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Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

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

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

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Side 8Side 2 Side 4 

Bryggeballet

Bryggen får sit eget bal-
letakademi, når ‘Cphdans’ 
anført af Kenneth Stenlund 
starter hold op i Tangobar til 
september.

Strandengen bliver 
fredet

Fredningssagen for Fælleden 
skal i Borgerrepræsentatio-
nen. Enhedslisten og Alter-
nativet er imod på grund af 
planlagt sti over Strandengen.

Bryggen til Bruxelles

Stemmeprocenten på Bryg-
gen var blandt landets højeste 
ved det overståede Europa-
Parlamentsvalg, der blandt 
andet sendte bryggebo Karen 
Melchior (R) til Bruxelles.

Ring 52900012 for en gratis salgsvurdering

Salær, kun kr. 39.995

David
Lorentzen
Min Bolighandel - Amager
Tlf. 70 254 264
david@minbolighandel.dk Islands Brygge & Ørestad

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

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 

Spindemøl på spil på Amager Fælled
Spøgelsestræer på Amager Fælled skyldes spindemøl. Selvom det ser 
både uhyggeligt og ulækkert ud, er det helt ufarligt

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Besøgende på Amager Fæl-
led er i den seneste tid ble-
vet mødt af et specielt syn. 
Over hele fælleden står 
helt nøgne træer pakket 
ind fra rod til krone i fint, 
silkeagtigt hvidt spind. Det 
har vakt stor bekymring 
hos mange naturelskere, 
og på Bryggebladet har vi 
kun sjældent modtaget så 
mange læserhenvendelser, 
som vi har fået om det be-
synderlige naturfænomen i 
de sidste to uger.

en naturlig forklaring
Men der er ingen fare på 
færde. Selvom træerne ser 
både ulækre og uhyggelige 
ud, er forklaringen aldeles 

ufarlig. Der er tale om det 
lille uanselige spindemøl. 
Eller rettere deres larver, 
der klækker i maj måned. 
De trækker tråde efter sig, 
således at de kan gemme 
sig for sultne fugle i de fint-
maskede spind. 

Spindemøllene er særligt 
glade for tjørneblade, men 
også bladene på slåen, hæg, 
æble-, pære- og blommetræ-
er guffer de løs af indtil træ-
erne fremstår helt bare. Der 
er imidlertid ingen grund 
til at slå alarm; træerne kan 
klare mosten.

– Der er ingen grund til 
bekymring. Tjørnen kan 
tåle denne hårde behand-
ling, selv når den mister 
alle blade. Når larverne har 
forpuppet sig i løbet af juni, 
vil tjørnen sætte nye blade. 
Den vokser måske en smule 
langsommere, men end 
ikke flere års angreb kan 
slå tjørne ihjel, forklarer Na-
turvejleder Jes Aagaard fra 
Naturstyrelsen på Natur-
park Amagers hjemmeside.

Så snart larverne har spist 
sig mætte forpupper de sig, 
parrer sig og lægger æg, 
så der kan blive udklækket 
nye larver til næste forår.

Spindemøl 
spinder spindel-
væv i træerne på 
Amager Fælled
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Langt om længe får Stran-
dengen på Amager Fælled 
fred. Sådan da. For når Bor-
gerrepræsentationen efter 
alt at dømme beslutter af 
frede Strandengen på deres 
møde den 6. juni, er det kun 
muligt, fordi Folketinget i 
foråret gav grønt lys til at 
flytte et stort, planlagt bolig-
byggeprojekt over på nabo-
grunden Lærkesletten. Ud 
over den naturpåvirkning, 
som fremkomsten af en helt 
ny stor bydel formentlig vil 
have på Strandengen, vil 
arealet også komme til at 
opleve en del gennemkø-
rende trafik fremadrettet. 
Det var nemlig et springen-
de punkt i Folketingets be-
slutning, som er videreført 
i aftaleteksten i Borgerre-
præsentationen, at der skal 
etableres en oplyst gang- og 
cykelsti med fast belægning 
på tværs af Strandengen. 
Ifølge aftaleteksten må 
stiens faste belægning have 
en bredde på maksimalt 
fem meter.

På sin vej til Borgerrepræ-
sentationen har fredningen 
været en tur igennem Øko-
nomiudvalget, hvor netop 
den planlagte sti var kilde 

til uenighed. Her stillede 
partierne Enhedslisten og 
Alternativet, der konse-
kvent og kategorisk har 
modsat sig alle planer om at 
bygge på Amager Fælled, et 
ændringsforslag, der skulle 
pille stiplanerne ud af afta-
len. Det ønske stod de imid-
lertid alene med, og stien 
forbliver på bordet.

Lille hus på prærien
Fredningsaftalen muliggør 
ikke yderligere nye stier 
med belægning og belys-
ning. Til gengæld giver den 
mulighed for en række an-
dre, mindre tiltag på og om-
kring Amager Fælled. 

Blandt andet lægges der 
op til, at der kan bygges et 
lille hus på 15 kvadratmeter 
med toiletfaciliteter, om-
klædning og formidling i 
form af skiltning, der skal 
guide og formidle områdets 
naturindhold.

Det er ikke fastsat i fred-
ningsforslaget præcis, hvor 
det lille hus skal ligge. Det 
sker i en fremtidig pleje-
plan. Men som udgangs-
punkt skal huset placeres 
ved en af de større stier og 
gerne i et kryds for at gøre 
det let for besøgende på 
Fælleden at finde det.

120 cykler
Derudover giver frednings-
aftalen også hjemmel til, at 
man kan gennemføre den 
planlagte hovedindgang til 
Naturpark Amager, som 
Fælleden er en del af. Efter 
planen skal hovedindgan-

gen ligge ved indgangen til 
Fælleden ved DR Byens me-
trostation og kommer til at 
bestå af en bygning på mak-
simalt 300 kvadratmeter. 

Bygningen skal, ifølge 
fredningsforslaget, rumme 
faciliteter til naturformid-
ling og friluftsformål samt 
toilet, omklædning og op-
bevaring. Hvis det vurderes 
nødvendigt af hensyn til 
tryghed, arbejdsmiljø eller 
redningshensyn, kan der 
også etableres belysning 
omkring hovedindgangs-
bygningen. 

I området omkring ho-
vedindgangen kan der laves 
parkering til op til 120 cyk-
ler, men parkeringsarealet 
skal etableres som grus, 
træflis eller lignende natur-
materialer.

Hvis Borgerrepræsentati-
onen godkender frednings-
forslaget, bliver det sendt 
videre til Fredningsnævnet, 
som skal behandle sagen og 
blandt andet foretage en of-
fentlig høring.

NYHEDER
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Borgerrepræsentationen sparker fredningssag for Amager Fælled i gang
Der er bred enighed blandt politikerne på rådhuset om, at Strandengen på 
Amager Fælled skal fredes. Enhedslisten og Alternativet står alene med krav 
om, at en planlagt ny oplyst gang- og cykelsti på tværs af området droppes

et fredningsfor-
slag for Amager 
Fælled skal til 
afstemning i 
Borgerrepræsen-
tationen.

Socialdemokrat vil ændre Bryggens postnummer
Lars Aslan Rasmussen (S) har hængt en række flyers op på Bryggen, hvor han skriver,  
at han i Folketinget vil kæmpe for at Bryggen får sit eget postnummer 

Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Under overskriften ‘væl-
gere søges’ har Lars Aslan 
Rasmussen, der er folke-
tingskandidat for Socialde-
mokratiet, hængt en række 
flyers op på Islands Brygge, 
hvor han skriver, at man 
skal stemme på ham, ‘hvis 
du også synes, vi skal have 
vores eget postnummer, 
som skal være 2301 Islands 
Brygge’. Han skriver også, 
at han vil være Islands Bryg-
ges stemme i Folketinget.

Hvordan vil du være Is-
lands Brygges stemme i Fol-
ketinget?

- Det synes jeg, at jeg har 
været i lang tid. Jeg har ta-
get rigtig mange sager på 
Bryggen. Blandt andet har 
jeg rejst sagen om ridesko-
len i forhold til ministeren. 
Jeg har taget mig af mange 
ting for Islands Brygge, 
som er et kvarter, jeg holder 
rigtig meget af.

Hvad kan du gøre i Folke-
tinget for, at Bryggen får sit 
eget postnummer?

- Det håber jeg, vi kan få 
den nye minister til, når vi 
får regeringsmagten. Jeg 
ved, det er noget, der har 
været tale om i mange år i 
bydelen.

Men er det ikke Post-

Nord, der skal bestemme, 
hvad deres postnumre skal 
være?

- Jo, men det er stadig mu-
ligt for en minister at kigge 
på sagen. Det rigtigt, at 

PostNord også er inde over 
det, men hvis der er et stort 
ønske, så er jeg helt sikker 
på, at man også kan lægge 
pres på.

Oplever du, at der er et 
stort ønske for det på Bryg-
gen?

- Ja, det gør jeg. Det er 
mit indtryk, at man føler 
sig som et specielt sted på 
Bryggen, og at man gerne 
vil have sit eget postnum-
mer. Det har man jo også på 
Christianshavn og i mange 
andre specielle kvarterer, 
og det synes jeg helt klart 
giver en identitetsfølelse. 
Jeg har også fået mange re-
aktioner på, at det er fedt, 
jeg har taget det op.

Vil det ikke koste en del 
penge i forhold til, hvad det 
rent faktisk har af betydning?

- Jo, men jeg synes egent-
lig, at det er det værd. Jeg 
ser Bryggen som et af de 
hyggeligste kvarterer i Kø-
benhavn, og det tror jeg 
også, at der er mange, uden 
for Bryggen, der synes. Jeg 
mener, det er vigtigt, at de 
forskellige identiteter, der 
er i Københavns bydele, 
bliver bevaret, og der er 
postnummeret en af mange 
måder, man kan vise sin 
identitet på.

Bor du selv på Bryggen?
- Nej, det gør jeg ikke.

Hvorfor skriver du så ‘vi 
skal have vores eget post-
nummer i opslaget’?

- Fordi for mig er Islands 
Brygge vores allesammens. 
Det er derfor, jeg startede 
kampagnen. Jeg tror næ-
sten, at jeg kommer der 
dagligt. For mig er det med 
postnummeret ikke kun 
for dem, der bor der. Vi er 
mange, der også har venner 
og familiemedlemmer, som 
bor der. Det har jeg selv. Jeg 
er måske den eneste politi-
ker, der kommer fra Køben-
havn, så på den måde føler 
jeg også, at jeg er en del af 
Islands Brygge, og mange 
af de andre kvarterer, som 
jeg kommer i.

Har du sat lignende sedler 
op i andre bydele, hvor du 
også skriver ‘vi’, selvom du 
ikke bor der?

- Jeg kan ikke huske, om 
jeg har brugt ordet ‘vi’, 
men jeg har hængt nogle 
flyers op på Vesterbro og 
Nørrebro. Jeg synes, det er 
vigtigt, at man bruger en 
vi-betegnelse til noget som 
vi alle sammen er fælles 
om, som for eksempel nar-
koproblemer på Vesterbro 
eller hash-problematikken 
på Nørrebro. Så Islands 
Brygges postnummer er 
det noget, som jeg synes, vi 
er fælles om.

Sedler som denne kan 
findes flere steder på 
Islands Brygge. De er 
alle identiske helt ned 
til, at den anden yderste 
lap til højre er fjernet 
med en saks.



3BRYGGEBLADET6. juni 2019 NYHEDER

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

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

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

durum menu 
1 x Stor Durum Rulle

1 x Mellem Pommes Frites 
1 x Salatmayonnaise

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

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

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.

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

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

Ny skolebygning bliver forsinket
Den nye udskolingsbygning på hjørnet af Artillerivej og Drechselsgade, der 
ellers skulle stå færdig i 2020, er blevet forsinket til i begyndelsen af 2021. 
Årsagen til forsinkelsen er nogle jordbundsforhold, der gør anlæggelsen 
mere besværlig end først antaget

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

Der er fuld gang i bygge-
riet af den nye udskolings-
bygning på Artillerivej. Og 
det kommer der til at være 
i længere tid end først for-
ventet. I den oprindelige 
plan skulle byggeriet stå 
færdigt i sommeren 2020, 
men på grund af forsinkel-
ser kan eleverne på de æld-
ste årgange først rykke ind 
i de nye lokaler i starten af 
2021. Årsagen til forsinkel-
sen er ifølge Københavns 
Kommune, at man i anlægs-
arbejdet er stødt på nogle 
jordbundsforhold, der har 
gjort byggeprojektet mere 
besværligt, end man havde 
regnet med. Det bekræfter 
MT Højgaard, der er entre-
prenør på projektet. Da MT 
Højgaard tilbage i 2017 blev 
entreprenør på byggepro-
jektet, lovede de ellers, at 
de kunne have bygningen 
færdig allerede i maj 2020, 
som var hele tre måneder 
før den oprindelige plan. 
Men det løfte var jordbun-
den altså ikke helt med på.

– Forsinkelsen skyldes til 
dels, at vi undervejs har æn-

dret funderingsmetoden, 
da undersøgelser viste, at 
der var behov for at stabili-
sere grunden. Derfor har vi 
i fælles forståelse med Kø-
benhavns Kommune valgt 
at pælefundere projektet 
i stedet for at fundere det 
direkte. Derudover er der 
gået noget tid med at opren-
se grunden, hvilket er forlø-
bet fint, skriver seniorpro-
jektchef ved MT Højgaard 
Martin Tolstrup i en mail.

Pælefundering betyder, 
at man sætter nogle pæle 
af armeret jernbeton ned 
i jorden for at styrke fun-
damentet. Det er en mere 
omfangsrig opgave end at 
fundere direkte, så det er 
først noget man vælger at 
gøre, når jordbundsunder-
søgelser har vist, at det er 
nødvendigt.

Pladsmangel
Årsagen til, at det i det hele 
taget er nødvendigt at byg-
ge den nye skolebygning, 
er, at der er generel plads-
mangel på Skolen på Islands 
Brygge. Skolen er bygget til 
fire spor, men på flere er 
årgangene er der syv spor. 
Derfor har flere af eleverne 

undervisning i midlertidige 
pavilloner, indtil den nye 
skolebygning står klar.

Skoleleder på Skolen på 
Islands Brygge, Aase Marie 
Hammer er bevidst om, at 
datoen for, hvornår de kan 
flytte eleverne, er blevet 
rykket fra foråret 2020 til 
starten af 2021.

– Det er klart, at pladsen 
bliver mere trang, når vi 
skal være her på matriklen 
alle sammen et halv år læn-
gere end beregnet. Vi kan 
dog godt finde løsninger 
med de nuværende bygnin-
ger og pavilloner, indtil flyt-
ningen kan gennemføres, 
siger skolelederen og fort-
sætter:

– Vi har jo ikke som sådan 
mangel på basislokalerne, 
da vi har 20 ekstra lokaler 
i pavillonerne, og skolen i 
forvejen har 40 basislokaler 
og desuden et antal KKFO-
lokaler. Det største pres er i 
disse år på vores faglokaler, 
som jo er bygget til at mat-
che en 4-sporet skole.

Skolens nuværende byg-
ninger skal også ombyg-
ges for at gøre plads til de 
mange nye spor, men det 
arbejde kan først gå i gang, 
når udskolingseleverne kan 

flytte til den nye bygning i 
starten af 2021. Det bety-
der, at hele ombygningen af 
skolen først er færdig i star-
ten af 2022.

Ny skole
Den nye skolebygning bli-
ver omkring 10.000 kva-
dratmeter og får i omegnen 
af 4.000 kvadratmeter ude-
arealer. Skolebygningen 
skal indeholde udskoling til 
i alt 784 elever samt perso-
nale og en idrætshal. Ifølge 
arkitekterne bag skolen, C. 
F. Møller, er skolen inspire-
ret af både natur og kultur, 
hvilket især kommer til 
udtryk på bygningens tag, 
der er en stor have, som alle 
klassetrin skal have adgang 
til, og som man tilgår fra ga-
den ved hjælp af trapper.

der kommer til at være 
byggerod på Artilleri-

vej 126 længere end 
forventet, da nogle 

jordbundsforhold har 
forsinket byggeriet, så 
det først står færdigt i 

starten af 2021.

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

Alle vores kunder 
ønskes en skøn sommer. 

Vi holder åbent hele 
sommeren.
De bedste sommerhilsner
Emma, Cecilie (foto), 
Stine, Casper og Laila

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

find os på:

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

FACEBLADET
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SF stadig størst på Bryggen
SF blev igen det parti med flest stemmer til Europa-Parlamentet på Bryggen med De Radikale lige i 
hælene. Enhedslisten tog det største spring og Dansk Folkeparti havde den største nedtur

Tekst: Kenneth Dürr
Grafik: Jens Burau

redaktion@bryggebladet.dk

Socialistisk Folkeparti og 
Margrete Auken har haft et 
fremragende valg til Euro-
pa-Parlamentet på Bryg-
gen. Margrete Auken blev 
den store stemmesluger 
med 842 personlige stem-
mer ud af de 7.708 gyldige 
stemmer, der blev afgivet på 
Skolen på Islands Brygge til 
valget den 26. maj i Sundby-
vesterkredsen 2. vest. 

For fem år siden var SF 
også det parti, der havde 
fået fleste stemmer med 
19,9 procent. I år har de 
fået en lidt større andel af 
stemmerne og er nu oppe 
på 21,4 procent. Socialde-
mokraterne må afvige fra 
andenpladsen på Bryggen, 
da de er gået fra 19,2 til 14,1 
procent, samtidig med at 
De Radikale er gået fra 15 
procent til 18,7 procent og 
dermed kan kalde sig Bryg-
gens andenstørste parti til 
Europa-Parlamentvalget.

Fra Ø til O
Den helt store højdesprin-
ger blev Enhedslisten, der 

stillede op til Europa-Par-
lamentet for første gang i 
partiets historie. Liste Ø fik 
7,9 procent af stemmerne på 
Bryggen, hvilket er lidt over 
landsgennemsnittet. Tidli-
gere har Enhedslisten støt-
tet Folkebevægelsen mod 
EU, når det kom til EP-valg, 
og det kan også mærkes på 
antallet af stemmer på folke-
bevægelsen. De er nemlig 
gået fra 9,9 procent af stem-
merne for fem år siden til 
kun at have 2,7 procent af 
stemmerne i år. Det er et fald 
på 7,2 procentpoint, hvilket 
stort set svarer til Enhedsli-
stens 7,9 procent. Den helt 
store taber blev dog Dansk 
Folkeparti, der gik 12,2 for 
fem år siden til  3,9 procent. 
Det er et fald på hele 8,3 pro-
centpoint, hvilket gør Dansk 
Folkeparti til det parti, der 
har haft den største nedtur 
på Bryggen. 

Stemmeprocenten på 
Bryggen har ligget høj med 
hele 74,8 procent af de stem-
meberettigede, der valgte 
at bruge noget af deres søn-
dag på at sætte krydset. Det 
ligger noget over landsgen-
nemsnittet på 66,1 procent, 
der ellers er den højeste 
valgdeltagelse til et Europa-
Parlament nogensinde.

TOP Fem kANdidATer i dANmArk

1. Morten Løkkegaard (V)   207.558
2. Søren Gade (V) 201.696
3. Margrete Auken (F) 199.522
4. Jeppe Kofod (A) 188.757
5. Peter Kofod (O) 119.408

VALgreSuLTAT dANmArk 2019

Parti Procent (+/-) Mandater
Venstre 23,5 6,8 4
Socialdemokratiet 21,5 2,4 3
Socialistisk Folkeparti 13,2 2,2 2
Dansk Folkeparti 10,8 15,8 1
Radikale Venstre 10,1 3,6 2
Det Konservative Folkeparti 6,2 2,9 1
Enhedslisten 5,5 5,5 1
Folkebevægelsen mod EU 3,7 4,4 0
Alternativet 3,4 3,4 0
Liberal Alliance 2,2 0,7 0
Stemmeprocent:   66,1

TOP Fem kANdidATer På BryggeN

1. Margrete Auken (F) 842
2. Morten Løkkegaard (V) 441
3. Morten Helveg Petersen (R)   424
4. Jeppe Kofod (A) 368
5. Pernille Weiss (C) 206

VAgreSuLTAT BryggeN 2019

Parti Procent (+/-)
Venstre 15,4 3,7
Socialdemokratiet 14,1 5,1
Socialistisk Folkeparti 21,4 1,5
Dansk Folkepari 3,9 8,3
Radikale Venstre 18,7 3,7
Det Konservative Folkeparti 6,5 0,8
Enhedslisten 7,9 7,9
Folkebevægelsen mod EU 2,7 7,2
Alternativet 6,5 6,5
Liberal Alliance 3 1,7 
Stemmeprocent:  74,8  

karen tager toget til Bruxelles
38-årige Karen Melchior er valgt ind i Europa-Parlamentet for De Radikale. 
Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, som hun ikke havde turdet håbe på, 
da det krævede et historisk godt valg for partiet

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

Karen Melchiors europæi-
ske drøm er gået i opfyl-
delse. De Radikale fik et 
historisk godt valg med 10,1 
procent af stemmerne, og 
med lidt hjælp fra Alternati-
vet der ikke kom ind i Euro-
pa-Parlamentet, og som De 
Radikale er i valgforbund 
med, lykkedes det partiet 
at få to mandater for første 
gang. 

Med næsten 100.000 
stemmer havde spidskan-
didat Morten Helveg Pe-
tersen sikret sig det ene 
af mandaterne, men hvem, 
der skulle have det andet 
mandat, krævede en fin-
tælling af de personlige 
stemmer. Med 17.292 per-
sonlige stemmer sikrede 
Karen Melchior sig det 
andet mandat, som hun 
har drømt om, siden hun 
forsøgte at komme i Euro-
pa-Parlamentet for fem år 
siden, hvor hun ‘kun’ fik 
10.412 personlige stemmer.

– Det har været hektisk 
og skønt, siger Karen Mel-
chior et par dage efter, hun 
blev valgt ind, og fortsætter:

– Vi har haft et suverænt 
valg, og jeg er personligt 
glad for, at jeg kan komme 
til at arbejde med Europapo-

litik, som er det, jeg bræn-
der for.

Karen Melchior har inte-
resseret sig for europæisk 
politik siden sin studietid, 
og hun har tidligere arbej-
det 10 år i Udenrigsministe-
riet, hvor hendes interesse 
blomstrede.

Ny politisk situation
Det netop overståede valg 
til Europa-Parlamentet har 
ikke kun været historisk 
for De Radikale. Rundt i 
Europa er de traditionelle 
partier gået tilbage, samti-
dig med at grønne, liberale 
og nationalistiske partier 
er gået frem. Det har re-
sulteret i, at de to største 
grupper, den konservative 
EPP og den socialdemo-
kratiske S&D, for første 
gang ikke har et flertal 
alene. De skal derfor ud 
og finde nye samarbejds-
partnere som for eksempel 
det liberale ALDE, der er 
den tredjestørste gruppe, 
og som De Radikale er en 
del af.

– Der er blevet brudt med 
det magtmonopol, som de 
to partier har haft, så de bli-
ver nødt til at arbejde mere 
sammen med de andre par-
tier. Og eftersom de liberale 
og grønne partier er gået så 
meget frem, så er det et na-

turligt sted for dem at kigge 
hen, siger Karen Melchior.

Hun er bekymret over, at 
EU-skeptiske og nationa-
listiske partier som for ek-
sempel Lega Nord i Italien 
og Brexit Party i Storbritan-
nien er gået meget frem, 
men hun tror ikke, de kom-

mer til at få den store indfly-
delse på realpolitikken.

mange kasketter
Karen Melchior er allerede 
medlem af Borgerrepræ-
sentationen i Københavns 
Kommune. En post som 

hun vil træde tilbage fra den 
10. juni, hvor Jes VIssing Ti-
edemann vil overtage hen-
des forpligtelser for partiet 
i København.

Derudover er hun også 
opstillet i Horsenskredsen 
til Folketinget, og det kan 
ikke lade sig gøre for hende 

at komme af listen, men ef-
tersom drømmen altid har 
været Europa-Parlamentet, 
så vil hun sige nej tak, hvis 
hun bliver valgt ind.

– Jeg har været meget 
åben om, at Europa-Parla-
mentet var min førstepriori-
tet. Jeg turde dog ikke håbe 
på, at jeg kom ind, så jeg stil-
lede også op til Folketinget, 
som jeg også synes kunne 
være spændende. Jeg har 
sørget for at henvise dem, 
der gerne ville stemme på 
mig, til en af de andre dyg-
tige radikale kandidater, så 
de ikke føler, deres stemme 
på mig er spildt, siger Ka-
ren Melchior.

Selv om hun nu kommer 
til at bruge meget af sin tid 
i Bruxelles, Luxembourg og 
Strasbourg, så regner hun 
med at beholde sin lejlighed 
på Bryggen.

– Jeg kommer stadig til 
at købe mit brød i Ander-
sen Bakery og min kaffe på 
Roast.

karen melchior regner 
ikke med at flytte fra 
Bryggen, selv om hun 
er blevet stemt ind i 
Europa-Parlamentet.
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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

Hundeparkering ved 
irma og rema 1000
Du kan nu parkere hunden i sikkerhed for vind, vejr og tyveri, når du handler 
i Irma eller Rema 1000 på Bryggen

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Frysende og pibende hunde 
udenfor supermarkeder kan 
snart blive et sjældent syn. 
I hvert fald hvis det står til 
virksomheden Den4Dogs, 
der har udviklet en parke-
ringsmulighed for menne-
skets bedste ven. Parkerin-
gen er en bås, hvor hunden 
kan opholde sig, mens eje-
ren er inde for at købe ind. 
Båsen beskytter mod kulde 
og på de varme dage sørger 
ventilationen for at den fir-
benede ikke overopheder. 
Derudover bliver båsen des-
inficeret efter hvert besøg.

klapfri
Et af de få steder i Køben-
havn, hvor man kan finde 
hundeparkeringen er ved 
Irma på Bryggen. Her har 
de haft hundeparkeringen 
i tre måneder og kunderne 
er så småt begyndt at tage 
muligheden til sig.

- Det bliver brugt pænt, 
synes jeg, for det er stadig-
væk nyt. Desuden er det 
noget, der skal tales i gang 
fordi det kan virke ret spe-

cielt, fortæller Anders Roed 
Larsen til tv2lorry.dk og 
fortsætter: 

- Vi fik det, fordi mange 
i området efterspurgte at 
have hunden bag lås og slå. 
Dels fordi de er bange for at 
få dem stjålet, og dels fordi 
hunden får en tryghed ved, 
at den er beskyttet, fremfor 
at mange hele tiden går for-

bi den eller børn kommer 
over og klapper den.

For nyligt har Rema 1000 
på Rundholtsvej 6 også fået 
hundeparkering.

Hjemmehunde
Hundeparkeringen er ud-
viklet i samarbejde med 
Veterinærstyrelsen og hos 

Dyrenes Beskyttelse er 
man også begejstret for den 
nye hundeparkering.

- Det er en fordel, at dy-
rene bliver beskyttet mod 
bagene sol om sommeren 
og regn, is og kulde om 
vinteren. Alternativt skal 
hundene sidde udenfor helt 
ubeskyttet og kan risikere 
at blive stjålet, siger Jens 
Jokumsen, der er familie-
dyrschef hos Dyrenes Be-
skyttelse til tv2lorry.dk og 
fortsætter:

- Hundeparkeringen kan 
også betyde, at flere vælger 
at tage hunden med ned til 
supermarkedet, for lige nu 
er der mange, der ikke er 
trygge nok, til at tage hun-
den med.

Hundeparkeringen kan 
åbnes via en app eller et 
nøglekort. Det koster tre 
kroner for det første kvar-
ter og ellers otte kroner i 
timen at bruge hundeparke-
ringen.

Hunden kan nu 
blive parkeret i 
sikkerhed, når 
dens er inde for at 
handle ind.
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grønne drømme for kigkurren
Lokalrådet ønsker at omdanne Kigkurren til en grøn plads og samtidig gøre Snorresgade til en grøn forbindelse 
mellem Havneparken og Amager Fælled

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

Pladsen Kigkurren ligger i 
dag hen som en forblæst og 
uoverskuelig parkerings-
plads. Men hvis det står til 
Islands Brygges Lokalråd, 
skal så mange som muligt af 
bilerne væk og i stedet etab-
leres en grøn plads. Derfor 
beder rådet nu bryggeboer-
ne om input til, hvordan der 
kan skabes mere bynatur på 
pladsen – i første omgang 
til et pop op-arrangement 
på Kigkurren, arrangeret 
i samarbejde med Amager 
Vest Lokaludvalg.

En del af afsættet for de 
grønne planer er det igang-
værende arbejde med at 
føre den helhedsplan, der 
er lavet for området på den 
modsatte side af Artilleri-
vej, ud i livet.

– Artillerivej 69 får en 
helhedsplan, men omkring 
Kigkurren sker udviklin-
gen som knopskydning. Vi 
synes, at det er oplagt også 
at lave en plan for Kigkur-
ren og skabe bedre sam-
menhæng mellem de to 
arealer, forklarer formand 
for lokalrådet Jan Oster.

Han peger blandt andet 
på, at den store koncen-
tration af daginstitutioner, 
behandlingsskoler og lig-
nende funktioner i området 

kalder på en overordnet 
plan for området.

grøn sti
Ud over den igangværende 
proces omkring Artillerivej 
69 er grunden til, at lokalrå-
det har rettet blikket mod 
Kigkurren netop nu, at en 
ny kommuneplan er i støbe-
skeen på rådhuset.

Kommuneplaner sætter 
de overordnede rammer for, 
hvilke anvendelser forskel-
lige områder i byen skal 
have. Eksempelvis hvor stor 
en del af et område der kan 
bruges til bolig, erhverv el-
ler grønne friarealer. Der-
for er timingen god netop 
nu, hvor kommunen allige-
vel er i gang med at slå nye 
streger på kortene.

– I den nuværende kom-
muneplan er der blandt 
andet givet mulighed for 
en grøn forbindelsessti i 

det gamle jernbanetracé 
mellem Havneparken og 
Kigkurren, forklarer Jan 
Oster med henvisning til et 
aflangt stykke jord på bag-
siden af daginstitutionerne 
Snorretoppen og Børnehu-
set Bryggen.

– Den mulighed ser ud til 
at forsvinde i den nye kom-
muneplan. Det kan vi godt 
acceptere, men så vil vi 
have noget andet i stedet.

Derfor foreslår lokalrå-
det, at selve Snorresgade 
gøres til en grøn forbindel-
se mellem Havneparken og 
Amager Fælled.

– Det kan nok ikke lade 
sig gøre at gøre gaden helt 
bilfri, men den er bred nok 
til, at man godt ville kunne 
udvide gangarealet en hel 
del uden at genere bilister-
ne alt for meget, vurderer 
Jan Oster.

Pop op-park
Præcis hvad der skal ske 
med både Kigkurren og 
Snorresgade, skal bryg-
geboerne være med til at 
beslutte. Derfor har lokal-
rådet sammen med Amager 
Vest Lokaludvalg arrange-
ret et pop op-arrangement 
på Kigkurren den 14. juni 
klokken 14-18. Her kan del-
tagerne idéudvikle over et 
glas æblemost fra Kofoeds 
Skole.

Fra brostensør-
ken til grønt by-
rum. Lokalrådet 
lægger planer for 
Kigkurren.

Fuld fart på fjollet ler
Torben Hansen har fået en aftale med Bog & Idé og 
Legekæden om, at hans modellervoks, Silly Doh, skal 
være en del af nogle af butikkernes grundsortiment

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

I alle de store Bog & Idé-
butikker kan man nu finde 
det silikonebaserede mo-
dellervoks Silly Doh. Det 
samme kan man i mange af 
Legekædens legetøjsbutik-
ker rundt i hele landet. Og i 
over 300 institutioner leger 
de også med det fjollede ler, 
som man både kan forme 
som almindelig modeller-
voks eller bage i ovnen og 
på den måde lave sit eget 
legetøj.

Idémanden bag modeller-
vokset er bryggebo Torben 

Hansen, og da Bryggebla-
det fanger ham over telefo-
nen, er han lige kommet ud 
fra et møde i en legetøjsfor-
retning, der nu også gerne 
vil have hans produkt på 
hylderne.

– Det er virkelig gået 
stærkt det sidste års tid, 
hvor vi er gået fra at være 
en startup-virksomhed til 
at være et decideret brand, 
siger Torben Hansen.

Social profil
Torben Hansen er ikke 
alene i virksomheden. Han 
har også et partner, der 
står for onlinemarketing, 
og en fleksjobber, der laver 
lagerarbejde og andet fore-
faldende arbejde. Det er 
hans drøm at få endnu flere 
ansatte, så han skal lave et 
minimum af drift, og han i 
stedet kan fokusere sin tid 
på det, han er passioneret 
for.

– Det er min ambition, at 
jeg kan bruge størstedelen 
af min tid på at hjælpe folk. 
Jeg gør det allerede i det 
omfang, jeg kan, men jo 
flere, der kan varetage de 
forskellige opgaver, der er 
i en virksomhed, jo mere 

kan jeg bruge min tid på at 
hjælpe andre, siger han.

Torben Hansen har 
blandt andet doneret lege-
tøj til børnecancerafdelin-
gen i Skejby, hvor han også 
selv var ude for at lege med 
børnene og vise dem, hvad 
leret kan bruges til. Derud-
over er han også aktiv i Nør-
rebroløbet.

– Der hjælper jeg nogle af 
de unge drenge, der står på 
vippen, hvor deres liv kan 
gå i enten den ene eller den 
anden retning. Og så forsø-
ger vi at hjælpe dem med at 
få dem i den rigtige retning.

Tæt på Seier
Silly Doh var også med i 
opløbet til at komme med 
i tv-programmet ‘Vejen til 
Seier’ – et program, som 
en anden bryggebo Peter 
Sørensen faktisk vandt – og 
var blandt de virksomheder, 
der stod på venteliste, hvis 
en af deltagerne skulle falde 
fra. Med alle de jern i ilden 
så er Torben Hansen en 
travl mand.

– Det er mere end et fuld-
tidsarbejde for mig, men jeg 
trækker næsten ikke nogen 
løn ud til mig selv. I stedet 

geninvesterer jeg i virksom-
heden. Heldigvis har jeg en 
anden virksomhed, hvor jeg 
hurtigt kan tjene nogle pen-
ge, hvis jeg har brug for det. 
Silly Doh er mere langsigtet 
og har et kæmpe potentiale, 
siger han.

Torben Hansen har 
fået det silikonebase-

rede modellervoks Silly 
Doh ud i både Bog & 

Idé, Legekæden og en 
masse institutioner 

landet over.
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mal  
kigkurren 
grøn

Kom til pop op park 

 

på Kigkurren

 
 

fredag den 14. juni 
 

kl. 14.00-18.00 
 

 

Pop op parken arrangeres af Amager Vest Lokaludvalg  
i samarbejde med Islands Brygge Lokalråd og Miljøpunkt Amager

www.avlu.dk Amager Vest 
Lokaludvalg

Amager Vest 
Lokaludvalg @ info@avlu.dk

Kom med dit bud på, hvordan 
vi kan få mere bynatur på 
Kigkurren og smag Kofoeds 
Skoles æblemost

Food Palace lukker 
redaktion@bryggebladet.dk

Efter 26 år på Bryggen væl-
ger Azra Begum at lukke 
Food Palace i Leifsgade 
5. Hun og hendes mand er 
begge i pensionsalderen, så 
de vil nu bruge deres tid på 
at slappe af sammen. Food 
Palaces indflydelse har 
rakt længere end til bare at 

lange mad over disken. Mu-
sikeren Søren Schou, der 
også er kendt som Pharfar, 
har opkaldt sit pladeselskab 
Food Palace Music efter spi-
sestedet.

Pladeselskabet har ud-
givet musik fra kunstnere 
over hele verden inden for 
genrerne reggae og dance-

hall med et særligt fokus 
på kunstnere fra Jamaica. 
Den mest kendte kunstner 
herhjemme er bryggeboen 
Natasja Saad, der også 
er kendt som Lille T eller 
bare Natasja, der døde i en 
tragisk bilulykke i 2007 på 
Jamaica i en alder af 32 år.
 – BUM

efter 26 år med Food Palace på Bryggen vælger Azra Begum og hendes mand at lukke virk-
somheden.  Foto: Ricardo Ramirez

købmandsforretning i HF 
Sønderbro søger ny forpagter
redaktion@bryggebladet.dk

Haveforeningen Sønderbro 
mangler en forpagter til 
foreningens købmandsfor-
retning. Selve forretningen 
har alt det, som en god køb-
mandsforretning skal have, 
et kasseapparat, hårde 
hvidevarer, service til 60 
personer, et køkken, der er 

godkendt af Fødevarestyrel-
sen, og en masse glade kolo-
nihaveejere, der sætter pris 
på, at der er kort vej til den 
nærmeste købmand. For 
den nette sum af 120.000 
kroner plus et depositum på 
35.000 til haveforeningen 
kan man overtage tjansen 
som forpagter.

Haveforeningen Sønder-

bro er Københavns stør-
ste kolonihaveforening 
med næsten 300 parceller, 
hvor der er haver og huse 
i mange vidt forskellige af-
skygninger. Derudover er 
der mange forskellige akti-
viteter i foreningen som for 
eksempel yoga, petanque, 
håndarbejde og cykelhjælp.
 – BUM

der er brug for en ny forpagter af købmandsforretningen i Haveforeningen Sønderbro.  
 Foto: Ricardo Ramirez

UDgIvELSESPLAN 2019
BRYggEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDgIvELSESDAgE DEADLINES

UgE* UDgIvELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

11 25 20. JUNI 13. JUNI 12. JUNI

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

12 33 15. AUGUST 8. AUGUST 7. AUGUST

13 35 29. AUGUST 22. AUGUST 21. AUGUST

14 37 12. SEPTEMBER 5. SEPTEMBER 4. SEPTEMBER

15 39 26. SEPTEMBER 19. SEPTEMBER 18. SEPTEMBER

16 41 10. OKTOBER 3. OKTOBER 2. OKTOBER

17 43 24. OKTOBER 17. OKTOBER 16. OKTOBER

18 45 7. NOVEMBER 31. OKTOBER 30. OKTOBER

19 47 21. NOVEMBER 14. NOVEMBER 13. NOVEMBER

20 49 5. DECEMBER 28. NOVEMBER 27. NOVEMBER

21 51 19. DECEMBER 12. DECEMBER 11. DECEMBER

www.bryggebladet.dk

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

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

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

*** Ordrer fra nye annoncører samt 
materiale fra faste annoncører bør 
så vidt muligt afgives senest onsdag 
inden udgivelsesdatoen.
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Pli og plié
Både børn, unge og voksne 
bryggeboer kan få ranket ryggen, 
styrket stængerne et stort skud 
selvtillid, når danseskolernes Mads 
Skjern åbner sit nye balletakademi 
på Bryggen til september

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

Plié, Tendu, rond de jambe. 
Ballettens grundtrin er van-
skeligere at mestre, end 
de ser ud. Men øvelse gør 
mester, og det bliver der rig 
mulighed for, når bryggens 
nye balletakademi åbner til 
september. 

Og det er ikke hr. hvem-
som-helst, der bringer den 
florlette dans til bydelen. 
Kenneth Stenlund har et 
langt livs erfaring på dan-
segulvet og er igennem det 
sidste årti blevet en veri-
tabel dansematador med 
sit eget imperium af skoler 
spredt over hele kongeriget.

– Jeg startede skolen på 
Dragør Strandhotel i 2007. 
Dengang var jeg 40 år gam-
mel. Nu har vi 16 danse-
skoler og tre balletskoler 
fordelt over hele landet, 
fortæller Kenneth Stenlund 
og smager et kort øjeblik 
på sine egne ord, inden han 
fortsætter med et grin:

– Det er jo helt vildt. Det 
lyder helt Mads Skjern-ag-
tigt. 

Hobby med job i
Den slags succes kommer 
naturligvis ikke af sig selv, 
og Kenneth Stenlund har da 
også selv danset det meste 
af sit liv. Faktisk har han 50-
års jubilæum som danser i 
år.

– Men det er ikke nok 
at være en dygtig danser, 
hvis man vil starte en dan-
seskole op. Derfor er der 
også mange skoler, der luk-
ker hvert år. Det er vigtigt, 
at man forvalter skolen or-
dentligt og lytter til både 
børn, forældre og lærere, 
forklarer han og uddyber:

– Informationsniveauet, 
særligt til forældrene, skal 
være godt. De bliver bom-
barderet med informationer 
på både sociale medier og 
forældreintra hele tiden, så 
det er vigtigt med en god og 
tydelig kommunikation fra 
en skole som vores. 

Kenneth Stenlund under-
streger igen og igen, hvor 
privilegeret han er, når det 
er lykkedes ham at bygge 
en karriere på hans passion.

– Det er slet ikke normalt, 
at man kan leve af dans i 
dag. Det har altid været 
min hobby. Jeg arbejdede i 
mange år som revisor, men 
dansen trak mere og mere i 
mig. Jeg kommer jo fra en 
tid, hvor Melodi Grand Prix 
og Otto Leisner var det hot-
teste, og jeg har danset, så 
længe jeg kan huske. Så jeg 
var nødt til at springe ud i 
det, fortæller han og tilfø-
jer:

– Det er de færreste, der 
er så heldige. 

Balletånd
Selvom Bryggen er en dan-
seglad bydel, har vi ikke no-
get ballettilbud. Det vil Ken-
neth Stenlund lave om på.

– Jeg har også fået fore-
spørgsler efter både par-
dans og hiphop på Bryggen. 
Men vi starter med ballet, 

for det er her ikke, og der er 
en del, der har efterspurgt 
det. Så kan det være, at vi 
følger op med mere ‘almin-
delig’ dans senere, fortæller 
han og uddyber:

– Ballet er noget helt an-
det. Der er en anden ånd. 
Når folk, der danser hiphop, 
går på, kommer de væl-
tende ud. De hopper rundt 
og laver kolbøtter. Ballet-
danserne kommer ud på en 
række, helt kontrolleret og 
disciplineret. 

ikke for balletskolen, 
men for livet
Kenneth Stenlund og Cph-
dans tilbyder balletdans til 
alle niveauer og ambitioner. 
Alle kan få noget værdifuldt 
med fra akademiet.

– Ballet giver dig en fan-
tastisk kropsholdning. Og 
så giver det enormt meget 
selvtillid og selvsikkerhed, 
ikke mindst til børn, som 
de kan tage med videre i 
skolen, fortæller Kenneth 
Stenlund og tilføjer:

– Det giver selvfølgelig 
også forbedret motorik og 
kondition. Og så skader det 
jo aldrig med lidt pli.

Han skynder sig dog at 
understrege, at der selvføl-
gelig også er plads til at dan-
se uden for kridtstregerne.

– Vi går ikke den kon-
gelige ballet i bedene. Vi 
er mellemskolen, hvor der 
også er tid til at danse til 
Rasmus Seebach mellem alt 
det klassiske. Det skal ikke 
være for stramt, siger han 
og tilføjer:

– Vi kan lide gode ram-
mer, men vi har altid et smil 
på læben.

Ballet kender ingen alder, 
og Kenneth Stenlund ser 
frem til at tage imod også de 
yngste bryggeboer i sit nye 
balletakademi.

– Jeg havde egentlig 
tænkt mig, at vi ville starte 
fra tre år. Men jeg bliver 
spammet af forældre, der 
gerne vil have deres to-åri-
ge tilmeldt, så nu tror jeg 
bare, at vi starter derfra, 
griner han.

Cphdans’ nye balletaka-
demi starter i Tangobar i 
Njalsgade 23D den 3. sep-
tember. Læs mere om sko-
len på cphballet.dk

kenneth Stenlunds 
nye balletakademi på 
Bryggen får tag over 

hovedet af indehaver 
af Tangobar Stinus 

Aabye.



Find billetter på: Kulturhusetislandsbrygge.dk

6.6 kl. 20.30
LAMA Improteater
Af banen af banen her kommer 
LAMA’en. Improteateraften uden 
sidestykke! 
Fri entré

7.6 kl. 16.30 – 18.00 
Maytal Michaeli (MT) // 
Juni Habel (NO) // 
A Choir of Ghosts (SE) 
Geyser by the Sea inviterer til gratis 
udendørs fyraftenskoncerter.

7.6 kl. 20.00 
Prince Tribute: 
Love4Prince live 
Kom og hør det danske band 
Love4Prince.
Entré 125 kr. + gebyr 

12.6 kl. 10.00 – 11.00 
Førstehjælp til spæd- og 
småbørn
Paramediciner Thomas fortæller om 
feberkramper, falsk strubehoste og 
fremmedlegemer i luftvejene og viser 
genoplivning af spæd- og småbørn.
Entré: 175 kr.

14.6 kl. 16.30 – 18.00 
Reddie & Abel // Caravan 
Geyser by the Sea inviterer til gratis 
udendørs fyraftenskoncerter.

14.6 kl. 20.30
Martha High & The Soul 
Cookers
The Goddess of Soul, Martha High, 
er en historie i sig selv inden for soul, 
funk og bluesgenren.
Forsalg: 225 kr. + gebyr
I døren: 250 kr. 

18.6  kl. 18.30 
Dans på Bryggen 
- Quickstep
Danseundervisning og social dans for 
alle danseglade mennesker.
Entré: 40 kr.
Studerende og pensionister: 25 kr.

19.6 kl. 17.00
Rådgivning v. psykolog 
Annemarie Schrøder og 
jurist Grethe Theilgaard 
Få rådgivning fra en psykolog og 
en jurist om alt fra lejekontrakter til 
personlige emner som depression og 
stress. 
Gratis

19.6 kl. 19.00 
Salsa & Bachata Social 
(Salsabine Social)
Entré: 50 kr. 

21.6 kl. 16.30 – 18.00
The Treehouse Colors / 
Mos Isley (SE) 
Geyser by the Sea inviterer til gratis 
udendørs fyraftenskoncerter.
Fri entré

21.6 kl. 20.00
Karmaklubben
Kom og vær med til dansefest.
Entré: 100 kr. / garderobe: 20 kr.

25.6 kl. 20.00 – 22.00 
Den Syngende Lussing & 
Mandagsklubben
Totalt improviserede teaterforestil-
linger, hvor uforglemmelige optrin og 
underfundige karakterer vrides ud af 
det rene ingenting.
Forsalg: 50 kr. + gebyr

28.6 kl. 16.30 – 18.00
Richie Ros (IRL) / 
Tony Bergenhammer
Geyser by the Sea inviterer 
til gratis udendørs 
fyraftenskoncerter.
Fri entré

30.6 kl. 10.00 – 16.00 
Loppemarked på Bryggen

Et af Københavns største og hyg-
geligste udendørs loppemarkeder 
med op til 150 stader.
Fri entré

23.6 kl. 14.00 – 23.00
Sankthans på Bryggen:

14.00 - 17.00 
Nycirkusforestilling // 
Menneskebiblioteket for 
børn //Lav din egen Talis-
man-workshop.
Båltale for børn ved 
bioetiker Mickey Gjerris.
18.30 KONCERT - TBA

20.00 KONCERT: 
Fallulah m. band            
21.00 Båltale v. Anna Juul/
Veronika Katinka 

21.10 Midsommervise ved 
Stine Dueholm

21.15 Santhans-
bålet tændes

21.30 KONCERT: 
Los Cubraz

Det’
for 

børn
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

På væggene er der plakater 
med rap-stjernerne Snoop 
Dogg, 2Pac og Notorious 
B.I.G., i gyldne jakkesæt og 
med stakkevis af dollars i 
favnen. Stativer bærer på de 
nyeste kollektioner af urban 
streetwear. Navnet er La 
Rosa, og som ophavsmand 
til tøjmærket er Fayez Gu-
tierrez Gonzalez Maarouf 
bevidst om symbolikken.

– En rose er symbol på li-
vet, døden og kærligheden. 
En rose er noget, man kan 
have med til dåb, til begra-
velse og på date. 

Selv om logo og signa-
ler er afgørende inden for 
streetwear, så er La Rosa 
mere end symbolik. Efter 
fire år med vækst i salget 

over nettet og ivrig aktivitet 
på de sociale medier stiller 
La Rosa sig nu frem i det 
fysiske udstillingsvindue. 
Valget er faldet på Bryg-
gen, nærmere betegnet to 
kælderlokaler i Egilsgade. 
Som ung iværksætter ligger 
det 27-årige Fayez Maarouf 
naturligt at søge opad:

– Der er stille og roligt på 
Bryggen, ikke så hektisk 
som inde i indre by. Men 
på et tidspunkt vil vi gerne 
over i Gunløgsgade for ek-
sempel. 

Kvinder går da i street-
wear

Som tøjbrand går La Rosa 
på tværs af etnicitet, køn og 
klasse.

– Det er gaden, der be-
stemmer moden. Eliten er 
brudt, pointerer Fayez og 
henviser til, at det ikke læn-
gere kun er designerne, der 

bestemmer, hvad folk har 
på af tøj. 

Apropos designer så mø-
der Bryggebladet også La 
Rosas designer, 24-årige 
Anja Fauerby. Hun om-
taler sig selv som Fayez 
Maaroufs "medsammen-
svorne". Fayez Maarouf om-
taler til gengæld Anja Fau-
erby som sin "højre hånd". 
I hvert fald er det tydeligt, 
at samarbejdet er tæt og 
konceptet gennemtænkt. 
Anja Fauersby fortæller, at 
La Rosas streetwear lige 
så meget henvender sig til 
kvinder som til mænd. 

kendisser som blikfang
Hvis et streetwear-mærke 
skal ud over rampen i dag, 
skal der kendisser og in-
fluencere til. Det har La 
Rosa flere års erfaring 

med. Landsholdsspillere 
og rappere er set på de so-
ciale medier iført tøj fra La 
Rosa. Også bryggebo og 
tenniskendis Frederik Fet-
terlein er La Rosa-fan. Men 
Fayez Maarouf understre-
ger, at det er de kendte, der 
kommer til ham:

– Vi løber ikke efter folk. 
Vi ved, vi har et fedt pro-
dukt, som både kendte og 
ukendte gerne vil gå i.

De folk, Fayez Maarouf 
ikke løber efter, er rappere 
som Kesi og Omar samt fod-
boldstjerner som Mathias 
Zanka Jørgensen og Riza 
Durmisi. Det giver noget, 
men Anja Fauerby og Fayez 
Maarouf er enige om ikke 
at gøre for meget ud af vær-
dien af kendiseffekten.

– Når dagen er omme, er 
det gaden og ikke de kend-
te, der bestemmer, under-
streger Fayez Maarouf.

Kasketten og dunjakken 
Allerede som 21-årig, til-

bage i 2013, fik Fayez Ma-
arouf blik for potentialet i 
streetwear. I 2016 kom gen-
nembruddet med La Rosas 
kasket.

– Der ramte vi plet, hu-
sker Fayez Maarouf og sæt-
ter gennembruddet i sam-
menhæng med en generel 
trend:

– Det var også omkring 
den tid, hvor man begyndte 
at se eksempelvis kontor-
folk i hættetrøjer.

Kort tid efter stod for-
handlere som Drop Dead, 
Flavour, CapStore og Salon 
på Christiania i kø for at 
sælge La Rosa-kasketten. 
Til dato er dunjakken dog 
Las Rosas største succes.

– Den er en af Danmarks 
mest efterspurgte jakker, 
konstaterer Anja Fauerby 
og åbner lidt op for forret-
ningsplanen:

– Vi producerer i små par-
tier og brænder derfor ikke 
inde med noget. Næste leve-

ring af dunjakker er allere-
de udsolgt på forhånd. Der 
går bestillinger ind fra Nor-
ge, Sverige og Tyskland.

en rigtig bryggedreng
Fayez Maarouf er vokset op 
i Urbanplanen på Amager. 
Men tilknytningen til Bryg-
gen er ikke til at tage fejl af.

– Vi hang ud her, længe 
før basketballbanen blev 
bygget, siger Fayez Ma-
arouf, der selv flyttede ind i 
Egilsgade for et par år siden 
og føler sig godt taget imod. 

Lokale bryggeboer kig-
ger forbi, tilbyder hjælp og 
fortæller historier. Et af de 
kendte ansigter er "Rejse-
ministeren". La Rosa har 
givet ham kælenavnet, fordi 
han gerne dykker ned i kæl-
derbutikken og underhol-
der med fotos og historier 
fra de 42 lande, han har be-
søgt.

målgruppen og det 
multietniske
Anja Fauersby er halvt thai 
og halvt dansk. Fayez Gu-
tierrez Gonzalez Maaroufs 
mor er fra Nicaragua, og 
hans far er palæstinenser. 
De multietniske rødder spil-
ler bestemt en rolle, men så 
er den heller ikke større:

– Vores primære mål-
gruppe er indvandrerdren-
ge, eller 2.g'ere, eller hvad 
du nu vil kalde det, bemær-
ker Fayez og henviser til, at 
denne målgruppe er købe-
stærk. De bor nemlig læn-
gere hjemme og er meget 
loyale over for brandet.

– Men 30 proent af vores 
købere er unge etniske dan-
skere. Ikke at vi gør et stort 
nummer ud af at skelne, 
men det kommer ligesom 
naturligt, når man lærer 
sine kunder at kende.

I det hele taget giver 
Fayez Maarouf og Anja 

Fauerby ikke meget for den 
megen snak om etnisk her-
komst.

– Vi er selv blandet. Om 
20 år vil al den snak om et-
nicitet være ligegyldig, tror 
jeg, siger Fayez.

Fayez virker overbevi-
sende, når han beskriver 
de mennesker, der går i 
hans tøj. Som om han havde 
mødt hver og en af dem. Det 
med at skabe forbindelser 
er nemlig en anden hemme-
lighed bag La Rosa.

– Vi er gamle banditter 
i København. Det er bare 
om at gå i byen, så lærer 
man folk at kende. Mange 
af vores tøjambassadører er 
nogle, jeg kender fra byen, 
der gerne vil gå i vores tøj.

STIL

det er 
gaden, der 
bestemmer 
moden
La Rosa handler tøj over nettet, men nye styles 
og stofprøver skal stadig vises frem for kunder og 
forhandlere. Streetwear-mærket La Rosa har fået 
et udstillingsvindue i Egilsgade. At det blev på 
Bryggen er ikke tilfældigt, fortæller La Rosa-ejer 
og bryggebo Fayez Gutierrez Gonzalez Maarouf

La rosa samler 
holdet og hænger 

deres klude på 
de kendisser, der 
kommer til dem.
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Taktile 
fortællinger

363 danske brugsting til bordet 
findes nu på japanske borde. 
Keramiker Gurli Elbækgaard 

fra Formverk i Thorshavnsgade 
gjorde rent bord, da hun i 

april havde sin første udstilling 
i Japan, hvor hun for første 
gang nogensinde fik solgt 

hver eneste genstand fra en 
udstilling

BLå BOg:

Gurli Elbækgaard er 49 år 
gammel og blev uddan-
net i 2000 som keramisk 
formgiver fra Designskolen 
Kolding. Siden hun blev 
uddannet, har hun haft 
værksted her på Bryggen. 
Først på Kigkurren, nu i 
Thorshavnsgade, hvor hun 
er en del af Formverk.

Helt fra starten som selv-
stændig keramiker har hun 
lavet brugsting og unika. I 
de første år primært unika, 
her i de seneste år brugs-
ting. Især ting til spisebor-
det.

Hun har blandt andet tid-
ligere udstillet på Charlot-
tenborg Forårsudstilling og 
modtaget flere legater fra 
blandt andre Statens Kunst-
fond og Nationalbankens 
Kunstfond. I 2018 fik hun et 
rejselegat på 50.000 kroner 
fra Annie og Otto Detlefs 
Fond, og med det i lommen 
gik turen blandt andet til 
Japan, hvor hun studerede 
japansk mad og keramisk 
service.

I april 2019 havde hun en 
salgsudstilling i Tokyo.

Tekst: Marianne Barfod
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Ligner japansk brugskunst 
dansk, ligner dansk brugs-
kunst japansk? Det er ikke 
lige til at sige, men for ke-
ramisk formgiver Gurli El-
bækgaard fra Formverk er 
der visse fællestræk, blandt 
andet en enkelhed i udform-
ningen. Derfor tror hun, at 
japanere godt kan lide nor-

disk design, og at danskere 
godt kan lide japansk de-
sign.

– Jeg har været interes-
seret i Japan siden 2003, 
hvor jeg var på et ’artist in 
resident-ophold’ i byen Shi-
garaki på et internationalt 
keramisk center, hvor man 
under opholdet arbejder 
side om side med en japansk 
keramiker, fortæller Gurli 
Elbækgaard og fortsætter:

– Efter jeg har startet 
Formverk, laver jeg flere 
og flere brugsting. I de 
seneste år har jeg også 
lavet service til gourmet-
restauranter i Danmark. 
Blandt andet til Michelin-
restauranterne Geranium 
og Alouette og i udlandet 
blandt andet Norge, Frank-
rig, Skt. Petersborg og 
Tokyo. Tidligere lavede jeg 
flere unikating, men nu er 
mit fokus også på funktion 
og spisekultur. Man spiser 
anderledes på gourmetre-
stauranter end hjemme. 
På restauranterne er der 
typisk flere serveringer 
og mindre portioner. Det 
samme gør man i japansk 
spisekultur.

Gurli Elbækgaard har 
både keramisk værksted og 
udstilling i Formverk sam-
men med blandt andre en 
guldsmed.

Japansk forbindelse
Trods flere besøg i Japan 
kendte hun ikke den ja-
panske mand, der en dag i 
2016 kom ned i butikken i 
Thorshavnsgade for med 
egne øjne at se mere af det 
service, magen til det han 
havde spist af under sit be-
søg i København. Han end-
te med at købe så meget, 
han kunne have med i sin 

håndbagage til en af sine 
egne fem små restauranter 
i Tokyo. Foruden de fem re-
stauranter driver han også 
et galleri.

– Jeg er noget benovet 
over, at en japaner ville have 
keramik sendt fra Danmark 
til Japan. Jeg bliver ofte 
spurgt, om jeg er meget in-
spireret af Japan, men både 
den japanske minimalisme 
og den nordiske minimalis-
me har fælles træk, en fæl-
les forståelse, kunne man 
sige. Og jeg er forelsket i Ja-
pan og den japanske kultur. 
Da jeg var i Japan, studere-
de jeg, hvordan man spiste. 
Træ, lak, glas og keramik 
og ofte små skåle indgår i et 
måltid. Det japanske måltid 
er mere opdelt og serveres i 
mange små skåle. Jeg har et 

enkelt nordisk formsprog, 
og det passer godt til det 
japanske, fortæller Gurli El-
bækgaard.

udsolgt 
I april i år førte samarbejdet 
med den japanske restaura-
tør til, at Gurli Elbækgaard 
for første gang udstillede 
i Japan. Hun have 363 ser-
viceemner med på udstil-
lingen, og for første gang 
nogensinde blev hendes ud-
stilling totalt udsolgt.

Gurli Elbækgaard var i Ja-
pan i 14 dage, og den japan-
ske restauratør, som også 
er galleriejer, havde sørget 
for en tolk, så hun havde 
mulighed for at tale med 
kunderne.

– Japanerne spurgte om, 

hvad min filosofi er, og det 
vidste jeg egentlig ikke, 
hvad jeg skulle svare på, så 
det skal jeg forberede mig 
på til næste år, hvor jeg skal 
udstille igen. De spurgte 
også, hvad jeg var mest glad 
for, så viste jeg dem en lille 
skål. Men den syntes de 
bare lignede en almindelig 
risskål, griner hun og fort-
sætter:

– Men kort fortalt så var 
japanerne vilde med de 
ting, de syntes havde et nor-
disk udtryk. Det var blandt 
andet de ting, der havde ly-
sere farver.

De ting, Gurli Elbækgaard 
havde med til Japan, er frem-
stillet med en mat, blød gla-
sur, der passer til spisepinde 
og træbestik, deraf navnet 
Tactile Tales.

mere end tre 
hundrede brugs-

ting tog turen med 
Gurli Elbækgaard fra 

Thorshavnsgade til 
Tokyo. Hun solgte 

rub og stub.
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døden 
kommer
Af jord er vi kommet, og til jord skal 
vi blive. Allesammen. For bryggebo 
Laila Bomose er døden både et 
filosofisk og akademisk begreb, når 
hun forsker i sorg på KUA, men også 
en meget håndgribelig del af livet, 
når hun som sognepræst hver uge 
står for adskillige begravelser
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Tekst: Johnny Hedegaard 
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Der hvor døden er, er vi 
ikke – der hvor vi er, er dø-
den ikke, citerer bryggebo 
og sognepræst i Ballerup 
Laila Bomose en af de gam-
le filosoffer. 

Døden angår de døde. 
Men dødens følgesvende, 
sorgen og tabet, angår i 
allerhøjeste grad os, der 
er tilbage. De levende. Og 
sorgen og tabet kommer. 
For livet leves på dødens og 
tabets præmisser. Og med 
døden og tabet følger sor-
gen. Og sorgens udspring 
er glæden, engagementet, 
kærligheden, tilknytnin-
gen. Derfor må den, der 
ikke vil berøres af sorgen, 
nødvendigvis afstå fra sor-
gens største forudsætnin-
ger: kærligheden og glæ-
den.      

Jeg har inviteret Laila 
Bomose på kaffe og hjem-
mebagt æbletærte en varm, 
skyfri og solrig forårsdag 
for at bede hende fortælle 
om nogle af de ting, det in-
debærer at være menneske.

Og hun fortæller intenst 
og engageret, citerer gerne 
fra litteraturens og filoso-
fiens store. Ikke på nogen 
uforståelig og teoretisk fa-
con, men oversat til almin-
deligt hverdagsbrug. For 
det er noget, der optager 
hende, både som person, 
præst og borger i samfun-
det. Det der med hvordan 
vi lever vores liv. Det er for 
eksempel svært at overse 
hendes indignerede enga-
gement, når talen falder på 
samfundets håndtering af 
samfundets svageste.

Sorgforsker
Laila Bomoses speciale er 
sorgen. Hun er ved at lægge 
sidste hånd på sin ph.d.-af-
handling, som har været un-
dervejs i seks år. Den slags 
plejer kun at strække sig 
over tre år, men fordi hun 
også bestrider en stilling 
som sognepræst på fuld 
tid, fik hun en tidsdispensa-
tion. Alligevel har det været 
en hård og anstrengende 
periode. Men hun lovede 
sig selv, at det aldrig måtte 
komme til at gå ud over det 
sociale liv, relationer og 
venner.

– Omkostningen har kun 
været lidt mistet nattesøvn, 
siger hun smilende, selvom 
hun har givet 150 procent.

Sorgen og tabet er en 
uundgåelig del af den men-
neskelige tilværelse. Det 
ved Laila Bomose dels af 
egen erfaring, men også 
gennem sit virke som præst 
hvor hun gennemsnitligt 
står for et par begravelser 
om ugen.

– Vi kan jo ikke bare tæn-
ke døden ud af livet, siger 
hun. 

Men selv om livet leves på 
dødens og tabets præmis-
ser, lever de fleste moderne 
mennesker alligevel en til-
værelse, hvor det meste er 
formålsbestemt, iscenesat 
og planlagt til mindste de-
talje. Og gerne i fuld fart. 
Dvælen og eftertænksom-
hed skubbes til side.   

Vi bliver ældre og ældre, 
og ungdomsidealet og pla-
stickirurgien giver ikke 
mange muligheder for at 
slippe tanker ind om for-
andring og det ultimative, 
uigenkaldelige tab. Vi tæn-
ker ikke over døden og ta-
bet i det daglige.   

På trods af travlheden, er 
det måske meget naturligt:

– Døden kommer jo ikke 
og fletter fingre med os i 
tide og utide. Men NÅR den 
så kommer, for den kom-
mer, så kan den virkelig slå 
os af hesten, fordi vi er så 
uforberedte.

Sorg og skrammer
Sorg er et alment menne-
skeligt livsvilkår, som op-
står efter tab og indeholder 
psykisk smerte, belastning 
og et forhøjet stressniveau. 
Alligevel gør nutidens sam-
fundsliv, at vi alt for ofte står 
alene i sorgen.

– Det moderne menne-
ske bærer på for meget. I 
dag skal vi kunne alt selv, 
mestre alt selv, vi skal også 
bære sorgen. Men hvis man 
læser eksempelvis Kierke-
gaard eller H.C. Andersen, 
handler det om at lægge 
sorgen over at komme af 
med noget, hvor det i dag 
handler om, at vi skal kun-
ne bære det. Vi skal kunne 
rumme det hele, lære at 
være herre i eget hus. Det 
stritter på mig, når jeg hø-
rer de der betegnelser, for vi 
kan ikke alt det der. Der ér 
noget, vi ikke kan mestre os 
ud af, siger Laila Bomose.

Den manglende erken-
delse, af at vi ikke kommer 
igennem livet uden sår og 
skrammer, samt den ge-
nerelle kulturelle påvirk-
ning og tabuisering af død, 
tab og sorg gør, at flere og 
flere bliver ramt af det, der 
kaldes langvarig eller kom-
pliceret sorg. Den situation 
kræver endnu større hjælp 
udefra. Og hér er sorggrup-
per i forskellige regi samt 
det nyoprettede Nationalt 
Sorgcenter til stor og uvur-
derlig støtte.

Hér får man blandt andet 
at vide, at sorg er noget, 
man ikke kommer over. 

Man lærer at leve med det. 
Man bærer sin sorg med sig 
i det videre liv, ind i fremti-
den. For selv om det måske 
ikke føles sådan, så ér der 
en fremtid, også for den der 
har mistet. 

døden er alvor.  
Livet er alvor   
Er glasset halvt fyldt eller 
halvt tomt. Man skal øve sig 
i at give sig tid til at dvæle.

– Og det er da ikke altid 
lige nemt, indrømmer Laila 
Bomose.

Tænke tanker om livet. 
Erkende at intet varer evigt. 
Indse livets skrøbelighed.

– Man skal ikke kun re-
servere de store overvejel-
ser til, når det hele ér faldet, 
for så er der pludselig rigtig 
meget, der skal sættes i 
tale. 

En stille accept af at møn-
ten har to sider. Erkende at 
døden er alvor, og derfor er 
det også alvor med livet.

– Jeg ved ikke, hvor længe 
det her varer, derfor bliver 
jeg nødt til at stille mig til 
disposition for, at det her 
bliver så godt som overho-
vedet muligt. Stille mig til 
disposition for glæden. Vise 
tillid til livet. Ikke at tage 
hinanden for givet. Livet er 
ikke en endeløs række af 
tilvalgsmuligheder. Livet 
er også en gang imellem, at 
det bliver noget helt andet 
end planlagt og forventet, 
siger hun og fortsætter ef-
ter en kort tænkepause:

– Det handler om vores 
forhold til livet. Vi skal ikke 
leve denne dag, som var det 
den sidste. Vi skal leve den, 
som var det den første! Den-
ne er dagen. Det er NU.

BLå BOg:

Laila Bomose bor i Bryg-
gens gamle bydel, lige i 
nærheden af kirken. Hun er 
sognepræst i Ballerup og 
ph.d.-studerende på KUA 
i Njalsgade. Selv om Laila 
Bomose lærte Fadervor af 
sin mor og læste i salme-
bogen som godnatlæsning, 
var det ikke et udtryk for en 
inderlig og erkendt tro. Selv 
om musikken, violinen og 
talentet åbenlyst pegede i 
retning af konservatoriet, 
blev valget af uddannelse 
et helt andet: Som ung kir-
kesanger var hun så heldig 
at møde en engageret og 
inspirerende præst, som 
præsenterede hende for 
både litteraturen og troen. 
Universitetets døre åbne-
des, og valget stod derfor 
mellem filosofi, idehistorie 
og teologi. Til forældrenes 
åbenlyse overraskelse faldt 
valget på teologien.

døden kommer ofte, når 
vi er mindst forberedte 
på det. Derfor skal vi 
gribe livet nu, mens vi 
har det, mener Laila 
Bomose der ud over at 
forske i sorg er sogne-
præst i Ballerup.
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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

Kontant: 6.998.000
Ejerudgift pr. md.: 4.572
Udbetaling: 350.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 29.531/25.632

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

Grund m2: 121
Udhus m2: 4

Energi: A2010

Unik planløsning, vestvendt
have og kig til havnen!.

København S Rækkehus
Rundholtsvej 50

Dette rækkehus har en unik planløsning, et fantastisk lysindfald og en
skøn havneudsigt fra husets 1.sal. Hele 140m2 på 2 plan - en 1.sal med 4
gode værelser, badeværelse samt en møblerbar repos med ovenlysvindue. I
stueplan har man et moderne køkken og stue i åben forbindelse, entre
med garderobe, badeværelse samt depotrum under trappen til 1. sal. Der
gulvvarme i hele huset, samt genvex anlæg. Boligen har en super
beliggenhed ifht. sol og lys, hvilket man nyder godt af både inde og ude i
den store have som giver plads til aktiv leg, havedrømmen og kajakken.

Kontant: 7.998.000
Ejerudgift pr. md.: 4.158
Udbetaling: 400.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 33.742/29.288

Bolig m2: 140
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2013
Sag: 255CH-V0872

Grund m2: 132
Udhus m2: 3

Energi: A2010

Luksus 4v'er med 2 gode altaner
og skøn udsigt til havneløbet.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 38D, 3. TH
HavneBryggen Polaris er tegnet Henning Larsen Architects og tegnet så al-
le har fri adgang til den fantastiske udsigt. Interiøret og materialevalget i
lejlighederne er af virkelig høj standard - køkkener fra uno form, egeplan-
kegulve fra Junckers og så er der selvfølgelig gulvvarme i hele lejlighe-
den.Mellem bygningerne er der et skønt fælles gårdanlæg og under Polaris,
er der anlagt en stor aflukket parkeringskælder.
Lejligheden er en skøn 4 værelses lejlighed med 2 dejlige altaner. Entreen
og den lille fordelingsgang, deler lejligheden fint og funktionelt op, med
det store køkken/stue-alrum til den ene side og med badeværelse og 3 go-
de og veldisponerede værelser tilden anden side. Fra stuen er der udgang
til stor sydvendt altan og fra den en af værelserne, udgang til den nord-
østvendte. Fra begge altaner er der en fantastisk udsigt til havneløbet, til
byen og til livet på bryggen.

Kontant: 6.150.000
Ejerudgift pr. md.: 5.043
Udbetaling: 310.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 25.930/22.507

Bolig m2: 118
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2017
Sag: 255CH-L1095

Placering: 3

Energi: A2015

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.
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.: 33.742/29.288

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

Placering: 1

Energi: A2015
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Penthouse, 2 store altaner
og 2 badeværelser!.

København S Ejerlejlighed
Klaksvigsgade 5, 6. TV

Indflytningsklar penthouse med en super planløsning. Lejligheden rummer
en entré med god plads til overtøjet, badeværelse med bruseniche, funkti-
onelt køkken med alt i hårde hvidevare, gennemgående stue/alrum med
god plads til spise og stueafdeling og med adgang til lejlighedens 2 skønne
terrasser samt et master-bedroom med eget badeværelse med bruseniche
og vaskesøjle.

Kontant: 4.398.000
Ejerudgift pr. md.: 2.793
Udbetaling: 220.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 18.584/16.129

Bolig m2: 79
Stue/vær: 1/1
Byggeår: 2006
Sag: 255CH-L1066

Placering: 6

Energi: B

Lys og rummelig 3'er med
stor sydvendt altan.

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

Lejligheden er lys og indbydende med en stor sydvendt altan og en gen-
nemtænkt 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 skabs-
plads. Fra stuen har man, udover en skøn udsigt til Amager Fælled, adgang
til den store altan som nærmest føles som et ekstra rum. Altanen er sær-
deles rummelig og med god plads til at grille med venner og familie

Kontant: 4.498.000
Ejerudgift pr. md.: 4.913
Udbetaling: 225.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 18.760/16.561

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

Placering: 2

Energi: C

Skøn lys 3 værelses lejlighed med
vestvendt altan og gavlvinduer.

København S Ejerlejlighed
C.F. Møllers Allé 28, 3. TV
Byggeriet er opført i 2007 i moderne materialer. E/F Det Flexible Hus er en
veletableret ejerforening med god økonomi beliggende i Ørestad City. Der
er adgang til elevator, dørtelefon, fælleslokale, værksted som beboerne frit
kan bruge og byparken som nabo. Der er store åbne vinduer, som giver et
dejligt lysindfald. Store lækre altaner, som gør man kan nyde solen mest
optimalt.
 
Lejligheden indeholder et lyst, funktionelt og moderne køkken med masser
af skuffer og alle hårde hvidevare. Ydermere har lejligheden en af de mest
eftertragtede planløsninger med to rigtig gode store værelser med masser
af skabsplads og gavlvinduer, køkken alrum, stue, klinkebadeværelse med
gulvvarme, vaskemaskine og tørretumbler. Til lejligheden er en stor
vestvendt altan, hvor man kan nyde eftermiddagssolen med en fantastisk
udsigt.

Kontant: 3.495.000
Ejerudgift pr. md.: 3.779
Udbetaling: 175.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 14.773/12.819

Bolig m2: 92
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2007
Sag: 255UC-L1094

Placering: 3

Energi: B

Rummelig 4'er til attraktiv pris.

København S Ejerlejlighed
Bergthorasgade 17, 2. 1.
Ejendommen er opført i 1970. Ejendommen har et åbent og hyggelig
gårdmiljø med sol-terrasse. Endvidere har ejendommen og foreningen
fællesvaskeri, dørtelefon og elevator. Der er i ejendommen mulighed for at
leje en fast p-plads i terræn.
 
 
Lejligheden er indflytningsklar og indrettet med en lille entré med masser
indbygget skabsplads. Fra entréen har du direkte adgang til køkken/alrum,
hvor den unikke indretning gør det muligt at have spisebord uden at
pladsen bliver for trang. I køkkenet finder du alt i hård hvidevarer samt
masser af lys fra de store vinduer. Fra køkkenet har du adgang til
lejlighedens toilet som både har separat bruseniche samt mulighed for
mindre opbevaring. Lejlighedens 4 værelser er store, lyse og med masser
af plads til både soveværelser og stuer. Beliggenheden gør at både sol- op
og nedgang kan opleves. Lejligheden er rigtig godt opdelt og bør bestemt
opleves!

Kontant: 3.495.000
Ejerudgift pr. md.: 3.773
Udbetaling: 175.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 14.590/12.879

Bolig m2: 97
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1970
Sag: 255CH-L1093

Placering: 2

Energi: C
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Byen er i konstant foran-
dring. Nye bygninger sky-
der op, gamle bygninger 
brydes ned. Denne foran-
dring og mødet mellem det 
gamle og det nye vil den 
udendørs udstilling ‘Fang 
din by – i forandring’ ger-
ne illustrere gennem 110 
billeder taget af amatørfo-
tografer, skoleelever og fo-
tonørder over hele landet. 
Mere end 3.000 personer 
har deltaget ved at indsen-
de deres bud på, hvordan 
byrummet forandres, og 
ud af alle budene har en 
professionel jury udvalgt 
de 110 bedste skud. 

Den ene halvdel af ud-
stillingen holder fast til 
på Bryghuspladsen foran 

BLOX, mens den anden del 
af udstillingen vandrer mel-
lem Københavns pladser 
og kan opleves på Israels 
Plads, Højbro Plads og Råd-
huspladsen, Nytorv, Kultor-
vet og Den Røde Plads. 

BLOX, fredag den 7. juni 
klokken 16:30, find gratis 
billet på dac.dk til fernise-
ringen. Selve udstillingen er 
gratis og kører frem til 30. 
august.

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

❚FESTIVAL

mazzer af jazz  
ved vandet

❚UDSTILLING

Forandringen syder

❚UDSTILLING

den røde planet har 
mange farver
Hvis man tager nogle bille-
der af Mars, som NASA har 
taget med deres rumsonder, 
og lader fotograf Ole Chri-
stiansen og filminstruktør 
Palle Vedel bearbejde dem 
kunstnerisk, så får man en 
helt særlig udstilling, der 
viser den røde planet i et 
væld af farver. Mennesket 

har altid vendt blikket mod 
himlen og undret sig over, 
hvad der mon er deroppe. 
Der findes mange myter 
om, hvilken indflydelse sol, 
måne og stjerner har haft 
på menneskers daglige liv. 
Uforklarlige hændelser og 
menneskers humør er ble-
vet kædet sammen med 
planeternes placering. I dag 
er mennesket stadig draget 
mod det ukendte i rummet. 
Nu er det mere tanken om, 
at der måske en dag kan bo 
mennesker på Mars. Det er 
denne fortælling om men-
neskets undren, fantasi og 
eventyrlyst, som udstillin-
gen IMAGES ON MARS 
gerne vil være en del af.

Kulturhuset, fra 28. maj til 
28. august mellem klokken 
10:00 og 22:00, gratis entré.

Ni jazzkoncerter på ni dage 
– lige nede på havnen på 
Islands Brygge. Med dan-
ske, amerikanske, brasili-
anske og tyske kunstnere i 
verdensklasse. Det er Jazz 
by the Sea, der løber af sta-
blen fra den 5. juli til den 
13. juli i kulturhuset. Blandt 

de mange kunstnere er der 
den 32-årige amerikaner 
Cory Henry fra Brooklyn, 
New York. Han lærte at spil-
le orgel som 4-årig i den lo-
kale kirke og gik hurtig fra 
at være et vidunderbarn til 
at spille sammen med store 
navne som The Roots, Ery-

kah Badu og Bruce Springs-
teen. Men han er ikke kun 
en dygtig orgelspiller, han 
har nemlig også udgivet et 
album med sine egne san-
ge, som han også selv syn-
ger. Han spiller den 8. juli.

Danske Mikael Simpson 
har samlet det gamle band 
Sølvstorm, der skal spille 
deres første koncert i otte 
år. Radioværten, sangeren 
og sangskriveren Mikael 
Simpson har et nyt album 
på vej, som han tager hul på 
til koncerten, og der bliver 
også plads til en tur ned ad 
mindernes allé, når de spil-
ler nogle af sangene fra bag-
kataloget. Han spiller 7. juli.

Det er to store musikalske 
personligheder, der kom-
mer på besøg fra Brasilien 
i skikkelse af ægteparret 
Airto Moreira og Flora Pu-
rim, der har haft en stor ind-
flydelse på fusionen mellem 
jazz og verdensmusik. Airto 
Moreira var i slutningen af 
1960’erne en central del af 
Miles Davis’ udforskelse af 
den spæde blanding af rock, 
jazz og verdensmusikalske 
inspirationer. De spiller 6. 
juli.

Læs mere om alle ni kon-
certer på jazz.dk.

Kulturhuset, fra 5. juli til 
13. juli, find billetpriser på 
billetlugen.dk

❚FESTIVAL

På Respond Festival hand-
ler det ikke kun om, hvor-
dan man kan redde plane-
ten og klimaet ved hjælp af 
ny teknologi, men også om, 
hvordan man taler om de 
udfordringer, verden står 
overfor på den bedste måde. 
Gennem talks og debatter 
kan man lære om planetens 
tilstand, nye teknologier 
og bæredygtig omstilling. 
Gennem workshops kan 
man tage konkrete red-
skaber og metoder for en 
bæredygtig omstilling med 
hjem. Festivalen er både for 
børn, unge og voksne.

IDA, Kalvebod Brygge 31, 
fra torsdag den 6. juni til lør-
dag den 8. juni, billetter kan 
købes på respondfestival.
ida.dk og koster 99 kroner 
for voksne. Børn under 15 
kan gratis følge med en 
betalende voksen. Gratis for 
studerende.

mars kan se ud på 
mange forskellige 
måder, når den har 
været udsat for et 
drys fantasi.

Cory Henry er et 32-årigt 
musikalsk multitalent, der 
vil vise sine evner på blandt 
andet et orgel den 8. juli. 
Foto: Presse

i udstillingen ‘Fang din 
by – i forandring’ viser 

110 billeder, hvordan det 
gamle og det nye mødes 
i byrummet. Foto: Jimmi 

Michelsen

d
en bæ

redygtige 
sam

tale



❚UDSTILLING

Forandringen syder

❚UDSTILLING

den røde planet har 
mange farver
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Skal vi have en fælles københavnerkop?
Af Klaus Mygind, 
gruppeformand for SF i 
Borgerrepræsentationen

København er en af de byer 
med flest events, og kaffe 
to go er udbredt i byen med 
brug af engangskrus. Det 
skal ændres. København 
kan her lære af andre stor-
byer som Wien, Berlin og 
særlig Freiburg. 

I Wien er der forbud mod 
engangsplastemballage til 
arrangementer på offentlige 
arealer og til arrangementer 
på private områder med over 
1000 deltagere. Berlin stiller 
som krav for at få en arran-
gementstilladelse at anven-
de genbrugsbærer. Endelig 
er der Freiburg, hvor der 
siden 1993 har været forbud 
mod engangsemballage i 
offentlige faciliteter. Dertil 
findes der i Freiburg den 

såkaldte ”Freiburg kop”, 
hvor over 100 caféer frivil-
ligt bruger den samme slags 
genbrugskop, der ud- og af-
leveres i alle de deltagende 
caféer.

Jeg tror, at vi kan lave en 
bæredygtig københavner-
ordning, der er cirkulær 
og materialebesparende 
og ikke mindst CO2-bespa-
rende. Ordningens bære-
dygtighed skal selvfølgelig 
kunne dokumenteres i alle 
led, så vi sikrer, at de gode 
intentioner også fungerer i 
praksis.

Vi har brug for nytænk-
ning, og vi har brug for at 
gøre det nu. Jeg håber, at ca-
feer, foreninger og kommu-
nen sammen kan skabe en 
fælles københavnerkop, der 
kan genbruges igen og igen. 
I SF vil vi gerne sætte fart på 
det arbejde.

kigkurren – mulighedernes grønne plads
Af Ib Ferdinandsen, arkitekt 
MAA, planlægger, by og 
landskab

Kigkurren er et byrum med 
en central beliggenhed på 
Islands Brygge. Det ligger 
i grænseområdet mellem 
”det gamle” og ”det nye” 
byområde. Øst-vest mellem 
gaden Islands Brygge/Hav-
neparken og Artillerivej/ 
Amager Fælled.

Kigkurren forbindes gen-
nem Snorresgade og Stur-
lasgade med Havneparken 
og kulturhuset. På den an-
den side af Artillerivej øst 
for Kigkurren er et grønt 
område, og der kan oplagt 
skabes videre adgang til 
Amager Fælled. Pladsen 
og disse adgangsveje bør 
indgå i en samlet begrøn-
ningsplan.

For 50 år siden var Kig-
kurren grænseområdet 
mellem Islands Brygges 
omkring hundrede år 
gamle boligkarreer med 
tilhørende byfunktioner og 
mod syd et større industri- 
og håndværksområde, som 
gjorde brug af adgangen 
til Københavns Havn, men 
i øvrigt omkranset af åbne 
lossepladsarealer. Dette 
ændres dramatisk i 1980, 
da Dansk Sojakagefabrik 
springer i luften. Der er i 
dette område ved byomdan-
nelser opstået Havnestad 
Nord og Syd helt ud til Nok-
ken.

Vendeplads
Kigkurren er historisk set 
stoppe- og vendested for 
sporvogns- og busdrift. I 
dag og fremover vil der fort-
sat være stoppested for bus-
ser gennem Islands Brygge 
mellem blandt andet Hoved-
banegården og Bella Center 
Metrostation.

Den sidste sporvogn ras-
lede gennem Københavns 
gader i 1972. Sporvognsba-
nenet og vogntog var håb-
løst nedslidt. Andre euro-
pæiske storbyer, herunder 
de nordiske hovedstæder, 
har opgraderet til moderne 
energi- og klimavenlige 

letbaner gennem byens ga-
der. Forsømmelsen i byens 
gader tjente først og frem-
mest det formål at sikre 
større fremkommelighed 
for den stigende biltrafik i 
Københavns gader, specielt 
i Indre By. Sporvognslinje 
4 gennem Islands Brygge 
nedlægges i 1955 og omstil-
les til busdrift. En begrun-
delse var, at der ikke på den 
nye Langebro var plads til 
svingbaner op og ned ad 
Thorshavnsgade. Bilismen 
skulle også dengang priori-
teres.

Parkeringsplads
Kigkurren anvendes i dag 
således primært som ét 
stort parkeringsområde. 
Det er svært at opleve den 
smukke brolægning, som 
dækker hele denne plads-
dannelse. Det mærkes næ-
sten kun på cykel, når man 
med rystet bagdel skal sno 
sig igennem pladsen mel-
lem parkerede biler.

Legeplads
Kigkurren er som plads 
tre-fire gange så stor som 
pladsen for leg, ophold og 
byliv 200-300 meter læn-
gere henne ad Leifsgade. 
Her ligger samtidig et af 
Københavns Kommunes 
underjordiske parkerings-
anlæg. Der er plads til 400 
biler. Det forlyder, at anlæg-
get kun udnyttes maksimalt 
op til nytårsaften, når Bryg-
gens borgere bringer deres 
bil i sikkerhed fra løjerne i 
gaderne.

Fælles for de to pladser 
er, at de to byrum primært 
opleves som omkranset af 
fem-seks etagers murstens-
byggeri med facader af stor 
kvalitet og variation. Byg-
ningerne omkring pladsen i 
Leifsgade indeholder lejlig-
heder med butikker, caféer 
rundt omkring. Der er plan-
tet trærækker, som nu gør 
pladsen til en grøn oase og 
mødested midt på Bryggen. 
For år tilbage blev pladsen 
med sin asfaltbelægning og 
høje ståltrådshegn omkring 

legepladsen benævnt ”den 
grå legeplads”.

Høje bygninger med 
smukke facader afgrænser 
på samme måde Kigkurren. 
Bygningerne huser mange 
udadrettede serviceerhverv 
og naboskab til institutioner 
og uddannelsestilbud for 
mange børn, unge og ældre.

Et hul i facaderækken 

indeholdt tidligere en lav 
bygning, som nu er nedre-
vet. Den indeholdt til sidst 
Akademiet for Utæmmet 
Kreativitet, som nu er flyt-
tet. Tilsvarende blev i 2017 
Københavns Hestedrosche 
desværre afmonteret og re-
vet ned og eksisterer ikke 
længere.

Mange mennesker, som 

bor, arbejder og gør brug 
af områdets institutioner og 
servicetilbud, passerer Kig-
kurren på kryds og tværs. 
Der er lægehus og tandkli-
nik. Der er mange tilbud til 
fremme af helse, sundhed 
og motion. Små kreative 
håndværksvirksomheder 
udfolder sig. Senest har en 
restaurant ved Kigkurren, 

Restaurant Alouette, som 
den første på Bryggen ero-
bret en Michelinstjerne.

grøn plads
Fælles for strømmen af 
mennesker i alle aldre, som 
benytter sig af de mange 
tilbud, er, at pladsen ikke 
benyttes til ophold og re-
kreation. Kigkurren har op-
lagte muligheder for at blive 
en ny grøn plads for ophold 
og aktiviteter – borde og 
bænke, torvedage, caféliv 
og kulturelle begivenheder.

Københavns Kommunes 
klimasikring indeholder 
en skybrudsplan, som in-
volverer Kigkurren. En 
skybrudsvej fra Artillerivej 
på strækningen fra Svend 
Aukens Plads skal lede vand 
fra monsterregn under Kig-
kurren mod Københavns 
Havn. Det giver mulighed 
for at placere en fontæne og 
soppebassin som samlings-
punkt på pladsen. Rindende 
vand giver som bekendt ro 
i sjælen.

Dette er en situationsbe-
skrivelse ud fra mit syns-
punkt. Der er mangfoldige 
muligheder.

Amager Vest Lokaludvalg 
og Islands Brygges Lokal-
råd vil i de kommende uger 
indsamle forslag og ideer 
til pladsens udformning og 
indhold.

Tilsvarende forventes, at 
involverede forvaltninger 
og afdelinger i Københavns 
Kommune finder sammen 
om et fælles, tværfagligt 
udspil til en grøn plads, en 
oase med et mangfoldigt 
byliv.

Gå en tur rundt og kig på 
Kigkurren, bliv inspireret 
til forslag og ideer til plad-
sens brug og indretning!

klaus mygind vil 
engangsemballage 

til livs med en 
genanvendelig 

københavnerkop

Arkitekt ib Fer-
dinandsen har 
kigget på Kig-
kurren og set et 
stort, uforløst 
potentiale i 
pladsen.
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1. Hvem blev midlertidig bryggebo i sit 
treårige embede som Indenrigsminister 
fra 1997 til 2000?   

 a. Jesper Schou Hansen
 b. Thorkild Simonsen
 c. Henrik Dam Kristensen

2. Bryggebo Frank Jensen var 
Justitsminister fra 1996 til 2001. Før 
det havde han ansvar for et andet 
ministerium. Hvilket? 

 a. Forskningsministeriet
 b. Forsvarsministeriet
 c. Finansministeriet

3. En anden bryggebo har været 
Justitsminister? Hvem?

 a. Karen Jespersen
 b. Birte Weiss
 c. Morten Bødskov

4. Radikale Venstre har haft to ministre med 
en stærk tilknytning til Islands Brygge. 
Hvem?

 a. Carl Theodor Zahle og Marianne Jelved
 b. Margrethe Vestager og Manu Sareen 
 c. Hilmar Baunsgaard og Simon Emil 

Ammitzbøll

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.

Her kan din annonce stå!



Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 23)



Poul Erik Bech

Egilsgade 4
2300 København S
58587525

En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

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

Weidekampsgade 29, 5. 3. - 2300 København S
Indflytningsklar lejlighed
Fra den rummelige entré har du adgang til boligens første værelse og ba-
deværelset med ny vaskemaskine og tørretumbler. Stort køkken alrum be-
liggende i midten af boligen med lyst køkken og udgang til vestvendt al-
tan. Rummelig stue med boligens anden altan, der er sydvendt, og stort
soveværelse. I nærområdet er Amager Fælled, Havnebad, Metro, indkøb,
take away og specialbutikker. Velfungerende ejerforening og eget kælder-
rum, egen p-plads i kælderen (er med i prisen!) og skønt gårdmiljø.

 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. - 2300 København S
Penthouse med udsigt ind over København
Penthouselejlighed beliggende i arkitekttegnet ejendom fra 2006 med
vandudsigt og solrig altan med en formidabel udsigt over byen. Både fra
stuen og altanen kan Tivolis fyrværkeri og Havnen nydes. Lejligheden har
en optimal udnyttelse af de i alt 131 kvadratmetre: Rummelig entre med
skabsplads, gæstetoilet og badeværelse med marmor, bruseafsnit, va-
skesøjle. To soveværelser - det ene med klædeskabe. Køkken alrummet er
i åben forbindelse til stuen og har et fantastisk lysindfald fra to verdens-
hjørner samt udgang til vestvendt altan med en udsigt, som helt sikkert
skal opleves.

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

Carl Th. Zahles Gade 6, 3.tv. - 2300 København S
Egen p-plads i kælderen medfølger i prisen
I det præmierede byggeri ”Fionia Hus” findes denne indflytningsklare lej-
lighed på 118 kvm med en suveræn god beliggenhed i ejendommen og
egen p-plads i kælderen. Når man træder indenfor, fornemmer man med
det samme den store lyse stue med vinduer fra gulv til loft. Stuen har
åben forbindelse til det lyse køkken, hvor familien eller gæster kan samles
om køkkenøen mens maden tilberedes. Overalt i lejligheden er der gulv-
varme. Fra stuen har man udgang til en skøn stor sydvestvendt altan pla-
ceret i midten af ejendommen, hvilket giver en fuldstændig fri udsigt til de
grønne arealer og et fantastisk lysindfald.

B

Pris 4.995.000
Udb. 250.000
Ejerudgifter/md. 5.532
Brt/nt u/ejerudg. 20.829/18.102
Etage 3
Bolig 118 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2005
Sag 23003832
Kontakt 32543254

Carl Th. Zahles Gade 8, st.mf. - 2300 København S
Indflytningsklar og med kort afstand til indre by
Ejendommen "Fionia Hus"er et præmieret byggeri opført i 2005. Lejlighe-
den har en god entré med indbyggede skabe. Soveværelset har en rigtig
god størrelse med dertilhørende walk in closet. Ved siden af soveværelset
er det lyse badeværelse beliggende, som har separat brus, vaskemaskine
og væghængt toilet. Stuen er rummet, hvor man kan samles, da den er i
forbindelse med det åbne køkken. Køkkenet er hvidt og med god skabs-
plads og der er lysindfald i rummet 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
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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

Søndag d. 16. juni kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Lørdag d. 22. juni kl. 10 
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 23. juni kl. 11  
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag d. 30. juni kl. 11  
Højmesse 
ved Inger Lundager

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

HanS TauSenS kiRke  
ønSkeR åReTS  

konFiRManDeR HjeRTelig 
Tillykke!
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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). Thorkild Simonsen. 
indenrigsminister fra 20.10.1997 
indtil 23.02.2000
2. (a). Forskningsministeriet. 
Jensen var på posten fra 
27.09.1994 indtil 30.12.1996 
3. (c). morten Bødskov. 
Justitsminister fra 3.10.2011 
indtil 11.12.2013

4. (b). margrethe Vestager og 
manu Sareen. Vestager har 
haft børn i en daginstitution 
på Bryggen. Sareen har blandt 
andet haft job som avisbud for 
Brygge Bladet.

NOTER

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

Hurtig reaktion på 
nedbrud
Tirsdag d. 28. maj blev 
den fiber, der forsyner hele 
Bryggenet med tv-signal 
gravet over. Takket være en 
hurtig og effektiv reaktion 
fra bolig:net blev forbin-
delsen genoprettet sent 
samme aften.
Bryggenet takker de invol-
verede for deres indsats 
og beklager det besvær, 
som afbrydelsen må have 
forvoldt hos brugerne.

Repræsentant-
skabsmøde af-
holdt
Det årlige, ordinære re-
præsentantskabsmøde blev 
afholdt tirsdag d. 21. maj.
På mødet meddelte Per 
Marker Mortensen fra A/B 
Gullfoss, at han trækker sig 
fra bestyrelsen, da han er 
flyttet væk fra Bryggen. 
Bryggenet takker Per for 
hans kæmpe arbejdsindsats 
og dybe tekniske indsigt 
over mange år. Bryggenet 
ville ikke være, hvor vi er i 
dag, uden Per.
På mødet blev Martin Müller 
fra A/B Njal desuden valgt 
ind i bestyrelsen sammen 
med Rasmus Strange Peter-
sen fra A/B Bergthora.

Det fulde referat af re-
præsentantskabsmødet vil 
blive udsendt til repræsen-
tanterne og publiceret på 
Bryggenets hjemmeside så 
snart, det er udarbejdet og 
godkendt.

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

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

”is it metro?” Det er det vi hørt i søndags, ved trappen ned til 
kælderen i kulturhuset. Det var det to svenskere der spurgte 
cafépersonalet om hvorfor der var så megen trafik op og 
ned ad trapperne ned til kælderen. Skiltning peger nemlig til 
”Undergrunden” et bevægelsesrum i kælderen. Men ”under-
ground” er også et synonym for ”subway” og ”metro”. Sådan 
kan det gå på årets første sommerdag.
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Bryggens bidende helte
På Facebook har alle mulige et horn i siden på 
hinanden, men besøg Bryggens bidende helte 
med fredelige horn det rette sted

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Vi har iblandt os på Bryg-
gen gode folk, der er aktive 
i Københavns Kogræsser-
laug. De har bevirket, at vi 
nu har de skønneste køer 
lige uden for døren. Der går 
de næste par uger skotsk 
højlandskvæg lige ovre på 
Fælleden i indhegningen 
tættest på metrostationen. 
Alle har pligt til at gå en tur 
med ægtefællen, børnene, 
naboen eller hunden og be-
søge dem – da de er vores 
venner og helte.

Stabile 
biodiversitetshjælpere
Konstant højt græs eller 
fodboldbane-lavt græs er 
ikke godt for meget i natu-
ren. Men at græsset fjernes 
med mellemrum giver gode 
betingelser for dyr og andre 
planter. Køernes kokas-
ser giver også masser af 
liv til møgbiller. Fælleden 
har god brug for de tyg-
gende hyggebamser, som 
det skotske højandskvæg 

virkelig er. Japansk pileurt, 
som aldrig skulle være slup-
pet ud af haverne, huserer 
på Fælleden. Hvis den ikke 
slås eller bides ned, vil Fæl-
leden sikkert kun bestå af 
den ene plante om føje år, 
og det er skidt. Københavns 
Kommune er på tæerne her 
og har to gode indsatser kø-
rende. En god gruppe, der 
med håndkraft fjerner pile-
urten og laver de allerbed-
ste bunker til dyr, og mine 
darlings, snogene. Og dertil 

indhegner de områder og 
inviterer kogræsserlauget 
ind, der så bider pileurten 
ned. Det giver en meget va-
rieret og spændende Fælled 
for os og et rigere dyre- og 
planteliv. Så Teknik- og Mil-
jøforvaltningen må endelig 
blive ved med denne tode-
ling.

modig
Cykel eller spadser over og 
kig på de 18 flotte køer. Hor-

nene er kun til pynt, og den 
lange pels er til gavn mod 
vind og vejr. Det skotske 
højland er noget blæsende 
og meget vådt, er min er-
faring og køernes virkelig-
hed. Hvis I tør, pluk noget 
græs og foder dem over 
hegnet. Det vil de gerne.

Der er lavet mange ad-
færdsstudier med køer, og 
netop det skotske højlands-
kvæg er det mest fredelige. 
Med det i mente, gå ende-
lig over stendysserne eller 
gennem lågen og sig hej til 
køerne. Nogle gange går en 
ko roligt af nysgerrighed 
lidt hen mod en, og det er 
o.k. Men udvis respekt og 
hold lidt afstand og hunden 

i stram, kort snor. Mens 
I er indenfor hegnet, find 
en pind og rod eller vip 
en kokasse – måske ser I 
myldrende liv af møgbiller 
med mere. Træder I i en ko-
kasse, betyder det held hele 
dagen.

kød og køer
Vi på vej mod et mindre 
kødforbrug, og oksekød 
har fået prygl for at være en 
CO2-synder. Men klap koen 
her. Vi skal have flere blom-
ster i naturen for at give fø-
degrundlag og ly for flere 
insekter. Kort og hårdt sat 
op: Så kan vi godt overleve 
og leve med de igangværen-
de klimaforandringer, men 
vi overlever nok ikke uden 
insekterne. Så alle disse 
herlige heste, køer, geder 
med mere, der er udsat for 
at afgræsse i biodiversite-
tens tjeneste, de skal hyldes 
i deres virke og på taller-
ken. Deres CO2-belastning 
er minimal, og ”vores” køer 
tager 100 kilo på, de fem 
måneder de går og nedbider 
Fælleden. Det er da fanta-
stisk og beroligende for os 

klima- og naturtosser.

kokompas
Er det heldagsregn, står 
køer med bagdelen mod 
regnen. Ja, det gør vi også. 
Køer græsser aldrig i ring, 
da de har indbygget en slags 
magnet. Der er lavet satel-
litfotos af køer over hele 
verden, og når de hviler sig, 
står de mod nord. Dog er 
der undtagelser, som for 
eksempel når det regner, 
når de er mange sammen, 
eller hvis de står for tæt på 
et krat. Men ellers en god 
regel og en sælsom evne de 
har til fælles med de træk-
kende fugle.

Så kom ud i regn eller sol, 
få tjekket kompasset, mo-
digheden, glæden ved det 
levende og forsommeren!

NEUMANNS NATUR

kvierne bider 
ikke, kun i 
græsset.


