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Skal vi også sælge din bolig?

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

· Indramning af malerier,  
  litografier og plakater
· Alu- og trærammer  
  på specielle mål  
  samt standard mål

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

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Side 8Side 3 Side 6 

Velbesøgt 
museumsmøde

Der var fulde huse til infor-
mationsmødet om Langebro 
Museum. Der blev tegnet og 
fortalt men ikke debatteret.

Bookingsystem 
droppet

Kommunens plan om et 
bookingsystem til vuggestuer, 
dagplejere og børnehaver bli-
ver droppet på grund af en ny 
lov, der gør systemet ulovligt

Fælledkøer græsser 
videre

Københavns kogræsserlaug og 
dets sultne kvier får lov til at 
guffe videre på Amager Fælled. 
Naturplejen røg ellers i en spa-
rerunde, men er selvkørende 
nok til at fortsætte alligevel.

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Festival lyser på Bryggen
For anden gang tænder Copenhagen Light Festival lys 
over hele byen. Denne gang med adskillige værker og 
arrangementer på Bryggen

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Alastair Wiper
redaktion@bryggebladet.dk

Den 1. februar bliver der 
trykket på den store lys-
kontakt, når Copenhagens 
Light Festival og dens 35-40 
forskellige lysinstallationer 
bliver tændt. Festivalen, der 
debuterede sidste februar, 
er tilbage denne vinter med 
et endnu større og mere 
ambitiøst program. Ikke 
mindst her på Islands Bryg-
ge hvor adskillige forskel-
lige værker lyser bydelen 
op, både ude og inde.

Fem fester
Festivalen bliver skudt i 
gang med ikke mindre end 

fem forskellige åbningsfe-
ster. Blandt andet i Kultur-
huset Islands Brygge hvor 
der er festlig fernisering 
for fire af de værker, der 
lyser op omkring kultur-
huset og under Langebro, 
i de 24 dage festivalen står 
på. Derudover er der også 
åbningsarrangementer i 
Sundbys Englandspark, 
Kuglegården på Holmen, 
Tivoli og den store, offi-
cielle åbningsceremoni i 
Børssalen på Slotsholmen. 

Til lands,  
til vands  
og i luften

Flere af sidste års instal-
lationer vender tilbage i 
år. Blandt andet Martin 
Ersted grønne laserstråle 
der skyder tværs gennem 
nattehimlen fra tårnet på 
Nikolaj Kunsthal til Tivoli. 
Også Mads Vegas ‘Eternal 
Sundown’ kommer til at re-
flektere i havnevandet fra 
Kalvebod Bølge igen i år. 

Vi kaster lys over hele 
festivalens Bryggeprogram 
på side 16.

Mads Vegas værk 
‘Eternal Sundown’ 
vender tilbage til 
Kalvebod Bølge igen i 
år, hvor dets 142 man-
gefarvede lysstofrør 
oplyser havnen hver 
dag fra solnedgang til 
solopgang.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

De to sidste tetrisklodser 
falder på plads på kajkan-
ten på det sydlige Islands 
Brygge, når byggeriet af 
de to tårne med navnet Si-
rius går i gang inden længe. 
De to identiske tårne på 14 
etager bliver 45 meter høje 
og kommer til at rumme i 
alt 116 ejerlejligheder. De 
mindste bliver 72 kvadrat-
meter store og de største 
helt op til 171 kvadratmeter.

Etableringen af bygge-
pladsen er allerede gået i 
gang, men inden bygnin-
gerne skyder op af jorden, 
skal jorden renses, der skal 
skaffes den endelige bygge-
tilladelse, der skal pælefun-
deres, og endelig skal der 
graves ud til parkerings-
kælder. 

Stjernerække
Ligesom sine tre naboer, 
Polaris, Pollux og Castor, 
bliver Sirius opført af Pen-
sionDanmark. Denne gang 

bliver det dog med KPC 
som totalentreprenør og 
ikke NCC som ved flere af 
pensionskassens andre byg-
geprojekter på Bryggen. 

PensionDanmarks bygge-
rier i området er alle opkaldt 
efter stjerner, og der er et 
femte og sidste element på 
vej i stjernebilledet på pensi-
onskassens sidste byggefelt 
på den modsatte side af ga-
den Islands Brygge. Pensi-
onDanmark har dog endnu 
ikke lagt sig fast på, hvilken 
stjerne der skal lægge navn 
til det sidste projekt.

ind- og udadvendte 
erhverv 
Størstedelen af stueetagen, 
der vender ud mod den så-

kaldte ‘centrale plads’, er 
afsat til udadvendte funk-
tioner, hvilket kan være 
caféer, butikker med mere. 
Det samme gør sig gælden-
de for meget af stueetagen 
på nabobygningen Castor, 
der nærmer sig sin færdig-
gørelse netop nu. 

Netop de udadvendte 
funktioner var et strids-
punkt, da et tillæg til lo-
kalplanen for området blev 
behandlet for to år siden. 
Tillægget lagde nemlig op 
til mere end en halvering 
af minimumskravet til er-
hvervslejemål. 21.000 kva-
dratmeter blev til kun 9.000. 
Men antallet af kvadratme-
ter, der skulle afsættes til 
udadvendte, publikumsori-
enterede serviceerhverv 

forblev stort set uændret. 
Det var altså kontoristerne 
og ikke købmændene, der 
ikke blev plads til i denne 
omgang. 

Planter på såret
Den nye lokalplan for områ-
det Artillerivej Syd slettede 
også med et pennestrøg 
alle de tidligere ambitioner 
om et område med ikonisk 
og monumental arkitektur. 
Bjarke Ingels’ skævvredne 
viftebygninger blev til det 
nuværende Polaris, krøm-
merhusbygningen ved Hav-
nevigen blev bygningerne 
omkring strandtorvet, og 
den industriinspirerede 
gasometer-bygning måtte 
vige pladsen for de to rek-
tangulære tårne, der nu er 
på vej. I lokalplansteksten 
blev de mange høringssvar, 
der var utilfredse med det 
ændrede arkitektoniske ud-
tryk, beroliget med, at de to 
tårne ville få en begrønnet 
facade. 

Tårnene får nemlig alta-
ner, der dækker stort set 
hele bygningernes facader 
med indbyggede altankas-
ser. Disse får automatiske 
vandingsanlæg, så det ikke 
bliver beboernes sure pligt 
at holde bygningen grøn og 
frodig. 

Ifølge planen står tårnene 
klar til indflytning i sidste 
kvartal af 2021 og første 
kvartal af 2020.
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Rørrod forlænger gravearbejde i cykelsti 
Det skulle have været en hurtig ind-ud-operation, men HOFOR’s 
rørrenovering under gaden Islands Brygge trækker ud på grund af 
underjordiske komplikationer. Cykelstien bliver først farbar igen i starten af 
februar – godt en måned senere end planlagt
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Rådvilde cyklister på gaden 
Islands Brygge kører enten 
slalom mellem fodgænger-
ne på fortovet eller risikerer 

liv og lemmer ved at køre 
ud på vejbanen. De kaotiske 
cykeltilstande har stået på 
siden oktober og skyldes, 
at HOFOR er i færd med at 
renovere og udskifte en del 
af vandrørene under flere 
af gaderne på den nordlige 

del af Bryggen. Det skulle 
egentlig have været lyn-
hurtigt overstået, men bøvl 
med rørlægningen under 
gaden Islands Brygge har 
gjort arbejdet netop her 
mere langstrakt og omfat-
tende, end HOFOR havde 
regnet med.

At grave  
eller ikke at grave
Udskiftningen af vandrø-
rene under gaden skulle 
efter planen være ordnet 
med et snuptag uden det 
store gravearbejde. Ved 

at bruge en metode ved 
navn ‘bursting’ hvor man 
fører det nye vandrør igen-
nem det gamle, der derved 
‘sprænges’ væk, ville man 
kunne nøjes med at grave 
enkelte huller i vejen. Men 
da HOFOR fik åbnet op til 
rørene, så tingene ikke ud 
som forventet. For det før-
ste lå rørene ikke, som de 
var tegnet i Ledningsejer-
registeret. Men dertil kom, 
at nogle af rørene var i langt 
dårligere stand end forven-
tet. Det oplyser HOFOR, 
der på grund af komplika-
tionerne var nødsaget til at 
grave hele cykelstien op og 
udskifte rørene på den gode 
gammeldags måde. 

Ifølge den nye plan skulle 
udskiftningen gerne være 
overstået i første uge af fe-
bruar. 

Rod i rørlægningen 
gjorde, at HOFOR blev 
nødsaget til at grave hele 
cykelstien op langs gaden 
Islands Brygge.

de to tårne
Havnefrontens sidste hul bliver fyldt, når Henning Larsen Architects to 
grønne tvillingetårne snart rejser sig fra den centrale plads

de to grønne tvillin-
getårne bliver bygget 
på den centrale plads, 
hvorfra der også er 
planlagt en ny cykel- 
og gangbro over 
havnen.

SiRiuS:

n Bygningerne har et 
samlet areal på 14.000 
kvadratmeter. Dertil 
kommer 6.400 kvadrat-
meter p-kælder.

n Tårnene kommer til at 
rumme 116 ejerlejlighe-
der fra 72 kvadratmeter 
til 171 kvadratmeter.

n De forventes færdigbyg-
gede og indflytnings-
klare i to etaper i 2021.

n De er tegnet af Henning 
Larsen Architects.

Ny selvejende 
institution får 
bestyrelse
Planerne om at oprette den 
kommende nye daginstitution på 
Artillerivej 69H som selvejende er 
rykket et skridt nærmere med valget 
af en midlertidig bestyrelse. Også 
Børne- og Ungdomsudvalget takker 
ja til at samarbejde med foreningen
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Siden det blev kendt, at der 
var en ny daginstitution på 
vej på Artillerivej, har det 
selvejende Netværk Christi-
anshavn Bryggen arbejdet 
på at få den nye institution 
under netværkets vinger. Et 
ønske der har mødt bred po-
litisk opbakning fra begyn-
delsen, hvilket også kom til 
udtryk, da Børne- og Ung-
domsudvalget i december 
besluttede at gå videre med 
planerne om at oprette insti-
tutionen som selvejende.

ud af starthullerne
Kommunen kan ikke af sig 
selv etablere en selvejende 
institution. Der skal stå en 
forening klar til at tage ini-
tiativet, som kommunen så 
kan samarbejde med. Og 
fordi den midlertidige dag-
institution, der skal dække 
det akutte pasningsbehov, 
indtil den permanente in-

stitution er bygget, efter 
planen skal åbne allerede 
til april, hastede det med at 
komme i gang.

Den nemmeste løsning 
var, ifølge Børne- og Ung-
domsforvaltningen, at den 
nye institution blev etable-
ret som en udvidelse af na-
boinstitutionen Thorsanna, 
da meget af forarbejdet så 
ville kunne spares. Men 
det takkede Thorsanna nej 
til, og derfor måtte der op-
rettes en helt ny selvstæn-
dig institution i en lynende 
fart.

Det skete så den 8. januar, 
hvor der blev holdt stiftende 
generalforsamling for Insti-
tutionen Artillerivej 69. Her 
blev foreningens vedtægter 
nedfældet, og der blev valgt 
en midlertidig bestyrelse.

Dermed kunne Børne- 
og Ungdomsudvalget på 
deres seneste møde be-
slutte, at der nu skal indgås 
driftsoverenskomst med 
den nye selvejende daginsti-
tution.
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Fejrer 7 år på Bryggen 

med årets største udstilling 
 

 
Fernisering, lørdag, den 26. januar, 

kl. 13–16  
31 danske og europæiske kunstnere 

præsenterer sine nyeste værker 

Islands Brygge 1b, 2300 København S 
www.gallerinaif.dk 

 

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

Tilbud ii 
 
1 x Hjemmelavet Burger 
1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise 
1 x 0,5l. Sodavand 
Kun 85,-

FroKosT Tilbud
(mellem kl. 11.00 – 15.00)
Vælg mellem 10 slags pizzaer, fiskefilet med tilbe-
hør, husets bøf med tilbehør, stor durum rulle eller 
stor pizza sandwich. Kun 50,-

durum menu 
1 x Stor Durum Rulle

1 x Mellem Pommes Frites 
1 x Salatmayonnaise

1 x 0,5l. Sodavand
Kun 95,-

Food Palace
Leifsgade 7 • 2300 København S

Pizzeria Grill & Indiske specialiteter

 FROKOST TILBUD (11.00 -16.00)                                             

F1. til F13.  (Udvalgte pizzaer, Burgere, Fiskefilet,  
 Durum ruller eller Shawarma) 35,-

 HOLDeR DU FeST eLLeR FåR DU gæSTeR?           

Køb 5 pizzaer få 1 gratis  (fra kr. 40,- stk.)
Køb 8 indiske retter få 1 gratis  (fra kr. 55,- stk.)

Åbningstider
Mandag – fredag 11.00 til 21.00
Lørdag & søndag 12.00 til 22.00

De ringer – vi bringer  
fra kl. 16.00 til 21.30
(Dankort modtages kun i butikken)
BeSTIL: 32 95 00 88

Kommunen dropper 
dagtilbudssystem efter ny lov
På grund af en ny lov om dagtilbud bliver Københavns 
Kommune nødt til at droppe et længe ventet 
bookingsystem til vuggestuer, dagplejere og børnehaver, 
der skulle have været lanceret i efteråret 2019

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

Det kan tage lang tid at 
finde en plads til sit barn i 
vuggestuer, dagplejere eller 
børnehaver i Københavns 
Kommune. Derfor har kom-
munen længe haft planer 
om et bookingsystem, der 
skulle gøre det mere gen-

nemskueligt for forældrene, 
hvor der er ledige pladser, 
og samtidig være med til 
at gøre ventetiden kortere. 
Men på grund af en ny 
lov fra Folketinget er den 
model, som Københavns 
Kommune havde planer 
om, blevet ulovlig, og kom-
munen bliver derfor nødt til 
at skrotte planerne – til stor 
skuffelse for børne- og ung-
domsborgmester Jesper 
Christensen (S).

– Det er ærgerligt, at vi 
ikke kan få lov at indføre 
et nyt bookingsystem. Vi 
havde håbet at få et system, 
der var mere fleksibelt og 
brugervenligt. Men vi har 
et velfungerende venteliste-
system, der fortsætter som 
hidtil. Derfor er der ingen 
ændringer for forældrene. 
I et ventelistesystem kan 
man ikke se på forhånd, 
hvornår der bliver en plads 
ledig. Til gengæld er det et 
meget enkelt og retfærdigt 
system, skriver Jesper Chri-
stensen i en mail.

drømmeinstitution
Til trods for at bookingsy-
stemet nu ikke kan blive til 
en realitet, mener borgme-
steren, at der stadig er flere 
tiltag i kommunen, som kan 

være med til at få den lange 
ventetid skåret ned.

– Nogle af de mest popu-
lære københavnske dagin-
stitutioner har lange ven-
telister. Men vi har samlet 
set plads til det voksende 
antal børn i byen, og vi byg-
ger nye daginstitutioner på 
livet løs. Hvis datoen for en 
ledig plads er afgørende for 
forældrenes valg af institu-
tion, kan man skrive sig op 

på kommunens garantiven-
teliste. Her tilbyder vi en 
plads højst fire kilometer 
fra hjemmet senest to må-
neder fra opskrivningstids-
punktet, skriver han.

Børne- og socialminister 
Mai Mercado (K) mener 
dog ikke, at den model, som 
Københavns Kommune 
havde planer om, ville være 
den mest retfærdige for 
småbørnsforældrene.

– Formålet med den nye 
dagtilbudslov er at give for-
ældre bedre muligheder for 
at få den dagtilbudsplads, 
de drømmer om. Familier 
er forskellige, og derfor er 
det vigtigt for mig, at foræl-
dre kan ønske plads blandt 
alle kommunens dagtilbud 
og ikke kun dem, der er 
ledige lige nu. Derudover 
skal forældre kunne be-
holde deres plads på vente-
listen til drømmeinstitutio-
nen, selv om de har sagt ja 
til en anden plads på grund 
af et pasningsbehov. Det er 
familiepolitik, skriver Mai 
Mercado i en mail.

dobbeltsystem
Børne- og socialministeren 
mener heller ikke, at den 
nye lov står direkte i vejen 
for, at kommunerne har en 

form for bookingsystem, så 
længe de lever op til lovens 
krav om, at forældre, der 
står på venteliste til en plads 
i et dagtilbud, og som til-
kendegiver, at de stadig er 
interesserede i pladsen, får 
en plads efter anciennitet.

– Det er op til den enkelte 
kommune at beslutte, hvor-
dan de i praksis vil indrette 
deres pladsanvisningssy-
stem, og det er ikke dag-

tilbudsloven, som hindrer 
Københavns Kommune i at 
indføre et bookingsystem. 
Kommunen kan sagtens 
lave et bookingsystem. Sy-
stemet skal bare give foræl-
drene de rettigheder, som 
forældrene har fået med 
den nye lov. Og kommuner-
ne, herunder Københavns 
Kommune, har haft over et 
halvt år til at justere deres 
systemer, skriver Mai Mer-
cado.

Børne- og ungdoms-
borgmester Jesper Chri-
stensen har dog ikke den 
store fidus til at lave et 
dobbeltsystem med både 
bookingmuligheder og en 
venteliste.

– Vi ønskede at indføre et 
system med en ren booking-
løsning uden ventelister. 
Den model er ulovlig på 
grund af den nye lov, hvor 
der er krav om et venteliste-
system. Og det er vi kede 
af. Vi ønsker ikke en model, 
hvor man både har venteli-
ster og et bookingsystem. 
Det er to vidt forskellige an-
visningsprincipper. Det vil 
være svært at administrere 
og skabe større uigennem-
sigtighed for forældrene. 
Det giver jo ingen mening, 
når vores ønske har været 
at skabe et system, der er 

nemmere at gennemskue 
for forældrene, skriver Jes-
per Christensen.

Børne- og Ungdomsfor-
valtningen i Københavns 
Kommune vil i den kom-
mende tid holde tæt øje med 
de kommuner, der allerede 
har et bookingsystem, for 
at se om de kan gøre det 
gennemsigtigt og bruger-
venligt samt overholde den 
nye lov. 

et nyt bookingsystem 
skulle hjælpe med at 

gøre ventetiden på 
en vuggestueplads i 
København kortere. 

Men en ny lov sætter 
en stopper for kommu-

nens planer.

ToTum KroPsTerAPi, reiKi-HeAlinG  
eller mAssAGe – 55 min

VI VIL GERNE GLÆDE DIG OG DINE KÆRE 
MED ET ENESTÅENDE TILBUD! FÅ DIN 
FØRSTE BEHANDLING TIL KUN 400,-

Med vores målrettede og effektive behandlinger 
kan du komme smerterne og spændingerne 
til livs – og opleve velvære i krop og sjæl. Hvis 
du ikke kan få nok af massage eller ønsker at 
deltage i et behandlingsforløb kan du lige nu 
købe et 10-turs klippekort til en fabelagtig pris 
– kun 4.880,-

LÆS MERE OM VORES BEHANDLINGER PÅ ZEN-KLINIK.DK  
ELLER RING 3014 5374
STAY COPENHAGEN – Islands Brygge 79A – 2300 København S
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis du svinger forbi Ti-
gertrænings kældervindue 
i Egilsgade 34, kan du for 
tiden se en udstilling fyldt 
med dyr, der er til et noget 
anderledes teselskab. Der 
er blandt andet kagespi-
sende pingviner, en pan-
dekagelavende leguan og 
et par smoothiedrikkende 
giraffer. 

Bag udstillingens står 
10-årige Ida Milla Steffen-
sen Alsted, der er datter af 
Lise Steffensen og Troels 
Alsted, der driver Tigertræ-
ning, som er en virksom-

hed, der afholder forskel-
lige børnevenlige events, 
der indeholder elementer 
af blandt andet børneyoga, 
samarbejdslege og akroba-
tik. Før Ida Milla Steffensen 
Alsted fik lov til at dekorere 
vinduet, var det bøger og 
CD’er, som Tigertræning 
også sælger, der prydede 
vinduet.

– Men jeg synes, det var 
et kedeligt vindue, siger Ida 
Milla Steffensen Alsted og 
fortsætter: 

– Hvis vinduet skal være 
til børn, så bliver det nødt til 
at være sjovere end bøger.

Det kunne forældrene 
godt se, så hun fik lov til at 
dekorere vinduet. Før den 

nuværende udstilling med 
teselskabet var der en ud-
stilling med et nisseland-
skab, men der er stadig lidt 
nisser med til teselskabet.

– Nu hvor julen er ovre, så 
tænkte jeg, at nisserne ville 
gå i hi, men da det stadig er 
vinter, er der nogle af dem, 
der ikke er kommet så langt 
endnu, så de er stadig med 
til teselskabet, siger hun.

Grimt er sjovt
Til sine udstillinger bruger 
Ida Milla Steffensen Alsted 
gammelt legetøj, som hun 
og hendes storebror ikke 
bruger længere. Hun finder 
de figurer, som hun synes 
er de pæneste og bruger 
dem i udstillingen, men 
nogle gange bruger hun 
også en figur, selv om hun 
synes, den er grim.

– Børn kan godt lide, at 
ting er sjove, så derfor bru-
ger jeg også de grimme fi-
gurer engang imellem. Ud-
stillingen er jo ikke kun for 
mig, siger hun.

Interessen for at dekorere 
kommer helt naturligt for 

hende. Hun elsker at tegne, 
og på en måde minder det 
er dekorere meget om at 
tegne. Hun drømmer om at 
bliver designer, tegner eller 
forfatter, når hun bliver vok-
sen, så hun synes, at vindu-
esdekoratør passer fint ind. 
Hun har også allerede pla-
ner om, hvad temaet for den 
næste udstilling skal være.

– Det skal være et hav-
tema. Vi har en masse hav-
dyrfigurer derhjemme, og 
så kunne jeg godt tænke 
mig at hænge noget blåt tyl i 
baggrunden som hav, siger 
hun og peger på nogle blom-
ster, der står i teselskabsud-
stillingen:

– Og de her kunne fun-
gere som koraller.

NYHEDER

Årets bedste mekanikerlærling arbejder på Bryggen
Dansk Metal og Dansk Automobil Sports Union har kåret 23-årige Jabbar Hassan, der er i lære 
hos Mercedes-Benz i Snorresgade, til årets mekanikerlærling 2019

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

Det kom som noget af en 
overraskelse for 23-årige 
Jabbar Hassan, da han plud-
selig blev hyldet som årets 
mekanikerlærling 2019 tirs-
dag den 8. januar. Repræ-
sentanter fra Dansk Metal 
og Dansk Automobil Sports 
Union, der havde stået for 
kåringen, og racerkører 
Nicolai Sylvest stod for 
overrækkelsen i Mercedes-
Benz-værkstedet i Snorres-
gade, hvor Jabbar Hassan er 
i lære.

– Jeg vidste slet ikke no-
get om det, så jeg blev me-
get overrasket, siger Jabbar 
Hassan og fortsætter:

– Jeg glæder mig til at 
komme på arbejde hver 
dag, og jeg prøver altid på 
at gøre mit bedste, så det er 
rigtig dejligt at blive aner-
kendt for det.

Det er mekanikerlærlin-
gens kollegaer, der har ind-
stillet ham til prisen. Blandt 
andre mekaniker Renato 
Reyes.

– Jeg har været mekani-
ker i 24 år, og Jabbar er en 
af de mest arbejdsomme og 
flittige lærlinge, jeg har set. 
Og så er han altid i godt hu-
mør, fortæller han.

Det er især det gode hu-
mør og den positive indstil-
ling til arbejdet, der har fået 
Dansk Metal til at vælge 
Jabbar Hassan blandt man-
ge andre kvalificerede kan-
didater.

det gule lyn
Jabbar Hassan kærlighed 
til biler startede, da han i 

2. g fik sin første bil, en gul 
Mitsubishi Colt, som blev 
døbt Det Gule Lyn.

– Når der var nogle pro-
blemer med bilen, så prø-
vede jeg selv at løse dem, 
og jeg syntes, det var meget 
sjovt at finde ud af, hvordan 
bilen fungerede, og hvorfor 
den havde de fejl, som den 
havde, fortæller han.

I slutningen af 2. g vidste 
han, at han ville være meka-
niker, men han tog først 3. g 
med, inden han startede på 
mekanikeruddannelse. 

– I min studenterhue har 

mine klassekammerater 
faktisk skrevet, at de glæ-
der sig til, at jeg bliver me-
kaniker, siger han.

I mellemtiden er Det Gule 
lyn blevet skiftet ud med en 
mindre flåde af små og øko-
nomiske biler, som han er 
rigtig glade for. Han har en 
Toyota Aygo, en Citroën C1 
og en Hyundai Getz. Han vil 
dog ikke udelukke, at han 
en dag køber en stor, fed bil.

– Det kan godt være, at 
jeg en dag køber en større 
bil, hvis jeg har brug for det. 
Men lige nu dækker de små 

biler fint mit daglige behov, 
siger han.

det rigtige sted
Før Jabbar Hassan kom i 
lære hos Mercedes-Benz 
havde han en læreplads på 
et mindre værksted, hvor 
han ikke trivedes så godt. 
Arbejdet med bilerne var 
fint nok, men han var ikke 
glad for at komme på ar-
bejde.

– Jeg lå tit om aftenen og 
tænkte på, at jeg ikke havde 
lyst til at komme derhen. 

Men fordi det er så svært at 
finde en læreplads, så turde 
jeg ikke sige op, fortæller 
Jabbar Hassan.

Han talte med fagforenin-
gen, der hjalp ham med 
at komme i skolepraktik i 
stedet, men han ville stadig 
gerne finde en læreplads på 
det rigtige sted.

– Det har aldrig været 
svært for mig at finde et 
arbejde, så jeg tænkte lidt, 
at hvis jeg ikke fandt et or-
dentlig sted, så ville stoppe 
som mekaniker, siger han.

Det lykkedes for Jabbar 

Hassan at komme i en må-
neds praktik hos Mercedes-
Benz i Snorresgade. Umid-
delbart kunne han ikke få 
en læreplads, da værkstedet 
allerede havde to lærlinge. 
Men efter 14 dage, hvor de 
havde set, hvor dedikeret 
Jabbar Hassan var, sørgede 
de for, at han fik en lære-
plads alligevel. 

– Det er sjovt at arbejde 
her, og det er vigtigt at være 
glad for det, man laver, så 
jeg er meget tilfreds med, 
at jeg fået en læreplads her, 
siger han.

Han har nu seks måneder 
tilbage som lærling, men 
han har allerede fået tilbudt 
en kontrakt hos Mercedes-
Benz, der nok ikke har 
tænkt sig at slippe årets me-
kanikerlærling lige med det 
første.

Med prisen som årets me-
kanikerlærling følger der 
en tur på en racerbane med 
racerkører Nicolai Sylvest 
og et besøg hos et hold pro-
fessionelle løbsmekanikere.

Jabbar Hassan er kåret 
til årets mekaniker-
lærling 2019, og han 
glæder sig hver dag til at 
komme på arbejde.

ida er Bryggens yngste vinduesdekoratør
10-årige Ida Milla Steffensen 
Alsted er Tigertrænings nye unge 
vinduesdekoratør. Hun har allerede 
dekoreret et nisselandskab og er lige 
nu aktuel med et teselskab

ida Milla Steffensen 
Alsted bruger legetøj, 
som hun ikke længere 
leger med, til sine 
udstillinger i Tiger-
trænings udstillings-
vindue. Nu er hun jo 
10 år.
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Følg os på Facebook og Instagram

Åbningstider:  Søndag - torsdag kl. 10 - 21
Fredag - lørdag kl. 10 - 23

Viggo Kampmanns Plads 5, 2300 Kbh. S
Tlf. +45 5365 4010 · www.noeah.dk · mail: info@noeah.dk

Velkommen hos Café Nöa’h
Hold jeres fødselsdag eller barnedåb hos os

I kan vælge mellem en klassisk dansk, eller middelhavsbu� et. 
I kan også sammensætte andre lækre retter i samarbejde med 

vores dygtige kok. Kig forbi eller ring og hør meget mere!

Ring eller skriv til os og få et uforpligtende tilbud på dit 
arrangement

20% rabat på mad  

i januar måned  

Gælder ikke på drikkevarer.                               
                                       

   

Klip annoncen ud og fremvis den ved bestilling.  

Tilbud gælder frem til 31.1.

Åbningstider: Mandag – Torsdag 11.00– 21.00, Fredag – 11.00 – 23.00
 Lørdag  – 10.00 – 23.00, Søndag  – 10.00 – 21.00

UDGIVELSESPLAN 2019
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDGIVELSESDAGE DEADLINES

UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

3 6 7. FEBRUAR 31. JANUAR 30. JANUAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  V I N T E R F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 9 28. FEBRUAR 21. FEBRUAR 20. FEBRUAR

5 11 14. MARTS 7. MARTS 6. MARTS

6 13 28. MARTS 21. MARTS 20. MARTS

7 15 11. APRIL 4. APRIL 3. APRIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  P Å S K E F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 19 9. MAJ 2. MAJ 1. MAJ

9 21 23. MAJ 16. MAJ 15. MAJ

10 23 6.JUNI 31. MAJ 29. MAJ

11 25 20. JUNI 13. JUNI 12. JUNI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  S O M M E R F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 33 15. AUGUST 8. AUGUST 7. AUGUST

13 35 29. AUGUST 22. AUGUST 21. AUGUST

14 37 12. SEPTEMBER 5. SEPTEMBER 4. SEPTEMBER

15 39 26. SEPTEMBER 19. SEPTEMBER 18. SEPTEMBER

16 41 10. OKTOBER 3. OKTOBER 2. OKTOBER

17 43 24. OKTOBER 17. OKTOBER 16. OKTOBER

18 45 7. NOVEMBER 31. OKTOBER 30. OKTOBER

19 47 21. NOVEMBER 14. NOVEMBER 13. NOVEMBER

20 49 5. DECEMBER 28. NOVEMBER 27. NOVEMBER

21 51 19. DECEMBER 12. DECEMBER 11. DECEMBER

www.bryggebladet.dk

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

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

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

*** Ordrer fra nye annoncører samt 
materiale fra faste annoncø-
rer bør så vidt muligt afgives 
senest onsdag inden udgivel-
sesdatoen.

Anlægsloft bremser bygge-byggeprojekter
Nyt havnebusstoppested og udvidelse af cykelsti fra Lille Langebro er sat på stand by på grund af anlægsloftet. 
Til gengæld får Hekla nu sin længe ventede kunstgræsbane og Artillerivej bliver trafiksikret

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Tobias Vinther 
Christensen
redaktion@bryggebladet.dk

10.000 cyklister kommer 
dagligt til at krydse Lille 

Langebro, når den, hvis alt 
går vel, åbner til efteråret. 
Mange af de nye tohjulede 
trafikanter kommer til at 
køre enten til eller igennem 
Bryggen, og derfor skal en 
del af cykelsti-nettet på den 

nordlige del af Islands Bryg-
ge have en opdatering. 

Men den opdatering er 
nu sat på bero i mindst et 
år. Det skyldes, at Teknik- 
og Miljøforvaltningen har 
været nødsaget til at stoppe 

godt halvdelen af deres an-
lægsprojekter på grund af 
det såkaldte anlægsloft. 
Loftet er aftalt mellem re-
geringen og Kommuner-
nes Landsforening og er en 
øvre grænse for, hvor man-
ge penge kommunerne må 
bruge på anlægsprojekter. 
Uagtet om kommunerne 
har råd til projekterne eller 
ej.

Og det loft sætter altså nu 
en stopper for blandt andet 
de følgeanlæg til Lille Lan-
gebro, der skulle gøre Bryg-
gens cykelstier klar til de 
mange nye gennemkørende 
cyklister.

Cykelsikkerhed
Først og fremmest skulle 
cykelstien langs gaden Is-
lands Brygge have været 

udvidet dér, hvor gaden 
krydser Vestmannagade 
og Reykjaviksgade. Det 
skulle give plads til et lille 
‘venteområde’ til de cyk-
lister, der krydser gaden 
på disse to steder. Derud-
over skulle sikkerheden 
for cyklister også have 
været forbedret i krydset 
Vestmannagade og Thors-
havnsgade, som forvalt-
ningen regner med bliver 
den vej cyklister, der skal 
op på Amager Boulevard, 
kommer til at køre. Der 
skulle også have været til-
svarende forbedringer af 
sikkerheden og fremkom-
meligheden for de cykler, 
der skal fra Reykjaviksga-
de gennem Klaksvigsgade 
og Myggenæsgade ud til 
Ørestad Boulevard. 

Havnebus forbi
Også udvidelsen af hav-
nebusnettet, der var en 
konservativ mærkesag ved 
budgetforhandlingerne sid-
ste år, kom i tørdok. Hav-
nebussen skulle have haft 
fire nye stoppesteder ved 
Orientkaj, Langeliniekaj, 
Enghave Brygge og ikke 
mindst Islands Brygge syd. 
Men det bliver altså ikke i 
2019. Hvis projektet klarer 
frisag i 2020 skulle de nye 

stoppesteder være klar til 
brug i 2022. 

Selvom udvidelsen af 
havnebusserne rute måtte 
vente, blev etableringen 
af en ladestation til de nye 
eldrevne havnebusser på 
Teglholmen prioriteret. 

Græs til Hekla
Der var dog også godt nyt 
til Bryggen i prioriterings-
listen. Boldklubben Hekla, 
der har ventet tålmodigt i 
årevis, ser nu ud til endelig 
at få sin kunstgræsbane. 
Hekla har tidligere ramt 
anlægsloftet, blandt de ef-
terhånden mange årsager til 
kunstgræsbanens årelænge 
forsinkelse, men denne 
gang slap de med skrækken. 

De trafiksikrende tiltag 
på Artillerivej, som særligt 
børnefamilier på det sydlige 
Islands Brygge har skreget 
på, bliver nu også realiseret. 
Der er ikke tale om lysregu-
leringer men derimod en 
indsnævring af vejbanen og 
nogle ‘heller’ omkring kryd-
set ved Rundholtsvej, samt 
en udretning af Axel Heides 
Gade, der skal gøre krydset 
mere overskueligt for cykli-
ster. Tiltagende skulle have 
været etableret sidste år, 
men blev udskudt på grund 
af anlægsloftet i 2018. 

Havnebussen kommer 
til at sejle forbi det syd-
lige Bryggen uden stop i 
et par år endnu
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det lød næsten som en dår-
lig spøg, men den var god 
nok. Fyringen af én frivillig-
hedskoordinator betød i de-
cember, at 39 frivilligheds-
projekter i København fik 
julekort fra forvaltningen 
med den nedslående hilsen, 
at deres projekter var ned-
lagt fra udgangen af 2019. 

Blandt de 39 projekter 
var Københavns Kogræs-
serlaug, der siden 2015 har 
lavet naturpleje på Amager 
Fælled. De seneste år har 
køerne spist sig lystigt gen-
nem den høje vegetation, 
der ellers ville skygge for 
andre plantearter, og hjæl-
per dermed til at højne arts-
rigdommen på Fælleden. 

Græs videre
Men nu ser ædegildet al-
ligevel ud til at fortsætte. 
I sidste uge konkluderede 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen nemlig, at seks af de 39 
nedlagte projekter alligevel 
kan fortsætte. Heriblandt 
kogræsserlauget, hvorfra 
der nu lyder et stort lettel-
sens suk.

– Vi er utroligt glade for, 
at kommunen har ombe-
stemt sig i denne sag. Det 

tegner godt for naturplejen 
på Fælleden og for forenin-
gen i det hele taget, siger 
formand for Københavns 
Kogræsserlaug Flemming 
Jensen og tilføjer:

– Sidste år købte vi di-
verse materiale for cirka 
10.000 kroner. Penge, der 
ville være spildt, hvis afta-
len ophørte. Vi håber, at de 
andre foreninger også får 
lov at fortsætte.

Selvkørende
Når lauget får lov til at fort-
sætte, skyldes det, at for-
valtningen har vurderet, at 
de pågældende seks pro-
jekter er ‘selvkørende’ og 
derfor kan fortsætte; også 
uden en frivillighedskoor-
dinator. Den vurdering er 
Flemming Jensen i høj grad 
enig i.

– Vi er i høj grad selvkø-
rende og har ikke haft et 
større behov for at involvere 
koordinatoren. Vi holder et 
møde cirka en gang om året 
med forvaltningen, hvor vi 
fremlægger vores planer 
for den kommende sæson. 
Koordinatoren deltager i 
mødet. Derudover har kom-
munen stillet en trailer med 
diverse haveredskaber og 
leer til rådighed. Vi benyt-
ter traileren fem-seks gan-
ge i løbet af sæsonen, når 

der skal slås under hegnet 
og fjernes nedhængende 
grene. Koordinatoren har 
sørget for, at traileren blev 
kørt ud, forklarer han og 
fortsætter:

– Traileren deler vi i øv-
rigt med de andre frivillig-
foreninger.

Spis min...kvie
Kogræsserlauget har i skri-
vende stund tre kvier gå-
ende på Fælleden og i som-

merperioden 16 dyr. Der 
skal til enhver tid være otte 
medlemmer per dyr. Dertil 
kommer nogle støttemed-
lemmer, der bringer med-
lemskabet op omkring 150.

Ud over at være hygge-
lige og smage godt, så gør 
køerne, ifølge Flemming 
Jensen, et vigtigt stykke ar-
bejde for naturen.

– Naturpleje er et langsig-
tet projekt, hvis resultater 
først viser sig i løbet af en 
årrække. Det håber vi, vi 

nu får mulighed for at føre 
igennem. Naturplejen be-
står dels i at bekæmpe inva-
sive planter som gyldenris, 
japansk pileurt og kæmpe-
bjørneklo, dels i at afgræsse 
arealet og holde området 
åbent, så de mange orkidé-
er, brændeskærm og andre 
truede og sjældne planter 
kan komme frem i lyset. 
Selv om der i tidens løb er 
kørt jord og andet byggeaf-
fald ud på området, er der 
stadigvæk en del af den 

gamle strandeng tilbage, 
hvor de specielle planter, 
der vokser på strandenge, 
fortsat findes. Der er også 
et rigt dyreliv på Fælleden. 
Det hjælper afgræsningen 
også med til, dels ved at 
holde området åbent, og 
dels ved at mange insekter 
lever i og af køernes efterla-
denskaber. Mange fuglear-
ter lever af insekter. Råvildt 
og harer deler maden med 
kvierne, mus er der også 
mange af, og snoge, frøer 
og tudser stortrives. Ræve 
lusker rundt, og rovfugle 
svæver over det hele, fortæl-
ler han og tilføjer:

– Uden de store græsæ-
dere ville det hele springe 
i skov og strandengen for-
svinde.

Følg kogræsserlaugets 
aktiviteter på deres hjemme-
side kkgl.dk og på facebook-
siden ‘Københavns Kogræs-
serlaug’

Velkommen i den grønne lund
Tre nye hovedindgange og fire blå støttepunkter langs kysten skal lokke 
stadig flere folk til Amager Naturpark. Vinderprojektet er fundet, men ifølge 
bedømmelseskomiteen er der stadig plads til forbedringer

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustrationer: Møller & 
Grønborg + ADEPT
redaktion@bryggebladet.dk

Med godt en million årlige 
gæster er Amager Natur-
park den mest besøgte 
park i Danmark. Men der 
er plads til mange flere på 
de 3.500 hektar, som par-
ken strækker sig over fra 
Islands Brygge i nord til 
Kongelunden i syd. Derfor 
skal tre nye hovedindgange 
og fire såkaldte ‘blå støtte-
punkter’ ved vandet hjælpe 
flere folk ud i vildnisset.

Naturpark Amager har 
været et forholdsvist ab-
strakt koncept siden sin und-
fangelse, men med kåringen 
af vinderprojektforslaget 
fra Møller & Grønborg + 
ADEPT er projektet nu ble-
vet mere håndgribeligt. 

Kom ind
I ‘vores’ hjørne af naturpar-
ken på Amager Fælled kom-
mer én af de tre indgange til 
at ligge ved DR Byen metro-
station, hvor den landskabe-
lige kile slanger sig ind og 
ud af Fælledens natur. Ind-
gangen bliver udformet af 
en lille klynge af huse, der 
foruden at byde velkommen 
til Fælleden skal huse et for-

midlingshus. De øvrige to 
hovedindgang bliver place-
ret ved Asger Jorns Allé og 
ved Naturcenter Amager, 
der begge ligger i den syd-
ligste ende af Ørestad.

Blåt til lyst
Ud over de tre indgange 
bliver der også etablere 
fire blå støttepunkter langs 
med Vestamagers kyst, 
hvor man vil kunne lægge 
til med sin kajak, hoppe i 
baljen eller kaste linen ud. 
To af støttepunkterne kom-
mer til at ligge på sydkysten 

ved fugletårnene på Kalve-
bod Fælled, ét bliver en del 
af byskoven på Selinevej og 
det sidste kun et stensmut 
fra Slusen.

Fint udkast, men...
Det blev ganske vist Møl-
ler & Grønborg + ADEPT’s 
projektforslag, der nu bliver 
arbejdet videre med, men 
det betyder ikke, at der ikke 
er knaster i forslaget, som 
skal slibes væk. I bedøm-
melsesrapporten lyder det 
blandt andet om den kom-
mende indgang ved DR 

Byen, at: “Hovedindgangen 
(...) der er fremstillet som 
en ‘landsby’ af huse på bak-
ken, opleves fremmed, do-
minerende og rummer ikke 
den i forslaget beskrevne 
tilgængelighed”. 

Derudover bliver det på-
peget, at idéerne i projek-
tet er svære både at bygge, 
drive og vedligeholde, fordi 
bygningsmassen er relativt 
høj. Og da der ikke anven-
des hårde træsorter, vurde-
rer bedømmelseskomiteen, 
at anlæggene har en levetid 
på mellem 15 og 30 år. 

Efter at have opridset en 
række kritikpunkter og for-
slag til forbedringer runder 
komiteen dog af med at sige, 
at: “Bedømmelseskomiteen 
har tillid til, at forslaget ved 
en bearbejdning kan pro-
grammeres og udvikles”.

Vinderforslaget bliver nu 
finpudset i løbet af foråret. 
Herefter skal det godken-
des af myndighederne. Ef-

ter planen bliver de nye til-
tag etableret i 2021.

Det nye projektforslag til 
Amager Naturpark er udstil-
let i Den Hvide Boks i Kul-
turhuset Islands Brygge det 
meste af februar. Her er der 
mulighed for at give inputs 
til pojektet på medfølgende 
kommentarkort. 

NATuRPARK AMAGeR:

n Parken omfatter Amager 
Fælled, Kalvebod Fælled, 
Kongelunden og Dragør 
Sydstrand og er blevet til 
i et samarbejde mellem 
Københavns, Tårnby og 
Dragør Kommune samt 
Naturstyrelsen og By & 
Havn.

n Projektprogrammet er 
støttet af Nordea-fonden 
med 55 millioner kroner 
og udlodningsmidler 
på 5 millioner kroner fra 
Friluftsrådet. 

n Ud over at stå for drift 
og udvikling støtter part-
nerskabet også projektet 
med 37 millioner kroner.

Hovedindgangen ved 
DR Byen ligger ligesom 
de to øvrige indgange 
tæt ved en metrostation 
for at give lettest mulig 
adgang til naturparken.

Fælledkøer overlevede sparekniven
Kovending i forvaltningen holder hånden under Københavns Kogræsserlaug, 
der ellers havde fået kniven i efterårets store sparerunde

GRøNt

ud over de 
tre hovedind-
gange er der 
planlagt fire 
såkaldte ‘blå 
støttepunk-
ter’ langs 
kysten.

du kan fortsat møde 
kogræsserlaugets 
kraftige kvæg på 
Amager Fælled.
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PIFT FEBRUAR OP MED 
FLOT LYS OG GRATIS 
JAZZ-KONCERTER
Fra den 1.-24. februar 2019 finder to fede events sted i 
København - Vinterjazz og CPH Light Festival. Oplev begge 
events hos Danhostel Copenhagen City, når vi installerer 
unikke lysoplevelser på tværs af husets 56 meter og 
tilbyder gratis jazz-koncerter i vores egen café, Bar50,  
med udsigt over havnen. 

Læs mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3311 8585
Mail: rec@cphhostel.dk
cphhostel.dk

Le Gypsy
1. februar kl. 17:00

Red Gazelle
15. februar kl. 17:00

Vulture Forest
22. februar kl. 17:00

Sineluna
8. februar kl. 19:00

Vinterjazz - gratis adgang for alle - H.C. Andersens Boulevard 50

 

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

FEST ?

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

Cafe Isbjørnen
Cafeen med de billige priser

EN STOR FADØL 23 kr.
ALLE UGENS DAGE

Reykjaviksgade 1
tlf. 32 96 96 40

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeborDe, sofaborDe
plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.

kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

s e i s t r u p
Egilsgade 4 • Islands Brygge

fredag 14 – 18 lørdag 11– 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

Produkter med 
nIkotIn som hjælP 
tIl rygestoP  
– sPørg os!
Plastre, tyggegummi eller andre 
produkter med nikotin kan hjælpe 
dig med et rygestop. 
Men det er ikke mirakelmidler 
- du skal selv ville det, hvis dit 
rygestop skal blive en succes

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Naturens tøhø-navne
Glimmerbøsser, møgbiller og præstepik. Vores flora og fauna og fuld af 
forunderlige og forvirrende navne, der ofte har en pudsig forklaring

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Flickr.com/Frank 
Vassen
redaktion@bryggebladet.dk

Sig mig dit navn, og jeg skal 
fortælle dig, hvad du er. Så-
dan er det dog langtfra altid 
i naturen, men ofte er der 
nogle interessante, sjove og 
tøhø-navne man ikke lige 
glemmer.

På Fælleden er der sik-
kert forskellige møgbiller 
– måske ternet møgbille, 
flad møgbille og sandhåret 
møgbille eller lakrød møg-
bille – som én kom til at 
sige: møgrød lakbille. De 
lever naturligvis alle af lort 
og lægger deres æg i lort – 
gerne ko- eller hestelort.

Kragen og viben har beg-
ge navn efter deres skrig. 
Almindelig stinksvamp har 
naturligvis navn efter den 
fæle lugt. Men så har den 
også et ekstra navn, som 
fortæller om dens udseende 
– præstepik. På latin hed-
der den phallus impudicus 
(skamløs fallos) Det rigtig 
morsomme her er, at i Vic-
toriatidens England fandtes 
der foreninger af gudfryg-
tige kvinder, der tog ud i 
skovene og slog alle disse 
svampe ned for at oprethol-
de og sikre moralen.

Glimmerbøsse  
og stor flæsketerning
Glimmerbøsse og stor flæ-
sketerning er to klassiske 
dyrenavne, man må trække 
på smilebåndet af. Den før-
ste er en lille, ikke særlig 
glimmeragtig bille, der 
måske ligner en dåse, hvor 
bøsse er synonym for dåse. 
Den lever gerne, hvor der 

er noget gult. Mange har 
prøvet at få oversået deres 
gule T-shirt med den, spe-
cielt når man trillede forbi 
de gule rapsmarker.

Flæsketerningen er en 
havsnegl. Den lever på så 
store dybder, at mennesker 
sjældent vil støde på den i 
det lave vand, og så er den 
lidt plump og bleg.

Skrøner 
Ørentvist har navn efter 
noget, den bestemt ikke 
gør – kravler ind i øret. Og 
hvis det teoretisk skete, så 
kunne den ikke bide sig vi-
dere, men ville blot kravle 
ud igen. Mariehønens navn 
kommer fra jomfru Maria, 
og det røde er så Jesu blod.

Kommabredpande 
Det er ikke en dygtig skri-
verkarl eller dansklærer, 
der kan sin grammatik, 

men en truet sommerfugl. 
Dens antenner sidder langt 
fra hinanden. Komma kom-
mer af en sort plet på han-
nens forvinge, som ligner 
et komma. Der er også sort-
plettet bredpande, fransk 
bredpande og skråstegs-
bredpande. 

Vandrøveren er et insekt, 
der lever i solrige vandhul-
ler og moser. Vandrøveren 
lever af mange forskellige 
dyr såsom snegle, orme og 
haletudser. Den er kendt for 
at stikke mennesker, fordi 
den siges at have det mest 
smertefulde stik af dyr i 
Danmark. Synes selv at et 
bistik gør mere ondt, og det 
at træde på en brumbasse 
med bare tæer er vist top-
pen af avs.

På en orkidéeng på Møn 
sammen med en af Dan-
marks allerstørste naturali-
ster talte vi om navne, også 
de frivole. Her var mos-
sede jomfruhår og skamløs 

champignon jo gode. Også 
halvgræsarten ’star’ har et 
par varianter, der kan frem-
kalde et ’tøhø’ hos selv de 
tørre: Stiv-, skede- og knip-
pestar.

NeUMANNS NATUR

Kommabredpande, en flyvende 
grammatiknørd.
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information – ikke debat – om Langebro Museum
De mange deltagere på mødet om Langebro 
Museum kom på rejse gennem byens historie 
og fik detaljeret information om alt fra 
potentielle signaturkager til valg at cafélamper. 
Men der blev talt mere, end der blev lyttet

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

Hvis brandmyndighederne 

var kommet forbi Salonen i 
Kulturhuset Islands Brygge 
torsdag aften, var lokalet 
formentlig blevet rømmet 
på stedet. De fremmødte til 
mødet om planerne om at 
indrette et museum om og 
i Langebro sad som sild i 
en tønde, og da stolene slap 
op, måtte der hentes ekstra 
fra nabolokalet, og da også 
de stole slap op, måtte folk 
stimle sammen langs væg-
gene. 

Tilløbsstykke
Med knap 50 fremmødte 
var informationsmødet om 
Langebro Museum med 
længder det hidtil mest be-
søgte borgermøde om lo-
kalerne under Langebro, til 

stor tilfredshed for idémand 
og projektleder David Peter 
Fox, der i sin velkomst gav 
udtryk for, at han opfat-
tede det store fremmøde 

som opbakning til projek-
tet. Han gjorde det også 
klart, at der var tale om et 
informationsmøde, hvor der 
ville blive fortalt om Lange-
bros historie og informeret 
om at etablere et museum 
om Langebros historie og 
kulturelle betydning i de 
mindste af lokalerne under 
broen, dem der vender ud 
mod vandet.

Herefter gav han ordet 
til byhistorier og tidligere 
medlem af Borgerrepræ-
sentationen for Enhedsli-
sten, Allan Mylius Thom-
sen, der i vanlig topform tog 
tilhørerne med på tidsrejse 
fra Københavns grundlæg-
gelse til i dag med hoved-
vægt på Langebro og dens 
efterhånden mange inkar-

nationer. Herefter forkla-
rede arkitekt Jesper Lang-
vad, der også er en del af 
gruppen bag museumspla-
nerne, om, hvilke konkrete 

ændringer på lokalerne det 
vil kræve, hvis museet skal 
realiseres. Og det er i vir-
keligheden småting. Et par 
nødudgange i siderne, et 
tekøkken, nogle toiletter og 
glaspartier i portene, og så 
er man stort set i mål. 

demokratisk 
fejlslutning
Efter præsentationerne var 
der tid til et par enkelte 
spørgsmål. Der blev blandt 
andet stillet spørgsmål ved, 
om der var besøgsgrundlag 
for museet, hvortil David 
Peter Fox svarede:

– Når Lille Langebro åb-
ner, kommer der 10.000 cyk-
lister lige forbi museet hver 
dag. Det er dem, vi regner 

med, vil komme ind. Der er 
også mange, der har vist in-
teresse her i aften. Og vi har 
500 likes på Facebook.

Hertil lød en indvending 

fra Ravn Larsen om, at del-
tagelse på mødet ikke nød-
vendigvis var ensbetydende 
med opbakning til projek-
tet. I samme åndedrag tilfø-
jede han, at han oplevede, at 
der var sket en kortslutning 
i den demokratiske proces 
omkring lokalerne, når mu-
seet nu pludselig blev præ-
senteret som et projekt, der 
var på vej.

Til det svarede David Pe-
ter Fox, at gruppen ønskede 
at involvere bryggeboerne 
i projektet, og tilføjede 
også, at der har været en 
dialog med Islands Bryg-
ges Lokalråd, som de så 
frem til at genoptage. Men 
i en mailudveksling mellem 
museumsgruppen og lokal-
rådet, som David Peter Fox 

har sendt til Bryggebladet, 
fremgår det, at samarbejdet 
mellem de to parter reelt er 
brudt sammen. 

ukommerciel café
Sussie Paddison, der er for-
mand for Islands Brygges 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv, var umiddelbart 
meget positivt stemt over 
for idéen, men rådede på 
baggrund af egne erfarin-
ger til at træde varsomt.

– Vores egen forening var 
15 år om at få et lokale, og jeg 
har været med til at opstarte 
flere museer, der mistede 
støtten efter få år, fortalte 
hun og spurgte herefter:

– Er I klar over, at kom-
munen ikke må drive café?

Til det svarede David Pe-
ter Fox, at Tobis Café i Leif-
sgade allerede havde vist 
interesse i at forpagte mu-
seumscaféen, og at den i øv-
rigt ikke var tænkt som et 
kommercielt foretagende.

– Det er vigtigt for os, at 
caféen ikke bliver kommer-
ciel. Den skal være med til 
at få museet til at løbe rundt 
og skal hænge sammen 
med udstillingen, forklare-
de han og uddybede:

– Den skal eksempelvis 
stå for billetsalget, der skal 
være billeder af broen, og 
vi forestiller os, at man skal 
kunne købe en Langebro-
kage.

Efter fire-fem spørgsmål 
fra salen stoppede David 
Peter Fox spørgerækken 
og vendte tilbage til pro-
jektbeskrivelsen. Resten 
af informationsmøde gik 
med at forklare om muse-
ets indhold og fortabte sig 
til tider i pekuniære detal-
jer som lampedesign og 
mulige spaghettibrobyg-
ningsworkshops. Men hele 
fremlæggelsen var præget 
af en dybfølt begejstring for 
Langebro og et ønske om at 
formidle dens historie og 
dens aftryk på dansk kultur. 
Nolde, Kirkegaard, Eckers-
berg, Gasolin, De Sorte 
Spejdere og ikke mindst 
kitch-monsterfilmen Repti-
licus fra 1961, som afrunde-
de mødet med sit klassiske 
og nærmest sort-komiske 
angreb på Langebro.

Projektgruppen bag Lan-
gebro estimerer, at ombyg-
ningen af lokalerne kom-
mer til at koste i omegnen 
af 2,2 millioner kroner, og 
håber på at kunne slå dø-
rene op i 2020.

Følg med i aktiviteterne 
på facebooksiden ‘Langebro 
Museum’

idémand og projekt-
leder for Langebro 
Museum, David 
Peter Fox, var glad 
og benovet over det 
store fremmøde til 
informationsmødet 
om projektet.
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Fra madrester 
til biogas
Æbleskrog, kartoffelskræller og 
æggeskaller fra Bryggen bliver hver 
uge forvandlet til biogas, der bliver 
brugt til at producere varme og el på 
et kraftvarmeværk, samt gødning, 
der bliver spredt på de danske 
marker

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

Det er en mørk tirsdag mor-
gen omkring klokken syv, 
og RenoNordens skralde-
vogn triller ind på Bryggen 
for at samle bioaffald. Bag 
rattet sidder Jørgen Erik 
Pedersen og ved hans side 
Henrik Sørensen. Det er de 
to, der hver tirsdag samler 
bioaffaldet på Bryggen. De 
hopper begge ud af bilen 
og går med hurtige skridt 
hen for at låse en port op. 
De går målrettede hen til 
affaldsskuret i gården og 
snupper en fyldt affaldscon-
tainer hver. De er tungere, 
end man lige skulle tro. De 
suser tilbage til den oplyste 
skraldevogn og tømmer ma-
daffaldet ned i bilens indre.

– Vi samler omkring otte 
tons bioaffald, når vi er på 
Bryggen. Vi har også en 
anden rute på Amager Vest, 

der er cirka lige så lang, og 
der samler vi kun omkring 
fire tons. Så de er ret gode 
til at sortere bioaffald på 
Bryggen, siger Henrik Sø-
rensen.

Store mængder
Både Jørgen Erik Pedersen 
og Henrik Sørensen ople-
ver, at bryggeboerne er ret 
gode til at sortere bioaffal-
det, hvilket de tydeligt kan 
se på de fyldte affaldscon-
tainere. Ser man på de en-
kelte bydele i København, 
så ligger Amager Vest dog 
ikke så godt i statistikken. 
Bydelen har mellem januar 
og september 2018 afleveret 
20,7 kilo bioaffald per hus-
stand, hvor man i Amager 
Øst har afleveret 39,7 kilo 
bioaffald per husstand. Alt-
så næsten dobbelt så meget.

Grunden til at Amager 
Vest ligger så lavt i forhold 
til den østlige del af øen er 

ikke mangel på lyst til at 
sortere affaldet, men mere 
at der er mange indbyggere 
i vest, der endnu ikke har 
fået en biobeholder, hvilket 
selvfølgelig hiver ned i gen-
nemsnittet.

Overordnet set har kø-
benhavnerne afleveret næ-
sten 10.000 tons bioaffald 
mellem januar og og sep-
tember sidste år, og cirka 
72 procent er begyndt at 
sortere bioaffald, hvilket 
er en del over kommunens 

mål for 2018, hvor man hå-
bede på, at 45 procent af 
borgerne ville sortere bio-
affald. Ligesom i Amager 
Vest, så er der også andre 
steder i byen, hvor man 
endnu ikke har fået en be-
holder. 90 procent af etage-
ejendommene i København 
har en biobeholder, og det 
samme er gældende for 75 
procent af villaerne og ræk-
kehusene. 

det’ gas
Jørgen Erik Pedersen og 
Henrik Sørensen arbejder 
hurtigt, og det er tydeligt, 
at de har kørt ruten mange 
gange før. Henrik Sørensen 
går tit i forvejen og stiller 
containerne ud til vejen, så 
Jørgen Erik Pedersen kan 
samle dem op med skralde-
vognen, når han kører forbi. 
I mange af gårdene står der 
to mindre biobeholdere ved 
siden af hinanden, som de 

to renovationsarbejdere 
snupper på en gang. De 
ville begge ønske, at der var 
flere, der bare havde en stor 
beholder, da de er meget let-
tere at køre med og ikke er 
så hård mod ryggen.

Jørgen Erik Pedersen har 
været renovationsarbejder 
i 32 år, men det er kun de 
seneste par år, han har kørt 
en skraldevogn, der kører 
på biogas.

– Da jeg startede med at 
køre i en gasskraldevogn, 
så sagde jeg til folk, at jeg 
nu skulle til at køre i en bil 
uden speeder. Det kunne de 
slet ikke forstå, men det er 
jo fordi, den har en gaspe-
dal i stedet, siger han med 
et smil, mens han kører ned 
ad Egilsgade efter den næ-
ste container.

Affaldets rejse
Efter at Jørgen Erik Peder-
sen og Henrik Sørensen har 

samlet affaldet på Bryggen, 
bliver det kørt til et anlæg 
i Glostrup, hvor det bliver 
forarbejdet, renset og most 
til en flydende grød. Det 
nu flydende bioaffald bliver 
fyldt på en tankbil og kørt til 
Hashøj Biogas ved Slagelse, 
hvor det bliver pumpet ind i 
nogle enorme tanke. Inde i 
tanken stiger biogassen op, 
så det er muligt at indkapsle 
den, så den kan blive brugt 
til at producere el og varme 
på Hashøj Kraftvarmefor-
syning. Det resterende bio-
affald bliver blandet med 
gylle og brugt til gødning 
på markerne.

Denne proces sparer 
ifølge Københavns Kom-
mune 186 kilo CO2 per ton 
bioaffald i forhold til, hvis 
det røg på forbrændingen 
som det almindelige affald. 
Og transporten koster i alt 
kun 14 kilo CO2 per ton. Så 
til trods for at bioaffaldet 
bliver transporteret med 

det er Jørgen erik 
Pedersen (billedet), 

der sammen med kol-
legaen Henrik Søren-
sen står for at samle 

bioaffaldet på Bryggen. 
Senere bliver affaldet 

lavet til biogas og 
gødning.
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dieseldrevne lastbiler til 
Glostrup og Slagelse, så er 
det kun 7,5 procent af den 
CO2-mæssige miljøgevinst, 
der bliver brugt på trans-
port.

Ser man længere ud i 
fremtiden, så er der en bred 
enighed blandt politikerne 
på rådhuset om, at der skal 
være et bynært biogasan-
læg i København, men ef-
tersom København ikke 
selv kan producere nok bio-
affald til at drive et anlæg, 
så vil politikerne forsøge 
at få omegnskommunerne 
med.

ingen stank
Jørgen Erik Pedersen kører 
ned ad Gunløgsgade. På in-
strumentbrættet er der en 
lille skærm, hvor han kan 
se ud af bagenden på skral-
devognen. På skærmen kan 
han også se Henrik Søren-
sen, der står på et lille trin-

bræt bag på vognen, så han 
er klar til at hoppe af, så 
snart de kommer til det næ-
ste stop på ruten. Ved siden 
af Jørgen Erik Pedersen 
ligger der en stak lyserøde 
mærker, hvor der står ‘fejl-
sorteret’ på. Dem hænger 
de på de containere, hvor de 
kan se, at der er andet end 
bioaffald i, og så tager den 
almindelig renovation dem, 
når de kommer. 

Skraldevognen stopper, 
og Henrik Sørensen suser 
ind i en gård og kommer 
hurtigt ud igen med en 
container. Eftersom contai-
nerne bliver tømt hver uge, 
så når bioaffaldet aldrig at 
komme til at stinke.

– Selv gennem den lange 
varme sommer vi havde sid-
ste år, så syntes jeg aldrig, 
at det lugtede slemt, siger 
Henrik Sørensen, mens 
han tømmer containeren 
og suser tilbage med den i 
gården.

de store containere er 
nemmere at arbejde 
med for Jørgen Erik 

Pedersen. De fylder lige 
så meget som to små, 

og så skal han ikke bakse 
afsted med to beholdere 

på samme tid.

Hver tirsdag bliver der 
samlet omkring otte tons 
bioaffald på Bryggen. Det 
er en god slat. Og ifølge 
de to renovationsarbej-
dere, der samler skraldet, 
er beholderne næsten 
altid fyldte.
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Bryggemad 
på tværs af 
generationer
Generationskløften krydses med 
papvin og stærk ramensuppe, når 
de ældre amagerkanere kommer til 
middag på Bikuben Kollegiet

Tekst: Carsten Hansen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Lige på grænsen, hvor 
Bryggen bliver til Amager, 
ligger den præmierede kol-
legiebygning Bikuben på et 
vindblæst hjørne og giver 
tag over hovedet til knapt 
100 unge studerende. Men i 
dag er der også plads til en 
flok sultne gæster, der be-
finder sig i den anden ende 
af aldersskalaen. En flok 
65+ fra Amagerbro er igen 
inviteret ”til middag hos” på 
Bikuben Kollegiets 4. sal. 
Otte ældre kvinder har igen 
begivet sig på gåben, i bil, 
med bussen eller trodset 
januars sneglatte cykelstier 
og er på vej til ”netværk på 
tværs af generationer” på 
Bikuben Kollegiet.

Samtidig er de unge på 4. 
sal i fuld gang med at forbe-
rede aftenens menu, der i 
dag står på japansk ramen-
suppe. De to store køkke-
ner på etagen er fyldt med 
kogende suppe, hakkede 
grøntsager og krydderur-
ter, og Matilde Hansen, der 
læser ernæring og sund-
hed, styrer slagets gang 
med venlig, men hård hånd. 

– Når de ældre kommer 
til middag, skabes der en 
hyggestemning, allerede 
inden de ankommer, fordi vi 
er så mange om at klargøre 
middagen, forklarer hun, 
mens den lidt for chilistær-
ke ramensuppe smages til 
for tredje gang.

Hyggeligt at spise med 
ældre personer
I godt et år har flere ældre 
mennesker fra Amager del-
taget i projektet ”netværk på 
tværs af generationer”, der, 
finansieret af fondsmidler 
fra EGV, Ensomme Gamles 
Værn, fandt sin spæde start 
tre etager længere nede, på 
1. sal, hvor initiativtager og 
projektleder Marc Künkel 
Pedersen sad og spiste en 
fællesmiddag med de jævn-
aldrende bofæller.

– Idéen til projektet kom 
oprindeligt til en fællesspis-
ning blandt os kollegianere 
på 1. etage nogle år tilbage. 
Flere af kollegianerne gav 
udtryk for, at det kunne 
være hyggeligt at spise sam-
men med ældre personer, 
mens nogle også havde mi-
stet deres bedsteforældre, 
eller de boede langt væk, så 
vi manglede faktisk nogle 
ældre personer i vores liv, 
forklarer Marc Künkel Pe-
dersen på en linje fra Cali-

fornien, hvor han opholder 
sig i øjeblikket.

Og netop det at have mi-
stet var faktisk et kriterie 
for at blive taget i betragt-
ning til at deltage i disse 
middage, men det er nu 
ikke sorg og trykket stem-
ning, der præger gensynet 
mellem de unge og de ældre 
denne aften.

Hyggelige og helt 
fantastiske middage
– Godt nytår, hilses der fra 
flere sider, mens frakker 
og huer bliver lagt ind på et 
kollegieværelse.

Dette ottende og indtil vi-
dere sidste møde viser med 
al tydelighed, at de unge og 
de ældre har lært hinanden 
godt at kende, selv om de 
kun har mødtes én gang om 
måneden.

Alle otte deltagende kvin-
der kommer fra Amager Se-
niorklub, hvor det sprudler 
med aktiviteter.

– Jeg skal nok hente Bryg-
gebladet til alle, når jeg er i 
kulturhuset for at lave fit-
ness, lover Kirsten Søren-
sen, så alle er sikre på at 
få læst denne artikel, når 
den kommer. Hun deltager 
i mange aktiviteter gennem 
seniorklubben.

Kirsten, der har fire bør-
nebørn og to oldebørn, sy-
nes bestemt, at disse mid-
dage er hyggelige og helt 
fantastiske, for ”de unge er 
så berigende, og det er så 
spændende at høre om de-
res studier.”

Sofie Seiersen, der læser 
til farmaceut, supplerer:

– Ja, de ældre vil rigtig 
gerne høre om vores uddan-
nelser og hverdag, men der 
er en visdom og en erfaring 
hos de ældre, der bare er 
rigtig dejlig at opleve for os. 

Sofie Seiersen startede 
som tovholder på projektet 
på 4. sal. Men at invitere, 
planlægge menuen, købe 
ind og organisere mad-
lavningen er en ordentlig 
mundfuld, når et studie og 
tilsvarende job også skal 
passes, så de sidste gange 
har Matilde Hansen taget 
over.

den stærke 
ramensuppe 
Middagene blev rigtig sat i 
system i maj 2018, da kolle-
giet fik en bevilling fra EGV 
til at afholde en middag om 
måneden for at skabe et 
fællesskab mellem ældre 
og unge på Amager. Bort-
set fra en sommermiddag i 

Amager Seniorklub, er det 
altid på Bikubenkollegiet, 
middagene afholdes, og det 
er næsten det eneste, der 
kan sættes en finger på, 
ifølge Joanna Kirk Møller, 
der godt kunne tænke sig, 
at ”det også var hos os, så 
vi kunne lave de unge lidt 
mormormad og vise dem 
vores sted.”

Men det er nu ikke menu-
en i dag eller de andre gan-
ge, der er noget galt med:

– De unge laver sådan 
noget lækkert mad, og det 
er så spændende med nye 
retter, siger Joanna Kirk 
Møller, der fortæller, at hun 
kan spise alt, men dog har 
måttet give op på dagens 
meget stærke ramensuppe. 
Heldigvis er der masser af 
tilbehør, så alle bliver igen 
mætte.

– Du må endelig huske 
at skrive, at det er helt fan-
tastisk, at de unge gider – 

og har tid, nærmest råber 
Inger Storm, mens side-
manden, Christoffer Horn, 
øser lidt ramensuppe op på 
tallerkenen til nudlerne og 
grøntsagerne, der allerede 
ligger klar i den dybe tal-
lerken.

det er jo ikke noget, 
man skal
Christoffer Horn er kom-
met til middagen, selv om 

han formelt set er flyttet fra 
kollegiet, da uddannelsen 
nu er overstået, men Chri-
stoffer Horn forklarer:

– Det er jo ikke noget, 
man skal, det her. Det er 
noget, man deltager i, fordi 
man har lyst, og det har jeg.

Også Zhenyu Ma, der er 
udvekslingsstuderende fra 
Kina, er med igen, selv om 
kollegielivet for hans ved-
kommende også er et over-
stået kapitel. 
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Mens middagen indtages 
med papvin og colaflasker 
på bordet, går snakken ly-
stigt omkring bordet. Op-
skriften på fransk løgsuppe 
med ostebrød deles med 
Matilde Hansen af Inger 
Storm, mens Christoffer 
Horn forklarer, at der allere-
de er kommet en ny beboer 
på hans gamle værelse.

– Ja, der er run på de væ-
relser, udbryder en af de 
ældre damer, og Kirsten 

Sørensen synes også, væ-
relserne er lækre:

– Det er noget andet end 
de værelser, man boede på i 
gamle dage.

ildsjæle og musikquiz
Når tovholder Marc Künkel 
Pedersen skal komme med 
eksempler på gode oplevel-
ser, er det svært at vælge, 
men han fortæller alligevel:

– En af de ældre, Gun-

hild, inviterede allesam-
men hjem til sig for at lave 
mad. Hun havde forberedt 
al maden og tilmed en mu-
sikquiz. Eller det øjeblik 
hvor Steen – som afslut-
ning på aftenen – rejser sig 
og siger, at “det har været 
en af de bedste i længere 
tid, tak!”

For nogle er middagene 
også et lyspunkt i en nogle 
gange mørk tilværelse, 
hvor man lever med at have 

mistet en, man holder af, 
ægtefælle eller bedsteforæl-
der – alt efter alder.

Som afslutning på projek-
tet skal Marc Künkel Peder-
sen skrive en rapport om, 
hvordan det hele er gået, 
og umiddelbart fremstår 
det som en kæmpe succes, 
men Marc Künkel Pedersen 
siger dog:

– At det kan blive en for 
stor opgave at gennemføre 
på de enkelte etager tror 

jeg skyldes, at det er nogle 
få ildsjæle på hver etage, 
som tager styringen og står 
for det hele – og det er den 
eller de samme hver gang. 
Det kan være en for stor 
mundfuld, når man også 
har studie, arbejde og så 
videre. Jeg har ikke fundet 
den rigtige løsning på pro-
blemet endnu, men det vil 
jeg diskutere med de enkel-
te etager for at se, hvilken 
løsning der kunne passer 

bedst til dem, så det ikke 
bliver en byrde.

Vin cola og is fra 
ismageriet
Det er ikke normalt for kol-
legiemiddagen, at der er 
vin og sodavand til maden. 
Så med det fint pyntede 
bord med restservietter fra 
nytårsaften og netop-ba-
cheloruddannede Camilla 
Rask Henriksens buketter 
på bordet er der lagt op til 
en hyggelig afslutning på et 
virkelig vellykket projekt. 
Og nu kan det godt afslø-
res, at den hemmeligholdte 
dessert var is fra det nært-
liggende Ismageriet, der 
har været flittigt diskuteret 
unge og ældre imellem til 
de andre middage.

– De er så glade, når de 
går hjem, fortæller Sofie 
Seiersen.

Og der er ingen tvivl om, 
at de otte seniorkvinder vil 
gå opløftede og også mætte 
tilbage til de små lejligheder 
på Amager, mens de unge 
mennesker tager sig af op-
rydningen og opvasken, der 
heldigvis kan klares i en 
maskine.

Alder er kun et 
tal, når der er 
mad på bordet 
og vin i glasset.
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Per Vers 
genopliver 
glemt guld
Rapperen Per Vers har gennem ti 
år kigget dybt i pladekasserne og 
sat nålen i vinylen for at finde glemt 
musikalsk guld. Når det dirrede i 
kuglepennen, gik han i dialog med 
de gamle stemmer, og resultatet er 
albummet Knust Kunst, der er meget 
mere end et album

Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez 
redaktion@bryggebladet.dk

– Nej tak, lyder det fra en 
træt, men stadigt smilende 
Per Vers, der har holdt sig 
vågen hele dagen på kaffe. 
Men ja tak til varm kakao. 
Halv fem om morgenen 
vågnede han med så mange 
idéer i hovedet, at han lige 
så godt kunne stå op og få 
dem skrevet ned. Efter en 
dag pakket med aftaler – og 
kaffe – er det udenfor næ-
sten lige så mørkt, som da 
han stod op. Med hovedte-
lefonerne foran på bordet 
og kasketten på hovedet er 

det tid til luksus, lyder det 
fra den anden side af café-
bordet. 

Kongesang 
– Det her er den afslappede 
luksuriøse del af dagen, si-
ger han om interviewet med 
sin lokale avis omkring sin 
seneste udgivelse Kunst 
Kunst fra efteråret 2018. 
Tolv sange der bygger på 
samples. Små brudstykker 
af musik fra danske plader 
han har samlet gennem de 
sidste ti år. Dybt i pladekas-
serne fandt han det musi-
kalske guld, og jagten efter 
de gode sange har budt på 

en tur forbi de hæslige. Til 
ærgrelse på hjemmefron-
ten. 

– Min stakkels kæreste 
hader det, fordi hun tænkte: 
“Jeg er gift med musiker, så 
det må betyde, vi hører god 
musik dagen lang." Men 
nej! Hun skal tvangshøre 
lortemusik i håbet om, at 
der ligger en kongesang 
mellem alle de hæslige. Det 
er blevet en besættelse at 
finde obskure musikalske 
juveler, fortæller Per Vers 
og giver et tak til cafémed-
arbejderen, da den varme 
kakao toppet med fløde-
skum bliver serveret. 

De gamle musikalske ju-

veler er i samarbejde med 
produceren Esben Thorn-
hal blevet til Knust Kunst. 
En dobbelt vinyl der ikke 
kun er et album, men også 
en bog og et kunstprojekt 
der involverer en estisk gra-
fiker og en engelsk illustra-
tor. 

Lyt – jam – kunst
Knust Kunst indeholder 
musikalske bidrag fra Anni-
sette fra Savage Rose og Pe-
ter Belli over Benny Holst 
til Carpark North, og ambi-
tionen for albummet var at 
lave hiphop, der lyder som 
2018. Ikke som for ti eller 

tyve år siden. Samples'ene 
blev valgt ud fra lystprincip-
pet, og om det dirrede i kug-
lepennen. Så det lagde op til 
at gå i dialog med musikken 
og skrive videre på det, som 
Per Vers forklarer det. Så 
efter clearede ophavsret-
tigheder på pladerne var op-
skriften en uge i studie og 
gode musikerører. 

– Værsgo! Her er Anniset-
te. Lyt til det én eneste gang 
og gå ind og jam, lød rappe-
rens instruks til musikerne, 
hvorefter der var fuldstæn-
digt frit slag. De måtte æn-
dre alt. Spille i en helt anden 
genre. Et andet tempo. Bare 
de holdt sig i tonearten, så 

produceren kunne bruge 
det, de jammede sig frem 
til, som byggesten sammen 
med de originale brudstyk-
ker fra vinylet. Mens ka-
kaoen i glasset langsomt 
svinder ind, fortæller Per 
Vers om, hvordan projektet 
langsomt kom til live. 

– Det er ikke bare tre må-
neders speedskrivning. Det 
her er en periode af mit liv. 
Det er et årti siden, ideen 
kom, fortæller rapperen, 
der valgte danske plader, 
da den danske musikhisto-
rie er den bedste for ham at 
bygge om til moderne mu-
sik. Og så på grund af det 
fælles sprog. 

Per V har stået på hovedet i pladekas-
serne for at grave gyldne godbidder 
frem fra musikgemmerne. 
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KoRT oM PeR VeRS:

n Borgerligt navn, Per 
Uldal. 

n Født 1976 i Gram i Søn-
derjylland

n Bryggebo siden 2000
n Gift og har to børn.
n Stod på scenen første 

gang i 1991. 
n Solokarriere siden 2005 

med fem albumudgivel-
ser

n Se mere på per.tv

– Jeg er dybt bevidst om, at 
jeg ikke kan lave det, jeg laver, 
på andre sprog end mit eget. 

Musikalsk roman
De tolv numre er bundet 
sammen af små ’interludes’. 
Små stykker musik eller dia-
loger hvor kunstnere som 
Erik Clausen og Anders W. 
Bertelsen, Brian Mørk og 
Lasse Rimmer danner over-
gange mellem sangene, og 
dermed står pladen som et 
samlet stykke kunst. 

 – En single er et postkort, 
mens et album er en roman, 
måske endda en selvbio-
grafi. De her tolv sange står 

stærkest samlet og i den 
rækkefølge, som jeg har 
arrangeret dem i, forklarer 
Per Vers, der dog under-
streger, at folk er velkomne 
til at lytte numrene enkelt-
vis og plukke det, de synes. 

– Men jeg føler, der er en 
start, en midte, og en slut-
ning. Nogle energier. Nogle 
trykbølger som passer sam-
men, siger han om den musi-
kalske roman. 

Vers og grisen 
Per Vers synger om at gri-
be dagen, om at blive far, 
om kapitalisme som sam-
fundets fjende nummer 

et. Kurt Thorsen og Klaus 
Riskjær får en verbale over-
halinger, og Adam og Noah 
bliver afvist ved indgangen 
til et diskotek. 

Er det Danmark set fra Per 
Vers' synspunkt?

– Ja, svarer han prompte 
og lader kakaoen i glasset 
blive mindre. 

Og hvad vil du gerne for-
tælle med det?

– Jeg har ikke lyst til selv 
at forklare, hvad jeg siger. 
Det er andres opgave. Jeg 
håber, at det lyder så godt, 
at man bliver inviteret ind 
og føler noget. Jeg skal ikke 
forklare noget som helst, og 
jeg skal heller ikke bestem-

me, hvad modtagerne kan 
føle. Vi kommunikerer på 
nogle andre bølgelængder, 
når vi skriver musik. Det 
er ikke et læserbrev. Det er 
ikke en nytårstale. Jeg har 
sat min kreativitet i spil, 
svarer Per Vers.

 – Jeg har hørt et 38 år 
gammelt nummer sunget af 
en aalborgensisk teatertrup 
om at være en gris. Det sæt-
ter mine kreative blodårer 
i gang, og det begynder at 
pumpe, og så ved jeg jo ikke 
præcist, hvad jeg mener, 
mens jeg siger det. Der er 
ikke et et-til-et-facit. Jeg er 
indgået i en dialog med en 
gammel plade med et meget 

spøjst specifikt emne, som 
tænder mig. Det, der ligger 
på Spotifys virale top 50, 
handler om ulykkelig kær-
lighed eller om at feste. Der 
er ikke nogen af de sange, 
der handler om at se verden 
fra en fra gris' synspunkt. 
Det, synes jeg, er sindssygt 
flippet og spændende, og 
der vil jeg gerne blande mig, 
siger Per Vers med henvis-
ningen til albummets sang 
Uheldige Svin med samples 
fra Jomfru Ane Band. 

Flødens power
Kakaoen er væk. Det er 
flødeskummen også. Sidst 

på dagen må selv en rapper 
kapitulere over for black 
power – kaffen – og sige: In-
gen Blå Cirkel, men bare ka-
kao og fløde lige ned i løg-
neren. Og der er ikke noget, 
der mangler at blive tilføjet, 
lyder det fra den anden side 
af bordet. Kun at Per Vers 
starter turne i marts og 
knuser sit og grisens syns-
punkter live i musikalsk 
dialog med gamle plader til 
glæde for publikum landet 
over. 
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Lysfest starter på Bryggen
For andet år i træk er Copenhagen 
Light Festival tilbage med godt 40 
lysværker og -installationer over hele 
byen. Festivalen bliver skudt i gang 
på Islands Brygge den 1. februar

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Når solen står op klokken 
fem minutter over otte den 
1. februar, er de fleste al-
lerede mødt på arbejde 
eller på vej dertil. Og når 
den går ned igen klokken 
kvart i fem, sidder mange 
stadig på på kontoret uden 
at have mærket varmen fra 
dagslyset i ansigtet hele 
dagen. 

20 procent
I de mørke og kolde vin-
termåneder er det nærlig-
gende bare at gå i hi på 
sofaen og vente på lysere 
tider. Men det vil Copenha-
gen Light Festival lave om 
på. Med mellem 35 og 40 
forskellige værker og lys-
installationer spredt over 
hele byen ønsker arrangø-
rerne at trække trætte og 
vinterblege københavnere 
op fra deres lænestole og ud 
i byens gader. Dermed kan 
arrangementet ses som et 
svar på Københavns Kom-
munes egen vision om, at vi 

skal opholde os 20 procent 
mere udenfor i 2025.

Bryggelystfest
Én af festivalens officielle 
åbninger er arrangeret af 
Kulturhuset Islands Brygge 
og finder sted den 1. febru-
ar. Lyset bliver tændt klok-
ken 17:15 under Langebro, 
hvor der er indvielse på Ca-
milla Brix Andersens værk 
‘The Orb’. 

Festen fortsætter klokken 
18 ved selve kulturhuset, 
hvor nedskrevne drømme 
bliver projiceret på de 10 
monolitter, der allerede er 
en del af Havneparken. Vær-
kets ‘drømme’ er skabt af 
digter Morten Søndergaard, 
der vil læse digte op klokken 
18:30, mens tilskuerne guf-
fer drømmekage i sig. 

Herefter vises Peter Mar-
tensens videoinstallation 
LOOP klokken 18:50 på 30 
heliumballoner, og kunstne-
ren selv vil være til stede og 
fortælle om værket. 

På selve kulturhusets 
store panoramavinduer vi-
ses de syrede og meditative 

videoinstallationer 'Sickee 
no. 2' skabt af den kinesiske 
kunstner Zhang Xiaotao. 
Installationen er inspireret 
af Østens kultur og religio-
ner, hvor gentagelsen er det 
bærende element og filosofi 
bag værket. 

Ud over værkerne om-
kring kulturhuset er der 
også lysinstallationer ved 
GoBoats pavillon og ved Is-
lands Brygge metrostation.

Lyskunsten kan opleves 
på guidede lystyre til fods, 
på cykel og segway og til 
vands i kajak eller særlige 
havnerundfarter. Turene kan 
bookes på hjemmesiden 
copenhagenlightfestival.org, 
hvor det fulde program også 
findes. Festivalen har også 
en app med navnet ‘Within 
10 Minutes – Copenhagen 
Light Festival’, der guider til 
de mange værker. Appen kan 
downloades fra 1. februar. 

To spændte buer stikker op fra 
vandet ved Islands Brygge metro-
station. Værket ‘One Prism More 
Dimensions’ af Jette Hye Jin Mor-
tensen er faktisk afslutningen på 

en lysrejse, der starter ved DR Byen 
metrostation og fører beskueren 

gennem Ørestad Nord over kana-
lerne, forbi Tietgenkollegiet, indtil 

man når frem til Bryggen. Men det 
kan også sagtens opleves som et 

enkeltstående værk.
Foto: Ricardo Ramirez

The orb er en 
‘upcycled’ lysin-
stallation udført 

af 12 cykelhjul og 
talrige metaldå-

ser. Orben vil 
sprede dansende 

skygger og lys 
langs de smukke 
søjler under det 

ellers mørke rum 
under Langebro. 
Værket er skabt 

af lyskunstner 
Camilla Brix 

Andersen.
Foto: PR

GoBoats både 
sejler på sol-, 
vand-, og vind-
energi. Under 
lysfestivalen bli-
ver den grønne 
energi brugt til 
at oplyse vandet 
under pontoner-
ne i fire forskel-
lige farver.
Foto: GoBoat

en rød neonkrus-
sedulle oplyser 
GoBoats pavillon 
og kan ses både 
fra land og fra 
vandet. Det 1,20 
meter høje værk 
hedder Taraxa 
og er skabt af 
kunstnere Gun 
Gordillo.
Foto: PR 
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deT SKeR  
PÅ BRyGGeN
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

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚MUSIK

Klub Geyser med internationalt drys
Hvis man vil smage på for-
skellige musikalske genrer 
og dufte til den spirende 
underskov af bands, der 
ikke har millioner af gen-
nemlytninger på Spotify, så 
er Klub Geyser det rigtige 
sted at gå hen. Og denne 
gang med kunstnere fra 
nær og fjern. Svinger man 
forbi kulturhuset fredag 
den 25. januar, kan man få 
benene revet væk under 
sig, når det dansk-ameri-
kanske band Tickle & The 
Way Ways erklærer deres 
kærlighed til blues, soul 
og jazz med improviserede 
numre, der henter inspira-
tion fra nogle af de mest 
legendariske ikoner fra de 
tre genrer. Amerikaneren 
og guitaristen Andy Fite, 
der siden 1994 har boet i 
Sverige, giver også en jaz-
zet koncert med numre, 
han selv har skrevet. Som 
kunstner gør han, hvad der 
passer ham, og han håber, 
at det kan give publikum et 
glimt af glæde og snert af 
det uforudsigelige. Björn-
son/Mørck er en duo, der 
faktisk ikke længere er en 
duo, da de har fået selskab 

af en bassist og en trom-
meslager, som med en 
omfavnende spansk guitar 
udforsker de helt store fø-
lelser og går på opdagelse 
i sindets mest skrøbelige 
kringelkroge. Lad dig bli-
ve rørt og forført til Klub 
Geyser!

Kulturhuset fredag den 
25. januar klokken 20:00. 
Billetterne kan købes i døren 
og koster 50 kroner eller 30 
kroner for studerende og 
pensionister.

Kasper Björnsson og Marie 
Mørck guider dig musi-
kalsk gennem de store 
følelser til Klub Geyser. 

Foto: PR

Uanset om du er en mester 
ud i dansekunsten eller en 
bænkevarmer med drøm-
men om at fyre den af på et 
dansegulv, så er der noget 

for dig, når Los Cubraz spil-
ler op til en aften fyldt med 
cubansk salsa. Aftenen 
starter nemlig ud med en 
kort intro til, hvordan man 

danser salsa, inden danse-
gulvet åbner, og Los Cubraz 
giver den gas med trom-
mer, guitar og saxofon. Og 
når Los Cubraz af og til skal 

holde en velfortjent pause, 
så betyder det ikke, at der 
bliver stille på dansegulvet, 
nej, her forvandler koncer-
ten sig til et diskotek – eller 
nærmere et salsatek – hvor 
DJ Sergio Bedoya og Jacob 
Speake spiller nogle af de 
allerbedste old school sal-
sahits, som man ikke lige 
hører på Crazy Daisy. Dan-
sen bliver ved lige indtil den 
lyse morgen – eller i hvert 
fald til klokken 02:00.

Kulturhuset lørdag den 26. 
januar klokken 20:00. Entré: 
90 kroner eller 50 kroner for 
studerende.

Los Cubraz spiller op til 
festlig dans med cubansk 
salsa i kulturhuset 26. 
januar. Foto: PR

❚DANS

Los Cubraz byder op til dans

I forbindelse med Copenha-
gen Fashion Week afholder 
det internationale netværk 
af piger og kvinder, The 
Soulfuls, en paneldebat 
med deltagere fra mode-
branchens magasiner. Det 
er blandt andre Gabriela 
Cambero fra magasinet 
L’Officiel de la Mode i Pa-
ris og Ana Teodorel, der er 
grundlægger af magasinet 
Sindroms, som deltager i 
paneldebatten. Fokus for 
arrangementet er, hvordan 
man holder fast i sin drøm 
i en kunstnerisk, men også 
kompetitiv branche som 

modebranchen er. Der er 
også mulighed for at booke 

en af paneldeltagerne til en 
hurtig mentorsession. The 

Soulfuls er et mangfoldigt 
internationalt fællesskab af 
piger og kvinder med for-
skellig baggrund, hudfarve 
og sprog.

Kulturhuset lørdag den 26. 
januar klokken 11:00. Billetter 
kan købes på billetto.dk for 
49 kroner plus gebyr.

Til foredraget vil blandt andre 
Gabriela Cambero fra det pa-
risiske magasin L’Officiel de 
la Mode give gode råd om, 
hvordan man gebærder sig i 
modebranchen. Foto: PR

❚FOREDRAG

Følg din modedrøm

Nikolaj og Piloterne har 30-
års jubilæum i år, og det fej-
rer de med en række grea-
test hits-koncerter, hvor det 
største hit nok er bodega-
klassikeren ‘Kommer nok 
hjem’, hvor forsanger Niko-
laj Christensen med en ru-
sten stemmer synger om, at 
han har fundet sig en kære-
ste, der er lige så dum som 
ham selv, og om at sidde 
på en raket med blomster i 
håret. Men bagkataloget 

rummer også mange an-
dre dansksprogede sange 
fyldt med melankoli og den 
evige undren over, hvordan 
relationen er mellem mænd 
og kvinder. Piloterne flyver 
forbi kulturhuset søndag 
den 27. januar.

Kulturhuset søndag den 
27. januar klokken 19:30. Bil-
letter kan købes på billetto.
dk til 150 kroner plus gebyr 
eller i døren for 170 kroner.

❚MUSIK

Piloterne fylder  
30 år

Nikolaj og Piloterne 
spiller alle de største 
hits fra en 30 år lang 
karriere i kulturhuset. 
Foto: PR



Holmbladsgade 34
2300 København S
32543254

Egilsgade 4, kld.tv.
2300 København S
58587525

Amagerbrogade 196
2300 København S
32550001

Ørestads Boulevard 61C
2300 København S
32453232

Poul Erik Bech

En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Et stærkt lokalt team – med landsdækkende fordele
Kontakt os og få et gratis Salgstjek. Vi finder køberen til din bolig i hele Danmark.

Line Buus
Indehaver, afdelingsleder,
Ejd.mægler., MDE

Dennis Aasted Andersen
Indehaver,
Ejd.mægler, MDE

Thomas Jakobsen
Indehaver,
Ejd.mægler, MDE

Kristina Nymann Nielsen
Salgskoordinator

• Holmbladsgade 34
• Egilsgade 4

Maja Folkmann
Adm. trainee

Nyt år. 
Ny start. 
Nye muligheder.
Et nyt år betyder en ny start – og måske har du 
overvejet, om det er nu, du skal videre i en ny bolig?

Bestil dit Salgstjek på edc.dk/vind

Bestil et Salgstjek, og vær med i konkurrencen om 
et Samsung 55” Smart TV til en værdi af 12.999 kr.
Bestil på edc.dk/vind

Vind et 

Samsung 55” 

Smart TV
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Weidekampsgade 69, 6.th. - Islands Brygge
Penthouse med altan og udsigt over København
Penthouselejlighed i arkitekttegnet ejendom fra 2006. Lejligheden har en
optimal udnyttelse af de i alt 131 kvadratmetre: Rummelig entre med
skabsplads, gæstetoilet og badeværelse med lyse store klinker, bruseaf-
snit, vaskesøjle og grebsfrie skabe. To soveværelser - det ene med klæde-
skabe. Køkkenalrummet er i åben forbindelse til stuen og har et fantastisk
lysindfald fra to verdenshjørner samt udgang til vestvendt altan med en
udsigt, som skal opleves! Køkkenet er holdt i lyse farver. Overalt er man
meget privat, da indkigget er minimalt fra de omkringliggende ejendom-
me. Sælger har egen p-plads i kælderen, som kan tilkøbes.

B

Pris 7.195.000
Udb. 360.000
Ejerudg. 5.001
Brt./Nt. 31.176/26.728
Etage 6
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 2006
Sag 23100478
Kontakt 58587525

Har du
boligen?
EJERLEJLIGHED SØGES
Familie fra Hillerød søger en lys
ejerlejlighed på min. 3 værelser
og 95 kvm, altan eller terrasse og
gode indretningsmuligheder.
Beliggenhed: Islands Brygge.
Prisniveau: 5.500.000 kr.

Kunde ID 9424789
Kontakt Line Buus
Telefon 29929950

Har du
boligen?
EJERLEJLIGHED SØGES
Køber fra Amagerbro søger en
ejerlejlighed med min. 3 rum og
gerne i en ældre charmerende
ejendom.
Beliggenhed: Islands Brygge.
Prisniveau: 4.000.000 kr.

Kunde ID 9392501
Kontakt Line Buus
Telefon 29929950

Har du
boligen?
EJERLEJLIGHED SØGES
Kvinde søger ejerlejlighed på
min. 30 m2 og min. 1. værelse.
Beliggenhed: Islands Brygge.
Prisniveau: 3.000.000 kr.

Kunde ID 9409898
Kontakt Alexander
Telefon 58587580

Har du
boligen?
FORÆLDREKØB SØGES
Forældrekøber fra Frederikshavn
søger 3 værelses delevenlig ejer-
lejlighed - gerne med fællesrum
til deres søn.
Beliggenhed: Islands Brygge.
Prisniveau: 4.500.000 kr.

Kunde ID 9344889
Kontakt Line Buus
Telefon 29929950

Har du
boligen?
EJERLEJLIGHED SØGES
Køber fra Slagelse søger ejerlej-
lighed på min. 80 m² og min. 3
beboelsesrum.
Beliggenhed: Islands Brygge.
Prisniveau: 4.500.000 kr.

Kunde ID 9316728
Kontakt Line Buus
Telefon 29929950



danbolig Islands Brygge.
Ejendomsmægler & valuar, MDE · danbolig.dk

danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk
danbolig Amager · Sundbyvester Plads 2, 2300 København S · Tlf. 32 59 14 07 · amager@danbolig.dk
danbolig Amager Strand · Øresundsvej 124, 2300 København S · Tlf. 32 34 04 00 · amager.strand@danbolig.dk
danbolig Tårnby/Dragør · Kongelundsvej 326, 2770 Kastrup · Tlf. 3842 2320 · taarnby@danbolig.dk

NYHED.

ÅBENT HUS
27-01-2019 kl 14:30-15:00.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 38F, ST. TH
HavneBryggen Polaris er tegnet Henning Larsen Architects og tegnet så
alle har fri adgang til den fantastiske udsigt. Interiøret og materialevalget i
lejlighederne er af virkelig høj standard -køkkener fra uno form,
egeplankegulve fra Junckers og så er der selvfølgelig gulvvarme i hele
lejligheden. Mellem bygningerne er der et skønt fælles gårdanlæg og under
Polaris, er der anlagt en stor aflukket parkeringskælder.
Lejligheden er en skøn 4 værelses lejlighed med 2 skønne terrasser.
Entreen deler lejligheden fint og funktionelt op, med det store
køkken/stue-alrum til den ene side og badeværelse og 3 gode værelser
tilden anden side. Fra stuen er der udgang til stor syd-vendt terrasse og fra
værelserne er der udgang til den nord-østvendte terrasse. Fra begge
terrasser er der en fantastisk udsigt til havneløbet, til byen og til livet på
bryggen.

Kontant: 9.495.000
Ejerudgift pr. md.: 6.522
Udbetaling: 475.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 41.390/35.955

Bolig m2: 154
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2017
Sag: 255CH-L1053

Placering: ST

Energi: A2015

27-01-2019 kl.14.00-14.20.ÅBENT HUS.

København S Ejerlejlighed
Rundholtsvej 28, 14. 2.
Helt fantastisk og unik luksus lejlighed, lige til at flytte ind i - Lejligheden
er indrettet med, et stort og lyst køkken/alrum med alt i hårde hvidevarer
og i åben forbindelse med et dejlig stueområde.

Kontant: 7.995.000
Ejerudgift pr. md.: 5.246
Udbetaling: 400.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 34.800/30.228

Bolig m2: 124
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2014
Sag: 255CH-L0131

Placering: 14

Energi: A2010

27-01-2019 kl.13.00-13.20.ÅBENT HUS.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 32A, 6. 658.
En super veldisponeret bolig i ejendommen, med den mest fantastiske ud-
sigt mod city og havnen. God entré med skabsplads. Herfra er der adgang
til det ene af to badeværelser. Stort køkken/alrum og stue er det naturlige
samlingspunkt i lejligheden.

Kontant: 8.795.000
Ejerudgift pr. md.: 4.805
Udbetaling: 440.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 38.308/33.276

Bolig m2: 143
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1963/2005
Sag: 255CH-L1023

Placering: 6

Energi: C

27-01-2019 kl.13.30-13.50.ÅBENT HUS.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 75A, 4. MF
Stor entré med rigtig meget skabsplads, - Fra entréen er der adgang til et
stort bryggers og gæstebadeværelse. Stort køkken/alrum i forbindelse
med stuen. Et naturligt samlingssted i lejligheden. Fra stuen og køkken er
der en fantastisk udsigt til havnen og den 'blå kile'.

Kontant: 6.750.000
Ejerudgift pr. md.: 5.371
Udbetaling: 340.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 29.402/25.540

Bolig m2: 131
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2005
Sag: 255CH-L0976

Placering: 4

Energi: B
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Lad Havnestadens  
fastboende beholde den 
fantastiske p-ordning
Af: Vivian Park Lauridsen, 
Erik Eriksens Gade 

Til borgmester Cecilia Lon-
ning-Skovgaard og gruppe-
formand Flemming Steen 
Munch.

I skriver i Bryggebladet 
10. januar 2019, at I ønsker 
smidigere parkeringszoner. 
Som beboer i området gen-
nem de seneste 14 år er de 
nye parkeringsregler noget 
af det bedste, der er sket. 
Jeg har selv skrevet til rele-
vante borgmestre for et par 
år siden for at foreslå, at Kø-
benhavns Kommune lavede 
samme ordning for parke-
ring i Havnestaden, som 
man har på Frederiksberg. 

Da parkering var gratis 
for alle, var området be-
lastet af pendlere – også 
pendlere med arbejde læn-
gere væk fra Islands Bryg-
ge, idet en del satte bilen 
her og tog cyklen videre til 
jobbet. Langtidsparkering 
for ferierejsende er set. 

Man parkerer og tager en 
taxa videre eller går til me-
troen. Pladserne fyldes af 
gæster fra andre områder 
på ”betalings-Bryggen” og 
gæster til diverse arrange-
menter i løbet af året. Som-
mergæster der frekventerer 
arealerne ved vandet. Selv 
p-vagterne holder parkeret 
her i området. Mange fra 
”betalings-Bryggen”, som 
har deres kassevogne med 
hjem, holdt gratis her fra 
eftermiddag til næste mor-
gen. 

Før var det næsten umu-
ligt for håndværkere, hjem-
meplejen, postudbring-
ningen at parkere lovligt i 
forbindelse med arbejdsop-
gaver i vores område, og vo-
res egne gæster kunne have 
svært ved at finde p-pladser. 

Det er nu muligt for os at 
benytte vores bil i løbet af 
dagen og få en parkerings-
plads ved hjemkomsten. Det 
betyder, at man kan køre til 
læge, tandlæge og hospita-

ler, fritidsaktiviteter, fore-
tage større indkøb og køre 
på ”omlasteren” med videre 
indenfor de almindelige åb-
ningstider. Det har ikke væ-
ret muligt tidligere.

Til jeres kommentarer:
Gæster til arbejdspladser 

eller privat kan nu nemt 
finde en plads, og der er ri-
geligt med plads til at flytte 
sin bil. Mellem klokken 19 
og klokken 8 er der fri par-
kering – der skal bare p-ur 
på.

Vedrørende arbejdsplad-
serne er det vel ikke ander-
ledes for medarbejderne 
end øvrige steder i Køben-
havn, så det er vel ikke en 
straf, at man skal flytte på 
sin bil hver tredje time her 
hos os eller alternativt be-
tale for at holde udenfor 
sin arbejdsplads eller i p-
kældre. 

Så lad os fastboende be-
holde den fantastiske p-ord-
ning, tak!

Svar: Parkeringszonerne 
skal gøres mere fleksible 
– ikke afskaffes

Af beskæftigelses- og 
integrationsborgmester 
Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V) og gruppeformand 
Flemming Steen Munch 
(V), Københavns 
Borgerrepræsentation

Vi forstår godt læserens 
ønske om, at p-pladserne 
på Bryggen primært skal 
være forbeholdt beboerne 
i området. Parkeringszo-
nen er en løsning på dette 
problem, og vi har ikke et 
ønske om at afskaffe parke-
ringszonerne på nuværende 
tidspunkt. 

Vi ønsker blot at tilføre 
noget mere fleksibilitet i de 
rigide regler for parkering 

i zonerne, for eksempel til 
at muliggøre parkering for 
medarbejdere i virksomhe-
der og offentlige institutio-
ner indenfor parkeringszo-
nerne. Ligeledes efterlyser 
vi mulighed for, at gæster 
og håndværkere, som har 
behov for at parkere i zonen 
i mere end tre timer, også 
kan få mulighed for det. Det 
kan for eksempel lade sig 
gøre i Frederiksberg Kom-
mune, hvor der er mulighed 
for at købe medarbejderli-
censer og gæstelicenser. 

Således går vi ikke ind for, 
at der skal holde langtids-
parkerede biler eller pend-
lere med arbejde længere 
væk end Islands Brygge. Vi 

ønsker blot noget fleksibili-
tet til gavn for eksempelvis 
beboernes gæster, de lokale 
erhvervsdrivende og de lo-
kale daginstitutioner, som 
jo især vil optage pladser i 
dagtimerne, hvor faste be-
boeres biler burde være ude 
at rulle.

Fejlprioriteringer rammer københavnerne hårdt
Af teknik- og 
miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen (EL) 

København er en by i vækst, 
og det stiller store krav til 
vores investeringer i infra-
strukturen. Samtidig er 
det kun få årtier siden, Kø-
benhavn var økonomisk ud-
fordret, hvilket betyder, at 
mange områder af byen har 
brug for et løft. Den kombi-
nation giver et usædvanligt 
stort behov for anlægsinve-
steringer på teknik- og mil-
jøområdet.

Desværre har flertallet 
bag kommunens budget for 
2019 i Økonomiudvalget be-
sluttet at skære 564,8 milli-
oner kroner i teknik- og mil-
jøområdets anlægsramme. 
Enhedslisten stemte imod 
denne beslutning, da vi ikke 
mente, at konsekvenserne 
var godt nok belyst. Vi ville 
gerne have undersøgt, om 
man bedre kunne sætte an-
lægsprojekter i stå inden for 
andre områder. 

I sidste uge kom konse-
kvenserne af beslutningen 
til at stå tindrende klart, da 
Teknik- og Miljøudvalget 
blev tvunget til at sætte næ-
sten halvdelen af forvaltnin-
gens anlægsprojekter i stå. 
Den beslutning har kæmpe 

konsekvenser lokalt, og på 
flere områder stiller jeg mig 
uforstående overfor flertal-
lets prioriteringer.

Blandt andet har parti-
erne bag næste års budget 
valgt at prioritere en række 
projekter, der sigter på at 
skabe bedre parkering for 
bilisterne. Havde det stået 
til Enhedslisten, havde 
vi prioriteret anderledes. 
Alene på Bryggen er der en 
række projekter, vi hellere 
havde set blive gennemført. 

Men det mest hovedløse 
er, at man vælger at stoppe 
etableringen af de projek-
ter, der skal sikre, at cykel-
trafikken på Islands Brygge 
fungerer, når Lille Lange-
bro er klar til indvielse. 

Desværre er det i sidste 
ende københavnerne, der 
taber, når flertallet bag bud-
getaftalen beslutter sig for, 
at en række vigtige projek-
ter bliver sat på pause.

Beskæftigelses- og inte-
grationsborgmester Ce-
cilia Lonning-Skovgaard 
(V) og gruppeformand 

Flemming Steen Munch 
vil gøre de nye parke-

ringsregler i Havnestaden 
mere smidige af hensyn 
til de folk, der arbejder i 

området.

Teknik- og miljøborg-
mester Ninna Hedeager 
Olsen er meget utilfreds 

med, at godt halvdelen 
af hendes forvaltnings 

anlægsprojekter nu bliver 
sat på standby.
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Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 80 · www.fürst.dk

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

Atelier
Art-Lui - Galleri & Atelier 
Isafjordgade 4
22 43 47 27 www.art-lui.com

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

Computer
Have’s TV-PC-Service
32 54 43 19 & 22 95 43 19

Cykler
Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Islands Brygge Cykler
Islands Brygge 15, st. tv
32 20 20 57  
islandsbrygge.cykler@gmail.com
Find os på Facebook

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

dyreartikler
HPReptiles
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00 18.00
Lør 10.00 – 14.00
28 34 92 60 · www.HPReptiles.dk

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

Estate mæglerne Michael Musfelth
Islands Brygge 7
33 11 61 60

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

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

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

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

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

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Frisør Gabriela
Thorshavnsgade 2 st. th.
32 54 15 74 · mobil 26 83 83 88

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

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

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

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

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

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

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

Hoteller
Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Kiropraktorer
Bryggens Kiropraktor
Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen
Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund
Amager Boulevard 128 A · 32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Konfliktrådgivning
Nethe Plenge
51 33 05 67 · www.plengenet.dk

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

Læger

Havnestadens lægehus v. Annette Lemche 
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund 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

Massører
slowmotion v/ Per Jensen
Center for sundhed og velvære
Massage & kostvejledning
Øreakupunktur & pilates
Kinesisk akupunktur
40 55 68 60 · www.slowmotion.dk

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

Musikforeninger
Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

Tine Meyer Thomsen
Egilsgade 56, 5.th.
28 52 57 68 - www.atelierlivskunst.dk

Psykoterapi
Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk 
Psykoterapeutforening 
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

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

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

Skoler & institutioner
Bryggens Børne & Ungdomscenter
Artillerivej 71C
Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18
www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

Skønhedsklinikker 
JagBeauty Skincare
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91 · www.jagbeauty.dk

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

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

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

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

Bryggens Spisehus
Islands Brygge 18
32 54 00 82 · www.bryggens.dk

Tandlæger
Tandlægen.dk Islands Brygge
v/ Lars Nielsen, Mia Gram, Søren Nielsen, 
Anne-Birgitte Reersted, Anne-Grete Kruse 
og Jannie Andersen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

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

undervisning / kurser
kurser, camps og events i wind- 
og kite surfing & surfkajakker 
www.surf.dk · 60 15 55 38

VVS
Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge VVS ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi
sanselig.dk 
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Njalsgade 23d · 40 56 42 01

Økobutikker
min helsekost
Islands Brygge 25
30 23 95 68
www.facebook.com/minislandsbrygge

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønsk-
ninger. 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 forbehol-
der sig ret til at redigere opslagene.

Lækker ældrevenlig andelslejlighed i 

City byttes mod større på Bryggen

Lys, 82 kvm, 3-værelses andel i Sølv-

gade ved Kongens Have med solrig 

altan og elevator byttes til større andel 

på Bryggen/Christianshavn, min. 4 

værelser. En 2V andel på 64 kvm. på 

Indre Nørrebro kan indgå i bytte, efter 

behov. Begge lejligheder har lav bo-

ligafgift. For info og billeder: krabbe.

jesper@gmail.com /21 47 98 54 



Reservebedste søgesStort ønske om at finde en bedsteforæl-
dre der vil have lyst til samvær og hygge 
med min dejlige søn på snart to år og jeg. 
Ring 6043 4012Anne



Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 26)

1. DR’s Koncerhuset fejrede 10-års 
jubilæum for få dage siden, men hvornår 
åbnede Mogens Dahl Koncertsal i 
Snorresgade?

 a. 2001 
 b. 2006
 c. 2011

2. I stuen, i en lille smøg ved Kigkurren, 
åbnede et spillested med plads til 400 
gæster i 1992. I de øvrige etager var der 
67 øvelokaler hvor ikke mindre end 120 
bands var tilknyttet. Øvelokalerne er der 
endnu, men ikke spillestedet. Hvad var 
stedets oprindelige navn?

 a. Ballroom Blitz
 b. R&B’s Ballroom
 c. Eigen’s Ballroom

3. Kulturhuset Islands Brygge har også en 
koncertsal med plads til omkring 400 
tilskuere. Hvem af de følgende tre bands 
har ikke spillede i Salen?

 a.  Aqua
 b.  Lukas Graham
 c.  Nephew

4. Hvem er sangeren for bandet Frede Fup?

 a. Torben Frederiksen
 b. Frede Norbrink
 c. Frede Brink



Heimstaden er en af Nordens største udlejningsvirksomheder. Koncernen ejer, renoverer, udvikler 
og administrerer lejligheder i Sverige, Danmark og Norge. Læs mere på heimstaden.com

Bryggehusene er 262 nyopførte lejeboliger beliggende i Bryggens Bastion, et 
attraktivt, nyt grønt boligkvarter ved Islands Brygge. 1. etape består af 78 
lejligheder, der allerede står klar til indflytning. Alle lejligheder har enten altan 
eller terrasse.

Mød os på åbent hus søndag kl. 13.30 - 14.30. 
Vi holder til i udlejningspavillonen ved Njalsgade 90
(Kig efter home-flagene)

Se mere på www.bryggehusene.dk

Udlejes gennem: 

Teglholmsgade 66A
2450 København SV
projekt.teglholm@home.dk

Tlf. 33 33 03 05

Flyt ind i Bryggehusene på Islands Brygge  
1. etape er færdig og klar til indflytning allerede nu!

                BÆREDYGTIGT BYGGERI

   
   

   
   

   
   

    
PL

ANLAGT CERTIFICERET
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Lørdag d. 26. januar  kl. 10 
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 27. januar  kl. 11 
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag d. 3. februar  kl. 11 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Lørdag d. 9. februar  kl. 10 
Dåbsgudstjeneste  
ved Ghita Katz Olsen

Søndag d. 10. februar  kl. 11
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTERHAns TAusens KirKe
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

find os på:

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

fACEBlADEt

TORSDAG D. 7. FEBRUAR KL. 14.00
TorsdAGscAFé

Tekst og foto: Jean Gauthier

ONSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 13.00
HerreHjørneT
Herrehjørnet har til formål 
at skabe et hyggeligt og 
uforpligtende fællesskab for 
mænd i sognet. Vi mødes over en 
bid brød, normalt fra kl. 13 til 15. 
 
Temaet denne gang er 
”Humoristiske  
oplæsninger”.  

Nu starter vores torsdagscafeer 
igen. Vi mødes til hygge, 
kaffe, samvær og foredrag i 
menighedssalen.
Denne gang kommer Poul Kragelund 

og fortæller om Benny Andersen, og 
mon ikke der bliver plads til at synge 
et par af hans dejlige sange.

Kaffe og kage koster 20 kr.

Nytårskur og loyalitetskort. Den 23. januar(i dag) holder 
Kulturhuset vanen tro nytårskur, men det bliver uden 
det sædvanlige salg af 2301-kort. I stedet for det gamle 
2301-Bryggekort, der har givet 15% rabat i Bryggens Spisehus 
og fordele ved udvalgte arrangementer, kommer der nu et nyt 
loyalitetskort. Kortet, som købes i caféen fra den 23. januar 
på hverdage(hele året) fra kl. 9 til 17, kan udelukkende benyt-
tes i forbindelse med køb af mad og drikkevarer i Bryggens 
Spisehus. Kortet fungerer som Rejsekortet, med en minimum 
optankning på 500,- kroner som giver rabat i caféen.
Nytårskuren starter 16.30 hvor der bydes på noget godt til 
ganen, livemusik fra Beatles coverband ’The Taxmen’ og lidt 
hygge. 
Der er også Nytårskur for børn i Lysthuset, ligeledes fra 
16.30. Det koster dog 20,- kroner pr. barn(gratis for forældre).

Test din viden - svar

1. (b) 2006
2. (c) eigen’s Ballroom
3. (a) Aqua
4. (b) Frede Norbrink

Breaking: Frost på Bryggen. En af vores læsere er oppe før 
Fanden får sko på og sender tit billeder af solopgange over 
Amager Fælled. Smukke er billederne af morgensolen, men 
nyhedsstof er det ikke; solopgange sker, som os bekendt, 
dagligt. Men i disse dage er Bryggen, og resten af Danmark i 
øvrigt, ramte af nattefrost og det fortsætter i de næste mange 
dage ifølge DMI. Iskrystaler i morgensolen er et smukt syn og 
adstædige spadsering på Amager Fælled anbefales således til 
ivrige, morgenfriske, naturfotografer.
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Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til islands 
Brygge. oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

’noter’. det er ganske 
gratis. Redaktionen 
forbeholder sig ret 
til at redigere i de 
indsendte tekster.

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 70 222 229 · kundeservice@bryggenet.dk

500/500 

Mbit/s

Bryggenets tjene-
ster bliver bedre
Du vil snart modtage et 
brev fra Bolig:net om, hvor-
dan Bryggenets tjenester 
vil være fra 1. april 2019 og 
hvordan du kan sikre dig, 
at du kan benytte dem.
Ændringerne betyder, at 
du får hurtigere og billigere 
internet samt billigere og 
mere fleksibel telefoni. TV 
ændres ikke.

Husk ændrin-
ger til Bryggenet 
emails
Du kan stadig nå at fortælle 
Bryggenet, at du gerne vil 
bevare din e-mail. Du gør 
det ved at besvare en af 
de to emails, du har fået 
om ændringen. Du behøver 
ikke at skrive noget i nyt i 
svaret, bare klik på besvar 
og send.

I slutningen af januar vil 
du modtage en email med 
yderligere informationer om 
flytningen og et midlertidigt 
password til din email-
konto hos One.com. Indtil 
da kan du benytte din email 
som hidtil hos Dansk Kabel 
TV.

Har du ikke Bryg-
genet endnu?
Hvis du ikke har et Brygge-
net-stik i din lejlighed, er 
det højst sandsynligt fordi 
du bor i en af de boligfor-
eninger på Islands Brygge, 
der endnu ikke er med i 
Bryggenet. Du kan forhøre 
dig hos din bestyrelse om 
din boligforening allerede 
er med i Bryggenet eller de 
evt. er i dialog om at blive 
tilsluttet.

Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor mange, 
I er, så tager vi gerne en 
snak med jer om, hvad der 
skal til for at netop I kan få 
Bryggenet.
Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/. 

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er registre-
ret på Bryggenets hjem-
meside. 
2. Undersøg, om dine nabo-
er har oplevet samme fejl. 
Det kunne jo være at det 
f.eks. blot er dit fjernsyn 
eller dit antennekabel der 
er i stykker. 

3. Har du et ældre anten-
nekabel, så anskaf et nyt, 
med ferritkerner, de nye 
er et must for alle med 
fladskærm.
4. Kontakt Kundeservice. 
Det anbefales at kontakte 
Kundeservice pr. e-mail 
frem for telefonisk da både 
du og de dermed har på 
skrift hvad du har oplyst 
dem om og hvornår.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (69 12 12 12) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00, lørdag og 
søndag kl. 10:00-16:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Basis abonnement:  
65 kr./md.  
for 100/100 Mbit/s
Stort abonnement:  
140 kr./md.  
for 500/500 Mbit/s
(fra første april 2019: 65. 
kr/md. for 500/500 Mbit/s 
garanteret uden begræns-
ning op til 1Gbit/s)
Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 37 kr./md. 
(fra 1. april 2019: 0 kr./md.)
Flatrate: 89 kr./md.  
(fra 1. april 2019: 49 kr./
md.)

Læs mere på 
bryggenet.dk

Tekst og foto: Jean Gauthier

Hop og spring på TV2…og 
for Bryggebladet. Bryg-
gebo Freja Liva Lind deltog i 
søndags i TV2’s nye quizpro-
gram, ’Jo færre, jo bedre’, en 
dansk udgave af det engel-
ske ’Pointless’. Et panel på 

Naivisterne 2019. Galleri Naif 
fejrer 7-års fødselsdag og invi-
terer samtidig til årets største 
udstilling, som starter den 
26. januar og slutter den 23. 
februar. Galleriet viser værker 
fra 31 danske og europæiske 
naivister. Mange af kunstner-
ne vil være til stede når der af-
holdes fernisering lørdag, den 
26. januar fra kl. 13 til 16. På 
dagen trækker man desuden 
lod om syv gavekort à 300,- 
kroner til køb af kunst.
Da Galleri Naif forven-
ter mange besøgende på 
åbningsdagen, holder man 
ekstraordinært åbent søndag 
den 27. januar fra kl. 11 til 17. 

Maleriet af Islands Brygge af 
kunstneren Claus C. Larsen

den blå boks fyldte 10 år. 
Den 17. januar var det nøjag-
tigt 10 år siden snoren blev 
klippet over til DR’s Koncert-
hus. Byggeriet af koncerthu-
set blev påbegyndt allerede 
i 2004 på det der en gang 
var en del af Amager Fælled 
og stod først færdigt i 2009. 
Koncerthuset er tegnet af 

den verdensberømte franske 
arkitekt Jean Nouvel. 
Ifølge dr.dk er ”inspirationen 
til bygningen - en meteor i 
en isklump - hentet fra Peter 
Høegs bestsellerroman ”Frø-
ken Smillas fornemmelser for 
sne”. Udenpå er koncerthu-
set dækket af en blå skærm, 
der om aftenen fungerer som 

et lærred man kan projicere 
levende billeder, kunstværker 
eller tekster op på. Der er 
ca 200 rum i bygningen. Sal 
1 - også kaldet koncertsalen 
er "meteoren" der svæver i 
bygningen, og har plads til 
1800 publikummer”.

Foto: Seier+Seier

100 personer har besvaret 
en række faktuelt baserede 
spørgsmål, hvorefter det er 
op til dagens seks quizdel-
tagere, delt i tre par, at finde 
de korrekte svar, som færrest 
har gættet.
Freja stillede op sammen 
med veninden Julie, som 
netop er flyttet til Bryggen. 
Det gik over al forventning: 
Freja og Julie vandt, i finalen 

fik de de eftertragtede 
50.000,- kroner for et nulsvar 
og på vej dertil kunne de to 
deltagere finde frem til to 
svar som ingen havde gæt-
tet, og dermed to yderligere 
gevinster på 10.000,- kroner.
Udover sejren på 'Jo færre, jo 
bedre' kan Freja skrive dan-
marksmester i quiz på cv’et, 
idet hun i november var på 
vinderholdet, da Dansk Quiz-
forbund afholdt det årlige 
DM i quiz.
Når hun ikke quizzer, skriver 
speciale på CBS eller skubber 
en barnevogn på Bryggens 
fortove, er hun ansvarlig for 
distributionen af Bryggebla-
det – det sker hver 14. dag.
’Jo færre, jo bedre’ episoden 
med Freja og Julie kan ses på 
play.tv2.dk og genudsendes 
på tv2 lørdag kl.13.30
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Sea-motion er et værk fuld 
af tanker og følelser, både 
dem der kommer brasende 
op til overfladen, og dem 
der forbliver uset. Værket 
fortæller om fortvivlelse 
over naturkatastrofer som 
tsunamier og menneske-
skabte katastrofer som 
flygtningestrømme og flygt-
ningebåde. Følelser, dystre 
fremtidsudsigter og mang-
lende handling overvælder 
os, men billedet viser også 
et glimt af hengivenhed og 
kærlighed.

Tiden
Værket blev skabt i slutnin-
gen af 2015, i kølvandet på 
et år hvor naturkatastrofer 

og flygtningekriser havde 
fyldt mediebilledet. 

– Jeg blev i tvivl om, hvad 
jeg skulle mene, erindrer 
Grethe. Jeg følte mig over-
vældet, hjælpeløs over for 
den strøm af foruroligende 
nyheder. Jeg tænkte også 
over, hvad der ville være 
den største følelsesmæs-
sige kontrast, og det synes 
jeg er følelser som længsel, 
erotik og hengivenhed.

Er værket stadig relevant 
tre-fire år senere?

– Værket er mere relevant 
i dag, mener Grethe. Det er 
blevet provokerende at rette 
fokus på den verden, som 
man ønsker, det er blevet 
sværere at få lov til at drøm-
me. I stedet taler politikere 
om, hvad man ikke vil have. 
Men bruger vi kræfterne på 
det, kan vi ikke udvikle nye 
løsninger og idéer. 

Grethe fortæller om et po-

litisk forskrækket samfund, 
hvor der er et konstant øko-
nomisk fokus, hvilket gør 
det umuligt at tænke og føle 
klart.

– Der er altså andre måder 
at behandle mennesker på 
end ved at indføre den ene 
restriktive lov efter den an-
den i årevis. De forhindrer 
ikke katastrofer, fortsætter 
Grethe tankegangen. 

Havet
Navnet ”Sea-motion” er en 
sammentrækning af sea og 
emotion, og intentionen er 
at sætte menneskets følel-
ser på lærred sammen med 
havet, der repræsenterer 
naturkræfter. På billedet 
truer en kæmpe bølge en 
flygtende mor med sine to 
børn, ligesom havet druk-
ner flygtninge, og andre 
overvældes af nyheds-
strømme om katastrofer og 
magtesløshed.

– Jeg ser aldrig det færdi-
ge værk foran mig fra start, 
men en følelse eller inten-
tion, bemærker Grethe. 
Denne gang var mit ønske 
at udtrykke ”overvældelse”, 
og det skulle være gennem 
en enorm bølge. Jeg valgte 
at benytte et stort stykke 
akvarelpapir, hvor jeg selv 
skulle bruge hele kroppen 
for at male.

Efter at have malet den 
enorme bølge blev Grethe 
grebet af et dokumentar-

foto fra Lesbos, der viser en 
kvinde med to børn kæmpe 
sig frem.

– Efter at have tegnet det 
motiv, trak jeg vejret dybt 
og funderede over, om der 
manglede noget i billedet. 
Og den mest kontrastfyldte 
og næsten tabuiserede fø-
lelse i denne sammenhæng 
var ordet “hengivelse”, hvil-
ket blev til kvinden, der lig-
ger foran på billedet. 

Konturtegningen af kvin-
den forrest til højre symboli-
serer altså, hvad der kunne 
være muligt, hvis ikke krig, 
griskhed, udnyttelse af andre 
eksisterede. Hun kan også 
tolkes som morens drøm om 
et liv som fri kvinde. 

Projektet
Kunstneren, Tina Kallehave 
står bag et projekt, ”Er alle 
mennesker mennesker?”, 
der sætter kunst i politisk 
kontekst i ugerne frem 
til folketingsvalget. Hver 
torsdag formiddag vil man 
kunne se en tankevækken-
de udstilling foran Christi-
ansborg. Her udstiller Tina 
Kallehave selv og inviterer 
samtidig andre kunstnere 
til at bidrage. 

Torsdag den 17. januar var 
det så værket ”Sea-motion” 
fra Grethes side, og Tina 
lavede en installationen af 
små skulpturer med titlen 
”Isolation og forfald”. Vær-
ket bestod af flere hundrede 
bøgeblade, der var tørret og 
på en vis lamineret.  

Trods regn og blæst un-

der udstillingen blev den 
vel modtaget af interesse-
rede og smilende forbipas-
serende.

– Vi råbte spørgsmålet 
”Er alle mennesker menne-
sker?” ud i vinden til folk. 
Vi nåede at få mange gode 
samtaler med folk om, hvad 
værkerne forestiller, vores 
intention med dem og pro-
jektet samt politikken, for-
tæller Grethe.

Politisk kunstner?
– Jeg ser ikke først og 

fremmest min kunst som 
politisk, men jeg vil gerne 
præge udviklingen i vores 
samfund, og værket “Sea-
motion” passer perfekt til 
Tina Kallehaves projekt.

– Jeg vil gerne komme 
tættere på, at vi tør tale om 
den verden, vi ønsker os, 
uden at vi pansrer vores 

egne følelser bag et ufor-
sonligt ydre, afslutter Gre-
the.

Her formidler kunsten 
det, som er svært at sætte 
ord på. Udstillingen med 
følelser og folk i centrum 
sætter refleksioner i gang 
om samfundet i dag og sam-
fundet, vi ønsker.

kUltUR

er alle mennesker mennesker?
Med værket Sea-motion, der sætter 
følelser af både desperation og 
kærlighed i gang, deltager den lokale 
kunstner Grethe Nielsen i et aktuelt 
og politiske kunstprojekt inde ved 
Christiansborg. Projektet stiller os 
spørgsmålet: ”Er alle mennesker 
mennesker?”

FAKTA:

n Læs mere om Grethe 
Nielsens kunst på 
hendes hjemmeside: 
grethenielsen.dk

n Har du selv lyst til at 
deltage med et værk i 
udstillingsprojektet? 
Send Tina Kallehave en 
mail til tinakallehave@
hotmail.com)

Grethe Nielsens værk ‘Sea-motion’ blev kortvarigt til politisk 
aktivisme foran Christiansborg.


