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Go GoBoat!

Bådudlejningsvirksomheden 
GoBoat vandt Københavns 
Kommunes Erhvervspris 
og skal nu være med til at 
sætte kursen for kommunens 
erhvervspolitik.

Spiren blev 
omplantet

Planteprojektet Spiren spirer 
videre med politikernes 
godkendelse. Men det bliver 
delvist flyttet væk fra danse-
pladsen.

Banklån til nyt 
vinterbadehus

Bjarke Ingels Groups storsti-
lede vinterbadeanlæg bliver 
en realitet. Men vinterbader-
ne må optage et millionlån i 
banken for at betale gildet.

vinterbad bryggen
skitseforslag      s.15

David Lorentzen
Indehaver Min Bolighandel - Amager
Tlf. 70 254 264 • Mobil: 5290 0012
david@minbolighandel.dk

Islands Brygge & Ørestad

Jeg sælger Islands Brygge...
...ring for gratis vurdering 5290 0012

7010 0077

Husk Estate, når du
skal sælge din bolig.
Estate Amager, Islands Brygge, 
Ørestad, Tårnby & Kastrup

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

D A N S K E  O S T E
O

P
A

T
E

R

DIN TANDLÆGE  
PÅ ISLANDS BRYGGE

- NÆRVÆR OG  
PERSONLIG SERVICE

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

Rekordløb
Med mere end 13.000 deltagere og 
en vindertid på under to timer og ti 
minutter slog weekendens maraton 
alle rekorder. Vi fandt to lokale 
blandt de tusindvis af løbere.
Side 10-11

Foto: Ricardo Ramirez
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Spiren begynder at slå rødder
Miljøprojektet Spiren kan ikke komme til at ligge på Bryggens Plads, som 
initiativtagerne, Islands Brygges Lokalråd og Skolehaven Islands Brygge, 
ellers havde ønsket, og skal i stedet rykkes hen til en nærliggende betonmur. 
Det er dog ikke en dealbreaker for Islands Brygges Lokalråd

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Holger 
Conradsen

redaktion@bryggebladet.dk

Det første frø til Miljøpro-
jektet Spiren blev plantet 
i sidste uge, da Teknik- og 
Miljøudvalget vendte tom-
melfingeren op til, at Spiren 
kan ligge i Havneparken. 
Det blev dog ikke på Bryg-
gens Plads, som de lokale 
initiativtagere, Islands 
Brygges Lokalråd og Sko-
lehaven Islands Brygge, 
ellers havde håbet på, men 
i stedet ved en betonmur, 
der ligger lige ved siden af 
pladsen. 

Årsagen til, at Spiren 
ikke kunne ligge på selve 
pladsen, er, at pladsen 
ifølge Teknik- og Miljøfor-
valtningen bliver brugt til 
forskellige events som for 
eksempel Kulturhavn og 
det netop overståede CPH 

Marathon, som Spiren så 
ville stå i vejen for.

Kompromis
Susse Stuhr fra Islands 
Brygges Lokalråd var no-
get overrasket, da hun 
så, at politikerne havde 
besluttet at rykke Spiren. 
Hun har nemlig gennem 
længere tid stået for flere 
møder med bryggeboere, 
de såkaldte Saloner på 
Bryggen, hvor temaet net-
op har været, hvad Bryg-
gens Plads skal bruges til. 
Og hun har været med til 
at tage initiativet til Mil-
jøprojektet Spiren baseret 
på den inspiration, hun har 
fået fra møderne.

– Det har været vigtigt, 
at Spiren kommer til at lig-
ge på pladsen, fordi vi har 
haft en lang proces, hvor 
vi har involveret en masse 
bryggeboere, der er kom-
met med deres drømme og 

ønsker for pladsen. Og det 
ville jeg gerne realisere for 
dem, siger Susse Stuhr. 

Til trods for at Spiren 
ikke kan ligge på pladsen, 
så slår det ikke Susse Stuhr 
helt ud. Det er nemlig kun 
selve bygningen, der kom-
mer til at blive et bære-
dygtigt hus på 30 til 40 
kvadratmeter, der ikke må 
ligge på pladsen. Projektet 
må afholde deres forskel-
lige aktiviteter på pladsen, 
og deres plantekasser må 
også godt stå der.

– Da jeg fik talt med for-
valtningen og fandt ud at, 
at beslutninger kun var en 
rammeaftale, og at vi godt 
kunne bruge pladsen til alle 
de aktiviteter, som vi går og 
drømmer om, så åndede jeg 
lettet op. Det her er noget, 
som vi godt kan arbejde 
med, siger Susse Stuhr.

De næste skridt for Is-
lands Brygges Lokalråd og 
Skolehaven Islands Brygge 

bliver at lave en ansøgning 
baseret på de nye ændrin-
ger.

Lokal bæredygtighed
Det var i starten planen, at 
Spiren skulle være en kup-
pel, men det var svært at re-
alisere, så initiativtagerne 
bag projektet blev nødt til 
at sadle om, og bygningen 
har nu skiftet form og stør-
relse til et firkantet hus på 
30 til 40 kvadratmeter, der 
selv genererer strøm og er 
bygget bæredygtigt. Idéen 
bag Spiren er at skabe en 
grøn oase på Bryggen, 
hvor lokale kan samles om 
madlavning, dyrkning af 
grøntsager, eller hvad de 
nu ellers kan finde på. Det 
er meningen, at Spiren skal 
være i Havneparken over 
en to-årig periode, hvoref-
ter den for eksempel kan 
flyttes til en anden by eller 
bydel.

Miljøprojektet Spiren 
skal rykke hovedbygnin-
gen, så den ikke ligger 
på selve Bryggens Plads, 
men projektets aktivite-
ter og plantekasser kan 
godt foregå og være på 
pladsen.

Klima fra Ø til Å
Enhedslisten og Alternativet afholder 
vælgermøde med fokus på klimaet 
og Amager Fælled. Det er begge 
emner, som de to parti partier er 
meget enige om

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Skal Amager Fælled af-
fredes? Nej. Skal Danmark 
have klimaplaner, så vi kan 
leve op til Paris-aftalen? Ja. 
På de to punkter er Alterna-
tivet og Enhedslisten røren-
de enige, så derfor inviterer 
de til vælger/dialogmøde, 
hvor de fremmødte skal se, 
om de kan finde svarene 
på spørgsmålene: Hvordan 
redder vi planeten, og hvor-
dan redder vi fælleden?

Til at fremlægge de to 
partiers bud på, hvordan 

henholdsvis planeten og 
fælleden skal reddes kom-
mer de to folketingskan-
didater Rune Lund fra En-
hedslisten og Christian Poll 
fra Alternativet. De sidder 
begge i Folketinget i forve-
jen, og er klar til at lytte til, 
hvad de deltagende har af 
bud på, hvordan naturen ge-
nerelt og lokalt kan reddes.

Der er gratis kaffe til alle 
og kaj-kager til de første.

 

Krunch, Øresundsvej 14, 
onsdag den 29. maj fra klok-
ken 16 til 18, gratis entré.

Badesæsonen sprang ud før tid
Havnebadet er åbent, og det er 15 dage tidligere end normalt. Badet har nemlig 
langt flere besøgende i starten af sæsonen end i slutningen, og derfor har 
kommunen besluttet at forskyde sæsonen godt to uger

Foto: R
icardo R

am
irez
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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 10 • Islands Brygge

tirsdag-fredag  12 – 17:30 lørdag 11– 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

klinik for sundhed & velvære · www.slowmotion.dk

FEMININ NYHED 
I SLOWMOTION
Vi tilbyder nu massage af erfaren 
kvindelig massør. Hun hedder Louise.
Louise tilbyder også japansk lifting. 

Book tid hos Louise på slowmtion.dk 
eller se mere om hold- og massagetider 
på www.slowmotion.dk eller ring på 
40556860. 
 
Vi glæder os til at se dig i Slowmotion,
Egilsgade 22, Islands Brygge.

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: 9:00 - 13:00 · tirs., ons., fre.: 
9.30-17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Cecilie blev udlært 
den 15. januar. Vi er 
så heldig at Cecilie har 
valgt at blive hos os.

Kærlig hilsen
Stine, Emma, Casper og 
Laila.

Ps.: Du kan nu også booke 
tider mandage mellem  
kl. 9:00 - 13:00

Kinesisk akupunktur
v/Can Hong

Jeg har udført  
akupunkturbehandling  
i over 30 år. 
På min hjemmeside: 
www.akuyao.dk
kan man læse om  
de behandlingsformer  
jeg arbejder med.

tidsbestilling på tlf. 29646178
e-mail: canhong.frank@gmail.com

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

vinterbad bryggen
skitseforslag      s.15

Vinterbadere låner millioner i 
banken til stort, nyt badeanlæg
Medlemmerne af Vinterbad Bryggen gav på foreningens 
generalforsamling opbakning til, at bestyrelsen låner 
12-13 millioner kroner i banken til at bygge det planlagte 
storstilede vinterbadeanlæg i forlængelse af det 
eksisterende havnebad

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Bjarke Ingels 
Group
redaktion@bryggebladet.dk

Der var massiv opbakning 
til bestyrelsens projektfor-
slag, da foreningens med-
lemmer skulle vælge en 
vej frem for et kommende 
nyt vinterbadeanlæg ved 
havnebadet. Med 165 stem-
mer for og kun 17 imod gav 
medlemmerne grønt lys til, 
at foreningen låner mellem 
12-13 millioner kroner i 
banken til at finansiere den 
model, der har været på bor-
det siden 2015. De gik også 
med til at lade kontingentet 
stige med 200 kroner om 
året som en del af finansie-
ringen. 

Fra 11 til 30 millioner
Der er løbet en del vand 
gennem havnen, siden po-
litikerne i budgetaftalen 
for 2016 satte næsten 11,4 
millioner af til et nyt vinter-
badeanlæg i vandet ud for 
Havneparken. Stregerne 
var passende nok slået af 
den verdensberømte tegne-
stue Bjarke Ingels Group, 
der også stod bag det ek-
sisterende Havnebad, som 
det nye anlæg bliver en di-
rekte forlængelse af. 

Budgetpartiernes betin-
gelser for at frigive de 11,4 
millioner var, at vinterba-
derne selv stod for restbe-
løbet, som skulle tegne sig 
for ‘størstedelen af finan-
sieringen’. Og da den sam-
lede pris for hele baduljen 
er estimeret til omegnen af 
30 millioner kroner, havde 

klubben en stor opgave 
foran sig med at kradse de 
resterende godt 18 millio-
ner ind. 

Den daværende besty-
relse i Vinterbad Bryggen 
brugte en del tid og energi 
på at søge forskellige fonde, 
men uden held.

– Fondene ville helst 
støtte innovative og nyska-
bende projekter, og vinter-
badeklubhuse har desværre 
mistet sin ‘nyhedsværdi’. 
Derfor har projektet endnu 
ikke opnåede fondsmidler, 
fortæller medlem af den 
nuværende bestyrelse og af 
Projektgruppe Nybad De-
nise Ditte Friis.

Lån og spar op
Derfor har bestyrelsen la-
vet en ny finansieringsplan, 
hvor foreningen selv betaler 
restbeløbet uden fondsstøt-
te. Præcis hvordan ønsker 
Denise Ditte Friis ikke at 
oplyse. Men af projektfor-
slaget, der blev præsenteret 
ved generalforsamlingen, 
og som Bryggebladet er i 
besiddelse af, fremgår det, 
at størstedelen af beløbet 
skal opnås gennem bank-
lån. 

Specifikt skal man ud og 
låne mellem 12,5-13 millio-
ner. Dertil spæder man fem 
millioner til fra foreningens 
egenkapital, og så er man 
ved at være i mål økono-
misk.

Rettidig omhu
Af projektforslaget fremgår 
det også, at både kommu-
nen samt foreningens bank 

har udtrykt en forventning 
om et øget egenbidrag fra 
forening i form af en for-
højelse af medlemmernes 
kontingent som et udtryk 
for økonomisk ansvarlig-
hed. Man skal med andre 
ord ikke låne flere penge 
end højst nødvendigt for 
at bibeholde det nuværen-
de kontingent, der er lavt 
sammenlignet med andre 
vinterbadeklubber i køben-
havnsområdet.

Derfor vil kontingentet 
i første omgang stige til 
600 kroner om året, og når 
byggeriet går i gang til 700 
kroner om året. Det bringer 
prisen på niveau med andre 
omkringliggende klubber. 
Når anlægget står færdigt, 
og der er overblik over ved-
ligeholdelsesudgifter, med-
lemsudvikling med mere, 
bliver der på en generalfor-
samling taget stilling til pri-
sen fremadrettet. 

Sæt i gang
Med den store opbakning 
fra foreningens medlem-
mer er bestyrelsen klar til 
at trække i arbejdstøjet.

– Medlemmerne har givet 
os tilsagn til, at vi kan gå vi-
dere med projektet. De har 
sagt ja til det arkitektoniske 
ydre og til finansieringspla-
nen. Bestyrelsen kan derfor 
nu tage de næste skridt for 
projektet, forklarer Denise 
Ditte Friis og fortsætter:

– Bestyrelsen kan nu fø-
rer projektet til næste fase, 
hvor der skal vælges entre-
priseform, spørgsmålet om 
udbud, og bestemme samt 
ansætte en bygherreråd-

giver. Derudover skal vi i 
kontakt med lokalrådet for 
at præsentere dem for pro-
jektet, og få en god dialog.

Hvis alt kører på skinner, 
skulle anlægget, ifølge De-
nise Ditte Friis, stå klar om 
to år.

de oprindelige skit-
ser fra BiG er blevet 

revideret, så både 
bassin og klublokaler 

bliver større for at 
gøre plads til det sti-

gende medlemstal.
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GoBoat 
vinder 

erhvervspris
GoBoat har vundet 

Københavns Kommunes 
Erhvervspris i kategorien 
København som attraktiv 

storby. Marketingchef 
Kasper Eich-Romme er 

lykkelig og taknemmelig 
for prisen, som han 

mener er en sejr for alle 
virksomhedens ansatte

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

– Please, mand. Lad det nu 
være os, der vinder.

Sådan tænkte Kasper 
Eich-Romme, der er en af 
grundlæggerne og marke-
tingschef i GoBoat, kort 
før det blev afsløret, at den 
fem år gamle virksomhed 
havde vundet Københavns 
Kommunes Erhvervspris i 
kategorien København som 
attraktiv storby.

– Det er jo en kæmpe 

ære, som vi er lykkelige 
og taknemmelige for. Vi er 
jo ærkekøbenhavnere, der 
er formet af en masse vær-
dier, der kendetegner byen, 
som vi også har taget med 
i GoBoat. Værdier som bæ-
redygtighed, frihed, hygge 
og æstetisk design. Så det 
er fantastisk, at København 
har valgt at hædre os, for-
tæller Kasper Eich-Romme.

Selvom de var meget 
glade for prisen, så blev det 
ikke fejret med champagne 
og en lang nat i byen. Sejren 
blev fejret på en mere jord-
nær måde.

– Vi tog bare hjem og ar-
bejdede videre, men det er 
jo også en fest, siger han 
med et grin.

international 
virksomhed
Med prisen følger der 
også et års medlemskab 
af Københavns Erhvervs-
råd. Erhvervsrådet består 
af repræsentanter fra er-
hvervsvirksomheder, ud-
dannelsesinstitutioner og 
organisationer, der skal 
være med til at sætte retnin-
gen for byens erhvervspoli-
tik, komme med konkrete 
anbefalinger til, hvordan 
erhvervslivet får de bedste 
betingelser, og skabe sam-
arbejde mellem kommune, 

erhvervsliv og uddannelses- 
og forskningsinstitutioner. 
Kasper Eich-Romme ser 
medlemskabet som en mu-
lighed for, at GoBoat kan 
dele noget af den erfaring, 
de har fået ved at åbne af-
delinger i Malmø, London, 
Canberra og Melbourne.

– Det er en fed mulighed 
for at prøve at påvirke ud-
viklingen. Vi ved jo en mas-
se om, hvordan man skaber 
bæredygtig turisme, som 
de lokale faktisk også hol-
der af og bruger flittigt. Det 
er jeg sikker på, at kommu-
nen og andre virksomheder 
godt kan bruge til noget, 
siger han.

Hård start
GoBoat ligger nu på otte 
forskellige lokationer rundt 
omkring i verden, men det 
hele startede for fem år si-
den på Bryggen. Dengang 
kom GoBoat faktisk lidt 
skidt fra start, da bådpavil-
lonen blev sat op uden en or-
dentlig nabohøring, hvilket 
gjorde flere bryggeboere 
vrede, da de mente, at der 
skete rigeligt i Havnepar-
ken i forvejen, og var skuf-
fede over, at de ikke blev 
hørt. 

– Det var lidt en hård 
start, men jeg kan godt for-
stå, hvorfor folk blev vrede. 

Vi kunne desværre hverken 
gøre fra eller til, vi havde jo 
fået tilladelse til at bygge, så 
det gjorde vi selvfølgelig, si-
ger Kasper Eich-Romme og 
fortsætter:

– Men de fleste bryg-
geboere virker til at være 
glade for os nu, og flere af 
de mest kritiske røster fra 
dengang har enten været 
ude at sejle med os eller 
været hernede for at sige 
undskyld. De er jeg glad 
for, fordi det betyder me-
get, at vi har lokal opbak-
ning.

I det seneste par år har 
GoBoat haft mere fokus på, 
at der ikke skal indtages 
alt for meget alkohol på bå-
dene, hvilket blandt andet 
betyder, at de siger nej tak 
til polterabender, eller hvis 
gæsterne har lidt for meget 
alkohol med.

– Man må selvfølgelig 
godt drikke lidt vin eller et 
par øl, men det skal ikke 
blive til en højlydt drukfest 
på bådene. Og det fungerer 
egentlig meget godt, faktisk 
har jeg slet ikke modtaget 
en naboklage endnu i år, si-
ger Kasper Eich-Romme.

De andre nominerede 
virksomheder i kategorien 
København som attraktiv 
storby var Baglokalet, Ba-
stard Café og Brøchner Ho-
tels.

OM KØBenHAVnS 
KOMMuneS 
eRHVeRVSpRiS:

n Prisen blev uddelt første 
gang i 2016.

n Der er fire forskellige 
kategorier (vindere): 
København som at-
traktiv storby (GoBoat), 
innovation (DUOS), 
iværksætteri (Too good 
to go) og CSR, miljøan-
svar og socialøkonomi-
ske virksomheder (Carl 
Ras).

n Tidligere har virksomhe-
der som The Coffee Col-
lective, MentorDanmark 
og Copenhagen Bicycles 
vundet prisen.

Kasper eich-Romme 
er lykkelig og taknem-
melig for, at Køben-
havn, der har været 
inspirationen til de 
værdier, der ligger 
bag GoBoat, nu har 
hædret virksomheden 
med Københavns 
Erhvervspris 2019.
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Viggo Kampmanns Plads 5 • København S
Tlf. +45 5365 4010 • Mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram

Tapas på Café Nöa’h 
Prøv vores bræt med lækker og veltilberedt tapas fuld af delikate små 
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad 

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har 
vi vin i verdensklasse. Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Eller et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de 
spanske toner. 
Hvis du er til et koldt glas hvidvin, så lad vores Purato tage dig med til Italiens kyster. 

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

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

København S
Tlf. +45 5365 4010
Mail: info@nöah.dk

Åbningstider
Mandag  10.00  - 21.00
Tirsdag - torsdag  09.00  - 21.00
Fredag - lørdag  09.00  - 22.00
Søndag  09.00  - 20.00

Ligger unikt placeret på Havne-
vigen, lige ved vandkanten og 
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekend-
brunch, frokost eller aftensmad
- lavet fra bunden af friske 
råvarer - i de skønne omgivelser 
inden- eller udendørs!

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale mødested

Åbningstider
Mandag til torsdag 10.00 – 21.00
Fredag & lørdag 10.00 – 23.00
Søndag  10.00 – 21.00

 

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

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

HøfeBer?
AllergI?

På apoteket kan du få hjælp 
til og rådgivning om alle 
typer medicin. Alt personale 
er faguddannet og kan blandt 
andet svare på spørgsmål om 
recept- og håndkøbsmedicin, 
bivirkninger og medicin til 
børn.

nu kommer kunstgræsset
Efter mange års ventetid begynder anlæggelsen af 
Heklas nye kunstgræsbane langt om længe

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

Alt godt kommer til den, der 
venter. Men Boldklubben 
Heklas mange medlemmer 
i alle aldre har i den grad 
måttet væbne sig med tål-
modighed, mens den kunst-
græsbane, som de blev stil-
let i udsigt allerede i 2013, er 
blevet udskudt igen og igen. 

Jordbundsforholdene var 
ugunstige, prisen for plæ-
nen var højere end ventet, 
anlægsloftet kom i vejen, 
og da opgaven kom i udbud, 
kunne ingen løse den inden 
for budgettet, der derfor 
måtte justeres. Hver gang 
der har været gode nyheder 
for boldklubben i form af 
eksempelvis ekstra bevillin-
ger ved en budgetforhand-
ling, har klubbens ledelses 
begejstring da også været 
afmålt. De vil se det, før de 
tror det. Med god grund.

Men nu får klubbens 
medlemmer endelig syn 
for sagen. Forvaltningens 
arbejdskøretøjer er nemlig 
kørt i stilling, og anlægs-
arbejdet er så småt gået i 
gang.

– Jeg er rigtig glad for, 
at vi endelig kan se Hekla 
Parks kunstgræsbane blive 
anlagt. Jeg ved, at der er 

en del, som har ventet utål-
modigt på det her i mange 
år, så det er dejligt endelig 
at kunne komme med en 
god nyhed om kunstgræs-
banerne. Banerne kommer 
til at danne ramme om træ-
ning og kampe for spillere 
i alle aldre, og det er jeg 
glad for, at vi kan hjælpe 
med fra rådhuset, skriver 
stedfortrædende teknik- og 
miljøborgmester Karina Ve-
stergård Madsen (EL) i en 
pressemeddelelse.

I klubhuset vækker ud-
sigten til, at anlægsarbejdet 
langt om længe går i gang, 
stor glæde.

– Det har været en lang og 
sej kamp som har stået på 
siden januar 2012. Men nu 
kan vi forhåbentlig bruge 
vores kræfter på selve klub-
ben og dens mange med-
lemmer, siger formand for 
Boldklubben Hekla Jan M. 
Sørensen og fortsætter:

– Foruden opførelsen af 
Kunstgræsbanen, vil der 
også samtidig være renova-
tion af vores omklædnings-
bygning. Det er det arbejde 
som er påbegyndt på Hekla 
Park lige nu. Vi har i den 
forbindelse fået opsat nogle 
midlertidige omklædnings-
moduler inde på græsom-

rådet som snarest tages 
i brug. Så vi går en travl 
sommer i møde og der vil 
helt sikkert komme en del 
udfordringer omkring om-
klædning.

Kunstgræsbanen bliver 
oplyst og skærmet af hegn 
i forskellig højde hele vejen 
rundt om. Der bliver streget 
op til én 11-mandsbane, to 
otte-mandsbaner. Herud-
over overvejes det at strege 
op til tre- og fem-mandsba-
ner for de yngste spillere. 

Efter planen skulle kunst-
græsbanen være klar til 
kick off i slutningen af sep-
tember.

Anlæggelsen af He-
klas nye kunstgræs-

bane er langt om 
længe gået i gang.

Aktiv sommerferie på sAmsø
Træk stikket, vink farvel  
til byen og tag på ferie i det fri!
 
Surf Camp – feriekursus i windsurfing med daglig 
instruktion og masser af timer på havet til at øve dig. For 
begyndere og letøvede, på eget eller lejet udstyr. Prøv 
også SUP, kajak, MTB m.m.

Vand & Velvære - daglig morgenyoga på stranden 
og masser af aktiviteter med instruktion hver dag: 
Windsurfing, SUP, kajak, snorkeldyk, meditation til lands og 
til vands, vandreture med mindfulness, MTB m.m. 

Pris eks. 3100,- inkl. udstyr, instruktion og mad

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

For to år siden startede 
madklubben Glad for Mad, 
hvor de omkring 10 med-
lemmer mødes en gang om 
ugen for at lave mad sam-
men i et køkken på Skolen 
på Islands Brygge. Med-
lemmerne betaler cirka 30 
kroner per måltid og skiftes 
til at købe ind og planlægge 
dagens opskrift. Det hele 
har egentlig været ret sim-
pelt, men en ny regel, der 
træder i kraft fra 1. juli i år, 
gør det lidt sværere at være 
en lille forening, der gerne 
vil låne et kommunalt lo-
kale. Der bliver der nemlig 
indført et gebyr på mellem 
10 og 40 kroner i timen alt 
efter, hvilken type lokale 
der er tale om, hvis en fol-
keoplysende forening som 
Glad for Mad vil låne et lo-
kale.

– Det har betydet, at vi 
bliver nødt til at lave nogle 
vedtægtsændringer og ind-
føre et kontingent. VI kan 
ikke længere bare tage det 
fra gang til gang, som vi 
har gjort hidtil, siger Han-
ne Nielsen, der er Glad for 
Mads formand, og fortsæt-
ter:

– Derudover bliver vi nødt 
til at oprette et cvr-nummer 
og få en bankkonto, så vi 
kan betale gebyret. Før 
kunne vi bare klare det hele 
med kontanter. Det er ær-
gerligt, at det skal være så 
bøvlet, når vi kun er en lille 
forening.

de store fisk
Der er ifølge byudviklings-
chef i Kultur- og Fritidsfor-
valtningen, Mads Kamp 
Hansen, flere grunde til, 
at kommunen har valgt at 
indføre gebyret. Når der 
er et gebyr, så er der større 
mulighed for, at foreninger 
husker af afbooke et lokale, 
som de ikke skal bruge alli-
gevel, så kapaciteten bliver 
udnyttet bedst muligt. Der-
næst er det for i højere grad 
at sidestille voksne forenin-
ger med private borgere, 
der bare gerne vil låne et 
lokale, så begge parter skal 
betale et gebyr. Gebyret er 
dog noget lavere for forenin-
ger, der for eksempel skal 
betale 40 kroner i timen for 
at låne en hal, hvor private 
skal betale 100 kroner i ti-
men.

Kunne en lille forening 
med 9-10 medlemmer ikke 
blive undtaget for gebyret, 

så de slap for at oprette et 
cvr-nummer og en bank-
konto bare for at kunne 
låne et lokale på en skole en 
gang om ugen?

– Det kunne man godt, 
men så ville man hele tiden 
kunne spekulere hen mod 
den undtagelse. Hvis vi for 
eksempel bestemte, at for-
eninger med mindre end 10 
medlemmer ikke behøvede 
at betale et gebyr, så kunne 
det være, at foreningerne 
kun ville indberette ni med-
lemmer, og så skal vi un-
dersøge, om det passer. Så 
på den måde er det generelt 
set mindre bureaukratisk, 
at vi ikke har undtagelser. 
Men jeg kan sagtens se, at 
det er irriterende for en lille 
madklub.

NYHEDER

2.500 
kvadratmeter 
startupmiljø
Kontorfællesskabet Symbion 
udvider med 2.500 kvadratmeter 
til startupvirksomheder og 
iværksættere på KUA1 Søndre 
Campus

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

For et par år siden etable-
rede kontorfællesskabet 
Symbion et nyt startupmil-

jø på KUA3 Søndre Cam-
pus for techvirksomheder 
kaldet Univate SC3. Loka-
lerne var på 5.500 kvadrat-
meter og kunne huse 100 
virksomheder, men det er 
ikke længere nok, da der 
er stor efterspørgsel fra 
virksomhederne. Derfor 
har Symbion åbnet en ny 
afdeling på KUA1 Søndre 
Campus med 2.500 kva-
dratmeter og plads til 60 
virksomheder.

– Vi kan se, at vi har brug 
for mere plads, og så vil vi 
gerne sørge for, at virksom-
hederne sidder sammen 
med andre virksomheder, 
der minder om dem selv, 
siger Brian List, der er vice-
direktør i Symbion.

Synergi
Derfor vil den nye lokation 
fokusere på virksomheder, 
der laver spil, virksomhe-
der, der laver teknologi til 

den finansielle sektor, og 
virksomheder, der laver det 
såkaldte block-chain, som 
man blandt andet kender fra 
kryptovalutaer som bitcoin.

– Vi kan blandt andet 
spørge nogle af vores ga-
mingvirksomheder, om de 
ikke vil flytte hen til de nye 
lokaler, hvor de kan bo dør 
om dør med andre virksom-
heder, der er i samme båd 
som dem, siger han.

I de nye lokaler, der spre-
der sig over fire etager, er 
der blandt andet et stort 
konferencerum, som Sym-
bion har store planer med.

– Det er et sted, der læg-
ger op til, at vi kan afholde 
flere events. Det ligger jo 
for eksempel lige til højre-
benet, at vi kan være medar-
rangør på et gamingevent, 
siger Brian List.

Han forventer, at der er 
fyldt op med virksomheder 
på den nye lokation i løbet af 
seks til ni måneder.

Mathilde Kluge, der er 
salg- og administrati-
onsassistent i Sym-
bion, tester et af de 
små mobile kontorer, 
som iværksættere og 
startupvirksomheder 
blandt andet kan bru-
ge på Symbions nye 
lokation, Univate SC1, 
der ligger på KUA1 
Søndre Campus.

Foreninger skal fremover betale for lån af lokaler
Fra 1. juli i år skal folkeoplysende foreninger betale et gebyr på mellem 10 og 40 kroner i timen for at låne 
kommunale lokaler. Det har blandt andet skabt problemer for en lille lokal madklub, der finder det lidt for 
bureaukratisk

den lille madklub 
Glad for Mad har kun 

9-10 medlemmer, 
og fremover skal 

foreninger både være 
cvr-registreret og 

have en bankkonto, 
hvis de vil låne et af 

kommunens lokaler.



Arrangementet præsenteres i samarbejde med 
LO Hovedstaden, FTF Hovedstaden og BAT-kartellet.

Brunch & Debat
Spidskandidaterne tørner 
sammen i afslutningsdebat 
om lønmodtagernes EU 
– og du er inviteret

Fagbevægelsens Hovedorganisation inviterer til afslutningsdebat med alle partiernes 
spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget. Med morgenmad og debat i FH-huset 
den 25. maj, får du det bedste grundlag for at sætte dit kryds dagen efter.

Hvordan vil politikerne sikre, at 
arbejdsmiljø kommer på dags-
ordenen, så antallet af sygeda-
ge i EU som følge af psykisk og 
fysisk nedslidning nedbringes?

Og hvordan vil partierne 
bekæmpe international skat-
tesnyd, så lønmodtagere og 
andre borgere i EU, kan føle sig 
sikre på, at der gøres alt hvad 
der kan, for at virksomheder 
betaler deres retmæssige skat?

Hvad vil spidskandidaterne 
til Europa- Parlamentsvalget 
den 26. maj gøre ved de store 
udfordringer ved social dum-
ping og lønpres mod danske 
lønmodtagere?

Det er de centrale spørgsmål, der er omdrejningspunkt for   
debatten i FH-huset, Islands Brygge 32D

Næstformand i FH Bente Sorgenfrey er vært og   
moderator i debatten, der har deltagelse af:

Morten Helveg (R), Mette Bock (LA), Jeppe Kofod (S), 
Peter Kofod (DF), Morten Løkkegaard (V), Pernille Weiss (K), 
Nikolaj Villumsen (EhL), Rasmus Nordqvist (Al), 
Margrethe Auken (SF) og Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU.

Gratis tilmelding på http://www.fh.nemtilmeld.dk/92/

Lørdag den 25. maj kl. 10-11. (Dørene åbnes 9.30)
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Kurs mod 
Christiansborg

Folketingsvalget er over os, og 
også Islands Brygge har udklækket 

kandidater til den lovgivende 
forsamling. Overstyrmand Lasse 
Vogel Andersen har sejlet kloden 

rundt med Mærsk, men nu har han 
Christiansborg i kikkerten

Tekst: Jonathan Heldorf
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Lasse Vogel Andersen har 
sejlet Jorden rundt som 
overstyrmand i Mærsk. 
Men når han går i havn, er 
det på Islands Brygge, hvor 
han har boet de sidste ti år. 
Her har han blandt andet 
siddet i Amager Vest Lokal-
udvalg og været kandidat 
for De Konservative ved 
kommunalvalget i 2017. Nu 
hænger han i træerne igen 
for samme parti, men med 
kurs mod Christiansborg.

Hvad vil du kæmpe for, 
hvis du kommer i Folketin-
get, og hvordan?

Jeg har tre mærkesager: 
Klimaet, socialt udsatte 
og tryghed i hverdagen. 
Der sker rigtig meget med 
vores klima, som vi bliver 
nødt til at tage alvorligt, 
især problematikken om, 
hvor vi skal få vores energi 
fra. Vi har vindmøller nu, 
og på en god dag kan vi lige 
følge med, men når man ser 
ud over hele året, så er det 
ikke særlig meget energi, 
der kommer fra vind, og 
hvis vi alle sammen skal til 
at køre i elbiler og begynder 
at have elvarme, så laver vi 
ikke strøm nok.

– Vi nødt til at se på andre 
former for energi, og det 
kunne være fusionsenergi 
med Thorium-reaktorer, 
som man allerede ekspe-
rimenterer med i Canada, 
Frankrig, Indien og USA. 
Jeg vil gerne have, at vi be-
gynder at udvinde Thorium 
i Danmark. Og hvis vi reg-
ner Grønland med som en 
del af kongeriget, så har vi 
faktisk nok til at være selv-
forsynende i 1000 år. Hvis vi 
kigger over hele verden, så 
bliver der brugt mere olie 
nu end nogensinde før, og 

det skal vi have stoppet.
Min anden mærkesag er 

den sociale indsats. Vi skal 
have mere fokus på de, der 
er meget socialt udsatte – 
specielt hjemløse. Jeg me-
ner, at det er blevet så stort 
et problem, at det ikke læn-
gere er en kommunal opga-
ve, fordi vi flytter dem rundt 
mellem kommunerne. Det 
skal vi tage hånd om på et 
højere niveau. Også folk 
med psykiske lidelser skal 
der mere fokus på. Vi skal 
have flere skæve boliger og 
flere tilbud til dem, så de 
kan få noget behandling.

Til sidst skal vi have mere 
tryghed i hverdagen. Folk 
skal kunne sende deres 

børn sikkert til og fra skole. 
Og man skal vide, at politiet 
eller brandvæsenet kom-
mer, når man ringer til dem.

Hvilke erfaringer har du 
med fra din tid i Mærsk? Og 
fra Amager Vest Lokalud-
valg?

 Jeg har været overstyr-
mand og maskinmester, og 
jeg har set stort set hele ver-
den. Jeg har set, hvad andre 
lande har af udfordringer, 
og når vi kommer til dem 
med skibe, så er det ikke det 
pæne turistområde, vi kom-
mer til. Vi skal i Danmark 
ikke nå ud i de situationer. 
Fra AVLU har jeg erfaring 
med, hvordan man debatte-
rer sine holdninger, og lige 

nu er jeg tovholder for so-
cial-, omsorgs-, sundheds-, 
integrations- og erhvervs-
udvalget, hvor vi også har 
gang i en masse projekter.

Hvad er den største ud-
fordring for Danmark i den 
kommende valgperiode?

Vi skal have en løsning 
på vores klimaudfordrin-
ger, og ikke kun i Danmark. 
Vi er nødt til at finde på en 
løsning, som vi kan eks-
portere til andre lande. Jeg 
synes, Danmark skal være 
foregangsland. Danmark 
burde være det land, som 
andre lande kigger på for at 
se, hvordan man løser ud-
fordringerne. Vi har været 
førende på mange punkter 

førhen, og det kunne vi sag-
tens være igen.

Hvad får man som bryg-
gebo ved at stemme på dig til 
Folketinget?

– Man får én, der er lo-
kalt funderet, én, der ken-
der området. Folk kan altid 
komme og snakke med mig, 
når de møder mig på gaden. 
Men vi er en sammensat 
befolkning på Bryggen nu. 
Vi har både nogle, som er 
forholdsvist velstående og 
socialt stærke, og vi har 
også nogle, som ikke er så 
socialt stærke. Selvom der 
er sket en stor udvikling 
i den tid, jeg har boet på 
Bryggen. Jeg har min dag-
lige gang her, og det er her, 

jeg har fået mere indsigt i 
de sociale udfordringer, vi 
har i Danmark, også fordi vi 
har Sundholm ikke så langt 
væk og Mændenes Hjem på 
den anden side af kanalen. 
Jeg færdes stadig i dette 
miljø, og det kommer ikke 
til at ændre sig, når jeg kom-
mer i Folketinget. Jeg tror 
også, det er sundt, at man 
kommer ud og ser, hvordan 
verden også er, selvom man 
sidder inde på Christians-
borg.

Hvordan ser Danmark ud, 
når vi skal til valgurnerne 
igen om fire år?

– Jeg håber, vi kan få et 
samfund, hvor vi tager os 
af de svageste, og hvor de 
stærke får lov til at vokse, så 
vi får flere ressourcer til net-
op at tage os af de svageste. 
Vi skal passe endnu bedre 
på vores klima, end vi gør 
i dag. Alle børn skal kunne 
komme ud og få jord under 
neglene. Vi kan allerede 
gøre meget nu individuelt, 
for eksempel ved at skifte 
til syntetiske brændstoffer. 
Undersøgelser viser, at hvis 
man skifter over til GTL-
diesel fremfor almindelig 
diesel, så undgår man op 
mod 38 procent partikler 
og sparer cirka 22 procent 
CO2, og det kan man be-
gynde på i dag. Forbruger-
ne skal blot efterspørge det. 
Det skal ikke reguleres, øn-
sket skal komme fra forbru-
gerne selv, og vi som politi-
kere bør informere om det.

Lasse Vogel er i 
sit rette element 
på havnen.
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eter til forskel

Blandt de 
rekordmange 

maratondeltagere 
var to lokale 

løbere, der 
fortæller 

om deres 
forventninger til 

den 42 kilometer 
lange tur. Og om 

de blev indfriet

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

redaktion@bryggebladet.dk

Lige nu har jeg det o.k., i 
hvert fald mentalt, nu hvor 
jeg er igennem. Benene 
har det mere stramt. De er 
trætte, og hoftebøjerne har 
krampet en del de sidste 5-10 
kilometer. Men jeg havde fint 
nok overskud og energi. 

Efter 30-32 kilometer be-
gyndte benene at give op; 
jeg havde nok været lidt for 
optimistisk med mit tempo 
fra starten. Jeg startede 
nok for hurtigt og holdt for 
højt et tempo for længe. Så 
ramte jeg muren ved de 32 
kilometer. Da var jeg ved 
Nørreport for anden gang. 
Og så kom den strækning, 
jeg gruede for fra kastellet 
og gennem Nyhavn. Det var 
op ad bakke.

Da der var fem K tilbage, 
tænkte jeg, ‘det er bare 
fucking fem kilometer, det 
må jeg kunne klare’. Så 
holdt jeg ud det sidste styk-
ke. Meget langsomt, men 
jeg var ikke nede og gå.

Jeg kom ind på 4:13. Må-
let var mellem 3:30-3:40, så 
det gik ikke helt efter pla-
nen. Jeg måtte slippe min 
fartholder mellem 25 og 28; 
jeg kunne ikke følge med 
mere. 

Jeg har nok været lidt for 
rolig med min løbetræning 
op til. Jeg har løbet nogle 
lange ture, men jeg har ikke 
haft det konsistente tempo 
undervejs. Og så stolede 
jeg nok for meget på, at jeg 
kunne køre den hjem på 
rutinen. Jeg kom igennem, 
så det er helt fint. Men jeg 
havde regnet med, at jeg 

kunne køre den helt hjem 
på rutinen.

Men stemningen har væ-
ret vildt fed, og jeg havde 
kun brug for at bruge musik 
de sidste ti kilometer. Det 
var optur!

Vejret var lige lidt for 
varmt de sidste 20 kilome-
ter. Men så er det jo læk-
kert, at der er vandkanoner, 
så man kan få plasket vand i 
hovedet.

 Nu holder jeg nok lige 
en pause fra triatlon og fra 
langdistanceløb og fokuse-
rer mere på styrketræning, 
på mit firma og mine klien-
ter. Og så kan det være, at 
jeg begynder at hjælpe min 
kæreste med hendes halv-
maraton.

Men nu skal jeg ind i Te-
lenor-runner-teltet og spise 
burgere, drikke øl og hygge 
i det gode vejr. Og så kunne 
jeg godt finde på at hoppe 
en tur i havnebassinet. 

Rune Fangel, 28 år 
gammel. Arbejder som 
kok og er selvstændig 
personlig træner i sin 
egen virksomhed Fit By 
Choice 

Det er mit andet enkeltstå-
ende maraton, og så har 
jeg lavet to ‘ironman’, der jo 
også inkluderer et maraton. 
Så jeg kender distancen. 

Hvis det var et hyggeløb, 
ville det være ‘piece of cake’, 
men jeg vil gerne sætte ny 
PR (red: personlig rekord) i 
dag. Jeg har før løbet distan-
cen på 3:41, så i dag vil jeg 
gerne ligge mellem 3:40 og 
3:30. Så der skal lidt fart på.

Jeg begyndte oprindeligt 
at træne på en baggrund af 
overvægt og dovenskab. 
Der skulle ske noget. No-
get andet end sodavand og 
computer. Så jeg kastede 
mig over triatlon og smed 
30 kilo på et år i processen. 
Da jeg startede, tænkte 
folk, at jeg var tosset, fordi 
jeg bare ud af det blå lagde 
mit liv så voldsomt om. 
Men for mig var det meget 
naturligt bare at gå all-in. 
Men folk omkring mig 
har undret sig over, at det 
kan gøres så “nemt”. Det 
har selvfølgelig ikke som 
sådan været “nemt”, men 
jeg har haft let nok ved at 
overskue det, og udadtil 
har det set ud som om, det 
kom nemt. 

Jeg har ikke trænet vold-
somt meget op til det her 
løb. Jeg har været ude på to 
træningsture om ugen. De 
sidste to-tre måneder har 
én af de to ugentlige ture 
været en længere tur på 15-

20-30 kilometer. Så jeg har 
ikke som sådan trænet mål-
rettet op til løbet i år. Jeg 
regner med, at jeg kan køre 
den hjem på min grund-
form, men jeg er sikker på, 
at jeg nok skal komme ind i 
en fin tid.

Vejret er helt perfekt lige 
nu. 12-15 grader, en let bri-
se, ingen regn og lidt skyer. 
Jeg frygter lidt, at vejrud-
sigten holder, og vi får 20 
grader, vindstille og høj sol 
senere på dagen. Men jeg er 
optimistisk.

Jeg hører ikke altid mu-
sik, når jeg løber. Men nogle 
gange, på de sidste 10-15 ki-
lometer, når jeg skal have et 
ekstra spark, så kan jeg godt 
finde på det. De første 10-15-
20 kilometer i dag vil jeg nok 
bare nyde stemningen i ga-
derne, men senere, når jeg 
begynder at blive presset, 
og jeg skal i mit ‘zen-mode’, 
hvor der skal kæmpes, så 
skal der noget hård rock på 
og så bare derudad. 

Jeg gruer lidt for stræk-
ningen fra kastellet og ind 
mod byen. Det er en meget 
lang, lige strækning. Men 
jeg tænker ikke så meget 
over ruten. Der er 42 kilo-
meter, lige meget hvor vi 
løber henne.

Jeg har min kæreste og 
to kollegaer med som hep-
pekor, og en masse af min 
kærestes kollegaer er her 
også. De står spredt ud over 
hele ruten.

Jeg er altid lidt nervøs, 
fordi jeg skal prøve at lave 
ny PR. Men jeg har jo prøvet 
det før og ved, hvad jeg kan 
forvente. Så nu skal jeg bare 
eksekvere på planen. 

Fire timer og tretten minutter senere
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Det gik fint. Jeg holdt det 
pace, jeg havde planlagt 
at løbe i lige indtil 26 kilo-
meter. Så begyndte det at 
gøre ondt i stængerne. Og 
mentalt i hovedet. Og så 
begyndte jeg også at se, at 
andre folk omkring mig be-
gyndte at gå, og så kom jeg 
også selv til at gå lidt. Det 
var tydeligt, at det var dér 
omkring, folk begyndte at 
få det stramt. Men jeg gik 
måske 100 meter og løb så 
500 meter for så at gå 100 
mere. 

Jeg kom igennem på 4:06 
minutter. Det er skide godt 
og stort set det, jeg skød 
efter. Indtil de der 25-26 
kilometer lå jeg til at ville 
komme i mål på 3:50.

Det gjorde ikke så meget, 
at det endte med at blive så 
varmt. Jeg havde ikke helt 
nok salt-tabletter med. Men 
ud over det var det helt fint.

Jeg har mest ondt i ben og 
ankler. Det gør virkelig nas. 
Det bliver en hård dag på 
arbejde i butikken morgen. 
Det kan godt være, at jeg 
skal sidde i kassen det me-
ste af dagen.

Jeg har levet af pasta og 
kylling og fisk i en uge, så 
nu skal jeg have en burger, 
og så skal jeg bare slappe af. 

Jeg ved ikke, om jeg skal 
løbe igen til næste år. Nu 

har jeg lige en masse andre 
løb, jeg skal have overstået 
i år. Hvis jeg skal, bliver det 
ikke i København, men et 
andet sted, så det kan kom-
bineres med en storbyferie 
et sted.

Jakob Beukel, 41 
år gammel og er 
købmand i Rema 1000 
på Rundholtsvej
Det er første gang, jeg løber 
maraton, men jeg har lavet 
en del halve ‘iron-mann’. 
Jeg har nogle forskellige 
mål, jeg gerne vil nå i år, 
og ét af dem er et maraton. 
Jeg ved ikke helt, om jeg vil 
fortælle, hvad alle de andre 
er endnu, men den halve 
maraton CPH og den halve 
ironman oppe ved Helsin-
gør og den ‘rigtige’ ironman 
i København senere på året 
er nogle af dem. Så har jeg 
nemlig gennemført ’the Big 
Four’, som er hel maraton, 
en halv-maraton, hel iron-
man og halv ironman i Dan-
mark. Sidste år var der 100 
personer som gennemførte 
the Big Four, så det ville 
være ret stort at gøre i år..

Jeg har trænet op ved at 
dyrke en masse crossfit for 
at få min kondition på plads. 
Og så har jeg løbetrænet 
den sidste måneds tid. Jeg 
har deltaget i en del triatlon-
løb som træning også. Og 
så har jeg været i Berlin og 
løbe halvmaraton. 

Men det er faktisk ikke 
noget, jeg bruger ret meget 
tid på. Ikke nok… Så det er 
vilje og kondition, der får 
mig igennem. Jeg er super 
spændt på i dag. Det læng-
ste, jeg har løbet, er 21 ki-
lometer, så jeg er spændt 
på, hvad kroppen siger til at 
løbe det dobbelte i dag.

Mit mål er at komme under 
4:00. 3:45 er et topresultat. 

Vi har to små drenge på 
1,5 og 2,5 så... Ja, nu har jeg 
fået lov til at realisere mine 
drømme he ri år, men så 
skal jeg nok ikke finde på 
noget nyt til næste år. Arbej-
det tager jo også en del tid. 

Vejret er perfekt lige nu. 
Det må meget gerne fort-
sætte sådan hele dagen. 

Det behøves ikke at blive 
for varmt.

Jeg plejer normalt ikke at 
høre musik, for det må man 
ikke, når man laver triatlon 
og ironman. Men jeg er sgu 
blevet helt afhængig af det. 
Jeg finder et eller andet på 
Spotify. Jeg hører en del 
blandet dansk musik, og det 
håber jeg får mig igennem i 
dag. 

Jeg har med vilje ikke 
kigget så meget på ruten. 
Jeg har det bedst med ikke 
rigtigt at vide, hvor vi skal 
hen, og bare følge med fel-
tet. Det kommer til at fylde 
for meget i mit hoved, hvis 
jeg skal løbe og tænke over, 
hvor jeg er, og hvor jeg skal 
hen. 

Men min familie står der-
ude og følger mig de steder 
på ruten, hvor vi kommer 
forbi nogle metrostationer. 
Jeg plejer faktisk stort set 
ikke at lægge mærke til 
dem, når jeg først er i gang. 
Så løber jeg bare i min egen 
verden.

Jeg har trænet bedre op, 
end jeg normalt gør til an-
dre løb, så jeg er faktisk 
ikke specielt nervøs. Jeg 
har haft en træner på, der 
har lagt løbeprogrammer 
for mig. Det ville jeg nor-
malt ikke have gjort, men 
min kæreste syntes, jeg 
skulle gøre det, og jeg har 
fået rigtigt meget ud af det. 
Jeg har løbet næsten 120 ki-
lometer den sidste måneds 
tid. Det, tror jeg, hjælper 
mig igennem. Jeg har fået 
langt mere fokus på at hol-
de mit ‘pace’, hvor jeg før i 
tiden bare jernede derudad 
og så blev træt efter ti kilo-
meter. Nu har jeg fundet ud 
af, hvor vigtigt det er at hol-
de det samme tempo hele ti-
den. Det er pissesvært. Men 
jeg er slet ikke nervøs, og 
jeg skal nok gennemføre, 
medmindre kroppen siger 
helt nej til det.

Fire timer og seks minutter senere
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Os på 
Bryggen 

Bryggen er en lille bydel 
med stor forskel på 

hvordan vi vælger at bo 
i den. Fra morgensol i 

Havnevigen til solnedgang 
i Nokken og fra frihed 
på femte til fællesskab 

om alt og ingenting i 
Ballonparken. Fire hjem 

åbner dørene til deres 
forskellige måder at bo på 
i det samme lille område

Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez

LENA GEMzØE

72 år, pensionist,  
har haft kolonihave  
på nokken Strandvej i 18 år. 

Hvad er det bedste ved at bo her?
Det er solnedgangene i van-
det. Og så at komme ud at 
sejle. Jeg har en lille båd 
sammen med en fra Ballon-
parken. At sejle om somme-
ren. Det er vidunderligt.
Hvad laver du, når du er 
hjemme?
Jeg laver altid noget. Nu la-
ver jeg chokolade. Og så la-

ver jeg ting til julemarkedet 
i Nefaen. Det er jeg begyndt 
at producere allerede nu. Så 
maler jeg. Jeg har en YouT-
ube-kanal, hvor jeg viser, 
hvordan man maler nogle 
metoder, folk ikke kender. 
Og en masse med haven. 
Nu har jeg sået hele vindu-
eskarmen fuld til at plante 
ud senere. 

Hvor kan du bedst lidt at 
være i dit hjem?
Jeg elsker badeværelset. 
Jeg har lavet gulvvarme. Og 
så er det et meditationsrum, 
fordi det er helt enkelt. Der 
er ikke noget, der forstyrrer 
blikket. Ellers så sidder jeg 
her ved vinduet. Sådan for 
mig selv, så folk ikke rigtigt 
kan se mig. Så sidder jeg 

her og kigger på planterne, 
fuglene og menneskene. Alt 
hvad der kommer forbi, og 
det er cirka tusind menne-
sker om dagen.
Har du tal på det?
Nej, men jeg har tænkt mig 
at lave en folketælling. Vi 
har tænkt os at være tre om 
det. Men jeg tror altså, det 
er flere sådan en weekend. 

JOACHIM 
SPERLING

54 år, direktør, har boet 
på Rundholtsvej i 3 1/2 
år, bor med sin kone 
Katrine, datter Wilma,  
søn August og hund 
Anton. 

Hvad er det bedste ved at bo 
her?
Det er vandet og Amager 
Fælled. Fordi man kan lave 
alt muligt ude i vandet. 
Svømme, sejle. Så kan man 
gå nogle dejlige ture ude på 
Amager Fælled, og så er det 
stadigvæk tæt på byen.
Hvad laver du, når du er 
hjemme?
Jeg laver mad, og så padler 
jeg derude i Havnevigen. 
Og så kan jeg også finde på 
at læse og arbejde med nog-
le ting. Læse lektier med 
August. Hvis vi er hjemme 
i weekenden, så kan man 
sidde og sole sig om formid-
dagen ude på terrassen ud 
til vandet. Ellers så kan vi 
oppe på taget. Så man kan 
både slappe af, man kan ar-
bejde, man kan lave mad. 
På den måde er det et meget 
fleksibelt hus. 
Hvor kan du bedst lide at 
være i dit hjem?
Vi har jo vores egen afdeling 
oppe på anden sal, og der er 
rart, men der er også dejligt 
at være her i stueplan. Jeg er 
mest her på stueetagen, for-
di man er tættere på vandet. 
Så hvis solen skinner, så er 
det bedst at sidde derude på 
terrassen ved vandet. 
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MARIA ISABELL 
JENSEN

40 år, handicaphjælper, 
har boet i Ballonparken i 
20 år, bor med sønnerne 
Vincent, Julius og Tristan  
og hunden Maluo. 
Hvad er det bedste ved at bo 
her?
Det er nok, at der er et stort 
fællesskab, så man kommer 
hinanden ved. Måske lidt 
mere end man gør i lejlighe-
der. Og alligevel så kan man 
trække sig tilbage og passe 
sig selv. Og så frihedsfølel-
sen af man er i hus, og man 
har skoven, og man er tæt 
på alt. 
Hvad laver du, når du er 
hjemme?
Så lidt som muligt. Jeg hyg-
ger med børnene og så dag-
ligdags ting. Om sommeren 
kan man ordne alle mulige 
udendørs ting også. Og så 
er man sammen herude i 
Ballonparken, der er sådan 
et fællesskab, hvor man mø-
des og bare står og snakker 
om alt og ingenting.
Hvor kan du bedst lide at 
være i dit hjem?
Vi har ikke nogen stue, så 
det er faktisk mit soveværel-
se, som er stue-soveværel-
se-agtigt. Så der er vi både 
mig og børnene. Og næsten 
også hvis jeg har en veninde 
på besøg, for jeg har fjern-
syn derinde også. Så det er 
sådan et kom-sammen-rum. 
Der er også dejligt lyst, for 
der er ovenlysvinduer. Så 
der er god energi derinde. 

BASTIAN 
LARSEN

47 år, parterapeut/
sexolog, har boet på 
femte sal på Artillerivej 
i 11 år, bor med sin kone 
ditte, søn Thorbjørn og 
inden længe også en 
lille ny Asbjørn. 

Hvad er det bedste ved at bor 
her?
Det er nok udsigten, lyset. 
Den her kæmpe karnap. Og 
så kan man se hele vejen 
udover Amager Fælled, ud-
over Ørestaden og resten af 
byen og DR-Byens lysshow 
om natten. Den kæmpe 
store blå bygning. De har 
sådan nogle store billeder, 
de projekterer op. 
Hvad laver du, når du er 
hjemme?
Jeg er parterapeut/sexo-
log, så jeg har klinik her 
nede på Islands Brygge. 
Det betyder, jeg sidder tit 
og arbejder herhjemme. Så 
jeg læser her ved bordet i 
stuen og arbejder, og så la-
ver jeg mad og er sammen 
med min familie det meste 
af tiden. 
Hvor kan du bedst lide at 
være i dit hjem?
Her. Lige i det her rum. Jeg 
kan bedst lide at sidde her 
i stuen og se ud. Det giver 
sådan en følelse af at være 
oppe og ude og fri. Frihed, 
selv om man er hjemme. 
Men bortset fra det kan jeg 
så bedst lide at være i køk-
kenet. Jeg kan godt lide at 
lave mad. 
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Folkemusik fra et land, der 
aldrig har eksisteret. Sådan 
kan man bedst beskrive ly-
den af den klassiske kvartet 
Kottos. Musikken kommer 
blandt andet fra en 17 kilo 
ting, russisk/italiensk har-
monika, en cello og den 
græsk mandolin bouzouki. 
Kvartetten udgav i 2016 
deres debutalbum, der sik-
rede dem P2’s lytterpris 
i 2017. Ensemblet spiller 
deres egne kompositioner, 
men samarbejder også med 
nogle af tidens mest frem-
trædende danske kompo-
nister, der skriver helt nye 
værker, der passer til Kot-
tos helt specielle lyd.

Navnet Kottos stammer 
fra et græsk mytologisk væ-
sen, der var søn af Jorden, 
Gaia, og himlen, Uranus, 
og have 50 hoveder og 100 
arme. Et helt specielt væsen 
med mange aspekter, der 

fint afspejler ensemblets 
musik.

Kulturhuset, lørdag den 1. 
juni klokken 11:00, billetter 
kan købes på billetto.dk og 
koster 40 kroner.

KUltUR

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

❚FOREDRAG

Komethurtig 
klogskab

❚KONCERT

en mytisk koncertoplevelse

❚COMEDy

Sjov og Skæg med Rasmus og pelle
Komikerne Pelle Lundberg 
og Rasmus Olsen er klar til 
at sætte gang i lattermusk-
lerne, når der er comedy på 
Cafe Nöah med fuld knald. 
Pelle Lundberg har en af-
slappet stil, hvor han blandt 
andet gør grin med Disney 
og Hammerslag, og sidste 
år var han en sand dengse, 
da han løb med talentpri-
sen til Zulu Comedy Galla. 
Rasmus Olsen har et stort 
bagkatalog, som han kan 
plukke fra, da han er en af 
de mest brugte comedyfor-
fattere og jokesmede i lan-
det. Han er nok mest kendt 
for at være den ene halvdel 
af Dybvaaaaaad. Slå gøjen 
løs, og kom til comedy på 
Cafe Nöah!

Cafe Nöah, torsdag den 
30. maj klokken 20:00, fri 
entré.

En aften fyldt med viden, 
inspiration, humor og øl. 
Kort Sagt afholder deres 
foredrag nummer 28, hvor 
syv vidt forskellige talere 
vil fortælle om det, som lige 
præcis de brænder for. Det 
kan være personer, der har 
skrevet et spændende spe-
ciale, har gjort sig værdiful-
de erfaringer, fået særlige 
idéer eller bare gerne vil 
dele deres viden med andre. 

Til foredraget får hver per-
son mellem fem og ti minut-
ter til at fortælle om deres 
emne sprogligt og visuelt. 

Kort Sagt er et frivilligt 
nonprofit-initiativ i Køben-
havn, der har som mission 
at sprede viden og inspirati-
on til så mange som muligt.

Kulturhuset, onsdag den 
29. maj klokken 19:00, (dø-
rene åbner 18:30), fri entré.

Bliv klog på alt mellem himmel og jord, når dybt passionerede 
talere skal fortælle om det, de brænder for, på højst ti minut-
ter til Kort Sagt #28. Foto: Alexander Weng Petersen.

pelle Lundberg vandt 
talentprisen til zulu 
Comedy Galla 2018. 

Foto: PR.

Kottos har taget deres 
navn efter en skabning 

fra den græske mytologi, 
der havde 100 arme og 

50 hoveder. Et mangefa-
cetteret væsen, præcis 

som kvartetten selv. Foto: 
Martin Mydtskov Rønne.

❚MARKED

Bytte bytte plante
Nu er det snart tid til at byt-
te frø, planter eller krukker 
til nogle andre frø, planter 
eller krukker. Det sker til 
plantebyttedagen, hvor ar-
rangørerne har sat klapbor-
de op og er klar til at bytte 
på livet løs. Hvis du har 
nogle spørgsmål om plan-
ter, så vil de også forsøge at 
hjælpe, så godt de kan. Lig-
ger du ikke inde med frø og 
planter, så kig endelig forbi 
alligevel, der er nemlig altid 
et par frø i overskud. Der vil 

blive serveret kaffe og vand 
i samarbejde med Genbryg-
gen og Dvæle. I tilfælde af 
dårligt vejr bliver planteda-
gen aflyst.

Foran Genbryggen, Rey-
kjaviksgade 2, lørdag den 
1. juni klokken 12:00, det er 
ganske gratis, men medbring 
gerne frø, planter og krukker 
og eventuelt klapstole og 
bagværk.

❚FOR BØRN

Hvad rimer på 
underhakker? 
Man skal rime i mere end 
en time, når de fire- til 
seksårige kan prøve legen 
Rimmakker på Islands 
Brygges Bibliotek. Legen 
går ud på, at alle børnene 
får et billedkort, hvorefter 
de skal gå på jagt efter et 
barn med et billedkort, der 
rimer. Der foregår ved, at 
børnene spørger hinanden, 
hvad der er på deres kort, 

og hvis det rimer, kan de 
aflevere kortene og få et 
nyt kort, og jagten kan fort-
sætte.

Biblioteket, mandag den 
27. maj klokken 10:00, fri 
entré, for børn mellem 4 og 
6 år.
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Holmbladsgade 34
2300 København S
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Amagerbrogade 196
2300 København S
32550001
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Ørestads Boulevard 61C, st.th.
2300 København S
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En del af byens liv

Carl Th. Zahles Gade 8, st.mf. - 2300 København S
Indflytningsklar og med kort afstand til indre by
I ejendommen "Fionia Hus", som er et præmieret byggeri opført i 2005,
finder man denne lejlighed. Lejligheden har en god entré med indbygge-
de skabe. Soveværelset har en rigtig god størrelse med dertilhørende
walk in closet. Ved siden af soveværelset er det lyse badeværelse belig-
gende, som har separat brus, vaskemaskine og væghængt toilet. Stuen er
rummet hvor man kan samles, da den er i forbindelse med det åbne køk-
ken. Køkkenet er hvidt og med god skabsplads og der er lysindfald i rum-
met gennem de 2 franske altaner.

B

Pris 3.295.000
Udb. 165.000
Ejerudgifter/md. 4.045
Brt/nt u/ejerudg. 13.786/11.998
Etage ST
Bolig 92 m2
Rum/vær. 2/2
Opført 2005
Sag 23100434
Kontakt 58587525

Rundholtsvej 26, 9. 3 - 2300 København S
Egen p-plads i kælderen medfølger i prisen
Lejligheden oser af kvalitet!
Elevatoren går fra p-kælderen, hvor du har egen p-plads, direkte til din
nye hoveddør. Her bydes du velkommen i en fin entre med indbyggede
skabe og god plads til sko og overtøj. Dernæst træder du ind i den store
lyse stue i åben forbindelse med køkkenet. Køkkenet er holdt i hvidt og er
grebsfrit - alt i gode materialer og de bedste hårde hvidevarer.
Den store solrige altan er på ca. 50 kvm., er både syd- og vestvendt og
dermed sikret sol hele dagen/aftenen samt den skønneste solnedgang.

A
10

Pris 8.495.000
Udb. 425.000
Ejerudgifter/md. 5.585
Brt/nt u/ejerudg. 35.210/30.648
Etage 9
Bolig 149 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2014
Sag 23100484
Kontakt 58587525

NY PRIS

Carl Th. Zahles Gade 6, 3.tv. - 2300 København S
Skøn lys lejlighed med stor altan
Stor lys stue med åben forbindelse til det lyse køkken. Gulvvarme overalt.
Stor solrig altan og fri udsigt til de grønne arealer samt et fantastisk
lysindfald. Egen p-plads i kælderen.

B

Pris 4.995.000
Udb. 250.000
Ejerudgifter/md. 5.532
Brt/nt u/ejerudg. 20.736/18.048
Sag 23003832

Etage 3
Bolig 118 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2005
Kontakt 32543254Læs mere på edc.dk/bestil

Bestil et gratis 
Salgstjek og vind 
håndværkerhjælp 
for 15.000 kr.

Weidekampsgade 29, 5. 3
2 altaner og p-plads
Rummelig entré med adgang til
værelse og badeværelset, med ny
vaskemaskine og tørretumbler.
Stort køkkenalrum med lyst køk-
ken og udgang til vestvendt altan.
Rummelig stue med boligens an-
den altan der er sydvendt og stort
soveværelse.
I nærområdet er Amager Fælled,
Havnebad, Metro og indkøb.
Velfungerende ejerforening og
eget kælderrum og egen p-plads i
kælderen (er med i prisen!).

 C

Pris 4.999.000
Udb. 250.000
Ejerudgifter/md. 4.163
Brt/nt u/ejerudg. 20.752/18.062

Etage 5
Bolig 98 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2005

Sag 23100491
Kontakt 58587525

Weidekampsgade 69, 6.th.
Penthouse med altan
Penthouselejlighed i arkitektteg-
net ejendom fra 2006.
Lejligheden har en optimal udnyt-
telse af de 131 kvadratmetre: En-
tre med skabsplads, gæstetoilet
og badeværelse. To soveværelser.
Køkkenalrummet er i åben forbin-
delse 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 kælde-
ren, som kan tilkøbes denne lejlig-
hed.

B

Pris 6.798.000
Udb. 340.000
Ejerudgifter/md. 5.001
Brt/nt u/ejerudg. 28.413/24.735

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

Sag 23100478
Kontakt 58587525
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Skabt på ønsket om god mad  
og et familieliv ved siden af
Nick Curtin havde glemt, hvordan 
man slapper af, så Islands Brygges 
første Michelinrestaurant, Aloutte, er 
gourmetmad med store ambitioner, 
men også plads til ro og familieliv

Tekst: Martin Lennard 
Eriksen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Tager man en taxi til 
restaurant Aloutte og får 
chaufføren til at indtaste 
adressen – Sturlasgade 14P 
– på GPSen, så er der alli-
gevel en god chance for, at 
du ruller lige forbi restau-
ranten ude på brostenene 
på gaden foran. Det er sket 
mere end én gang. 

– Nok gange til, at vi har 
været helt  ude foran og 
vinke til taxierne på gaden, 
så gæsterne kunne finde 
os, fortæller Nick Curtin og 
Andrew Valenzuela, som er 
kokke og de gastronomiske 
hjerner bag maden på Alou-
tte. 

Selv hvis man er kendt 
bryggegænger og finder 
baggården, hvor restauran-
ten ligger, så er skiltene på 
bygningerne ikke opdateret 
og tilbyder ingen hjælp. 

– Naboerne her i gården 
hvor vi ligger, dem kan vi 
til gengæld vinke til ud af 

vinduerne, fortæller Camil-
la Hansen, som ejer Alou-
tte sammen med sin mand, 
kokken, Nick Curtin.

Michelinmad  
i den gamle øver
Aloutte ligger i gamle øve-
lokaler på Sturlasgade, hvor 
væggene er lagt ned, så 
køkkenet med åbent ildsted 
nu ligger frit i et stort åbent 
restaurantlokale. For at fin-
de Aloutte, så skal man med 
en gammel vareelevator op 
og af på en gang, hvor en 
errigeret graffititissemand 
peger på én fra væggen.  
Øvelokalerne på gangen er 
stadig i brug.

– Bare rolig, der er lydiso-
leret, så man ikke kan høre 
musikken, fortæller Camil-
la Hansen. 

Bygningens slidte udtryk 
tjener til fulde sit formål 
med at skabe forventnin-
ger i hovedet på én, og  de 
er ikke ligefrem af Miche-
linmad.  Men selve Aloutte 
bag den grafittimalede dør 
fremstår, som noget af en 

kontrast med flotte træmøb-
ler, store planter og masser 
af lys.

Fødderne  
under eget komfur
Kontrasten til de omkring-
liggende øvelokaler bliver 
igen mindre, når man snak-
ker med Camilla Hansen, 
Nick Curtin og Andrew 
Valenzuela, samt Alouttes 
restaurantbestyrer, Dar-
ragh Nolan. Med masser af 
afslappet attitude og jokes i 
luften, så ville de fire med 
bas, guitar, trommer og mi-
krofon sagtens kunne gøre 
det ud for et af rockbandse-
ne i de tilstødende lokaler. 

– Vi hører også en del mu-
sik på anlægget, når vi står 
og forbereder maden, og vi 
spiller også ’Liss’, som er 
et band, som øver nede ad 
gangen. De kom faktisk og 
spiste her på et tidspunkt, 
hvor vi spillede deres mu-
sik, fortæller Andrew Va-
lenzuela.

Maden på Aloutte er hver-
ken fransk, dansk eller for 

den sags skyld amerikansk, 
selv om man let kan føle sig 
hensat til sofaen i en New 
Yorker-style restaurant i 
Big Apple, når man hører 
Nick Curtin og Andrew Va-
lenzuela færdiggøre hinan-
dens sætninger om mad på 
formfuldendt amerikansk: 

- Maden er skabt ud fra 
alle de erfaringer, vi har 
fra de køkkener, som vi har 
arbejdet i, og vi prøver hele 
tiden retter af og har kort 
fra tanke til handling. Men 
vi serverer altid det bedste. 
Det er fordelen ved helt selv 
at bestemme over stedet, 
fortæller Nick Curtin 

Arbejdede  
syv dage om ugen 
Selvom Nick Curtin altid 
har haft en idé om, at han en 
dag ville have sit eget sted, 
så fik den drøm mere form 
under en ferie, som Camilla 
og han var på i Aarhus. Nick 
gjorde på det tidspunkt, 
som en ambitiøs kok gør i 
den københavnske restau-
rantverden. Han arbejdede 

hver dag og mange timer. 
– Vi sad oppe på græs-

plænen foran Musikhuset 
i Aarhus og nød det, og så 
var det, at Nick lænede sig 
tilbage på græsset ved si-
den af mig og sagde, at han 
fuldstændig havde glemt, 
hvordan man slapper af. 
Han arbejdede simpelthen 
så meget, fortæller Camilla 
Hansen. 

Da Aloutte blev til virke-
lighed, så var det helt be-
vidst, at restauranten kun 
holder åbent torsdag, fre-
dag og lørdag: 

– Det er, så vi kan have 
et familieliv ved siden af 
og være på, når vi er her. 
På den her måde, så kan 
vi komme ud og tage imod 
gæsterne, og være der for 
dem, forklarer Nick Curtin 
og fortsætter: 

– Vi kunne sikkert godt 
få en kapitalfond eller noget 
til at smide penge i Aloutte, 
men så ville vi også skulle 
holde åbent én eller to dage 
mere om ugen for at tjene 
nogle penge, og vi vil hel-
lere gøre det rigtig godt, 

mens vi er her, og så også 
kunne have et liv ved siden 
af.”   

Da det er onsdag, så kan 
det selvfølgelig undre, at 
alle er på arbejde og køk-
kenet er fuld af mennesker. 
Men på vejen ud af den 
smukke restaurant gen-
nem gangen med graffiti, 
så fortæller Darragh Nolan, 
at onsdag er dagen, hvor de 
forbereder i ro og mag.

– Og så er det bare fuldt 
ud og på torsdag, fredag og 
lørdag. 

Man skal i øvrigt booke i 
god tid, hvis man vil besøge 
restauranten, som allerede 
er blevet populær, selv om 
den er svær at finde. 
          

Alouette fik sin – og 
Bryggens – første 

Michelinstjerne 
tidligere på året.
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Rejsebrev 3: 
Forventninger 
versus virkelighed
I starten af januar sagde Christina og Lasse deres gode 
jobs op, udlejede deres lejlighed og rejste til Mexico 
med deres et-årige søn. De næste ti måneder er de på 
et eventyr i Latinamerika, og du kan læse om deres rejse 
her i Bryggebladet hver måned

Tekst og foto: Christina 
Rovira Mollerup
redaktion@bryggebladet.dk

”Klask, klask, klask”, lyder 
det lige nu uden for køkken-
vinduet. Der er ved at blive 
beskåret palmer i fælles-
haven i det lejlighedskom-
pleks, vi har lejet os ind i for 
en periode. Og hver gang 
en palmegren rammer det 
fugtige græs, lyder der et 
ordentligt ”klask”. Så bliver 
plæneklipperen også tændt, 
og vi lukker vinduerne for 
at få lidt arbejdsro, men 
varmen bliver hurtigt kvæ-
lende. Så er larmen alligevel 
bedre end varmen, og med 
den smule græs der er i ha-
ven, er de nok også snart 
færdige alligevel.

playa del Carmen
Vi er kommet til Playa del 
Carmen i Quintana Roo-pro-
vinsen i Mexico. Her, fire en 
halv måned efter afrejse fra 
et vinterkoldt Danmark, er 
vi ikke kommet ud over den 
mexicanske grænse endnu, 
og vi har netop booket en 
lejlighed her i Playa del 
Carmen for de næste fire 
måneder. Byen ligger på 
det, der kaldes La Riviera 
Maya, som er hele den kyst-
strækning, der ligger ud til 
det Caribiske Hav i Mexico. 
Strækningen starter ved de 
store resorts og diskoteker 
ved Cancún i nord, over 
nogle små fiskerlandsbyer, 
den store by Playa Del Car-
men, luksus-hippie destina-
tionen Tulum og hele vejen 
ned til grænsen til Belize 
i syd. Det er et af de mest 
besøgte steder i Mexico, ja 
faktisk i hele Latinamerika, 
og man bliver blæst helt 
bagover af, hvor mange tu-
rister der kommer hertil, og 
hvor mange udflugtsture, 
hoteller, resorts med videre 
her er. 

Hvorfor her?
Hvis jeg skal være helt ær-
lig, så var det nok ikke lige 
det sted, jeg havde forestil-
let mig, at vi ville tilbringe 
så mange måneder. Hjem-
mefra havde vi en idé om, 
at vi ville undgå de største 
turistmagneter på rejsen. 
For man rejser jo ikke til 
Mexico for at bo med en 
Starbucks på hvert tredje 
gadehjørne, vel? Det er li-
gesom ikke så mexicansk. 
Men verden ser jo ofte an-
derledes ud, når man står 
midt i den, end hvad den 
gør, inden man tager hjem-
mefra. 

Det var egentlig slet ikke 
planen, at vi skulle hertil, 
men af praktiske årsager 
var det meget belejligt at 
lægge vejen forbi, da vi fik 
besøg fra Danmark i sid-
ste måned, inden vi efter 
planen havde tanker om at 
rejse videre til Panama. Ef-
ter nogle dage i byen blev 
vi positivt overraskede over 
såvel muligheden for en 
dejlig, men samtidig billig 
bolig, fantastiske caféer og 
restauranter, et rigtig godt 
miljø blandt udlændinge 
der bor her og arbejder free-
lance, og som prikken over 
i’et: et væld af spændende 
oplevelser indenfor ræk-
kevidde. Weekendture til 
smukke øer eller en tur ind 
i landet og se Maya-ruiner 
eller gamle kolonibyer, bare 
for at nævne et par eksem-
pler.

Her bliver vi
Efter nogle dage i byen ud-
brød gemalen: ”Jeg orker 
ikke at pakke mere det næ-
ste lange stykke tid”. Og det 
er til trods for at vi altså kun 
rejser med to kabineryg-
sække, en check-in-kuffert 
og en klapvogn. Men det 
er alligevel et cirkus, hver 
gang der skal pakkes, og ef-
ter at have boet ti forskelli-
ge steder over fire måneder 
så kunne jeg jo kun være 
enig i, at en pause ville være 
kærkommen for os alle tre. 
Så nu sidder vi så her i vo-
res store lyse lejlighed med 
stor have med pool og nyfri-
serede palmer. Hele herlig-
heden for omtrent samme 
pris som en studenterbolig i 
København og endda inklu-
siv rengøring. 

Vores søn er netop star-
tet i vuggestue igen. Denne 
gang i en meget mere lais-
sez-faire én af slagsen hvor 
størstedelen af de andre 
unger også er børn af rej-
sende forældre. Så der får 
han udfordret sine sociale 
kompetencer hver formid-
dag med Elena, Thiago, 
Dylan, Olivia og Morgan, 
mens mor og far sidder ved 
tasterne hjemme eller på en 
café. Vi har lidt at indhente, 
for vi måtte indse, at vi ikke 

fik lavet en dyt, mens vi rej-
ste rundt; en knap to-årig 
24/7 rimer ikke på lige at 
tage nogle timer ved tasta-
turet dagligt. Så arbejdet 
blev lagt til side og samvæ-
ret skruet op.

Forventninger
Før vi rejste, havde vi en 
idé om, at vi var lidt mere 
adventure-mennesker, end 
vi egentlig er. Den der, ”vi 
skal rigtig ud i ingenmands-
land og opleve”-tanke, vi 
havde, griner vi nu af, for 
der er sgu ikke så meget 
ægte eventyrer i nogen af 
os. Gemalen lægger sig 
straks med halsbetændelse, 
hvis han får træk, og under-
tegnet er mørkeræd helt ind 
til benet, så det ville være et 
kønt syn at sende os ud på 
tur i ingenmandsland. Men 
måske vi kan lære det, for 
det ville da være en drøm 
engang at sove i telt ude på 
en øde strand lang væk fra 
alting. 

Forventningen om, at vi 
ville elske at bo i en lille 
bitte kystby, har heller ikke 
svaret til virkeligheden, for 
ganske vist er det vidunder-
ligt at være i en lille flække, 
men et par uger er nok. For 
os altså. Så skal vi tilbage til 
byen og livet. Det er også 
derfor, vi knuselsker vores 
Brygge-hjem, hvor vi kan 
mærke livet omkring os 
hele tiden.

Det var alt for nu. Jeg må 
hellere komme i gang med 
dagens opgaver, inden tiden 
løber fra mig, og jeg skal 
hente vores lille fyr og træ-
ne udspring fra poolkanten.

Følg med i rejsen på Insta-
gram@christinarovira og på 
bloggen www.mytravelate-
lier.me

ReJSepLAnen:

Indtil videre har turen bragt 
familien til følgende desti-
nationer:

n Mexico City 10 dage
n San Miguel de Allende  

4 dage
n Guanajuato 4 dage
n Guadalajara 6 dage
n Puerto Escondido 6 uger
n zipolite 3 dage
n Oaxaca 2 uger
n Mérida 2 uger
n Isla Holbox 1 uge
n Playa del Carmen  

4 uger indtil videre

Fyld-spand-tøm-
spand på repeat. 
Vores uge på Isla 
Holbox blev ren fe-
rie, da internettet var 
helt elendigt, og vi 
droppede at arbejde.

Lørdagsshopping i tropiske omgivelser. Kædebutikkerne er erstattet af lokale leverandører af 
tøj, stråtasker, hatte og hængekøjer.
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Unik 4v'er med stor sydvendt
altan og udsigt til vigen.

København S Ejerlejlighed
Viggo Kampmanns Plads 3, 1. TV
Strandtorvet er en kvalitetsejendom tegnet af arkitektfirmaet
Vandkunsten. Der er trappeopgang med elevator til lejligheden. Med
lejligheden følger egen p-plads, der er beliggende i aflåst
parkeringskælder. Herudover medfølger et stort opvarmet depotrum i
stueplan. I ejendommen er endvidere dørtelefon med kamera,
fælleslokaler, samt gæstelejligheder. Strandtorvet er Svanemærket, og
lejligheden har en stærk grøn profil og et lavt energiforbrug.
Spændende og særdeles velindrettet 4-værelses lejlighed med 2 skønne,
store altaner, hvorfra I kan nyde sol og udsigt over vandet. Lejligheden har
en gennemtænkt planløsning, hvor entréen åbner op til det store køkken/
alrum med køkken-ø og spiseplads samt stor stue. Køkkenet er holdt i lyse
farver, og har naturligvis alt i hårde hvidevare i høj kvalitet. Herudover rum-
mer lejligheden tre gode og rummelige værelser, hvoraf det ene, lejlighe-
dens master bedroom, har stor indbygget garderobe, samt fransk altan.
Lejligheden har et lækkert badeværelse med bruseniche og vaskesøjle.
Ejendommen er fra 2016, og kræver derfor et minimum af vedligeholdelse.
Gårdmiljøet omkring Strandtorvet er en udvidelse af Københavns klassiske
gårdmiljøer. Kvalitet og livsnydelse går ganske enkelt op i en højere enhed.

Kontant: 7.998.000
Ejerudgift pr. md.: 4.807
Udbetaling: 400.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 33.800/29.339

Bolig m2: 152
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2016
Sag: 255CH-L1074

Placering: 1

Energi: A2015

København S Ejerlejlighed
Jens Otto Krags Gade 11, 2. 4.

Lejligheden er lys og indbydende med en stor sydvendt altan og en
gennemtænkt planløsning. Her får du 105 kvm bolig med en åben entre
med plads til overtøj og opbevaring. Lejligheden rummer,
køkken-stue/alrum i ét, med god plads til både spise- og stueafdeling.
Køkken fra HTH med alt i hårde hvidevarer har hvide grebsløse elementer
og rigeligt med skabsplads. Fra stuen har man, udover en skøn udsigt til
Amager Fælled, adgang til den store altan som nærmest føles som et
ekstra rum.

Kontant: 4.498.000
Ejerudgift pr. md.: 4.913
Udbetaling: 225.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 19.063/16.546

Bolig m2: 105
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2006
Sag: 255CH-L1076

Placering: 2

Energi: C

Eksklusivt rækkehus med unikke detaljer,
sydvendt have og tagterrasse.

København S Rækkehus
Knud Kristensens Gade 27

Dette er en helt unik bolig, med den perfekte ruminddeling og med hele 4
store og rummelige værelser. Stuetagen er indrettet som ét stort lyst køk-
ken/stue-alrum som fungerer optimalt som et sted, hvor familien samles
om mad, hygge og hverdag. Køkkenet er funktionel indrettet, med masser
af skabsplads, alt i hårde hvidevare fra Siemens og med quooker. Fra stuen
er der udgang til den solrige sydvendte have. 1.salen er indrettet med 2 go-
de børneværelser samt badeværelse. Med denne opdeling er er børnene
dejlig tæt på stueetagen. 2.salen er indrettet med endnu 2 værelser og
med badeværelse.

Kontant: 6.998.000
Ejerudgift pr. md.: 4.572
Udbetaling: 350.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 29.561/25.659

Bolig m2: 152
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2014
Sag: 255CH-V0869

Grund m2: 121
Udhus m2: 4

Energi: A2010
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1. Bryggeboerne stemmer mestendels 
rødt. I 2015 var Helle Thorning-
Schmidt(A) den største stemmesluger 
med 753 personlige stemmer. Hvem var 
nummer to og tre hvad angår personlige 
stemmer?

 
 a. Lars Løkke Rasmussen(V) og 

Kristian Thulesen Dahl(O)
 b. Johanne Schmidt-Nielsen(Ø) og Uffe 

Elbæk(Å)
 c. Mette Frederiksen(A) og Nicolai 

Wammen(A)

2. Hvilket parti fik fleste stemmer til 
Folketingsvalg på Bryggen i 2011?

 a. Socialdemokratiet(A)
 b. Radikale Venstre(B)
 c. Venstre(V)

3. Hvem fik flest personlige stemmer 
efter Helle Thorning-Schmidt(790) til 
Folketingsvalget 2007?

 
 a. Johanne Schmidt-Nielsen(Ø) og Ida 

Auken(F)
 b. Manu Sareen(R) og Peter Skaarup(O)
 c. Per Stig Møller(V) og Søren Pind(V)

4. Hvilket parti fik fleste stemmer(1.261) til 
Folketingsvalget 2005? 

 
 a. Socialdemokratiet(A)
 b. Radikale Venstre(B) 
 c. Venstre(V)

FagREgIStER

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

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

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
Bryggen City Cykler
Leifsgade 1 · 35 36 92 22
Man-fre 9-18 · 9.30-14.30

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

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 Amager – Islands Brygge
Islands Brygge 7
70 10 00 77 · www.estate.dk/amager

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
22 43 47 27 - 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
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram, Anne-Birgitte 
Reersted Andersen,  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.

nu vil vi gerne tilbage med 

to børn. Mon der er en ven-

lig sjæl der vil skrive os på 

ventelisten i deres andelsfor-

ening?  
Hilsen Emilie Halberg  

27 21 26 22
halbergemilie@hotmail.com


Her kan din annonce stå!


Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)
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(se svarene på side 22)

der er ikke plads til 
4.000 mennesker 
på Fælleden
Af: Hanne Schmidt, 
Brigadevej

Som medlem af Enhedsli-
sten, der konsekvent næg-
ter at bygge på fredede are-
aler, om det er på Fælleden, 
Stejlepladsen i Sydhavnen 
eller på Bellahøj, er det de-
primerende at se, hvordan 
SF har sveget sine løfter om 
at bevare Amager Fælled.

Det lyder i Bryggebladet 
fra 9. maj som om, at Klaus 
Mygind fra SF ikke er dag-
lig bruger af Amager Fæl-
led, når han ikke forstår, at 
der ikke er plads til 4.000 
mennesker derude, hvis 
man vil beskytte en fauna, 
som i forvejen er trængt, 
grundet en hård belastning 
af de mange tilflyttere vi 
har fået på Bryggen og i 
Sundbyvester.

Som bruger i snart 50 år 
kender jeg Fælleden ud og 
ind og kan konstatere, at 
befolkningstilvæksten på 
det nordlige Amager har på-
virket områdets fauna mar-
kant. Der er i de sidste 10 år 
kommet en voldsom trafik 
derude af hundeluftere, mo-
tionister og cyklister, som 
følgelig forstyrrer dyre- og 
fuglelivet, hvorfor en yder-
ligere befolkningstilvækst 
ikke gør sagen bedre.

Fremfor at støtte bolig-
byggeri på Fælleden burde 
SF langt hellere støtte En-
hedslistens krav om en an-
den form for finansiering 
af metrogælden, som ikke 
indebærer salg af hverken 
fredede eller offentlig ejede 
arealer til et spekulativt 

boligbyggeri, der hverken 
giver plads til skoler, institu-
tioner og rekreative arealer 
og idrætstilbud, men som 
nærmest ignoreres, da man 
konsekvent prioriterer, at 
arealerne udlægges til for-
del for boligbyggeri.

Hvordan Klaus Mygind 
og By & Havn i øvrigt fore-
stiller sig Vejlands Allé op-
suge yderligere trafik fra 
dette byggeri, som By & 
Havn sagde vil generere 
8.500 kørsler i døgnet, 
fremgik ikke på mødet, 
han refererer til, ej heller 
kunne de sige noget om de 
miljømæssige problemer, 
der kommer af at rode dybt 
nede i den formodentlig 
stærkt forurenede tidligere 
losseplads. Naturen har 
imidlertid med stor succes 
evnet at erobre denne til sig 
selv og her skabt en ny, liv-
givende biodiversitet på en 
fattige jordbund af grus, ler 
og murbrokker.

Lad os fortsat kæmpe for 
at bevare hele Amager Fæl-
led som rekreativt areal for 
storbyens mere og mere 
trængte mennesker!

Hvornår kører bussen?
Af: Joan Bøgh, Brydes Allé

I et læserbrev i Brygge-
bladet den 9. maj, på fem-
måneders dagen for Mo-
vias nedtagelse af køre- og 
ruteplaner ved busstoppe-
stederne, skriver kommu-
nikationsdirektør i Movia, 
Camilla Struckman at: In-
formation skal passe til den 
virkelighed, bustrafikken 
afvikles i.

Søndag den 12. maj, på 
mors dag, stod jeg sen ef-
termiddag ved det digitale 
stoppested ved kryd-set 
Isafjordgade og Njalsgade 
på Islands Brygge. Jeg ville 
se, hvornår bus 33 kørte 
senere på afte-nen. Men di-
gitalt vises kun bussens næ-
ste to afgange for busserne 
12, 33 og 250S.

Men informationstavlen 
om bussens køretider, der 

blev sat op efter påske, for-
tæller kun, hvor tit bussen 
kører, ikke hvornår. En 
information der er endnu 
mindre kundevenlig ved de 
stoppesteder, hvor bussen 
kun kører én gang i timen. 

Jeg spørger igen: Hvornår 
kører bussen?

natur og klima hænger sammen

Af: Britta Christensen

Kære unge klimamenne-
sker. I råber op og demon-
strerer om klima. Fint nok, 
men hvad med at I selv gør 
noget vedrørende naturen 
også, at I husker at med-
tage jeres pizzabakker, 
øldåser med mere, når I 

forlader hyggesteder, og at 
I ikke mere smider cykler, 
indkøbsvogne med mere i 
vores vand. Og ikke smider 
papir, plastic med mere i 
naturen, som dygtige skole-
børn og voksne årligt går og 
rydder op

Husk: Naturen hører med 
til klimaet.

Klaus Mygind 
ønsker blandt an-

det, at det kom-
mende Vejlands 

Kvarter skal være 
bilfrit.

Kan du - uden hjælpe-
midler - regne ud, hvor-

når bussen kører?

Britta Christensen 
ville ønske, at den 

klimabevidste 
ungdom ville starte 
med at samle deres 

eget affald op. 

Svar fra 
Klaus Mygind, 
gruppeformand i 
Borgerrepræsentationen for 
SF:

Jeg er daglig bruger af 
Fælleden og det er derfor 
jeg også interesserer mig 
for, hvordan byggeriet skal 
være, når vi ikke fik flertal 
for at stoppe byggeriet. 

SF arbejder også for at 
finde bedre finansierings-
former for Metroen. Det 
løser desværre bare ikke 
problemet nu.

Hanne nævner en trafik-
stigning på Vejlands Alle på 
8500 biler. Til det er der to 

ting: 
1. SF ønsker, at det nye 

kvarter planlægges som 
delvis eller helt bilfrit om-
råde. Det vil sænke antallet 
af biler.

2. Vejlands Alle er nok en 
af de bedre veje til at opsuge 
trafik. Enhedslisten ønsker 
også at der bygges flere bo-
liger i København og alle 
steder, der bygges, er der 
risiko for flere biler, der be-
laster vejene. Derfor skal vi 
gøre det nemt at cykle og 
nemt komme til kollektiv 
trafik. 

Hanne skriver, at Fælle-
den belastes af 4000 nye be-
boere. Det er rigtigt. Derfor 
skal byggeriet på Vandre-

hjemsgrunden indrettes, så 
beboerne belaster Fælleden 
mindst muligt. Det drejer 
sig om, hvordan overgan-
gen mellem byggeri og Fæl-
led skal laves, så planter og 
dyr beskyttes.

Hanne skriver, at der er 
kommet mange flere men-
nesker, der bruger Fælle-
den. Det synes, jeg er godt. 
Fælleden skal være åben, 
men vi skal alle sammen 
hjælpe hinanden med at 
passe på den og respektere 
at der er områder, hvor dy-
rene skal have fred. 

Til sidst - kan Hanne og 
alle andre være sikre på, at 
SF kæmper for at beskytte 
byens grønne områder. 

Strandengen er nu blevet 
fredet. Der bygges mindre 
med den aftale, der er lavet. 
Hvis Enhedslisten var gået 
med i aftalen, ville vi have 
stået stærkere og kunne 
have lavet en bedre aftale, 
men den diskussion har vi 
haft. 

Foto: Ricardo Ramirez



22 BRYGGEBLADET 23. maj 2019KIRKE

Lørdag d. 25. maj kl. 10   
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 26. maj kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Torsdag d. 30. maj kl. 11.00
Kr. Himmelfart - Højmesse
ved Inger Lundager

Søndag d. 2. juni kl. 11 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Lørdag d. 8. juni kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Lørdag d. 8. juni kl. 12  
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 9. juni kl. 11 
Pinsedag 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Mandag d. 10. juni kl. 11  
2. pinsedag  
Højmesse 
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:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

HAR du 
eT Tip?

 
redaktion@bryggebladet.dk

RYgtEBlaDEt

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

Test din viden - svar
1. (b). Johanne Schmidt-
nielsen(Ø)(665 stemmer) og 
uffe elbæk(Å)(381) og desuden 
ida Auken(B)(311) og Simon emil 
Ammitzbøll(i)(229).
2. (b). Radikale Venstre(B)(1.581). 
derefter (V) med 1365 og (A) 
med 1.220. 

3. (c). per Stig Møller(V)(210) og 
Søren pind(197)(V).
4. (a). Socialdemokratiet(A). B fik 
951 stemmer og V 800.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Lørdag den 1. juni kL. 15.00
GUdSTjENESTE  
mEd SAlmESANG foR bAbyER
Kom og vær med til en gudstjeneste 
med salmesang for babyer. 
Kirkens babysalmesangshold 
medvirker ved gudstjenesten. 
Gudstjenesten er bygget op omkring 
aktiviteterne i ”salmesang for 
babyer”, så her er en mulighed for at 

prøve babysalmesang med sin baby 
og opleve, hvad babysalmesang går 
ud på. Alle er velkomne til at være 
med – også selv om man ikke lige har 
en baby ved hånden! Gudstjenesten 
varer en halv times tid, og bagefter er 
der kaffe, te, saft og frugt.   

Tirsdag den 28. maj kL. 17.30
SAlmEmARAToN

søndag d. 2. juni kL. 13.00
HvAd lAvER mENIGHEdSRådET?  
HvAd SKER dER I KIRKEN? 
HvAd mENER dU?
Kom og hør mere, og tag del i 
debatten, når menighedsrådet 
inviterer til det årlige 
menighedsmøde. Her vil 
menighedsrådet bl.a. orientere om:
- Sognets virksomhed/aktiviteter i 
2018/19 
- Projekt ny kirkebygning i Ørestad 
syd 
- Udvidelse af menighedshus ved 
Hans Tausens Kirke. 
- Samarbejde med skole og 
børneinstitutioner 
- Sognets menighedspleje 
- Menighedsrådsvalg i 2020

Mødet holdes i menighedssalen i 
Hans Tausens Kirke, og vi glæder os 
til at se dig.

Vi fortsætter vores tradition med 
at synge os igennem salmebogen. 
Denne gang holdes arrangementet i 

Kirken i Ørestad, så kom og vær med 
til en glad sangaften.

Onsdag den 29. maj kL. 14.00
”Ud oG SE mEd HT”  
– UdflUGT TIl CHRISTIANS KIRKE
Kom med på besøg i den ikoniske 
Christians Kirke. 
Vi mødes ved Hans Tausens Kirke 
og følges ad over cirkelbroen til 

Christianshavn.
Der er rundvisning i Christians kirke 
og krypt og bagefter kaffe og kage.
Alle er velkomne til at deltage.

Onsdag den 5. juni kL. 13.00
HERREHjøRNET HoldER GRUNdlovSdAG

Hyggeligt samvær over en bid brød. Kun for mænd.
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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

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 70 27 70 67 · kundeservice@bryggenet.dk

1000/1000 

Mbit/s

Husk repræsen-
tantskabsmødet 
d. 21. maj
Dagsordenen til årets 
ordinære repræsentant-
skabsmøde er udsendt til 
Bryggenets medlemmer og 
deres repræsentanter. 
Materialet kan ses på Bryg-
genets hjemmeside.
Mødet afholdes tirsdag d. 
21. maj, og for at være 
stemmeberettiget på mødet 
skal man være udpeget 
som repræsentant af sin 
boligforening senest tre 
dage før, det vil sige lørdag 
d. 18. maj.

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/. 

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 (70 27 70 67) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md. 
(500/500 Mbit/s garante-
ret) 

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: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.Læs mere på 

bryggenet.dk

Valgkørsel. På valgdagen, 
den 5. juni, arbejder den 
tidligere folketingskandidat, 
Dennis Schnell-Lauritzen, 
med en kørselsservice for 
ældre eller gangbesværede 
bryggeboer, som kan have 
svært ved at komme til valgs-
tedet. Hjælpen gives, uanset 
hvilket parti du vil stemme 
på. Kontakt Dennis på 
schnell-lauritzen@hotmail.
com eller mobil 6025 3404, 
hvis du ønsker at tage imod 
tilbuddet.

en levende havn. By & Havn 
indkalder idémagere til 
at byde ind med nye akti-
viteter til det blå byrum i 
København. Ønsket er at 
skabe mere liv i og omkring 
Københavns Havn, især i 
de områder der ikke omfat-
ter indrehavnen (heriblandt 
Islands Brygge). Idéen er at 
sprede byliv til hele hav-
nen hele året. Der er ingen 
begræsning i forhold til, hvad 
der kan lade sig gøre, men 
projekterne skal vurderes af 
By & Havn. Som udgangs-
punkt bidrager By & Havn 
ikke med økonomisk støtte. 
Læs mere her: byoghavn.dk/
havnen/har-du-en-god-ide-
til-vores-havn/

Anker Jørgensen prisen. 
Til HK Hovedstadens 1. 
maj-arrangement på Svend 
Aukens Plads blev Anker 
Jørgensen Prisen uddelt. Den 
gik til Folkekirkens Nødhjælp 
for deres arbejde med at 
sikre børnenes skolegang 
i verdens konfliktområder. 
Frank Jensen holdt tale og 
uddelte prisen sammen med 
Christian Grønnemark, for-

mand for HK Hovedstaden.
Sundhedsborgmester Sisse 
Marie Welling holdt også tale 
til 1. maj-arrangementet.
Foto: Klaus Mygind

Amager Fælled 1. De fleste af 
os trasker gennem Amager 
Fælled i håb om at opleve 
en rørhøg, en gråstrubet 
lappedykker eller blot harer 
og rådyr, men for tiden kan 
man også møde en dumper, 
en grusudlægger og en vej-
tromle. Teknik- og Miljøfor-
valtning er i fuld gang med 
at forbedre stisystemet på 
Fælleden. Forbedring af grus-
stierne på udvalgte stræk-
ninger pågår flere steder i 
København – her på fotoet 
på stien mellem Rundholts-
vej og Grønjordssø.

Amager Fælled 2. Naturen 
overrasker gang på gang. En 
af vores læsere har sendt os 
et foto fra Amager Fælled, 
hvor et træ er vokset med 
næsten unaturlige former. 
Her er der flere siddepladser, 
med eller uden nakkestøtte. 
Naturdesign når det er 
bedst.

Amager Fælled 3. Det er ikke 
alle, der er begejstrede for 
kommunens naturpleje på 
Fælleden, hvor man beskæ-
rer træer, rydder områder for 
krat, buskads og invasive ar-
ter såsom gyldenris, japansk 
pileurt og kæmpebjørneklo, 
etablerer nye stier med 
træflis, opretter naturhegn 
og bygger bænke med blandt 
andet europaller.
”Det er en fælled, ikke et køk-
ken. Stop rydningen!”, står 
der på en af de nyoprettede 
siddepladser ved et udsigts-
punkt midt på Fælleden.
Det er hovedsagelig folk i 
nyttejob, der udfører natur-
pleje på Amager Fælled. Der 
har været tvivl om, hvorvidt 
ordningen med nyttejob skal 
fortsætte efter klager fra 3F, 
men efter dispensation fra 
Det regionale Arbejdsmar-
kedsråd kan Københavns 
Kommune fortsætte natur-
plejen med ledige i de næste 
to år.
Det er noget, som folk, der 

er imod plejen af den uberørt 
natur, og dem, der er imod 
nyttejobs, skal leve med de 
næste to år.

Valgplakater og tyngdekraft. 
Medarbejdere fra Byens 
Tilsyn holder øje med den 
korrekte opsætning af valg-
plakater i det offentlige rum. 
På lygtepæle skal plakaterne 
hænge 2,3 meter over fortove 
og 0,3 meter fra cykelsti-
kant. For nylig, efter nøje 
opmåling med tommestok, 
fjernede to medarbejdere 
fra Byens Tilsyn to af De 
Konservatives plakater, som 
tydeligvis lå under 2,3 meters 
højde. Plakaterne fra C holdt 
en lang stribe plakater fra 
andre partier oppe. Disse 
faldt pludselig en lille halv 
meter (og længere ned 
efterfølgende), og de to 
medarbejdere blev stillet 
over for et dilemma: Plakaten 
fra Socialdemkratiet var sat 
op i den rigtige højde, men 
var nu i den forbudte højde. 
Hvad skulle de gøre? Fjerne 
den eller lade den blive? 
Efter en længere diskussion 
mellem de to medarbejdere 
fik valgplakaten fra A lov til 
at blive – den er nu, godt 
en uge inde i valgkampen, i 
brysthøjde.
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Sæt strøm på 
planteblindheden
Planternes verden er en jungle, 
og det er let at fare vild. Men der 
findes naturligvis et teknologisk 
hjælpemiddel til den forvirrende 
fauna

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Sig mig dit navn, og jeg har 
magt over dig. I folkloren 
giver kendskab til det sande 
navn mulighed for at på-
virke en anden person eller 
ting og udføre magi overfor 
denne. Vi kender den fra 
eventyret med Rumleskaft. 
Her var den unge dronning 
lige ved at miste sin første-
fødte til den lille trold. Men 
da tjeneren kunne overbrin-

ge hans rigtige navn, endte 
alt i fryd og gammen. Tolki-
en bruger også tankesættet 
i Ringenes Herre, hvor ho-
bitten Bilbo ikke vil fortælle 
dragen Smaug sit navn og 
kalder sig tønderytter.

Måske har det også været 
sådan med planter. Men sik-
kert var det, at prygl og det, 
der var værre, i gamle dage 
ville ramme den hyrde, der 
ikke kunne genkende ek-
sempelvis en taks og slå sit 
kvæg eller heste over mu-
len, hvis de prøvede at spise 
den. Vores forfædre sultede 
sikkert lige så ofte, som vi 
i dag forspiser os. Derfor 
samlede man planter ind 
om foråret til syvkål for at 
få noget fyld i maven, og her 
skulle man jo helst kende 
nogle planter. 

Billedporno i felten
Vi har 1.200 oprindelige 
planter i Danmark, og en 
lille misundelsesværdig 
gruppe kan dem alle. De 
har måske ikke magt over 
planterne, men magisk må 
det dog være at være hjem-
me i dem alle. Jeg har tidli-
gere været glad for en bil-
ledflora, hvor man kan slå 
op efter farve og finde blom-
stens navn på denne måde. 
Lige indtil nogle unge biolo-
gistuderende damer ude på 
Kalvebod Fælled spottende 
og med et smil på læben 
spurgte, om jeg kunne lide 
billedporno. Selv nøglede 
de sig igennem de enkelte 
planter i en billedløs felt-

flora, hvor der eksempelvis 
spørges om, hvorvidt der er 
seks eller flere kronblade 
på en plante. Men jeg er 
stadigvæk til billedporno i 
felten.

Verden er af lave
Ingen kan deres fynske køb-
stadsremse. Ak, få kan blot 
halvdelen af guldalderma-
lerne på den Hirschsprun-
ske Samling. Færre endnu 
kan skille Pontoppidan, 
Aakjær, Bang og Brandes 
ad eller bekræfte, om det er 
Bach, Brahms, Beethoven 
eller Beatles. En tidligere 
minister, der forbliver tid-
ligere, indførte kanons på 
alle mulige områder. Også 
på svampe, fisk, insekter 
med flere. Men det holder 
ikke rigtigt i dag. Klassisk 
viden er god, men man er 
færdig som ung, hvis man 
ikke også kan alt det, der 
kræver strøm. Mængden af 
viden, man skal bære i dag, 
stiger dagligt, og vi prøver 
alle at lære nyt og mere. 
Men der er gode genveje.

inaturalist
Lige efter fred og lykke i 
verden har der øverst på 
min ønskeliste stået et ap-
paratus, der kunne bestem-
me alt det ubestemmelige 
i naturen. Den er kommet 
nu, og i dag kan alle uden 
sved og timers møje finde 
plantesvaret ved at bruge 
‘Inaturalist’. Det er en dej-
lig app, som har givet mig 

megen glæde, og som jeg 
dagligt benytter mig af; dog 
uden at ville kalde mig helt 
afhængig. Jeg kan stærkt 
anbefale alle at have den 
ved hånden. Det er blandt 
andre National Geographic, 
der har skabt denne grønne 
gave.

Man tager blot et billede 
af dyr eller plante, og så for-
tæller appen, hvad det er, du 
har fundet. Og den gætter 
rigtigt i langt de fleste til-
fælde. Så når I er ude i natu-
ren og undrer jer over, hvad 
netop ‘dén’ plante hedder, er 
det lovligt at tage mobilen 
op af lommen. Det her bli-
ver den første sommer, hvor 
naturen ikke kan holde sine 
navne hemmelige.

Tusindfryd er en 
fryd og kan spises.

NEUMANNS NATUR


