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Vinder på vilkårlig 
viden

Freja Liva Lind er klog som 
en bog. Faktisk som mange 
bøger. Quizmesteren fortæl-
ler om, hvordan man bliver 
danmarksmester i paratviden.

Bergthorasgade 
bliver gravet op

Et stort rørlægningsprojekt 
inddrager hele den ene 
vejbane i Bergthorasgade de 
næste mange måneder.

drik øl til

Bryggebryggerens bryg er 
blandt landets bedste. Bang 
& Harbo har to øl nomi-
nerede som ‘Årets Danske 
Ølnyhed’

Solgt, lignende søges - fast lavt salær, kr. 39.995

J. H. Deuntzers Gade Carl Th. Zahles Gade

Claus Rasmussen
25 års erfaring
Tlf. 70 254 264 • Mobil: 5352 6009
claus@minbolighandel.dk Islands Brygge & Ørestad

Sæt din bolig til salg 
og få markedets mest 
avancerede digitale 
markedsføring 
- SalesBooster

Islands Brygge 4
Mail: lotte@ib4.dk
Mobil: 22 47 09 11 
ib4.dk

Eksklusive 
mødelokaler  
midt i København
-Vinsmagning
-Private Dining
-Receptioner
-Specielle fejringer
Let’s meet in here 

Har 
Jørgen 
x-factor?
65-årige Jørgen 
Halskov 
synger om 
familieværdier 
i primetime på 
TV2’s nye flagskib 
X Factor. På 
fredag vil det vise 
sig, om brygge-
troubadourens 
nærværende 
kvad har 
gennemslagskraft 
nok til en af 
konkurrencens 
eftertragtede 
‘stole’.
 Læs side 10
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Forarbejdet er allerede be-
gyndt i Havneparken, hvor 
store forsyningsrør og an-
det materiel ligger klar. 
HOFOR er allerede i fuld 
sving med at lægge nye 
vand- og gasrør i selskabets 
underjordiske tunnel, der 
går fra Havneparken under 
havneløbet til Kalvebod 
Brygge på den anden side 
af vandet. 

Men de nye rør skal kob-
les på det eksisterende for-
syningsnet ved Artillerivej. 
Derfor bliver hele den ene 
vejbane i Bergthorasgade 
gravet op i midten af fe-
bruar. I den forbindelse 
bliver gaden gjort ensrettet 
indtil arbejdet er færdig-
gjort i løbet af sommeren. 
Derudover vil det ikke være 
muligt at parkere i gaden, 
mens arbejdet står på.

Når nu asfalten alligevel 
er brudt op, får beboerne i 
Bergthorasgade ved sam-
me lejlighed renoveret de-

res vandrør, som har ligget i 
jorden siden 1911. Så det er 
ikke et øjeblik for tidligt.

Natteroderi
Der vil i enkelte perioder 
være behov for at arbejde 
ud på de sene timer. Dog 
kun når der skal graves og 
lægges rør på tværs under 
eksempelvis gaden Islands 
Brygge. Det kommer til 
at foregå om natten for at 
forstyrre trafikken mindst 
muligt, og i dagtimerne bli-
ver der lagt køreplader over 
udgravningerne. Naboerne 
bliver informeret om natar-
bejdet på forhånd.

Held i uheld
Når vand- og gasforsynin-
gen pludselig skal trækkes 
gennem Bergthorasgade 
og tunnelen under havnen, 
skyldes det, at den oprin-
delige ledning, der på nu-
værende tidspunkt løber 
på tværs af havnen mel-
lem Enghave Brygge og 
Islands Brygge, skal flyt-

tes. Det skal den, fordi den 
ligger i vejen for én af de 
nye boligøer, der er under 
etablering ved Enghave 
Brygge.

Timingen er faktisk ikke 
helt tosset, for der er netop 
blevet ekstra plads i tunne-
len mellem Islands Brygge 
og Kalvebod Brygge, hvor 

der tidligere har ligget 
blandt andet fjernkølerør. 
Men HOFOR har for nylig 
åbnet en ny fjernkølecen-
tral på Amager, og derfor er 

der ikke længere behov for 
rørene under havnen. Og 
det frigiver altså plads til de 
nye forsyningsrør.

Byggeplads 
bryggeplads
På nuværende tidspunkt er 
hele området i Havnepar-
ken, der blandt andet kaldes 
‘Bryggens Plads’ inddra-
get til byggeplads. HOFOR 
forventer, at byggepladsen 
svinder lidt ind, efterhån-
den som arbejdet skrider 
frem, men der vil være af-
spærret på dele af området 
frem til september.

NYHEDER

Beboerhjørnet  
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.
Tlf. 32 96 28 15
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk

Udgiver: Bryggebladet

Redaktør: Andreas Kirkeskov (ak47) (ansv.) og Kenneth Dürr (BUM)  

Redaktion: Aleksander Thastum, Marianne Barfod (kisser), Carsten 
Hansen (CH), Vanessa Wolter, Jørgen Østergaard, Karl-Johan 
Røissensten, Søren Valsøe.

Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt

Webmaster: William Gauthier

Annoncer: Jean Gauthier – 28 44 82 36. 

DTP: Jens Burau (supergreen.dk)

Korrektur: Asger Jeppesen (aj)

Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm

Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk

Oplag: 9.700

Distribution: Freja Liva Lind (ansv.) og egne bude.

Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen, 
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn  
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.

Næste nummer udkommer: 28. februar  

Deadline: 21. februar 

Stort gravearbejde ensretter Bergthorasgade
Hele den ene vejbane i Bergthorasgade bliver gravet op i februar, når HOFOR lægger nye gas- og vandrør. 
Gaden bliver ensrettet indtil sommeren

de store rør er kørt 
i stilling i Havne-
parken. I løbet af 
det næste halve år 
bliver de gravet ned 
under Bergthoras-
gade.

Lokal brygger dobbelt-nomineret til ølpris
Mikrobryggeriet Bang & Harbo har 
fået to af deres øl nomineret til Årets 
Danske Ølnyhed. Bryggebo Jonas 
Skovgaard-Hansen, der er en af 
mændene bag bryggeriet, er stolt og 
overrasket over nomineringerne

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

Dark Vader og Sort Soma. 
Det er ikke navnene på to 
dødsmetalbands, men nav-
nene på to af årets bedste 
danske ølnyheder, som 
mikrobryggeriet Bang & 
Harbo står bag. De er nem-
lig begge blevet nomineret 
til Årets Danske Ølnyhed 
af foreningen Danske Ølen-
tusiaster. Bryggebo Jonas 
Skovgaard Hansen, der er 
en af de tre mænd bag bryg-
geriet, er både overrasket 
og glad for nomineringerne.

– Vi tilmeldte os egentlig 
mest, fordi vi syntes, det 
kunne være sjovt at være 
med, men vi tænkte ikke, at 
vi havde en chance. Det var 
sikkert kun de store bryg-
gerier, der blev nomineret. 
Vi fandt så senere ud af, at 
øllene blev vurderet på en 
blindsmagning, så på den 
måde var alle øllene ligestil-
lede, fortæller Jonas Skov-
gaard-Hansen. 

To øl
Til blindsmagningen er der 
to kategorier. En kategori 
med øl der har en alkohol-
procent over 7,8, og en ka-
tegori med øl der har under 
7,8 procent. Bang & Harbo 
har derfor fået en øl nomine-
ret i hver af de to kategorier, 
og der bliver i alt nomineret 
fire øl i hver kategori. Sort 
Soma ligger i den stærke 
kategori og er en imperial 
stout på 8,9 procent, der 
smager af både vanilje, kaf-
fe, lakrids, kakao, brændt 
sukker og røg. Dark Vader 
er i den mildere kategori 
og er en tysk schwarzbier 

på 4,8 procent, der både er 
mild og fyldig og med et 
strejf af mørk chokolade.

De fire øl fra hver kate-
gori bliver i løbet af februar 
sendt ud til lokalforenin-
gerne i Danske Ølentusia-
ster, hvor de skal vurdere, 
hvilken øl der er den bedste 
ølnyhed af dem alle.

– Det var faktisk lige før, 
at vi ikke havde øl nok på la-
ger til, at vi kunne sende ud 
til alle lokalforeningerne. 
Det, synes jeg, viser meget 
tydeligt, hvor meget sådan 
nogle nomineringer kan be-
tyde for os. Vi er jo relativt 

ukendte, men nu kommer 
folk fra hele landet pludse-
lig til at høre om os, siger 
Jonas Skovgaard-Hansen.

De tre initiativtagere til 
Bang & Harbo er ud over 
Jonas Skovgaard-Hansen 
bryggerne Klaus Bang og 
Michael Harbo. Bryggeriet 
er stadig på et niveau, hvor 
det er noget, de laver i deres 
fritid, og hvor det hele lige 
kører rundt.

Amager Bryghus har li-
gesom Bang & Harbo også 
fået to øl nomineret til årets 
ølnyhed. Det drejer sig om 
en imperial stout ved navn 

Black Nordic Sky og en In-
dia style lager med det fæn-
gende navn Pink Farts & 
Unicorns.

Vinderen bliver fundet 
lørdag den 23. marts til 
Danske Ølentusiasters ge-
neralforsamling i Odense.

Bryggebo Jonas 
Skovgaard-Hansen kan 
være godt tilfreds med 
det øl, mikrobryggeriet 

Bang & Harbo produce-
rer. De har nemlig fået 

to øl nomineret til Årets 
Danske Ølnyhed.
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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

NYHEDER

www.bryggebladet.dk 

find os på:

DK-2300 København S · book@hotelcopenhagen.dk
www.hotelcopenhagen.dk

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

 

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

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

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

Da jeg kan fejre 
25 ÅR PÅ BRYGGEN

vil det glæde mig at se
kunder, forretningsforbindelser 

og venner til reception i butikken 
torsdag den 28. februar kl. 15-18

Med venlig hilsen Ann

Rudersdal kan godt have 
et bookingsystem
Københavns Kommune har valgt at skrotte planerne 
om et bookingsystem til dagplejere, vuggestuer og 
børnehaver på grund af en ny lov fra Folketinget. Men i 
Rudersdal Kommune har de et bookingsystem, der godt 
kan leve op til den nye lov

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

Syv dage efter dit barn er 
født, kan du logge ind på en 
hjemmeside, hvor du kan få 
et overblik over, hvilke dag-
plejere, vuggestuer og bør-
nehaver, der har en ledig 
plads for hele den periode, 
dit barn skal være i institu-
tion. Du booker en plads til 
dit barn, og så er det klaret. 
Ingen venteliste. Sådan har 
det været i Rudersdal indtil 
for få måneder siden, hvor 
en ny lov på dagtilbudsom-
rådet trådte i kraft. 

dobbeltsystem
Loven kræver, at forældre 
skal kunne blive tildelt plad-
ser efter hvor lang tid, de 
har stået på en venteliste. 
Og eftersom bookingsyste-
met i Rudersdal Kommune 
ikke havde nogen venteli-
ste, levede det ikke op til 
den nye lov. Men i stedet 
for at droppe et bookingsy-
stem, der fungerede godt 
for kommunen, integrerede 
de i stedet en venteliste i de-
res eksisterende system.

- Hvis forældrene gerne 
vil have deres barn i en be-
stemt institution, så kan de 
skrive sig på en venteliste 
i vores system. Det bety-
der, at så snart der en ledig 
plads i hele den periode, 
hvor barnet skal være i in-
stitutionen, så får de tilbudt 
pladsen. Men de kan også 
bare vælge at booke en ledig 
plads i en anden institution, 
siger Dorte Bloch Olsen, 
dagtilbudschef i Rudersdal 
Kommune.

Man kan også både booke 
en plads i en institution og 
skrive sig på en venteliste 
til en anden. Så selv hvis 
barnet starter i den første 
institution, og der bliver 
en plads ledig i den anden 
institution, der strækker 
sig over den tid barnet har 
tilbage inden skolestart, så 
bliver barnet tilbudt den an-
den plads.

droppet system
I Københavns Kommune 
har man også længe haft 
planer om at lave et rent boo-
kingsystem, der minder om 
det, de havde i Rudersdal 
Kommune før lovændrin-
gen. Men netop på grund 

af lovændringen har Kø-
benhavns Kommune valgt 
helt at droppe planerne om 
bookingsystemet, fordi de 
gerne ville have et system 
helt uden ventelister.

- Vores vurdering er, at 
den model, som man har 
i Rudersdal Kommune, 
ikke er hensigtsmæssig 
at anvende i København. 
Københavns Kommune 
havde valgt en ”ren” boo-
kingmodel, som ville give 
meget klar gennemsigtig-
hed for forældrene om, hvor 
og hvornår de kunne få en 
plads til deres barn, skriver 
Thor Larsen, leder af plads-
anvisningen i Københavns 
Kommune i en mail og fort-
sætter: 

- Den nye lovgivning til-
lader ikke en ”ren” booking-
model, og på den baggrund 
har Børne- og Ungdoms-
udvalget besluttet, at kø-
benhavnerne er bedre tjent 
med den eksisterende mo-
del frem for en ny model, 
som ikke giver den ønskede 
gennemsigtighed. 

Dorte Bloch Olsen fra 
Rudersdal Kommune kan 
godt forstå, at Københavns 
Kommune ikke vil lave et 
dobbeltsystem med både 

venteliste og bookingmulig-
heder.

- Det er kun fordi, vi har 
haft et rent bookingsystem 
i nogle år, at vi har kunnet 
indbygge et ventelisteprin-
cip i systemet uden de store 
problemer. Så vi har allere-
de overstået de værste bør-
nesygdomme, som sådan et 
nyt system har. Derfor kan 
jeg godt forstå at Køben-
havns Kommune har valgt 
at droppe planerne om et 
bookingsystem, siger hun.

endnu en lov
Derudover er der endnu en 
lov på vej, der gør, at den 
model, som de har Ruders-
dal Kommune faktisk slet 
ikke ville kunne fungere i 
København.

- I København har vi i 
modsætning til Rudersdal 
også flere såkaldte ghetto-
områder, som snart bliver 
omfattet af ny lovgivning. 
Det betyder, at maksimalt 
30 procent af børnene i en 
institution må være bosat 
i et udsat boligområde, og 
det kan den model, som Ru-
dersdal anvender ikke på 
nuværende tidspunkt hånd-
tere, skriver Thor Larsen.

i Rudersdal Kommune har de 
et bookingsystem på dagtil-
budsområdet, der også har 
en venteliste, som en ny lov 
kræver. Men i Københavns 

Kommune er planerne om et 
rent bookingsystem blevet 

droppet på grund af lovæn-
dringen.
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Langebro 
Museum 
overdriver 
opbakning
Planerne om at indrette museum om Langebro i 
Langebro har fået en del omtale i den seneste tid. Ifølge 
idémanden, David Peter Fox, har planen fået stribevis 
af støtteerklæringer fra både politikere og embedsfolk. 
Men en omfattende aktindsigt giver et andet billede. 
David Peter Fox undrer sig over, at hans udtalelser bliver 
efterprøvet og forventer positiv omtale af sit projekt 
fremover

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Augustina Iohan
redaktion@bryggebladet.dk 

Forslaget om at indrette et 
‘Langebro Museum’ i lo-
kalerne under selve broen 
blev mødt med ‘åbning og 
positive kommentarer fra 
forvaltningen’. Sådan lød 
det i et post på Langebro 
Museums facebookside i 
november sidste år. Postet 
er siden blevet fjernet, men 
glæden over Teknik- og 
Miljøforvaltningens po-
sitive tilkendegivelser er 
blevet gentaget adskillige 
gange af idémanden bag 
museumsprojektet, David 
Peter Fox. Blandt andet på 
et informationsmøde om 
planerne som blev afholdt i 
Kulturhuset Islands Brygge 
i sidste måned og senest i 

radioprogrammet AK24syv 
den 28. januar. 

Fed idé
Lokalerne under Langebro, 
som også Islands Brygges 
Lokalråd havde arbejdet på 
at få adgang til, havde ellers 
været lukket land, da Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
bruger dem til forskellige 
formål. 

Men i programmet på Ra-
dio24syv kunne David Pe-
ter Fox fortælle, at der skete 
en ‘åbning’, da han i januar 
tog kontakt til forvaltningen 
og dens borgmester, Ninna 
Hedeager Olsen.

– Hun svarer, at hun ikke 
er ekspert omkring museer, 
men hun åbner op for os, og 
vi får en rundvisning. Alle 
dem i kommunen, de siger 

“fed idé”, “super idé med 
et museum derinde”, siger 
David Peter Fox til Radio-
24syv.

Den udlægning stemmer 
imidlertid ikke overens 
med de skriftlige svar, som 
David Peter Fox selv har 
modtaget fra både Teknik- 
og Miljøforvaltningen og 
borgmesteren, som Bryg-
gebladet har fået indsigt i. 

Ninna Hedeager Olsen 
skriver som svar på David 
Peter Fox’ anmodning om 
at indrette museum i loka-
lerne:

– Det er en interessant 
idé, og jeg kan forstå, at 
du allerede har haft kon-
takt med forvaltningen om 
muligheden for at overtage 
lokalerne under Langebro. 
Men det ligger som ud-
gangspunkt ikke indenfor 

mit ressortområde at tage 
stilling til, hvor der etab-
leres museer. Jeg har fået 
forvaltningen til at svare 
på, hvorfor det ikke umid-
delbart er muligt at lave 
museum i lokalerne under 
Langebro på Amager-siden.

I samme mail til David 
Peter Fox følger en længere 
redegørelse fra serviceom-
rådechef Jon Pape, der for-
klarer, at lokalerne under 
broen på begge sider af ve-
jen bliver brugt af Teknik- 
og Miljøforvaltningen til 
eksempelvis servicering af 
P-automater og lagerfunk-
tioner. Han runder af med 
at konstatere, at det vil være 
svært at finde tilsvarende 
lokaler, som forvaltningens 
aktiviteter ville kunne flyt-
tes til. 

Det fremgår imidlertid 

ikke entydigt, om borg-
mesteren og centerchefen 
taler om lokalerne mod van-
det eller mod land, hvilket 
David Peter Fox og også 
hæfter sig ved, da Bryg-
gebladet taler med ham. 
Blandt andet derfor ser han 
ikke tilbagemeldingen som 
en afvisning, men erkender 
samtidig, at portene til loka-
lerne måske ikke ligefrem 
er sparket ind. Ifølge David 
Peter Fox er oplevelsen af 
en åbning fra kommunens 
side kommet løbende som 
museumsprojektet er skre-
det frem

– Det er lidt en samlet 
oplevelse. Vi har haft stor 
medvind i sejlene omkring 
Langebro Museum. Jeg må 
have talt med omkring 15-
20 personer i kommunen og 
4-5 politikere på dette tids-

punkt, og de var positive. 
Jeg fik fornemmelsen af, at 
denne idé var så oplagt, at 
den nok skulle blive til no-
get, og derfor fortsatte vi, 
fortæller han.

Han oplyser blandt andet, 
at De Konservatives grup-
peformand Jacob Næsager, 
der blandt andet sidder i 
Teknik- og Miljøudvalget 
har udtrykt opbakning til 
museumsprojektet. Det 
bekræfter Jacob Næsager 
over for Bryggebladet:

– Det er et spændende 
projekt, og det vil jeg gerne 
bakke op om.

Ifølge David Peter Fox 
vurderer Jacob Næsager, 
på baggrund af svaret fra 
Ninna Hedeager Olsen, at 
man kan forsætte med pro-
jektet. Faktisk med så stor 
sikkerhed, at gruppen bare 

der er usikkerhed om, 
hvorvidt klapperne er 
åbne eller lukkede for 
Langebro Museum 
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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 februar 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

BOLDKLUBBEN HEKLA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 
på Hekla Park, onsdag den 6. Marts 2019 kl. 19.00. 

DagsorDen:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Seniorformandens beretning 
4. Ungdomsafdelingens beretning   
5. Regnskab
6. Indkomne forslag  

(Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)      
7. Valg jf. § 6  stk. 1&2 
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en 
uge (27/2-19) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på 
dagsordenen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2019 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er 
stemmeberettiget.

Vel mødt.
Bestyrelsen       
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.

kan bede om lokalerne med 
det samme. Bryggebladet 
har spurgt Jacob Næsager, 
om denne udlægning er 
korrekt, hvortil han svarer:

– I forbindelse med de 
årlige budgetforhandlin-
ger skal der findes tilskud 
til museet, hvis projektet 
forudsætter penge fra kom-
munen. Han vil altid kunne 
afgive tilbud til kommunen 
om at leje lokalerne, hvis 
han selv – eventuelt med 
fondsfinansiering – kan 
skaffe penge.

Men derudover er det 
vanskeligt at verificere de 
positive tilkendegivelser 
om museet. Bryggebla-
det har fået aktindsigt i al 
kommunikation mellem 
David Peter Fox og både 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen, Kultur- og Fritidsfor-
valtningen samt Økono-
miforvaltningen, og efter 
at have gennemgået et års 
mailudvekslinger med alle 
tre forvaltninger er det ikke 
lykkedes at finde de positive 
tilbagemeldinger, han hen-
viser til. Det betyder ikke, 
at David Peter Fox ikke kan 
have fået rosende ord med 
på vejen fra medarbejdere 
i de tre forvaltninger. Men 
de findes ikke som søgbare 
mails eller telefonnotater.

Åbning eller afvisning
Det er værd at bemærke, 
at beskeden fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen og borg-
mester Ninna Hedeager Ol-
sen til Langebro Museum 
er stort set enslydende med 
den besked, der blev givet i 

forbindelse med lokalrådets 
arbejde på at komme ind i 
lokalerne under broen.

– Jeg har spurgt min for-
valtning om muligheden 
for at overdrage lokalerne 
under Langebro til andre 
formål. Jeg kan forstå, at det 
bestemt ikke vil være uden 
udfordringer, da det blandt 
andet er her, vi klargør alle 
de biler, som vi bruger til at 
holde byen ren. Det er me-
get svært at finde egnede 
lokaler til den opgave andre 
steder, sagde borgmesteren 
i Bryggebladet i januar 2018 
i en artikel, som Langebro 
Museum har delt på deres 
facebookside adskillige 
gange siden.

Selv om de to projekter 
har fået den samme tilbage-
melding fra kommunen, har 
David Peter Fox flere gange 
udlagt forløbet som væren-
de, at lokalrådets idéer er 
blevet afvist, hvorimod Lan-
gebro Museum har skabt en 
åbning til forvaltningen. 

David Peter Fox under-
bygger denne oplevelse af 
’åbning’ med henvisning til 
samtaler med unavngivne 
politikere og forvaltnings-
ansatte, der har udtrykt be-
gejstring, samt, at projekt-
gruppen har fået fremvist 
lokalerne. Den egentlige 
åbning sker dog, ifølge Da-
vid Peter Fox, i et interview 
med Ninna Hedeager Olsen 
bragt i Bryggebladet i no-
vember sidste år, hvor borg-
mesteren ganske rigtigt 
åbner for, at de små lokaler 
kan skifte anvendelse:

– Det kan være smart at 
have et sted, hvor man kan 

øve med sit band eller sin 
teatertrup uden at genere 
nogen. Jeg synes helt klart, 
det er en god idé at bruge 
lokalet til noget andet, men 
det handler selvfølgelig me-
get om, hvad det kommer til 
at koste, siger hun.

Hvem kom først
Det er ikke kun forvaltnin-
gens udmeldinger, der er 
usikkerhed om. I udsen-
delsen på Radio24syv be-
skylder David Peter Fox 
formanden for Islands Bryg-
ges Lokalråd, Jan Oster, for 
at underminere Langebro 
Museum ved at gå efter de 
små lokaler ned mod van-
det, som museumsgruppen 
bejlede til.

– Det er rigtigt ærgerligt 
for mig, at lokalrådet plud-
selig går over og vil have de 
samme lokaler som os, som 
vi har arbejdet på i otte må-
neder, og så siger lokalrådet 
pludselig på et salonmøde, 
at nu vil de også være i det 
lokale, for det er meget nem-
mere. Men vi har arbejdet i 
otte måneder, vi har lavet 
planer og arkitekttegnin-
ger, og så pludselig smutter 
de også derover, siger han i 
programmet AK24syv.

Dette korrigerer Jan 
Oster i programmet og gør 
opmærksom på, at lokalrå-
det sammen med Kulturhu-
set Islands Brygge har ar-
bejdet i årevis på at komme 
under Langebro med sær-
ligt fokus rettet mod netop 
de små lokaler ned mod 
vandet. 

Dette bekræfter tidligere 

leder af Kulturhuset Islands 
Brygge, Jan Henriksen, 
overfor Bryggebladet. Det 
var da også evident ved det 
første salonmøde om loka-
lerne i november 2017 – to 
måneder før arbejdet med 
Langebro Museum blev 
igangsat – hvor det blandt 
andet blev foreslået, at lo-
kalerne kunne bruges som 
blåt støttepunkt eller kajak-
hotel.

Men Jan Osters korrek-
tion gør ikke indtryk på 
David Peter Fox, der umid-
delbart efter gentager sin 
påstand:

– Det er ikke rigtigt, og 
det står i den artikel, vi læg-
ger på Facebook i aften, at 
lokalrådet søgte det store 
lokale først. (lokalerne på 
den anden side af gaden Is-
lands Brygge, red.). Så blev 
de afvist. Samtidig arbejde-
de vi på det lille lokale. Men 
da lokalrådet så, at mulig-
hederne åbnede sig for det 
lille lokale ud til vandet, så 
gik de også derover, fordi 
de så, at det var nemmere, 
siger han til Radio24syv.

Dette er, som tidligere 
nævnt, ukorrekt. Og i den 
artikel han henviser til, som 
er i Bryggebladet fra 18. ja-
nuar 2018, står der intet om, 
at lokalrådet skulle have 
søgt bestemte lokaler frem 
for andre. 

Bryggebladet har spurgt 
David Peter Fox, hvorfor 
han fastholder, at lokalrådet 
først viste interesse i de små 
lokaler ned mod vandet, ef-
ter at Langebro Museum 
var begyndt at arbejde på 
at få adgang til dem, selv 

om det er dokumenterbart 
forkert. 

– Jeg deltog i radioudsen-
delse på Radio24syv, hvor 
journalist Anders Christian-
sen var vært. Og jeg undrer 
mig over, at Bryggebladet 
bagefter skal efterprøve 
oplysningerne, når Anders 
Christiansen jo er journa-
list, og Jan Oster sad i stu-
diet og kunne kommentere, 
hvilket han også gjorde. I 
øvrigt fulgtes jeg med Jan 
Oster hjem bagefter, og 
han nævnte ikke på noget 
tidspunkt, at oplysningerne 
var forkerte, skriver David 
Peter Fox i en mail til Bryg-
gebladet, men forholder sig 
ikke yderligere til, at det 
netop blev påpeget i udsen-
delsen, at oplysningerne var 
forkerte.

Tværtimod fastholder 
han, at Lokalrådet først be-
gyndte at interesserer sig 
for de små lokaler ned mod 
vandet i starten af 2018, 
hvilket ikke er rigtigt.

– Efter afslaget i januar 
2018, og efter vi har søgt på 
lokalet ud til vandet, er det 
rigtigt, at lokalrådets for-
slag omfatter alle lokalerne 
under broen i starten, men 
det er også tydeligt, efter 
min opfattelse, at Jan Oster 
primært er interesseret i 
det store lokale ved posthu-
set på Amagersiden. Han er 
så åben for, at deltagerne 
på salonmødet kan komme 
med forslag til det lille lo-
kale ud til vandet, og det 
er her de forskellige sjove 
forslag kommer (…) Det er 
et chok for mig, idet vi har 
arbejdet netop med disse 

lokaler siden 9. januar 2018, 
hvor vi har lavet arkitekt-
tegninger med mere. Der 
sker altså et markant skift.

Under alle omstændig-
heder er David Peter Fox 
ikke i tvivl om, at Langebro 
Museum nyder stor opbak-
ning og han er optimistisk 
omkring projektets fremtid:

– Vi er oppe på 550 følgere 
på Facebook og har fået en 
masse omtale i medierne. 
Der er mange, der godt kan 
lide projektet. Det er sjæl-
dent, man får så meget me-
dieopmærksomhed, uden 
at projektet har fået grønt 
lys. Vi har ikke engang ud-
sendt en eneste pressemed-
delelse. TV 2 Lorry, Bryg-
gebladet, Amager Bladet, 
Havnefronten, Politiken og 
Radio24syv, opremser han 
og tilføjer:

– Vi ansøger stadig om 
lokalet, og vi forventer at 
Bryggebladet, som alle an-
dre medier, er positive over-
for vores initiativ.

Interviewet med David 
Peter Fox og Jan Oster er fra 
radioprogrammet AK24syv 
den 28. januar 2019 og kan 
findes på 24syv.dk eller 
downloades som podcast. 
Alle tidligere artikler om 
lokalerne under Langebro fra 
Bryggebladet kan findes på 
bryggebladet.dk
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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

Den ædle kunst at folde 
papirfly bliver taget til nye 
højder den 24. februar, når 
papirflykaptajn Iben gui-
der et frisk hold pilotaspi-
ranter igennem, hvordan 
man designer det hurtigste 
og smarteste papirfly. Der 
bliver også mulighed for at 
lave en første klasses af-
fyringsrampe af gamle bø-
ger, så papirflyet kommer 
hurtigt på vingerne, inden 
pilotaspiranterne skal te-
ste deres evner i verdens 
eneste forhindringsbane 

til papirfly. Når alle stra-
badserne er ovre, og flyene 
er vendt sikkert tilbage til 
jorden, får de dygtigste pi-
lotaspiranter – hvilket vil 
sige alle, der deltager – et 
pilotdiplom, som de kan 
blære sig med næste dag 
i skolen. Eller på arbejdet. 
God vind!

Kulturhuset, søndag den 
24. februar klokken 12:00, 
billetter kan købes på bil-
letto.dk for 40 kroner plus 
gebyr.

❚FOR BØRN

Højt at flyve, 
dybt at folde

papirfly-
kaptajn 
Iben ved 
en ting 
eller to om, 
hvordan 
man folder 
et fly. Foto: 
PR

Fastelavn er lige rundt om 
hjørnet, så det er ved at 
være tid til at gøre dig klar, 
hvis du gerne vil have et sejt 
kostume. Men hvordan er 
det nu lige, man lægger en 
smuk eller uhyggelig make-
up? Og hvordan får man 
udklædningen til at se ægte 
ud med helt almindelige 
dagligdagsprodukter? Det 
ved eksperterne til kultur-
husets kostumeworkshop, 
der blandt andre omfatter 

en special effects-makeup-
artist, der kan lave blærede 
effekter som skæl, sår og 
horn. Hvis du allerede har 
et kostume, som du gerne 
vil have gjort endnu sejere, 
så kan eksperterne også 
hjælpe dig med det.

Kulturhuset, søndag den 
17. februar klokken klokken 
12:00, billetter kan købes på 
billetto.dk for 40 kroner plus 
gebyr.

❚FOR BØRN

i Anna, elsa 
og Batmans 
syværksted

❚MUSIK

Fem gange jazz i kulden
Når man er træt af at trække 
kraven langt op over ørerne 
eller huen langt ned over 
ørerne, kan man smutte in-
denfor i kulturhuset og få 
ørerne varmet godt op til jaz-
zede toner. Hele fem koncer-
ter er der i kulturhuset i for-
bindelse med Vinterjazz, der 
hiver jazzmusik helt frem på 
scenerne rundt om i landet.

Vestbo Trio
Vestbo Trio er lyden af af-
slappet coolness og god stil 
i instrumentalt musisk uni-
vers. Trioen har netop udgi-
vet et nyt album i januar, der 
er indspillet i Mark Knop-
flers studio ‘British Grove’ i 
London. Musikken trækker 
tråde til både blues, jazz og 
pop.

Kulturhuset, fredag den 8. 
februar klokken 20:00, bil-
letter kan købes på billetto.
dk for 100 kroner plus gebyr 
eller i døren for 120 kroner.

Anne Kruse & edith 
Band
Anne Kruse synger fortolk-
ninger af den kendte sven-
ske lyriker Edith Söder-
grans digte. Sidste år kom 
de tredje album i rækken, 
hvor Anne Kruse fortolker 
lyrikerens digte. Edith Sö-
dergran døde i 1923, kun 31 
år gammel af tuberkulose. 
Hendes digte er oversat til 
mere end 50 sprog. 

Kulturhuset, fredag den 15. 
februar klokken 20:00, bil-
letter kan købes på billetto.
dk for 100 kroner plus gebyr 
eller i døren for 120 kroner.

Malene Kjærgård 
group
Når Malene Kjærgård går 
på scenen, synger hun både 
sine egne prisbelønnede 
kompositioner, men fortol-
ker også nogle af sangene 
fra den amerikanske sang-
skat. Hendes tekster er 
fyldt med sproglige finurlig-
heder, og hendes stemme 
går ifølge den tyske avis 

Neue Westfäliche ind under 
huden.

Kulturhuset, lørdag den 16. 
februar klokken 20:30, bil-
letter kan købes på billetto.
dk for 100 kroner plus gebyr 
eller i døren for 120 kroner.

doktordoktor
Det syv mand store køben-
havnske orkester Doktor-
Doktor blander tekstbaseret 
hiphop med improvisatio-
nen fra jazz. Deres musik 
indbyder til dans, og bandet 
er kendt for både energiske 

og inddragende liveshows.

Kulturhuset, fredag den 
22. februar klokken 21:00, bil-
letter kan købes på billetto.
dk for 50 kroner plus gebyr 
eller i døren for 60 kroner.

Banana Republiq
Banana Republiq spiller 
jazz, soul og funk. De spil-
ler både deres egne kom-
positioner, men fortolker 
også kunstnere som Stevie 
Wonder og Herbie Han-
cock. Bandet har ry for ofte 
at have gæster med på de 

forskellige instrumenter, så 
man ved aldrig helt, hvad 
man kan forvente til en kon-
cert med Banana Republiq.

Kulturhuset, lørdag den 23. 
februar klokken 21:00, billet-
ter kan købes på billetto.dk 
for 80 kroner plus gebyr.

Jazzsangeren Malene 
Kjærgård synger både 

egne prisbelønnede 
kompositioner og 

fortolkninger af den 
amerikanske sangskat. 

Foto: PR

❚FOR BØRN

Lær at trylle med Trylle-Michael
Har du lyst til at imponere 
dine venner med et impone-
rende og fascinerende tryl-
letrick, eller vil du bare ger-
ne vide, hvordan pokker de 

tryllekunstnere bærer sig 
ad med deres tricks? Så er 
Trylle-Michaels workshop 
i vinterferien måske noget 
for dig. Trylle-Michael, der 
har 22 års erfaring som tryl-
lekunstner, vil lære voksne 
og børn helt ned til 10-års-
alderen at trylle med et spil 
kort, som man får lov til at 
beholde, når workshoppen 
er ovre. 

Mandag den 11. februar 
klokken 16:00, deltagerge-
byret er 100 kroner. Hvis du 
er interesseret, så send en 
mail til magi@trylle-michael.
dk – og han vil oplyse dig om 
adressen for workshoppen.

Hokus pokus, 
Asterix. Trylle-
Michael kan lære 
dig korttricks. 
Foto: PR
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❚FOR BØRN

Hiphop med HipSomHap

HipSomHap laver hiphop, 
der henvender sig til børn 
og tager dem alvorligt. Sid-
ste år gav gruppen over 100 
koncerter i Danmark, og de-
res største hit ‘Min Far’ nær-
mer sig 1,5 millioner views 

på YouTube – hvilket er en 
pæn slat for en danskspro-
get sang. Til deres koncert 
i kulturhuset er der da hel-
ler ikke sparet på noget, når 
Anna Bukh Jacobsen som 
Anna Spejlæg og Andreas 

Seebach som Johnny Lige-
glad fyrer den af med trom-
meslager, DJ og lysshow.

– Meget børnemusik er 
velproduceret, men også 
lidt kedeligt. Vi vil gerne 
lave noget, der tager børne-

ne seriøst og har lidt mere 
kant. Det skal – for at sige 
det ligeud – være pisseham-
rende sjovt, og børnene skal 
føle, at de er med i det, skri-
ver Andreas Seebach i en 
pressemeddelelse.

Kulturhuset, søndag den 
10. februar klokken 13:00, bil-
letter kan købes på billetto.
dk for 40 kroner plus gebyr.

Johnny Ligeglad og 
Anna Spejlæg er 

klar til at fyre den 
af med masser af 
børnehiphop, når 

HipSomHap kom-
mer til Bryggen. 

Foto: PR

❚COMEDY

dobbelt-op på improcomedy
De to improgrupper Den 
Syngende Lussing og Man-
dagsklubben står på spring 
tirsdag den 26. februar for 
at lave teaterforestillinger, 

der er 100 procent improvi-
serede. Med kun få ord fra 
publikum skaber de syrede 
situation, besynderlige ka-
rakterer og gakkede histo-

rier, der hiver latteren frem 
fra selv den tørreste kiks. 
Begge grupper er uddan-
net fra Improskolen KBH 
og laver long form-impro, 
hvor man skaber en lang 
improviseret historie med 
flere scener, hvor de samme 
karakterer går igen.

Kulturhuset, tirsdag den 
26. februar klokken 20:00, 
billetter kan købes på bil-
letto.dk for 50 kroner plus 
gebyr.

den Syngende 
Lussing og Man-
dagsklubben laver 
totalt improviserede 
teaterforestillinger 
baseret på ord fra 
publikum. Foto: PR

❚SANG OG FOREDRAG

Så engell synger
Den 70-årige Hans Engell 
kan allerede se tilbage på 
et liv med titler, som de fær-
reste kan matche. Han har 
blandt andet været justits-
minister, forsvarsminister, 
formand for De Konser-
vative og chefredaktør på 
Ekstra Bladet. Så han har 
et bredt arkiv af anekdoter, 
som han kan hive frem, 
samt en helt særlig indsigt i 
det politiske spil. Sidst Hans 
Engell besøgte Mogens 
Dahl Koncertsal, blev der 
blandt andet sunget ‘Den 
lille frække Frederik’ og 
‘Sådan er kapitalismen’.

Foruden sin politiske kar-
riere har den journalistud-
dannede Hans Engell også 
et bagkatalog af flere bøger 
med titler som ‘Farvel til 
Slotsholmen’, ‘Den perfekte 

statsminister’ og senest 
‘Lusepustere og Slingref-
ise’ fra 2018.

Mogens Dahl Koncertsal, 
mandag den 18. februar 
klokken 20:00, billetter kan 
købes på billet-
lugen.dk for 
250 kroner.

Hans engell byder 
op til fællessang 

med sange, som han 
selv har udvalgt, og 

krydrer aftenen med 
anekdoter fra sit liv. 

Foto: PR
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et hoved 
fuld af 
paratviden
Bryggebo Freja Liva Lind vinder 
TV-quizzen 'Jo Færre Jo Bedre’ på 
TV2 og en stor pose penge. Men 
forud for sejren ligger et stort 
forarbejde med quiz, quiz og mere 
quiz. Quizmesteren fortæller om, 
hvordan man fylder hovedet med 
paratviden, om de sjoveste og værste 
quizoplevelser og så et godt råd til, 
hvordan man bliver en god quizzer 

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

– Hvor vildt! Hvor er I seje, 
siger studieværten til lyden 
af publikums klapsalver i 
’Jo Færre Jo Bedre’ på TV2. 
Freja Liva Lind og venin-
den Julie Helene Lauritzen 
hopper af glæde og ender i 
et kram. Et kram der fejrer 
quizsejren og præmien på 
70.000 kroner. 'Jo Færre Jo 
Bedre' er en ny quiz på TV2, 
hvor et panel på 100 per-
soner har givet så mange 
korrekte svar som muligt 
til hvert spørgsmål, og så 
dyster tre par i studiet om 
at finde de korrekte svar, 
som færrest har gættet. 
Denne aftens sidste kate-
gori er livemusik, og bandet 
Junior Senior er vinderpar-
rets svar, som færrest vidste 
havde spillet på Grøn Kon-
cert. Men sådan en sjælden 
viden kræver forberedelse. 

Fyld hovedet
– Jeg har været heldig, siger 
den 30-årige quizmester og 
studerende, Freja Liva Lind. 

– Jeg har altid haft en klæ-
behjerne, der kan huske så-
dan nogle ting, svarer hun 
på spørgsmålet om, hvor-
dan man øver sig på at fylde 
hovedet med paratviden. 
Dels skal man have en god 
hukommelse, og har man 
ikke klæbehjerne, så er 
det noget, der kan trænes, 
lyder det fra quizmesteren, 
der trods god hukommelse 
har øvet, øvet og så øvet. 

Særligt på yndlingsemnet 
geografi. 

– Der har jeg brugt den 
tid, det tager at lære alle 
verdens lande og hovedstæ-
der, smiler hun og fortsæt-
ter: 

– Det imponerer altid folk. 
Det er sådan noget, folk sy-
nes, er vildt, hvis man ved 
en eller anden mærkelig 
lille hovedstad. 

– Så hvad er hovedstaden 
i Uruguay? lyder et spørgs-
mål fra Bryggebladets ud-
sendte. 

– I Uruguay er det Monte 
Video, lyder svaret prompte 
fra en rolig quizmester. 

– Men det kan også blive 
sværere end det, forsikrer 
hun ganske uimponeret 
over spørgsmålets svær-
hedsgrad. 

 Når der skal øves emner 
op til quizviden, foregår det 
ofte på nettet og gerne om 
grønsværen i England. 

– Jeg har en quiz, jeg ta-
ger tit med de syv øverste 
rækker i engelsk fodbold, 
og der skal man bare taste 
alle klubberne. Og så for-
bedrer jeg den hver gang, 
siger Freja og tilføjer, at det 
at fylde hovedet med parat-
viden også gælder om at for-
berede sig på, hvad der er 
god quizviden. 

– Hvad kunne de finde på 
at spørge om? Hvis jeg læ-
ser en nyhed som navnet på 
det firma, der brugte Face-
book til at vinde valget for 
Trump, det er Cambridge 
Analytica, så bider jeg mær-
ke i det navn. Det ville være 
god quizviden at have, siger 

Freja og sammenfatter op-
skriften på at blive en god 
quizzer: 

– En blanding af at øve 
rigtigt meget og vide, hvad 
der er god quizviden. 

Åh og øh… 
– ’Mandlige skuespillere i 
Matador’, præsenterer stu-
dieværten på TV2 den næ-
ste kategori, og det gælder 
om at komme med et bud, 
som færrest kender. 

Selv om Freja kun har set 
Matador én gang, og Julie 
sporadisk har set den, så 
vinder de 10.000 kroner ved 
at gætte på skuespilleren 
Søren Bruun. Og hemme-
ligheden er godt og grun-
digt quizforarbejde. 

– Jeg så det britiske kon-
cept af ‘Jo Færre Jo Bedre’, 
som hedder Pointless. Dels 
forstod jeg reglerne og kon-
ceptet, og dels hvad for nog-
le typer spørgsmål, der var. 
Det var meget fælles kul-
turting. For eksempel hvor 
man skulle nævne en eller 
anden skuespiller i britiske 
serier. Meget britiske ting. 
Så der sagde jeg til Julie, at 
jeg lavede en liste over ting, 
vi skulle øve på, hvor jeg 
blandt andet havde skrevet 
‘Skuespillere i Matador'. 
Der skulle vi øve nogle 
svære, som ingen ville hu-
ske. Og så kom kategorien 
i TV-programmet, forklarer 
hun og fortæller, at de også 
forberedte sig på mange an-
dre emner, der ikke kom. 
Som ‘Danske statsministre 
gennem tiden’. 

Så hvem var statsminister 
i Danmark i 1974? spørger 
Bryggebladets udsendte. 

– I 1974? Åh, det er sådan 
noget, der er pinligt, siger 
hun og finder kategorien 
frem i baghovedet.

 – Øh… Altså var det ikke 
lige efter Anker Jørgensen? 
Altså i mellemperioden, 
ikk? spørger hun uden at 
få bekræftet fra Bryggebla-
dets quizmaster, at det fak-
tisk er rigtigt. 

– Er det Poul Hartling? 
svarer hun spørgende. Her 
giver et spørgende svar 
point. 

– Det er ikke min stærke-
ste kategori, men det hjæl-
per, at alle gaderne hedder 
statsministernavne ude i 
det nye Bryggen. Der har 
jeg lært nogle at kende. 

en Tove ditlevsen-
følelse 
Trivial Pursuit og Bezzer-
wizzer er blandt Frejas fa-
voritter, og som det konkur-
rencemenneske hun er, så 
har hun brugt de sidste ti år 
fyldt med quizzer på hendes 
faste quiz ‘Den hvide lektie’ 
på en bar Frederiksberg. I 
medgang og modgang.

 – Til sidst i quizzen er der 
ét puljespørgsmål, der ud-
løser 500 kroner, som går 
videre, hvis det ikke bliver 
gættet. Og det blev det ikke 
her. Så kommer den op på 
4500 kroner, og det var lige 
der, hvor Tove Ditlevsen vil-
le have fyldt 100 år. Så der 
havde jeg noteret mig, at 
hendes fulde navn var Tove 

Irma Margit Ditlevsen. Så 
kom puljespørgsmålet til 
4500 kroner, og det var: 
“Hvad er Tove Ditlevsens 
fulde navn?" Og så gik klap-
pen ned, og jeg fik svaret 
Margrethe i stedet for Mar-
git, fortæller hun med bit-
terhed i stemmen.

 – Altså en måned efter, 
når jeg var lige ved at falde 
i søvn, kunne jeg vågne i 
panik og få den der Tove 
Ditlevsen-følelse, fortæller 
Freja, der er kommet på 
god fod med Tove Ditlevsen 
igen. 

– Jeg har tilgivet Tove, 
griner hun. 

Mere quiz til Bryggen
Selv om TV-deltagelsen var 
den største quizoplevelse 
for Freja, så bærer hun en 
quizmestertitel, der skal 
forsvares til efteråret. Vin-
der af DM i Quiz for hold. 

– Ude til vores faste quiz 
var der en fra Dansk Quiz 
Forbund, der kom hen og 
sagde: “I er på et rimeligt 
niveau, har I ikke lyst til at 
komme med til DM?”, for-
tæller Freja, som var den 
eneste af de adspurgte, der 
stillede op. 

Først til individuel DM 
og så DM for hold sammen 
med tre andre. Quizmester-
titlen for hold skal forsvares 
til efteråret, og selv om hun 
siger, at der virkelig er nog-
le skarpe hoveder til indivi-
duelt DM, så er ambitions-
niveauet rettet mod toppen. 

 – Jeg vil blive bedre til det 
individuelle. Det er ikke for-

di, jeg ligger i bunden der, 
men jeg vil godt op og om-
kring top ti, siger Freja, der 
også har en ambition om at 
bringe quizzen til Bryggen. 

– Bryggens barer mang-
ler en god fast quiz. Tobis 
eller Café Langebro eller 
sådan noget. Der er mange, 
der godt gider komme. Det 
er blevet enormt populært 
med quizzer, lyder opfor-
dringen fra Bryggens quiz-
mester. 

– Og hvilken planet er 
tættest på Solen? spørger 
Bryggebladets udsendte 
som det sidste overrasken-
de spørgsmål. 

– Det er Merkur, lyder 
svaret uden tøven. 

Søg mere quizinfo på: den-
hvidelektie.dk, DM i Quiz’ 
facebookside eller Dansk 
Quiz Forbunds facebookside.

Man kommer ikke 
sovende til titlen som 
danmarksmester i 
quiz. Der skal terpes 
og memoreres
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Bryggebo 
har X Factor 
Personlige sange om familien gav 
tre gange ja fra X Factor-dommerne 
og banede vejen videre fra audition 
til Five Chair Challenge for bryggebo 
Jørgen Halskov. De bedste sange er 
dem, der er skrevet til familien, siger 
Jørgen, der godt kan love, at hans 
Five Chair Challenge for ’Solister over 
23’ bliver en ret vild og dramatisk 
stoleleg
Tekst: Sten Valsøe 
Foto: Ricardo Ramirez 
redaktion@bryggebladet.dk

 
– Mænd der udtrykker fø-
lelser i den generation, det 
er meget, meget fint. Du får 
et ja fra mig, siger X Factor-
dommer Thomas Blach-
man. Med yderligere to ja'er 
fra de to andre dommere er 
Jørgen Halskov videre fra 
audition i årets X Factor 
med sin egen komposition.

– Meget, meget smuk 
sang, slutter sangerinde og 
dommer Oh Land af med. 

Familien først 
Over en kop kaffe i sin lejlig-
hed midt på Bryggen fortæl-
ler Jørgen, at auditionen er 
det fedeste, han har oplevet 
i forbindelse med X Factor.

– Der fik jeg simpelthen 

en respons på min sange, 
som var decideret rørende, 
fortæller bryggeboen, der 
inde foran dommerne sang 
to sange, som han selv hav-
de skrevet. En til sin kone 
og en til sit barnebarn som 
var den sang, der kom med 
på tv. I singersongwritersti-
len har gymnasielæreren 
Jørgen Halskov gennem de 
sidste 50 år skrevet person-
lige sange, der handler om 
familien.

 – Det er der, jeg er, siger 
han om fortæller om auditi-
onsangen 'Møllerne i Græ-
kenland', der er skrevet til 
barnebarnet August på en 
rejse til Middelhavslandet. 

– Jeg havde en guitar-
figur, som jeg lavede der-
nede, og så kom sangen na-
turligt til at handle om ham. 
Det kommer til at handle 
om, hvad familien er. Det er 

personligt, men også i den 
forstand, at jeg gerne vil slå 
et slag for familien. Jeg vil 
gerne hylde familien, fordi 
den er voldsom vigtig for 
mig, og jeg mener også, at 
det er noget, man skal passe 
utroligt godt på, siger han 
og uddyber:

 – I de her år hvor det 
bliver hårdere og hårdere 
på arbejdsmarkedet, hvor 
alt bliver betinget af bund-
linjen, og hvis du vil have 
de der jobs, hvor du tjener 
en hulens masse penge, så 
skal du være omstillingspa-
rat. Du må ikke være et sted 
mere end fire år, så skal du 
videre. Og samtidig kræver 
jobbet alt af dig, du kan ikke 
undgå at identificere dig 
med det job der, og den der 
identitet du bygger op på 
jobbet, den kan smutte lige 
sådan her, når du bliver fy-
ret, siger gymnasielæreren 
og knipser. 

– Vi skal lige huske prio-
riteringen, familien først, så 
jobbet. 

Nordjyske følelser 
Nordjyske Jørgen Halskov 
har sammen med sin kone 
boet på Bryggen i lidt over 
to år for at komme tættere 
på sine to døtre og sit bar-
nebarn, der sammen indgår 
som rådgivende panel, når 
der skal vælges sange til 
landsdækkende TV. 

– De kender mine sange. 
Så dem hiver jeg ind. Hvad 
skal jeg synge? Hvordan 

skal jeg gøre? Der har væ-
ret rigtigt mange sessions 
herovre, siger han og peger 
over på et hjørne af stuen 
med lænestole og plads til 
en lille koncert. 

– Det er også i den her pro-
ces med at finde ud af, hvil-
ke sange jeg skal synge, at 
jeg finder ud af, at de bedste 
af dem jeg har, de er skrevet 
til familien, siger han og af-
slører, at han til Five Chair 
Challenge synger en sang 
skrevet til datteren, der er 
døv. Ved forældrenes gamle 
klaver hjemme i Hirtshals 
sad Jørgen og komponere-
de, mens datteren på under 
et år legede på gulvet. 

– Der kom den bare – tek-
sten og melodien. Og det er 
en sang, der handler om at 
have børn. Hvad det vil sige? 
Den hedder ‘Sangfuglen’, 
og det er en sindssyg titel, 
når man tænker på, at det er 
en døv pige, der sidder der, 
men det vidste jeg ikke på 
det tidspunkt, men den pas-
ser stadigvæk godt, fortæl-
ler han og fortsætter: 

– Men igen så kan jeg se, 
at det ikke kun er fordi, at 
jeg vil hylde familien. De 
bedste sange jeg har skre-
vet, de er skrevet til fami-
lien. Det er der, mit enga-
gement virkelig er. Og der 
mine følelser er. 

Respekt for krukken
Som en af de 11 er Jørgen en 
del af Thomas Blachmans 
gruppe ’Solister over 23’. 

– Han er jo X Factor. 
Det kan man ikke komme 
udenom, siger Jørgen, der 
er rigtig glad for at være un-
der Blachmans musikalske 
vinger.

– Det var ham, jeg håbede 
på til at starte med, fordi jeg 
har virkelig stor respekt for 
den mand. Og så dét at han 
er en krukke ud over alle 
grænser, ikk, smiler han og 
understreger: 

– Men han har vitterligt 
noget at have det i. 

Til workshoppen forud for 
Five Chair Challenge syn-
tes Blachman, at Jørgens 
sang lå for dybt. Den skulle 
højere op, mente den musi-
kalske dommer.

 – Det blev den så, og det 
passede fint. Jeg troede fak-
tisk ikke, jeg ville kunne 
synge den så højt. Der hav-
de han i hvert fald fingeren 
på noget. Han ved, hvad han 
gør, fortæller Jørgen, der 
selv har lært, hvordan man 
gør på guitaren ved at lytte 

på sine store idoler, Paul 
Simon, Sting og Beatles. 
Sangen, han synger, til Five 
Chair Challenge ligger i sin-
gersongwriterstilen præget 
af højskolesange med et 
tvist af folk. Og så lidt fra 
Jylland.

 – Jeg er nok i familie med 
Lars Lilholt og Poul Krebs, 
men jeg bruger nok bare 
lidt flere akkorder end dem, 
lyder Jørgens karakteristik 
af sin egen musikalske stil-
art. 

Leg og mere leg
Five Chair Challenge med 
’Solister over 23’ kommer 
på skærmen fredag den 8. 
februar, hvor det viser sig, 
om bryggeboen går videre 
til liveshowene. 

– Om jeg er en del af de 
fem, der går videre, det må 
jeg ikke sige noget om, smi-
ler en hemmelighedsfuld X 
Factor-deltager. 

– Men jeg tror godt, at jeg 
kan love, at der bliver tale 
om en ret vild og drama-
tisk stoleleg, siger Jørgen, 
der efter interviewet skal 
hente sit barnebarn August 
fra børneleg i børnehaven 
Krudtuglen. Nu som kendis 
der bliver genkendt af den 
yngre del af befolkningen. 

 – En dag jeg hentede ham 
i Krudtuglen, kom der fire 
små piger løbende: “Du var 
så fed i X Factor!”, griner 
han stolt.

– At man som 65-årig skal 
opleve det, ikk, griner han.

Jørgen Halskov flyt-
tede til Bryggen for 

at komme tættere på 
familien. Nu har hans 
sange om både børn 

og børnebørn givet 
ham en plads på sce-
nen i dette års sæson 

af X Factor.
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doula mama Linnea 
skaber ro omkring 
fødslen
Bryggebo Linnea Nielsen giver som doula mama 
tryghed og støtte for mor og partner før, under 
og efter en fødsel. Men hvad er en doula mama 
egentlig, og er det så alternativt, som navnet 
kunne få en til at tro? 

Tekst:Vanessa Wolter
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I en tid hvor fødselsfor-
beredelsen mange steder 
består af bare få timers 
auditorieundervisning med 
50-100 andre par, og hvor 
man som nybagte forældre 
sendes hjem fra hospitalet 
tidligere end nogensinde 
før, går mange kommende 
forældre nye veje for at få 
mere støtte, vejledning og 
tryghed omkring deres fød-
selsforløb. Alternativerne 
er mange, og et af disse er 
at blive tilknyttet en doula 
mama, hvilket i manges 
ører lyder, ja, alternativt. 
For hvad er det nu for no-
get? Her på Bryggebladet er 
vi naturligvis ikke blege for 
at lære nyt, og derfor tog vi 
en snak med Bryggens helt 
egen doula mama, Linnea, 
som vil gøre os lidt klogere 
på, hvad en doula mama 
egentlig er for en størrelse. 

– Selve ordet doula er 
græsk og betyder ’en kvin-
de der tjener’, her med 
fokus på at give støtte i si-
tuationen at være gravid og 
føde. Min rolle er at skabe 
ro og tryghed ud fra, hvad 
den fødende og partneren 
har brug for, fortæller Lin-
nea Nielsen og tager en 
tår af kaffen. Vi sidder på 
Cafe Nöah i den sydlige del 

af Bryggen, for det er her, 
doula mama Linnea, som 
hun kalder sig, hver måned 
holder Doula-café for alle, 
der er nysgerrige på, hvad 
en doula mama er, og hvor-
dan en doula er forskellig 
fra en jordemoder.

– Den helt reelle forskel 
på en jordemoder og en dou-
la er, at en jordemoder jo er 
medicinsk uddannet. Hun 
har styr på, hvad der skal 
ske, for at mor og baby kom-
mer sikkert igennem føds-
len. En doula er så den, der 
kommer med alt det bløde. 
Jeg har intet medicinsk an-
svar, men jeg har ro, tid og 
overskud, og jeg giver kær-
lighed, støtte og omsorg, 
forklarer hun og tilføjer: 

– I de fødsler, jeg har væ-
ret med til som doula, har 
jordemødrene altid været 
supersøde og meget aner-
kendende og nysgerrige på, 
hvad jeg er for en. 

Og doula mama Linnea 
gør det altid klart for jorde-
moderen, at hun ikke er ude 
på at overtage jordemode-
rens rolle.

– Hvis der sker uventede 
ting, og hvis jordemoderen 
kommer med anbefalinger, 
som man som par skal tage 
stilling til, så har jeg på for-
hånd snakket med mor og 
partner om, hvordan de kan 
træffe et informeret valg, så 
de stadig føler, at det er de-

res fødsel – for det handler 
om dem og deres barn. Og 
selvfølgelig rådgiver jorde-
moderen dem på allerbed-
ste måde, det er der ingen 
tvivl om. Men det kan gå 
stærkt, når man står i det, 
og reglerne er anderledes 
for jordemødre: De har tids-
planer, der skal overholdes, 
og systemer der kører, for-
klarer hun. 

For en del fødende og de-
res partnere kan det hele 
hurtigt blive forvirrende og 
overvældende. Og derfor 
kan man godt få brug for en, 
der har overblik og ro.

– Som en af mine søde fø-
dende sagde: ”Det er rart at 
have en ekstra voksen med”, 
fortæller doulaen smilende 
og understreger, at hun jo 
ikke tager ansvaret fra de 
kommende forældre, men 
derimod støtter dem i pro-
cessen. 

Nu bliver det lidt 
alternativt
En doula er dog heller ikke 
bare en hvilken som helst 
”ekstra voksen”. Hun er en 
voksen, der har værktøjs-
kassen klar. Og hvor alter-
nativ den er, det kommer 
helt an på doulaen.

– Doulaer er forskellige, 
men jeg er ikke den type 
doula, som har gang i en 
masse røgelsespinde og alt 
muligt. Det mest hippieag-
tige, jeg kommer med, er 
nogle æteriske olier, som 
dufter godt, og som giver 
ro og positive stemninger 
under en fødsel, forklarer 
hun og tager de forskellige 
olier op af sin doulataske. 
Duftene spreder sig straks 
på en afdæmpet måde i ca-
feens hyggelige sofahjørne, 
og ligesom Linneas egen 
udstråling afgiver de ro og 
varme. 

– Jeg har respekt for alle 
mennesker, deres drømme 
og behov. Om de vil føde i 
en skov, på et hospital eller 
derhjemme, det er alt sam-
men fint med mig, fastslår 
doulaen. Føder man på et 

hospital, har Linnea Niel-
sen værktøjer med, som 
kan gøre oplevelsen lidt 
mindre steril.

– Jeg har altid mine tør-
klæder med, som jeg læg-
ger på sengen og omkring 
den fødende, ligesom jeg 
medbringer en lille højtaler 
med musik, der giver tryg-
hed og ro. Man kan natur-
ligvis køre sin personlige 
playliste under fødslen, hvis 
det er det, man vil, det be-
stemmer man jo helt selv, 
tilføjer hun smilende. 

– Er man i et forløb hos 
mig, så mødes vi flere gan-
ge inden termin, og vi læg-
ger en grundig fødselsplan, 
hvor vi taler om drømme-
scenariet før, under og efter 
fødslen. Her kommer vi ind 
på det praktiske, det følel-
sesmæssige, det spiritu-
elle og det mentale, alt efter 
hvad forældrene har lyst til 
og brug for, fortæller dou-
laen, der både før og under 
fødslen benytter rebozo-
massage, en massage med 
et mexicansk tørklæde, der 
giver flow til blodcirkulatio-
nen og balance i kroppen. 

– Rebozo er meget brugt 
blandt doulaer, og man kan 
også bruge massagen som 
naturlig smertelindring, li-
gesom den kan hjælpe, hvis 
baby ikke ligger optimalt. 
Det er så simpelt et værktøj, 
og det er bare guld værd, 
forklarer hun og demon-
strerer de bløde bevægelser 
med tørklædet. 

Ro på operationsbordet
Rebozo eller ej, så går alle 
fødsler ikke lige efter bo-
gen, og hvad gør man, hvis 
drømmefødslen bare ikke 
lader sig gøre?

– Hvis der sker komplika-
tioner, så har vi planen klar, 
og så er rollerne fordelt. Til 
den seneste fødsel, jeg var 
med til som doula, havde 
den fødende sin egen mor 
og mig med, og vi havde 
så aftalt, at hvis der skete 
noget, så skulle jeg gå med 
den nybagte mor, mens hen-
des mor skulle gå med baby. 
Så jeg var med hende hele 
vejen under operationen, 
hvor hun var vågen imens. 
Vi snakkede sammen i de 
40 minutter, operationen 
tog, og vi grinte endda sam-
men undervejs. Hun har så 
efterfølgende fortalt mig, 
at det var alfa og omega for 
hende, at jeg var med dér. 
Det var helt fantastisk og 
en stor oplevelse, forklarer 
doula mama Linnea og fort-
sætter med varme i stem-
men: 

– Jeg er der hele vejen, og 

jeg støtter, uanset hvad der 
sker. Jeg tager ikke en lur 
undervejs. Jeg er på, hvad 
enten fødslen varer to timer 
eller to døgn. 

Situationsfornemmelse 
og overskud er centrale be-
greber, og under en fødsel 
har doula mama’en endda 
også overskud til at tage no-
ter omkring, hvordan hun 
oplevede fødslen.

– Forældrene bliver sim-
pelthen så glade, når jeg 
kommer med det fine skriv 
om deres fødsel, for jeg er 
på en måde et ekstra vidne, 
som kan være med til at for-
tælle deres fødselshistorie, 
så historien bliver deres, 
og de finder ro i den efter-
følgende, forklarer Lin-
nea Nielsen, der altid står 
standby i ugerne omkring 
termin.

– Jeg er klar, når fødslen 
går i gang, og det betyder, 
at jeg ingen andre fødsler 
har i det tidsrum, ligesom 
jeg hverken drikker alkohol 
eller spiser løg og hvidløg i 
den periode. Om sidstnævn-
te uddyber hun smilende: 

– Jeg skal jo ikke komme 
i en situation, hvor jeg står 
og ånder den fødende lige 
ind i hovedet med løgånde, 
det går bare ikke. 

doula-effekten
Betænksomhed, ro og nær-
vær er kendetegnende for 
doula mama Linnea. Og un-
dersøgelser bakker op om, 
at en doula faktisk gør en 
forskel under en fødsel.

– Man har påvist en så-
kaldt doula-effekt, hvor 
man blandt andet har fun-
det ud af, at doulaer reduce-
rer frekvensen af kejsersnit 
med op til 50 procent, fordi 
mor er i ro. Desuden mind-
sker vi brugen af medicinsk 
smertelindring med op til 
30 procent alene på grund 
af teknikker som rebozo 
og akupressur, ligesom vi 
reducerer brugen af vef-
remkaldende medicin med 
op til 40 procent. En fødsel 
er ikke noget, du gør, det er 
noget der sker, og som kan 
hjælpes på vej ved hjælp af 
naturlige teknikker, forkla-
rer doula mama’en.

 – Det er fantastisk at op-
leve kvinders urkraft, og 
hvad man kan i de allermest 
pressede situationer. For 
en fødsel gør ondt, og selv 
om man forbereder sig, så 
overrasker det alligevel de 
fleste. Jeg hjælper så med, 
hvordan man håndterer 
overraskelsen, smerten og 
den panik eller angst, der 
kan snige sig ind, når det 
sker, fortæller Linnea Niel-

sen og forklarer, hvad der 
fik hende til at gå doulave-
jen: 

– Jeg har altid været den 
type kvinde, der har siddet 
og slugt alt om fødsler i film 
og tv, og jeg er altid blevet 
meget rørt og fascineret 
af, hvor vildt det i virke-
ligheden er, og hvor mira-
kuløst det er. Da jeg så på 
Facebook så, at en bekendt 
havde taget en doula mama-
uddannelse i USA og nu 
selv udbød en herhjemme, 
tog jeg til infomøde om-
kring certificeringen. Og 
så kunne jeg bare mærke, at 
det her, det er mig. 

Livslang uddannelse
Linnea Nielsen blev certifi-
ceret doula mama sidste år, 
og hun er lige nu doula for 
sit sjette par. Men udviklin-
gen stopper ikke her.

– Jeg ser det som en livs-
lang uddannelse for mig, for 
der er så mange områder 
at tage fat på. Jeg drømmer 
om at kunne tilbyde endnu 
mere både før og efter føds-
len. I og med at familier 
sendes tidligere hjem fra 
hospitalet end nogensinde 
før, så ser jeg et behov for 
øget hjælp og omsorg efter 
fødslen, forklarer Linnea 
Nielsen og tilføjer: 

– Da der på samme måde 
er blevet skåret rigtig me-
get ned på de offentlige til-
bud før fødslen, er jeg lige 
nu i gang med at videreud-
danne mig inden for fød-
selsforberedelsesdelen, så 
jeg kan tilbyde kommende 
forældre endnu mere støtte 
og hjælp op til fødslen, siger 
hun afsluttende, og vi giver 
hermed tilbuddet om at få 
en doula mama videre til 
interesserede læsere, der 
ønsker, at roen omkring 
fødslen vokser i takt med 
det lille liv i maven. 

OM dOuLA MAMA 
LiNNeA:

www. doulamamalinnea.dk
tlf. 60 14 21 30
Facebook:  
@doulamamalinnea 
Instagram:  
@doulamamalinnea 

Mød doula mama Linnea til 
Doula-café på Cafe Nöah:
n Fredag d. 25. januar, kl. 

11-13
n Fredag d. 22. februar, kl. 

11-13

For fremtidige arrangemen-
ter, se Cafe Nöahs  
facebookside, @noaeh.dk.

Keine hexerei. 
Bare æteriske 
olier der dufter 
godt og skaber ro 
under en fødsel.
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Med de mexicanske 
tørklæder giver Lin-
nea en blid, såkaldt 
rebozomassage, der 
blandt andet fungerer 
som en naturlig smer-
telindring.
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Musik for – og cannabis til – syge børn 
Sangeren Alex Ambrose deler ud 
af sit talent og engagement til 
fordel for forskning i medicinsk 
cannabis. Han har skrevet sangen 
”Cannabis og Børn” i samarbejde 
med foreningen EpilepsiHjørnet. Vi 
besøger Alex, der kom på fornavn 
med Danmark i 2002 via tv-
showet ”Popstars”, til en snak om 
lovgivning, musik, børn og liv

Tekst:Aleksander Thastum
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Alex blev med sin smør-
stemme og udseende en 
darling for ikke mindst 
kvindelige fans i de unge år. 
Han er stadig en flink, flot 
og dygtig mand, men laver 
ikke længere damer. Han 
laver til gengæld musik, nu 
også til fordel for epilepsi-
ramte børn. Sang og video 
er udsendt i december i 
samarbejde med Mirror En-
tertainment og som start på 
EpilepsiHjørnets kampag-

ne og indsamling til forsk-
ning i medicinsk cannabis 
for børn.

Vestegnens 
smørstemme har slået 
rod på Bryggen

Alex er venlig og åben, men 
altid beredt. Det får vi kon-
stateret, da vi i døren takker 
for invitationen af en repor-
ter, der jo kunne være økse-
morder. Den mulighed slår 
han køligt hen ved synet af 
Bryggebladet: 

– Jeg kan klare mig selv. 
Jeg er fra Vestegnen.

Vi skynder os at råbe 
”BRØNDBY” og indtager 
herefter sofaen i god stem-
ning. Selv om man måske 
ikke kan tage Vestegnen ud 
af manden, så kan det om-
vendte lade sig gøre. Alex 
bor på Bryggen på ottende 
år med kone, to børn og stor 
sofa – og er glad for hele 
pakken. Da vi besøger ham, 
er han sygemeldt, hvilket 
kun øger vores taknemme-
lighed for gæstfriheden. 
Endda med kage til.

Alex er alment menne-
skeligt fortørnet over dansk 
”idiotisk lovgivning” om-
kring, især medicinsk, can-
nabis. Alex arbejder med 
børn og unge, som han al-
tid har gjort, men hvordan 
er han blevet involveret i 
epilepsi- og cannabisforsk-
ning, når sygdommen ikke 
huserer direkte i familien 
Ambro-se?

Arbejdsrelationer 
førte til musik og 
ambassadørstatus

Alex arbejdede for fem år si-
den på en skole som pæda-
gogmedhjælper, hvor et af 
’hans børn’ har en epilepsi-
ramt bror. Moren, Christel, 
er veninde med Mai-Britt 
Sanders, der i 2018 stifter 
forenin-gen EpilepsiHjør-
net, hvor Christel nu er 
bestyrelsesmedlem. Med 
venlige ’følere’ bliver Alex´ 
inte-resse vakt.

Med et nu udvidet kend-
skab til epileptikeres ud-
fordringer og kamp for livs-
værdi er det et oplagt sted at 
engagere sig. Alex skriver 
”Cannabis og Børn”, der 
er bygget op om Christels 
søns historie. Sønnen med-
virker selv i videoen.

Alex er nu blevet ambas-
sadør for foreningen, der 
drives med frivillige kræf-
ter og i 2019 forbereder en 
række arrangementer med 
(forskning i) medicinsk 
cannabis som fokus. Maj-
Britt Sanders er formand 
for foreningen, og hun for-
tæller os telefonisk om bag-
grunden.

Cannabisolie virker, 
siger erfaringen – men 
der mangler evidens

Der er 50.000 ramte børn 
og voksne i Danmark, og 
cirka 17.000 af dem har 
symptomer, der ikke kan 
behandles traditionelt. Den-

ne gruppe har/kan få stor 
glæde af cannabisolie.

EpilepsiHjørnet er inte-
resserede i, hvad der virker 
– og dét gør cannabisolie til-
syneladende. Maj-Britt be-
søger i 2018 den anerkendte 
læge Bonni Goldstein i Los 
Angeles og får yderligere 
bekræftet sine egne erfa-
ringer hjemmefra. Langt 
over halvdelen af berørte 
patienter undgår alle eller 
stør-stedelen af deres symp-
tomer. Kan man gå fra 200 
anfald om dagen til næsten 
ingen, er det svært at forstå, 
at det skal være kriminelt at 
hjælpe sit barn.

– Vi lytter først og frem-
mest til forældrene, siger 
Mai-Britt Sanders.

Det er den ”fuldspektre-
de” cannabisolie, der er pro-
blemet, da den ud over can-
nabinoiden CBD indeholder 
THC, der kan have euforise-
rende virkninger ud over de 
medicinske. Lovgivere og 
(de fleste) læger frygter, at 
dette kan virke negativt på 
unge hjerner. Også selv om 
ingen bliver skæve. Dertil 
er der for lidt i.

Epileptiske anfald skader 
med sikkerhed hjernen, så 
hvorfor afvise noget, der 
kan reducere dem kraftigt 
uden tegn på bivirkninger 
(ud over livskvalitet)? For-
domme, regler og proces. 
Der mangler klinisk forsk-
ning på området, så politik 
og jura kan følge med, erfa-
ringer bevises, og olien bru-
ges mest effektivt. 

Maj-Britt understreger, 
at foreningen, hun selv (og 
Goldstein alle har konser-
vativt udgangspunkt. De 
er IKKE hippier eller ak-
tivister, men kæmper for 
brugen, fordi det er det, der 
ser ud til at virke for den 
gruppe, hvor konventionelle 
midler ikke gør.

Træt af singler  
og på vej  
med ny ep

Alex har arbejdet med børn 
det meste af sit voksne liv 
og indrømmer, at han godt 
kunne trænge til forandring 
på den front. Ikke mindst 
efter hårde år hjemme med 
sin førstefødte, der var eks-
tremt skeptisk overfor søvn. 
Børn giver meget, men er 
også hårdt arbejde. Det er 
okay at blive træt, for-sikrer 
vi og er meget forstående. 

Alex er også træt af at 
udgive singler, da de har ud-

gjort størstedelen af hans 
seneste års musikkar-riere. 
Han er tæt på at færdiggøre 
en ny EP, som han glæder 
sig til at udgive senere i år. 
Projektet er fremskyndet af 
en nedbrudt harddisk, der 
har forhindret yderligere 
nørden på tre af numrene. 
Dette tager han som et tegn 
på, at de er færdige.

Producer, rapper og 
danskpopstjerne Pharfar 
er også blevet ambassadør 
for EpilepsiHjørnet, og Alex 
afslører, at de småsludrer 
lidt om muligt samarbejde i 
den forbindelse, så det kan 
vi måske alle se frem til. Vi 
takker for besøg, engage-
ment og menneskelighed.

Tidligere popstar Alex 
Ambrose er ambassadør 
for EpilepsiHjørnet og 
har netop udgivet en 
støttesang til fordel for 
medicinsk cannabis til 
børn med lidelsen.
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Sjældent udbudt liebhaverlejlighed
direkte til havnen!.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 38F, ST. TH
HavneBryggen Polaris er tegnet Henning Larsen Architects og tegnet så al-
le har fri adgang til den fantastiske udsigt. Interiøret og materialevalget i
lejlighederne er af virkelig høj standard -køkkener fra uno form, egeplanke-
gulve 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 i særklasse en ener med 1.klasses udsigt til livet i havnen.
Skøn 4 værelses lejlighed med 2 store og meget brugbare terrasser. Lejlig-
heden har det hele; stor lys entre, 2 lækre badeværelser med separat bru-
seniche og det ene med vaskesøjle, 3 rummelige soveværelser og ikke
mindst det fantastiske køkken/stue-alrum, hvorfra der er udgang til den
60m2 store sydvendt terrasse m. have.Fra værelserne er der udgang til den
nord-østvendte terrasse. Lejligheden er hævet tilstrækkeligt over havne-
promenaden hvilket gør bådelejligheden og terrasserne private og ugene-
ret.

Kontant: 9.495.000
Ejerudgift pr. md.: 6.522
Udbetaling: 475.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 41.254/35.834

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

Placering: ST

Energi: A2015

6.sal i Gemini Residence, stor
altan og fantastisk udsigt!.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 32A, 6. 658.
Gemini Residence er nok det mest berømte byggeri på Islands Brygge og
meget kendt i bybilledet. Beliggende helt ud til havnefronten. Gemini Resi-
dence byder på faciliteter som elevator, dørtelefon, kælderrum samt privat
P-plads i P-kælderen (medfølger i prisen) Denne bolig ligger på 6. sal hvil-
ket svarer til ca. 9. - 10. sal, da Gemini har en meget høj sokkel.
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. Et fantastisk rum hvor lyset vælter ind og
hvorfra der er adgang til den store altan, der snor sig langs hele lejlighe-
den. Endvidere tilbyder lejligheden 2 gode soveværelse, det ene med eget
badeværelse og begge med store indbyggede skabe. Søger man en rum-
melig lejlighed med stor altan i en unik ejendom, er muligheden her nu!

Kontant: 8.795.000
Ejerudgift pr. md.: 4.805
Udbetaling: 440.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 38.219/33.197

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

Placering: 6

Energi: C

Stor altan, imponerende udsigt,
2 badeværelser samt bryggers!.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 75A, 4. MF
Bryggens Have er opført i 2005. Boligerne er lyse, indbydende, store lyse
opgange samt et hyggeligt gårdmiljø. Rigtig velfungerende ejerforening. I
ejendommen er der videotelefon, cykelkælder, depotrum og
parkeringskælder. Der er til lejligheden mulighed for at tilkøbe P-plads i
klæderen.
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'. Fra stuen er der
udgang til altan mod syd/vest. Her er fri udsigt til havneløbet og masser af
sol. De to værelser er rummelige og med god skabsplads. Det ene har eget
badeværelse og er derfor oplagt til lejlighedens soveværelse.

Kontant: 6.750.000
Ejerudgift pr. md.: 5.371
Udbetaling: 340.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 29.332/25.478

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

Placering: 4

Energi: B

Ny luksus 3v'er med 2 altaner,
næsten lige ud til havneløbet.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 38E, 4. TV
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, egeplanke-
gulve fra Junckers og så er der selvfølgelig gulvvarme i hele lejlighe-
den.Mellem bygningerne er der et skønt fælles gårdanlæg og under Polaris,
er der anlagt en stor aflukket parkeringskælder.
Denne skønne 3 værelses lejlighed har 2 altaner og flot udsigt til havnen,
Ørestad og fælleden. Fra entreen deles lejligheden fint og funktionelt op,
med det store køkken/stue-alrum til den ene side og badeværelse samt 2
gode værelser til den anden side. Fra stuen er der udgang til stor syd/vest-
vendte altan, hvor solen og den flotte udsigt kan nydes det meste af dag-
en. Fra det store af værelserne, lejlighedens soveværelse, er udgang til den
øst-vendte altan. Det er til lejligheden muligt at tilkøbe en p-plads i kælde-
ren.

Kontant: 5.495.000
Ejerudgift pr. md.: 4.292
Udbetaling: 275.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 23.903/20.760

Bolig m2: 101
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2017
Sag: 255CH-L0924

Placering: 4

Energi: A2015



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

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.

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

Rundholtsvej 26, 9.-3 - Islands Brygge
Egen p-plads i kælderen
Velkommen til niende sal på Islands Brygges nye bydel med nem adgang
til Amager Fælled og ca. 50 meter til nærmeste badestrand. Lejligheden
oser af kvalitet! Køkkenet er holdt i hvidt og er grebsfrit. Stor solrig altan
på 50 kvm. med den skønneste solnedgang og 180 graders udsigt mod
vand, by og natur. Soveværelse med walk-in-closet samt endnu to værel-
ser. To badeværelser med flotte mørke fliser/klinker og brusenicher. Til
lejligheden hører egen p-plads i kælderen.

A
10

Pris 8.795.000
Udb. 440.000
Ejerudg. 5.585
Brt./Nt. 38.093/32.660
Etage 9
Bolig 149 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2014
Sag 23100484
Kontakt 58587525

NYHED

VI GØR EN FORSKEL,
NÅR VI FINDER KØBERE 
FRA HELE LANDET

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 131 kvadratmetre: Entre med skabsplads, gæ-
stetoilet og badeværelse. To soveværelser. Køkkenalrummet er i åben
forbindelse til stuen og har et fantastisk lysindfald samt udgang til vest-
vendt altan med en udsigt, som skal opleves! Sælger har egen p-plads i
kælderen, som kan tilkøbes denne lejlighed.

B

Pris 7.195.000
Udb. 360.000
Ejerudg. 5.001
Brt./Nt. 31.176/26.728
Sag 23100478

Etage 6
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 2006
Kontakt 58587525

Tom Kristensens Vej 24, 1.tv. - Islands Brygge
Veldisponeret lejlighed med solrig altan
Du bydes velkommen i lejlighedens entre hvor der er god plads til over-/
fodtøj. I entreen har du endvidere adgang til lejlighedens badeværelse
som er opført i neutrale og tidsløse farvevalg og rummer separat brus,
væghængt toilet samt vaskemaskine. I stuen/alrummet mødes du af et
skønt lysindfald der gennemstrømmer hele rummet. Alrummet er indret-
tet praktisk med køkken/spiseafdeling i den ene ende samt dagligstue i
den anden ende. Fra stuen har du udgang til den store vestvendte altan,
hvorfra solen kan nydes det meste af dagen. Lejlighedens 2 værelser har
en god regulær størrelse.

B

Pris 4.095.000
Udb. 205.000
Ejerudg. 3.166
Brt./Nt. 18.620/15.747
Sag 23100477

Etage 1
Bolig 89 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2006
Kontakt 58587525

Islands Brygge 32B, 2.-219 - Islands Brygge
Sjældent udbudt lejlighed i fantastisk byggeri
Området byder på alt hvad du som moderne byboer kan ønske dig. Du
ligger tæt på det pulserende Vesterbro, hvor der også snart kommer me-
trostation ved Fisketorvet og på Islands Brygge har du naturen, vandet
samt en masse spændende restauranter, specialbutikker mv.

 C

Pris 8.995.000
Udbetaling 450.000
Ejerudgifter 4.815
Brutto/netto 38.957/33.401
Sag 23100458

Etage 2
Bolig 143 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1963/2005
Kontakt tlf. 58587525
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islands Brygge har brug for en sportshal
Af Tina Thane

Kære overborgmester 
Frank Jensen, teknik og 
miljøborgmester Nina He-
deager Olsen og kultur- og 
fritidsborgmester Francis-
ka Rosenkilde!

Lad mig starte med at op-
lyse, at denne henvendelse 
ender ud i en anmodning om 
muligheden for, at Islands 
Brygge kan få en sportshal. 
Jeg håber, at følgende beret-
ning om tre generationer af 
bryggeboere er fyldestgø-
rende dokumentation for, at 
anmodningen er berettiget 
og sportshallen tiltrængt.

Jeg er født i 1962 på Bryg-
gen. Min mand og jeg blev 
gift på Bryggen, vi har fået 
børn – og barnebarn – på 
Bryggen. Vi bor stadig alle 
på Bryggen.

Som barn måtte jeg tage 
til Sundby Hallen, når jeg 
ville dyrke sport. Det var en 
lang vej, men trafikken var 
ikke så voldsom, som den er 
i dag, så mine forældre ac-

cepterede, at jeg tog dertil 
på egen hånd, skønt de ikke 
var begejstrede for det.

I slutningen af 80’erne, da 
vores egne børn begyndte 
at gå til håndbold, fodbold 
og badminton, var situa-
tionen stadig den samme. 
Sundby Hallen var den nær-
meste mulighed, men nu 
var trafikken for voldsom 
til, at vi kunne lade børnene 
tage afsted alene. Det har 
desværre betydet, at der 
har været mange gange, 
hvor sportsaftalen måtte 
aflyses, fordi hverken min 
mand eller jeg havde mu-
lighed for at gå tidligere fra 
vores arbejde.

Samtidig var det også et 
problem for os unge at finde 
en mulighed for at dyrke 
motion/sport. Min mand 
spillede badminton i Øster-
brohallen. Det var lang vej 
at tage for at dyrke sport, 
men det var i det mindste 
en permanent løsning. Jeg 
selv skulle dog ikke tage så 
langt. Det gamle medbor-

gerhus Gimle, som lå på den 
gamle militærgrund, lejede 
på et tidspunkt lokaler ud 
til os unge, som ville dyrke 
motion. En anden gang var 
vi heldige at låne Skolen på 
Islands Brygge til at spille 
volleyball. Desværre kun en 
enkelt sæson, derefter måt-
te vi rykke til Gerbrandsko-
len. Jeg husker tiden som 
en konstant flytten rundt og 
søgen efter alternative ste-
der at dyrke sport.

Årene er gået, og nu har 
vi så fået et barnebarn. Han 
spiller fodbold i Hekla. Pro-
blemet her er, at de ingen 
steder har at spille inden-
dørs fodbold om vinteren. 
Sidste vinter var de heldige 
at kunne låne Skolen på Is-
lands Brygge lørdag mor-
gen. Den mulighed har de 
ikke denne vinter.

I år køber de så haltid – 
altså når det er muligt – i 
Hafnia-Hallen, som ligger 
ved siden af Valby Hallen. 
Mit barnebarn et lige fyldt 
syv år og kan naturligvis 

ikke selv tage turen til Val-
by, så hans mor følger ham. 
Der er langt til Valby, når 
man ikke har bil, men det 
kan selvfølgelig godt lade 
sig gøre lørdag morgen. 
Problemet er, når han skal 
til træning om onsdagen 
klokken 17. Det er umuligt 
for vores datter at nå fra ar-
bejdet til Valby til klokken 
17. 

Dette var et kort sammen-
drag af vores erfaringer i 
forbindelse med dyrkning 
af motion på Bryggen igen-
nem tre generationer.

Jeg taler jævnligt med an-
dre bryggeboere, og her er 
en del af de kommentarer, 
som går igen, når snakken 
falder på den manglende 
sportshal:

❚ Befolkningstallet på 
Bryggen er jo nærmest 
fordoblet de seneste 50 
år. Vi er blevet rigtig 
mange beboere her på 
Bryggen.

❚ Vi krydser fingre, 

hver gang vi ser en 
byggegrund, men det 
ender altid med en ny 
beboelsesejendom.

❚ Hvad mon alle de ekstra 
skattekroner går til? 
Kunne nogle af dem ikke 
gå til at bygge sportshal?

❚ Samfundet vil – i 
sundhedens navn – 
have os alle til at dyrke 
motion, selv Kronprinsen 
opfordrer til det. Men 
hvor skal vi være?

❚ Det ville være så rart 
med et sted, hvor unge 
mennesker kunne 
samles om en fornuftig 
fritidsinteresse.

❚ En sportshal vil være 
med til at bygge bro 
mellem generationerne.

❚ Næsten alle jyske 
byer – hvor små de end 
måtte være – har jo en 
sportshal. Hvorfor ikke 
os?

Til slut, kære borgmestre, 
tak fordi I gav jer tid til at 
læse min bøn. Lad det ikke 

blive ved det. Brug også tid 
på at reflektere over det, jeg 
har beskrevet. Tal eventu-
elt sammen og vis viljen til 
at gøre noget godt for såvel 
unge som gamle på Bryg-
gen. Lad os få en sportshal!

enhedslisten bakker 
op om lokale 
sportshaller

Af teknik- og 
miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen (EL)

Københavns befolkning 
vokser eksplosivt i disse 
år, og det stiller store krav 
til udviklingen af vores by. 
Både på overordnet niveau, 
men bestemt også i lokalt 
perspektiv. Behovet for 
eksempelvis gode, billige 
boliger, velfungerende in-
frastruktur og nye skoler 
er stort, og med de mange 
nye københavnere følger 
også en efterspørgsel på 
lokale fritidsløsninger og, 
som Tine Thane for eksem-
pel peger på i Bryggebladet, 
behovet for en sportshal på 
Bryggen. 

Jeg forstår til fulde ønsket 
om en sportshal i nærom-
rådet, og Tina Thane har 
bestemt også min og En-
hedslistens opbakning til 
sit ønske. For nylig behand-
lede vi i Teknik- og Miljøud-
valget en lokalplan for en 
skole i Vanløse, og her øn-
skede Enhedslisten at sløjfe 
en stor del af de 80 parke-
ringspladser, som kommu-
neplanen kræver, fordi vi 
hellere vil bruge pladsen 
til udfoldelsesmuligheder 

for børn og unge i skole-
tiden og lokale borgere i 
fritiden, ligesom de lokale 
ønsker det. Det samme er 
tilfældet på Østerbro, hvor 
skolebestyrelsen på Nørre 
Fælled Skole i forbindelse 
med en sporudvidelse ikke 
ønsker parkeringspladser 
på bekostning af friarealer 
til børnene. Den tilgang 
bakker Enhedslisten 100 
procent op om!

At skabe lokale idrætsfa-
ciliteter har adskillige for-
dele. For eksempel slipper 
man for at være afhængig af 
en bil for at kunne nå frem, 
og dermed får vi også sæn-
ket både trængslen på veje-
ne og den medfølgende luft-
forurening. Skrotter flere 
bilen, har vi ikke det samme 
behov for parkeringsplad-
ser, og dermed kan vi bruge 
pladsen til for eksempel 
sportshaller til københav-
nerne. Så hvis resten af par-
tierne i København vil bak-
ke op om at bruge mindre 
plads på parkeringspladser 
og mere på sportshaller, så 
kan Tina Thane og resten 
af Bryggen forhåbentlig se 
frem til en sportshal i nær-
området i fremtiden.

Ny idrætshal 
på vej til 
bryggeboerne

Af overborgmester Frank 
Jensen (S)

 
Tina Thane, der bor på Is-
lands Brygge, anmoder i 
denne uges avis om mulig-
heden for at få en sportshal 
til Islands Brygge.

 Derfor er jeg glad for at 
kunne fortælle, at vi allere-
de har afsat penge til en ny 
idrætshal på Islands Bryg-
ge. Den nye hal forventes 
at stå klar primo 2021, og 
den bliver en del af den nye 
skole på Artillerivej 126. 
Det er planen, at hallen skal 
kunne bruges af alle lokale 
bryggeboere og foreninger 
efter skoletid, så vi på den 
måde udnytter vores skole- 
og idrætsfaciliteter bedst 
muligt.

 Udover den kommende 
idrætshal på Bryggen har vi 
bl.a. også afsat midler til et 
vandkulturhus på Papirøen, 
en idrætshal på Amager i 
forbindelse med skolen på 
Holmbladsgade 113, en ny 
hal på Teglholmen og en ny 
hal på Sluseholmen. Idræts-
anlæg omkring Islands 
Brygge, som skal skabe 
plads til, at alle har mulig-
hed for at dyrke sport.

 Det er en mærkesag for 

mig, at Københavns børn, 
unge og voksne har et rigt 
og sundt fritidsliv med mu-
lighed for at gå til fodbold, 
svømning eller bordtennis i 
en af de mange foreninger, 
vi har i vores by. Derfor har 
jeg også i min tid som over-
borgmester været med til at 
prioritere i alt to mia. til in-
vesteringer i idrætsanlæg. 
Det skal sikre gode facilite-
ter til de mange københav-
nere, der finder glæde i at 
motionere og bevæge sig, li-
gesom Tine Thane, hendes 
børn og barnebarn. 

Bryggens aktive 
fritidsliv er en del af 
bydelens sjæl

Af Franciska Rosenkilde, 
kultur- og fritidsborgmester, 
København (Å)

 
Som indfødt københavner 
har jeg som mange andre 
borgere i byen en lang histo-
rie i og en stor kærlighed til 
den by, vi lever i.

Jeg mener, det især er de 
aktive ildsjæle, der er med 
til at gøre byen til det, den 
er – og Bryggen til en helt 
særlig bydel.

Både København og Is-
lands Brygge har udviklet 
sig. Flere borgere er kom-
met til. Byen har ændret og 
udviklet sig. Og udviklin-
gen er stadig i gang.

I takt med at København 
er vokset, har vi i Køben-
havns Borgerrepræsentati-
on gennem en lang årrække 
arbejdet med at skaffe flere 
fritidsfaciliteter til køben-
havnerne. Det er et arbejde, 
vi stadig er i gang med. Og 
det er en indsats, jeg som 
kultur- og fritidsborgme-
ster prioriterer højt.

Helt konkret kan jeg for-
tælle, at der er vedtaget en 
ny idrætshal på Ny Islands 
Brygge Skole, beliggende 
på Artillerivej 57. Skolen 
får også en offentlig tilgæn-

gelig skolegård med udsigt 
over Amager Fælled, hvor 
der vil være legeredskaber 
og fodboldbure. Ny Islands 
Brygge Skoles nye idræts-
hal og skolegård vil stå fær-
digt i år 2021. Desuden vil 
Hekla Park i år blive opgra-
deret med en kunstgræsba-
ne, så banen kan benyttes 
meget mere og året rundt.

Jeg håber, børnene i by-
delen kan få glæde af dette. 
Hvis ikke du allerede har 
været forbi Ørestad Street-
hal, vil jeg også slå et slag 
for den, selv om den ikke 
befinder sig på selve Bryg-
gen. Lethallen, der åbnede 
31. marts 2017, rummer in-
dendørs fodboldfaciliteter, 
multirum, klatrevæg og en 
udendørs fitnesspark.

Jeg håber, borgerne på 
Bryggen vil fortsætte det 
aktive liv i bydelen. Jeg vil 
kæmpe for, at bydelens bor-
gere og resten af københav-
nerne får flere og bedre fa-
ciliteter til at udfolde jer på.



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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1. Tilbage i 1994 havde de fleste 
beværtninger på Bryggen tre 
uspecificerede stykker smørrebrød samt 
pariser- og cowboytoast på menuen. Der 
fandtes dog to deciderede madsteder, 
der altid havde smørrebrød på menuen. 
Hvilken to? 

 a. Bjørnegrillen og Crazy Pizza
 b. Gimles cafeteria og T.S. Smørrebrød
 c. Bryggens Kaffebar og Café Alma

2. Tilbage i 1994 fandt man fem vaskerier 
på Bryggen: Tre møntvaskerier og to 
vaskerier. Hvor mange er der i dag?

 a. 1 møntvaskeri, 1 vaskeri og 1 renseri
 b. 2 møntvaskerier, 1 vaskeri og 1 renseri
 c. 3 møntvaskerier, 2 vaskerier og 1 

renseri

3. Er der nogensinde blevet afholdt en 
koncert i det tidligere møntvaskeri i 
Njalsgade 22?

 
 a. ja
 b.nej

4. Er der nogensinde blevet afholdt en 
Grøn Koncert på Amager Fælled (ved 
Vandrehjemmet)?

 a. ja
 b. nej

FAGREGisTER

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
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

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

galleri 
Art-Lui - Helle Louise Kierkegaard
Isafjordgade 4
22434727 - www.art-lui.com

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, Lina Nyqvist 
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

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

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

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
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og 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 22)
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politikere bør respektere 
fredningslovgivningen
Af Knud Erik Hansen og 
Peter Alving, henholdsvis 
næstformand og 
bestyrelsesmedlem 
i Danmarks 
Naturfredningsforening 
København

Regeringen har fremsat et 
forslag til en lov, der helt 
uhørt skal ophæve natur-
fredningen af fire områder 
i Københavns Kommune: 
Stejlepladsen i Sydhavnen, 
campinggrunden (også 
kaldet Lærkesletten) på 
Amager Fælled, Selinevej 
Nord ved Sjællandsbroen 
– og Bellahøjmarken i Van-
løse.

På de tre førstnævnte 
områder er formålet med 
affredningen at skaffe pen-
ge til det statslige og kom-
munale byudviklingssel-

skab By & Havn ved at lade 
selskabet sælge grundene 
til byggeri. Penge, som By 
& Havn ellers havde regnet 
med at indtjene ved at byg-
ge på den gamle strandeng 
på Amager Fælled. Køben-
havns Kommune har vur-
deret, formentligt korrekt, 
at områderne ikke kan af-
fredes ved at lade sagen gå 
igennem Fredningsnæv-
net, som ellers varetager 
den slags spørgsmål. Råd-
huset har da i stedet bedt 
Folketinget om at lave en 
særlov, der ophæver fred-
ningerne.

Regeringens og kommu-
nens fremgangsmåde er 
stik imod hele hensigten 
med naturbeskyttelseslo-
ven. Fredninger er for evigt 
og skal beskytte de fredede 
områder mod økonomisk 

spekulation. Med denne 
særlov river Folketinget hul 
i naturbeskyttelsen i Dan-
mark, hvis Folketinget til-
lader, at begrænsede økono-
miske interesser går forud 
for fredningsbestemmelser. 
Det er uhørt og stærkt be-
kymrende i forhold til alle 
nuværende og fremtidige 
fredninger.

I forbindelse med Borger-
repræsentationens bestræ-
belser på at finde en løsning 
på Amager Fælled-sagen 
har mange partier i Folke-
tinget givet udtryk for, at de 
vil støtte et løsningsforslag 
fra kommunen. Derfor me-
ner de nu at være forplig-
tede til at følge kommunens 
anmodning. Men det er et 
udtryk for ansvarsforflygti-
gelse.

Folketinget har deres 

eget ansvarsområde. Det 
er uansvarligt ikke at tage 
vare på det og blot følge 
kommunens ønsker. Det 
er Folketingets ansvar at 
vurdere, om de vil under-
minere betydningen af fred-
ninger, og om det er etisk 
og moralsk forsvarligt at 
ophæve fredninger ved lov 
for at tilgodese et selskabs 
økonomi.

Det er kommunens op-
gave at vurdere, hvor en 
bebyggelse kan ligge – men 
ikke at tage stilling til, om 
en fredning kan og bør op-
hæves. 

Folketinget bør give 
denne sag tilbage til Kø-
benhavns Kommune – og 
kommunen bør respektere 
fredningslovgivningen og 
søge fredningerne ophævet 
ad denne vej.

Motions- og mødestedet
Af Gunnar Perner, Eva 
Laugesen, Bodil Buhelt og 
Janie Strüwing

I Bryggebladet 10. januar 
2019 var der to omtaler af 
det nu nedlagte motionsom-
råde i Den grønne Kile mel-
lem Artillerivej og gaden 
Islands Brygge.

Den ene viste et foto af 
den bare jord, hvor redska-
berne havde stået, og man 
kunne læse, at de havde 
været i så dårlig stand, at 
det kunne være risikabelt at 
bruge dem. Det andet ind-
læg var et stort suk over de 
nedtagne motionsredska-
ber, og skribenten pegede 
på, at der generelt var for 
få steder i kommunen med 
mulighed for motion og leg.

Vi er nogle lokale borgere, 
der satte det hele i gang, og 
vi vil gerne fortælle den lille 
historie bag. Vi har nemlig 
jubilæum her i januar, 10 år.

Vi var få år tidligere flyt-
tet til den nye bydel på 
Islands Brygge – Havne-
staden – på hvis jord, den 
berygtede Soyakagefabrik 
tidligere havde produce-
ret blandt andet klor til 
industri og husholdnin-
ger. Vi traf hinanden til et 
såkaldt fremtidsværksted 
i kulturhuset, der var en 
opfølgning på ”Bryggens 
brokkedag”, der havde 
udspillet sig i april 2008 
foran Brugsen i Njalsgade. 
Fremtidsværkstedet skulle 
arbejde videre med utopier 
og visioner om "det gode 
liv". Blandt mange forslag 
var solceller på alle ejen-
domme, cafe på vandet og 
mere liv mellem husene.

Vi fandt sammen til mø-
det og fik lyst til at arbejde 
videre. Med støtte fra det 
kommunale Miljøpunkt 
Amager fik vi en forening 
op at stå. Vi kaldte den SAM 
– Sammen om Bryggen. 
Vores formål var: At skabe 
mere liv i det nye sydlige 
Bryggen, (dengang stop-
pede de sydligste byggerier 
ved Irma i A-Huset), og at 

skabe kontakt mellem det 
gamle og det nye Bryggen. 

Cafe eller i det mindste 
et mødested
SAM kæmpede bravt for 
at skabe aktiviteter og liv 
i nærområdet. Vi så Axel 
Heides Plads – dengang en 
stenørken med helt anar-
kistisk cykeltrafik – som 
en mulig samlingsplads 
med cafe/kiosk, borde og 
bænke og noget grønt. Må-
ske et skib ved kajen med 
cafe. Men det gik op for os, 
at plads og kaj tilhørte en 
privat grundejerforening 
opstået efter salget af so-
yakageområdet. Og denne 
grundejerforening var ikke 
interesseret i aktiviteter, 
der kunne medføre udgifter 
for grundejerne, og påpege-
de også, at der skulle løses 
nogle trafikale problemer 
på pladsen – senere. SAM 
fik dog gennem et par år 
tilladelse til at arrangere 
forskellige events. Vi fej-
rede Havnestadens 10-års 
fødselsdag med langt kaf-
febord, vi holdt cirkus med 
tilhørende debat på græsset 
i Axel Heides Gade, vi rejste 

juletræ et par år på den "øde 
plads" og holdt fastelavn for 
børnene. Alt sammen med 
stor opbakning fra lokale 
beboere.

SAM drømte videre om 
et mødested, det lokale ga-
dekær. Og vi fik ny energi, 
da vi fik kontakt til Birthe 
Kofoed, en meget dynamisk 
kvinde der havde skabt 
firmaet "Sundhed og Livs-
mod". Firmaet stod bag 
nogle motionsparker med 
de karakteristiske træred-
skaber opstillet rundt om 
i landet, blandt andet ved 
Sølund Plejecenter ved sø-
erne i København.

Motion som i Kina 
Filosofien bag er, at det skal 
være nemt at få motion, 
lige som man ser i Kina, 
måske på vej til og fra ar-
bejde, uden at skifte til træ-
ningstøj. Og det skal være 
hyggeligt. Derfor skal der 
være bænke til snak og me-
get gerne legeredskaber til 
børn. SAM fik bevilget pen-
ge fra en pulje i den lokale 
Danske Bank, fik tilladelse 
fra grundejerforeningen og 
holdt en flot indvielse 10. 

september 2009 med sund-
hedsborgmester Mogens 
Lønborg til at klippe snoren 
og Frede Fup til at give den 
gas med sang og musik. 
Motions- og Mødestedet 
var en realitet, og der blev 
fulgt op med instruktion og 
sundhedsarrangementer. 

Apparaterne blev ret po-
pulære, men, indrømmet, 
med tiden også lidt flossede 
af udseende. Så en dag i 
2019 faldt de for grundejer-
foreningens store opryd-
ningssav.

Og SAM faldt for mang-
lende medlemmer. Besty-
relsen sivede over i andre 
engagementer, flere gik ind 
i Islands Brygges Lokal-
råd. Men her på falderebet 
vil vi med udgangspunkt 
i grundejerforeningsfor-
mandens positive noter i 
Bryggebladet opfordre nye 
kræfter til at tage fat: Som 
der stod i debatindlægget, 
mangler børn og unge mu-
lighed for fysisk udfoldelse 
i nærmiljøet. Det ville være 
dejligt med en fin plads med 
moderne redskaber til glad 
leg og motion her i lokalom-
rådet. Tag stafetten op efter 
SAM!

Vågn op, 
Christiansborg!
Af Mads Raaschou, 
formand for Dansk Byggeri 
Hovedstaden

Når vi i Dansk Byggeri Ho-
vedstaden er rundt for at 
tale med borgmestrene i 
hovedstadskommunerne, 
hører vi det igen og igen: 
Kommunerne vil gerne ud-
bygge og forbedre veje, sti-
er og pladser. Der er penge 
til det i kommunekasserne, 
men anlægsprojekterne må 
udskydes på grund af an-
lægsloftet. 

Anlægsloftet er en årlig 
aftale mellem regeringen 
og Kommunernes Lands-
forening (KL), der sætter et 
loft på, hvor mange skatte-
kroner kommunerne år for 
år må bruge på at forbedre 
kommunale bygninger og 
lokal infrastruktur.

Senest har Teknik- og 
Miljøudvalget i København 
skåret anlægsbudgettet ned 
i år med 575 millioner kro-
ner på grund af det kommu-
nale anlægsloft. Samlet set 
er man alene i København 
nødt til at reducere investe-
ringer med over to milliar-
der kroner som følge af an-

lægsloftet. Det er trist at se, 
at fornuftige og nødvendige 
projekter, der styrker for 
eksempel trafiksikkerhe-
den, fremkommeligheden 
og klimasikringen, ikke 
kan gennemføres.

I Dansk Byggeri Hoved-
staden synes vi, at det kom-
munale anlægsloft er ude af 
trit med den befolkningstil-
vækst, vi ser i hovedstads-
området. Det hænger slet 
ikke sammen. Borgerne 
fortjener også en bedre og 
mere udbygget infrastruk-
tur – ikke mindst på vejene. 
De seneste beregninger vi-
ser, at trængslen på tre år 
er steget med 25 procent i 
hovedstadsområdet. Det gi-
ver mere stress og jag i dag-
ligdagen. Det betyder også, 
at virksomhederne har svæ-
rere ved at rekruttere ar-
bejdskraft, når potentielle 
medarbejdere vælger en 
arbejdsplads fra på grund af 
trængsel og for lang trans-
porttid.

Der er brug for, at parti-
erne bag aftalen om anlægs-
loftet sætter en grundlæg-
gende revision af ordningen 
i gang.

en kortslutning af 
den demokratiske 
proces

Af: Badar Shah, politisk 
ordfører for Alternativet i 
Borgerrepræsentationen

I 2018 besluttede budget-
partierne i København at 
bygge på Amager Fælled 
– til trods for, at en stor del 
af københavnerne var imod 
byggeriet. Det politiske fler-
tal ønskede ikke at forholde 
sig til folkets ønsker og blev 
enige om at bygge 2.500 
boliger på Amager Fælleds 
campingareal og to andre 
grønne områder på Amager 
og i Sydhavnen.

De arealer, som skal be-
bygges, er fredede, og nor-
malt skal arealer affredes 
igennem Fredningsnævnet. 
Men arealerne på Amager 

Fælled skal ikke forbi Fred-
ningsnævnet, nej. De bliver 
affredet via et lovforslag i 
Folketinget i februar må-
ned. Hvorfor? Det ønsker de 
beslutningsdygtige politi-
ske partier ikke at svare på.

Alternativet har altid stil-
let sig kritisk over for byg-
geriet på Amager Fælled 
og stiller sig nu også kri-
tisk over for denne proces-
suelle omgåelse af reglerne 
for affredning. Det holder 
simpelthen ikke. Vil man 
virkelig gerne skabe et de-
mokratisk underskud, lave 
processuel sjusk og ofre 
fredede grønne arealer for 
flere boliger? Jeg synes, po-
litikerne skylder borgerne 
et svar.
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Test din viden - svar

KiRKE

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

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

Søndag d. 17. februar kl. 11
Højmesse
ved Michael Krogstrup Nissen

Torsdag d. 21. februar kl. 17
Ulvetimegudstjeneste
ved Per Ramsdal

Lørdag d. 23. februar kl. 10
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 24. februar kl. 11
Højmesse
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 3. marts kl. 11
Fastelavn  
– Familiegudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

 
redaktion@bryggebladet.dk

HAR du 
eT Tip?

RYGTEBLADET

TORSDAG D. 28. FEBRUAR KL. 19.30
KONcERT MED  
MAMES BABEGENUSH

Tekst og foto: Jean Gauthier

SØNDAG D. 3. MARTS KL. 11.00
FASTELAVN 

Familiegudstjeneste om dengang Jesus blev døbt.Gudstjenesten varer ca. 
30 minutter og er tilrettelagt særligt for børn, men til fornøjelse for alle. 
Kom gerne udklædt, børn såvel som voksne! Efter gudstjenesten er der 
fastelavnsboller og kakaomælk, kaffe og te i menighedssalen. Vi slutter 
med tøndeslagning i kirkehaven. Ingen tilmelding – fri entré. Mames Babegenush er et 

vibrerende, dynamisk og helt 
originalt band af forskellige 
musikere, som blander den 
traditionelt jødiske klezmer – 
folkemusik til bryllupper og andre 
ceremonier i synagogen tilbage i 
1700-tallet – med sydeuropæisk 
folkemusik og den skandinaviske 

folketone. Musikken, som er 
sprængfyldt med glæde og 
melankoli og stærkt rytmisk, får 
taget til at løfte sig og publikum i 
bevægelse. 
Koncerten arrangeres i samarbejde 
med Studentermenigheden, og der 
er fri entré.
(Foto: Tobias Wilner)

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

1. (b). gimles cafeteria og T.S. 
Smørrebrød. Bjørnegrillen og 
Crazy pizza var mest fastfood, 
Bryggens Kaffebar var lukket 
og Café Alma endnu ikke åben 
i 1994.
2. (b). 2 møntvaskerier, 1 vaskeri 
og 1 renseri, hvis man tæller 

Smut’s vaskeri i Njalsgade med.
3. (a) ja. i anledning af Venter 
på Fars tredje cd "du har så 
evigt ret, min ven" sang bl. 
a. Anne dorthe Michelsen til 
vaskerigæster og pressefolk den 
25. januar 2005
4. (b) nej

ONSDAG D. 13. OG 27. FEBRUAR KL. 17.00
FyRAFTENSGUDSTjENESTE
Nu starter fyraftensgudstjenesterne igen. Kom og vær med til en stille halv 
time med ord og toner til eftertanke i stearinlysenes skær. Gudstjenesterne 
er åbne for alle, og det er studenterpræsterne Camilla Aggersbjerg og Inger 
Lundager, der på skift står for dem.

ONSDAG D. 27.  
FEBRUAR KL. 14.00
UD OG SE  
MED HT
Forårets tema for HT-klubben er 
besøg i andre kirker, og vi lægger ud 
med en tur til Amagerbro Frikirke, 
hvor vi får rundvisning og kaffe Vi 
mødes i Hans Tausens kirke kl. 14 
og tager med selvbetalt offentlig 
transport til Tingvej. Alle er 
velkomne til at deltage.

ONSDAG D. 13. FEBRUAR KL. 14.00
SAMTALE OM TRO OG EKSISTENS
Denne gang skal vi snakke om "Nærvær og skærmens magi".
Hvad gør "skærmens magi" ved os og ved vore relationer. Hvornår og 
hvordan oplever vi nærvær i vores liv. Alle er velkomne til at deltage. Vi 
mødes i konfirmandlokalet på 1. sal over en kop kaffe.

TORSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 17.00
ULVETIME  
– FOR BøRN OG DERES VOKSNE
Kom til børnegudstjeneste og fællesspisning. Det bliver ikke kedeligt, når 
sognepræst Per Ramsdal og sognemedhjælper Ruben Harbo fortolker 
bibelen for børn. Bagefter sørger kirken for mad til alle. Tilmelding til 
spisning senest tirsdag til kirkekontoret. (25 kr. for voksne).
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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.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Klinikfællesskab i gunløgs-
gade. Zoneterapeut Lise 
Breusch Klinkby, sanselig.dk, 
og akupunktør Gry Schiær 
Feldhütter, akupunkturligvis.
dk har slået sig sammen i 
nye lokaler i Gunløgsgade 
3. De to bryggeboer holder 
reception torsdag den 28. 
februar fra 15 til 20.
Psykologhus med vokseværk. 
Psykologerne Anita Øland og 
Manja Nash Førby er flyttet 
fra Reykjaviksgade til nye og 
større lokaler ved Kigkurren, 
lige under tandlægerne. Ind-
vielsen er allerede fejret. Fle-
re psykologer er nu tilknyttet 
de nyindrettede lokaler. Læs 
mere på psykolog.dk 
Indkøbsvogn ved den store 
høj. Trasker man flere kilo-
meter på kryds og tværs af 
Amager Fælled i følgeskab 
med en hund, opdager man 
til tider genstande, som ikke 
bør være dér, langt inde på 
Fælleden. Her en indkøbs-
vogn ved bunden af den 
store høj.   

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

Flytning af Bryg-
genet emails til 
One.com er i gang
Flytningen af Bryggenets 
email-domæner fra Dansk 
Kabel TV til One.com er 
nu gennemført, og alle 
brugere, der har bedt om 
at få bevaret deres email-
adresser har fået tilsendt 
login-oplysninger inklusive 
et midlertidigt password.
Bryggenet opfordrer kraftigt 
til at ændre password sna-
rest muligt via One.com’s 
webmail-løsning.
Det indebærer, at alle nye 
emails til de flyttede adres-
ser vil blive leveret til din 
nye email-konto hos One.
com, så der vil ikke komme 
flere nye emails til Dansk 
Kabel TV. 
Du kan dog stadig frem til 
31. marts 2019 tilgå din 
konto hos Dansk Kabel TV 
for at se eller hente dine 
gamle email-beskeder.

Hvis du har bedt om at få 
bevaret din email men ikke 
har modtaget information 
og password fra Bryggenet, 
bør du skrive til bevarmi-
nemail@bryggenet.dk så vi 
kan få rettet op på det.

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

T.S. Smørrebrød 25 år. Skulle 
man i dag få en snak med 
banken om at låne til opstart 
af et madsted med åbnings-
tider begrænset fra 7:00 til 
14:00, mandag til fredag, 
med et menukort bestående 
hovedsageligt af smørrebrød, 
sandwich og salater, uden 
servering af latte, cortado, 
macchiato og specialøl, vil 
bankrådgiveren se mistroisk 
på én. Ikke desto mindre 
findes der sådan et madsted, 
og efter alt at dømme kører 
det godt på 25. år. Til hver-
dag er der altid lange køer 
ved frokosttid. Torsdag den 
28. februar holder indehave-
ren Ann, søsteren Helle og 
personalet hos T.S. Smørre-
brød reception. Det sker den 
28. februar mellem 10 og 18. 

Vandreservoiret på Fælleden. 
Efter den tørre sommer blev 
vi bekymrede over vandni-
veauet i Grønjordssø. Men 
bekymringen er erstattet 
af glæde, nu hvor efteråret 
og vinteren har vist sig fra 
sin normale, våde og typisk 
danske side. Vandniveauet 
er næsten tilbage på det 
normale. Grønjordssø er en 
lavvandet sø med en gen-
nemsnitsdybde på 1,5 meter. 
Søen får ikke tilført vand fra 
åer og andre kilder, men kun 
fra regnvand. Grønjordssø 
betragtes som den vigtigste 
fuglelokalitet på Amager 
Fælled.

Telt på Fælleden. Omtrent 
100 meter fra den store høj 
på Amager Fælled finder 
man et telt af mærket ’basic’. 
Tilsyneladende er der ingen, 
der bruger teltet til overnat-
ning, men sandsynligvis kun 
til opbevaring. Rundt om 
teltet ser man efterladte pla-
stikposer, en tom flaske billig 
vodka samt et par sorte, 
forholdsvis nye kondisko. 

indkøbsvogn ved den store høj. Trasker man flere kilometer på kryds og tværs af Amager Fæl-
led i følgeskab med en hund, opdager man til tider genstande, som ikke bør være dér, langt 
inde på Fælleden. Her en indkøbsvogn ved bunden af den store høj.   



24 BRYGGEBLADET 7. februar 2019NATUR

Radiatorrumpen
Lappedykkeren slikker sol med 
måsen, når vinterkulden bider

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Marie Hale /Flickr
redaktion@bryggebladet.dk

Her i februar og den kom-
mende kolde tid er der de al-
lerbedste muligheder for at 
møde den fjerede korkprop, 
den lille lappedykker eller 
liden lap. Faktisk er der 100 
procent chance for at møde 
den lille, sjove fugl i sydhav-
nen nede ved stigbordene – 
ja, det er det, man kalder en 
sluse. I skal blot cykle eller 
skubbe barnevognen langs 
Bryggen ned mod Sjæl-
landsbroen. Her kan man 
stå og se den meget char-
merende lille fugl – og den 
går, som små hundehvalpe, 
lige i hjertet.

Den gemmer sig i vege-
tationen en stor del af som-
meren, da de ingen venner 
har. Rovfugle, krager og 
selv søens gedder prøver at 
hapse dem. Men efter un-
gerne er sendt afsted, kom-
mer den lille lap ud i det fri 
og overvintrer ved strøm-
mende vand hele vinteren. 
På Amager er der bare flest. 
I mine kajakture er de over 
det hele, som små muldvar-
peskud der pludselig for-
svinder. 

De dykker hele tiden efter 

små krebsdyr og fisk. De er 
på deres absolut nordgræn-
se for overlevelse. Liden lap 
er den mindste svømme-
fugl herhjemme, og dens 
størrelse gør, at overfladen 
er meget stor, og den har 
meget større varmetab end 
dens storebror, toppet lap-
pedykker. Varmetabet er 
omvendt proportionalt med 
kropsstørrelsen. Man ken-
der det fra for eksempel 
sæler, pænt runde og med 
mega højt BMI.

Rumpen i syd
En af den lille lappedykkers 
fiffige tricks er, at den har 
en tynd fjerdragt på rum-
pen, og når solen er frem-
me, stikker den sin stump-
rumpe mod solen og får sol 
lige ind på huden. En slags 
radiatorrumpe. Og måske 
for den orienteringsforvir-
rede naturgæst kan man 
via lille lappedykkers hvide 
popo spotte, hvor syd er.

Små er de, vejer mellem 
100-200 gram. En solsort 
vejer 100 gram, og en top-
pet lappedykker vejer cirka 
et kilo.

De dykker konstant, både 
på grund af de store mæng-
der mad de skal have, og 

som skjul for fjender. Den 
spiser en pæn stor del af sin 
kropsvægt om dagen. En 
slags halvfætter angående 

kropslige udfordringer er 
spidsmusen. Den skal spise 
op til tre fjerdedele af sin 
kropsvægt om dagen. 

ej røven i vand-
skorpen – men 

mod solen.
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