Skolebørn fik skældud
i badet

Midlertidige vejbump
på vej

En gruppe drenge fra 2.
klasse fik skældud af en
fremmed håndværker, mens
de var i bad efter idræt.

Gaden Islands Brygge får
med stor sandsynlighed tre
midlertidige trafikbump,
der skal øge sikkerheden
omkring Havneparken.

side 2

side 3

Roere blev reddet
Tre roere røg i vandet, fordi
skruevand fra havnebussen
kæntrede deres båd. En af
de tre måtte reddes op af
beredskabet.
Foto: Michael Thomsen
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Ny metro til Bryggen bliver boret under Fælleden
Med en ny
metrolinje på
Amager får
Islands Brygge
endnu en
metrostation.
Linjen fører
metroen fra DR
Byen og under
Amager Fælled
til Bryggen.
Men både
Metroselskabet
og flere politikere
forsikrer nu, at
tunnelen bliver
boret, så der
ikke skal graves
i naturen på
Fælleden.
Side 10 og 11
Illustraton: Peter Conrad
Holgersen

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Ring 36 30 15 55

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

foR en gRatis
salgsvuRdeRing
Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du
en fast tandplejer, som kender dig
• Fokus på forebyggelse, så du beholder dine tænder
sunde og flotte hele livet
• Med høj faglighed, kvalitet og moderne behandlingsmetoder, sikrer vi dig den rette og bedste behandling

70 400 597

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

islandsbrygge@tandlaegen.dk
tandlaegen.dk/islandsbrygge

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S

find os på:
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2

NYHEDER

BRYGGEBLADET

23. juni 2022

Håndværker overfuser nøgne børn på skolen
En gruppe små drenge på Skolen på Islands Brygge fik skældud af en fremmed
håndværker, mens de var i bad efter idræt. På grund af uklarhed om, hvor langt ind
i omklædningsrummet håndværkeren kom, undlod skolen i første omgang at oplyse
børnenes forældre om, at episoden foregik i omklædningsrummet
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En gruppe drenge fra 2.
klasse på Skolen på Islands Brygge fik en ubehagelig oplevelse efter en
idrætstime, da en ekstern
håndværker åbnede døren
til omklædningsrummet og
skældte de badende børn
ud. Imod skolens retningslinjer var børnene alene og
uden opsyn af en voksen, da
episoden skete. Skoleleder
Aase Marie Hammer kalder
hændelsen ‘uacceptabel’, og
oplyser, at ledelsen har været i dialog med både håndværkeren og hans firma for
at sikre, at noget lignende
ikke sker igen.

Hold kæft
Ifølge en tråd på skolekommu n i k a t ions p l a t for m e n
AULA, som Bryggebladet
har set, skulle der have udspillet sig hele to episoder
med den pågældende håndværker, der i første omgang
har henvendt sig til en gruppe drenge uden for idrætshallen og bedt dem ‘holde
kæft’. Efterfølgende, mens
drengene er gang med at
bade og klæde om efter
idrætsundervisning, åbner

den samme håndværker
døren til omklædningsrummet og skælder børnene ud
for anden gang. Der er usikkerhed om, hvorvidt håndværkeren kom helt ind i
omklædningsrummet, eller
om han råbte ind gennem
døren.

Det var uacceptabelt,
at en gruppe drenge
fra 2. klassetrin fik
skældud af en fremmed håndværker,
mens de var i bad
efter idræt, fastslår
skoleleder Aase Marie
Hammer.

Skældt ud
Samme dag skriver en afdelingsleder på skolen til
forældrene til drengene,
at børnene ‘desværre oplevede at blive skældt ud i ret
kraftige vendinger’, mens
klassen var til idræt, og at
det ikke skete ‘på den måde
vi ønsker, at der skal tales til
vores elever, og en del elever
blev lidt forskrækkede over
det’. Afdelingslederen nævner ikke, at episoden skete i
omklædningsrummet, eller
at børnene var i færd med
at klæde om og bade. Det
påpeger en forælder kort tid
efter i tråden, men først fem
dage (tre hverdage) senere
svarer afdelingslederen, at
håndværkeren har forklaret, at han kun åbnede døren og altså ikke var inde i
omklædningsrummet. En
hel uge efter episoden bliver en generel orientering
sendt ud til forældregruppen, hvori det bliver oplyst,
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at ‘den pågældende (red.
håndværker) har åbnet døren til drengenes omklædningsrum og skældt ud,
imens de var i gang med
omklædning og bad’.
Uacceptabelt
Skoleleder på Skolen på Islands Brygge Aase Marie
Hammer bekræfter, at episoden har fundet sted.
– Jeg kan bekræfte, at
der har været en episode
på skolen i fredags. Det er
heldigvis yderst sjældent,
at vi oplever den slags. Det
er selvfølgelig helt uacceptabelt, at vores elever
er blevet skældt ud på den
måde, og det vigtigste for os
i situationen var at tale med
drengene for at sikre os, at
de var okay efter episoden,
og efterfølgende at orientere forældrene, skriver hun i
en mail til Bryggebladet og
fortsætter:
– Vi påtalte med det samme over for håndværkeren

selv, at hans adfærd over
for eleverne er helt uacceptabel. Vi har efterfølgende
også været i dialog med
hans firma om episoden, og
vi vil sørge for, at der ikke
kommer lignende situationer med den pågældende
medarbejder. Vi ser meget
alvorligt på, at man har
taget adgang til et lokale,
omklædningsrummet, hvor
man ikke skulle udføre opgaver, og hvor der befandt
sig børn.

Brud på retningslinjer
At drengene var alene i
omklædningsrummet, var
ifølge Aase Marie Hammer
en klar fejl.
– Elever skal ikke være
alene under omklædning i
forbindelse med idræt, og
det er en fejl, at drengene
var alene i omklædningsrummet. Normalt har to
klasser idræt samtidig, så

der både er en kvindelig
og en mandlig lærer til at
være hos eleverne hele tiden, mens de skifter tøj og
bader. Denne fredag var der
kun en klasse, der havde
idræt, og de havde vikar,
som på skift var hos drengene og pigerne. Vikaren
havde desværre ikke fået
besked på, at drengene ikke
skulle være sendt i bad efter idrætstimen, når der
ikke var en lærer, til at gå
med dem. Men vi bruger
naturligvis anledningen til
at genopfriske vores information til skolens vikarer.

Helt inde
Når forældrene i første omgang ikke blev informeret
om, at episoden havde fundet sted i omklædningsrummet, skyldes det ifølge
Aase Hammer, at der var
uklarhed om, hvorvidt
håndværkeren var kommet

ind ad døren eller blot havde åbnet den.
– Der var efter episoden
flere forskellige udlægninger af, hvorvidt håndværkeren havde været helt inde i
omklædningsrummet eller
blot havde åbnet døren til
rummet, og det var på dagen ikke muligt helt at udrede detaljerne, så vi valgte
at orientere om det, vi vidste på det tidspunkt, da vi
syntes, det var vigtigt, at
forældrene fik besked samme dag, som det var sket.
Klasselæreren talte med
børnene om episoden, så vi
kunne sikre, at de var o.k.
Dette fremgik også af den
besked, der blev sendt til
forældrene. Efterfølgende
har en forælder stillet opklarende spørgsmål til episoden og retningslinjerne.
Denne forælder fik svar fra
afdelingslederen indenfor
den svartid, som er fastlagt
i skolens retningslinjer for
kommunikation.
Vil den pågældende håndværker fortsat vil have sin
gang på skolen?
– I forhold til den pågældende håndværker, er vi i
dialog med hans firma, der
håndterer det som en personalesag. Der er tale om en
ekstern håndværker som
ikke har sin daglige gang på
skolen, og den opgave, han
havde i fredags, er afsluttet.

Annoncesælger søges
til Bryggebladet og Ørestad Avis
Er du den nye annoncesælger på
Bryggebladet og Ørestad Avis?

Du aflønnes med en grundløn og en god
provision.

Din opgave bliver at sælge annoncer til
de to aviser, opdyrke nye kunder og rådgive mindre virksomheder i markedsføring.
Der er primært tale om printannoncering,
men vi har også kanaler på web og
nyhedsbrev.

Hør mere om jobbet hos Andreas
Kirkeskov på 20681162.
Send en kort ansøgning til redaktion@
bryggebladet.dk

Islands Brygge og Ørestad er to gode
nabo-bydele på Amager og har et
varieret kultur- og erhvervsliv med både
kulturhus, universitet, koncerthus, arena,
messecenter og massevis af butikker,
restauranter, caféer, shoppingcenter samt
både større og mindre virksomheder.
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Grønt lys til midlertidige
vejbump på gaden
Islands Brygge

ULTIMATIV
FORKÆLELSE

Tre nye midlertidige trafikbump på
gaden Islands Brygge skal modvirke
vanvidskørsel og gøre det sikrere at
færdes i og omkring Havneparken i
sommermånederne
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

I sommermånederne myldrer det med mennesker i
området omkring Havneparken og ikke mindst på
gaden Islands Brygge. Samtidig har der i de seneste år
været flere episoder med
hasarderet kørsel på gaden;
en farlig cocktail.
Derfor stillede SF for nylig medlemsforslag i Teknik- og Miljøudvalget om,
at der laves flere vejbump,
enten permanente eller
midlertidige, for at tæmme
trafikken. På det møde,
hvor forslaget blev stillet,
kunne forvaltningen endnu
ikke svare på, om det kunne
lade sig gøre, og blev derfor
sendt i tænkeboks.
Men nu har forvaltningens fagfolk undersøgt sagen og er nået frem til, at
det ikke alene kan lade sig

BRYGGEBLADET

ØKOLOGISK
WELLNESS HOS
FRISØREN

gøre at opsætte tre midlertidige plastikvejbump på
gaden, men at det også kan
ordnes allerede inden sommerferien.
De tre bump vil blive placeret ud for husnummer 7,
17 og 35 på strækningen
mellem Langebro og Sturlasgade.

gravearbejde andre steder
i byen.

30 kilometer i timen
Forvaltningen lægger imidlertid op til, at der kan etableres permanente vejbump,
samtidig med at den nye
hastighedsgrænse på 30
kilometer i timen træder i
kraft, og hvor der sandsynligvis også skal laves andre
hastighedsnedsættende tiltag på vejen. Det sker efter
forvaltningens forventning
i sidste halvdel af 2024. De
midlertidige bump vil kunne lægges indtil da.
Forslaget om at etablere
midlertidige vejbump på
gaden Islands Brygge blev
drøftet i Teknik- og Miljøudvalget efter Bryggebladets
deadline, men beslutningen
om at bede forvaltningen
undersøge muligheden blev
truffet af et enigt udvalg.

Rystelser hos naboer
De midlertidige bump er
ikke en optimal løsning,
da de ifølge forvaltningen
“forventes at skabe mindre rystelser i tilstødende
ejendomme og vil muligvis medføre reaktioner fra
beboerne, som er tilfældet andre steder, hvor der
etableres plastbump”. Men
det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at etablere rigtige og permanente
bump, da det vil karambolere med andet asfalt- og

Hos ZENZ forkæler vi dig med
sundt og smukt hår, hver gang du
sætter dig i frisørstolen, og vi gør
det uden brug af unødig kemi.
Vores dygtige frisører står klar til
at give dig et personligt tilpasset
look, som fremhæver din naturlige
skønhed på fineste vis.
I alle behandlinger anvender vi
vores egen serie af allergi- og
miljøvenlige produkter.
Læs mere om ZENZ og hvilke
behandlinger vi tilbyder på
www.zenz.dk

LOOK GOOD · FEEL GOOD · DO GOOD
Find din lokale ZENZ-salon på www.zenz.dk I Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk
ZENZ Islands Brygge 79F, 2300 Kbh S I Tlf. 32 96 43 43

The New Beauty Standard
HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

INVITATION - Grand Départ Copenhague Danemark 2022

Kom med til Tour de France-fest
på havnen
TID OG STED:
Fredag den 1. juli kl. 13 - 20
Nordre Toldbod 7,
1259 København K.

Det er en særlig dag for København, når byens gader indtages af verdens bedste
cykelryttere fredag den 1. juli.
Derfor inviterer By & Havn til folkefest på Nordre Toldbod, hvor der er perfekt udsigt
til cykelrytterne, når de kører forbi Den Lille Havfrue langs Langelinie, og ruten
drejer og snørkler sig langs Kastellet.
Løbet kan følges fra en storskærm og Løgismose og Restaurant
Seaside trakterer med gode ting til ganen dagen igennem.
Løbet starter fra Nørre Farimagsgade kl. 16, men allerede
fra kl. 13 er der optakt til ’Le Grand Départ’.
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Distortion

BRYGGEBLADET

“Hvis vi vidste, at
vi aldrig ville se en
soundboks igen,
ville Distortion være
velkommen”
Selvom de fleste fandt Distortions to
arrangementer på Islands Brygge tålelige, så gør
fællesmængden af larm fra arrangementer og især
soundbokse i Havneparken, at naboerne gerne
frabeder sig, at festivalen vender tilbage
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Hvis det var en mulighed,
at vi helt kunne forbyde
soundbokse, men til gengæld få Distortion i havnehyggeformatet hver 14.
dag, så ville jeg sige top, siger Bettina Hartmann, der
i de sidste har gået i front
i kampen for et mere tåleligt støjniveau på Islands
Brygge.
Hun har siden sommer
2020 været med-administrator for facebookgruppen ‘Nej til soundboks-støj
på Islands Brygge’, og for

hende er de udskældte mobilhøjtalere stadig det største problem. Og så længe
det problem er uløst, finder
hun det provokerende, at
der samtidig gives tilladelse
til store musikarrangementer som Distortion på og
omkring Bryggen.
– Vi har stadig et soundboks-problem. Før det problem er løst, så synes jeg
ikke, at det kan være rimeligt, at vi også skal have
alle mulige andre arrangementer, der spiller helt op
til 75-80-90 decibel, som
er virkelig højt. Jeg synes
simpelthen, at det er så røvet.

Tåleligt
Ud over at stå bag og administrere facebookgruppen
har Bettina Hartmann også
deltaget i en lang række
myndighedsmøder om støjproblemerne på Bryggen.
Forud for et møde med

Bettina Hartmann
var ikke synderligt
generet af Distortion
på Bryggen, men så
længe soundboksproblemet ikke er
løst, er al yderligere
larm for meget.

MONDAY
MADNESS

Nu bliver mandage lidt sjovere!
Hver mandag får du nemlig helt vilde
25% rabat på takeaway.

Find LETZ SUSHI på Islands Brygge - Snorresgade 1 eller bestil på www.letzsushi.dk
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myndighederne i sidste
uge udarbejdede hun et
spørgeskema, hvor bryggeboer havde mulighed for at
udtrykke deres oplevelser
af de to Distortion-arrangementer.
Her udtrykker tre ud af
fire, at det generelt set var
enten ‘fint’ eller ‘tåleligt’
at være nabo til Distortionarrangementerne, mens det
for kun en fjerdedel var ‘utåleligt’.
Undersøgelsen er helt
uvidenskabelig og havde
kun 15 respondenter. Men
Bettina Hartmann hæfter
sig ved, at de fleste af besvarelserne kom fra bryggeboer, der bor i første række ud
til Havneparken og derfor
er blandt de mest støjplagede året rundt.
– Hvis andre folk havde
været virkelig sure over
Distortion, så skulle vi nok
have hørt fra dem, siger hun,
men skynder sig at tilføje:
– Jeg tror, at der er en del
flere, der er lidt mellemfornøjede, men som simpelthen ikke orker at kæmpe
mere, fordi de ikke oplever,
at det nytter.

Tak, men nej tak
Selv om størstedelen af respondenterne udtrykker, at
de godt kunne sameksistere
med Distortion i de to dage,
festivalen var på Bryggen,
så svarer 53 procent nej til
flere arrangementer i stil
med havnehyggearrangementet fredag den 3. juni,
og hele 60 procent afviser

flere arrangementer som
det store Distortion X-arrangement ved Langebro
onsdag den 1. juni.
Det tilskriver Bettina
Hartmann blandt andet,
at den samlede mængde
af støj, som bryggeboerne
udsættes for året rundt, er
blevet så stor, at det bliver
meningsløst at evaluere på
enkeltstående arrangementer.

Urimeligt
Hun stiller spørgsmålstegn
ved rimeligheden af, at der
overhovedet skal afholdes
så store og larmende arrangementer midt i byen.
– Der var givet tilladelse
til, at der kunne spilles op til
80 decibel på en hverdagsonsdag aften indtil klokken
22. Det synes jeg faktisk er
urimeligt.
Også
uforudsigeligheden i, hvornår der kommer
larm, og hvor høj den bliver,
er en stor kilde til frustration for Bettina Hartmann.
– Hvis man ved i god tid,
at der vil blive spillet 80 decibel eller derover, kan man
jo søge væk. Men nogle af
de sidste tilladelser blev
først givet i dagene op til arrangementerne, siger hun
og tilføjer:
– Vi havde forberedt os på
arrangementerne onsdag
og fredag, men faktisk var
det arrangementet ved DGI
Byen på Vesterbro om torsdagen, der generede mest.
Det var virkelig højt og kunne høres i hele bydelen. Det

var meget værre end om
fredagen i Havneparken. Så
reelt var vi påvirket af Distortion tre dage i træk.

Ingen klager
Ifølge Københavns Kommunes støjvagt, der hører
under Teknik- og Miljøforvaltningen, er der ikke
kommet nogen klager over
Distortion; hverken under
eller efter arrangementerne. Men det er Bettina
Hartmann skeptisk overfor.
Hun har i hvert fald selv
fået trætte henvendelser fra
støjplagede bryggeboer.
Flere respondenter på
hendes spørgeskema hævder sågar at have været på
gaden med decibelmålere
og registreret for høje lydniveauer. Blandt andet 90
decibel ud for Hair by Dahl
under Distortion X ved Langebro hvor der kun var givet tilladelse til at spille 80
decibel og cirka 70 decibel
ved husmuren på gaden Islands Brygge 17 et stykke
længere nede ad vejen fra
Langebro.
Bryggebladet
har dog ikke mulighed for
at verificere disse målinger.
Men hvis klagerne ikke
når videre til kommunen,
kan det alligevel også være
lige meget.
– Folk henvender sig til
mig, men det tæller ikke
som en klage, siger Bettina
Hartmann og tilføjer:
– Folk klager ikke, fordi
de ikke orker det. Men det
betyder ikke, at alting er i
orden.
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Ingen støjklager
over Distortion
Den kommunale støjvagt modtog ingen klager over
Distortions to festivaldage på Bryggen

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

Trods to dage med fest og
høj musik da festfestivalen
Distortion slog vejen forbi
Islands Brygge, modtog
den kommunale støjvagt
ingen klager over arrangementerne. Det oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.
– Støjvagten modtog ingen klager, hverken skriftlige eller telefonopkald,
vedrørende den lukkede

Distortion X ved Langebro
onsdag den 1. juni. Støjvagten modtog heller ingen telefoniske opkald fra borgere
vedrørende musikstøj fra
Havneparken fredag den 3.,
og der er efterfølgende heller ikke modtaget skriftlige
klager, skriver forvaltningen i en mail.

Skru ned
Støjvagten var selv på pletten under arrangementerne
og greb selv ind i enkelte til-

Selv om Distortion
på Bryggen larmede,
modtog Københavns
Kommunes støjvagt
ingen henvendelser.
fælde på baggrund af egne
vurderinger.
– Blandt andet blev der
anmodet om at skrue ned
på en enkelt scene, da støjmålingen viste over den
fastsatte støjgrænse. Arrangøren rettede ind efter
anvisning.
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Nyheder

PARKERING
Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

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

Kr. 785,64 /md.
Kr. 1.414,13 /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 1.1.2022
Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,
2900 Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

FEST ?

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os
for
et
uforpligtende
tilbud.
skal
forventes
topproducenten
Drouhin.
eller
Påskeæg
ud,fra
gratis
på Islands Brygge.

Påskeæg eller...

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

Amagers rammemand
Professionel indramning
på eget værksted

35-års jubilæum

Få 20% rabat på alle
indramninger, hvis du
medbringer billede af
denne annonce til butikken
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Der er trygt på Bryggen
Borgerne i Amager Vest er mere trygge i deres bydel end gennemsnittet for
resten af København. Det viser ny tryghedsundersøgelse fra kommunen. På
Bryggen handler en del af nærpolitiets arbejde om støj i Havneparken
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Folk føler sig generelt trygge i Amager Vest, og utrygheden blandt borgerne er
tilmed hastigt dalende. Det
viser en ny tryghedsmåling,
som Københavns Kommune har udarbejdet.
Da målingen blev lavet
første gang i 2009, var andelen af borgere i Amager
Vest, der føler sig utrygge i
bydelen, 10 procent. Sidste
år i 2021 lå tallet på 9 procent, men i år er det helt
nede på 3 procent.
Det gør faktisk Amager
Vest til den bydel med den
laveste utryghed i hele
København. Til sammenligning oplever 6 procent
af borgerne i Amager Øst
utryghed. På Nørrebro er
tallet 11 procent, og i Brønshøj/Husum er det helt oppe
på 19 procent. Københavns
Kommune har som målsætning, at andelen af utrygge
beboere ikke må overstige
10 procent i nogen bydel.
Bjarke Alberts, der er leder af Amager Nærpoliti,
kan godt genkende billedet
af, at der er trygt på Islands
Brygge.
– I forhold til kriminalitet
oplever vi ikke ret mange
sager på Bryggen, fortæller
han og tilføjer:

– Tidligere har vi haft
nogle problemer med ungegrupperinger, der kom
fra andre bydele eller byer,
fordi Bryggen er godt forbundet med broer og offentlig transport. Det er noget,
vi følger tæt. På varme dage
kan der også være nogle
særlige udfordringer med
folk. der bader uden for
badezonerne, hvilket kan
være farligt. Det er os – de
lokale betjente – der i samarbejde med vores sejlende
kolleger i vores maritime
beredskab, står for det.

Bryggens ildsjæle
På Bryggen foregår en del
af nærpolitiets arbejde i og
omkring Havneparken.
– Der har vi en del af det,
vi kalder ‘MTU’, altså ‘musik til ulempe’, som primært
er støj fra soundbokse. Vi
vil langt hellere forebygge,

end at udskrive bøder. Men
vi gør det sidste, når det bliver nødvendigt. Derfor har
Dialogforum Islands Brygge, som vi fra nærpolitiet
også deltager i, blandt andet arbejdet med skiltning
af reglerne i Havneparken,
forklarer Bjarke Alberts og
uddyber:
– Vi har stort fokus på dialog med borgerne. Jeg plejer i sjov at sige, at vi hellere
vil tale med borgerne end at
skrive til dem. Derfor indgår vi blandt andet i et dialogforum om Havneparken
med myndighedspersoner
fra kommunen, repræsentanter fra grundejerforeningerne,
handelsstandsforeningen, lokaludvalget med
flere. Vi er efterhånden
kommet godt undervejs
med det arbejde og har
arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige emner, der har at gøre

Amager Vest er blandt
byens tryggeste bydele,
og utrygheden blandt
borgerne er faldende.
med tryghed på Bryggen.
Derudover bidrager vi også
til en nudgingkampagne,
som nogle lokale aktører
har taget initiativ til for at
afhjælpe problemerne med
musik, affald og offentlig
urinering med mere. Der er
nogle ildsjæle på Bryggen,
der virkelig brænder for deres lokalområde. Dem er vi
meget glade for.
Hvis du har en lokal
bekymring på Bryggen eller
noget andet, du gerne vil
vende med politiet, kan du
altid kontakte din lokale betjent. Han hedder David, og
du kan ringe direkte til ham
på 5171 4856. Læs også mere
på dinbetjent.dk

Redningsaktion ved rokonkurrence
En roer måtte reddes op ad vandet, efter at en inrigger kæntrede under en
kaproning i havneløbet. Ingen kom alvorligt til skade

Grundlagt 1987

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

Pure Tea e-butik
Økologisk te af rene teblade uden tilsætning
af aromastoffer importeret fra Kina
Te-meditation alle hverdage mellem 12-13
og gratis te-smagning første og sidste
fredag i måneden mellem 14-16 efter aftale.
Pure Tea Copenhagen - Islands Brygge 63 A 3th - 2300 KBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

find os på:

www.bryggebladet.dk

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Michael Thomsen
redaktion@bryggebladet.dk

En båd fra Hellerup Roklub
kom forrige mandag for tæt
på en havnebus, der var
ved at lægge fra ved stoppestedet ved Bryggebroen.
Det kraftige skruevand fra
havnebussen fik båden til
at kæntre, og alle tre mænd
om bord faldt i vandet. To
af roerne kunne ved egen
kraft komme tilbage i båden, men den tredje måtte
reddes op ad vandet af beredskabet, der var hurtigt
på stedet.
Ulykken skete under det
uformelle
konkurrence
‘Sved på panden’, der bliver
afholdt flere gange i løbet af
sommeren for roklubberne i
København og omegn.

Voldsomt skruevand
– Båden passerede i 6-7
meters afstand fra havnebussen. Pludselig sætter
havnebussen fuld skrue på
propellerne. Det har vi oplevet før uden problemer, men
denne gang blev bunden af
robåden fejet væk, båden
kæntrede, oplyser Thomas

Weise, der er formand for
konkurrencen og fortsætter:
– En roer sad fast i fodsparket under båden og var
temmelig chokeret bagefter. En anden roer fik kanten af båden i hovedet og
blev lidt dizzy og havde lidt
svært ved at finde op og ned
i vandet. Sidste mand slap
nådigt. To af dem kom selv
op i båden, men den sidste
blev i vandet, fordi han var
bange for, at båden ville
kæntre med alt det vand,
der var i den. En reder kom
ud fra land, da han troede,

at manden i vandet var i
nød.
Roerne blev efterfølgende sejlet til Amager Ro- og
Kajakklub af havnepolitiet
med båden på slæb. Ingen
kom alvorligt til skade, men
de tre roere var rystede
over episoden.
Hos Movia er man også
opmærksom på hændelsen.
– Operatøren oplyser,
at havnebussen har ligget i et leje og ventet på at
lægge til ved Bryggebroen.
Her kører propellerne for
at havnebussen ikke skal
drive. Skipperen på havne-

bussen har ikke bemærket
robåden, og ved derfor ikke
hvor tæt på robåden kom.
Besætningen har forklaret, at da havnebussen skal
afgå, observerer de, at der
ligger to mand og flyder ude
i bassinet ca. 30 meter fra
havnebussens agterende.
Besætningen åbner vinduet
og råber til de to mænd, om
de har brug for hjælp. Det
afviser de, da der allerede
er en anden robåd, der er
ved at hjælpe, så besætningen afgår uden yderligere
handling og holder sig godt
på afstand af situationen, siger plandirektør Per Gellert
og tilføjer:
– Operatøren oplyser til
Movia, at politiet har været
inde over sagen, men ikke
gør mere ved den. Operatøren har desuden været i
dialog med roklubben, som
fortæller, at besætningen
på robåden ikke har ageret
korrekt.
Redderne var på pletten,
da en roer måtte hjælpes op ad havnen, fordi
en inrigger var blevet
kæntret af skruevand fra
havnebussen.

UDFLYTNINGSGARANTI ApS
FÅ DIT FULDE DEPOSITUM TILBAGE
Skal du til at fraflytte din bolig?
Gør ligesom mange andre og brug Udflytningsgaranti til din istandsættelse.
Vi giver sikkerhed og garanti på vores arbejde, samt bisidder til dit flyttesyn - kvit og frit.
Det eneste du skal gøre er at overlevere din nøgle og så klarer vi resten!
Vi kan med sikkerhed sige at vi vil spare dig for penge ved brug af vores pakketilbud, i forhold til
hvad regningen ville lyde på fra din udlejer - Vi matcher alle priser fra konkurrenter eller udlejer

FULD ISTANDSÆTTELSE AF
50 kvm. 14.999,- I 80 kvm. 23.999,- I

100 kvm. 23.999,-

VI TILBYDER
UDFL YTNINGSGARANTI
FULD T DEPOSITUM

FLYTNING AF INDBO

AP S

TIL BA GE

FULD ISTANDSÆTTELSE
TRUSTPILOT SIGER ”EXCELLENT”

ALLE HULLER I VÆGGE OG LOFTE LUKKES
MALING AF VÆGGE & LOFTER
GULVAFSLIBNING
GULVLAKERING

VED BRUG AF VORES YDELSE HAR
DU ØKONOMISK SIKKERHED DA VORES
GARANTIORDNING ALTID DÆKKER

Kontakt os og få dit tilbud i dag.
Ganske uforpligtende.

VINDUESPUDSNING
TOTALRENGØRING

SKRIV I3 I KOMMENTARFELTET
OG FÅ 3% RABAT

BISIDDER TIL FLYTTESYNET

Tlf: +45 71749567
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111 havnebuspassagerer
efterladt på én dag
Pinsesøndag blev i alt 111 passagerer efterladt af
havnebussen ved stoppestedet ved Bryggebroen.
Operatørerne bliver løbende mindet om at registrere,
når passagerer går forgæves, fordi busserne er fyldt.
Alligevel går flere episoder under radaren
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Læserfoto
redaktion@bryggebladet.dk

I maj måned registrerede
Movia 113 passagerer, der
blev efterladt ved havnebussens stoppestedet, fordi
havnebussen var fyldt og
derfor ikke kunne tage flere
passagerer med. Men pinsesøndag blev hele 111 passagerer efterladt i løbet af
dagen alene ved stoppestedet ved Bryggebroen.
– Movia har pinsedag, søndag 5. juni fået indmeldinger
om 111 efterladte passagerer ved Bryggestoppestedet
fordelt over hele dagen, fordi
havnebussen var fuld. Både
Movia og operatørerne er
meget opmærksomme på,
at de nye elhavnebusser har
en kapacitet på maksimum
80 passagerer, og den må
ikke overskrides af hensyn
til sikkerheden, skriver Movias plandirektør Per Gellert
i en mail.

Bryggebladet har imidlertid modtaget fotodokumentation fra en årvågen
læser og nabo til stoppestedet, der viser flere andre
episoder, hvor passagerer
efterlades, og som ikke er
registreret af Movia. Blandt
andet 29. maj og 4. juni. Per
Gellert gentager, at Movia
har mindet operatørerne
om, at de skal give oplysning til Movia om efterladte
passagerer.

Søndagstur
Flere af både de registrerede og læserdokumenterede
episoder har fundet sted på
søndage. Og det er i følge
Per Gellert også havnebussens travleste dage.
– Der er som udgangspunkt flere, der benytter
havnebusserne en gennemsnitlig søndag end en gennemsnitlig hverdag. Der er
generelt også ekstra mange
passagerer i forbindelse

med events som eksempelvis Distortion og Copenhell.
Vejret har også betydning
for, hvor mange passagerer
der ønsker at benytte havnebussen.
Derfor bliver der også
skruet op for frekvensen i
sommermånederne.
– Movia er fra 29. maj gået
over til sommersejlplan,
som betyder, at havnebusserne sejler hver halve time
fra klokken 10-22 i weekenden i stedet for som normalt
med 45 minutters mellemrum. Vi fortsætter med at
indsamle data og analysere
dem, og dette arbejde indgår i den løbende dialog
med Københavns Kommune.
Havnebussens operatører bliver mindet
om, at de skal registrere, når bussen er
fyldt, og de derfor må
efterlade passagerer.

HEY IDA BYDER PÅ SKØN
FROKOST OG LÆKKER BRUNCH
GENNEM HELE SOMMEREN
Vi glæder os til at se dig på Københavns
bedst beliggende bistro – på vandet!

Find os langs Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Bordbestilling via dinnerbooking.dk
Ring til os på 33 18 46 73
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Ny metrostation på Bryggen
Islands Brygge kan få en ny metrostation i Havnestaden.
Det fremgår af det udspil til en ny metrolinje på Amager,
som partierne bag Lynetteholm-forliget har har fremlagt
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: KK
redaktion@bryggebladet.dk

En ny metrostation i området omkring Bryggebroen
og Axel Heides plads er i
støbeskeen. Det fremgår
af det forslag, til en ny metrolinje på Amager, som
partierne i forligskredsen
bag Lynetteholm-projektet
((A, C, V, B, F, O og I) ) har
fremlagt.
Den nye metrolinje, med
navnet M5, skal ifølge
udspillet køre fra Lynetteholm i nord til Refshaleøen og Kløverparken på
nordøstamager.
Herefter
krydser linjen den gamle
lufthavnsmetro ved Lergravsparken hvorefter den
fortsætter til et nye stop ved
Amagerbrogade for at forsætte til DR-byen, hvor den
krydser Ørestadsmetroen
inden den kører under
Amager Fælled til den nye

station ved Bryggebroen på
Islands Brygge. Slutteligt
kører den så under havnen
inden den rammer hovedbanegården og metrocityringen.

Det blå snit
Netop turen under havnen
er det springende punkt i
planlægningen af kommende metrolinjer. Den gamle
metro, der kører under
havnen mellem Christianshavn og Kongens Nytorv
nærmer sig nemlig sin kapacitetsgrænse, og det kan
ikke vare længe før togene
bliver så propfyldte på denne strækning, at folk kommer til at gå forgæves og
metroen bliver uattraktiv.
Derfor skal der hurtigst muligt laves et nyt ‘snit’ under
havnen.
Det har været et kendt
problem i lang tid, og der
har været flere forskellige

løsningforslag på bordet,
der alle involverer metroforbindelse til Refshaleøen
og Lynetteholm, der ikke
kan byudvikles før der er
etableret kollektiv transport. Men tidligere forslag
har også været lidt mere
nærige med metrostationerne og ville eksempelvis
nøjes med at bygge en ny
station under den eksisterende Islands Brygge Station og føre linjen direkte
derfra til Hovedbanegården uden at betjene det sydlige Islands Brygge.

For dyrt, og dog
Ifølge gruppeformand for
SF Klaus Mygind blev det
ellers drøftet allerede i
2020, om det kunne lade sig
gøre at udvide linjen lidt for
at metrobetjene de yderligere byområder på det sydlige
Bryggen og ydre Amagerbro. Det blev efter sigende

dengang vurderet for dyrt
i forhold til passagergrundlaget. Men nu har Metroselskabet, på foranledning
af politikerne, regnet efter
igen og er nået frem til, at
det alligevel godt kan svare
sig.
Klaus Mygind er glad for,
at alt nu tyder på, at Bryggen får endnu en metrostation. Og det i et område, hvor
der både er mange boliger
og virksomheder.
– Det vil metro-dække Islands Brygge meget bedre
og gøre hele bydelen stationsnært.
Den begejstring deler Jonas Bjørn Jensen (S):
– Det bliver en smule dyrere, men til gengæld får vi
metro-betjent nogle tæt befolkede område på eksempelvis Islands Brygge.
For selvom passagergrundlaget bliver stort nok
til, at det kan betale sig at
føre metroen længere ud på

Amager og til det sydlige
Islands Brygge, så bliver
den samlede regning stadig
næsten dobbelt så stor, som
ved den oprindelige, kortere linjeføring. Den samlede
regning løber op i 13,7 milliarder kroner.

Bliv hørt
I første omgang har politikerne blot peget på området ved Bryggebroen, men
præcis hvor en kommende
metrostation skal placeres
ligger ikke fast i nu.
– Vi lægger op til en placering i nærheden af Bryggebroen, Axel Heides Plads
og Axel Heides Gade. Men
efter sommerferien åbner vi
for en stor åben borgerhøring, hvor de lokale borgere
får mulighed for at komme
med deres input til, hvor det
giver bedst mening at placere stationen, forklarer Jonas
Bjørn Jensen.

En ny metrostation
kan være på vej i
området ved Axel
Heides Plads i Havnestad. Grundejerforeningen slipper
umiddelbart for
at spytte i bøssen,
når projektet skal
finansieres

Metro
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Med den nye
linjeføring
får Islands
Brygge sin
anden metrostation.
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“Vi kommer
ikke til at grave
Fælleden op”

Der er politisk enighed om, at et kommende metrobyggeri
ikke skal genere Amager Fælled.

En ny metroforbindelse mellem DR
Byen og Havnestaden på Bryggen
bliver boret under Amager Fælled.
Muligheden for at grave tunnelen
ned oppefra er end ikke undersøgt
og ingen af de to nye stationer
kommer til at ligge på fredet jord

Metrobidrag fra
beboere i Havnestad
er ikke på bordet
Den nye metrolinje på Amager skal, ud over ved
grundsalg, blandt andet finansieres af metrobidrag fra
private grundejere. Selvom man i SF mener, at den
værdistigning, som boligejere får, når de bliver naboer til
en metrostation, er en del af det samlede billede, er det
for nuværende ikke på tale, at beboerne i Havnestad skal
til lommerne, når der skal bygges en station i bydelen
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det er dyrt at bygge metro.
Og med det nye forslag til
en ny metrolinje med hele
ni stationer fra Lynetteholm til Hovedbanegården
via Amagerbro og Islands
Brygge bliver regningen
dobbelt så stor som det oprindelige oplæg i statens
infrastrukturplan med kun
fire nye stationer.
13,7 milliarder kroner
løber projektet op i. En regning der blandt andet skal
betales ved at sælge grunde
på den kommende kunstige
ø Lynetteholm. Men også
private grundejere langs
metrolinjen må til lommerne. Her peger pilen primært
på Refshaleøens Ejendomsselskab, der sidder på det
meste af Refshaleøen, og
på Skanska, der ejer store
arealer på nordøst-Amager.
Udbygningen af den kollektive transport, altså
metroforbindelsen, er en
forudsætning for, at disse

områder overhovedet kan
bebygges. Men derudover
vil en metroforbindelsen
også øge værdien af arealerne betragteligt. For at
undgå at private udviklingsselskaber skal stikke
en masse penge i lommen,
som de kun har tjent, fordi
staten og kommunen har
brugt skatteydernes penge
på at bygge en metro, bliver
disse grundejere pålagt at
betale en del af regningen.
Et såkaldt ‘metrobidrag’.

Ikke på bordet
Men metroen kommer jo
også til Bryggen, og boligejerne i Havnestad kan
dermed også se frem til en
stigning i prisen på deres
lejligheder. Alligevel er der
ikke noget, der tyder på, at
Grundejerforeningen Havnestad vil blive pålagt samme metrobidrag, selvom
gruppeformand for SF og
beboer i Havnestad Klaus
Mygind som udgangspunkt
mener, at det ville være rimeligt nok.

– Det ligger ikke i kortene, men som jeg ser det,
så sker der det, at når der
kommer en metro, så kommer der en værdiforøgelse
af både virksomheder og
boliger i området. I SF er vi
klar til at vurdere, om det
skal regnes med, når den
endelige finansiering skal
fastlægges, siger han og uddyber:
– Vi skal jo lave en retfærdig finansiering. Og
hvis ens lejligheder bliver
meget mere værd, fordi
der kommer bedre infrastruktur, så er det en del af
billedet.
Han understreger dog, at
det ikke er noget, der ligger
på forhandlingsbordet på
nuværende tidspunkt.
Det kommer det heller
ikke til, hvis det står til Socialdemokratiet. Det fastslår Jonas Bjørn Jensen:
– Det er ikke vores ønske,
at grundejerforeningen på
Bryggen skal betale metrobidrag, og det kommer vi
heller ikke til at stemme for,
hvis nogen foreslår det.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: KK
redaktion@bryggebladet.dk

En kommende ny metrolinje fra Amagerbro til Islands
Brygge bliver boret under
Amager Fælled, som derfor
ikke bliver direkte berørt
af anlægsarbejdet. Det oplyser Metroselskabet i en
mail til Bryggebladet.
Metroselskabet har lavet
de analyser og beregninger,
der ligger til grund for det
forslag til en ny metrolinje
med navnet M5, som partierne bag forliget om Lynetteholm spillede ud med
i forrige uge. Den nye linje
skal blandt andet forbinde
DR Byen metrostation med
en ny station omkring Bryggebroen på Islands Brygge
og skal i den forbindelse føres under Amager Fælled.

Cut-and-cover
Det har allerede på forkant skabt bekymring for,
hvordan selve anlægget af
metroen vil påvirke naturen på Fælleden. Da man i
sin tid arbejdede på at føre
en biltunnel – den såkaldte
havnetunnel – under Amager Fælled, arbejdede man
nemlig med den såkaldte
‘cut-and-cover’-metode, der
groft sagt betød, at man
ville grave en dyb rende
tværs gennem Fælleden,
som man så kunne sænke
tunnelelementerne ned i
og efterfølgende dække til
med jord igen. Denne metode blev dengang vurderet
som billigere, end hvis man
valgte at bore tunnelen.

Men Metroselskabet forsikrer altså nu, at de nye
analyser tager udgangspunkt i en boret tunnel, og
tilføjer samtidig, at det, ud
over at genere naturen mindre, også får et lavere CO2forbrug end cut-and-covermetoden.

Boret løsning
Heller ikke blandt politikerne bag aftalen har det været
på tale at grave på Fælleden
i forbindelse med det kommende metrobyggeri.
– Jeg forestiller mig slet
ikke, at cut-and-cover kan
komme på tale, fastslår SF’s
gruppeformand Klaus Mygind og fortsætter:
– Metroen skal køre under jorden, og jeg kan slet
ikke forestille mig andet,
end at det er mest fornuftigt
at bore den hele vejen.
Jonas Bjørn Jensen (S),
der ud over at være medlem
af Borgerrepræsentationen
også er nyudnævnt medlem
af Metroselskabets bestyrelse, afviser også blankt,
at der bliver gravet på Fælleden.
– Vi kommer ikke til at
grave Fælleden op, fastslår
han og fortsætter:
– Det bliver en boret løsning. Både fordi vi ikke ønsker at røre naturen på Fælleden, og fordi det giver god
mening, når vi allerede skal
bore tunnelen både under
Amagerbro og videre under havnene. Jeg tror ikke
engang, at det ville være ret
meget billigere med en cutand-cover-løsning på Fælleden.
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❚ Foto

Byens sjæl

Hver måned er
der begivenheder
på Bryggen, der
kan få dig til at
grine eller græde.
Begivenheder der
gør dig klogere.
Begivenheder for
børn. Koncerter
og udstillinger.
Alt muligt. Læs
her, hvad du ikke
vil gå glip af i den
kommende tid

Vinderne af Dansk Arkitektur Centers fotoudstilling
Fang din by blev kåret i
sidste uge. Alle de udvalgte
fotos kan opleves på Bryghuspladsen indtil oktober.
Hvert år deltager tusindvis af både professionelle
og amatørfotografer i fotokonkurrencen Fang Din By.
Fra 24. februar til 24. april
blev der indsendt, uploadet
og tagget 5300 fotos med
#dacfangdinby2022,
som
dermed deltog i konkurrencen om at blive blandt de udvalgte 56 fotos, der nu står
udstillet på Bryghuspladsen
foran Dansk Arkitektur
Center. Ud af dem blev der i
sidste uge kåret seks vindere; tre i hovedkonkurrencen
og tre i skolekonkurrencen.

Tekst: Andreas Kirkeskov

Årets tema var ‘byens sjæl’,
og deltagerne var opfordret
til at forsøge at fange motiver, der viste, hvad der var
særligt ved netop deres by,
og hvad der skaber forbindelser mellem dem og byen
på godt og ondt. ‘Om det er
ens barndomsgade, hvor
man lærte at stå på rulleskøjter, skolegården, hvor
man fik sit første kys eller
et bygningsværk, som man
cykler forbi hver dag’, som
det hed i opdraget.
Udstillingens 56 fotos og

redaktion@bryggebladet.dk
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Sjælefulde fotos

de seks vinderfotos er udvalgt af en jury bestående
af model og fotograf Helena
Christensen, anmelderrost
forfatter og fast tegner for
Politiken med striben Ting
jeg gjorde Maren Uthaug,
sidste års vinder af Fang din
by 2021 Oliver Sperling, direktør for Copenhagen Photo Festival Maja Dyrehauge
Gregersen, og programchef
på Dansk Arkitektur Center
Tanya Lindkvist.
Fang din by-fotoudstilling
kan opleves gratis på
Bryghuspladsen frem til
2. oktober. Derudover kan
billederne ses på Folkemødet i Allinge. I hele juli er
udstilling at finde på Dokk1
i Aarhus, i august foran Hovedbiblioteket i Sønderborg
og i september på Faaborg/
Ringe bibliotek.
Om vinderfotoet ‘Dame og statue’
sagde juryen: "Et vinderfoto man
husker – det er flot komponeret og
bestemt ikke kedeligt. Modsætningen
mellem den ældre dame, der stille
nyder sin avis i morgensolen, og den
store patriarkalske statue med sin tavle
i hånden er skøn. Damen med avisen
lader sig ikke dominere af den skyggende statue, men sameksisterer på
fineste vis. Sjælen er her udefinerbar
og opstår i mødet mellem byens historie og det hverdagsliv, der leves i den."
Foto: Tanja Zhigalova.

❚ Sankthans

❚ Cykelløb

Sanktehans sanktehans

Tour de France
skaber nyt byrum

Efter to bålløse somre vender Kulturhuset Islands
Brygge tilbage med et brag
af en sankthansfejring med
livemusik, nycirkus og båltale fra forsanger i Magtens
Korridorer, Johan Olsen.
Bryggens Spisehus tænder op i grillen og tilbyder
grillbuffet hele aftenen,
mens Amagers lokale storbyteater GLiMT underholder med deres hæsblæsende
nycirkuskoncertopsætning
CameliOrquestra. Artisterne er alle vanvittigt dygtige
akrobater, og deres fusion
af nordisk folk-punk-gypsyfunk sætter pulsen i gang,
mens akrobatikken skaber
humoristiske, rørende, imponerende og nervepirrende øjeblikke.
Aftenens musikalske indslag bliver sparket i gang af
det cubansk-skandinaviske
band Yemi Valdes Latin
Band, der sætter fut i dansefesten med en lækker
blanding af salsa, rumba,
bolero, son montuno, timba
og guaguanco med indflydelse af jazz- og afrofusion
samt andre latinamerikanske rytmer som bachata
og merengue. Bandets syv
medlemmer har alle deres
musikrødder i Havanna.
Inden sankthansbålet
tændes, byder svenske Sarah MacDougall på episke
og catchy sange i en sommerlig blanding af folk-,

Amagers lokale
storbyteater GLiMT
opfører deres vanvittige nycirkuskoncert
CameliOrquestra til
sankthansaften på
Islands Brygge. Foto:
Søren Meisner

Sankthansaften på Bryggen torsdag den 23. juni klokken 17-23. Underholdning og
bål foregår på gruspladsen
mellem Havneparken og
Kulturhuset Islands Brygge.
Fri entré. Mad og drikke kan
købes i Bryggens Spisehus.

Sankthans på
Bryggen:
pop- og rock-elementer.
MacDougall, der er bosat i
Canada, er en prisvindende
singer-songwriter,
kendt
for sine poetiske og passionerede optrædener.
Vi er vant til at høre ham
skråle om looooooorte
parforhold som forsanger
i Magtens Korridorer og
fortælle
underholdende
fakta om naturen og dyrene i podcasten Vildt Naturligt, men denne aften står
Johan Olsen for den traditionsrige sankthansbåltale.
Efter Olsens bevingede
ord synges midsommervi-

sen, og bålet tændes klokken 21:15.
Vi binder en flowerpowersløjfe om aftenen med
en heftig omgang ’anadolurock’ fra det tyrkisk/danske band Tuhaf. Gruppen
har siden 2015 rystet de
skrå brædder med deres
psykedelisk popmusik med
rødder i 70'ernes tyrkiske
genre 'anadolu-rock'. Glæd
dig til at feste til en kombination af gnistrende elektropop, hvinende sjælere
om savn og sorg og klassisk
70'er-rock i stil med Led
Zep og Erkin Koray.

17:00 CameliOrquestra – en vanvittig
nycirkuskoncert af
GLIMT. For hele
familien.
18:30	Yemi Valdes Latin
Band (koncert)
20:00 Sarah MacDougall
(koncert)
21:00 Båltale ved Johan
Olsen
21:10 Vi synger Midsommervisen
21:15 Sankthansbålet
tændes
21:30 Tuhaf (koncert)

Tourens tur gennem København giver anledning
til et nyt byrumsforsøg, der
skal puste liv i en af de mest
udskældte pladser i byen.
Søren
Kierkegaards
Plads mellem Dansk Arkitektur Center og Den Sorte
Diamant er nærmest skoleeksemplet på et ikke-sted.
Men op til og under Tour
de France bliver pladsen
omdannet til et rekreativt
område, hvor fans enten
kan følge intenst med i løbet på storskærm eller tage
en tiltrængt ‘lur de france’
i det græs, der bliver rullet ud i det nye byrum.
Pladsen vil rumme alt fra
udstillingsområder til grøn
beplantning, legeområder,
food trucks og pergolaer,
man kan sidde under. Den
københavnske tour-etape
kører også lige forbi pladsen, som derfor bliver et
ideelt sted at følge slagets
gang.

Forsøgsplads
Det såkaldte ‘fan-spot’
åbner den 29. juni, hvor
Tourens holdpræsentation
også finder sted, men det
nye grønne byrum får lov
til at blive stående resten af
sommeren. Det skal nemlig
give inspiration til en frem-

tidig permanent udformning af pladsen, der indtil
nu har været notorisk uinspirerende trods sin unikke
beliggenhed.
Fanspottet og byrumsforsøget på Søren Kirkegaards Plads er blevet til i
samarbejde mellem Køben-
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Sanketur på Amager Fælled
den 19. juni klokken 15:00.
Billetter koster 300 kroner og
kan købes på sanketure.dk

Foto: Thomas Askov
havns Kommune og alle
pladsens naboer, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet ved Krigsmuseet,
Slots- og Kulturstyrelsen
og den filantropiske forening Realdania.
Københavns
overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over,
at Grand Départ kan være
løftestang for vores byudvikling af København:
– Søren Kierkegaards
Plads ligger i hjertet af
København og er en unik
ramme for kulturaktiviteter og byliv. Det skal vi udnytte i højere grad, end vi

gør i dag. Jeg er rigtig glad
for, at vi sammen med kulturinstitutionerne
rundt
om pladsen etablerer et
fanspot, der både favner
Tour-festen og kulturlivet,
og som kan bruges som rekreativt samlingssted hen
over sommeren af københavnere og kulturgæster,
skriver hun i en pressemeddelelse.
Kulturfanspot på Søren
Kierkegaards Plads ved Den
Sorte Diamant åbner den 29.
juni 2022 til den 3. juli med
kulturaktiviteter, storskærm
og events. Det midlertidige

byrum kan benyttes af københavnere og byens gæster
i cirka seks uger efter Tour
de France.
Under Tour de France bliver
Søren Kirkegaards Plads,
der normalt er gold og
vindblæst, til et grønt og
rekreativt ‘fanspot’ med
storskærm og forskellige
kulturelle aktiviteter. Illustration: BOGL og PLADS,
landskabsarkitekter,
udvikling og byrumsevaluering. Malmös Landskab og
Social Craft tekstiler, anlæg
og realisering.

ønsker alle en god sommer.
Kom ned i Genbryggen og forny din
garderobe uden CO2 aftryk.
I sommerperioden fra 4.7.- 9.8.
har vi åbent lørdag kl. 11-14.
Find os på Facebook
Genbryggen, Reykjaviksgade 2, kld.
2300 København S
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Tag på sanketur på Amager
Fælled, og smag på de mange spiselige planter, urter og
bær, der vokser i Bryggens
baghave.
Thomas Askov har arbejdet som kok, siden han blev
udlært i 2004. Han har sammen med sin kæreste Nina
Christensen virksomheden
Sanketure, hvor de tilbyder
ture ud i forskellige grønne
områder, hvor de guider til,
hvilke spiselige planter der
kan findes, og hvad de kan
bruges til. Blandt andet på
Amager Fælled.
Turen starter fra DR Byen
metrostation og går i zigzag
hen over Fælleden i cirka
to timer. Undervejs er der
mulighed for at stifte bekendskab med årstidens
planter. På Fælleden kan
man eksempelvis støde på
strandkarse, ramsløg, mirabelle-blomster og meget
andet. På turen giver Thomas Askov tips og tricks
til, hvordan de forskellige
planter kan bruges, og alle
deltagere går hjem med to
opskrifter, som de kan prøve kræfter med i køkkenet
efterfølgende.
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S
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T

Spis
Fælleden

PA T E R

❚ Natur
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Nyheder
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Ny
containerby
klar til
studiestart
Til studiestart i sensommeren
åbner CPH Village Amagerbro ved
Københavns Universitet dørene for
indflytning af 88 studerende. Det er
den tredje af ti nye studiebyer rundt
om i København på uudnyttede
grunde og i oversete åndehuller, hvor
alle dimensioner af bæredygtighed er
tænkt ind i alle processer
Tekst: Victoria Bloch Blytt
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez

Ny grøn og rød
studieby er snart
klar til indflytning
bag ved Københavns Universitet
Søndre Campus.

redaktion@bryggebladet.dk

Efter sommerferien kan 88
studerende flytte ind i en
helt ny containerstudieby
på Amagerfælledvej, lige
bag ved Bikuben-kollegiet.
Det bliver den tredje af i alt
ti nye studiebyer fra CPH
Village og tilbyder en billig bolig til studerende, der
ønsker at bo småt, centralt,
socialt og grønt.
– Vores tredje studieby
er placeret på en lille tomt
midt i byen, mens de andre
generelt er en anelse større
og lidt mere skjulte områder, hvilket giver os mulighed for her at interagere
mere med bylivet og lokalsamfundet, fortæller Frederik Noltenius Busck, der er
medstifter af CPH Village,
på en bænk i solen i en af
CPH Villages eksisterende
studiebyer i Jernbanebyen
på Vesterbro.

Unikke studiebyer
Hver nye studieby er sin
egen. Den nye på Amagerbro kommer til både at være
den mindste og den højeste
med containerboliger i tre
etager. Hver lejer har egen
etværelses lejlighed med
et lille køkken, mens man
deler entré og bad med én
nabo.
De 88 studieboliger er fordelt i fire kvadrater af treetagers bygninger med otte
lejligheder på hver etage,
undtagen stuen, hvor der er
færre lejligheder til fordel
for fællesarealer.
– Der vil være et fælles
gårdområde i midten af hver
bygning, samt fællesarealer
i hver stue med forskellige
funktioner såsom vaskerum,
studiested og stort fælleskøkken, forklarer Frederik
Noltenius Busck.
På den måde opholder
man sig automatisk i alle
bygninger og møder folk på
tværs.

Social bæredygtighed
Fælles for alle CPH Villages
er netop visionen om bære-

dygtighed, ikke kun miljømæssigt, men lige dele økonomisk og socialt.
– Især når man bor småt
og som studerende, er det
sociale aspekt vigtigt, konstaterer Frederik Noltenius
Busck og ser ind i det flittigt
brugte fælleshus på Vesterbro, hvor der lige nu sidder
flere og læser alene og i
grupper.
Faktisk arrangerer CPH
Village en månedlig fællesspisning, hvor man kan
byde de nyligt indflyttede
velkommen. I tillæg er
der eksempelvis sammenskudsmiddag hver mandag
på Vesterbro. Fællesskabsfølelse medfører større
ejerskabsfølelse og ansvar
for der, hvor man bor, og
hinanden.
– Vi lytter meget til feedback fra lejerne og søger
hele tiden at forbedre mulighederne for projekter og
møder på tværs. Desuden
fokuserer vi på diversitet
blandt de studerende ved
at udvælge ansøgere fra
forskellige studieretninger,
siger Frederik Noltenius
Busck.

Vision og mission
Alle byerne er del af et større projekt om at bygge hele
ti nye studiebyer for til sidst
at nå frem til den mest optimale, især med fokus på at
opnå CO2-neutralitet. Faktisk står bygningssektoren
globalt for cirka 40 procent
af alle CO2-emissioner. Der
er altså virkelig behov for
en mere bæredygtig og ansvarsfuld bygningssektor.
– På Vesterbro har vi allerede nået en 50 procent reduktion i CO2-emissioner i
forhold til konventionel bygning, så CO2-udledningen
er 6 kilo per kvadratmeter
årligt, hvilket formentlig
bliver endnu lavere på Amagerbro, siger Frederik Noltenius Busck.
Det lykkes måske at blive helt CO2-neutral i den
femte by, som skal bygges i
Nordhavn.

Forandring og fremtid
Egentlig er det allerede
gået hurtigt fra første idé
om cirkulært byggeri med
skibscontainere i 2014 til

åbning af 164 studieboliger
på Refshaleøen i 2018, så
184 på Vesterbro i 2020 og
nu til efteråret 2022 åbning
på Nørrebro med hele 362
studieboliger i tillæg til de
88 på Amagerbro.
Selve idéen om at bygge
flytbare boliger kom fra
virksomhedens anden medstifter Michael Deichmann
Plesner.
– Vi kendte hinanden fra
studietiden på Københavns
Universitet tilbage i 2007,
hvor vi begge var aktive i en
studenterforening, der ville
gøre universitetet mere
bæredygtigt, fortæller Frederik Noltenius Busck. Da
vi igen mødtes i 2014, var
vi begge lige blevet fyret –
igen. Vi havde begge i vores
arbejdsliv en oplevelse af at
være fanget i bureaukrati
og af ikke at kunne handle
i forhold til at forandre samfundet i en mere bæredygtig retning. Blandt andet i
FN, i Folketinget eller som
konsulenter. Vi er nok ikke
skabt til at arbejde i store
organisationer.
Den oprindelige tanke
om skibscontainere var en

udnyttelse af allerede eksisterende byggematerialer
i kombination med containerens fleksibilitet og flytbarhed. Studieboliger var
oplagt grundet størrelsen
og efterspørgslen.
– Vi kender jo ikke fremtiden, så jeg tænker det, at
bygge fleksibelt og flytbart,
som en anerkendelse af
ikke at være masterminds. I
stedet er fremtidssikringen
at gøre det nemt at flytte,
modificere og gentænke
anvendelse af vores boliger,
fremhæver Frederik Noltenius Busck.

Ikke begrænset af viden
Fra idé til virkelighed kan
vejen være lang og snørklet.
– Hele vores proces er
klart præget af, at vi begge
to er amatører uden nogen
baggrundsviden inden for
hverken byggeri eller virksomheder. Vi er så at sige
ikke begrænset af viden
om, hvad man kan og ikke
kan. Det har gjort det lettere at afprøve nye, mindre
klassiske veje, men samtidig via en masse fejl at få en

masse læring, konstaterer
Frederik Noltenius Busck.
Første udfordring var
promovering af idéen for at
søge støtte.
– Responset var altid, at
vores idé var for flyvsk. Det
tog vi konsekvensen af og
byggede en prototype, altså
en skibscontainer med bad,
køkken og alt klar til indflytning. Så ændrede diskussionen sig, da folk konkret kunne se et produkt
og forstå konceptet, siger
Frederik Noltenius Busck
og ser ud over den frodige
plads mellem husene i CPH
Village Vesterbro.

Udfordring og udvikling
Anden store udfordring var,
da det viste sig at være ulovligt at bygge på de tomme
grunde i København. Så
Frederik og Michael brugte
et år på at ændre lovgivningen, som muliggjorde studieboliger i byens tomme
arealer. Heldigvis var det
intet problem med ansøgere, da den første CPH Village på Refshaleøen var klar
til åbning, og 3000 skrev sig
op i løbet af de første måneder.
Til dato har over 7000 studerende skrevet sig op til
CPH Villages studieboliger
i København og faktisk har
flere kommuner over hele
landet nu taget kontakt til
CPH Village med interesse
for projektet; også blandt
andre målgrupper. En fremtidig version kunne blive
byer med blandede generationer, men i første omgang
er der stadig studieboliger
på tegnebrættet, og den næste er snart klar til indflytning på Amagerbro.
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Advokat

Diætister

Fotografer

Handyman

Murere

Smørrebrød

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

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

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

Personlig assistance
Bryggens altmuligmand v. René M. Hansen
Tlf. 28993925, Nolde25@gmail.com

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

Dyreartikler

Fotohandlere

Historiefortælling

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

Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 32 95 63 61
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 18.00
Lørdag: kl. 10.00 – 14.00

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

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

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

Frisører

Indretning

Begravelse

Ejendomsmæglere

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

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Ejendomsservice

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

Italiensk Is

Apoteker

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk
Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

EMS-Ejendomsservice
www.ems.dk - Tlf: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.dk

Elektrikere

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

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

Genbrug

Fodterapi

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

Fysioterapeuter

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

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

Foreninger

Gulvservice

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk
Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

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

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

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

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

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

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
Hos Amal
Egilsgade 4
20843136 - www.HosAmal.dk
Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

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

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

www.bryggebladet.dk

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

Tandlæger
TANDLÆGEN.DK
v/ Søren Nielsen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
Islandsbrygge@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/koebenhavn-s/
islandsbrygge/

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

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

www.burchhardt.dk

Test din viden om
Islands Brygge

1. Hvor mange daglige passagerer var der på
Islands Brygge metrostation ved seneste
optælling?
a. 7.200
b. 14.400
c. 21.600
2. Hvor mange fodgængere og
cyklister benytter Bryggebroen på et
hverdagsdøgn?
a. 1.150 fodgængere og 5.550 cyklister
b. 2.300 fodgængere og 11.100 cyklister
c. 3.450 fodgængere og 16.650 cyklister

4. Hvem var bygherre bag Cirkelbroen, som
forbinder Christiansbro med Applebys
Plads over Christianshavns Kanal?
a. Realdania
b. By & Havn
c. Nordea-fonden
I sidste nummer spurgte vi: ”Hvad skete
der på Bryggen den 27. januar 1945?” Det
burde have stået den 27. januar 1943… og
svaret:” Bryggen blev ved et uheld bombet
af engelske fly”. Tak til Sussi Paddison for at
være årvågen.

3. Hvem var bygherre bag Lille Langebro?
a. Københavns Kommune
b. By & Havn
c. Realdania

(se svarene på side 19)
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Hvor var
kvinderne?
Kvinder er ofte fraværende i historiefortællingen, såvel
som i bybilledet, hvor kun få bygninger, vejnavne og
statuer vidner om kvinders betydning. Så hvor var
kvinderne? Kvinders rolle i historien generelt og i dansk
arkitekturs guldalder fra 1920-1980 blev diskuteret
på Dansk Arkitektur Center efter lukketid dirigeret af
arkitekt Ane Cortzen
Tekst: Victoria Bloch Blytt
Sandstad
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

I København er der flere
statuer af dyr end af kvinder. Faktisk forestiller kun
fem ud af de 101 navngivne
statuer kvinder, mens 27
forestiller dyr, og de resterende 70 forestiller mænd.
Den kæmpe repræsentationsforskel illustrerer tydeligt den flere hundrede år
gamle kønsskævvridning,
som historieskrivning stadig viderefører.
– Vores blik på og forståelse af os selv i nutiden afhænger af vores kendskab
til og repræsentation i datiden. Samtidig afgør det,
hvilken fremtid vi forestiller
os og skaber. Altså er der
behov for en større nuancering, derfor vil vi i aften
høre de glemte historie om
kvinder i historien og ar-

Hvad kræver det
at opnå en større
repræsentation
og kendskab? Gry
Jexen, Henriette Steiner og Ane
Cortzen (fra højre
til venstre) diskuterer, hvorfor vi
sjældent hører om
kvinder i historien
og i arkitektur.

kitektverden, byder Tanya
Lindkvist, programchef ved
DAC, velkommen.
Med til at diskutere temaet kvinde kend din by er
historiker og forfatter Gry
Jexen og Henriette Steiner,
arkitekt, lektor og projektleder på forskningsprojektet Women in Architecture.

Den hverdag vi lever i
Den hverdag vi lever i med
huse, gadenavne, kirker,
gamle bygninger og høje
statuer præger det liv, der
udformer sig.
– Kvinder har lige så vel
som mænd været med til at
bygge og forme den hverdag, vi lever i, men de er meget lidt synlige og sjældent
kendte, fortæller Henriette
Steiner.
Der findes en stor viden
om guldalderperioden i
dansk arkitektur i perioden 1920-1980 nationalt
såvel som internationalt,
men man hører kun om de
mandlige arkitekter.
– Med vores treårige
forskningsprojekt undersøger vi den store gruppe af
vigtige og dygtige arkitekter, som var kvinder, siger
Henriette Steiner.
Forskningsprojektet er
halvvejs og har indtil videre
givet anledning til podcastserien ”De glemte arkitekter” og bogen ‘Bywomen
– en guidebog til hverdagsarkitektur i København og
omegn’.

– I guidebogen forsøger vi
at vise bredden med vores
valg af 50 forskellige kvinder. Fotografier, beskrivelser og kort giver mulighed
for selv at besøge stederne
og mærke tyngden af de
vidt forskellige typer rum,
forklarer Henriette Steiner.

Den historie vi lærer
Den historie, vi lærer fra
barnsben gennem bøger og
på universitet, er dybt præget af en accept af historieskrivning baseret på mænd
som repræsentativt.
– Da jeg var færdiguddannet i 2018, stødte jeg i forbindelse med noget formidlingsarbejde på den danske
abstrakte maler Franciska
Clausen. Hvorfor havde jeg
aldrig hørt om hende før,
spørger Gry Jexen og fortsætter:
– Det førte til, at jeg indså,
at jeg stort set aldrig havde
hørt eller lært om kvinder i
historien og heller ikke opdaget hullet og opsøgt det.
Det store hul i viden om
kvinder i historien er ikke
unikt for Gry Jexen, men
del af en generel forståelse
af mænd som de historisk
afgørende for vores samfund frem til og til stadighed i dag.
– Jeg lånte stort set alle
bøger om kvinder, som jeg
kunne finde, og begyndte
en stor research. Samtidig
oprettede jeg Instagramkontoen Kvinde kend din

historie, hvor jeg delte billeder af kvinder med en beskrivelse af deres bedrifter
og placering i historisk periode, fortæller Gry Jexen.
Instagramkontoen fik fra
start af positiv feedback og
stor interesse, hvilket ledte
videre til en podcastserie og
bogudgivelse med samme
titel.
– Da vi spejler os meget i
personlig historie, har jeg
bevaret portrætformen i bogen, hvilket ikke er et særligt klassisk historieformat
ligesom mit valg af at skrive
i temaer fremfor i perioder,
siger Gry Jexen. I mit forsøg
på at illustrere diversiteten
af vigtige kvinder er jeg
endt med 50 kvinder, hvis
levetid spænder over 500 år.

Arkitekt eller kvindelig
arkitekt
Kvinder i dansk arkitektur
er en mangfoldig gruppe,
som kun er forenet af at arbejde i og mod et samfund
med patriarkalske strukturer, hvilket smitter af på
muligheder.
– Det eneste centrale,
som går igen blandt de mange kvindelige arkitekter, er,
at de har været uretfærdigt
negligeret og tvunget til at
tage stilling til sit køn, fortæller Henriette Steiner.
Det er blevet fordret af
kvinder, at de har skullet
reflektere over deres køn.
Alle har oplevet det som en
begrænsning, der eksem-

pelvis har ført til en mere
slingret karrierevej.
– Mange vil hellere se sig
selv som arkitekt fremfor
kvindelig arkitekt, konstaterer Henriette Steiner.
Forskningsprojektet har
også ledt til den nuværende
udstilling ‘Kvinder skaber
rum’ i DAC. En pause giver mulighed for at slingre
rundt i de store udstillingslokaler og blandt andet
opleve et moderne køkken
designet af køkkenarkitekt
Ulla Tafdrup, hvor der med
præcision er tænkt over arbejdszoner og detaljer, som
mindsker unødige skridt og
tunge løft. Køkkenindretning efterlader ikke store
ikoniske bygninger, men påvirker dagliglivet for mange
mødre.
Ligeledes betyder det meget at have sit eget værelse
i hjemmet eller en anden
form for arbejdsrum eller

frirum. Internationale, nulevende kvindelige arkitekter
giver med forskellige konstellationer deres bud på et
eget rum, inspireret af feminist og forfatter Virginia
Woolf, der i 1929 udgav essayet A Room of One’s Own.

Kvinder i historien
Kvinder i historien har altid haft betydning, og Gry
Jexen er langtfra den første
til at råbe højt om behov for
ændring og nytænkning af
historieskrivningen
med
plads til alle stemmer.
– Desværre tager den
udvikling ufattelig lang
tid, hvilket alle kvindelige
historikere fortæller mig,
som har kæmpet længe for
forandring. Jeg har haft
heldet med mig i midlet og
tiden, som måske omsider
er lidt mere moden nu, konkluderer hun.

“Make the world
clean put the
garbage in the bin.”
Vær med!

Af: Medlem af
Borgerrepræsentationen og
Kultur- og Fritidsudvalget for
SF Klaus Mygind
Jeg blev så glad, da jeg i
sidste Bryggeblad læste
om nye og sjove initiativer
for mindre affald og støj i
Havneparken taget af Anne-Marie, medlem af facebookgruppen "Nej tak til
Soundboks-støj på Islands
Brygge", Julie, formand for
Islands Brygge Handelsstandsforening, og Anja,

socialfaglig forebygger i
Københavns Politi.
Jeg håber, at de får al den
støtte, som de har brug for.
Jeg håber også, at vi snart
får skabt en ordning med
genbrugsemballage.
Er der ikke nogle kreative, der kan lave et lokalt
system, der kan spille
sammen med kommunens
system? Jeg har været i
kontakt med flere iværksættere, der ville starte et genbrugssystem af krus, men
det er ikke kommet i gang
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 26.juni kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen

Babysalmesang i Hans Tausens Kirke
Forældre kommer med deres
småbørn, synger med dem og bliver
hjemmevante i kirkens musik og rum.
For børn er sang stimulerende for
velvære og udvikling på alle planer –
for forældrene er det en fryd at opleve
de små børns reaktion på musikken
og samværet i kirken.

Nye hold begynder 22. august og
slutter 10. oktober
Underviser er Simone Lehun
Nørregaard.
Alt efter antallet af tilmeldte så
oprettes der et, to eller tre hold. Når
tilmeldingerne er modtaget, så bliver

der meldt ud, om mødetidspunktet
for det hold, som der er blevet plads
på - babysalmesangen vil ligge på
mandage indenfor tidsrummet kl. 9.00
til kl. 12.00.
Kommer der flere tilmeldinger, end
der er plads til, så vil vi være nødt til
at give de sidst tilmeldte besked om,

at der ikke er plads på et hold i denne
periode.
Tilmelding kan kun ske via
hjemmesiden og efter "først til mølle"princippet.
Forløbet koster 300 kr.

Søndag den 3. juli kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 10. juli kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 17. juli kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 24. juli kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 31. juli kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Henriette Barkholt
Søndag den 7. august kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Inger Lundager
Søndag den 14. august kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Henriette Barkholt

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

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

Konstitueret sogne- og studenterpræst
Henriette Barkholt
Tlf. 51211541 - mail: Hebb@km.dk
Mandag fridag
Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14 09
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

BegravelseBisættelse
BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

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

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

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt
Allan Nielsen

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Bryggemad
med Brooker

Sommergrill
Med sommerferien lige om hjørnet
er det tid til igen at finde de bedste
bermudashorts, sandaler og din
bedste grilltang frem fra gemmerne.
For er der noget ,der rimer på
sommer, må det være grill. Uanset
hvor sommeren skal tilbringes
henne, bør det være obligatorisk,
at der på et eller andet tidspunkt
skal indtages lettere brændt og
karamelliseret protein i solen
Tekst: Stephan Øhlers
Brooker
Foto: My_amii/Flickr
redaktion@bryggebladet.dk

Jeg havde for nylig en samtale med en bekendt, som
fortalte om en tur i sommerhus. Og da samtalen blev
drejet ind på det kulinariske felt, spurgte jeg høfligt
og nysgerrigt ind til, hvad
der så skulle indtages. “Det
ved jeg ikke, men det skal i
hvert fald grilles”.
Dette udsagn kan umiddel-

bart virke en smule ekstremt,
men ikke desto mindre tror
jeg, at det er en holdning,
som går igen hos langt flere,
end man tænker. Dermed
ikke sagt at alle er ligeglade
med, hvad der kommer på
grillen, men mere at det er
tæt på at være nationalsport
i sommermånederne.

Varmt stål og
stegeskorpe
En gåtur på Bryggen i øjeblikket vil ligeledes pirre

lugtesansen, og man kan
virkelig duft det varme stål,
der er kommet på arbejde.
Om det så er i gården eller
på den nye altan, så skal der
grilles.
Uden sammenligning er
lyden af kød, der rammer
den glohede rist, verdens
bedste lyd! Fedtet, der
smelter af, er startskuddet
til den rituelle stammedans,
hvor de slikkende flammer
skal undgås for lang tid ad
gangen på det blottede protein. Men med den rette
hånd er det muligt at opnå
storhed, når bøffen er grillet til perfektion. Med de
flotte grillstreger, den lækre karamellisering, den delvist smeltede fedtkant, stegeskorpen og ikke mindst
den saftige og bløde første
bid.
Grillen har også den samme effekt, som når den nyerhvervede brugte bil skal
inspiceres. Mændene samler sig i flok omkring bilen,
og der bliver tjekket affjedring, og flokken bliver stille
og roligt tættere og tættere.
Lige indtil det øjeblik hvor
et par af personerne bryder
ud af cirklen og sparker til
dækkene som en sidste part
i en godkendelsesproces.
Dette fascinerende stammeritual kan også opleves nær grillen. Ligesom
bilen, har grillen i haven
en nærmest magnetisk tiltrækningskraft på især det
maskuline køn. Til mange
grillaftener vil det være omkring grillen, at de samles,
og derigennem danner relationer og ikke mindst vejer
og bedømmer grillværten

og dennes arbejde – over en
øl, naturligvis.

Kodeks til godt grilleri
Uanset hvor sommeren
skal tilbringes, om det er
i udlandet eller hjemme i
andedammen, så må der
grilles. Om det er en ferietur til den iberiske halvø,
hvor munden kan fyldes
med fede pata negra pølser,
eller om de er i det græske
øhav, hvor fisk og skaldyr
er i højsædet. Hvor end feriedestinationen, så er der
rig mulighed for at få stillet
de værste grillabstinenser
– nu med eksotiske råvarer
og lækker fisk og skaldyr.
Og hvis ferien afholdes i
sommerhuset,
campingpladsen eller andre steder i
det danske sommerland, er
mulighederne de samme,
det er blot udsigten, der er
skiftet.
Fødevarestyrelsen har i
forbindelse med grillsæsonen, mindet om de fire huskeregler for god sommergriller, således af gæsterne
har lyst til at komme igen.
Sørg for at holde råt
kød og færdigtilberedt
kød, adskilt.
Gennemsteg altid kylling, hakket kød og ferske pølser.
Vask hænder jævnligt,
brug håndsprit hvis det
ikke er muligt. (Måske
man skal træde lidt væk
fra grillen, hvis man benytter sig af håndsprit)
Brug rent værktøj og
tallerkner til det færdigstegte kød.
God grill og god sommer.

Nyt fra bryggenet
Netværksopgradering godt i gang
Fiberby har opdateret en
god del af Bryggenets
medlemsforeninger, og de
sidste foreninger kan forvente opgraderingen gennemført inden udgangen af
juni måned og dermed få
garanteret en hastighed på
1000/1000 Mbit/s.
Du kan løbende følge
opgraderingen på Fiberbys dedikerede underside
https://fiberby.dk/bryggenet/.

Kvalitet efter opgraderingen
Beboere i foreninger der
tidligere havde meget lavere hastigheder og ældre
routere (3-5 år), kan risikere at opleve dårligere internet, fordi en sådan ikke
kan følge med de højere
hastigheder og derfor kan
”hakke”. Det kan Fiberbys
kundeservice hjælpe med
at måle og guide til bedre
internet.

Fiberby tilbyder 200kr i
rabat ved køb af routere,
med rabatkoden: Bryggenet
Du kan også tjekke vores
guide til bedre internet:
https://fiberby.dk/fa-detbedste-ud-af-dit-internet/

Referat fra repræsentantskabsmøde
Referatet fra årets ordinære repræsentantskabsmøde
er udsendt til Bryggenets
medlemmer og deres repræsentanter. Du kan læse
referatet på Bryggenets
hjemmeside.

Nedsat sommeråbningstid i Fiberbys kundeservice
Fra juli måned går vores support telefon over
til sommertider, hvilket
betyder, at åbningstiden i
perioden d. 27/6 til d. 8/8
er kl. 10 – 16 på hverdage.
Routere, der er bestilt i
Fiberbys webshop, kan
afhentes på hverdage kl.
10 – 16.
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Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.
Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.
Kundeservice leveres af de
firmaer, der står for vore
tjenester, så der er forskellige kontaktpunkter og åbningstider for hhv. internet
og tv.
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Tilbehøret til en hyggelig
grillaften er lige så vigtigt
som selskabet, kødet og
vejret. I vores familie elsker vi
majskolber, så de er altid med
på den ene eller den anden
måde.
Majsene kan enten ordnes
og koges på forhånd, og så
er de hurtige at give en tur på
grillen med lidt krydderolie.
Man kan også grille dem i bladene, så får man en fugtig og
lækker majskolbe. Hvis man
benytter sig af den option, er
det vigtigt, at kolberne får lov
at ligge i vand en halv time,
mindst, inden de puttes på
grillen.
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4 majskolber
salt
1 pk. smør
hvidløg
citronskal
timian

Majskolberne lægges i vand,
og imens røres kryddersmørret.
Det bløde smør kommes i en
skål, og finthakket hvidløg,
fintrevet citronskal og hakket
timian tilsættes i det bløde
smør og røres sammen til en
homogen masse.
Kommes i husholdningsfilm,
rulles til en pølse og kommes
på køl. Så er smørret klar til
servering, når kolberne er
grillet.

Test din viden - svar
1. (a). 7.200.
2. (b). 2.300 fodgængere og
11.100 cyklister. Tallene er fra
september 2012.
3. (c). Realdania via
datterselskabet Realdania By
& Byg. Broen er en gave til
København fra Realdania.

4. (c). Nordea-fonden. Broen
er en gave til København fra
Nordea-fonden.

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

Kundeservice
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Majs:

Internet
Kundeservice leveres af
Fiberby.
På telefonen (33 2300 99)
ydes der personlig betjening
Mandag til
torsdag kl. 9 – 18
Fredag kl. 9 – 16
Lørdag kl. 10 – 14
Du kan også sende en email til support@fiberby.dk.
TV
Kundeservice leveres frem
til 1. oktober 2022 af NAL
Medienet.
På telefonen (7013 0339)
ydes der personlig betjening
mandag og tirsdag kl.
09:00-16:00
onsdag kl. 09:00-17:00
torsdag kl. 09:00-16:00
fredag kl. 09:00-15:00
Der er lukket i weekender
og på helligdage.
Du kan også sende en e-mail
til nal@nal-medienet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 75. kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
(fra 1. april 2022 stiger
prisen til 75 kr./md.)
Tv
Grundpakke: 180 kr./md.
Mellempakke: 415 kr./md.
Mellempakke med Bland
Selv: 415 kr./md.
Fuldpakke: 545 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv:
545 kr./md.
Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Sommertogter
Dronningen, vikinger, flåden og unge
mennesker tager på togter. Brug
ferien på jeres eget togt til lands og
ved vand, da det er godt for klimaet,
pengepungen og naturoplevelsen
Tekst: Thomas Neumann
Illustration: Jan Solheim
redaktion@bryggebladet.dk

Fra maj til nu har gøgen
kukket løs på Fælleden, og
jeg så den forleden komme
flyvende forbi med et kuk.
Den latinske navn Cululus
canorus er et ægte onomatopoietikon (red: et lydmalende ord, som er dannet
ved efterligning af en naturlig lyd). Lige som kragen
og rågen, der hedder som
deres kald.
Som dreng skulle man
tælle kukkene, og det blev
ens alder, og i folkloren
er der side op og ned om
emnet. Læs endelig mere
om gøgen og tusind andre
dyr og planter – skriv blot
KLSA og Folk & Flora eller
Folk og Fauna.
Ud af de 9700 forskellige
fugle er der under 100, der
lever som parasitter som
gøgen. Så det er åbenbart
ikke problemløst at nasse
sig ind. Eksempelvis skal

gøgen lave ekstra små æg,
de skal være farvebalanceret med de stakkels offerfugle, skallen skal være tykkere, når den dumper ned,
og så værtsfuglene ikke kan
slå den i stykker.
Gøgen forruger ægget et
døgn inde i sig, så når det
bliver leveret, er det foran
dens konkurrenter og så videre og så videre. Et for mig
nyt faktum er, at hvor almindelige hæderlige fugle bruger op til en time på at lægge et æg, så bruger gøgen
under 10 sekunder, mens
værtinden lige har forladt
reden. Jeg synes, at man på
landets vildt pressede fødestuer ikke skal lægge børn
i andres kuvøser, men pænt
bede de fødende om ikke at
trække fødslen ud, men vise
samfundssind og lade det
gå lidt gøgetjept.

Søkort
Her er gode steder til ideer
til sommeroplevelser i den

NATUR
blå og grønne natur. Der er
masser af småøer, man kan
sejle ud til på dagstogter
med hyggelige lokalfærger.
Start gerne togtet på biblioteket i Njalsgade. Til de
voksne kan jeg stærkt anbefale Planternes manifest af
metabaronen Anders Lund
Madsen og planteprofessor
Michael Broberg Palmgren.
Den bog flytter ens forståelse betydeligt for det, vi
trasker rundt ovenpå. Nyd
også, at professoren ikke
har gået den lamme direkte
vej i uddannelsessystemet,
som vores unge tvinges til
i dag.
Ubeskedent vil jeg anbefale en børnebog, jeg selv
har skrevet for Danmarks
Nat ur f redningsforening,
og som er illustreret af visualiseringskongen
Jan
Solheim; se blot illustration
til denne klumme. Ida &
Skipper går en tur, kan lånes på biblioteket, læses på
den bemandede legeplads i
Gunløgsgade og eventuelt
købes hos DN. I den er der
også ideer til, hvad man kan
lave i skov, ved å og havet.
Gratis kan I hente eksemplarer af hæftet Sjov og sej
natur på biblioteket. Det er
egentlig et hæfte til indskolingen, men heri er der flere
gode ideer til, hvad I kan
lave i familien i sommerferien. Hæftet hænger sammen
med www.99arter.dk, hvor
der er videoer, viden med
mere. Så tag ud i sommerlandet og spot og oplev nogle af de mange dyr, svampe

og planter, der er valgt ud til
99 arter-listen. Ja træd ind
på Fælleden og mød straks
eg, vinbjergsnegl, gøg, ask,
solsort,
admiralsommerfugl, brændenælde og hyld.

Lortesuppe
Som illustrationen viser,
kan man lave instant lortesuppe, der tryller en masse
møgbiller frem. I kan eventuelt også blot tage en pind
og rode i en halvfrisk lort.
Men hvis nu feriedagene er
lange, så tag en spand med
vand med ud på Fælleden
og prøv selv. Der udstedes

23. juni 2022
hermed garanti for, at I finder møgbiller i kokasserne.
Hvis man finder lakrød
møgbille, er det lidt som
mandlen i risalamanden.
Den kan I også læse om i
99 arter. Har prøvet denne
gode øvelse med H.K.H.
Kronprins Frederik, og han
var cool og, tror jeg, synes,
det var spændende.

Neumanns
Natur
En møgdag på Fælleden med familien.

