Svømmehal på
Bryggen
Jakob Næsager (K) håber,
at der kan blive plads til en
svømmehal ved Skolen på
Islands Brygge, når de midlertidige pavillon-bygninger
snart bliver fjernet.
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Metromøde

007 fylder 60

Beboere i Havnestad
udtrykte på borgermøde
bekymring for, at tusindvis
af daglige cyklister til og fra
Bryggebroen vil give trafikkaos ved ny metrostation i
Axel Heides Gade.

Film-buff, bryggebo og
Bond-aficionado Iskov, Brian
Iskov, har fulgt den charmerende og - set med nutidens
øjne - problematiske agent
007, siden han selv var 7. Eller 8. I år fylder filmserien og
filmhelten 60.

side 4

side 9

6. oktober 2022
30. ÅRGANG	

NR. 17

Overborgmester
med jord
under
neglene
Sophie Hæstorp
Andersen fik
blomster, et
net fuldt af
rodfrugter og tips
til, hvad hun skal
stille op med de
brombær, der
vokser på hendes
egen altan, da
hun besøgte
Skolehaven på
Islands Brygge.
Side 4

tandlægen.dk Islands Brygge - personlig service og nærvær

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
fra
topproducenten
Drouhin.
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.

Påskeæg eller...

•
•
•
•

Du får en fast behandler, som kender dig
Vi byder altid velkommen med et smil
Moderne klinik med afslappende atmosfære
Centralt på Bryggen - tæt på metro og bus

70 400 597

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S
islandsbrygge@tandlaegen.dk
tandlaegen.dk/islandsbrygge

NYBOLIG ER NR. 1
Skal vi
også s
ælge
din bo
FLEST SALG
lig?
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*
Nybolig Islands Brygge

Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* Ifølge Boligsiden.dk d. 23-11-2020. Ejerlejligheder solgt i 2300 København S de seneste 12 måneder uden projektsalg
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By & Havn
undersøger skiltning
efter grundstødt
havnerundfart

6. oktober 2022

Jakob Næsager (K) vil have
svømmehal på Bryggen

Kommunen skal undersøge, hvor der kan findes plads til at bygge otte
nye idræts- og svømmehaller. Børne- og ungdomsborgmester Jakob
Efter at en Nettobåd stødte på grund Næsager (K) drømmer om, at der kan blive plads til en svømmehal
ud for Bryggebroen og måtte slæbes ved Skolen på Islands Brygge
fri, vil By & Havn undersøge, om
Tekts: Andreas Kirkeskov
Foto: KK
et lavvandet område i havnen er
redaktion@bryggebladet.dk
tilstrækkeligt afmærket
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Bo Schriver
redaktion@bryggebladet.dk

En havnerundfart fra Nettobådene gik for få uger
siden på grund på et lavvandet område mellem
Bryggebroen og Enghave
Brygge. Båden måtte slæbes fri igen.
Bryggebladet har forsøgt
at få en kommentar fra Nettobådene, men har ikke fået
svar på vores henvendelser. Men By & Havn, der

administrerer Københavns
Havn, oplyser, at de har været i kontakt med føreren af
Nettobåden, der forklarer
episoden med, at han i et
øjebliks uopmærksomhed
kom til at sejle ind på et
område, han ellers godt var
klar over, at han ikke burde
være på.
Selvom der er opsat skilte
omkring det lavvandede
område, siger By & Havn,
at de nu for en sikkerheds
skyld vil tjekke op på, om
det er tilstrækkeligt

En Nettobåd måtte slæbes fri, efter den var gået på grund ud
for Bryggebroen.

side 13

Der kan være en ny svømmehal på vej til Islands
Brygge. I hvert fald hvis det
står til børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager
(K), der i forbindelse med et
besøg på Skolen på Islands
Brygge luftede idéen om
en ny skolesvømmehal ved
skolen. Konkret på det areal, hvor der de sidste mange
år har ligget midlertidige
pavillonbygninger.
Pavillonerne bliver fjernet i løbet af efteråret, og
udsigten til et stort, åbent
areal gav borgmesteren julelys i øjnene.
– Der har længe været et
ønske på Islands Brygge om
at få svømmefaciliteter i bydelen, men vi har ikke kunnet finde plads. Derfor blev
jeg meget begejstret, da jeg
var på besøg på skolen og
så pavillonerne, der nu skal
væk. For det burde kunne
give plads til en svømmehal, siger Jakob Næsager
og fortsætter:
– I dagtimerne ville skolen kunne bruge svømmehallen,
og
navnlig
KKFO’en ville have stor
glæde af den. Det kunne
være med til at gøre skolen
endnu mere attraktiv. Efter
klokken 16 og i weekenderne skal hallen så være for
folk i nabolaget.

+3.000 på venteliste
Der er stor efterspørgsel
på
svømmeundervisning
til børn i København, og
Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: Telefon: 20 68 11 62 (hverdage mellem 9-16)
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
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Wolter, Jørgen Østergaard, Philip Thinggaard, Victoria Bloch Blytt
Sandstad, Hans Buhl, Mads Kristian Mikkelsen, Viktoria Fuglsang
Semenova, Stephan Øhlers Brooker, Thomas Neumann, Veronica
Magaard.

Annoncer: Andreas Kirkeskov 20 68 11 62
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Korrektur: Karsten Poulsen
Administration: Karsten Poulsen
Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk
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– Det bliver spændende
at se, om det kunne være
en mulighed med en svømmehal på Bryggen, og om
man er interesseret i det i
lokalområdet. Lokaludvalgene skal også høres, så
jeg håber at Amager Vest
Lokaludvalg vil bringe Skolen på Islands Brygge i spil.
Det vil jeg i hvert fald gøre,
siger Jakob Næsager.
Når forvaltningen vender
tilbage med resultaterne af
screeningen til næste år,
skal der så findes penge ved
fremtidige budgetforhandlinger til at opføre hallerne.
Jakob Næsager ser frem til
forhåbentlig at kunne tilbyde mere idræts- og svøm-

Børne- og ungdomsborgmesteren håber
på at kunne bygge en
ny svømmehal ved
Skolen på Islands
Brygge.

meundervisning til københavnske børn.
– Den nye børnesundhedsprofil viser, at de børn,
der er aktive, trives bedst.
Så jeg håber, at vi kan fremme trivslen, for børn, der
trives, lærer også bedre.

Drikkeskur langt om længe klar
Efter otte måneders ventetid
kan brugerne af drikkeskuret på
Artillerivej endelig flytte ind deres
nye pavillon

Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt
Webmaster: William Gauthier

kommunen kæmper for at
kunne følge med.
– Børn i København står
på venteliste for at komme
til at svømme i en klub, og
Københavns Svømmeklub
lukker deres venteliste, når
der står 3.000 på den, fortæller Jakob Næsager og
tilføjer:
– Jeg mener ikke, at børn
skal tilbringe deres barndom på en venteliste.
Derfor er forvaltningen
nu sendt på udkig efter ledige byggegrunde. I budgetaftalen for 2023 blev der sat
2,5 millioner kroner af til en
screening af, hvor der kan
bygges i alt otte nye idrætsog svømmehaller.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

brandsikkerheden, som tog
tid at få afklaret.

redaktion@bryggebladet.dk

Den var klar til overdragelse
allerede 28. januar i år, den
nye pavillon, som skal erstatte den gamle skurvogn
på Artillerivej, der har fungeret som socialt værested
i årevis. Men selvom pavillonen var klar, kom der ingen ibrugtagningstilladelse
fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Sagsbehandlingen
trak ud i mere end otte måneder. Blandt andet fordi
der var forhold omkring

Fra én forvaltning til en
anden
Den 8. juli lykkedes det at
komme i mål med ibrugtagningstilladelsen. Herefter
skiftede sagen hænder fra
Teknik- og Miljøforvaltningen til Socialforvaltningen,
der blandt andet skulle stå
for lejekontrakten. Men
fordi drikkeskuret er en
lidt atypisk organisering,
fandtes der ingen manual
i Socialforvaltningen for,

hvordan en sådan sag skulle håndteres. Det i kombination med generel travlhed i
forvaltningen gjorde, at der
altså gik yderligere halvanden måned, før overdragelsen nu er faldet på plads.

Det nye hjem for
brugerne af drikkeskuret på Artillerivej
har stået tomt i mere
end et halvt år. Men
nu kan de endelig
flytte ind.
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Guldsmeden holder ølsmagning
til fordel for Bryggebladet
Hotel Guldsmeden kickstarter en række ølsmagnings-events
med et støttearrangement for Bryggebladet
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hos tandlægen.dk Islands Brygge ved vi,
at den personlige service og nærvær er
afgørende for at give dig en tryg oplevelse.

AB Egilshus

Vores moderne og nyrenoverede klinik har en afslappende atmosfære, så du kan føle dig
tryg. Vi byder altid velkommen med et smil og sørger for, at du får den rette tandbehandling
i højeste kvalitet. Vi sætter ekstra tid af til dig, når du kommer som ny patient.
•
•
•
•

Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du tryg og omsorgsfuld behandling
Samarbejdet mellem vores dygtige tandlæger og tandplejere, er vores styrke
Alsidig viden og bred erfaring sikrer dig den bedste tandbehandling
Med digitale og teknologiske løsninger tilbyder vi de mest effektive behandlingsmetoder

Vi ser frem til at byde dig velkommen

DIN TANDLÆGE PÅ BRYGGEN

Åbningstider:
Klinikken har udvidet åbningstider,
så du kan klare dit næste eftersyn,
når det passer dig.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

PA T E R

Ølsmagning på Hotel
Guldsmeden torsdag d.
20 oktober kl. 17. Billetter
koster 225,- per person og
kan købes på dinnerbooking.
com. Hold øje med fremtidige arrangementer på Hotel
Guldsmeden på guldsmedenhotels.com

A

NS

S
KE O

AB Egilsghus
støtter Bryggebladet

Dine tænder fortjener omsorgsfuld
og professionel behandling

Derfor får du en fast behandler,
så vi kan lære hinanden bedre at kende
og sikre, at din behandling er tilpasset
dig og dine behov.

på hanen, eller til en bid i
hotellets restaurant.

EO

selvfølgelig om selve øl-processen. Derudover bliver
deltagerne guidet igennem
en række af Nørrebro Bryghus’ egne klassikere samt
mere eksperimenterende øl
fra den mere rebelske lillebror BRAW.
Seancen varer cirka en
time. Herefter er det muligt
at blive hængende. Enten i
baren, hvor der er mere øl

T

bakker op om arrangementet, kan vi indsamle forholdsvis mange penge til
Bryggebladet. For det er
kun dinnerbookings gebyr,
der ikke går til Bryggebladet.
Ølsmagningen foregår i
samarbejde med Nørrebro
Bryghus, som vil fortælle
om bryghusets historie,
om håndbryggede øl og

D

Smag og støt. I efterårsferien holder Hotel Guldsmeden i Gullfossgade den
første i en række af ølsmagninger på hotellet. Ved dette
første arrangement går alle
billetindtægter til Bryggebladet, kun med undtagelse
af booking-gebyret.
– Vi har valgt at arrangere
en ølsmagningsaften til fordel for Bryggebladet, fordi
vi gerne vil støtte Bryggebladet, der ligesom os – og
de fleste andre virksomheder, har haft det hårdt
økonomisk. Og fordi vi tror
på, at bladet er et vigtigt
samlingspunkt for Islands
Brygge. Samtidig har vi, fra
starten af, haft et ønske om
at lære Bryggeboerne og
de omkringliggende virksomheder bedre at kende
herude. Og så er det jo en
meget god måde at lære folk
at kende på, at invitere dem
indenfor og byde dem på en
øl, griner PR og marketing
manager Julie Rosenkrands
og tilføjer:
– Hvis mange beboere

08:00 - 16:00
08:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 16:00
07:00 - 14:00

Kigkurren 8G, 1. sal, København S • 70 400 597
islandsbrygge@tandlaegen.dk • tandlaegen.dk/islandsbrygge
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“Vil du se
min have?”
På en grå og regnvåd formiddag
besøgte overborgmester Sophie
Hæstorp Andersen (S) Skolehaven
Islands Brygge, hvor hun fik fyldt
sit indkøbsnet med græskar og blå
congo fra børnenes haver
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg hedder også Sophie,
præsenterer en pige fra 3.V.
på Skolen på Islands Brygge
sig.
– Gør du? Med ‘f’ eller
med ‘ph’? svarer overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).
Det viser sig, at begge Sophier staver deres navn med
‘ph’, hvilket udløser stor
begejstring i gruppen af piger, der har omringet overborgmesteren. En anden
pige overrækker en buket
friskplukkede blomster fra
skolehaven, hvilket giver
overborgmesterens besøg
en nærmest royal aura. Hvis
man da ser bort fra hendes
regnjakke og vandtætte
støvler, som oktobervejret
har nødvendiggjort.
– Det var min fødselsdag i
går, så det passer godt med
blomster, griner hun.

En god idé
Sophie Hæstorp Andersen

forklarer for en undrende
dreng, at hun er kommet på
besøg for at se, om det er en
god idé med sådan en skolehave, og om det er noget, vi
skal have mere af.
– Synes I, at skolehaver
er en god idé?, spørger hun
en flok børn, der sidder
koncentrerede ved et bord
under halvtaget og putter
plantefrø i hjemmefoldede
pap-konvolutter.
– Ja!, svarer flere af dem
i kor.
Det
synes
Sophie
Hæstorp Andersen også
selv. Hun betoner vigtigheden af, at bybørn har mulighed for at få jord under neglene og så, dyrke og høste
afgrøder og blomster.
– Og gerne som her, hvor
skolehaven ligger tæt på
både skolen, men også børnenes boliger, så de ikke
skal ud på en bustur til en
anden bydel for at komme
i skolehaven, siger hun og
tilføjer:
– Der er lange ventelister
til vores skolehaver, så jeg
så gerne, at vi kunne tilbyde
det flere steder i byen. Og

skolehaven her på Islands
Brygge er jo et godt eksempel på, at det godt kan lade
sig gøre, selv på relativt lidt
plads.

Triste rødder
Derfor
ærgrer
Sophie
Hæstorp Andersen sig også
over, at en af kommunens
eksisterende
skolehaver,
De Glade Rødder i Nordvest, ikke fik den driftsbevilling på 600.000 kroner,
som de havde håbet på, ved
de netop overståede budgetforhandlinger. Bevillingen
ville have holdt haven kørende hele 2023, men uden
er der risiko for, at De Glade

Rødder må dreje nøglen
om, og at 3.000 børn mister
deres skolehave.
Socialdemokratiet stod
som bekendt uden for budgetaftalen, der blev indgået
mellem Enhedslisten, Det
Konservative
Folkeparti,
Radikale Venstre, Venstre,
Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og
Dansk Folkeparti.

Blå congo og
brombærtærte
Der er tre skoleklasser i
skolehaven denne formiddag, og de fleste af børnene
synes, at det er voldsomt
spændende,
at
Sophie

Hæstorp Andersen er kommet forbi. De overdænger
hende i hvert fald med
hjemmedyrkede gulerødder, squash og den særegne
kartoffelart ‘blå congo’.
– Den er til dit net, siger
en dreng og stikker Sophie
Hæstorp Andersen et ufogræskar.
– Det kan jeg lave noget
uhyggeligt ud af til halloween, svarer overborgmesteren, inden Frida fra 3.V.
pludselig trækker afsted
med hende med ordene “vil
du se min have?”
Frida har dyrket agurker,
men uden det store held.
Det kender Sophie Hæstorp
Andersen godt. Hun har

Overborgmester Sophie
Hæstorp Andersen fik
blomster og et indkøbsnet fuld af afgrøder, da
hun besøgte Skolehaven
Islands Brygge,

en brombær- og en blåbærbusk på sin altan. Men blåbærrene spiser fuglene, og
brombærrene bliver aldrig
rigtigt modne.
– Du kan prøve at lave
en brombærtærte, foreslår
Frida.

Bekymring for cykelkaos ved ny metrostation
Flere bryggeboere udtrykte på
borgermøde bekymring for, at
en kommende ny metrostation i
Axel Heides Gade vil sande til i
cykler fra Bryggebroen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Dragør Luftfoto/
Metroselskabet
redaktion@bryggebladet.dk

Axel Heides Gade er en
befærdet strækning, og
særligt tusindvis af cykler,
der dagligt kører til og fra
Bryggebroen, gør det til
en nervepirrende affære at
færdes omkring Axel Heides Plads. Det synspunkt
gik igen, da Metroselskabet
og Københavns Kommune
holdt borgermøde om den
kommende nye metrolinje
M5, der måske får et stop
ved Bryggebroen.
Selvom stemningen overvejende var positiv omkring
udsigten til mere metro på
Islands Brygge, havde flere
lokale deltagere svært ved
at se for sig, hvordan trafikken - særligt den tohjulede
- kan afvikles forsvarligt,

hvis man placerer en metrostation midt i Axel Heides
Gade, der er en del af supercykelsti-nettet. Særligt den
ende af gaden, der møder
gaden Islands Brygge, blev
fremhævet som ‘livsfarlig’.
Blandt andet derfor spurgte
en lokal beboer, om man
kunne forestille sig at rykke
stationen længere ned mod
Artillerivej.

Halvandet minut
til hovedbanegården
Hverken den endelige placering eller udformning af
stationen er fastlagt. Men
allerede nu vurderer Metroselskabet, at en station i
Axel Heides Gade vil blive
travl. Faktisk er passagergrundlaget lige så stort som
for den eksisterende Islands
Brygge Station. Selv til
trods for, at der inden længe

Høring om ny
metro:
n De to forslag til en kommende ny metrolinje er
sendt i offentlig høring
frem til den 31. oktober
2022. I høringen kan
borgere, virksomheder
og interesseorganisationer mv. komme med
idéer og kommentarer til
forslagene til de mulige
stationsplaceringer og
de byggepladser, der
vil være i anlægsfasen, ligesom man kan
komme med ønsker om
miljøforhold, der ønskes
undersøgt.
n Alle kan afgive et
høringssvar på kommunens digitale høringsplatform blivhoert.kk.dk
n Udover sidste uges
borgermøde i Kulturhuset Islands Brygge bliver
der afholdt et digitalt
borgermøde torsdag d.
6. oktober klokken 16-18.
Find mere info på
metrolinjem5.kk.dk
også åbner en metrostation
ved Fisketorvet. Det skyldes både den relativt høje
bebyggelsestæthed i Havnestad og i særdeleshed de

mange erhverv i området
omkring Axel Heides Gade.
Transporttiden til Københavns Hovedbanegård
bliver ifølge Metroselskabet kun halvandet minut fra
stationen ved Bryggebroen
og tre minutter fra den nye
station ved DR-byen. Sidstnævnte bliver den tredjestørste station på hele den
nye metrolinje på grund af
omstigning til den tyve år
gamle Ørestadsmetro.

Gul eller lilla
Hvorvidt der overhovedet
kommer nye metrostop på
Bryggen og ved DR-byen
er stadig et åbent spørgs-

mål. Der er netop sendt to
forslag til den kommende
M5-metrolinje i høring; en
gul og en lilla.
Den gule linje er en kort
lille sag med kun fire stationer ved Østerport, Refshaleøen og to stop på Lynetteholm. Den lilla model
er langt mere omfattende,
men løser samtidig også
flere trafikale udfordringer
i byen ved blandt andet at
servicere flere tætbefolkede
bydele og nye byudviklingsområder. Derudover løser
den også kapacitetsudfordringen på havnesnittet,
der er så belastet, at det allerede i dag kan være svært
at få plads i metroen mellem

En ny metrostation i
Axel Heides gade vil
få lige så mange daglige brugere som den
eksisterende Islands
Brygge Station.

Christianshavn og Kongens
Nytorv i myldretiden. Den
lilla linje har også to stop på
Lynetteholm samt ved Refshaleøen,
Kløverparken,
Lergravsparken, Amagerbrogade, DR-Byen og Axel
Heidesgade, inden den rammer Cityringen ved Hovedbanegården.

Godt nyt til alle brugere af Bryggenet:

Stofa er din nye leverandør af tv
Som du sikkert ved, har vi hos Stofa netop afholdt informationsmøder i Kulturhuset
Islands Brygge. Vi håber, at alle med behov for råd og vejledning kiggede forbi.
Hvad sker der fra mandag den 3. oktober 2022?
Mandag den 3. oktober 2022 koblede Stofa tv-signalet om. Det har betydning for dig, hvis du endnu ikke
har foretaget en ny kanalsøgning. I så fald anbefaler vi, at du foretager en automatisk kanalsøgning på
dit tv nu. Får dit tv ikke alle dine bestilte kanaler frem, skal du gå ind og indtaste følgende værdier:
•
•
•
•

Frekvens: 346MHz
Modulation: 64QAM
NetværksID: 0
Symbolrate: 6900KS

Har du brug for yderligere hjælp til kanalsøgningen, kan du læse mere
på stofa.dk/vejledning/kanalsøgning
VælgSelv kanaler
Du har mulighed for at supplere din tv pakke med ekstra tv kanaler. I hele
oktober måned vil du kunne bestille en Google Chromecast til 199 kr.*
Har du bestilt Stofa VælgSelv kanaler, vil de fungere via Stofa
kortlæser, Google Chromecast og/eller en Apple TV 4-boks.
Har du brug for yderligere hjælp til kanalsøgningen, kan du læse mere på
stofa.dk/vejledning/kanalsøgning
Den første regning
Har du en tv-løsning hos Stofa, modtager du din første regning i slutningen af
oktober måned. Tilmelder du den Betalingsservice, bliver din betaling klaret
automatisk fremover.

Vi glæder os til at levere masser af godt tv til dig.
Husk, at du altid kan kontakte os på 75 18 74 31

*Køb af Google Chromecast kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Chromecast.
Reklamation gælder i 2 år fra købsdato. Tilbuddet udløber den 31. oktober 2022.

Chromecast
med Google TV
Specialpris for
dig hos Bryggenet:

Kun kr. 199,Max. 2 pr. husstand. Herefter kr.
569 pr. stk.
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“Vi går ned i haven”

Astrid Lundby har fået
dækket et voksende
behov for at komme ud
og rode i jorden, efter
hun engagerede sig i
det grønne fællesskab
på Kigkurren.

Astrid og Mikkel lever begge i
lejligheder uden altaner og med
sparsomt gårdmiljø. I fællesskabet
på Kigkurren har de fået en hybrid
mellem et gårdrum og en kolonihave,
hvor de kan få fingrene i jorden og
give deres børn naturoplevelser lige
rundt om hjørnet
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Jan Oster
redaktion@bryggebladet.dk

– Min hustru og jeg kalder det ‘have’. Vi siger, at ‘vi
går ned i haven’, fortæller
Mikkel Hansen med et grin
og bliver suppleret af Astrid
Lundby:
– Det er en slags hybrid
mellem et gårdmiljø og en
kolonihave. Og så er det
tæt på. Tættere på, end hvis
man skulle ud i en kolonihave. Man kan bare lige
smutte ned og grave nogle
kartofler op til aftensmaden.
Både Mikkel Hansen og
Astrid Lundby bor med
deres familier i lejligheder
på Islands Brygge uden altaner og med meget sparsomme gårdmiljøer i de-

res ejendomme. Så da de
blev opmærksomme på det
grønne fællesskab, der har
spiret på Kigkurren i det seneste års tid, greb de chancen for at få en anpart i den
lille byhave.
– Både min kone og jeg er
vokset op i store huse med
store haver, fortæller Mikkel Hansen og fortsætter:
– Men når vi kigger på,
hvad det ville koste for os
at få det nu, så giver vi op
med det samme. Selvom vi
kunne godt tænke os at give
vores børn oplevelsen af at
have en have og af at plante
ting og se dem vokse.

Jord under neglene
Den følelse kan Astrid
Lundby også nikke genkendende til.

– Jeg savnede noget grønt
i min hverdag. Jeg syntes, at
det kunne være rart at have
et sted, hvor jeg kunne gå
hen og få jord under neglene. Det behov er kun blevet
større med årene, fortæller
hun og tilføjer:
– Det lød tiltalende at få
de ting, men med noget fællesskab omkring.
Uafhængigt af hinanden
fik både Astrid Lundby og
Mikkel Hansen plantekasser på Kigkurren. De to
kendte ikke hinanden på
forhånd, men da Astrid
foreslog et mere helhjertet
engagement i havens udvikling, sprang Mikkel hurtigt
til.
– Astrid skrev og spurgte,

om der var nogen, der ville
være med til at etablere
et aktivitetsudvalg. Det,
syntes jeg, lød interessant.
Jeg kan godt lide hele foreningstanken, og når nu det
var noget, der interesserede
både mig og min familie,
syntes jeg, at det gav mening at gå ind i det og prøve
at gøre det til noget større,
forklarer Mikkel Hansen.
– Tanken med projektet har hele tiden været, at
haven på Kigkurren skal
være mere og mere brugerdrevet. Det er det, vi har
prøvet at tage første skridt
i retning af. De, der tog initiativet i starten, ville gerne
arbejde for at skabe nogle
rammer, men det har hele

tiden været meningen, at
brugerne skulle tage over,
forklarer Astrid Lundby og
tilføjer:
– Vi vil også meget gerne
engagere endnu flere til at
tage del.
Aktivitetsudvalget
har
allerede stået for et par arrangementer på Kigkurren.
– Vi har blandt andet holdt
noget fællesspisning. Og så
har vi haft en arbejdsdag,
hvor vi blandt andet malede
pavillonerne røde, Mikkel byggede en tipi, og jeg
var med til at grave et bed.
Tidligere har der også været fuglekasse-bygge-dag,
fortæller Astrid Lundby og
tilføjer:
– Vi regner med at have

en aktivitet om måneden. Vi
har planer om et græskararrangement i forbindelse
med Halloween, hvor alle på
Bryggen er velkomne. Mikkel har også nogle idéer til
noget julehygge.
De opfordrer begge alle
til at bruge Kigkurren og
deltage i fællesskabet i det
omfang, man har tid og lyst
til.
– Vi ønsker et grønt sted,
hvor man kan tage ned, og
hvor der findes et åbent
fællesskab. Folk kan bruge
stedet, som de vil. Man kan
mødes dernede og holde
børnefødselsdag eller sætte
sig ned og spise aftensmad,
siger Astrid Lundby, og
Mikkel Hansen tilføjer:
– Man kan sagtens bare
have en plantekasse og lade
dét være det. Men der er
også hele det omkringliggende fællesskab, som vi
gerne vil have endnu flere
til at deltage i. Man må også
gerne komme og deltage,
selvom man ikke har en
plantekasse.
Den 23. oktober er der
græskar-event med mulighed
for at lave græskarlygter og
spise græskarsuppe.

Borgmesterbesøg i videnskabsugen
Der blev bygget både broer
og robotter, da Børne- og
Ungdomsborgmester Jakob Næsager
(K) besøgte Skolen på Islands
Brygges basisskole midt i den årlige
Naturvidenskabsfestival
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

– Leonardo da Vinci
kunne bygge en bro uden
at bruge lim og sådan noget, forklarer en dreng for
Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (K),
der har sat sig på gulvet og
følger opmærksomt med i
opgaven.
– Vi har fået en opskrift,
og så skal vi bygge sådan en
bro på tid, fortsætter drengen og roder i en bunke
med, hvad der ligner forskelligtfarvede ispinde, der
skal udgøre byggematerialerne til konstruktionen.
På et stort smartboard
på væggen tæller et ur ned,
mens eleverne knokler koncentreret med at knække
udfordringen. Da nedtællingen når de sidste ti sekunder, begynder panikken
at brede sig. Ved et af de
nærliggende borde griber
en anden dreng febrilsk ud
efter en hel håndfuld af træpindene og smider dem i en
bunke på bordet samtidig
med, at et højt ‘båt’ markerer, at tiden er gået. Resten

af hans gruppe griner højt
af hans forsøg på en feberredning.
Det tænker vi os til
Den relativt nytiltrådte
Børne- og Ungdomsborgmester er egentlig bare
på visit for at se Skolen på
Islands Brygge og hilse på
eleverne og ikke mindst
på skoleleder Aase Marie
Hammer,
afdelingsleder
Tina Bonnemose og KKFOleder Pernille Østergaard
samt for at høre om, hvordan skolen og KKFO’en
samarbejder.
Hans besøg falder midt
i den årlige Dansk Naturvidenskabsfestival,
som
Skolen på Islands Brygge
deltager i, så der bliver
arbejdet og eksperimenteret i alle kroge. Skolen og
KKFO’en arbejder aktivt
med en mere fleksibel brug
af skolens lokaler, hvilket
giver nye muligheder i en
temauge som denne, hvor
eleverne derudover også
arbejder på tværs af både
klasser og sågar klassetrin.
På gangen er en gruppe
elever ved at lime æggebakker, mælkekartoner og sku-

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob
Næsager fulgte med
i den hæsblæsende
brobygning på tid.

resvampe sammen med en
limpistol.
– Vi laver robotter, oplyser en dreng.
– Hvordan finder I ud af,
hvordan de skal se ud, spørger Jakob Næsager nysgerrigt og får det indlysende
svar:
– Det tænker vi os til.

Vægvask
Det tætte samarbejde mellem skole og KKFO giver
et væld af nye muligheder
for udnyttelse af lokalerne.
Men det skaber også enkelte udfordringer. Blandt
andet besværliggør det rengøringen, fordi der er børn
i mange af lokalerne fra
morgen til sen eftermiddag,

så det somme tider bliver
svært for rengøringspersonalet at komme til.
– Vi kan også mærke de
besparelser, der kom for tre
år siden, påpeger skoleleder
Aase Marie Hammer og tilføjer:
– Der mangler noget
grundig hovedrengøring.
Vi kunne eksempelvis godt
trænge til at få vasket vægge.

Sildeprutter
Længere nede af gangen
stikker en lærer hovedet ud
ad en dør og advarer borgmesteren:
– Vi er ved at dissekere
sild, så entré er på eget ansvar.

Borgmesteren løber risikoen og går ind i fysiklokalet, hvor en lærer i blå overtræksbukser entusiastisk
fortæller eleverne - og borgmesteren - om, hvordan
sild regulerer deres dybde
i havet ved at prutte. Der
hænger en ram lugt i lokalet
fra de mange døde sild, der
ligger på bordene. Men eleverne er helt upåvirkede, da
de går i gang med at skære
i fiskene for at finde deres
prutte-blære.

Gang i gården
Udover sildeprutter er Jakob Næsager optaget af,
at skolens lokaler og ikke
mindst hal også kommer
det omkringliggende sam-

fund til gode. Aase Marie
Hammer fortæller, at der er
et fint samarbejde med det
lokale foreningsliv.
– Vi har haft lidt bøvl
med, at der i forlængelse
af idrætshallen kun er omklædningsrummene og en
gang. Så der har manglet et
sted at hænge ud. Men når
den nye madskole kommer,
får vi også et spiseområde
i bygningen, hvor man kan
opholde sig, fortæller hun.
– Hvordan fungerer det
med den åbne skolegård?
Giver det meget slid, spørger Jakob Næsager.
– Bestemt, særligt om
sommeren, hvor vores tekniske afdeling somme tider
må bruge tid på at fjerne
glasskår, hvis der har været
holdt fest. Men det har været
aftagende. Det virker, som
om det i højere grad trækker
ned mod den nye udskoling,
svarer Aase Marie Hammer
og bliver suppleret af Pernille Østergaard:
– Vi prøver at gå i dialog
og hjælpe de unge, der hænger ud her om aftenen, med
at føle medejerskab og med
at passe på stedet. Når de
hænger ud her, viser det jo
bare, at vi mangler fritidstilbud på Islands Brygge.

14.5 Familiekoncert:
Gunni Torp Band
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Skole

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

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

ENHEDSLISTEN
KÆMPER FOR STØRRE
RETFÆRDIGHED
Derfor kræver vi klimahandling nu og opgør
med ulighed både i Danmark og verden.
Velfærden skal udvides - ikke afvikles!
Læs mere: enhedslisten.dk

P

➜

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

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Elever fra 3. klasse løste
udfordringer fra den 3. verden i
naturvidenskabelig temauge
Elever fra 3. klassetrin rejste til en landsby i det fiktive afrikanske land
Balonga for at finde på innovative løsninger på hverdagsudfordringer.
Det skete som en del af Skolen på Islands Brygges deltagelse i den årlige
Naturvidenskabsfestival
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– I lavede regnvandsmålere i tirsdags. Nu skal I afmåle dem og skrive i jeres
hæfter, hvor meget det har
regnet, siger lærer Jon til
eleverne fra 3.T og 3.U, der
sidder nogenlunde stille i
bålcirklen midt i Skolehaven Islands Brygge.
Det har regnet en del de
seneste to dage og gør det
faktisk stadig, så der skulle
gerne være noget at komme efter, når eleverne om
lidt skal ud og finde deres
halverede to-liters plastflasker, som har stået mellem
skolehavens afgrøder og
opsamlet regnvand. Toppen af flaskerne er skåret
af og stukket ned i bunden
med munden nedad som en
tragt.

Entreprenør i Afrika
Øvelsen er en del af et undervisningsforløb
med
titlen ‘Du og din familie
i Balonga’, der tager udgangspunkt i et fiktivt
afrikansk land. Forløbet er
udviklet af Fonden for Entreprenørskab, og hver dag
skal eleverne finde på innovative løsninger på forskellige problemstillinger, som
de støder på med deres familie i landsbyen i Balonga.
Eleverne er igennem forløbet som led i den årlige Naturvidenskabsfestival, som
finder sted hvert år i uge 39,
og som Skolen på Islands
Brygge deltager i.
2,5 centimeter
– Vi har fået to en halv
centimeter, konstaterer en
pige efter at have nærstuderet vandstanden i flasken og
sammenholdt den med de
måleenheder, hun og hen-

des gruppe har markeret
med rød sprittusch på ydersiden i tirsdags.
– Det er ikke to en halv,
udfordrer en dreng fra nabogruppen hende.
– I skal også skrive nul.
Det mener pigen ikke er
nødvendigt, så længe der
er én centimeter fra bunden
op til et-tallet, men drengen
fastholder, at hendes måling er for høj. Derfor tager
hun sagen i egen hånd og
konsulterer sin lærer.
– Jon siger, at der er to en
halv, fastslår hun, da hun
vender tilbage til bordet.

Videreudvikling
Efter kort tid er alle regnvandsmålere aflæst. De
fleste har fået mellem to
og tre centimeter. Eleverne
har også brainstormet på,
hvordan man kan optimere
regnvandsmåleren.
Én

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

Grundlagt 1987

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

gruppe foreslår en bredere
tragt, der kan opfange mere
regnvand. En anden gruppe
har tegnet en skitse af en
mælkekarton, der er blevet
halveret med en sav.
– Vent lidt, kan karton
godt tåle at blive vådt?, spørger en af ophavspigerne til
idéen sig selv og tænker, så
det brager, inden hun svarer på sit eget spørgsmål:
– Nåja, mælkekartoner
har sådan noget inden i.

Sokbold
Pudsigt nok tager regnen
netop nu til over skolehaven, men eleverne er videre
til næste opgave.
Børnene i Balonga vælter
sig ikke i legetøj, som nogle
børn på Bryggen måske gør,
men må være kreative og
selv lave ting, de kan underholde sig med. Derfor skal
eleverne nu lave små bolde
af sokker og avispapir.
En bunke gamle Bryggeblade samt et enkelt eksemplar af Weekendavisens
bogsektion bliver møjsommeligt revet i lange strimler, som børnene krøller
sammen og stopper i hver
deres aflagte sok. Herefter
bliver sokken lukket med
et stykke snor og resten af
skaftet krænget rundt om
bolden, så den får en rund
form. Sådan da, i hvert fald.
Nu skal børnene finde på
spil eller lege med deres
nye sok-bolde. En udfordring, da boldene ikke hopper, når de rammer jorden.
Til gengæld er de lette at
kaste med, og bløde nok til,
at det ikke gør ondt at blive
ramt af dem.
– Man kan spille stikbold,
foreslår en dreng, og kort

Hovederne blev
lagt i blød, da
eleverne skulle
opfinde nye og
bedre måder at
opfange regnvand.

tid efter løber en gruppe
elever rundt og tyrer boldene på hinanden.
Ved siden af skiftes en
dreng og en pige til at kaste
bolden op i luften, så den anden kan ‘heade’.
Det hele går vildt for sig,
og Jon må lige minde om, at
man ikke må løbe i bedene i
skolehaven.

Naturvidenskabsfestival:
n Naturvidenskabsfestival
er en landsdækkende
festival, som finder sted
hvert år i uge 39. Festivalens mål er at skabe en
faglig ramme for lokale
og nationale aktiviteter,
som engagerer børn og
unge.
n Festivalen bidrager
således til at give børn
og unge en oplevelse af,
at de naturvidenskabelige og teknologiske fag
er relevante, kan påvirke
deres hverdag, og at de
ved at bruge naturvidenskabelige metoder
kan udforske, forstå og
forandre verden.
n Naturvidenskabsfestival
er non-kommerciel og
koordineres af festivalsekretariatet hos Astra
– det nationale naturfagscenter.

SPION
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Agent 007
fortæller historien
om os selv
Den første James Bondbiograffilm ”Dr. No” fylder 60.
Det gør filmhelten dermed
også. Agent 007 kan nok
ikke lære os meget om livet,
mener bryggebo, Bond-fan
og filmekspert Brian Iskov.
Til gengæld kan Bond kaste
lys over de seneste 60 års
samtidshistorie
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Bond-o-rama

I 2019 drog Brian Iskov
på pilgrimsrejse til den
ikoniske schweiziske
ski-restaurant Piz Gloria i forbindelse med
50-året for Bondfilmen
‘”On Her Majesty's
Secret Service”, der
blandt andet er indspillet på samme sted.

redaktion@bryggebladet.dk

Filmmanden Brian Iskov så
sin første James Bond-film
som 7-årig. Eller det troede han i hvert fald, indtil
han for nylig kiggede dybt
i familiearkivet. Der kunne
han genskabe sin personlige 007-tidslinje.
– Min far låner et videobånd af en kollega i foråret
1984. Så jeg må nok sande,
at det har været efter min
8-års fødselsdag, fortæller
han..
– Det havde ellers været
så perfekt, hvis jeg var 7, da
jeg mødte Agent 007.

tiske efterretningstjeneste
en kvindelig chef, og det fik
Brosnan-figuren så også i
form af ”M”.
I filmen ”GoldenEye”
taler den kvindelige chef
ham ovenikøbet imod og
sætter ham på plads som
et ”mandschauvinistisk fortidslevn”, som en berømt replik i filmen lyder. Filmens
Bond-kvinde redder ham
endda flere gange, fordi hun
kan noget med computere,
mens Bond er bedre til at
få ting til at eksplodere omkring sig.

Har mødt tre Bonds
Som filmjournalist og Bondfan har Brian Iskov til gengæld mødt flere Bond-skuespillere, blandt andet Pierce
Brosnan og Daniel Craig.
På fan-hylden i lejligheden
på Artillerivej står der et
foto af én mere, George
Lazenby, med Brian Iskov
ved sin side, i jakkesæt og
begge med en legetøjspistol
i hånden.
– Det var i Malmø i 2014,
hvor jeg mødte ham første
gang.
Noget tyder på, at rekvisitterne gjorde et vist indtryk,
for et par år senere kom der
et interview i stand.
– Der spurgte jeg ham ind
til de andre film, han har
været med i, dem man aldrig taler om. Det ville han
mægtig gerne tale om, siger
Brian Iskov.

Pilgrimsdestination
Iskov var også med til
50-årsfejringen af Lazenbys eneste Bond-film, ”On
Her Majesty's Secret Service” fra 1969. Det foregik
på ikoniske Piz Gloria, en
luksuriøs skirestaurant på
bjergspidsen Schilthorn i
Schweiz.
Lazenby-filmen
har gjort stedet til en yndet pilgrimsdestination for
hårdkogte Bond-fans.
En lidt for kåd og selvsikker George Lazenby takkede i sin tid nej til mere
Bond. Han mente, de helt
store roller nok skulle kom-

Bond i et vadested
me til ham. En uklog beslutning, al den stund Lazenbys
øvrige filmroller siden er
gået i glemmebogen.

Fan-livet med Bond
I filmkredse går Brian Iskov
under signaturen ”Brie”.
I januar 1984 købte hans
forældre ”et brunt monstrum af en videomaskine,
et eller andet tysk mærke”.
Monstret ændrede alt for
den unge Brian. Den nu
45-årige Iskov har en livslang fascination og faglighed omkring film, som han
blandt andet dyrker i podcastene Filmnørdens Hjørne
og Med dansk tale. Den stilige Agent 007 har haft og
har stadig en særlig plads
i hjertet og på nethinden
hos bryggeboen, der også
står bag fansiden Bond-ORama.

Diamanter holder ikke
en meter
– I familien dengang skrev
vi ned, hvad vi lejede og lånte af videobånd, siger Brian

Iskov om sine første år med
filmkunsten.
– Da min far satte ”Diamonds are Forever” på, var
jeg straks solgt.
Ved tanken om Sean Connery-filmen fra 1971 finder
Brian Iskov fagbrillerne
frem og et overbærende
smil.
– I dag kan jeg se, at den
film er noget rod. Den hænger slet ikke sammen. Men
den var kulørt på en måde,
der gik rent ind hos 8-årige
mig.

En Bond til hver en tid
Brian Iskov holder foredrag
om James Bond, hvor man
kan blive klog på mere end
bare filmene. Agent 007 kan
nemlig ses som selve nøglen til at forstå vores egen
samtid og nyere historie.
– Mine foredrag handler
blandt andet om, at hver tid
har sin Bond.
I de fem seneste film i
rækken portrætterer Daniel
Craig en Bond, som Iskov
kalder en ”en føle-Bond, der
går og piller sig selv i navlen”.

– Det er en udvikling,
mange gamle fans begræder. Den Bond, jeg mødte
og blev fascineret af som
dreng, han kunne jo alt. Alt
virkede så nemt for Bond,
selv om han konstant var i
fare.

Kold krig
Blandt Bonds konstante farer var alt det vanvid, dobbeltspil og paranoia, der
kendetegnede koldkrigstiden. Iskov minder om en
vigtig forskel mellem Ian
Flemings bøger og den nu
60 år gamle filmserie: Skurkene i Bond-filmene var faktisk ikke direkte repræsentanter for fjenden, altså det
kommunistiske Sovjet eller
Kina.
– De var sådan en slags
freelance-skurke, der spillede supermagterne ud
mod hinanden. De var ikke
russere, for man skulle jo
ikke miste et marked, hvis
muren en dag faldt, siger
Brian Iskov.
Det gjorde den så, i 1989.
Der tog Bond en pause, og

mange dømte ham ude.
– Ja, for når fjenden ikke
er der længere, hvad skal
Bond så lave? Men det viste sig jo hurtigt, at det var
blevet endnu værre, siger
Iskov med henvisning til de
mange skeletter, der væltede ud af de russiske skabe i
de turbulente 1990’ere i det
store land mod øst.
– Det piblede jo frem med
generaler og andre højtstående, der nærmest var endnu mere korrupte.

Et kvindesyn til hver
en tid
Da figuren så blev genoplivet med Pierce Brosnan i
1995, var der masser at tage
fat på. Bortset fra kvinder.
Hvor de klassiske James
Bonds fra 1960’erne var
mandschauvinistiske
og
med nutidens briller kan
virke decideret lumre, så fik
Brosnans Bond straks mere
modspil fra kvinderne omkring ham.
– Der kan man virkelig se
pointen med, at hver tid har
sin Bond. I 1992 fik den bri-

Daniel Craig har lavet sin
sidste Bond. Det har sendt
folkene bag filmserien i
tænkeboks. Og der er nok
at tænke over, i tider med
kulturkampe og nye kolde
krige. Iskov tvivler på, at
også næste Bond bliver en
hvid, midaldrende britisk
mand. Han tvivler også på,
at Bond-folkene ovre i Storbritannien tør gøre russerne til den nye gamle fjende.
Igen vil man ikke skubbe
markeder fra sig.
– De river sig i håret, dem
der skal digte videre. I dag
vil folk for eksempel gerne
have en saga, hvor fortællingen følger en langstrakt
bue a la Ringenes Herre
og Marvel, eller psykologiske vinkler på helten som
i Bourne-filmene eller Batman, siger Brian Iskov.
Med Casino Royale fra
2006 gik man faktisk lidt
ned ad den vej.
– Den handler om, hvordan Bond blev Bond. Det
havde vi aldrig set før.
Spørgsmålet er, om de vælger at starte helt forfra igen
med den næste film – hvornår den så end kommer?
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Historisk overflyvning
af Ballonparken
Langs Artillerivej i udkanten af Amager Fælled ligger Islands Brygges ældste
bebyggelse, Ballonparken. Her blev der allerede i 1800-tallet anlagt en
teltlejr, som senere udviklede sig til nogle af de røde træbarakker, der stadig
eksisterer og huser flere af Ballonparkens indbyggere. I dag er minibyen ejet
af Ballonparken selv, hvor forskellige familier og individer bor i historiske
omgivelser. Musikeren Frede Norbrink fortæller om en lille del af stedets
facetterede historie, der både rummer gigantiske luftballoner, flygtningelejre
og mandekollegier.
Tekst: Viktoria Fuglsang
Semenova
Foto: Ricardo Ramirez
og Islands Brygges
Lokalhistoriske Forening og
Arkiv

Frede Norbrink er
en af Ballonparkens
mere end 90 indbyggere. Han har siden
1980 været opslugt
af områdets historie
og er formand for
Ballonparkens Historiske selskab.

redaktion@bryggebladet.dk

Udefra kan man lige akkurat spotte det røde træværk, beskyttet fra omverdenen af et hegn tæt
bevokset af hyldetræer,
rosenhyben og brombærbuske. Herinde, ved
Artillerivej 63, ligger et
kollektivt selvejende boligområde ved navn Ballonparken, og i et af de
mange røde træhuse bor
musikeren Frede Norbrink. Med selvbygget
køkken, rød kedel og en
del guitarer sidder han i
en lædersofa. Foran ham
ligger en masse laminerede billeder, der viser
forskellige epoker i Ballonparkens historie. Den ved
Frede Norbrink nemlig en
hel del om. Han er formand
for Ballonparkens Historiske Selskab og har selv
boet i området siden 1974.

Før ballonerne
I 1640, otte år før Kong
Christian d. 4.’s død, begyndte man at lave skydeøvelser på Amager Fælled,
og i 1680 blev området for
første gang omtalt som
Artilleriets
Skydeplads
på Amager. Næsten et århundrede senere dukkede
små beboelsestelte op i området:
– Fra 1790 til 1872 begynder man at lave en lille teltlejr i området, som hedder
Artillleriets Staldetats Lejrplads. Det er Ballonparkens
navn fra starten af, fortæller
Frede Norbrink, som har
sat sig godt ind i områdets
historie.
– Lidt længere henne ad
Artillerivej, som dengang
var kystlinjen, på hjørnet af
Njalsgade, ligger et grønt

område; Faste Batteri. Det
er resterne af det gamle
øvelsesbatteri, og det var
herfra man øvede sig i at
skyde med kanoner ud over
fælleden.
I 1830 anlagdes de første
skydebaner for håndvåben,
og 43 år senere skiftedes
teltene ud med 12 permanente mandskabsbarakker,
der fungerede som indkvartering for artilleristerne og
deres befalingsmænd.

Observationsballonen
Under militærets mange kanonøvelser kunne en kugle
ofte flyve en distance på
8-10 kilometer. Men kommunikationen dengang var
ikke lige så effektiv, som
den er i dag, så det var svært
at vide, hvor præcist kanonkuglerne ramte.
– Der var jo ikke noget,
der hed mobiltelefoner dengang, så man vidste ikke,
om de ramte målskiverne.
Derfor red der en mand hele
vejen ud de mange kilome-

Når der bliver sagt luftballon, så tænker mange af os måske på det tyske
luftskib Hindenburg, der grundet sin
brandfarlige brint endte op i flammer
i 1936. Ballonparkens luftballoner
led dog aldrig en makaber skæbne
relateret til ild, men to gange rev
ballonen sig løs fra den lastvogn, den
var bundet til. Den ene gang landede
en luftballon i Sverige, og den anden
gang drattede den ud i Øresund, hvor
to mænd på tragisk vis druknede.

ter og fik at vide, at der var
blevet ramt ved siden af. Så
red han tilbage og fortalte,
hvor meget de havde ramt
ved siden af, og så rettede de
kanonerne, skød igen, og sådan red han frem og tilbage.
Den slidsomme og ineffektive proces blev dog
snart erstattet af et mere
moderne alternativ:
– I første halvdel af
1900-tallet finder man ud
af, at det må kunne gøres
smartere, forklarer Frede
Norbrink og fortsætter:
– Man bygger en hal og
laver en luftballon, hvor
der nedenunder er plads
til to mand, der så bliver
hejst 100 meter op i luften.
Ude ved skydeskiverne har
man folk med de her smarte
signalflag, som bruges på
samme måde som morsesystemet, fortæller han og
viser de forskellige signaler
med sine arme.
Man kunne nu ’’stave’’ sig
frem til, at man for eksem-

pel havde ramt 30 meter for
langt til venstre.
– Det kunne ham, der
stod i luftballonen, se med
sin kikkert. Herefter vendte
han sig om oppe i gondolen,
tog sine egne signalflag
frem, og så videregav han
beskeden til dem med kikkert nede ved kanonerne på
Faste Batteri, som så kunne
rette ind, fortæller Frede
Norbrink.
Obs e r v at ionsba l lone n
blev altså et effektivitetsredskab til kanon-skydeøvelserne på Amager Fælled, og navnet Ballonparken
opstod, da man opførte en
hangar til de gigantiske balloner.

Kugleregn
Den 29. august 1943 besatte
nazityskerne Ballonparken
for at afvæbne de danske
soldater. Det endte i kugleregn og chok:
– Krigshandlingen i 1943

er i sig selv en kæmpe fortælling. Den øverstbefalende i Ballonparken havde
ikke fået at vide, at danskerne skulle aflevere deres våben til tyskerne. Det resulterede i, at da tyskerne kom
for at afvæbne de danske
soldater, så blev de mødt af
kugleregn. Tre danske soldater mistede livet, fortæller Frede Norbrink.
Efter nazitysklands kapitulation i 1945 blev ballonhangaren og træbarakkerne brugt til at huse tyske
flygtninge. Under de sidste
måneder af Anden Verdenskrig, fra februar til april
måned i 1945, ankom der
nemlig over 200.000 tyske
civilflygtninge til Danmark.
– I 1945 bygger man syv
nye flygtningebarakker, og
det kan man se, når man går
rundt i Ballonparken. Nogle
af husene er anderledes - de
er ikke fra 1886, men fra
1945, fortæller Frede Norbrink.
Den store hangar blev
brugt til at huse et utal af
tremandskøjesenge, hvor
flygtninge kunne bo trygt
og godt helt indtil 1947.

Fra mandekollegium
til kollektivt selvejende
institution
I 1948 ombyggede man næsten alle barakkerne, og
den 18. september blev de
røde barakker indviet som
‘’Kollegie for mandlige studerende fra provinsen’’.

– Der flyttede en inspektør ind lige over for mit hus
i 1948. Han hed Bressen
og blev inspektør for ‘’Kollegielejren Ballonparken’’,
forklarer Frede Norbrink
og fortsætter:
– Kollegielejren fungerede fra 1948 til 1971, og
her boede der unge mandlige studerende fra provinsen. I 1971 forsvinder
inspektøren, og vi bliver
en selvejende institution. I
mellemtiden er der kommet
kvinder til, de er lusket ind
ad bagvejen, og da inspektøren flytter, bor der 20%
kvinder i lejren. Den selvejende institution fortsætter
herfra med beboere, og folk
begynder at brede sig og
få mere plads, siger Frede
Norbrink.
“Hvad helvede, er vi blevet sat til salg”
Fra 1971 fungerer Ballonparken som mange andre
lokale småkvarterer. Beboerne lever deres liv i fred
og ro, og familierne vokser.
Man tror som beboer i Ballonparken, at alt er som det
skal være. Men det ændrer
sig en dag i 2009.
– Vi så pludseligt på et
opslag, at Ballonparken var
blevet sat til salg. Surrealistisk. ‘’Hvad helvede, er vi
blevet sat til salg’’ tænkte
vi. Og så måtte vi lave en
fond, som går i bankerne og
låner penge, erindrer Frede
Norbrink.
– Små 19 millioner kroner
blev det til. 10 millioner gik
til at købe Ballonparken af
staten, og de sidste 9 millioner blev brugt til forbedringer og frem for alt brandsikring af alle træhusene.
Sidenhen har Ballonparken
officielt været ejet af fonden
og Ballonparkens beboere.
Her er vi mange, som kommer hinanden ved, som
man jo gør, når man bor i en
landsby.
Medlemmerne af Ballonparkens Historiske Selskab
mødes månedligt for at dele
ny viden og research om Ballonparkens historie.
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❚ Staycation

Det sker
på Bryggen

Brunch og badning
på Guldsmeden

Hotel Guldsmeden åbner
nu deres opvarmede pool
for offentligheden. Det sker
den sidste søndag i hver
måned, hvor hotellet holder ‘Brunch og badning på
Bryggen’.
– Islands Brygge er kendt
for sit stærke fællesskab,
og vi har længe haft et ønske om at blive en del af den
gode stemning. Vi har nogle
skønne faciliteter på hotellet, og dem vil vi gerne dele
med kvarterets beboere og andre - på dage, hvor der
typisk er lidt mere stille i
huset, fortæller PR- og marketingmanager Julie Rosenkrands og fortsætter:
– Derfor er ”Brunch og
badning på Bryggen” sidste søndag hver måned det
første skridt i den retning,
Nu kan bryggeboere få en dasesøndag
ved poolen på Hotel
Guldsmeden Bryggen
den sidste søndag hver
måned.

og vi har mange andre begivenheder planlagt de kommende måneder. Blandt andet afholder vi et hyggeligt
familie-Halloween arrangement lørdag den 22. oktober, som er gratis at melde
sig til.
Der
bliver
serveret
brunchbuffet med juice, te
og kaffe fra klokken 11 til
12.30. Herefter er der fri adgang til hotellets opvarmede pool i gården bag hotellet
indtil klokken 17.30. Slippers, kimono og håndklæde
er inkluderet i billetprisen.
Der er ingen livredder tilknyttet, så al badning sker
på eget ansvar, og børn skal
være under opsyn.

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

Brunch og badning på
Hotel Guldsmeden i Gullfossgade den 30. oktober, 27.
november, 29. januar og
26. februar. Billetter koster
495,- for voksne og 395,- for
børn og kan købes på dinnerbooking.com. Læs mere
og se flere arrangementer på
guldsmedenhotels.com

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚ Kulturnat

VR, flugtrum og chillede plantekoncerter til Kulturnatten
Kulturhuset Islands Brygge
holder kulturnat i naturens
og klimaets navn med Virtual Reality, Escape Rooms
og plantekoncerter, der i
forening vil sætte menneskets forhold til kloden i
perspektiv.
De kommunale rammer
omformes til atmosfæriske,
interaktive og sansende
rum, hvor det digitale møder det naturlige. I kulturhusets koncertsal parres
det digitale med det analoge, hvor rummet transformeres til et interaktivt
plantekoncert-rum og virtual reality-galleri.
Udstyret med computere,
synthesizere og hjemmebyggede
musikmaskiner

Se den barske
virkelighed

byder sanger og komponist
Anders Brørup på elektroniske plantekoncerter, hvor
du kan lytte med og måske
selv prøve at spille på en
plante. Anders Brørup sætter elektroder på en samling planter, som omsætter

TAK

F

or at støtte op om
Bryggebladet ved at
donere eller indrykke
støtteannoncer i avisen til:
Genbryggen, Bryggebilen,
A/B Leif, A/B Gullfoss,
A/B Bergthora, A/B Store
Thorlakhus, Boligselskabet

ster til rådighed, som kan
guide dig og fortælle om de
forskellige oplevelser, hvis
det er første gang, du prøver VR.
Vær opmærksom på, at
den anbefalede aldersgrænse er 8 år, og at alle oplevelserne er på engelsk.

Se klimakrisen med
dine egne øjne til
kulturnatten.

Isafjord - andelsselskabet
M.B.A, A/B Egilshus,
Skolehaven Islands Brygge og
Bryggen For Alle.
Ikke mindst tak til de næsten
200 bryggeboer, der har
støttet via MobilePay

berøring på blade og grene
til lyd. Det er et sælsomt,
sensorisk univers mellem
plante, maskine og menneske. Og har du en musikalsk plante derhjemme, er
du meget velkommen til at
tage den med.

Med Virtual Reality-briller
kan de besøgende se fem
forskellige film, der omhandler planter, natur og
miljø og komme helt tæt
på smeltende gletschere,
skovens brutale vildskab
og under- og overjordiske
organismer.
Man kan gå rundt mellem
oplevelserne, som man vil,
og der vil være en spilme-

Fanget i
klimaforandringerne
Normalt kan du komme og
gå, som du vil, i Kulturhuset Islands Brygge, men
til Mobile Mystery Games’
Escape Room slipper du
kun ud ved at lytte, se,
smage og gætte løs. Indholdet af gåderne relaterer sig
ligeledes til klima og natur.

The Mobile Mystery
Game er et udbryderspil,
hvor det handler om at løse
gåder på tid. I bliver delt op
i små hold, der konkurrerer
sammen mod tiden, og I har
25 minutter til at løse hele
spillet. I spillet skal I dufte,
lytte, regne og tænke kreativt, og hvis I er lykkedes
med at samarbejde, vil I til
sidst se sammenhængen og
løse spillet.
Virtual Reality-arkade,
Escape Rooms og Plantekoncerter i alle rum i Kulturhuset Islands Brygge under
Kulturnatten d. 14. oktober
kl. 18-24. Kun adgang med
kulturpas, som kan købes på
kulturnatten.dk

MobilePay
Bryggebladet har fortsat
brug for hjælp. Bak op om
lokaljournalistikken ved at give
et valgfrit bidrag på

44 28 00
eller ved bankoverførsel til
Reg. 3409 Konto: 13470774
*Indsamlingen er anmeldt til og godkendt af Indsamlingsnævnet.
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Advokat

Børneaktiviteter

Foreninger

Handyman

Murere

Smørrebrød

FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 82 · www.fürst.dk

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

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

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

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

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

Alexanderteknik
Alexanderteknik, Kigkurren 6-8
Bevidst Bevægelse og Dans
51 22 33 97 - holdehelelivet.dk

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

Arkitekt
Michala Eken, arkitekt maa
Specialist i farvesætning og design
Tlf. 20 81 91 42 · michala@eken.dk

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

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

Børnetøj
dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.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
Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.dk

Blomster

Ejendomsservice

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

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

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

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

Life & Stresscoach
Helle Themsen
+ 45 42204444
www.stresscoachkastrup.dk

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

Læger

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

Genbrug

Malerfirmaer

Fysioterapeuter

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

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

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

Fodterapi
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66
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Systuer
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
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.
Tfl 40564201

Test din viden om
Islands Brygge

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
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1. Hotel Copenhagen i Egilsgade blev indviet
i 1971, men hotellet havde et andet navn i
starten. Hvilket?

find os på:

a. Hotel Egil
b. Hotel Saga
c. Hotel Sonne
2. Hvilken type forretning fandt man
tidligere i stueetagen på det lille hotel i
Egilsgade?
a. Brørups kiosk
b. En slagterforretning
c. Et møntvaskeri

www.bryggebladet.dk
(se svarene på side 15)

3. På adressen Islands Brygge 27, på hjørnet
af Gunløgsgade og gaden Islands Brygge,
fandtes en beværtning fra 1930 til 1964.
Hvilket navn havde den?
a. Kul & Koks
b. Il pane di Mauro
c. Café Brøtterup
4. Fra 1988 til 2005 har der været forskellige
ejere af disse lokaler på gaden Islands
Brygge. De fleste har serveret cafémad.
Her er nogle af navnene: Café Libération,
Café St.-Clare, Café Mokken, Kul & Koks
og Orangeriet. Hvad hedder stedet i dag?
a. Hatoba
b. Shawaffel
c. Egils Deli

Debat/INDLÆG
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Blå budgetaftale for 2023 giver mindre
CO2-reduktion end 2022-aftalen
Af: Klaus Mygind,
2. næstformand for
Borgerrepræsentationen,
medlem af Kultur- og
Fritidsudvalget og
gruppeforperson for SF
I sidste nummer af Bryggebladet kalder folketingskandidat Mette Bloch fra
Enhedslisten den netop indgåede budgetaftale for 2023
for en rød / grøn aftale.
Der er gode ting i aftalen,
som også kommer børn og
unge på Islands Brygge til
gavn. Her tænker jeg på de
ekstra penge til børn med
særlige behov samt kunstgræs på Heklas anlæg, men

de ting kom på plads, da alle
partier endnu var med i forhandlingerne.
Min påstand er, at Enhedslisten kunne ha' lavet
en meget grønnere aftale
med SF og Socialdemokraterne m.fl., men Enhedslisten gik ind på de
borgerlige partiers præmis om, at der skulle laves
skattelettelser. Jeg er dybt
forundret.
Enhedslisten
argumenterer med, at skattelettelserne ikke går ud
over velfærd og grønne initiativer.
Det passer ikke. I budgetaftalen finansieres skattelettelsen i år ved at fjerne

162 mio. kr. fra den pulje,
som vi opbygger til mere
Metro i København - nær-

mere bestemt M5 linjen,
der skal gå over Islands
Brygge.
Mette Bloch påstår, at
aftalen er grøn, men aftalens reduktion af CO2 er
mindre end i sidste års budgetaftale og klart mindre,
end det vi kunne have forhandlet os til sammen. Enhedslisten vil hellere spille
magtspillet og gi’ overborgmester Sophie Hæstorp en
begmand. Jeg synes, at
det er kortsigtet politik og
helt uansvarligt. Vi skulle
i stedet have lavet en budgetaftale for 2023, der viste
vejen mod et CO2-neutralt
København.

Enhedslisten taler med to tunger, når
det kommer til sænkning af skatten
Af: Marcus
Vesterager, medlem af
Borgerrepræsentationen
for Socialdemokratiet i
København
Line Barfod, Borgmester
for Teknik-og Miljøforvaltningen, indrømmer, at
sænkningen af skatten går
ud over velfærd og klima i
fremtiden – men baglandet
er uenig i den udlægning.
Så hvad mener I egentlig i
Enhedslisten?
Mette Bloch Hansen,
medlem af Enhedslisten
Københavns
bestyrelse,
skriver i sit indlæg i Bryggebladet d. 22. september,
at: “Budgetforliget indeholder
en sænkning af kommuneskatten på 0,1%. Enhedslisten
går til valg på klima og velfærd, derfor er det afgørende,
at skattelettelsen ikke koster
på klima og velfærd”. Hertil
er Blochs argument, at pen-

gene, der er gået til skattelettelser, ikke kunne være
brugt på klima eller velfærd.
Faktum er desværre bare,
at det uden tvivl koster på
klima- og velfærdsdagsordenen her i Københavns
Kommune. Et faktum, som
Blochs egen Borgmester,
Line Barfod, tydeligvis er
enig i. Barfod indrømmer
nemlig over for Altinget i
en artikel d. 20 september,
at en del af pengene, der
skal finansiere skattelettelserne, tages fra puljer, som
“skulle betale for nye metroforbindelser og køb af grunde
til eksempelvis idrætsanlæg”.
Dermed udstiller de to partifæller uenighed eller i
hvert fald uafklaring. Taler
Bloch imod sin egen borgmesters udlægning, eller
har Enhedslisten simpelthen ikke styr på historien
eller er uenige med sig selv?
Som Barfod selv beskri-

ver, kunne disse penge
være blevet brugt på klimatiltag i fremtiden og ikke
mindst
idrætsfaciliteter,
hvilket i vores øjne, her i Socialdemokratiet, i den grad
er velfærd.
Det er jo eksempelvis
ingen hemmelighed, at København allerede er utroligt
presset i forhold til idrætsfaciliteter. Især med den
store
befolkningsvækst,
som København står overfor, skal idrætsfaciliteterne
følge med, hvis vi skal sikre
adgang til idræt uden lange
ventelister. Derudover er
pengene til sænkningen af
skatten finansieret af en pulje til grundkøb, der dermed
er den pulje, som finansierer
grundkøb til for eksempel
daginstitutioner,
grønne
områder og almene boliger.
Ovenikøbet har budgetpartierne heller ikke meldt de
rigtige tal ud til borgerne

fra begyndelsen, da sænkningen af skatten kommer
til at koste Københavnerne
56 mio. kr. mere, end budgetpartierne først havde
budgetteret med. Dette vil
derfor yderligere påvirke
velfærden i vores by.
Til stor beklagelse vælger
Enhedslisten en sænkning
af skatten, som borgerne
ikke engang vil kunne mærke på pengepungen.

Budgetaftale 2023 der gavner
både børn, klima og velfærd
Svar fra Mette Bloch Hansen,
folketingskandidat for
Enhedslisten og medlem af
Københavns-bestyrelsen
Enhedslisten har indgået
et budgetforlig med markant større klimaindsats
end det, S og SF selv lagde
op til forud for 2023-budgettet. Enhedslisten er med til
at sikre CO2-reduktionerne
i 2022. Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten
kæmper for klima, og vores
ambition er endnu større
CO2-reduktioner, bl.a. med
omlægning af landbrug,
transportpolitik og grøn
energi.
Marcus Vesterager, S, og
Klaus Mygind, SF, henviser
til, at der er brugt midler fra
en pulje til metro og klima
henholdsvis en grundkøbs-

pulje. Det er relevant at
vide, at der stadig er godt
en halv milliard kr. i puljen,
som København ikke kan få
lov at bruge ifølge budgetloven. Borgmester Line Barfod og jeg er ikke uenige.
Opsparingen i puljerne til
fremtidige byggerier, herunder bl.a. metro og idræt,
bliver mindre, når lidt flere
penge bliver hos borgerne.
Jeg skal ikke vurdere, om
borgerne kan mærke reduktionen i kommuneskatten
– men stilfærdigt antage, at
det afhænger af pengepungens størrelse.
For at være konkret kan
oplyses, at Socialdemokratiets udkast til budgetaftale
kun indeholdt CO2-reduktion på 850 tons. Det tal lykkedes det Enhedslisten med
forligspartierne at 15-doble

i kombination med løft på
socialområdet og at undgå
nedskæringer på skolernes
specialområde. Vi ville gerne have været endnu mere
ambitiøse og gået videre,
hvis S og SF havde haft et
bedre forslag - især hvis de
havde fremlagt det ved forhandlingerne.
Det klinger i mine ører
hult at påstå, at SF og S
gerne ville have indgået et
grønnere forlig, efter budgetprocessen er slut. Det
ville i mine øjne have klædt
partierne bedre, hvis deres
fremlagte forslag forud for
forhandlingerne havde signaleret større ambition. Jeg
vil dog vælge at udlede det
positive af påstanden, at der
er potentiale for samarbejde
med SF og S om at styrke
klimahandling, holde hån-

den under de mest sårbare
og løfte velfærden.
Enhedslisten valgte at
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Ny kirke skal bygges
i Ørestad – vinder af
arkitektkonkurrence
fundet

Af: Islands Brygges Sogns
Menighedsråd
Det er arkitektfirmaet Henning Larsen, der har vundet konkurrencen, og Jens
Nielsen, formand for menighedsrådet, siger, at det er et
fantastisk nyskabende oplæg. Dommerkomitéen har
lagt vægt på arkitektfirmaets vision om at gøre kirken
til et tingsted, en mødeplads
under træerne på kirkepladsen, fortæller han.
– Vi har allerede mange
aktiviteter ud over de traditionelle gudstjenester, dåbshandlinger, konfirmationer
og bisættelser, eksempelvis rytmiske gudstjenester,
koncerter, crossyoga, mindfulnessgudstjenester
babysalmesang og foredrag,
siger formand for Islands
Brygges
Menighedsråd,
Jens Nielsen.
– Det er vigtigt for os at
få en kirkebygning, der kan
være ramme om det hele og
samtidig har alt det, en kirke
skal have af både stemning
og funktionalitet. Og vi vil
rigtig gerne have, at kirken
bliver en aktiv del af Ørestad.
Kirkens præster, Rikke
Weissfeld og Per Ramsdal,
udtrykker også stor glæde
ved vinderprojektet.
– Det har en skøn atmosfære, det er teologisk inviterende, og så er kirken meget
fleksibel i forhold til de mange
forskellige aktiviteter, vi har.
Den skal også kunne rumme
de mange konfirmander, der
vil være de kommende år, og
det kan den.
Dommerkomitéen
har
ønsket sig en bygning, der
spiller sammen med de høje
såvel som de lave huse, der
ligger ud til kirkepladsen,
og med Royal Arena, der
også er nabo.
– En bygning, man ikke
glemmer, når man ser den,
samtidig med at den skal
tage ansvar for et bredt forlig for københavnerne, hvor
vores mange mandater blev
omsat til at sikre så meget
klima og velfærd som muligt. Jeg glæder mig over,
at kommunens budget kommer børn og unge i byen til
gode – både børn med særlige behov og idrætsfaciliteter i hele byen. Samtidig
med at socialområdet og
velfærd styrkes. Vi vil også
gerne være med til at sikre
udbygning af metro for at

være en del af det omkringliggende miljø, siger Jens
Nielsen.

Præsentation af kirken
Vi holder åbent hus med
udstilling af konkurrenceforslagene den 7. oktober
kl. 16 til 17.30, hvor alle er
velkomne. Det foregår på
Robert Jakobsens Vej 66A,
stuen. Den projektansvarlige fra Henning Larsen,
arkitekt Nina La Cour Sell,
vil sammen med andre ophavspersoner fra tegnestuen præsentere byggeriet og
tankerne bag det. Menighedsrådet og præsterne vil
også være til stede og svare
på spørgsmål.
– Vi er stolte og ydmyge
over opgaven og glæder os
til at kunne bidrage med
et nyt mødested i Ørestad.
Vi har store forventninger
til, at den nye kirke bliver
et samlingspunkt for både
sognet og Ørestad som helhed. Det har været vores
mål at skabe et bæredygtigt
hus, som er helt sit eget og
bidrager til Ørestads tradition for at eksperimentere
med det byggede miljø, siger Design Director Nina
La Cour Sell fra Henning
Larsen.
Henning Larsen har tegnet flere ikoniske bygninger
både i Danmark og i udlandet - bl.a. Operaen på Holmen, Moesgaard Museum
ved Aarhus og Udenrigsministeriet i Riyadh.
Kirkebyggeriet forventes
at gå i gang i august 2024,
og planen er, at kirken skal
kunne indvies i 2026. Den
midlertidige kirke i Ørestad
ligger indtil da i en anden af
Ørestads ikoniske bygninger, nemlig 8-tallet.
Se flere illustrationer af
den nye kirke på islandsbryggessogn.dk
skabe gode kollektive transportløsninger.
Alt i alt synes jeg, det vil
være befriende, hvis vi fælles både på rådhus og Christiansborg kan være dem,
der sikrer, at velfærden
ikke udhules, og fremtidige
generationer både kan boltre sig i idrætsfaciliteter, i
naturen - for eksempel på
Fælleden - og være fortrøstningsfulde med hensyn til
tiltag, som tager klimaforandringerne alvorligt.
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KIRKE
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Ny kirke skal
bygges i Ørestad

vinder af arkitektkonkurrencen er fundet.
Invitation til præsentation
af kirken
Vi holder åbent hus med udstilling
af konkurrenceforslagene fredag
den 7. oktober kl. 16 til 17.30, hvor
du/I er velkomne. Det foregår på
Robert Jakobsens Vej 66A, stuen.
Den projektansvarlige fra Henning
Larsens tegnestue, arkitekt

ONSDAG DEN 12. og 26. OKTOBER KL. 17

FYRAFTENSGUDSTJENESTE
Læg vejen forbi til en kort
gudstjeneste ved sogne- og
studenterpræst Camilla
Aggersbjerg inden dagen går på

hæld. Gennem ord og toner fra
flyglet kan du fordøje dagen og
finde ro, inden du begiver dig hjem
eller videre.

Søndag den 9. oktober kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 16. oktober kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 23. oktober kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Henriette Barkholt
Søndag den 30. oktober kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

Nina La Cour Sell, vil sammen
med andre ophavspersoner
fra tegnestuen præsentere
byggeriet og tankerne bag det.
Menighedsrådet og præsterne vil
også være til stede og svare på
spørgsmål.

Søndag den 6. november kl. 11
Allehelgensdag
Allehelgengudstjeneste
ved sognepræst
Camilla Aggersbjerg

TORSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 19.30

KONCERT - BACH

SØNDAG DEN 9. OKTOBER KL. 15

BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE

Pianisten Jesper René debuterede
allerede som 14-årig med Odense
Symfoniorkester. Han har i de
senere år gjort sig bemærket ved
at spille Bachs store cykliske
værker såsom de ikoniske Goldberg
variationer - et værk han opført
mere end hundrede gange, snart
sagt overalt i dronningeriget.
I år markerer vi tre hundrede året

Alle er velkomne ved
denne gudstjeneste
med salmesang
for babyer ved
sognepræst Lars
Ahlmann Olesen
og underviser i
babysalmesang
Simone Lehun
Nørgaard.

for udgivelsen af musikhistoriens
gamle testamente, Das
Wohltemperierte Klavier, og Jesper
René spiller det således i Hans
Tausens Kirke torsdag den 13.
oktober klokken 19.30. Koncerten
varer to timer med en kort pause.
Alle er meget velkomne, og der er
gratis adgang.

ONSDAG DEN 2.
NOVEMBER KL. 11.30

HERREHJØRNET

ONSDAG DEN 12. og
26. OKTOBER KL. 13-15

Herrehjørnet er en gruppe voksne
mænd, der mødes i Hans Tausens
Kirke første onsdag i måneden kl.
11.30 til socialt samvær over en god
frokost og en øl.

ONSDAGSCAFÉ
Der er ONSDAGSCAFÉ i
menighedssalen i Hans Tausens
Kirke. Ruben Harbo er vært i første
halvdel, og Britta Bugge Madsen
forestår fællessangen i anden
halvdel fra kl. 14-15. Alle er meget
velkomne! Der serveres kaffe og te.

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
Studenter- og sognepræst
Camilla Aggersbjerg
Tlf.: 51 41 10 50 – mail: caag@km.dk
Mandag fridag

Konstitueret sognepræst
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.
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Total afvisning i Borgerrepræsentationen
Af: Klaus Mygind,
2. næstformand for
Borgerrepræsentationen,
medlem af Kultur- og
Fritidsudvalget og
gruppeforperson for SF

forslaget. Jeg stillede forslaget, fordi der nu er plads til
alle Bryggens børn på Skolen
på Islands Brygge.
Jeg synes, at det er vigtigt, at alle bydelens børn

kan gå på samme skole.
Det skaber fællesskab. Nu
er der plads til alle. Det var
der ikke i 2012 pga. nybyggeriet på den sydlige del af
Islands Brygge. Derfor blev

Alle Islands Brygges børn
får alligevel ikke mulighed
for at gå på Skolen på Islands Brygge!
Den 22. september stillede
jeg i Københavns Borgerrepræsentation forslag om, at
børn, der bor på den nordlige side af Njalsgade mellem
Artillerivej og havnen, igen
bliver tilknyttet Skolen på
Islands Brygge og ikke Amager Fælled Skole. Desværre
var det kun SF, der stemte for

området nord for Njalsgade
taget væk fra Skolen på Islands Brygge – midlertidigt,
regnede jeg med dengang.
Skolebestyrelsen og Amager Vest Lokaludvalg havde
støttet mit forslag, men
det hjalp ikke. Argumentet
imod mit forslag var, at der
ville komme færre børn på
Amager Fælled Skole. Det er
rigtigt, men Amager Fælled
Skole vil de kommende år få
flere og flere børn fra nybyggeriet Bryggens Bastion på
den østlige side af Artillerivej (området med det store
højhus med den dårlige beton i fundamentet).
Jeg beklager meget situationen.

Burchhardts
Begravelsesforretninger

Test din viden - svar
1. (c). Hotel Sonne.
Naboejendommen fra 1915, på
hjørnet af Egilsgade og Leifsgade,
hedder Sonne; deraf hotellets
oprindelige navn.
2. (c). Et møntvaskeri.

3. (c). Café Brøtterup. Omkring
1960 fandt man følgende
beværtninger på gaden Islands
Brygge: Café Langebro – I.B.
1; Bryggens Bodega – I.B. 11;
Haraldsborg – I.B. 15; Brøtterup –
I.B. 27; Havnecafeen – I.B. 33.
4. (a). Hatoba.

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

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

Allan Nielsen

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

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

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

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

Mandag d. 3. oktober skiftede vi tv-signal fra Yousee
til Stofa.
Alle skulle derfor gerne
have deres nye tv-pakker
på plads, og Stofa forventer at udsende de første
opkrævninger om nogle
uger.
Hvis du ønsker at bestille,
ændre eller opsige en tvpakke, kan du gøre det på
www.stofa.dk eller ved at
ringe til Kundeservice på
88 303030 eller skrive på
support@stofa.dk.

Netværksopgradering fortsætter
Fiberby har opdateret over
halvdelen af Bryggenets
medlemsforeninger, og
de resterende foreninger
kan løbende se på https://
fiberby.dk/bryggenet/,
hvornår de kan forvente
opgraderingen gennemført
hos dem og de dermed får

garanteret en hastighed på
1000/1000 Mbit/s.

Gratis hjælp til
optimering af dit
trådløse netværk
De hyppigste problemer
Bryggenets brugere oplever, er relateret til brugernes eget udstyr, specielt
trådløse net (wifi). Bryggenet tilbyder derfor gratis
hjælp fra en teknikker, som
hjælper med at optimere
din wifi-oplevelse.
Teknikeren vil først forsøge
at afhjælpe udfordringen
med dit trådløse net ved
at guide dig igennem de
mest almindelige løsninger
og problemstillinger. Hvis
dette ikke hjælper på hastigheden, så vil teknikeren
vurdere om der er grundlag
for et hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg
foretager teknikere en
gennemgang af din nuværende wifi-løsning, med
det formål at finde frem til
årsagen for udfordringerne.
Som en del af gennem-

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

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

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

www.burchhardt.dk

Nyt fra bryggenet
Stofa har overtaget som ny tv-leverandør

BegravelseBisættelse

gangen vil teknikeren
også sikre, at din trådløse
router er indstillet korrekt
for at få den bedst mulige
oplevelse.
Teknikeren vil som afslutning på sit besøg komme
med en anbefaling til, hvad
der yderligere kan foretages for at få det bedste ud
af din internetforbindelse.
Her kunne mulige optimeringsforslag være en bedre
placering af den trådløse
router, udskiftning af den
trådløse router eller udbygning af det nuværende
signal.

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

Bryggenet dækker omkostningen til teknikerbesøget,
og hvis du ønsker at tage
imod et optimeringsforslag,
så vil du få oplyst prisen
for dette inden arbejdet
startes.
For at få hjælp til dit trådløse net skal du blot ringe
til Kundeservice på 33
2300 99, hvor Fiberby sidder klar til at hjælpe dig.

Kundeservice
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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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 af
Stofa.
På telefonen (88 303030)
ydes der personlig betjening
hverdage kl. 08:00-21:00
weekender og helligdage kl.
09:00-17:00
Du kan også sende en email til support@stofa.dk.

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 75 kr./md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
Tv
Lille pakke: 175 kr./md.
Mellem pakke: 409 kr./md.
Stor pakke: 569 kr./md.
VælgSelv 10 inkl. lille
pakke: 370 kr./md.
VælgSelv 20 inkl. lille
pakke: 460 kr./md.
VælgSelv 30 inkl. lille
pakke: 540 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Før og efter frosten
Frost eller fryser hjælper os med
at få skønne bær på bordet, og
flagermusene kurtiserer i mørket,
mens bladene falder
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Frosten er ingens frænde
her med energipriser så
høje og grimme som Njals
tårn. I naturen er der vist
ingen dyr, der har brug for
frost, men de er tilpasset til
at klare sne og kulde; sikkert i protest. Der findes
enkelte planter, hvis frø
faktisk skal have frost for at
kunne spire. Eksempelvis
‘fredløs’, som vi har masser
af på fælleden. Men vores
overvintrende fugle er lidt
i et ægte dilemma. Kommer der for megen frost,
dør mange af dem. Men
kommer der blot lidt frost,
åbner sig et nyt spisekammer. Rønnebær, tjørnebær,
havtorn og slåen bliver søde
ved frost, og så starter tagselv-bordet.
Er I modige, så bid i en
slåen og oplev akut tørhed
i munden kombineret med
sunde knibeøvelser. Vi skal
naturligvis dele bærerne på
fælleden med dyrene. Så tag
blot lidt med hjem til rønne-

bærgele, havtorn-is, tjørnebærsaft med mere. Se mere
på nettet, skriv eventuelt
blot DN og bær (Danmarks
Naturfredningsforening).
Der er naturligvis æbletræer og mindst ét pæretræ
på fælleden. Jeg mødte forleden en dame, der samlede
tjørnebær og blade til at lave
te. Uvidende måtte jeg spørge, hvad de skulle bruges til.
Det skulle være rasende godt
for hjertet, og hvem vil ikke
have et velfungerende hjerte
i denne tid med pulsbelastende nyheder fra nær og fjern.

Forlænget drægtighed
I Dyrehaven er kronhjortene i brunst, og det er et mageløst skue og smukke brøl
med meget mere. I mørket
over os lokker han-dværgflagermusen hunner til med
smukke, korte, sangfugleagtige triller. Vi kan desværre ikke høre dem uden
hjælp fra halvdyre detektorer, men kæft hvor er det
smukt. De parrer sig nu, og
hunnerne gemmer sæden
og befrugter så selv æggene

NATUR
til foråret, når de vågner fra
dvale. Men de fleste under
40-50 år kan her i oktober
med egne ører høre hanskimmelflagermusen over
tagene i København bejle til
hunnerne. Det lyder som en
flagsnor, der slår mod flagstangen.
Man ved fra velhørende,
at
skimmelflagermusen
ikke er uddød, men vist
trives, og København og
Nordsjælland er topsteder
i Danmark at høre den med

friske ører. En morsom
historie om videnskabens
bevisførelse: Det var vist
i 1890'erne i København,
hvor der var disse lyde over
byen om aftenen, og aviserne skrev om dem. Men
to videnskabelige medarbejdere fra Københavns
Universitet havde et gevær
med på nattevandring i de
helt lave postnumre og skød
op i mørket, da de hørte de
mystiske lyde. Ned faldt en
skimmelflagermus.

6. oktober 2022

En skimmelflagermus’ endeligt på fliserne i Gunløgsgade, og fotografen græder,
hver gang han ser billedet,
da den skulle have været
hjembragt og udstoppet.

Neumanns
Natur

