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- Blandt alle ejendomsmæglere 
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Skal vi også sælge din bolig?

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

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

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

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk
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Tillykke

Bryggen holder sig godt af at 
have 114 år på bagen. Og det 
var noget af en fest, der blev 
afholdt i lørdags til ære for 
bydelens fødselsdag. Der var 
både beatboxere, politibetjen-
te, kampsportsspecialister og 
så kunne man gætte en lort.

Til ministeren

De to fritidshjem Thorsanna og 
Krudtuglen er i fare for at lukke, 
hvis ikke en lov bliver ændret. 
Derfor vil en forældregruppe 
på Bryggen skrive til børne- og 
undervisningsministeren for at 
få hende til at ændre loven, så 
fritidshjemmene kan bevares.

Til tops

Thomas Gervig tog til Rus-
land for at bestige Europas 
højeste bjerg, Elbrus, og 
samle penge ind til Børne-
ulykkesfonden. Det sidste 
blev en stor succes, men der 
kom en fod i vejen for det 
første.

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

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 

Foto: Ricardo Ramirez

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Bådelaug: Vi er også selv helst foruden gitterport 
Bådelaug Havnestad står fast på deres ret til at afspærre en yderbroen med et metalgitter. Men 
kun fordi de finder det nødvendigt af hensyn til sikkerheden for både badende og bådejere. Hvis 
der findes en anden løsning, bliver gitteret fjernet 

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

Debatten om et aflåst gitter 
på yderbroen i minimari-
naen, der ligger i forlæn-
gelse af den blå kile i Hav-
nestaden, blussede op igen 
i sidste uge, da ydersiden af 
hegnet blev forsynet med 
en liste med skarpe takker. 
Takkerne skal forhindre 
ubudne gæster i at kravle 
bagom den aflåste gitter-
port og ud på den privateje-
de yderbro.

Gitter eller ej 
Men det nye værn pustede 
liv i en gammel diskussion 
om offentlighedens adgang 
til havnefronten. En diskus-
sion der ifølge Bådelaug 
Havnestad, der har opført 
hegnet, mangler nogle vig-
tige nuancer.

– Der er ingen i bådelau-
get, der ønsker det hegn. 
Vi så også selv helst, at 
yderbroen kunne være til-

læs mere på side 2
de nymonterede skarpe takker på gitteret vakte stor furore på Facebook, fordi en af listerne ved en fejl var blevet monteret på ydersiden af gitteret, hvor børn eller 
forbipasserende ved et uheld kunne komme til at træde på dem. Listen er nu flyttet om på indersiden, hvor den kun er til fare for folk, der kravler bagom hegnet.
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gængelig for alle. Desværre 
oplevede vi ofte, at de folk, 
der sad på yderbroen, ikke 
respekterede bådejerne og 
opførte sig flabet eller direk-
te truende, fortæller formand 
for Bådelaug Havnestad Bo 
Schriver og uddyber:

– Jeg er blevet kaldt en 
‘gammel idiot’ og har op-
levet unge drenge, der hev 
bukserne ned og viste deres 
røv. Og jeg har hørt fra en 
bådejer, der er blevet lovet 
tæv, fordi de låste gitterpor-
ten efter sig. 

For bådelauget har gitte-
ret aldrig kun handlet om 
at holde udefrakommende 
væk fra yderbroen, men om 
at løse nogle konkrete ud-
fordringer med aggressiv 
og farlig adfærd på træb-
roen.

– Flere har været ude for, 
at der blev smidt cigaret-
skodder på deres båd, så 
der brændte 

hul i kalecherne. Det sker 
også jævnligt, at folk går 
ombord i bådene, og nogle 
har sågar haft overnattende 
gæster.

Badning forbudt 

Bådelaugets medlemmer 
har også oplevet, at yder-
broen i stigende grad bliver 
opfattet som en badebro, 
selvom badning strengt ta-
get er forbudt i hele havnen 
uden for de afmærkede ba-
dezoner.

– Jeg er ikke politimand, 
og jeg blander mig ikke i, 
om folk bader uden for ba-
dezonerne. Men vi er pis-
serædde for, at folk ligger 
og svømmer rundt i og om-
kring marinaen og en af os 
bakker ud med vores båd 
uden at se, at der ligger en 
person i vandet. For så er 
det altså ‘chop chop’, siger 
Bo Schriver og gestikulerer 
som propellen på en båd. 

Påbud 
Spørgsmålet om, hvorvidt 
gitterporten er lovlig eller 
ej, er endnu ikke endeligt 
afklaret. I oktober 2016 
fik Bådelaug Havnestad 
påbud om at ‘lovliggøre’ 
hegnet, fordi Teknik- og 

Miljøforvaltningen vurde-
rede, at gitteret var i strid 
med lokalplanens bestem-
melser om offentlighedens 
adgang til havnefronten. 
Men den beslutning påkla-
gede bådelauget til Plan-
klagenævnet, fordi man 
mente, at yderbroen lig-
ger i søterritorium og der-
for uden for lokalplanens 
område og dermed hører 
under Kystdirektoratets 
myndighed, ikke Teknik- 
og Miljøforvaltningens. 
Siden har sagen trukket 
ud i Planklagenævnet, og 
en endelig afgørelse har 
lange udsigter. 

Bo Schriver undrer sig 
dog over, hvorfor netop de-
res hegn er en torn i øjet på 
kommunen.

– Der er jo flere andre 
hegn end vores langs hav-
nen. Der er bådelaug ved 
Nokken, der 

har både hegn og pigtråd. 
Også kajakpoloklubben og 
GoBoats er aflåst for ikke 
at tale om Havnebadet ved 
Islands Brygge. 

Der er imidlertid rejst 

en lignende sag mod Bå-
delauget Tangloppen ud 
for H/F Sønderbro. Og ka-
jakpoloklubben, GoBoat 
og Havnebadet ligger alle 
inden for et andet lokal-
plansområde end Både-
laug Havnestad.

Ro på broen
Bo Schriver understreger 
flere gange, at både han og 
bådelauget er lutter øre, 
hvis nogen har andre for-
slag til, hvordan der kan 
holdes ro og orden på yder-
broen. 

– Til alle, der er utilfredse 
med hegnet, siger jeg, at 
hvis de kan komme med en 
løsning 

på, hvordan vi undgår 
de problemer, vi har haft, 
uden hegnet, så fjerner vi 
det. For vi kan da også godt 
selv se, at det er et fedt sted 
at sidde derude en varm 
solskinsaften. Hvis kom-
munen eller andre kunne 
hjælpe med løsninger, ville 
vi hellere end gerne fjerne 
hegnet. 

... bådelaug: Vi er også selv helst foruden gitterport 

Gittergatesag bliver først afgjort i 2020
Bådelaug Havnestads klage over kommunens påbud om, at laugets gitterport på ydermolen i minimarinaen skal 
fjernes, har ligget hos Planklagenævnet siden februar 2017. Alligevel forventer nævnet først at træffe en afgørelse i 
første halvår af 2020

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

I to et halvt år har Bådelaug 
Havnestads klage over Tek-
nik- og Miljøforvaltningens 
afgørelse været syltet i 
Planklagenævnet. Alligevel 
er den seneste vurdering 
fra nævnet, at sagen først 
vil blive færdigbehandlet i 
første halvår af 2020. Det 
fremgår af en aktindsigt i 
sagen, som Bryggebladet 
har fået.

Kogt ind til benet hand-
ler sagen om, hvem der har 
myndighed til at bestemme, 
om den gitterport, Både-
laug Havnestad i 2015 satte 
op på ydermolen i deres mi-
nimarina for at holde ubud-
ne gæster ude, er lovlig el-
ler ej. Kommunen mener, at 
området er en del af lokal-
planen for Havnestaden, og 
gitteret derfor strider imod 
lokalplanens bestemmelser 
om, at offentligheden skal 
have adgang til havnefron-
ten. Bådelauget mener deri-
mod, at ydermolen ligger 
på søterritorium og derfor 
ikke er omfattet af lokalpla-
nens bestemmelser.

Mundtlig aftale
Bådelaugets forståelse af, 
at marinaen er beliggende 
i søterritorium, er ikke 
grebet ud af den blå luft. 
Ifølge laugets nuværende 
formand, Bo Schriver, blev 
den tidligere bestyrelse 
oplyst telefonisk af en med-
arbejder i Teknik- og Mil-
jøforvaltningen om, at en 
godkendelse til at opsætte 
hegn ikke skulle komme 
fra Københavns Kommu-

ne, men derimod fra By & 
Havn, fordi anlægget lå i 
søterritorium. Denne for-
klaring fremgår også flere 
steder i sagens akter, men 
genkendes ikke af forvalt-
ningen, der i en afgørelse til 
bådelauget skriver at: “Cen-
ter for Bygninger har ikke 
mulighed for at verificere 
forløbet af den mundtlige 
vejledning i forvaltningens 
kundecenter, der angiveligt 
har bibragt ansøger den op-
fattelse, at hegning kunne 
ske uden forvaltningens 
tilladelse”. Det er altså ord 
mod ord.

Lågeaccept
Fordi bådelauget var af den 
opfattelse, at den godken-

delse, de fik fra By & Havn 
i juni 2015, var gyldig, kom 
det derfor som en stor over-
raskelse, da Teknik- og Mil-
jøforvaltningen i november 
2015 kom efter lauget på 
grund af manglende byg-
getilladelse til gitteret. Bå-
delauget gik i dialog med 
forvaltningen med henblik 
på at finde en løsning. Men 
i januar 2016 giver kommu-
nen så for første gang både-
lauget påbud om at lovlig-
gøre gitteret, hvilket er en 
anden måde at sige, at de 
skulle fjerne det. 

I marts 2016 anmoder 
bådelauget om “kommu-
nens accept af den etable-
rede låge ved den yderste 
bådebro grundet de særlige 
tilfælde, der her gør sig gæl-

dende”, med henvisning til 
de gener som bådelaugets 
medlemmer oplever. Her 
nævnes blandt andet “solba-
dende og pladskrævende” 
unge mennesker, der ikke 
vil gøre plads til medlem-
mers adgang til deres båd. 
Badning omkring yderste 
bådebro og indsejling. Fi-
skeri af et vist omfang fra 
den yderste bådebro. Na-
boklager på grund af af-
ten og natlige ret støjende 
unge mennesker og fester 
med både grill og mindre 
bål. Turbåde der lægger til 
for tissepauser i nabolaget. 
Turbåde der lægger til for at 
tage passagerer på eller af 
til de nærliggende festloka-
ler, for eksempel hotel Stay, 
der er genbo til marinaen.”

Men den køber forvalt-
ningen ikke. I september 
2016 får bådelauget afslag 
på ansøgningen om dispen-
sation fra lokalplanen og får 
for anden gang påbud om at 
fjerne gitteret senest 5. ok-
tober 2016.

I afslaget lægger for-
valtningen vægt på, at da 
Kystdirektoratet i 2005 i 
samråd med Københavns 
Kommune gav tilladelse til, 
at bådelauget kunne etab-
lere marinaen, “Tillagde 
(forvaltningen) det betyde-
lig vægt, at byggeprojektet 
skulle leve op til intentio-
nerne i lokalplanen og her-
under tilgodese mulighe-
den for rekreativt ophold i 
marinaen”, med henvisning 
til et høringssvar som kom-
munen indgav til Kystdirek-
toratet den 25. april 2005.

Det høringssvar har 
Bryggebladet ligeledes fået 
aktindsigt i, og ingen steder 
i brevet nævnes lokalpla-
nen. 

På land eller til vands
Heller ikke i den tilladelse 
til at opføre marinaen, som 
bådelauget modtog fra Kyst-

direktoratet og det davæ-
rende Transport- og Ener-
giministerium den 24. juni 
2005, nævnes, at marinaen 
hører under lokalplanen. 
Københavns Kommunes be-
tænkninger ved opførelsen 
af marinaen er ellers oprid-
set i tilladelsen, men nævner 
altså ikke lokalplanen. 

Til gengæld lyder den før-
ste linje i brevet: “Tilladelse 
til etablering af marina på 
søterritoriet ved Islands 
Brygge mellem LO-huset 
og Kajplads 24, Køben-
havn.” Og i selve afgørelsen 
slås det fast, at “Kystdirek-
toratet alene er myndighed 
for anlæggene på søterrito-
riet og ikke foranstaltnin-
gerne på land”. 

Klage
Det er blandt andet på den-
ne baggrund, at Bådelaug 
Havnestad har klaget over 
kommunens afgørelse, med 
henvisning til at de mener, 
at det er Trafikstyrelsen, 
der i dag hedder Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, 
der er rette myndighed og 
altså ikke Teknik- og Miljø-
forvaltningen. Lauget me-
ner derudover, at afslaget er 
en omgørelse af den mundt-
lige tilladelse, som de me-
ner at have fået fra forvalt-
ningen, men som altså ikke 
kan dokumenteres, ligesom 
lauget også påpeger en ræk-
ke andre forhold i afgørel-
sen, som det ikke er enig i.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen fastholder, at yder-
molen og gitterporten er 
inden for lokalplansområ-
det, og står i øvrigt inde for 
sin øvrige fremstilling af 
sagen.

Først til næste år 
bliver det afgjort, 
om der må være et 
gitter på Bådelaug 
Havnestads 
ydermole.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
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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,-

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

Rådgivning
På apoteket kan du få rådgivning på 
en lang række områder, bl.a. rygestop, 
brug af medicin, forebyggelse og meget 
mere. Ved du fx, at hvis du for nyligt har 
fået konstateret en kronisk sygdom og 
bliver behandlet med medicin, kan du få 
en gratis samtale om medicinen på dit 
apotek?

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

onsdag-fredag 15 – 17.30 lørdag 11 - 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

klinik for sundhed & velvære · www.slowmotion.dk

SMÅ YOGAHOLD 
I SLOWMOTION       
NYHED! 
Små Yogahold á 60 min., max 5 deltagere.
Yoga for mænd mandage kl. 18.45 - Holdstart 16/9
Yoga onsdage kl. 19 - Holdstart 18/9
Yoga lørdage kl. 10 - Holdstart 21/9 

10 x yoga 1200 kr. 

Se mere om vores yoga- og pilateshold, 
massage, Øreakupunktur og Japansk Lifting 
på www.slowmotion.dk
eller ring på 40556860. 

To lokale fritidshjem er 
lukningstruede
Fritidshjemmene Thorsanna og Krudtuglen kan komme til at lukke i 2021, 
hvis ikke Folketinget er villige til at ændre en lov, så forældrebetalingen på 
fritidshjem kan være den samme som på en KKFO

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

Når 9-årige Gertrud og hen-
des 6-årige lillebror Ingmar 
får fri fra Skolen på Islands 
Brygge skynder de sig over 
i deres fritidshjem Krudt-
uglen. Her kan de sige hej 
og lege med deres lillesø-
ster Helga på 3 år, der går 
i børnehaven. Og det sætter 
både børnene og deres far 
Gustav Sandegård stor pris 
på, men hvis ikke Folketin-
get er villige til at ændre 
loven, så fritidshjem kan 
kræve den samme forældre-
betaling som en KKFO, så 
kan de tre søskende blive 
delt op, så de to ældste skal 
gå i KKFO på skolen, mens 
den yngste skal blive i bør-
nehaven på Krudtuglen.

- Det er tid, som mine 
børn kan have sammen om 
eftermiddagen inden de 
kommer hjem til ulvetimen. 
Det kommer de til at mang-
le, hvis Krudtuglen lukker, 
siger Gustav Sandegård, 
der er aktiv i kampen for at 
bevare de to lukningstru-
ede fritidshjem på Bryggen, 
Thorsanna og Krudtuglen.

Forældrebetaling
Årsagen til, at Thorsanna, 
Krudtuglen og alle de an-
dre fritidshjem i Køben-
havn er lukningstruede, 
er en anelse kompliceret, 

men bunder i en helt sim-
pel realitet: Der bliver flere 
og flere børn i Københavns 
Kommune, hvilket gør det 
dyrere at få dem passet. Få 
at løse det problem vil Kø-
benhavns Kommune hæve 
forældrebetalingen for at 
dække de ekstra omkost-
ninger. Der er bare den ud-
fordring, at man ikke kan 
gøre det rent lovmæssigt på 
et fritidshjem, men det kan 
man godt gøre på en KKFO. 
Det betyder at Københavns 
Kommune vil lave fritids-
hjemmene om til KKFO’er 
medmindre Folketinget er 
villige til at ændre loven, så 
man kan tage den samme 
forældrebetaling i et fri-
tidshjem, som man kan i en 
KKFO.

- Ved at hæve forældrebe-
talingen til niveauet i resten 
af landet kan vi undgå nogle 
grimme besparelser på 70 
millioner kr. årligt, siger 
børne- og ungdomsborgme-
ster Jesper Christensen og 
fortsætter:

-  Alternativet er at spare 
på normeringer i daginsti-
tutioner, fritidsordninger 
og skoler. Det ønsker jeg 
at undgå. Det er min opfat-
telse, at forældrene er enige 
med mig i, at det er bedre 
at betale lidt mere til deres 
børns fritidstilbud, frem for 
at skære i normeringerne. 
Og så skal man huske, at fa-
milier med lave indkomster 
fortsat kan få friplads.

På Bryggen er det planen, 
at man skal lukke de selv-
ejende fritidshjem Thors-
anna og Krudtuglen og i 
stedet skal børnene gå på 
KKFO’en Skibet, der ligger 
på selve skolen. 

små steder
Der er mange grunde til at 
Gustav Sandegård og de 
andre forældre gerne vil be-
vare Thorsanna og Krudt-
uglen.

- Udover at det er et sted 
hvor søskende kan mødes 
uden for hjemmet, selv om 
nogle går i børnehave og an-
dre i skole, så er det også et 
mindre sted, hvor børnene 
nemmere kan finde ro, som 
de godt kan have brug for 
efter en lang dag i skolen. 
Det gør dem også vant til 
at omgås med børn i man-
ge forskellige aldre, og så 
kender de jo pædagogerne, 
fordi de har gået det samme 
sted siden vuggestuen, si-
ger Gustav Sandegård.

Han bakkes op af Krudt-
uglens leder Pia Lykke Pe-
dersen:

- Det er godt, at man kan 
komme ud af skolens vante 
rammer om eftermiddagen. 
Børnene kan sagtens have 
en bestemt rolle i skolen og 
en anden på fritidshjemmet, 
men det kan blive sværere, 
hvis det hele ligger det sam-
me sted, siger hun og fort-
sætter:

- Derudover tror jeg, det 
kan blive en hårdere start 
skolestart for børnene. 
Mange af dem er glade for, 
at de kan komme over til os 
efter skoletid og se nogle 
voksne, som de kender i 
forvejen, fordi de har gået i 
børnehave her.

Bryggebladet har forsøgt 
at få en kommentar fra 
børne- og undervisnings-
minister Pernille Rosen-
krantz-Theil, men hun har 
ikke ønsket at kommentere 
sagen på nuværende tids-
punkt.

FAKTA:

Forskelle på fritidshjem og 
KKFO (Københavns Kom-
munes Fritidsordning)

n Forældrebetalingen på 
fritidshjem må højst 
udgøre 30 procent af 
driftsomkostningerne. 
Der er ingen grænse for, 
hvor høj forældrebetalin-
gen må være i en KKFO.

n Fritidshjem har en 
selvstændig bestyrelse 
bestående af forældre og 
medarbejdere. KKFO er 
underlagt skolebestyrel-
sen.

n En KKFO ligger fysisk på 
selve skolen. Et fritids-
hjem har egne lokaler 
og kan derfor have både 
børnehave og vuggestue 
samme sted.

det tre søskende Gertrud på 9, Ingmar på 6 og Helga på 3 nyder, at de kan lege sammen på Krudtuglen, når de to store har 
fået fri fra skole. Det kan de ikke længere, hvis Krudtuglens fritidshjem flyttes over på skolen



4 BRYGGEBLADET 12. september 2019

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

Der var stor opstandelse, da 
Grundejerforeningen Hav-
nestad tidligt på sommeren 
opsatte en række store skil-
te monteret på betonklodser 
i den privatejede del af Hav-
neparken. Skiltene meddel-
te besøgende, at badning, 
musikafspilning, cykler og 
løbehjul samt ophold mel-
lem 22-07 var forbudt, hvil-
ket vakte stor utilfredshed 
blandt både bryggeboer 
og gæster i parken. Util-
fredsheden nåede helt til 
rådhuset, hvor Teknik- og 
Miljøforvaltningen vurde-
rede, at nogle af forbuddene 
var i strid med lokalplanens 
bestemmelser, der siger, at 
der skal være fri adgang til 
Havneparken, også for cyk-
ler og løbehjul, hele døgnet. 
Det endte i sidste uge med 
et påbud fra kommunen 
om, at grundejerforeningen 
skulle ‘lovliggøre’ skiltene.

– Det gør vi simpelthen 
ved at fjerne skiltene, for-
tæller formand for Grund-
ejerforeningen Havnestad 
og fortsætter:

– Nu er sæsonen alligevel 
ved at være overstået. Så 
skiltene bliver fjernet inden 
for de næste 14 dage.

Martin Skanderby ærg-
rer sig over, at skiltene har 
mødt så stor modstand, og 
hæfter sig ved, at meget af 
kritikken har baseret sig på 
misforståelser.

– Når der på skiltene står, 
at ophold kun er tilladt i tids-
rummet 07-22, betyder det, 
at vi ikke ønsker, at folk slår 
sig ned på plænerne eller 
træbryggen det tidsrum. Det 
er blevet læst af mange som 
om, man slet ikke må fær-
des i parken i det tidsrum, 
hvilket ikke er tilfældet. Det 
er også én af de ting, kom-
munen har opponeret imod. 
Det har vi måske ikke kom-
munikeret klart nok, så det 
er blevet misforstået. Det må 
vi fra Havnesatd gøre bedre.

Privat fællesvej
Martin Skanderby under-
streger dog, at den gene-
relle kritik af, at grund-
ejerforeningen forsøger at 
regulere brugen af parken, 
rammer ved siden af.

– Der har været meget 
debat om, hvorvidt vi som 
Grundejerforening overho-
vedet kan regulere på, hvad 
man må og ikke må i Havne-
parken. Og det kan vi godt, 
fastslår han.

Det skyldes at den syd-

lige del af Havneparken 
rent teknisk er at betragte 
som en privat fællesvej. Det 
betyder, at den skal være 
offentligt tilgængelig, men 
at den strengt taget er pri-
vatejet, og at Grundejerfor-
eningen Havnestad står for 
både drift og vedligehold af 
parken med alle de udgifter, 
det medfører. 

Havneparken kom på 
grundejernes hænder, da 
man udviklede Havnesta-
den i starten af 00’erne. 
Med en fiffig manøvre blev 
den sydlige del af Havne-
parken sammen med den 
blå og den grønne kile med-
regnet som fællesarealer, 
hvorved byggeprocenten 
for området kunne øges 
betragteligt. Dermed stod 
beboerne i Havnestad også 
med alle opgaver og udgif-
ter med drift og vedligehold 
af områderne. En tvivlsom 
ære som mange nok gerne 
havde været foruden.

soundboksinvationen
Så der er altså ikke nogen 
diskussion om, hvorvidt 

Grundejerforeningen Hav-
nestad er i deres gode ret 
til at lave regler for parken. 
Kun om hvilke.

– Vi må ikke beslutte, at 
folk ikke må færdes her. 
Ifølge lokalplanen skal om-
rådet være frit tilgængeligt 
døgnet rundt. Men vi må 
godt beslutte, at man ikke 
må spille musik her, fastslår 
Martin Skanderby.

Og netop musik og støj-
gener fra et stigende antal 
gæster i Havneparken var 
udslagsgivende for opsæt-
ningen af skiltene.

– I de seneste år har vi 
oplevet, at der er kommet 
mere og mere larm. Par-
ken er blevet mere populær, 
og med fremkomsten af 
‘Soundbox’ og andre mulig-
heder for at spille høj musik 
er det blevet et regulært 
støjhelvede, forklarer han 
og uddyber:

– Dem, der er mest på-
virkede af det, er beboerne 
i Pressesiloen, fordi de bor 
direkte ud til Havneparken. 
De kan stort set ikke være i 
deres lejligheder i sommer-
månederne, fordi festen næ-

sten kører i døgndrift, når 
vejret er godt.

Derfor følte grundejerfor-
eningen behov for at kridte 
banen op, så beboere og 
badegæster kunnen samek-
sistere.

– Den største misforstå-
else er, at det er et spørgs-
mål om, at vi, fordi vi ejer 
parken, ikke vil have, at 
folk kommer i den. Det er 
slet ikke tilfældet. Vi har 
ikke som sådan ejerfornem-
melse over stedet. Men vi 
har ansvar for at drive det. 
Derfor synes vi, at alle, 
både dem der bor her, og 
dem der kommer på besøg, 
skal have en god oplevelse. 
Og indtil nu har det været 
meget på visse af gæsternes 
præmisser, og der er ikke 
blevet taget ret meget hen-
syn til beboerne. 

Nye, pænere skilte
Nu bliver de bastante skilte 
på betonfødder fjernet. Men 
efter planen skal der skiltes 
med ordensreglerne igen til 
næste sommer. Dog på en 
mere æstetisk måde.

– De skilte, vi har haft i år, 
var ikke specielt smukke, 
og de var heller ikke lavet, 
fordi de skulle pynte. En-
hver burde også kunne se, 
at der er noget midlertidigt 
over opstillingen. Det er 
nok ikke noget, der skal stå 
i årevis, men et forsøg for i 
år, fortæller Martin Skan-
derby og fortsætter:

– Til næste sæson finder 
vi på noget nyt skiltevæsen, 
men på en måde, der både 
lever op til alle kommunens 
krav, medvirker til at løse 
vores udfordringer, og så 
skulle de også gerne være 
både mindre og pænere. 
Det er jo også i vores inte-
resse, at det ser ordentligt 
ud. Vi har endnu ikke taget 
stilling til, hvad der så skal 
stå på de nye skilte. Men det 
mest centrale for os er at få 
dæmpet støjen.

Gælder støjreglerne så 
også for de arrangører, som 
eksempelvis Telenor Copen-
hagen Marathon, der lejer 
pladsen?

– Ja, til en hvis grad. Vi 
gør altid meget ud af, at den 
larm, der bliver lavet til de 

store arrangementer, bliver 
rettet væk fra Pressesiloen, 
og der er tidsbegrænsnin-
ger for, hvor længe der må 
spilles musik. Så de samme 
regler gælder for alle.

NYHEDER

Grundejere fjerner 
upopulære skilte
Efter påbud fra kommunen bliver 
de omdiskuterede skilte i den 
privatejede del af Havneparken 
nu fjernet. Men de massive 
støjproblemer er ikke løst, og 
grundejerforeningen påtænker ny 
skiltning til næste sommer

de omstridte skilte i 
Havneparken bliver 

taget ned efter påbud 
fra kommunen. Men 
grundejerforeningen 

har ny skiltning i 
støbeskeen til næste 

sommer.
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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

Sæt tænderne i en ægte klassiker, når den er bedst. En lækker Del Grande 
burger bestående af en brioche bolle med to saftige bøffer, cheddarost, 

sprød salat, tomat, hjemmesyltede rødløg, m. mulighed for bacon. Serveret 
med provencekrydrede kartoffel både. Nydes bedst med en iskold øko. øl fra 

Fuglsang. Bedre bliver det ikke!

ARTILLERIVEJ ARTILLERIVEJ

ISLANDS BRYGGE

SYDHAVNEN

RUNDHOL
TS

V
E
J

Hist hvor Rundholtsvej 
slår en bugt, ligger 
REMA 1000 i første 
række til den rivende 
udvikling i området. 
Men også indenfor i 
butikken sker der nye 
forandringer. Vi har 
som købmandsfamilie en 
ambition om at 
skabe en loyal og 
hjemlig dagligvarebutik 
i området. Det er vigtigt 
for os som selvstændigt 
købmandspar at skabe 
en butik, som folk føler 
er ”deres REMA”. 

Mange hilsner
Pia & Jakob

Åbent alle
 ugens dage     

 8-22

Rundholtsvej 6 • Bryggen • København S

RUNDHOLTSVEJ 6 
BRYGGEN

Købmandsfamilien 
på Bryggen

8791 - 2x148x210 - Rundholtsvej - Bryggen (butik 833).indd   1 08/11/18   10.32

I REMA 1000 arbejder vi ud fra konceptet discount 
med holdning. Det betyder, at vi har en holdning til de 
varer vi sælger og til vores omgivelser

MEGET MERE ØKOLOGI
•  Vi tilbyder hver dag rigtig mange økologiske  produkter 

som en del af vores  sortiment

•  Vi er medejer af Gram Slot - Danmarks største  
økologiske  landbrug. Se mere på gramslot.dk

MEGETMINDREMADSPILD.DK
Find opskrifter, deltag i madspildstesten og  
få tips til at undgå madspild.

•  Vi var den første dagligvarekæde i Danmark, der gik ind i 
kampen mod madspild

•  Vi har afskaffet mængderabatter.  Altid samme lave pris 
uanset om du køber en eller flere stk.

•  Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt. Det begrænser 
spildet hos producenterne, og du skal ikke købe mere,  
end du har brug for

•  Brød i mindre størrelser så du ikke  behøver at købe mere, 
end du kan spise

•  Pålægsemballage med 2 rum, som åbnes hver for sig   
- mere frisk pålæg med mindre spild

•  Nedsat pris på varer der nærmer sig udløbsdato og intet 
fejler. Vi kasserer  mindre, og du sparer mere

•  Vi samarbejder med Projekt Hjemløs om donation  
af overskudsmad

•  Vi samarbejder med Stop Spild Af Mad,  
Danmarks største organisation mod madspild

10 ÅR MOD MADSPILD
shop.rema1000.dk

HVAD KOSTER  
LEVERINGEN?

For levering af mere end 3 poser,  
koster hver pose leveret 5.- ekstra.

 1 pose ............  19.- 
2 poser ..........29.- 
3 poser ..........39.-

BESTIL PÅ  
COMPUTEREN  
OG BETAL MED 
DANKORT
•  Eller bestil via app’en  

på mobilen og betal  
med MobilePay

•  En lokal Vigo indkøber 
henter dine varer og 
afleverer dem hos dig

•  Ingen minimumskøb  
- lav leveringspris

PRØV 
I DAG

FØRSTE 
LEVERING ER 

GRATIS

BESTIL  
VARER FRA  
REMA 1000 

HJEMMEFRA 

Rundholtsvej 6 • Bryggen • København S
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Hvem skal have et skulderklap?
Hvert år uddeler Amager Vest Lokaludvalg Årets 
Skulderklap til en person, forening, organisation eller 
virksomhed, der har været med til at gøre Amager Vest 
til et godt sted at bo

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Hvem har været med til 
at skabe et godt netværk i 
Amager Vest og været med 
til at gøre bydelen til et godt 
sted at bo for alle? Hvis du 
kender en person, forening, 
organisation eller virksom-
hed, der kan leve op til de 
krav, så har de måske for-
tjent Årets Skulderklap af 
Amager Vest Lokaludvalg 
og 25.000 kroner.

Perlemor
I 2018 modtog Camilla 
’Perlemor’ Sandahl Årets 
Skulderklap. Det er hendes 
perlepladeværksteder, der 
sammen med hendes evne 
til at danne fællesskaber 
og skabe tryghed har gi-
vet hende titlen Perlemor. 
Hvert barn i Urbanplanen 
og omegn kender til Camil-
las smittende engagement 
i kreativ udfoldelse med 
perler. Camilla er deltids-
ansat på Hørgården Nær-
genbrugsstation, hvor hun 
tager sig godt af unge lom-
mepengejobbere og arran-
gerer aktiviteter for områ-

dets beboere.
Det er lokaludvalget, der 

på lokaludvalgsmødet tirs-
dag 22. oktober 2019 beslut-
ter, hvem der skal modtage 
prisen. Alle borgere kan 
komme med forslag til, 

hvem der skal have skulder-
klappet på 25.000 kroner.

Du kan sende dit forslag 
til info@avlu.dk. Husk at 
skrive, hvem du indstiller og 
hvorfor.

TidLiGeRe åRs ViNdeRe AF sKULdeRKLAPPeT:

2018 Camilla Perlemor Sandahl, Hørgården Nærgenbrugs-
station

2017 Marianne Pedersen, Rideklubben på Islands Brygge
2016 Ruth Lerche, Børnekulturpiloterne
2015 Winni Nielsen, Gullfoss
2014 Barnets Blå Hus
2013 Bryggebladet
2012 Skovhjælperne
2011 Ørestad Avis og Bybi
2010 Aktivitetscenteret på Sundholm
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Ungcast og Ungeråd
Ungcast er en ny podcast lavet af unge fra Ungeråd KBH for unge i København. Alle og enhver kan lytte med og 
høre om, hvad der rører sig i byen af tanker & følelser, events & musik samt politik. Vi tog en snak med Laura 
Josefia Falk fra podcastteamet og bryggebo Anton Kjærgaard Walker fra Ungerådet om podcasten Ungcast

Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Lige før sommerferien hør-
tes de første afspilninger 
af unge røster, upcoming 
musikere og tips til kalen-
deren. I juni havde Ungcast 
nemlig premiere med sin 
første podcast på blandt an-
det Spotify til de spændte 
lyttere i København. Forud 
for lanceringen var der gået 
en masse arbejde med selve 
podcasten, men også med 
at sprede budskabet om den 
nye podcast på blandt andet 
Instagram og Facebook. Ef-
terfølgende har tilbagemel-
dingerne været talrige og 
positive.

– Vi har faktisk kun mødt 
begejstring og fået meget 
støtte og ros fra start, for-
tæller 16-årige Laura Jose-
fia Falk fra Podcastteamet 
smilende. 

Tilbud til unge
Podcastteamet består af 
unge fra Ungeråd KBH, der 
efter et foredrag omkring 
juletid fik idéen at lave de-
res egen podcast af unge 
for unge. Siden da er alting 
gået hurtigt, fra et løsrevet 
ønske til en konkret pod-
castserie som pilotprojekt 
med 10 afsnit fordelt på cir-
ka seks måneder. Laura for-
klarer om processen med at 
søge penge, skabe kontak-
ter og udvikle idéer. Først 
blev der indgået et samar-
bejde med den ungedrevne 
forening Street Copenha-
gen. Endvidere har Kultur- 
og Fritidsforvaltningen be-
villiget 50.000 kroner ud af 
de ønskede 100.000 kroner.

– Så i marts på Kvinder-
nes Internationale Kamp-
dag kunne vi endelig op-
tage det første afsnit, men 
diverse komplikationer og 
manglende tilladelser ryk-
kede udgivelsesdato til den 
6. juni, beretter Laura.

Nu bryder 17-årige og 
bryggebo Anton Kjærgaard 
Walker fra Ungerådet ind 
med en uddybende forkla-
ring af podcasten Ungcast 
og dens kobling til Unge-
rådet. Først og fremmest 
er podcastserien defineret 
som en platform for formid-
ling af emner og tilbud for 
unge gennem et fleksibelt 
og gratis medie.

– Podcasten kan ses som 
led i Ungerådets rolle med 
at være repræsentanter for 
unge i byen og direkte bi-
drage til at gøre byen til et 
federe sted, forklarer Anton 
og fortsætter:

– Eksempelvis oplyses 
der om diverse arrange-
menter og kulturelle tilbud 
for unge i København og 
omegn.

Så tilføjer Laura, at Unge-
rådet netop ikke kun er et 
politisk udvalg, selvom po-
litisk interesse og engage-
ment i verden forhåbentlig 

bliver afspejlet i podcasten 
og gør den spændende. Pod-
casten skal heller ikke ses 
som Ungerådets talerør om 
dets politiske arbejde, men 
i stedet som bidrag til at 
sprede engagement i byen 
og livet som ung. 

Forskellige temaer
Podcasten er generelt byg-
get op omkring flere dele, 
herunder events & tilbud, 
upcoming kunstnere og ak-
tuel viden samt et nyt emne 
hver gang, der debatteres 
med inddragelse af unge, 
eksperter og diverse gæster. 

I første afsnit var emnet 
ungdomsuddannelse og 
uddannelsesparathedsvur-
dering. Der blev indgået i 
dialog og debat omkring 
uddannelsesvalg og krite-
rier for uddannelsesparat-
hed. Derudover blev der 
rejst kritik af uddannelses-
parathedsvurderingen og 
diskuteret følelser af stress 
og forvirring i overgangen 
mellem uddannelser.

– I studiet havde vi også 

besøg af en student, en ny 
1. g’er og en 8. klasses elev, 
fortæller Laura. 

Podcasten fortsætter som 
en travl succes. Andet afsnit 
er allerede optaget og udgi-
ves snart med temaet fritid 
og festivaler i København. 
Så nu skal tredje afsnit 
snart påbegyndes, og her 
bliver temaet studiestart. 
Derudover har Ungcast net-
op modtaget en invitation til 
Kulturhavn, så oplevelsen 
der bliver nok også omtalt 
i tredje podcast. Lige nu 
mødes Podcastteamet hver 
tredje mandag. Derudover 
er der hjemmearbejde med 
research, formidling og 
kontakt til eventuelle gæ-
ster. I tillæg er der møder 
for at optage afsnittene, der 
hver varer omkring en halv 
time.

– Så det hele er energi- og 
tidskrævende, men spæn-
dende undervejs og beløn-
nende til slut, konkluderer 
Laura.

Ungerådets rolle
Nu kommer Anton til 

undsætning og forklarer en-
delig, hvad Ungeråd KBH 
egentlig er. Det viser sig at 
være en politisk installation 
for unge. Altså et talerør for 
byens unge, der arbejder 
for at sikre inddragelse af 
københavnske unge i udvik-
lingen af byen.

– Ungeråd KBH består 

af 35 demokratisk valgte 
unge i alderen 12-20 år fra 
København, der sidder i 
valgperioder, som følger 
skoleåret, siger Anton.

I hver valgperiode formu-
lerer ungerådet fire indstil-
linger. Sammen beskriver 
Anton og Laura ivrigt ind-
stillingsprocessen og års-
forløbet i Ungerådet. Først 
og fremmest defineres et 
regelsæt og forvaltning for 
perioden. Derefter følger 
en lang indsnævringspro-
ces med åbne brainstorms 
og oplæg for at beslutte 
indstillingsemner. Herefter 
begynder en ny proces med 
at undersøge emnerne, hvil-
ket slutter med de færdig-
formulerede indstillinger 
og ventetid.

– Først skal indstillingen 
gennem den respektive 
forvaltning og herefter til 
Borgerrepræsentationen, 
før den endelige beslutning 
tages, fortæller Anton.

I den forgangne periode 
handlede indstillingerne 
om trivsel og miljø med fo-
kus på færre biler i byen og 
billig offentlig transport.

Nu er der snart valg igen 
til Ungerådet, og her stil-
ler Anton og Laura begge 
op med klima og miljø på 
dagsordenen. Anton frem-
hæver især Amager Fælled 
og retten til fri natur i byen, 
mens Laura også fokuserer 

på København som en ung 
by i tillæg til grøn.

Ungcast er netop et pilot-
projekt, der fokuserer på 

ungdomsliv i København, 
hvor alle kan lytte med og 
føle sig set, hørt og velkom-
men til byen.

Med den nye podcast 
Ungcast vil Ungerådet KBH 
fortælle om, hvad der rører 
sig inden for blandt andet 
musik, events og politik.

Hvem skal være 
med i Ungerådet?
Hvis du er mellem 12 og 20 år, 
så kan du snart stemme på din 
kandidat til Ungeråd KBH og give 
unge mere indflydelse i Københavns 
Kommune

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Unge i København kan få 
mere indflydelse på, hvad 
der skal ske i Københavns 
Kommune. Det kan de gen-
nem Ungeråd KBH, som 
der snart er valg til. Så hvis 
du er mellem 12 og 20 år, 
er det bare om at komme i 
gang med at stemme på lige 
netop din kandidat.

Ungeråd KBH sætter em-
ner, som unge er optaget af, 
på dagsordenen for Køben-
havns

Kommune. De debat-

terer, hvordan fremtidens 
København skal forme sig, 
og tager

udgangspunkt i deres 
egen hverdag og udfordrer 
hinanden på emner om alt 
fra, hvordan man kan for-
bedre trivslen i folkeskolen, 
til hvordan man skaber en 
mere klimavenlig hoved-
stad.

Hvis du er mellem 12 og 
20 år, kan du stemme på 
din kandidat til Ungerådet 
fra 13. til 25. september på 
ungerådkbh.dk, hvor du også 
kan se kandidaterne.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

To grusparkeringspladser 
på Amager Fælled ud for 
Rundholtsvej har været 
fuldt besat meget af som-
meren. Autocampere med 
blandt andet danske, tyske, 
franske og italienske num-
merplader har kastet anker 

og holdt på pladserne i ad-
skillige dage i træk. Hun-
deluftere og bryggeboer 
på aftentur kan berette om 
udenlandske turister, der 
har taget plads i camping-
møbler på parkeringsplad-
sen ud på aftentimerne. 

Selvom det lyder hyg-
geligt, og parkeringsplad-
sen strengt taget er uden 
tidsbegrænsning, så går 

grænsen ved overnatning. 
Det oplyser Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, der siden 
august har været opmærk-
som på det stigende antal 
autocampere på parkerings-
pladserne. 

skiltning
Kommunens ansatte har 
også mistanke om, at der 

bliver overnattet i auto-
camperne. Og det ønsker 
man ikke. Derfor vil der 
snarest blive opsat infor-
mationstavler, der på både 
dansk og engelsk oplyser, 
at overnattende gæster er 
persona non grata. Tavlerne 
har imidlertid ikke juridisk 
gyldighed og kan derfor 
ikke håndhæves af de kom-
munale parkeringsvagter. 
Dette kræver ’officielle’ tav-
ler, men sådanne skal først 
godkendes af politiet. For-
valtningen arbejder derfor 
på at få et godkendende nik 
fra politiet til helt at forbyde 
parkering med autocampe-
re på området. 

NYHEDER

Kom til Puljeaften i Amager Vest og 
hør om muligheder for at få støtte 
til dit projekt.

Bliv inspireret og mød lokale aktører 
og ildsjæle.
 
Tal om din idé med dem, der uddeler 
pengene.

puljeaften
Ons. d. 9. okt
17.00-19.30
Foreningshuset  
Sundholmsvej 8

Fra idé til 
virkelighed

Arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg i samarbejde med

www.avlu.dk Amager Vest 
Lokaludvalg

Amager Vest 
Lokaludvalg @ info@avlu.dk

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

 

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

Byudvikling  
  & butiksliv
Hvad er dine tanker om Amagers  
erhvervs- og butikslivs udfordringer?  
Kom til dialogmøde med specialisterne om hvordan 
byplanlægning og -udvikling kan understøtte erhvervs- 
og butikslivet. Tilmelding ikke nødvendig. 

Onsdag d. 25. september kl. 17.00-19.30
Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 KBH S 

Som udgangspunkt for dialogen præsenterer en byplan-
lægger fra Københavns Kommune udkastet for Kom-
muneplan 2019. 

Luise Noring, Asst. Professor fra CBS og forsker i  
blandt andet byvækst og forretningsudvikling, kommer 
med et ikke-kommunalt indspark til debatten.
Som ordstyrer har vi redaktør Lars Greir, Ørestad Avis. 
Politikere fra Københavns Rådhus er også inviterede.  

Dialogmødet er en del af Amager Vest Lokaludvalgs 
borgerinvolverende arbejde med Kommuneplan 2019 
og lokaludvalgets øvrige fokus på erhvervs- og butiksli-
vets vilkår i København.  

www.avlu.dk Amager Vest 
Lokaludvalg

Amager Vest 
Lokaludvalg @ info@avlu.dk

Parkeringsplads bliver 
brugt som campingplads
To grusparkeringspladser på Fælleden bliver brugt som holdeplads for 
udenlandske autocampere. Kommunen har mistanke om, at der bliver 
overnattet på parkeringspladser, og vil derfor skilte med reglerne

To 
grusparkeringspladser 
på Amager Fælled 
er blevet et yndet 
turistmål for 
campister fra hele 
Europa.

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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Lige før 
toppen af 
europa 
For at samle penge ind til 
Børneulykkesfonden og Legeheltene 
via velgørenhedsinitiativet Climb for 
Charity vandrede Thomas Gervig 
mod toppen af Europas højeste bjerg, 
Mount Elbrus i Kaukasus, Rusland. 
Flere hundrede tusind kroner blev 
samlet ind, men lige før toppen fik 
bryggeboen problemer med foden, 
men blev reddet af to russere 

Tekst: Søren Valsøe 
Foto: Privatfoto 
redaktion@bryggebladet.dk

Det er tusind meter før, 
at Thomas Gervig står på 
Europas top. Det vil sige 
ti timers vandring endnu. 
Selvom kalenderen viser 
juni måned, er det i 4.500 
meters højde minus 20 gra-
der. Flere lag tøj af uld, flis 
og vindtæt tøj holder krop-
pen varm på bryggeboen, 
og i en række sammen med 
tretten andre har han sin 
karabinhage sat fast i et 
fælles reb. Luften er tynd. 
Solen skinner. Men efter 
tre timer bliver det plus 38 
grader på gletsjeren. Under 
uld og flis stiger tempera-
turen kraftigt, og i skoen 
begynder venstre fod at 
hæve op. Han spørger, om 
de kan stoppe? Men der er 
tre kvarter til pause. Kan 

gruppen dele sig i to, så 
han kan sætte tempoet ned? 
Nej, gruppen skal fortsætte 
samlet. På vej videre forbi 
sprækker i isen, der kan 
være op til halvtreds meter 
dybe, hæver foden mere op, 
og smerterne tager til. Fo-
den kan ikke mere, og han 
kan ikke vende om alene. 
Men længere oppe på bjer-
get ser han en mulighed for 
at komme ned. 

Reddet af russerne
– Jeg ser, der kommer to 
personer gående et stykke 
oppe på bjerget, fortæller 
Thomas Gervig. 

– Det viser sig at være to 
russere, der er på vej ned. 
Og jeg kan mærke, at hvis 
ikke jeg stopper nu, så gør 
jeg det på et andet tids-
punkt, og det er nu, jeg 
har mulighed for at vende 

om og følges med dem 
ned, siger bryggeboen, 
der sætter sin karabinha-
ge på det russiske reb og 
vender om, mens resten af 
gruppen fortsætter mod 
toppen. 

Tilbage i basecampen, 
hvor gruppen har lejr, bli-
ver foden stukket direkte i 
sneen. Tid til afkøling og et 
køligere overblik.

– Lige til at starte med så 
bliver man ekstremt følel-
sesladet. Man står og græ-
der lidt selv, siger Thomas 
Gervig og fortsætter:

– For konditionen fejlede 
ikke noget, og jeg var fuldt 
motiveret til det. Men med 
risikoen for at få så mange 
smerter i foden og ikke kun-
ne gå selv, så vil jeg hellere 
vende den sådan psykisk, at 
“jeg kan sagtens gå herfra 
og ned uden problemer.” 

Efter tolv timer kommer 

resten af gruppen ned fra 
den top, som Thomas Ger-
vig ikke nåede. 

– Jeg havde det faktisk 
fint med ikke at nå toppen, 
fortæller Thomas, der stod 
klar med øl, vand og chips 
til de trætte vandrekamme-
rater. Det er fællesskabet, 
der betyder noget, lyder det 
fra bryggeboen. 

– Det er Børneulykkes-
fonden Climb for Charity, vi 
samler penge ind til ved at 
vandre op ad bjerget. Vi er 
af sted som et hold og hjæl-
per hinanden alle sammen. 
Det er det unikke ved det, 
siger Thomas Gervig. 

Velgørenhedsinitiativet 
Climb for Charity samler 
midler ind til Børneulyk-
kesfonden og Legeheltene, 
og forud for vandringen er 
der via en velgørenheds-
auktion og sponsorater fra 
virksomheder og privat-

personer samlet mere end 
250.000 kroner ind.

Forkert sok
Thomas Gervig, der til 
daglig er butikschef i Co-
penhagen Comforts Beds 
på Frederiksberg, er en er-
faren vandrer, der tidligere 
har besteget Kilimanjaro i 
Afrika, så hvorfor hævede 
foden op? 

– Jeg fandt ud af, at jeg 
havde nogle forkerte strøm-
per på. Jeg havde uldstrøm-
per på, der holder på var-
men. Så nu har jeg været 
ude at eksperimentere med 
nye sokker og gå en masse 
kilometer. For man skal 
virkelig ud at prøve alt sit 
udstyr, så det bare sidder 
perfekt. Der må ikke være 
et eneste irritationsmoment 
på noget som helst. Så den 
første tur, hvor jeg ikke nåe-

de toppen, den har jeg taget 
som en lærerig oplevelse, 
siger han. 

dato for revanche 
– Jeg har allerede meldt mig 
til næste år, siger Thomas 
Gervig med et smil på læ-
ben og en revanche til gode. 

– Jeg gør det, fordi jeg 
kan. Og så fylder jeg 50 i år, 
så jeg skal vise, at 'fit over 
fifty', det fungerer stadig-
væk, griner han. 

– Datoen er sat. 

Mere fra Mount Elbrus: 
Se små dronevideoer fra 
turen på Mount Elbrus på 
Bryggebladets facebookside.
Læs mere om 
projekterne her: www.
børneulykkesfonden.dk
www.climbforcharity.dk 
Legeheltene finder du på 
Facebook.

Thomas Gervig 
har en flot udsigt 
ud over Kaukasus 
i Rusland fra 
Europas højeste 
bjerg, Elbrus
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svenskofil Bryggebo vil have dig med til Gotland
Leder du efter Beowulfs grav, vil du gå i Valdemar Atterdag og Linnés fodspor,
jagte trøfler og orkideer i de gotlandske skove? Vil du overnatte i en
koldkrigsbunker, bade i en blå lagune eller træde ind i Bergmans filmiske
landskaber på Fårö? Bryggeboen Kathrine G. Bjerregaard har udgivet guidebogen Gotland & 
Fårö, en historikers personlige guide, der til dato er den mest udførlige dansksprogede guide til de 
to svenske perler i Østersøen

Tekst: Tamara Angelique 
Espander Fanayei
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er noget ganske sær-
ligt over Gotland og Fårö, 
mener Bjerregaard, der har 
forelsket sig hovedkuls i 
stederne. Og den kærlighed 
vil hun gerne give videre 
til bryggeboerne og andre 
interesserede, da stederne 
ikke blot at fantastisk smuk-
ke, men også gemmer på en 
masse historie.

– Jeg har udgivet denne 
bog på mit eget forlag, Sejd 
Forlag. I guiden inviterer 
jeg læseren med på en rejse 
til Gotland & Fårö, som i 
næsten 300 år var en del 
af den danske konges rige. 
Erobret af Valdemar At-
terdag og tabt igen af Chri-
stian 4. i den krig, som også 
kostede ham et øje, fortæl-
ler hun. 

Valget af Gotland og Fårö 
er heller ikke et tilfældigt 
valg for bryggeboen. 

– Jeg havde længe øn-
sket at komme til Gotland 
og Fårö på grund af øernes 
dramatiske historie, som 
også er en del af Danmarks-
historien. Og da jeg blev in-
viteret dertil for snart ti år 
siden, var jeg solgt med det 
samme, fortæller hun.

Fortidens og nutidens 
stemmer
De to øer har i mange år 
tiltrukket folk fra nær og 
fjern, og sporene af de man-
ge, som kom før os, ses sta-
dig ude i landskaberne og 
inden for bymuren i hoved-
byen Visby. Følger man spo-
rene, og lytter man efter, er 
det, som om man kan høre 
fortidens stemmer hviske 
deres historier til én. 

– Her har blandt andre 
sørøvere, nonner, rige køb-
mænd og afsatte konger 

igennem tiderne levet, for-
klarer hun. 

Hovedbyen Visby er i dag 
på UNESCO's Verdens-
arvsliste på lige linje med 
pyramiderne i Giza, Den 
Kinesiske Mur, og Roskilde 
Domkirke. Men Gotland og 
Fårö er ikke kun middelal-
derruiner og bronzealder-
høje, på øerne finder man 
også nutidskunst, “loppis” 
og svensk gastronomi. Der 
er derfor alle mulige gode 
grunde til at besøge de to 
perler. 

Noget for en hver smag
Gotland er på størrelse med 
Fyn, Fårö som Samsø. Got-
land er mere frodig, hvor 
Fårös landskab er vind-

blæst og barskt. På Gotland 
finder man Visby, og byen 
er omkranset af en massiv 
ringmur, og inden for mure-
ne ligger høje pakhuse fra 
1200-tallet på rad og række, 
og mere end 20 kirkeruiner 
præger byens “skyline”. 
Fårö er anderledes. Land-
skabet er mere barskt, goldt 
og hårdt. Træerne, som er 
få, er knortede og lavstam-
mede, bøjet af den stærke 
vind, som ofte blæser på 
den flade ø. Strandene er 
brede og langstrakte, tilsy-
neladende uendelige. Det 
kræver derfor sin mand el-
ler kvinde at bo på Fårö, og 
dem er der heller ikke så 
mange af. 

– Der er godt 500 fastbo-
ende på Fårö. Byer leder 

man forgæves efter, for her 
lever folk spredt, siger hun.

Klimavenlig historie
I disse CO2-opmærksomme 
tider er det oplagt at be-
søge rejsemål, som ligger 
nær. Så undgår man lange 
flyture og jetlag og dårlig 
(klima-)samvittighed. Sam-
tidig så rummer øerne alle 
de oplevelser, som du kan få 
i for eksempel syden: Hvide 
sandstrande, historiske 
monumenter, gode madop-
levelser, storslået natur, 
kunstnerhjem og fortids-
fund. Øerne drager stadig 
flere og flere danskere for 
hvert år. Bjerregaard for-
tæller, at i tider som disse, 
hvor alle har et stærkt be-

hov for at koble af fra en 
travl hverdag og samtidigt 
vil udvide horisonten uden 
at belaste CO2-regnskabet 
med lange flyrejser, er Got-
land en ideel feriedestina-
tion med sin nærhed, smuk-
ke natur og dramatiske, 
danske historie. Mere end 
700 vikingeskatte er blevet 
gravet frem af Gotlands ste-
nede jord. Det svarer til to 
tredjedele af samtlige vikin-
geskatte, der i tidernes løb 
er fundet på svensk jord. Og 
der er ikke noget, som tyder 
på, at øen i Østersøen har 
fremvist alle sine skatte. Så 
der er også lidt for dem, der 
har en guldgraver gemt i 
maven. 

Med Gotland & Fårö, 
en historikers person-

lige guide i hånden får læ-
seren sin egen vejviser og 
historiefortæller. Fortiden 
vækkes til live, landskabet 
åbner sig op, og historiens 
vingesus fornemmes. Læ-
seren ledes på vej til skjulte 
afkroge og de lokales hem-
melige steder, til formidable 
restauranter og kroer, til de 
bedste badestrande samt 
mange andre uforglemme-
lige oplevelser og seværdig-
heder.

Se mere på www.
kattegat.guide eller kontakt 
forfatteren direkte på mail: 
kathrine@gotlandguide.com 
for yderligere oplysninger.

VidsTe dU, AT:

n Pippifilmene er optaget 
på Gotland?

n Du kan finde vildt-
voksende orkideer på 
Gotland?

n At man kan tage på trøf-
feljagt på Gotland?

OM FORFATTeReN:

n Kathrine G. Bjerrega-
ard, 40, er cand.mag. i 
historie og har gennem 
flere år været rejseleder 
på Gotland og Fårö. Og 
så bor hun på Bryggen 
på 20. år.

Kathrine G. 
Bjerregaard er faldet 
pladask for den 
svenske ø Gotland. 
Og med sin nye bog 
komme hun med 
gode grunde til, 
hvorfor du burde 
gøre det samme.

Ny flugtvej i Bryggekælderen
Selvom Bryggekælderen får 
installeret en ny branddør inden 
for den næste halvanden måned, 
er det uvist, hvornår forvaltningen 
giver endeligt grønt lys til, at der kan 
holdes arrangementer i lokalet igen

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

Den lukkede Bryggekælder 
får nu sin manglende brand-
dør. Det stemningsfyldte 

kælderlokale har været 
lukket siden februar, netop 
fordi der opstod tvivl om, 
hvorvidt der var tilstrække-
ligt gode flugtveje til at god-
kende kælderen til arran-
gementer. Og efter at have 

undersøgt sagen nærmere 
nåede Teknik- og Miljøfor-
valtningen frem til, at et 
eksisterende dørhul skulle 
udvides, og at der skulle op-
sættes en ny branddør. 

Den nye branddør er nu 
bestilt, og forvaltningen for-
venter, at den skulle være 
på plads inden for cirka 
halvanden måned. Heref-
ter, oplyser forvaltningen, 
vil brandforholdene være i 
orden og kælderen kunne 
genåbne.

ikke helt i mål
Det betyder imidlertid ikke, 
at Bryggekælderen slår dø-

rene op for gæster igen alle-
rede om halvanden måned.

– Teknik- og Miljøforvalt-
ningen færdiggør nu deres 
del af kælderen med en ny 
branddør. Det i sig selv er 
dog desværre ikke tilstræk-
keligt til, at vi kan åbne 
Bryggekælderen igen, idet 
det stadig udestår, at vi får 
en formel godkendelse af 
flugtvejene fra forvaltnin-
gen i forhold til vores brug 
af kælderen. Vi afventer 
med andre ord, at vores sag 
bliver behandlet, forklarer 
daglig leder i Kulturhuset 
Islands Brygge, der også 
driver Bryggekælderen, 
Louise Friis Pedersen.

Hun glæder sig til forhå-
bentlig snart at kunne byde 
velkommen i kælderen 
igen.

– Det har desværre truk-
ket længere ud, end vi 
havde regnet med. Men vi 
glæder os alle til at få Bryg-
gekælderen op at køre igen, 
siger hun og tilføjer:

– Den midlertidige luk-

ning af Bryggekælderen 
har selvsagt betydet, at der 
har været en del arrange-
menter, vi ikke har kunnet 
afholde. Bryggekælderen 
er et unikt rum, der giver 
mulighed for at arbejde med 
mere eksperimenterende 
og mindre formater, end vi 
ellers rummer i kulturhu-
set.
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det gamle 
Bryggen var 
fuld af liv 
Der var musik fra 
Cuba, lort fra Amager 
Fælled og slåskampe, 
da Bryggen fejrede sin 
114-års fødselsdag. Men 
der var styr på lortet, 
ordensmagten var til 
stede, og alle var glade

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

Den er brun og stadig lidt 
fugtig. Men selvom det er 
lort, så lugter den ikke. 
Amager Fælleds Venner 
har printet billeder ud af 
dyrelorte og lamineret 
dem. To piger er ved at 
gætte, hvilket dyr lorten 
tilhører – en hund, en ræv 
eller noget tredje? Man 
skal kigge efter bærene i 
lorten, lyder rådet i Ama-
ger Fælleds Venners stand. 
Men hvilke dyr spiser 
hvilke bær? Til lyden af cu-
banske toner fra de varme 
lande oppe fra scenen ser 
den næste lamineret lort 
lidt mere kold og tør ud. Pi-
gerne gætter videre, og jeg 
fortsætter i solskin rundt 
mellem de mange boder og 
stande til Bryggens 114-års 
fødselsdag. Forbi en fadøl i 
hånden, kage hos kirken og 

smilende bryggeboer. Men 
jeg er på vej mod uenighed. 

Agent skrald
Inde til højre står de politi-
ske rivaler Radikale Venstre 
og Det Konservative Folke-
parti side om side med hver 
deres lille bod, og overfor 
bliver der diskuteret skrald. 
Skrald er synligt, det ligger 
alle vegne. Hvad kan vi selv 
gøre for at mindste mæng-
den af skrald? Under pavil-
lonen hos det private ini-
tiativ #agentskrald sætter 
skraldeentusiast Kathrine 
Krone skrald på dagsorde-
nen. 

– På skraldespandene 
rundt på pladsen står der, 
at det du putter herned i, 
det bliver brændt. Hvis du 
gerne vil sortere dit affald, 
så kan du gå herover, siger 
skraldeentusiasten og pe-
ger over på en række skral-
despande.

– Nogle folk synes, det 
er spændende, og så er der 
enkelte, der spørger, om vi 
ikke kunne skrue lidt ned 
for snakken om skrald, smi-
ler Kathrine Krone. 

Inden jeg går videre og 
lader skraldet ligge, når jeg 
at få tilbudt et førstehjælps-
kursus hos Hjerteforenin-
gen. Så er jeg forberedt, hvis 
en kritisk situation skulle 
opstå. Og kurset starter om 
lidt.

Tryghed med pistoler
– Vi er her for at komme 
i dialog med borgerne 
på Bryggen, så de kan få 
en snak med politiet om 
tryghed, siger vicepolitiin-
spektør Rasmus Agerskov 
Schultz i politiets pavillon. 
Tre andre betjente udstyret 
med skudsikre veste, pisto-
ler og brede smil småslud-
rer med bryggeboerne og 
sikrer trygheden. 

– Vi har dinbetjent.dk, 
hvor der er én betjent al-
lokeret til Islands Brygge. 
Det er en betjent, der sikrer 
at være til stede ved beboer-
møder og på kultursteder 
for at høre, hvad stemnin-
gen er, fortæller vicepoliti-
inspektøren og fortsætter: 

– Det er 'Din Betjent', man 
ringer til med små almene 
ting som biler, der kører for 
stærkt. Nærbetjenten skal 
tage sig af det og sikre tryg-
heden. Gå ind på dinbetjent.
dk, så finder man et telefon-
nummer tilknyttet Islands 
Brygge. 

Bag vicepolitiinspektø-
ren står en kø af nysgerrige 
børn med lige så nysgerrige 
ventende fædre ved siden af. 
Politiet inviterer indenfor i 
patruljevognen. En kvinde-
lig betjent viser børnene, 
hvordan man tænder det blå 
blink og drejer på den store 
projektør på taget. 

Bilen er en VW Passat 2.0 

TDI stationcar. Automat-
gear, 0-100 kilometer i ti-
men på 6,3 sekunder og en 
topfart på over 200 kilome-
ter i timen. Men trods blink, 
pistoler og en tur bag rattet, 
så har den 6-årige Otto an-
dre planer end politiet. 

– Jeg skal arbejde i Tivoli 
ligesom min far, siger han 
og finder tryghed med ar-
men om fars ben. 

Musik og slåskamp
Musiker Frede Norbrink, 
der på grund af fremskre-
den alder ikke kan huske, 
hvor mange gange han har 
spillet til Bryggens fødsels-
dag de sidste 114 år, slæber 
instrumenter op på scenen. 
Imens udbryder der slås-
kampe nede foran scenen, 
uden at ordensmagten gri-
ber ind. Folk omkring gør 
ikke noget. Og jeg fik al-
drig taget det førstehjælps-
kursus. Men der er styr på 

det. Kampsportsklubben 
Foshan Ving Tsun laver op-
visning i kampteknikker og 
selvforsvar. Frede på sce-
nen pakker guitaren ud, og 
nede foran bliver kampene 
intensiveret med sabelat-
trapper. Inde på legeplad-
sen er der en helt anden 
battle i gang. 

Onde beats
Forbi en god handel i bør-
nenes loppemarked er de 
indledende runder i Junior 
DM i Beatbox i gang. Sam-
men med værten i konkur-
rencen tæller publikum ned 
fra fem, og en pige i skole-
alderen giver den med 30 
sekunders human beatbox 
i mikrofonen, inden næste 
levende beatbox er ved mi-
krofonen. Sekunderne går, 
og deltagerfeltet skrumper 
ind. Tilbage står to drenge 
og én finale. Men ingen fi-
nale på tom mave. Forbi cy-
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kelcaféen We Cycles stand, 
hvor en serrano/brie-sand-
wich og en cortado får ny 
ejer. Der holder pølsevog-
nen, og selvom det altid er 
den ristede pølse, der går 
bedst hos Liv’s Pølser, så 
lyder bestillingen herfra 
på en fransk hotdog. På tre 
gange 30 sekunder kom-
mer hotdoggen fra hånd til 
mave og papiret omkring 
den fra pølsevogn til skral-
devogn til senere afbræn-
ding. Og så tilbage til fina-
len. Publikum sætter det 
hele i gang, onde beats fra 
finalisterne lyder på skift, 
og så skal juryen votere. 
Og vinderen er … ikke fra 
Islands Brygge, men den 
13-årige Yasin Aytac fra 
Ishøj med kunstnernavnet 
Sairux. 

– Min drøm er at blive 
mester til beatbox i hele 
verden, lyder ambitionen 
fra den glade vinder, der 
forlader legepladsen klar til 

at erobre verden med onde 
beats. 

Tryghed – hele døgnet
Pludselig er De Radikale 
væk. Pavillonen er pakket 
sammen, og kun De Kon-
servative står tilbage og 
håber stadig på lidt politisk 
indflydelse. Politiet pakker 
også deres pavillon ned. So-
len står lavere, og boderne 
lukker så småt ned. Men på 
scenen fortsætter musik-
ken lidt endnu, og skulle 
der opstå utryghed på Bryg-
gen, så holder dinbetjent.dk 
åbent hele døgnet.

det var helt trygt at være 
til Bryggens fødselsdag. 

Kampsportsklubben 
Foshan Ving Tsun 

var nemlig forbi og 
lavede en opvisning 

i selvforsvar og 
kampteknikker.

Kan du gætte en lorts ejermand baseret på, hvilke bær der er i den? På Amager Fælleds Venners stand kunne man gætte 
forskellige dyrelorte.

Til en af de indledende runder i Junior DM i Beatbox gav de unge den gas med vilde menneskeskabte beats

Politiet inviterede fødselsdagsgæsterne til at se nærmere på en patruljevogn, og hvordan man starter det blå blink.
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deT  
sKeR  
På 
BRyGGeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚VIDEN

Tesesnak på iTU

❚BOLD

Firserfodbold 
genopfrisket

❚TV

yada yada  
yada seinfeld 

❚MUSIK

Beatles genopstår 
på Bryggen

Når specialet er skrevet, 
afleveret, forsvaret og be-
dømt, ender det som regel i 
en kasse på loftet og bliver 
sjældent læst af andre end 
vejleder og censor. Dermed 
går meget ny og spændende 
viden tabt for eftertiden.

Derfor lancerer IT Uni-
versitetet nu en ny taleplat-
form, hvor tidligere stude-
rende får mulighed for at 
give deres specialer ny luft 
under vingerne foran et in-
teresseret publikum. Det 

sker i arrangementsræk-
ken ‘Thesis Talks’, hvor en 
håndfuld tidligere specia-
leskrivende studerende, nu 
færdiguddannede kandida-
ter, på ti minutter fortæl-
ler om den nye viden, de 
har knoklet i deres studies 
afsluttende måneder på at 
frembringe. Formatet er in-
spireret af de verdenskend-
te TED-talks, og formålet 
er at formidle videnskab på 
en måde, hvor alle kan være 
med.

Talerækken bliver startet 
med det første arrangement 
på torsdag den 12. septem-
ber, hvor man blandt andet 
kan høre om digitale løsnin-
ger på sundhedssektorens 
udfordringer og muligvis 
få svar på, om computere 
i klasselokalerne er skidt 
eller kanel for vores skole-
børn.

Thesis Talks første 
arrangement finder sted 
den 12. september klokken 
16-18:30 i ‘Scroll Bar’ på ITU. 
Det er gratis og åbent for 
alle, men kræver tilmelding 
på ITU’s hjemmeside. Næste 
arrangement er allerede den 
19. september. 

Tidligere iTU-studerende får 
mulighed for at dele deres 
specialer med andre end 
vejleder og censor til Thesis 
Talks.

Alting var bedre i gamle dage. Ikke mindst fodbold. 
Derfor tager Kulturhuset Islands Brygge et nostalgisk 
tilbageblik på det danske landshold anno 1989. 

Journalist og forfatter Christoffer Rosenløv Stig Chri-
stensen, fodbolddigter samt 80’er-fan Jesper Korndal, 
kultur- og klummeskribent for Politiken og Hearbeats.
dk med forkærlighed for fodbold Cathrine Lundager og 
TV-vært på fodboldprogrammet ”Sat Af” Danijel ’Drux’ 
Deletic diskuterer, hvad 80’er-landsholdet havde, som 
landsholdet i dag mangler, både på banen og i folkelig 
popularitet.

Arrangementet er den del af Golden Days-festivalen, 
der i anledningen af 30-året for Berlinmurens fald stil-
ler skarpt på det herrens år 1989.

Golden Days på Amager: 80’er-fodbold den 22. 
september klokken 15-17 i Kulturhuset Islands Brygge. Der 
er ingen entré men begrænset plads, så hent en gratis 
billet på billetto.dk.

Der bliver snakket sitcom, 
slapstick og slap bass, når 
kongen af komedieserier, 
Seinfeld, bliver vendt og 
drejet af tre tv-eksperter i 
Kulturhuset Islands Bryg-
ge.

Seinfeld varslede et ny-
brud i den traditionelle ‘sit-
com’, da den rullede over 
skærmen for første gang 
i 1989, fordi serien gjorde 
op med det sædvanlige fo-
kus på karnefamilien og 
gennemgående feel good-
tematikker. I stedet var 
persongalleriet en broget 
skare af mere eller mindre 
elskværdige personager, og 
det kan være svært at sætte 

fingeren på, hvad Seinfeld 
egentlig handler om. 

Kulturskribent Torben 
Sangild og TV-ekspert Fre-
derik Dirks Gottlieb kom-
mer forbi og snakker med 
kultur- og klummeskribent 
Cathrine Lundager om, 
hvad serien kom til at be-
tyde, hvad det er for en tid, 
den lander i, og hvorfor den 
er så sjov?

Golden Days på Amager: 
Seinfeld. Kulturhuset Islands 
Brygge den 15. september 
klokken 15-17. Der er ingen 
entré men begrænset plads, 
så hent en gratis billet på 
billetto.dk. 

seinfeld bliver af mange 
betragtet som kongen af 

sitcoms. Hvorfor egentlig?

50 år efter udgivelsen af The Beatles’ ikoniske album Ab-
bey Road bliver Bryggens beboere nu stillet en speciel mu-
sikoplevelse i udsigt. Pladen blev nemlig udgivet adskillige 
år efter gruppens sidste liveoptræden sammen og har altså 
derfor aldrig været spillet live af de fire beatler selv.

Nuvel, der er ændret lidt i bandopstillingen til aftenens 
opførsel, da ikke alle oprindelige bandmedlemmer er til 
rådighed på dagen. Ikke desto mindre bliver det tidløse 
album, der indeholder klassiske numre som ‘Come To-
gether’, ‘Something’ og ‘Here Comes the Sun’, opført med 
stor respekt for originalen af et stærkt hold af danske mu-
sikere. Alle er etablerede musikere fra den københavnske 
scene med en stor forkærlighed for The Beatles’ musik. 
Musikken vil blive garneret med anekdoter om bandet og 
tilblivelsen af albummet.

Abbey Road 50 i Kulturhuset Islands Brygge den 12. 
september klokken 21:00. Billetter kan købes på kulturhusets 
hjemmeside for 80,- eller i døren for 100,-. 

The Beatles’ 11. studiealbum Abbey Road er næsten lige så 
kendt for sine klassiske musiknumre som for sit ikoniske 
pladecover.
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Islands Brygge

Poul Erik Bech

Holmbladsgade 34
2300 København S
32543254

En del af byens liv

Carl Th. Zahles Gade 8, st.mf. - 2300 København S
Indflytningsklar og med kort afstand til indre by
Boligen er beliggende i "Fionia Hus", som er et præmieret byggeri opført
i 2005. Lejligheden har en god entré med indbyggede skabe. Soveværel-
set 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 skabsplads og der er lysindfald i rummet gennem de 2 fran-
ske altaner.

B

Pris 3.195.000
Udb. 160.000
Ejerudgifter/md. 4.045
Brt/nt u/ejerudg. 12.287/11.051
Etage ST
Bolig 92 m2
Rum/vær. 2/2
Opført 2005
Sag 23100434
Kontakt 58587525

Islands Brygge 63A, 6.tv. - 2300 København S
Penthouse lejlighed med ekstraoridinær udsigt
Fra spisepladsen og køkkenet er der en fuldstædig fantastisk udsigt over
den grønne kile. Her er der adgang til det første værelse. Fra køkkenet er
der indgang til den store stue med en ekstraordinær udsigt over havnen.
Herfra træder du ud på træterrassen. Fra bryggerset er der adgang til ba-
deværelset der har separat brus, vaskesøjle og toiletmøbel. Forældresove-
værelset finder man ved siden af, hvor der er god plads og et stort vindu-
esparti der lader lyset strømme ind.

 C

Pris 6.995.000
Udb. 350.000
Ejerudgifter/md. 4.989
Brt/nt u/ejerudg. 27.024/24.321
Etage 6
Bolig 123 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2002
Sag 23003960
Kontakt 32543254

Carl Th. Zahles Gade 12, 6.tv. - 2300 København S
Unik Penthouse lejlighed med vestvendt terrasse
Har får man 101 veludnyttede kvadratmeter og en fordelagtig planløs-
ning. Man træder ind i en rummelig entré med god opbevaringsplads til
overtøj mm. Fra entréen finder man den store stue i forbindelse med køk-
kenet samt udgang til den store tagterrasse. Fra entréen har man adgang
til et dejligt stort badeværelse og det ene af de to soveværelser. Det store
soveværelse, der er yderst rummeligt, indeholder stort indbygget væg til
væg skab med hvide skydelåger. Begge værelser har kig til Fælleden.

 C

Pris 4.995.000
Udb. 250.000
Ejerudgifter/md. 4.477
Brt/nt u/ejerudg. 19.238/17.309
Etage 6
Bolig 101 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2004
Sag 23100502
Kontakt 58587525

Weidekampsgade 69, 6.th. - 2300 København S
Fantastisk udsigt over København og vandet
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 kvadratmeter: Rummelig entre med
skabsplads, gæstetoilet og badeværelse med marmor, bruseafsnit, va-
skesøjle og grebsfrie skabe. To soveværelser - det ene med klædeskabe.
Køkkenalrummet er i åben forbindelse til stuen og har et fantastisk lysind-
fald fra to verdenshjørner samt udgang til vestvendt altan med en udsigt,
som helt sikkert skal opleves!

B

Pris 6.495.000
Udb. 325.000
Ejerudgifter/md. 5.001
Brt/nt u/ejerudg. 27.063/23.521
Etage 6
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 2006
Sag 23100478
Kontakt 58587525
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Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Over sommeren har dan-
skerne udpeget naturom-
råder i Danmark, der godt 
kunne bruge en hjælpende 

hånd med oprydningen af 
plastikforurening. Over 100 
steder har været nomineret, 
og WWF Verdensnaturfon-
den har skåret det ned til 31 
steder, hvor Amager Fælled 
er en af dem. Så på World 

Cleanup Day den 21. sep-
tember kan alle københav-
nere komme og hjælpe med 
oprydningen. Butikskæden 
Netto vil stå for affalds-
sække, handsker og andre 
remedier til oprydningen 
samt en forfriskning til de 
fremmødte.

– Vi har fået en masse 
henvendelser fra københav-
nerne omkring lokale na-
turområder, der er plaget af 
plastik. Det skal vi gøre no-
get ved, så derfor håber jeg 

også, at københavnerne er 
med på at hjælpe til med at 
give naturen en hjælpende 
hånd til World Cleanup Day, 
siger Braw Bakir, regions-
chef, Netto.

Hele verden
Som navnet antyder, er Wor-
ld Cleanup Day en verdens-
omspændende begivenhed 
med mere end 157 delta-
gende lande. I København 
er der seks lokationer, hvor 

der bliver samlet affald. Det 
drejer sig om Søerne, Chri-
stianshavn, Amager Strand-
park, Fæstningskanalen 
i Brønshøj, Roskildevej i 
Albertslund og selvfølgelig 
Amager Fælled. 

– Vi glæder os meget til at 
møde alle de danskere, som 
engagerer sig i vores fælles 
natur. Plastik er til direkte 
skade for dyr og miljø, og 
derfor er det også så vigtigt, 
at vi får det fjernet fra natu-
ren. Både på World Clea-

nup Day og generelt når vi 
færdes i naturen. Men vi 
skal også have identificeret 
de mekanismer, der gør, at 
plastik ender i naturen, så 
vi kan forebygge det frem-
adrettet. Der er jo ingen 
af os, som ønsker at fejre 
25-års jubilæum for World 
Cleanup Day. Vi er nødt til 
at blive klogere i vores brug 
og omgang med plastik, si-
ger Malene Møhl, plastik-
ekspert i WWF Verdensna-
turfonden.

klimAtossER

Økofrugt uden hyldeliv
En ambitiøs iværksætter fra Bryggen vil levere frisk 
økologisk frugt og grønt fra gård til dig på tre dage. 
Og det til samme pris og bedre kvalitet end det lokale 
supermarked

Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det er altid en stor fornø-
jelse at besøge det lokale 
marked på en ferie i landene 
ved Middelhavet. Netop nu 
bugner markederne af ind-
bydende og velsmagende 
frugt og grønt til yderst for-
nuftige priser set med dan-
ske briller. Hjemvendt fra 
ferien kan man nemt blive 
lidt vemodig nede i det lo-
kale supermarked. Mange 
råvarer i frugt-og-grønt-
afdelingen er lidt mindre og 
blegere og hårdere end på 
feriens duftende marked.

Den nyåbnede online-
grønthandel med mere – 
Delicias – lokker med at 
hente frisk økologisk frugt 
og grønt fra gård til dig på 
tre dage. Stifteren, Anibal 
Demiao, er selv fra Syd-
europa – nærmere bestemt 
Portugal – men bor nu på 
femte år på Islands Brygge 
med dansk kone og to børn. 
Det er Delicias’ ambitiøse 
vision, at alle skal have mu-
lighed for at spise 100 pro-
cent økologisk til samme 
pris og af bedre kvalitet end 
det lokale supermarked.

intet madspild
Da Bryggebladet møder 
Anibal Demiao, er det hur-
tigt tydeligt, at iværksæt-
teren brænder for sin idé. 
Det er næsten ikke til at få 
spørgsmål listet ind i den 
vedvarende engelske tale-
strøm.

– Vi konkurrerer mod en 
ineffektiv forsyningskæde. 
De store supermarkeders 
frugt og grønt er designet 
til et langt hyldeliv. Det 
stiller krav til produkter-
nes holdbarhed – ofte på 
bekostning af kvaliteten. 
Madspildet er betydeligt, 
og supermarkederne opere-
rer derfor med marginer på 
typisk 80 procent. Vores va-
rer har ikke noget hyldeliv, 
og vi har ikke spild. Vi kan 
derfor arbejde med margi-
ner nede på 30-40 procent, 
forklarer Anibal Demiao.

Med de lavere marginer – 
altså fortjeneste på varerne 

– mener Anibal Demiao, at 
Delicias kan tilbyde attrak-
tive priser på økologiske 
frugter og grøntsager. Og 
det selv om at Delicias er en 
meget mindre indkøber end 
de store supermarkedskæ-
der, der med deres volumen 
kan købe billigere ind.

Det lå ikke i kortere, at 

Anibal Demiao skulle åbne 
en onlinegrønthandel. Bo-
pælen blev dansk tilbage i 
2006, hvor han flyttede til 
Danmark for at studere på 
CBS. Ud over studiemu-
lighederne valgte portu-
giseren også Danmark på 
grund af høj livskvalitet og 
ro. Anibal Demiao har kom-

petencer inden for IT, og 
det har blandt andre folkene 
bag den dansk udviklede 
motionsapp Endomondo 
nydt glæde af. Siden 2011 
har Anibal Demiao også 
arbejdet som iværksætter 
med forskellige projekter. 
De sidste tre år har logi-
stikvirksomhed været om-

drejningspunktet. Fokus 
har været på meget kort 
leveringstid, og det er med 
erfaringen herfra, at Anibal 
Demiao har taget springet 
over til fødevarer.

Hurtighed er styrken
– Transporten i lastbil fra 
Sydeuropa tager lige så lang 
tid for os som for de store 
supermarkeder. Men når rå-
varerne ankommer til vores 
lager i Glostrup, er de efter 
få timer på vej ud til forbru-
gerne. Vi samarbejder med 
op mod 60 selvstændige 
chauffører, der bringer va-
rerne ud. Supermarkederne 
har flere distributionsled, 
inden det føromtalte hylde-
liv begynder. Hurtighed er 
vores styrke. Vores frugt 
plukkes først, når du bestil-
ler den, understreger Ani-
bal Demiao. 

I supermarkedet har for-
brugerne selv mulighed 
for at vurdere kvaliteten i 
grøntafdelingen. Det kan 
man ikke, når varerne leve-
res. Anibal Demiao medgi-
ver, at det er vigtigt at leve 
op til forbrugernes forvent-
ning om høj kvalitet. Det 
betyder, at der er begræns-
ninger i forhold til, fra hvil-
ke områder Anibal Demiao 
henter varer hjem. Hvis in-
frastrukturen ikke er god 
nok, så duer det ikke. Ek-
sempelvis er Sicilien uden 
for rækkevidde.

Anibal Demiao spiller en 
ny trumf på banen – klima-
påvirkning. Når madspildet 
reduceres, bliver klimabe-
lastningen meget mindre. 
Og så er det frugt, der 
transporteres med fly: 

– Forestil dig, hvor meget 
brændstof der skal brændes 
af for at flyve frugt fra den 
sydlige halvkugle hertil.

Delicias har i opstartsfa-
sen valgt at fokusere på ud-
valgte byområder – blandt 
andet Islands Brygge – hvor 
der har været særlig mar-
kedsføring. På en flyer, som 
Bryggebladet fik udleveret, 
er vist priseksempler på 
flere varer. Priser på frugt 
og grønt skifter meget ef-
ter udbud og efterspørgsel, 
men Bryggebladet har lavet 
et pristjek. En vilkårlig juli-
dag ser mange varer ud til 
prismæssigt at ligge tæt på 
supermarkedspriser på øko-
logi, men med enkelte und-
tagelser. Køber man porre, 
fennikel, tomat eller blåbær, 
er der store besparelser at 
hente. Men så kommer der 
jo også en leveringsomkost-
ning.

Ud over frugt og grønt 
omfatter Delicias’ vareud-
valg også flere typer drik-
kevarer, brød og chokolade 
– samt udbringning af mad 
fra enkelte restauranter. 
Ifølge Anibal Demiao er de 
nuværende varegrupper 
kun begyndelsen. Ambitio-
nen er at skabe et decideret 
onlinesupermarked, der 
også kan levere frisk fisk, 
forskellige former for fersk 
kød samt måske blomster.

Anibal demiao vil 
bringe friskplukket 
økologisk frugt og 
grønt direkte fra 
de sydeuropæiske 
marker til din fordør.

Plastikindsamling på Amager Fælled
21. september bliver der samlet 
plastikaffald på Amager Fælled til 
World Cleanup Day 
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1. I 2005, til Bryggens 100-årsfødselsdag, 
blev der afholdt den første, store 
markedsgade. Festen blev ikke fejret ved 
legepladsen i Leifsgade/Gunløgsgade. 
Hvor blev festen så holdt?

 
 a. P-pladsen bag SuperBrugsen
 b. Egilsgade
 c. Kigkurren

2. Traditionen tro var der igen snobrød ved 
legepladsen til Bryggens fødselsdag. 
Snobrød er populær verden over. Hvad 
hedder snobrød på engelsk? 

 a. Snogbread
 b. Spotted dough
 c. Twist bread

3. Ejendommen ved siden af legepladsen 
hedder Islandshus og er en af de sidste 
der blev bygget på den gamle del af 
Islands Brygge. Hvilket år blev den taget i 
brug?

 a. 1948
 b. 1968
 c. 1988

4. Fra 1927 til 1963 lå der et etablissement 
ved siden af legepladsen. Hvad var det?

 a. Spejderhytten
 b. Bergthora Teatret
 c. Medborgerhuset Gimle

FAgREgistER

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphballet Akademi
Njalsgade 23D ·71 55 60 00
www.cphballet.dk · info@cphballet.dk

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

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

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.

den bedste madklub

Kan du lide at lave mad, ikke 

mindst i godt selskab med 

andre, så skulle du prøve 

madklubben Glad for mad. 

Det er sjovt, det er billigt, og 

det er godt selskab. Vores 

mad er overvejende vege-

tarisk.
Vi mødes hver mandag 

klokken 17:30 til cirka 20:30 

på Skolen på Islands Brygge. 

Kig forbi en mandag og 

prøv, om ikke det er noget 

for dig!


Her kan din annonce stå!


Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)
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Hampen 
rykker ind 
på Bryggen
I Leifsgade tager helsebutikken Hemp and Raw imod 
bryggeboere og andre, der er nysgerrige efter nye veje 
til det gode helbred. Som navnet antyder, er hampen i 
højsædet. Men varesortimentet spænder bredt, og ikke 
mindst den sunde samtale står centralt i butiksbestyrer 
Jakob Rosenkrantz' lille kælderunivers

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Islands Brygge er stedet for 
specialbutikker. Hemp and 
Raw kan om nogen kalde 
sig for en speciel butik. På 
hylderne står hampepasta, 
granatæblejuice, macapul-
ver og ikke mindst kosttil-
skud som eksempelvis de 
populære broccoliekstrakt-
piller. 

– Tager man to af dem, 
svarer det til at spise 15 kilo 
broccoli, siger butiksbesty-
rer Jakob Rosenkrantz og 
henviser til det høje indhold 
af antioxidanten sulforap-
han.

Han fører også andre 
sjældne varer som græskar-
kærneolie til madlavning 
og krokodilleolie til huden, 
begge rige på omegafedt-
syrer. Men som butikkens 
navn antyder, er hampen i 
fokus med hampeolie, ham-
peproteinpulver og ikke 
mindst hampepasta. Der er 
ikke mange hylder i butik-
ken, men en af dem er afsat 
til honning fra Kroatien, et 
af Jakob Rosenkrantz' hjer-
tebørn. 

– Det flyder med dårlig 
honning i Danmark, og me-
get af det er fyldt med suk-
ker, bemærker Jakob med 
henvisning til blandt andet 
honning fra Kina med højt 
indhold af sukker.

På rejser til Kroatien op-
dagede Jakob Rosenkrantz 
den lokalproducerede hon-
ning med smag af appelsin, 
kanel og andet godt. Han 
omtaler disse honninger 
som "flydende eliksir" og 
nævner deres antibakteriel-
le egenskaber og nærmest 
uendelige holdbarhed. Han 
nævner også en Harry Pot-
ter-agtig butik i Zagreb, der 
gjorde stort indtryk. 

– Det var lige før, deres 
spindelvæv i loftet var til 
salg, erindrer han om den 
eventyrlige butik.

supplement til 
sundhedssystemet
Jakob Rosenkrantz har viet 
sit liv til at hjælpe folk med 
at kurere sig selv. Han me-
ner, at mange fysiske og 
psykiske lidelser ikke bliver 
fulgt ordentligt til dørs i det 
officielle systems tilbud. 

– Når lægerne siger, de 
ikke kan gøre mere, er det 
tit fordi, de ikke kender til 
mere, siger Jakob og sup-
plerer:

– Man må kunne gøre det 
bedre.

Da Jakob Rosenkrantz 
selv fik sklerose i 2006, hav-
de speciallægen naturligvis 
set på røntgenbillederne. 
Ud fra dem forventede hun 
en patient, der kom i køre-
stol og havde en hjælper 
med. Da Jakob så trådte ind 
i konsultationen uden hver-
ken hjælper eller kørestol, 
var lægens reaktion: 

– Wow, du er heldig.
I dag sidder Jakob Ro-

senkrantz i en behagelig 
gamerstol bag apoteker-
skranken i Hemp and Raw. 
Men når der er kunder, 
rejser han sig op for at tage 
venligt og vejledende imod. 
Mange af kunderne bøvler 
med alt fra efterdønninger 
af kemobehandlinger eller 
hjernerystelser til søvnløs-
hed eller trang til at kvitte 
smøgerne. Hos Jakob Ro-
senkrantz får de altid som 
minimum en snak om hel-
bred med ud ad døren.

Møder kunderne hvor 
de er
Teksten i Hemp and Raws 
butiksvindue og på hjem-

mesiden skaber ikke tvivl: 
"Vi er lille gruppe ildsjæle, 
der har besluttet sig for at 
give vores bud på det, vi 
mener er frie varer. Vi er 
altid klar på en snak om 
sundhed." Med andre ord 
er der mange svar på, hvad 
sundhed og velvære er. Det 
åbne og dialogbaserede syn 
på sundhed er kernen i kon-
ceptet. Jakob Rosenkrantz 
tager sig god tid til at inter-
agere med kunderne og fin-
de den helt rigtige vare til 
deres individuelle situation. 

– De fleste kommer med 
en form for ubalance i krop-
pen eller autoimmune syg-
domme, forklarer Jakob. 

Men der er også kun-
der med meget alvorlige 
lidelser. Råd, vejledning 
og produkter fra Jakob Ro-
senkrantz' udvalg kan give 
cancerpatienter et tiltrængt 
overblik over deres valg-
muligheder efter kemobe-
handlingen. En af dem er 
en ældre herre, der i meget 
langsomt tempo går forbi 
udenfor med sit gangstativ. 
Jakob hilser manden i møde 
med et højlydt "Hej med 
dig!" nede fra butikken. De 
udveksler et par vendinger 

i en af de samtaler, der lyn-
hurtigt kan rykke fra nabo-
lagets almindeligheder til 
dybt alvorlige udfordringer 
med helbredet. 

Jakob Rosenkrantz uddy-
ber:

– Mange kommer skræm-
te hjem fra hospitalet med 
en melding om, at de har så 
og så lang tid tilbage. Det 
er en lettelse for dem at tale 
om tingene og få alternative 
ideer til, hvad de også kan 
gøre."

Folk er åbne og 
nysgerrige
Hemp and Raw er blevet lidt 
af et mødested for folk i na-
bolaget. Her kan de komme 
og udveksle erfaringer med 
deres kamp med kroniske 
smerter, inflammationer 
(betændelsestilstande), ry-
gestop og alt muligt andet 
helbredsrelateret. Hemp 
and Raw tilbyder også be-
handlinger ved kinesiolog 
Mette Broberg Hejlesen og 
foredrag i lokalerne. Samar-
bejdspartneren Michael er 
ved at omdanne en lejrskole 
i Nordsjælland til et helse-
center. Jakob Rosenkrantz' 

rolle er at udfordre de man-
ge myter om alternativ be-
handling. 

– Jeg vil gerne pege folk 
i den retning, der er helt 
rigtig for den enkelte, poin-
terer han. 

Eksempelvis kommer en 
ung kvinde ind og fortæl-
ler om en hjernerystelse, 
der bare ikke vil gå væk. En 
anden kvinde med krykker 
beretter om de mange ting, 
som har givet hende ekstra 
tid og livskvalitet trods can-
cer: "Det kan noget," siger 
hun om krokodilleolien, 
uden at uddybe hvad det 
præcist er, det kan. Det er 
måske netop her, nøglen til 
den alternative forståelse 
af medicin og helbredelse 
ligger. Hvis det virker, hvor-
for så ikke bruge det? På 
spørgsmålet om, hvordan 
han har det med dokumen-
tation og videnskabelighed, 
svarer Jakob Rosenkrantz: 

– Jo mere, jo bedre. Jeg er 
stor tilhænger af dokumen-
tation.

Hampen brænder. 
Den lille gruppe af 
ildsjæle bag Hemp 
& Raw brænder for 

at give deres bud på, 
hvad sundhed også 
kan være. Og de er 

altid frisk på en god 
dialog om sundhed.
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Lørdag den 14/9 kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Mik Kjerulff

Søndag den 15/9 kl. 11  
Højmesse 
ved Mik Kjerulff

Søndag den 22/9 kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Lørdag den 28/9 kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Mik Kjerulff

Søndag den 29/9 kl. 11  
Højmesse 
ved Mik Kjerulff

GUDSTJENESTERHAns TAusens KirKe
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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). egilsgade. Markedsgaden 
var 600 meter lang og havde 150 
stadder. 
2. (c). Twist bread. Ordene 
”campfire bread” og ”stokbrood” 
bruges også.

3. (b). 1968. 
4. (b). Bergthora Teatret. den 
sidste forestilling var ”Frk. 
Nitouche” og blev spillede den 
30. december 1963.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Onsdag d. 18. september kl. 19.30
orgelKoncerT  
med JuliAne ilgner

Juliane Ilgner, som modtog bl.a. 
Amager Musikfestivals Talentpris i 
2013, er én af de mest spændende 
unge organister i Danmark pt. 
Kom og lyt til hendes spil den 
18. september! Orglet er bygget 
af Marcussen & Søn 1987 med 
24 stemmer, og programmet 
indbefatter musik af Brahms, Böhm, 
Buxtehude, Hindemith og Bach. 
Juliane Ilgner er født og opvokset 
i Tyskland, uddannet i Lübeck og 
København, hvor hun afsluttede 
sin kandidat på DKDM hos bl.a. 

Bine Bryndorf. Hun har deltaget i 
adskillige mesterkurser, arbejdet 
som dirigent og continuospiller 
samt spillet solokoncerter i både 
Tyskland og Danmark. Hun har 
været ansat i Sct. Nicolai Kirke i 
Aabenraa siden 2014 og fra januar 
2019 ved Sct. Jørgensbjerg Kirke 
i Roskilde. Se i øvrigt hendes 
cv mere detaljeret på kirkens 
hjemmeside under rubrikken 
”koncerter”.
Koncerten varer en times tid, og 
alle er velkomne! Der er fri entré.

tOrsdag d. 19. september kl. 14.00
TorsdAgscAFé:  
”comediAn HArmonisTs”  
– verdens FørsTe boybAnd
Kom og hør når Maria Redke fortæller om de 6 lystige herrer fra 30’ernes 
Berlin, som nåede at indspille over 1500 pladetitler, før nazisterne 
stoppede deres optræden.
Alle er velkomne – kaffe og kage 20 kr.

tirsdag d, 24. sep. kl. 19.30
HøJsKolesAngAFTen 
med sTig KAuFmAnAs
Sange siger noget om 
menneskelivet og ind imellem skal 
Højskolesangbogen fornys.
Stig Kaufmanas er med i det 
arbejde. Kom og hør ham 
præsentere sine allerkæreste 

klassikere og nogle af de nye 
sange, som måske kommer med i 
den nye udgave.
Aftenen er arrangeret af 
Studenterpræsterne ved KU, men 
alle er velkomne. 

søndag d. 29. sep-
tember kl. 13.00
Pilgrims-
vAndring På 
Fælleden
Vi mødes til en kort andagt i Kirken 
i Ørestad, Robert Jacobsens Vej 
72B, før vi begiver os ud på en 10 
km. tur i det fri. Turen koster 50 kr., 
som dækker frokost undervejs og 
kaffe i Kirken i Ørestad bagefter. 
Tilmelding til Rikke Weissfeld på 
mail rmw@km.dk 

nyT gosPelKor  
i islAnds brygges sogn
Kom til opstart af Islands Brygges 
Sogns nye gospelkor, når vi mødes 
første gang onsdag den  
11. september kl.19.30. i Hans 
Tausens Kirke, Halfdansgade 6.

Koret bliver ledet af Simon Hinz, 
og korprøverne bliver afholdt 
onsdage i Hans Tausens Kirke fra 
kl. 19.30-22.00. 

Alle er velkomne til en gratis 
korprøve de første par gange 
uanset erfaring og stemmetype!
Har du spørgsmål så send gerne 
en mail til : 
simonhinz@hotmail.com
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snobrød kom først. 
Tidsfæstning af hvornår 
mennesker startede at 
bage brød er egentlig kun 
gætværk. Men en ting er 
næsten givet: Det første brød 
var ikke bagt i en bageovn, 
men sandsynligvis som 
fladbrød på en opvarmet 
sten eller som snobrød hvor 
dejen vikles om en pind og 
bages over et bål. Bageovnen 
kom senere. Det er noget 
som snobrødsforskere 

Jack Mortensen og Arne 
Svendsen kan bruge tid til at 
diskutere mens de forbereder 
den store snobrøddyst ved 
legepladsen til den årlige 
Bryggens Fødselsdag. 
Arne Svendsen skriver således: 
”Der skal lyde en særlig tak til 
snobrødholdet, Sandra, AG, 
Frank og Jack. Jack kommer 
igen år efter år, ungerne elsker 
Jacks snobrød. I år blev der 
snoet 50 kilo dej, dejen blev 
igen sponsoreret af bager 

Jan Morell. SuperBrugsen 
har sponsoreret saft og 
papbægere, tusind tak for 
det. Tak til Genbryggen 
for koks og brænde. Tak 
til Bryggens Pizzeria for 
aftensmad til de frivillige. Tak 
til Handelsstandsforeningen 
for at gøre det hele muligt. 
Og til sidst tak til Claire for at 
hjælpe til med saft og 1000 
praktiske ting. På gensyn til 
næste år”.
Foto: Ricardo Ramirez

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

Vi starter et nyt Gospelkor op i 
kirken – for alle interesserede i 
sognet. Jeg sender dig lige den 
Flyer, jeg netop har modtaget fra 
Simon. HVIS du et eller andet 
sted kan få plads til det, så bliver 
vi rigtig glade – og ellers må det 
vente til næste nr.

nyT 
gosPelKor

Butiksflytteri. Butiksejere 
er enige: Stilladser fremmer 
ikke omsætningen. Så det 
undrer en smule, at Seistrup, 
der laver næsten alt i træ, er 
i gang med at istandsæt nye 
butikslokaler i Isafjordsgade. 
Det er tredje gang, at han 
flytter på forholdsvis kort 
tid. Og hver gang flytter 
stilladser med. Fra Egilsgade 
4 til Egilsgade 10 og snart 
Isafjordsgade 6.  
Desuden hører vi at 
butikken Koloni flytter 
fra Gunløgsgade 31 til 
Gunløgsgade 15 i slutning 
af september – også under 
stilladser lige nu.

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

Yousee web-tv er 
med i vore pakker 
Husk, at du med en tv-
pakke fra Bryggenet kan 
se dine tv-kanaler på pc, 
tablet og smartphone med 
Yousee web-tv. 
Bare gå ind på  
http://tv.yousee.dk/ og 
følg instruktionerne for at 
oprette et login og se dine 
tv-kanaler hvor som helst. 

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er registre-
ret på Bryggenets hjemme-
side eller i Bolig:nets app. 
2. Undersøg, om dine nabo-
er har oplevet samme fejl. 
Det kunne jo være, at det 
f.eks. blot er dit fjernsyn, 
din router eller dit kabel, 
der er i stykker. 
3. Hvis du oplever internet-
problemer så genstart din 
router.
4. Kontakt Kundeservice. 
Du kan kontakte Kundeser-
vice pr. e-mail eller telefo-
nisk.

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 garanteret) 

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

simon siger: Fjel i annoncen. Sommetider sker der fejl i 
kommunikationen på redaktionen når annoncemanden, som 
har fransk som modersmål, giver besked på dansk til vores 
grafiker, der har tysk som modersmål. Det skete i sidste 
nummer og det er ikke gået ubemærket. Først fik fjelen en 
tur på ”Opslagstavlen for alle på Islands Brygge”(Facebook) 
og senere henne på Anders Hemmingsens Facebook side. 
I Hans Tausens Kirke tog de det med et smil: ”Bare kør den 
rigtige annonce i dette nummer”. Det gør vi så. For en god 
ordens skyld bringer vi begge annoncer: Den fejlbehæftede 
fra sidste nummer og den rigtige.

Kom til opstart af Islands 
Brygges Sogns nye 
gospelkor 
når vi mødes første gang 
ONSDAG D. 11 SEPTEMBER 
KL. 19.30 
Koret bliver ledet af Simon 
Hinz, og korprøverne bliver 
afholdt onsdage i Hans 
Tausens Kirke fra kl. 19.30-
22.00 
Har du tid og lyst så mød 
op på dagen, hvor vi vil 
indstudere 
et par lækre gospelsange, 
og hvor der vil være 
mulighed for 

at høre meget mere om den 
kommende sæson. 
Alle er velkomne til en gratis 
korprøve de første par 
gange 
uanset erfaring og 
stemmetype! 
Har du spørgsmål så send 
gerne en mail til 
simonhinz@hotmail.com 
Vi glæder os til at møde jer.

nyT gosPelKor i islAnds 
brygges sogn! 

den forkerte

den rigtige
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NEUMANNS NATUR

Kongegrønt
Hvordan kan man med ens relativt høje alder og dermed 
småstive verdensopfattelse ganske pludselig se lyset i 
foreningen af det laveste og det højeste i dette lille land

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Ditte Valente
redaktion@bryggebladet.dk

I blæsende sol og i blænden-
de natur var jeg heldig at 
tilbringe en times tid i nær-
heden af vores kommende 
konge, Kronprins Frederik, 
i sidste uge. Det var i forbin-
delse med åbningen af Na-
turens Dag, hvor kronprin-
sen skulle løse en række 
opgaver med en skoleklas-
se, naturligvis ude i bakke 
og dal i Ejby Ådal. Hvis I 
har adgang til bil og har 
plus på CO2-regnskabet, så 
giv hinanden den oplevelse 
at se kanon kongelig natur. 
H. K. H. Kronprinsen, som 
vi vist skulle titulere ham 
med, afmonterede på et 
øjeblik 1000 års hofetikette 
og fortalte børnene en lille 
historie om en af sine søn-
ner, der havde brugt som-
meren som mange andre 
børn i sol og ved strand. 
Først da dagligdagen vend-
te tilbage, efterspurgte den 
unge prins sin elektroniske 
spillemaskine igen. Forbe-
redt eller ej, den historie 
er så god og personlig en 
historie med det universelle 

budskab. At naturen kan fa-
scinere og tryllebinde børn 
og gøre dem godt. At natu-
ren sandsynligvis ikke kan 
udkonkurrere elektroniske 
ting, som den ikke tidligere 
kunne udkonkurrere teg-
neserier, spændende bøger 
eller nymodens musik. Men 
den kan være en positiv pau-
se i det pulserende børneliv. 
Kronprinsen har igennem 
årene advokeret for natur 
og børn, så det blå og grøn-
ne blod ruller side om side. 

Lakrød møgbille
Ligesom instantkaffe kan 
man i naturen lave instant-
liv i en spand fuld af lort. 
Eleverne skovlede sammen 
med kronprinsen halvfrisk 
kolort i en spand, rørte 
rundt i herligheden, og der-
med kom en række møgbil-
ler, der lever et lortelækkert 
liv i kokassen, op til over-
fladen. Dem fisker man så 
op og kigger på. Der kan 
være op til 15 forskellige 
slags møgbiller i møget. En 
kokasse har cirka samme 
ernæringsmængde som i 
havregryn, så møgbillerne 
er kvikke nok. Opgaven 

var også at lede efter den 
lakrøde møgbille, som vi 
desværre ikke fandt. Kron-
prins Frederik gik til opga-
ven med ægte interesse, og 
det, sammen med hans hi-
storie, hans venlige væsen 
overfor børnene, gjorde, at 
mit republikanske grund-
fjeld smuldrede komplet en 
stund.

I kan få kongelige naturo-
plevelser, mens efteråret 
forvandler Fælleden til et 
studie i brunt. Lakrød møg-
bille og mange andre findes 
lige ovre på den anden side 
af Artillerivej. Rod med en 
pind i kokassen, eller tag en 
spand og fyld vand i fra et 
af vandhullerne, og vip no-
get lort op i spanden og rør 

rundt. Vent et minut eller to, 
og fisk med en ske eller en 
pind møgbillerne op. De er 
i mange størrelser og far-
ver. Heldigvis lugter kolort 
langt bedre end svinets.

Bliv yderligere inspireret af 
videoer på 99arter.dk – hvor 
lakrød møgbille også kan 
opleves. 

Kronprins Frederik 
er cool og grøn.


