttelse af paddeart stor 
vandsalamander.

Trods dette har bygher-
ren kørt tunge entrepre-
nørmaskiner ind i områ-
det, hvor der er mange 
salamandre i vinterdvale, 
som risikerer at blive mast 
ihjel. Ydermere er der sendt 
folk ind med trænede jagt-

hunde, kun for at skræmme 
yngleklare lærker væk.

Det vil vi i De Lokalna-
tionale ikke være med til. 
Derfor deltog jeg i demon-
strationen torsdag den 11. 
marts klokken 17 på Bjerget 
på Amager Fælled.

Lokaludvalg skal understøtte København i genåbningen
Af Mia Nyegaard, 
socialborgmester, 
og Christopher Røhl 
Andersen, gruppeformand. 
Begge medlemmer af 
Borgerrepræsentationen for 
Radikale Venstre

Vi går vist efterhånden alle 
og glæder os utroligt meget 
til, at coronarestriktionerne 
kan lempes, og vi igen kan 
gøre alle de ting, vi savner 
– mødes med vores venner 
og bruge byen, nyde Køben-
havns mange kulturtilbud 
og engagere os i, hvordan 
vores bydel skal udvikle sig 
og meget mere.

Vi trænger til at få gen-
optaget samtalerne om, 

hvordan København – og 
de enkelte bydele – skal ud-
vikle sig. Bydelenes lokal-
udvalg har fingeren på pul-
sen og ved, hvad der rører 
sig lokalt i forhold til kultur, 
erhverv, byudvikling med 
videre. De kan derfor igang-
sætte mange aktiviteter, 
der bringer bydelens bor-
gere, erhvervsdrivende og 
kulturliv sammen til snak 
og debat om, hvordan byde-
len skal udvikle sig. Derfor 
ser vi også meget gerne, at 
lokaludvalgene kan spille 
en stærk rolle i den lokale 
genåbning af de forskellige 
bydele.

I 2020 har lokaludval-
gene måttet aflyse mange 

arrangementer på grund 
af coronarestriktionerne. 
Derfor har vi foreslået, at 
lokaludvalgene får lov at 
overføre de ubrugte mid-
ler, så de har ressourcer til 
at sætte endnu flere akti-
viteter i gang, så snart re-
striktionerne lempes. Det 
håber vi, der er opbakning 
til i Borgerrepræsentatio-
nen.

Lokaludvalgene under-
støtter et velfungerende 
nærdemokrati. Det skal vi 
sætte pris på ved at give 
lokaludvalgene ressourcer 
til at spille en central rolle 
i bydelene i den genåbning, 
vi forhåbentlig snart kan 
komme i gang med.
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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 28. marts kl. 11                       
Palmesøndags-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

Søndag den 25. april kl. 11                          
Gudstjeneste  
ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Fredag den 30. april kl. 11                           
St. Bededagsgudstjeneste  
ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

ER dU  
KLAR TIL 
påSKE?
Påsken – den største højtid i 
kristenheden. Søndag den 28. 
marts er det Palmesøndag, som 
indleder påskeugen. Jesus drager 
til Jerusalem, og folk i byen 
modtager ham som en konge. Det 
udfordrer både kong Herodes og 
romerne og giver en slags festlig 
revolutionsstemning. Læs her, 
hvordan evangelisten Matthæus 
beskriver indtoget i Jerusalem. 
Man regner med, at teksten er 
skrevet ned omkring 50 år efter 
begivenhederne. Før da blev 
historien fortalt videre mundtligt:

Da de nærmede sig Jerusalem og 
kom til Betfage ved Oliebjerget, 
sendte Jesus to disciple af sted og 
sagde til dem: »Gå ind i landsbyen 
heroverfor, og I vil straks finde 
et æsel, som står bundet med sit 
føl. Løs dem, og kom med dem. Og 
hvis nogen spørger jer om noget, 
skal I svare: Herren har brug for 
dem, men vil straks sende dem 
tilbage.« Det skete, for at det 
skulle opfyldes, som er talt ved 
profeten, der siger: »Sig til Zions 
datter: Se, din konge kommer til 
dig, sagtmodig, ridende på et æsel 
og på et trækdyrs føl.« Disciplene 
gik hen og gjorde, som Jesus havde 
pålagt dem. De kom med æslet 
og føllet og lagde deres kapper 
på dem, og han satte sig derpå. 
Den store folkeskare bredte deres 
kapper ud på vejen, andre skar 
grene af træerne og strøede dem 
på vejen. Og skarerne, som gik 
foran ham, og de, der fulgte efter, 
råbte: »Hosianna, Davids søn! 
Velsignet være han, som kommer, 
i Herrens navn! Hosianna i det 
højeste!«

God påske!
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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.

MaD

test din viden - svar

1.(c).  Ved vindhastigheder på 
mere end 20 m/s
2.(c). Norröna. Færgen 
sejlede til og fra Færøerne i 
sommerhalvåret.
3. (a). Ballonparken. efter et års 
tid, i 1946, blev flygtningene 
sendt til lejre i dragør og 
skrydstrup.

4. (b) Ja, men kun syd for 
Bryggebroen. På By og Havns 
hjemmeside finder man et kort 
med disse arealer byoghavn.dk/
havnen/fiskeri/

er ramsløg blevet ’pop’?
De karakteristiske lysegrønne ramsløg er i de seneste år gået fra at være 
ukendt ukrudt til hvermandseje i det nordiske køkken. Men måske er den 
velduftende forårsbebuder i fare for at blive fortrængt fra vores baghave på 
Fælleden af invasive arter

Tekst og foto: Stephan 
Øhlers Brooker
redaktion@bryggebladet.dk

På en gåtur på Fælleden for 
nylig gik jeg vanen tro min 
sædvanlige tur for at besig-
tige vores fælles spisekam-
mer. Som de fleste samlere, 
har man altid sine spots, 
hvor man ved, at der er no-
get at komme efter. Under 
dette eftersyn skuer mit øje 
små spæde lysegrønne skud 
inde i underskoven. Straks 
væk fra stien og ind og fore-
tage de indledende øvelser 
for at fastslå, om det kan spi-
ses. Dufte, se, røre-rutinen 
bringer mig ikke tættere 
på et svar. Under normale 
omstændigheder ville ens 
fingre efter en let berøring 
dufte lifligt af ramsløg. 
Men det gør de ikke denne 
gang. Jeg er overrasket over 
denne udvikling! I min iver 
efter at komme ind til skov-
bunden har jeg slet ikke 
bemærket, at der står en 
voksen mand og hans dat-
ter inde i skoven. Manden, 
som jeg ved, har stor viden 
på området, genkender mit 
ærinde og fortæller, at det 
ikke er ramsløg, selvom det 
i den grad ligner. Han for-

tæller til gengæld, at det er 
endnu en invasiv art, der så 
småt er begyndt at overtage 
ramsløgets normale plads i 
skoven. Altså, ramsløget er 
ved at blive udkonkurreret 
af noget, der ligner, men 
som slet ikke er ramsløg. 
Så for mig er missionen 
helt klar! Ramsløgene skal 
findes, tilberedes og spises. 
For tænk, hvis de blot for-
svinder i en absurd cyklus 
fra naturens side.

Folk i min omgangskreds 
har ellers advaret mig imod 
at skrive om ramsløget. De 
siger, at ramsløg er blevet 

’pop’. At der er adskillige 
selfies af semikendte og 
ramsløg på sociale medier. 
Folk gider ikke at høre om 
ramsløg mere, siger de. 
Men jeg nægter at overlade 
ramsløget til sociale medi-
er! Ramsløget har brug for 
meget mere end likes og bil-
leder. Ramsløget skal hyl-
des for dets syre og skarp-
hed, for dets flotte form og 
for dets smukke grønne 
farve. Det skal hyldes for at 
være forårets velkomstko-
mité.

En gåtur på Fælleden i 
disse forårsmåneder vil 

bringe dig i nærkontakt 
med en af de første forårs-
bebudere. Ramsløget stik-
ker sine små lysegrønne 
toppe op af den fugtige 
forårsjord og hilser på. 
Denne smukke symbiose 
mellem purløg og hvidløg 
er for mig et stensikkert 
hit at indtage i forskellige 
former. Sagt på en anden 
måde: Jeg elsker ramsløget 
og vil gerne fortælle hele 
Bryggen om dets fortræf-
feligheder! Hvis man ikke 
skulle kende til dem i for-
vejen.

Så i en tid hvor vi pænt 
venter på, at solens stråler 
strejfer vores D-vitamins-
underskudsramte kroppe, 
og hvor vi drømmer os 
tilbage til et cafébesøg i 
Isafjordsgade. I en tid hvor 
restaurantbesøg og kul-
turoplevelser er sat på pau-
se, er det måske oplevelser 
som at finde spiselige urter 
og planter på Fælleden, der 
skal i højsædet. Fordi for 
mig personligt er det i den 
grad kultur, og så er det 
værd at huske på, at rams-
løgets plads i den naturlige 
cyklus er yderst kortvarig. 
Så derfor skal de nydes, så 
længe de er her.

RAMsLØGsPesto:

Opskrift på en pesto som 
er inspireret af det nordiske 
køkken, hvilket blot betyder, 
at basilikum er byttet ud 
med ramsløg, pinjekernerne 
er erstattet med hasselnød-
der, og parmesanost er 
erstattet af det glimrende 
danske alternativ, vester-
havsost.
 
n 3-4 gode håndfulde rams-

løg fra Fælleden
n 1 fed hvidløg
n God olivenolie
n 120 g hasselnødder 
n 100-150 g vesterhavsost
n Saften fra 1 citron

Fremgangsmåde:
Start med at riste hassel-
nødderne på en tør halv-

varm stegepande. 
Nødder, ramsløg, hvidløg, 
citronsaft og en sjat oliven-
olie blendes til den ønskede 
konsistens. Personligt fore-
trækker jeg en grov pesto, 
som knaser, når jeg tygger 
på den, men ønskes en helt 
glat pesto, blendes der blot 
videre, til denne konsistens 
er opnået.
Herefter tilsættes olien, 
indtil pestoen har den øn-
skede konsistens og balance 
mellem oliens fedme, syren 
fra citronen og skarpheden 
fra ramsløget. Smag til med 
salt og peber.
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NeUMANNS 
NATUR

Pilen peger på påske
Vores piletræ skaber hvert forår 
større mirakler end det, påsken 
sædvanligvis er kendt for

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Alle steder finder man pile-
træer med de meget char-
merende gæslinger. Alle 
børn har rørt ved dem, da 
de minder om små bløde 
nyudklækkede kyllinger. 
Gæslinger er piletræets 
blomsterstande, og her lok-
kes der med nektar og pol-
len. 

Nektar er mad og kulhy-
drater for de voksne insek-
ter. Pollen er protein og bru-
ges til at lave ”madpakker” 
til afkommet. Der er vist 7 
vilde bier, der har brug for 
piletræets blomster. Der er 
desværre ikke en plan B 
for bierne – så da det gik op 
for mig for år tilbage, und-
lod jeg at tage en gren med 
hjem til vasen. 

Flittig bi
En af de bier, der er 100 pro-
cent afhængig af pil, er hvid-
brystet jordbi. Den kommer 
ud af puppen på denne tid af 
året og flyver straks til pile-
træet, hvor den tanker op 
og parrer sig kort tid efter. 

Og så graver den en op til 
60 centimeter dyb gang og 
lægger æg sammen med en 
startpakke af både nektar 
og pollen til afkommet. Næ-
ste forår starter det hele for-
fra. Den lever sandsynligvis 
på Fælleden og er spottet på 
Kalvebod Fælled. Men der 
er altid en slange i paradis. 
Der er flere insekter, der 
groft udnytter den flittige 
bi og lægger deres egne 
æg oven i. Og det ender ej 
godt for den hæderlige hvid-
brystet jordbi. Stort set alle 
dyr har parasitter og andre 
banditter, der udnytter de 
ærlige væsner – lidt som ud-
byttesagen med skuffesel-
skaber med videre. Nogle 
parasitiske insekter er så 
specialiserede, at de læg-
ger æg i andre parasitiske 
reder.

 Piletræet er ud over at 
være en gave til vores for-
årsbebudere også til stor 
glæde for børn. Piletræet 
har sandsynligvis navn ef-
ter drenge og pigers leg i 
gamle dage med at lave bue 
og pile fra træet. Det synes 
jeg er vigtigt og passende 
at fortsætte med. Så tag fa-
milien ud i påsken, og find 

pilegrene uden gæslinger 
på – og lav en bue og pil. Se 
eventuelt en video, hvor jeg 
viser, hvordan I kan gøre 
– skriv ‘bue og pil DN’ på 
Google/video. 

Æg-på-ske til påske, 
måske
I kan også netop nu tage en 
gren med hjem og sætte den 
i en potteplante og få pilen 
til at gro. Det gælder også 
alle mulige frø fra Brugsen 
eller naturen. Det er en stor 
ting for børn at se det påske-
mirakel, når noget spirer og 
gror. Påsken er god til at 
sætte drager op i, da der er 
bart, og man kan løbe over 
store afstande. Der er ofte 
jævn vind, og alle i fami-
lien kan deltage. Husk også 
den gode tradition med at 
gemme påskeæg; det er 
langt sjovere i naturen end 
i dagligstuen. Kog desuden 
et par æg, tag ud og tril med 
dem på bjergene på Fæl-
leden. Leg også legen med 
‘æg-på-ske’ og gå eller løb 
om kap. Det kan være en 
bane med forhindringer – 
og spis så æggene bagefter 
til frokost.


