Gadebageren

Læs en blind

Årets humanist

Bagermester Møller fylder
ladcyklen med hjemmebag til
sine brødflove naboer og bryggeboer.

For kun anden gang afholdte
menneskebiblioteket åbent
for børn i Kulturhuset Islands
Brygge.

Bryggebo og lokalpolitiker
er blevet kåret som Årets
Humanist 2019 af Humanistisk
Samfund.
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Blomsterkronen på genbrugsværket
Aflagte lagner og
lysmanchetter
bliver
genfødt som
farvestrålende
kjoler og unikke
smykker i ny
genbrugsbutik i
Egilsgade.
Side 14

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

BESTIL
VARER FRA
REMA 1000
HJEMMEFRA
Foto: Ricardo Ramirez
• Vi tilbyder hver dag rigtig mange økologiske produkter
BESTIL PÅ
som en del af vores sortiment
COMPUTEREN
• Vi er medejer af Gram Slot - Danmarks største
økologiske landbrug. Se mere på gramslot.dk
OG BETAL MED
DANKORT

MEGET MERE ØKOLOGI
Hos mig får du mange års erfaring, stort
lokalkendskab samt et personligt salg…

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

Jeg tilbyder

Fast lavt salær
og 100% Solgt ellers Gratis

• 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

.rema10

00.dk

6,-

shop
Islands Brygge - Ørestaden
- Amager

10 ÅR MOD MADSPILD
• Vi var den første dagligvarekæde i Danmark, der gik ind i
kampen mod madspild

Åbent alle

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

Ring 36 30 15 55

8-22

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

Nørrebros Bryghus

Købmandsfamilien

New
York Lager
33 cl. dåse.

• Brød i mindre størrelser så du ikke behøver
købegen
mere,
påatBryg
end du kan spise
Hist hvor Rundholtsvej
•
•

foR en gRatis
salgsvuRdeRing

•
•

slår en bugt, ligger
første
Pålægsemballage med 2 rum, som åbnes REMA
hver1000
fori sig
række til den rivende
- mere frisk pålæg med mindre spild
udvikling i området.
Men også indenfor i
Nedsat pris på varer der nærmer sig udløbsdato
og intet
butikken sker der nye
fejler. Vi kasserer mindre, og du sparer mere
forandringer. Vi har
som købmandsfamilie en
ambition om at
Vi samarbejder med Projekt Hjemløs om donation
skabe en loyal og
af overskudsmad
hjemlig dagligvarebutik
i området. Det er vigtigt
Vi samarbejder med Stop Spild Af Mad, for os som selvstændigt
Danmarks største organisation mod madspild
købmandspar at skabe
en butik, som folk føler
er ”deres REMA”.
Mange hilsner
Pia & Jakob

EJ

Find opskrifter, deltag i madspildstesten og
få tips til at undgå madspild.
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Estate Amager, Islands Brygge,
Ørestad, Tårnby & Kastrup
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Husk Estate, når du
skal sælge din bolig.

LEVERING ER
GRATIS

Normal pris 10,- (Gælder t.o.m. til 23.11.2019)
Se flere gode tilbud s. 7
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124 lejligheder
på Bryggens
Bastion solgt til
internationale
investorer

200 børn kan miste tilbud om skolehave
Skolehaven Islands Brygge kæmper mod en reduktion af deres areal på 700
kvadratmeter, der kan betyde, at 200 færre børn får tilbud om en skolehave
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustrationer: BOGL og
TRUST
redaktion@bryggebladet.dk

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.

– Hvem skal beslutte,
hvilke børn der kan få en
skolehave, og hvem der må
undvære? Skal det foregå
ved lodtrækning? spørger
initiativtager, formand og
projektleder for Skolehaven
Islands Brygge Johanna
Lundell retorisk og med
frustration i stemmen.
Lige nu kæmper hun med
næb og kløer for, at skolehaven kan beholde så mange
af de 5.800 kvadratmeter
med plads til haver til ti
skoleklasser om året, de
blev stillet i udsigt ved overførselssagen i marts 2018.
Som processen med at realisere den planlagte mikronaturby på Artillerivej 69
skrider frem, er de øvrige
elementer, blandt andet plejecenteret og i særdeleshed
den grønne stiforbindelse,
der er planlagt på tværs af
grunden, nemlig begyndt at
æde sig ind på skolehavens
areal. Senest har en reduktion af skolehavens areal på
hele 700 kvadratmeter været på tale i planlægningsprocessen. Og det vil ifølge
Johanna Lundell betyde, at
op mod 200 børn vil gå glip
af tilbuddet hvert år.
– Det betyder, at vi kun
kan tilbyde skolehaver til
seks skoleklasser om året,
og Skolen på Islands Brygge rammer snart otte spor.
Det skaber en ulighed, som
vi i skolehaven ikke kan stå
inde for. Der bliver heller
ikke plads til udeskoleundervisning i andre fag med
elever og lærere fra Skolen
på Islands Brygge, forklarer
Johanna Lundell og tilføjer:
– Vi har også aftaler med
specialskolerne og daginstitutionerne i området, der
skulle have glæde af haven.
Det kan jeg ikke se, hvordan vi skal leve op til, hvis
haven bliver mindre.

redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk

Til kanten

Amerikanske Invesco Real Estate har
købt 124 nye lejligheder på Bryggens
Bastion. Byggeriet står efter planen
klar i 2021
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Mens Njals Tårn strækker
sig langsomt, men sikkert
mod himlen, går endnu et
byggeprojekt nu i gang for
foden af tårnet. Det sker,
efter at Bach Gruppen, der
står for udviklingen af Faste Batteri, har solgt 124
lejligheder til amerikanske
Invesco Real Estate i en offmarket handel.
Invesco er ny i landet,
men har fuld fart fremad.
I oktober gjorde selskabet
sin første handel på dansk
jord, da det købte 191 lejligheder på Grøntorvet i Valby.
– Jeg er virkelig glad for,
at det er lykkedes os at sikre
vores anden danske boliginvestering så hurtigt efter
Grønttorvet 8, og jeg synes,
det er et vidnesbyrd om, at
kvaliteten og det hårde arbejde i vores team resulterer i, at vi kan både finde og
eksekvere off-market deals,
siger Managing Director
John German, Residential
Investments i Invesco.
Byggeriet, der efter planen står klar i 2021, bliver

på 3-8 etager med 2- og
3-værelses lejligheder. Bygningen får privat gård og en
fælles taghave og adgang til
54 parkeringspladser.

Bryggens Bastion:
n Det nye byområde Bryggens Bastion bliver, når
det står færdigt, 125.000
kvadratmeter stort og
kommer til at rumme op
til 1000 boliger.
n Boligselskabet KAB får
en bygning, hvor der skal
laves 97 almene ungdomsboliger.
n 75 procent af området
bliver boliger, og de
sidste 25 procent bliver
erhverv.
n Bryggens Bastion bliver
også hjemsted for to
af områdets højeste
bygninger. Det allerede
påbegyndte Njals Tårn,
der bliver 86 meter højt,
og et endnu højere tårn,
der bliver 99 meter.
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Den endelige udformning
af arealet på Artillerivej 69
ligger ikke fast endnu og
bliver drøftet mellem alle
de involverede parter frem
mod starten af 2020, hvor
Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at den politiske behandling af startredegørelsen for området
begynder.
Forslaget om at reducere
arealet blev bragt på banen
ved et møde mellem Skolehaven Islands Brygge,
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Byggeri
København, der hører under Økonomiforvaltningen,
i slutningen af juni. Mødet
handlede blandt andet om
den grønne kile med stiforbindelse, der er planlagt på
tværs af arealet mellem skolehaven og institutions- og
plejecenterbygningerne.
Af forvaltningens eget re-

Sammen med Skolehaven Islands Brygge har BOGL lavet et forslag, hvor skolehaven kun
afgiver 420 kvadratmeter til den grønne kile.

ferat fra mødet fremgår det,
at det på et direktionsmøde
tidligere samme måned var
besluttet, at skolehavens
5.800 kvadratmeter er et
bruttoareal, og at “kantzoner og afskærmning, affaldshåndtering, parkering
samt bidrag til stiforbindelse ved Kigkurren er inkluderet i de 5.800 kvadratmeter”.
Det giver rynkede bryn
hos skolehaven, der er indstillet på at deles om nogle
af funktionerne udenfor
skolehaven, men er også bekymret for, at arealet bliver
reduceret så meget, at børn
mister deres haver.

280 kvadratmeters
forskel
I forbindelse med mødet
med forvaltningen blev
der lavet to skitser over,
hvordan den grønne kile
kunne tage sig ud, og hvor
meget af skolehavens jord
der skulle indgå. Ét forslag
udarbejdet på baggrund
af ‘lokalplandialogen, som
altså lægger op til, at skolehaven skal afgive 700 kvadratmeter til den offentligt
tilgængelige grønne kile.
Men også et kompromisfor-

slag, som, ifølge referatet,
er baseret på skolehavens
funktionsønske og kun vil
betyde en reduktion på 420
kvadratmeter af haven. I
en henvendelse til Amager
Vest Lokaludvalg giver Johanna Lundell udtryk for,
at denne mindre reduktion
ville være et spiseligt kompromis.
“Vi synes, at det er et
mere rimeligt kompromis,
som tilgodeser både skolehave og de fælles funktioner på arealet. Forslaget vil
indebære, at “kun” 50 børn
om året vil miste muligheden for at få skolehave, og
der vil være plads til otte
klasser årligt i skolehaven
svarende til en årgang på
Skolen på Islands Brygge”.
Men
grundlæggende
stiller Skolehaven Islands
Brygge sig uforstående
overfor, hvorfor der overhovedet skal presses offentlige opholdssteder ind
i helhedsplanen, når der i
forvejen er pladsmangel på
grunden.
– Vi savner de faglige og
saglige argumenter for, at
man på et areal, der i forvejen er meget presset på kvadratmeter til (...) skolehave,
daginstitution og plejehjem,

I det forslag, som
TRUST har lavet for
Byggeri København,
skal 700 kvadratmeter af skolehavens areal indgå i den grønne
kile med stiforbindelse og offentlige
opholdssteder.

ønsker at presse yderligere
funktioner ind i form af opholdssteder. Den primære
funktion af stiforbindelsen/
den grønne kile vil være adgang ind til daginstitution
og skolehave og på sigt måske passage til Fælleden. Vi
tvivler stærkt på behovet,
brugbarheden og kvaliteten
af de foreslåede opholdssteder, skriver Johanna Lundell sammen med formand
for Københavns Skolehaver
Camilla Friedrichsen i en
skriftlig bemærkning efter
mødet med forvaltningen i
juni.
Startredegørelsen for hele
grunden på Artillerivej 69
skal efter planen til afstemning i Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af januar.

nyheder
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Lille Langebro i mål

Bryggen City Cykler

Fire måneder efter sin åbning har Lille Langebro nået
målet om mere end 10.000 daglige krydsende cyklister

BLACK FRIDAY UGE
SPAR 15%

til 25%

Fra fredag den
22. november til
fredag den 29.
november
· Cykler
· Lygter
· Cykelhjelme
· Cykellåse, m.m.
Leifsgade 1 · 35 36 92 22 & 24 94 92 22
Man-fre 9.00 til 18.00 & lørdag 9.30 til 14.30
HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

GODTD
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Når folkene fra forvaltningen nu alligevel var på gaden for at tælle cyklister og
fodgængere, lavede de ved
samme lejlighed små interviews med godt 500 af de
krydsende. Her fortalte 57
procent, at de havde valgt
turen over broen, fordi det
var den hurtigste vej fra A
til B for dem. En tredjedel
fremhæver, at broen giver
en god cykeloplevelse, og
mange er glade for at slippe
for at dele asfalt med tung
trafik som biler, busser og
lastvogne.
Den nye forbindelse over
havnen har også påvirket
trafikmønstrene på Langebrogade, der med 11.200
daglige cyklister har fået
75 procent flere tohjulede
trafikanter, og Vester Voldgade, der med 9.700 cykler
om dagen har fordoblet sin
pedaldrevne trafik.

Genvej eller ej
Hvorvidt turen over Lille
Langebro reelt er en smutvej kan dog afhænge af,
hvordan du kommer til og
fra broen. I kølvandet på
broens åbning i sommer
modtog Bryggebladet flere

T.o.m. 14. januarOP TIL
00

165

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

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.

at se på, om vi kan finde
pengene til det, fortæller Jakob Find Bülow og uddyber:
– De signalmæssige
projekter vil bestå af en
justering af krydsene ved
Rysensteensgade og Løngangstræde. Desuden vil
krydset ved Løngangstræde blive ombygget, så cyklister mod havnen ikke længere reguleres af signalet.
Tiltagene har været i venteposition, indtil metroforpladsen ved Rådhuspladsen
er helt færdig, og de nye
busruter i Bynet 2019 er
indkørt. Derfor kan en samordning for cykler på strækningen tidligst være klar
omkring årsskiftet.
Der vil også blive lavet
mindre tiltag ved Lille
Langebros landing på Islands Brygge-siden, hvor
cykelstiens indretning gør,
at mange cyklister ‘skråer
over’ gangarealet for at
komme mod Bryggen.

seistrup
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge
Onsdag-fredag 15 – 17.30 Lørdag 11 - 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

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

PA T E R

A til B

Under et halvt år efter
sin åbning har Lille
Langebro nået målet
om mere end 10.500
cyklister om dagen.

A

D

For et halvt år siden krydsede cirka 35.000 cyklister
hver dag Langebro omgivet
af trafikstøj og bilos. I dag
tager mere end 10.000 af
dem i stedet turen over den
nye Lille Langebro mellem
Vester Voldgade og Langebrogade. Dertil kommer de
2.500 fodgængere, der hver
dag spadserer over havneløbet. Det viser en trafiktælling foretaget af Teknik- og
Miljøforvaltningen på en
efterårsgrå septemberdag.
I alt 10.800 cyklister
krydsede den nye cykel- og
gangbro den dag. Og det
er faktisk en lille smule
flere end målsætningen på
10.500 cyklister om dagen.
Det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der skriver i en
pressemeddelelse:
– Hvis vi skal have flere
op på cyklen, kræver det, at
vi laver løsninger, som gør
det attraktivt at vælge den
tohjulede som det primære
transportmiddel. Det hjælper Lille Langebro til, når
cyklister og fodgængere
slipper for at skulle færdes
i en sky af udstødningsgasser kombineret med støjen
fra lastbiler, busser og biler.
Samtidig opleves forbindelsen langt mere tryg, når

henvendelser fra læsere,
der oplevede turen gennem
Vester Voldgade som en
kamp mod lysreguleringerne og derfor som en langsommere rute end turen ad
H. C. Andersens Boulevard
og over Langebro. En opfattelse som Teknik- og Miljøforvaltningen kan nikke
genkendende til.
– Forvaltningen er klar
over, at den nye forbindelse over Lille Langebro
formentlig ikke giver cyklisterne en tidsbesparelse.
Det har dog heller ikke
været formålet med broen,
som jo er en gave fra Realdania. Vi har derfor ikke
planer om eller ressourcer
til at lave en opgørelse over
rejsetiden for cyklister på
de to strækninger for at
sammenligne
rejsetiden,
oplyser enhedschef Jakob
Find Bülow.
Det skyldes blandt andet,
at der er nogle vigtige forbindelser på tværs af Vester
Voldgade, der gør, at man
ikke kan skabe en ‘grøn
bølge’ gennem lysreguleringerne. Ikke desto mindre har Teknik- og Miljøforvaltningen en række tiltag
i støbeskeen, der skal gøre
fremkommeligheden for de
mange tusinder cyklister
lettere.
– Vi har planer om at optimere trafiksignalerne på
Vester Voldgade. Vi er ved

EO

redaktion@bryggebladet.dk

tunge køretøjer og bløde
trafikanter ikke færdes side
om side.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Børnenes og håndværkernes fest
Håbefulde taler blev skyllet ned med Cocio og ristede pølser, da der blev
holdt rejsegilde for den kommende nye udskoling i Drechselsgade
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
Illustration: C.F. Møller
redaktion@bryggebladet.dk

– Vi er dem, der glæder os
allermest. Det her er en
milepæl, vi har nået, og vi
ser frem til snart at flytte
ind, sagde skoleleder Aase
Marie Hammer, da hun som
den sidste taler tog ordet til
rejsegildet for den nye skolebygning i Drechselsgade.

Selvom de knap halvtreds
fremmødte
embedsfolk,
politikere, skolepersonale,
håndværkere samt repræsentanter fra tegnestuer
og entreprenører skuttede
sig i det rå, vindblæste og
fugtige betonskelet, var
stregerne fra C.F. Møllers
renderinger af det færdige
byggeri lette at få øje på.
– Forældre, elever og skoleledelsen har været med i
en lang proces fra et blankt

stykke papir og hertil. Vi
har været med til at kigge
på alle de indkomne forslag
til byggeriet, fortalte Aase
Marie Hammer og erindrede:
– Jeg må indrømme, at da
jeg første gang så det her
projekt, havde jeg svært ved
at se for mig, hvordan man
overhovedet skulle komme
ind i bygningen. Men jo
mere vi så, og jo mere vi satte os ind i planerne, desto

C.F. Møllers
tegninger bliver
gradvist realiseret
på byggepladsen.

gladere blev vi for projektet.

Hurra for
håndværkerne
Aase Marie Hammer rundede af med en hilsen til de
mange håndværkere, der
knokler dag ud og dag ind
for at få skolen bygget færdig.
– I bygger for fremtidens
børn og for mange generationer. Jeg håber, at I også

får mulighed for at se jeres værk, når det er taget i
brug. I kender adressen.
Også både børne- og ungdomsborgmester
Jesper
Christensen (S) og kulturog fritidsborgmester Fran-

Kultur- og fritidsborgmester Franciska
Rosenkilde ser frem til,
at skolens nye, store
idrætshal vil give mulighed for flere fritidstilbud på den sydlige
del af Bryggen.

ciska Rosenkilde sendte i
deres taler skud ud til håndværkerne, der var fremmødt talstærkt i gule veste
og hjelme, men mest lod til
at se frem til, at den til lejligheden opsatte pølsevogn
åbnede for servering.
Jesper Christensen gav
en stor tak til elevrådet,
som han anerkendte for at
tage del i en proces, som de
ikke selv kommer til at nyde
frugten af.
– I går i 8. og 9. klasse,
så I kommer ikke til selv at
gå på den nye skole. Blandt
andet derfor er det godt, at
vi stiller udendørsarealerne
på taget af bygningen til rådighed for offentligheden
efter skoletid.
Den nye skolebygning står
efter planen klar i starten af
2021.

Invitation til nabomøde den 26/11 - 2019

VIL DU HØRE MERE OM
FREMTIDSPLANERNE FOR
KØBENHAVNS LUFTHAVN?
I Københavns Lufthavn har vi fokus på fremtiden. Vi har lanceret
en ambitiøs klimaplan, og vi er i fuld gang med at omstille den
måde, vi driver lufthavn på.
En omstilling af Københavns
Lufthavn kalder på et samarbejde
med vores passagerer, vores partnere og ikke mindst dét lokalsamfund, som vi er en del af.
Vi er derfor glade for at kunne
invitere jer til endnu et nabomøde, hvor vi orienterer om masterplanen for fremtidens lufthavn
og kommer med seneste nyt i
forhold til vores arbejde med
klima, støj og luftkvalitet.

Så kom og bliv klogere på fremtiden som nabo til lufthavnen og
byd ind med gode idéer, spørgsmål og kloge betragtninger, og
nyd samtidig den fine, gamle
Vilhelm Lauritzen terminal.
Vi stiller med lufthavnens eksperter
på trafik, byggeri, miljø og planlægning. Vi glæder os til at se jer!

1 KOM OG VÆR MED

NABOMØDE
DATO
Tirsdag den 26/11-2019
kl. 17:00 - 19:00
STED
Vilhelm Lauritzen Terminalen
Vilhelm Lauritzen Allé 1
2770 Kastrup
TILMELDING
Skriv til os på:
nabo@cph.dk
Frist den 25/11-2019

DEBAT
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Amager Fælled igen udsat for angreb
Af: Erhardt Franzen,
Agerlandsvej 33, 2300 S.
Med masterplanen for byggeprojektet Vejlands Kvarter på den sydlige del af
Amager Fælled er Fælleden
igen udsat for angreb af
naturskadelig med videre
karakter. Denne gang er By
& Havn gået sammen med
PensionDanmark om at
bygge en hel ny bydel med
cirka 2.000 boliger med tilhørende institutioner på en
18 hektar stor byggegrund,
der udgør et brohoved midt
for, langt ind på Fælleden
fra Vejlands Allé.
Med åbne “flanker” til tre
sider ud mod det øvrige fælledareal vil byggeriet med
forventet indbyggerantal på
cirka 4.000 lægge stort pres
på naturen på et mindst
tilsvarende areal omkring
byggegrunden, så henimod 40 hektar af Fælledens
samlede areal på cirka 225
hektar vil blive inddraget/
berørt af bydelsprojektet.
Den vilde natur med bevaringsværdig biodiversitet
på Amager Fælled vil dermed blive reduceret betydeligt og arealmæssigt med
mindst cirka 20 procent.
Processen i masterplanen
er, at der i begyndelsen af
december afsløres en vinder af den arkitektkonkurrence, som af bygherrerne
har været udskrevet i forbindelse med projektet i løbet af sommeren.

Erhardt Franzen
ser masterplanen for Vejlandskvarteret
som et angreb
mod Amager
Fælled.

Planen om en ny bydel på
Amager Fælled er fortsat en
gåde for mange københavnere og danskere, der kerer
om natur og landets hovedstad med grønne værdier
og klimatilpasning. På det
nyligt afholdte klimatopmøde i København for borgmestre fra verdens storbyer
var udmeldingerne éntydige, at storbyerne var enige
om at arbejde for at bevare
og udvide de grønne områder med planter og dyreliv
af hensyn til klimaet i byerne i fremtiden. Ved topmødet var Københavns overborgmester Frank Jensen
absolut ikke den, der holdt
sig tilbage med at pege på
det grønne og naturen som
overordentligt vigtigt som
bidragyder til forbedring af
klimaet i storbyer.
Ud over at ødelægge bevaringsværdig natur med
vildtlevende dyr og planter
i et unikt, grønt åndehul for

københavnerne vil et byggeri på det pågældende areal på Fælleden rumme en
vedvarende sundhedsrisiko
for beboerne, da byggefeltet
er oven på en forurenet losseplads. Jordbundsundersøgelser foretaget senest af
rådgivende undersøgelsesfirma SWECO viser med al
tydelighed, at undergrunden er stærkt forurenet.
Med påvisning af udsivning af giftgas i kritiske
koncentrationer på hele
byggefeltet og med påvisning af markant indhold af
deciderede giftstoffer i en
talrig række af udtagne prøver i undergrunden i området, må det for bygherre og
myndigheder give anledning til overvejelser om det
fornuftige i at bygge boliger
til folk, og hvor børn skal
vokse op på det sted.
Med projektet kan man
tillige ikke undgå at forundres over, hvordan et flertal

i Folketinget har kunnet
beslutte at affrede et naturskabt landskab oven på en
losseplads, der med selvsået liv af planter, dyr og
beskyttede fugle- og insektarter har skabt landskab (af
folket døbt Lærkesletten),
og at Borgerrepræsentationen og By & Havn efterfølgende har besluttet, at naturen på området og andre
dele af Fælleden skal lade
livet til fordel for et bydelsprojekt funderet på en konstateret stærkt forurenet
undergrund. En noget særegen situation, hvor man
med den ene hånd ødelægger bevaringsværdig natur
for med den anden hånd at
bygge boliger med uafklaret/måske tvivlsom status
for sundheden for folk at bo
i dem.
I procesforløbet kan det
endvidere synes påfaldende, at anerkendte arkitektfirmaer har fundet
tilstrækkelig fagligt belæg
og dermed grundlag for at
medvirke med forslag til boligbyggeri og bydelsudvikling i et så giftigt område i
København.

FEST ?

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.

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

find os på:

www.bryggebladet.dk

KUNSTHÅNDVÆRK
PÅ BRYGGEN

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

keramik

Ligger unikt placeret på Havne-

Vi
fejrer
vigen, lige ved vandkanten og
2-årsfødselsdag!
den nye strand!

Tapas på Café Nöa’h

Nyd din
morgenmad/weekendFredag den 22 dec. Kl. 19.00 fejrer vi Café Nöah’s fødselsdag.
Prøv
vores
bræt med
lækker
veltilberedt
tapas
fuld af
delikate
brunch,
frokost
eller
aftensmad
Aftenens
underholdning
er
live
DJog
musik
med masser
af gode
mixes
og vi små
sørger
oplevelser.
Sammensæt
dette
smukke
bræt
med
en
af
vore
vine
og
for
et bragfra
af en
fest. I dagens
anledning vil der ydes 20% rabat på mad,lad
samt
- lavet
bunden
af friske
os sende dig ud på en rejse Sydpå…
Happy
Hour
på
cocktails
og
øl
mellem
kl.
20.00
24.00.
råvarer - i de skønne omgivelser
Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har
eller udendørs!
viindenvin
verdensklasse.
udvalgt
vores
dygtigetrofaste
sommelier.
Vi ihar
også 20%Nøje
rabat
på af
mad
til vores
gæster resten af året!!
Rabatten gælder fra mandag til fredag.
Nyd
et
koldt
glas
rosé Laurette,
og bliv
med på en
For
at
få
del
i
dette
tilbud, skal
du taget
blot bestille
dit rejse
bordtili Frankrig.
forvejen, og fortælle
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de
at du har set vores tilbud her i avisen eller So-Me.
spanske
toner.
Mandag
10.00 - 21.00
Vi glæder os til at byde dig velkommen på Bryggens hyggespot.
Hvis
du
er
til
et
koldt
glas
hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag - torsdag 09.00
- 21.00

ULRIKE RAMIN
MICHALA EKEN

smykker

Åbningstider
fødselsdag,
Åbningstider
Fredag - lørdag
09.00 - 22.00 Julefrokost,
Fødselsdag, konfirmation
Mandag til
– Torsdag
kl.10.00
11.00–
21.00,
Mandag
torsdag
–
21.00
konfirmation
eller
barnedåb?
Søndag
09.0023.00
- 20.00
eller barnedåb?
Fredag & lørdag
kl.10.00
11.00– –23.00
Fredag
Ring
eller
skriv
til
os
ogog
få få
et
Ring eller skriv til os
Lørdag
kl.10.00
10.00– –21.00
23.00
Søndag
uforpligtende
tilbud
på dit
et uforpligtende
tilbud
på
Søndag
kl. 10.00 – 21.00
arrangement.
dit arrangement.

Viggo Kampmanns Plads 5
København
S
Viggo Kampmanns
Plads 5 • København
S
Tlf. +45 5365
Tlf.4010
+45• Mail:
5365info@noeah.dk
4010
Følg os på Facebook
og Instagram
Mail:
info@nöah.dk

Thorshavnsgade 12, kld. / Åbningstider: tir.-fre. 11-17.30 lør. 10-14
www.formverk.dk / mail@formverk.dk / Tlf 8838 5981
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Jubilæum

21. november 2019

Daws – vi fejrer 25-års-jubilæum
Frisøren ved Langebro, Laila Dahl, runder et skarpt
hjørne den 1. december. Hair by Dahl, tidligere Klip 2000
med Laila ved roret har klippet bryggeboere siden 1994

Åbent hus i
Ballonhangaren
Søndag den 1. december kl. 13-16
slår Realdania By & Byg dørene op til
den 100 år gamle Ballonhangar på
Islands Brygge.
Det er gratis, og alle er velkomne.
Den fredede ballonhangar er opført i 1917 til
opbevaring af luftballoner. I dag er den er en
af de eneste tilbage af sin slags i Europa.
Realdania By & Byg er midtvejs i projektet,
og selve bygningen kan nu opleves i sin
oprindelige form.
Fremover skal Ballonhangaren bruges som
ridehal af Rideklubben Ridevenner.

Find Ballonhangaren
Følg cykel- og gangstien, der starter ved
krydset Artillerivej/Halfdansgade.

Læs mere på
realdaniabyogbygklubben.dk/ballonhangar

Tekst: Jean Gautier
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Det var en satsning i starten, forklarer Laila. Man fik
det indtryk, at folk flyttede
væk fra Islands Brygge. Der
var mange tomme butikker
i bydelen i 1994. Det var
ikke så nemt at få tingene til
at løbe rundt.
Caféerne,
sushirestauranterne, de fornemme bagerier og livsstilbutikkerne
havde endnu ikke fået fodfæste på Bryggen. Og det
”nye” Islands Brygge var
stadig industriområde under afvikling og endnu ikke
på tegnebrættet. Det var
først i 1998, at en 5-værelses ejerlejlighed med tårn
blev solgt til over en million
kroner.
– Men trods alt var der
sammenhold dengang, der
var miljø, forklarer Laila. Islands Brygge var bedre end
sit rygte.
Laila blev uddannet i salon på Frederiksberg, hvorefter hun fortsatte som frisør assistent i København.
I 1994 købte Laila butikken Klip 2000, da butikken
skulle afvikles. Dette var et
praktisk valg da Laila allerede boede på Bryggen med
to mindre børn.
– Det var et rent tilfælde,
at jeg hørte om det gennem
min søster, siger hun.
Navnet Klip 2000 havde
hun ingen mening om. Men
et navneskift var ikke en
prioritet i første omgang.

Hun måtte leve med det
store Klip 2000-skilt i pink,
indtil hun havde råd til et
andet.
– Jeg havde ikke råd til en
ny facade, jeg havde faktisk
ikke råd til ret meget, siger
Laila. Heldigvis var der tre
solarier tilknyttet forretningen. De var ret populære
dengang, og de gav en jævn
indtægt.
Allerede fra starten havde Laila en ansat, Kamilla.
Hun overtog Kamilla, som
elev, fra den tidligere ejer
– Hun blev udlært hos mig
og fortsatte som frisør derefter. Alt i alt blev hun otte
år hos mig, forklarer Laila.
Det var en ren fornøjelse at
arbejde med Kamilla.
Kundegrundlaget
voksede, og de tre solarier blev
afviklet.

Flere ansatte
I dag er personalestaben
udvidet. Så vidt muligt er
der altid en elev tilknyttet
stedet. De sendes på kurser
med jævne mellemrum, og
det er vigtigt, at den gode
stemning blandt medarbejderne smitter af på kunderne. I alle årene har både personalet og kunderne været
søde og rare – det er noget,
Laila påpeger flere gange
under samtalen.
– Men der er ikke plads
til flere arbejdsstationer i
lokalet, så det giver sig selv,
at der ikke er plads til flere
ansatte, forklarer Laila.
Lokalerne på adressen

Venlig og imødekommen. Med et ”Daws,
jeg hedder Laila …”
startede hun som frisør ved Langebro den
1. december 1994.

Islands Brygge 1B har tidligere været selskabslokaler,
dengang Café Langebro
var en decideret restaurant.
Derefter er det blevet til en
blomsterbutik, en cigarforretning, en bager, en garnbutik og en elektrikerforretning.
Den del af gaden Islands
Brygge var dog en af de
mest befærdede på Bryggen dengang.
– Der var lidt strøggade
over det, siger hun. Der var
posthuset, Amagerbanken
og apoteket, og tit var der
lange køer ved posthuset.
Posthuset og banken er
blevet udkonkurreret af
internet. Men et frisørbesøg kan dog ikke klares i
cyberspace – og de fleste
foretrækker at blive klippet
i nabolaget.
– Det er virkelig glædeligt, at de fleste af vores
kunder er faste kunder,
nogle af dem i snart 25 år,
slutter Laila.
Hair by Dahl holder reception den 1. december. Det sker
i forretningen Islands Brygge
1B fra klokken 12 til 16.

Fredagsslik –
også torsdag og lørdag
Bland-selv
Maks 1 kilo pr. kunde

4,95 pr. 100 gr.

Åbent alle

ugens dage

8-22
på Bryggen
8,-

Købmandsfamilien
Havredrik
1 ltr.

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

BESTIL

Hist hvor Rundholtsvej
varer vi sælger og til vores omgivelser
VARER FRA
slår en bugt,
ligger
REMA
1000
Normal pris 19,95,REMA 1000 i første
HJEMMEFRA
række
til den
Vidste du, at
CO2-udslippet
er oprivende
til
80% lavere, hvis du vælger plantedrik
udvikling i området.
frem for komælk?
• Vi tilbyder hver dag rigtig mange økologiske produkter
BESTIL
PÅ
Men også
indenfor
i
som en del af vores sortiment
butikkenCOMPUTEREN
sker der nye
• Vi er medejer af Gram Slot - Danmarks største
økologiske landbrug. Se mere på gramslot.dk
forandringer.
Vi harMED
OG BETAL
REMA 1000 Bleer
som købmandsfamilie
56 stk. midi 5-9 kg str. 3en
DANKORT
❚ Uden tilsætningsstoffer,
50
stk.
maxi
7-16
kg
str.
4
ambition om at
parfume og lotion
44
stk.
junior
12-25
kg
str.
5
• Eller bestil via app’en
Åbent alle
❚ Bløde og behagelige
30
stk.
pants
10-18
kg
str. 5
skabe
en
loyal
og
på
mobilen
og
betal
overfladesmaterialer
28
stk.
pants
16-26
kg
str. 6
ugens dage
med
MobilePay
hjemlig
dagligvarebutik
❚ Optimal pasform
og
40
stk.
XL
15-30
kg
str. 6
bevægelsesfrihed for
Frit
valg
•
En
lokal
Vigo
indkøber
i
området.
Det
er
vigtigt
barnet
henter
dine
varer og
afleverer
dem hos dig
for os som
selvstændigt
Købmandsfamilien
• Ingen minimumskøb
købmandspar
at skabe
på Bryggen
- lav leveringspris
Normalpris
en butik, som folk
føler53,000.dk
er ”deres
REMA”.
p.rema1
sho

MEGET MERE ØKOLOGI

8-22

10 styks
Dansk
Øko-Æg

10 stks

•

35,-

Mange hilsner
Pia & Jakob

i Danmark, der gik ind i

S

• Vi har afskaffet mængderabatter.
Altid samme lave pris
i
området.
Det er vigtigt
uanset om du
køber
en eller flere stk.
for os
som selvstændigt
købmandspar at skabe

VIND ET GAVEKORT TIL
REMA 1000 på 500 kr.

YD
H
A
VNE

en butik,
som folksælges
føler
• Udvalgt frugt
og grønt
efter vægt. Det begrænser
”deres REMA”.
spildet hos er
producenterne,
og du skal ikke købe mere,
end du har Mange
brug hilsner
for

– NormalprisH27,95D

N
RU

Pia & Jakob

N

Blot skriv
dit navn
Navn: _______________________
Brød i mindre størrelser så du ikke
behøver
at og
købe mere,
RUNDHOLTSVEJ• end
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D
A
H
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BRYGGEN
N
på julehjertet og
Mobil:_______________________
EN
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• Pålægsemballage med 2 rum, som
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afleverer
det hver
i voresfor sig
R
Y
GGE
- mere frisk pålæg med mindre spild
forretning
på Rundholtsvej inden

EJ
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V

N
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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
Vi var den første
dagligvarekæde
ambition
om at
kampen mod
madspild
skabe en loyal og
hjemlig dagligvarebutik

10 ÅR MOD MADSPILD

15,EJ

OL
T
SV

DH

RUNDHOLTSVEJ 6
BRYGGEN

PRØV
I DAG

FØRSTE
LEVERING ER
GRATIS

ISLA

D
S
• Nedsat pris Npå
varer
der
nærmer
B
RYG
densig
23.udløbsdato
november og intet
GE
fejler. Vi kasserer mindre,
og du sparer mere

• Vi samarbejder med Projekt Hjemløs om donation
Tilbuddene gælder fra torsdag den 21.november
af overskudsmad

AR

ARTILLERIV

EJ

ARTILLERIV

EJ

Åbent alle

Rundholtsvej
6•
ugens dage

8791 - 2x148x210 - Rundholtsvej - Bryggen (butik 833).indd 1

t.o.m. lørdag den 23. november.

TIL

AR forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
IV
DerMad,
tages
• Vi Rsamarbejder
med Stop Spild Af
E
J
T
ILL
Danmarks største organisation mod madspild
LE

HVAD KOSTER
LEVERINGEN?
1 pose ............ 19.2 poser .......... 29.3 poser .......... 39.-

I
V
E
J
VI
HAR 1 TIMES GRATIS
PARKERING
MEGETMINDREMADSPILD.DK
HUSK P-SKIVEN
ER

BryggenFind
• København
Si madspildstesten og
opskrifter, deltag
få tips til at undgå madspild.

8-22

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

08/11/18 10.32

Rundholtsvej 6 • Bryggen • København S

Rundholtsvej 6 • Bryggen • København S

Købmandsfamilien

8791 - 2x148x210 - Rundholtsvej - Bryggen (butik 833).indd 2
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Midlertidigt lyskryds på Artillerivej Langebro fik tjekket klapperne
Artillerivej er delvist afspærret indtil HOFOR er færdige
med at lægge rør under Bergthorasgade til jul. Mens
gravearbejdet står på er der opsat midlertidig lysregulering

Broklapperne på Langebro fik et serviceeftersyn
Over et par dage i sidste uge
fik broklapperne på Langebro et særeftersyn. Derfor
blev vejbelægningen på et
stykke af broen fjernet, så
rådgiveren kunne undersøge broklappen. Arbejdet
blev afsluttet og belægningen genetableret torsdag i
sidste uge og afspærringen
fjernet ud på aftenen.

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

HOFOR’s gravearbejde i
Bergthorasgade, der har
stået på siden februar og er
blevet forsinket flere gange,
nærmer sig nu sin afslutning. Men efter at have lagt
nye gas- og vandrør fra Havneparken gennem Bergthorasgade er forsyningsselskabet langt om længe nået
til sidste etape, hvor rørene
skal kobles på det eksisterende forsyningsnet ved Artillerivej.
I den forbindelse har gravemaskinerne ædt sig ind
på en del af Artillerivej, der
derfor midlertidigt er étsporet mens arbejdet står
på. Derfor er der opsat midlertidig lysregulering og lavet såkaldt ‘prioriteret kørsel’, hvor trafikken kun kan
køre i én retning ad gangen.

Nattero
Inddragelsen af den ene
vejbane til arbejdet er en
kompromis, for at genere
naboerne mindst muligt.
Oprindeligt var planen
nemlig at udføre arbejdet
om natten for så at lægge
køreplader på hullet, så tra-

Cyklisterne måtte en tur op på fortovet, mens Langebros
broklapper blev set efter.

AK47

Foto: Ricardo Ramirez

Paddehuller på Fælleden
fikken på Artillerivej ikke
blev påvirket i dagtimerne.
n Vi var først sat til at
spærre vejen og derfor
arbejde om natten på
de tilslutninger, og det
ville ikke være sjovt
for naboer til projektet.
Men ved at udvide
arbejdsarealet lidt og
sætte lyskryds op,
kan vi undgå at larme
om natten, forklarer
projektleder Jesper
Jensen fra HOFOR og
beklager de trafikale
gener, det så kan give i
stedet.
Løsningen med lysregulering giver nemlig ifølge

For en stund har Artillerivej fået et nyt lyssignal.

HOFOR risiko for kødannelse på Artillerivej i myldretiden. De anbefaler derfor, at man kan i stedet kan
benytte Isafjordsgade eller
gaden Islands Brygge.
HOFOR forventer at arbejdet kommer til at tage en
måneds tid og at lysreguleringen er væk inden jul hvor
hullet også gerne skulle
være fyldt igen. Dermed er
arbejdet i Bergthorasgade,
der blev påbegyndt i februar sidste år, afsluttet.

Hair by Dahl
Invitation til
25 års
jubilæums re
ception

Vi fejrer det søndag den
1. december
mellem kl. 12:00
- kl. 16:00
Du har mulighed for at
gå på Facebook og vinde
vores store fødselsdagskurv
til en værdi af 3.381 kr.
(Gaven kan ikke ombyttes til
kontanter eller andet). Den
heldige vinder udtrækkes
den 1. december. Kurven
skal afhentes personlig i
salonen senest den
14. december.

Kommunen stak gravkoen i kofolden for at lave fire nye
vandhuller til Fælledens padder
Som et led i plejeplanen
for Amager Fælled blev
der i sidste uge kørt tung
maskineri ind i sydfolden
stik vest for Grønjordssøen. Her blev der gravet
fire nye store vandhuller
til de mange padder, der
har hjemme på Fælleden.
Frøer
og
salamandre
yngler i vandhuller, og
de nye huller skal derfor
give bedre levevilkår for
blandt andre den spidssnudede frø.

En kvie møder en
gravko ved det
lokale vandhul.

AK47
Foto: Københavns Kommune

ÅRSMØDE
i Borgerforeningen/Lokalrådet
mandag den 25. november kl. 19:00
i Kulturhuset Islands Brygge

Forslag til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Beretning
Regnskab
Forslag
Vedtægtsændringer
6. Valg
Formand, sekretær, to
repræsentanter, to suppleanter, en
revisor, en revisorsuppleant
7. Eventuelt

Skal du have flot hår til
julefrokosten eller til jul,
så husk at booke i god tid.
Salonen holder lukket i
dagene 26., 27 og 28.
december.

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

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent for
2019 senest den 30. september.

Bryggens Borgerforening
Islands Brygges Lokalråd
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Der bor en bager ...
Bevæbnet med mors og farmors
opskrifter har en ung vestjyde kastet
sig over at bage frisk hjemmebag
til naboer og virksomheder. Salget
sker via Facebook og en ladcykel på
Islands Brygge
Tekst: Marianne Barfod
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Ved entrédøren står en tykmavet julemand, i den hyggelige stue sidder endnu en
nisse i sofaen, og i køkkenet
står en solid røremaskine.
Der er julemusik i radioen,
vi er i midten af november,
men Niels Møller og Pernille Ølgod er klar til jul
og parate til at føre deres
drømme som iværksættere
ud i livet.
Kæresteparret Niels Møller (29) og Pernille Ølgod
(28) har netop sagt deres
faste job op, de er begge
uddannede pædagoger; nu
skal det handle om at forfølge helt andre drømme.
Niels Møller vil bage økologisk brød og småkager,
hvor han giver de gamle

vestjyske familieopskrifter
et twist. Pernille er selvstændig bryllupsfotograf på
andet år og nu også SoMeansvarlig i Møllers Hjemmebag.
Konceptet
i
Møllers
Hjemmebag er, at Niels
Møller bager brød med afsæt i familieopskrifter, og
sammen sælger Niels og
Pernille bagværket fra deres ladcykel i fine æsker,
som de selv har designet.
Deres oprindelige kunder
var deres naboer, som de
skrev til via facebookgrupper. Her kunne naboerne
bestille brød og boller, og
når der ikke var mere, så
var der bare ikke mere.
– Vi boede dengang på
Teglholmen i en stuelejlighed, og på det tidspunkt var
der ikke en bagerforretning
på Teglholmen. Så skrev vi

på Facebook, at Niels bagte,
og næste morgen var der
en kø af naboer, der gerne
ville have frisk hjemmebagt
brød, fortæller de.

De understreger deres
tro på, at den begrænsede
mængde er med til at fastholde, at deres brød er et
eksklusivt koncept.

Selvgjort er velgjort

En anderledes bager

Møllers Hjemmebag blev
populært. I weekender og
helligdage stod Niels op
mellem klokken 02 og 04 og
bagte til den lyse morgen.
Hjemmebagningen gav en
naturlig begrænsning på,
hvor meget brød han kunne
nå at bage.
– Kunderne vidste efterhånden, at de skulle slå til,
mens der var brød. Senere
indførte vi bestillinger og
pakkede i fine æsker, og så
havde vi både bestillinger
og løssalg. Især af småkager op til jul, fortæller Niels
Møller og Pernille Ølgod.

Men hvorfor blev du ikke
bare bager?
– For mig handler det om
friheden og om at gøre
plads til kreativiteten. Derfor vil jeg være selvstændig
og både bestemme over min
tid og mine opskrifter. Det
er vigtigt for mig, at det både
er mig, der bager brødet, og
mig, kunderne møder om
morgenen. Det er en dejlig
måde at møde sine naboer
på, og kundernes reaktion
har indtil videre været det
hele værd. Der skal være tid
til bagningen og til at værne
om passionen. Derfor kværner jeg også mit eget korn,
siger Niels Møller.
De mange glade kunder,
der efterhånden stod på
spring efter Møllers Hjemmebag, førte naturligt til
nye idéer. Derfor lejer Niels
Møller sig nu ind i Kitchen
Collective, som giver adgang til professionel røremaskine og bageovn. Stedet
er godkendt til fødevareproduktion af Fødevarestyrelsen. Og efterhånden er
antallet af bagværk blevet
til en anseelig mængde.
Omkring 200 surdejsboller, snurrer, croissanter,
rugbrød og rosinboller til
børnene. Niels Møller og
Pernille Ølgod vil stadig bevare hyggen og kvaliteten i
projektet. Derfor sælger de
det, der kan være på cyklen
– dog med overlæs. Og nu
kan kunderne også bestille
til firmaer, arrangementer
og højtider som fødselsdage, polterabender, bryllupper og så videre.
De to første lørdage i december klokken 9:00 står
Pernille og Niels på hjørnet
overfor Irma med deres ladcykel. Naboer og brødelskere kan følge med på deres
facebookside for at finde ud
af, hvor og hvornår de sælger næste gang.

Gennemsigtigt
– For os er det vigtigt, at
Møllers Hjemmebag er så
gennemsigtigt for kunderne som muligt. Vi vil gerne,
at kunderne ved, hvor vores

Selvom de store
brød bliver slået op i
produktionskøkkenet
hos Kitchen Collective, bliver der også
bagt flittigt i køkkenet på Bryggen.

ingredienser og råvarer
kommer fra. Det er kvalitet
og økologi, men det er også
historien om honningen,
der er fra Pernilles onkel.
Kornet, der er dyrket på onkel Hardys økologiske marker, og bær, der er plukket
på Niels Møllers fødegård
i Lunde. Vi tror på en bæredygtig fremtid, og derfor
prioriterer vi, at leveringen
sker på en ladcykel, og vi
undgår så vidt muligt brug
af plastik. Tager du dit tomme glas med retur, når du
køber nye ingefærskager,
så får du naturligvis også
rabat, siger de to iværksættere.

Bagedysten
– Der er rigtig mange naboer og kunder, der spørger, om jeg skal være med
i Bagedysten, og det kunne
da også være sjovt. Dog er
jeg mere til at eksperimentere med brød end finesser
og pynt. Men hvis det kun
handlede om brød, så måske, siger Niels Møller.
Begge kommer fra den
samme egn i Vestjylland,
og begge synes, at storbyen
er skøn. Niels Møller er uddannet i København, Pernille Ølgod i Aarhus. De har
begge været i udlandspraktik, og hjemvendt til Danmark flyttede de sammen i
København.

Der dufter jævnligt
brunt og brændt
hjemme hos Niels
Møller og Pernille
Ølgod.

– Vi er jo nok lidt nogle
iværksættertyper med mange skøre idéer, beskriver de
sig selv.

Fremtiden
Nu handler det om at få
gang i Møllers Hjemmebag
og deres andre planer.
– Vi vil fortsat lave gadesalg, fordi det er vildt
hyggeligt. Vi har også fået
nogle bud på spændende
samarbejdspartnere, som vi
går og tænker over. Derudover leverer vi jo både til firmamorgenarrangementer
og familiehøjtider, så vi har
travlt nok i den lille butik,
siger de og fortsætter:
– Vi behøver ikke et liv i
luksus, så længe vi er glade
for det, vi laver og ikke går
i stå. Friheden er en vigtig
del i vores liv, og lige nu giver vi drømmene en chance.
Og ja, det ville da også være
dejligt med et lille, hyggeligt sted, hvor kunderne
kan komme og hente deres
morgenbrød, men det skal
ikke nødvendigvis være
noget stort, understreger
Pernille.
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Samtaler med en
menneskebog
På Menneskebiblioteket for børn låner man bøger. Men
bøgerne er mennesker af kød og blod. "Låneren" udforsker
fordomme om folk, der er ramt af livet på forskellige måder,
ved at spørge og samtale. Kulturhuset Islands Brygge
åbnede søndag denne horisont op for børn. På boghylden
var en kørestolsbruger, en synshandicappet, en hjemløs og
en række andre "titler" fra Menneskebibliotekets velvoksne
samling af menneskebøger

Kvinden der ikke kan
se, med det borgerlige
navn Hanne Skipper,
lærte fra sig af punktskrift.

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

Der findes bogmennesker.
Men der findes også menneskebøger. For snart tyve
år siden begyndte Menneskebiblioteket som et nyskabende indslag på Roskilde Festival. Det fungerer på
mange måder som et traditionelt bibliotek med en bog,
en låner, en boghylde og en
bibliotekar. Den afgørende
forskel er, at bøgerne er
mennesker af kød og blod,
som låneren sætter sig ned
med til en samtale, også kaldet en "læsning".
Menneskebiblioteket udforsker folks fordomme i over
80 lande og ligner en klar
succes. Nu skal også børns
fordomme og forestillinger
udfordres, om eksempelvis

hjemløse eller mennesker
med handicap. Kulturhuset
Islands Brygge har nu to gange lagt hus til et velbesøgt arrangement for nysgerrige og
spørgelystne børn. For hvad
taler børn egentlig om med
en kørestolsbruger, når hans
hjælper er trådt til side? Eller med en synshandicappet,
når navigations-stokken er
lagt, og førerhunden ligger
pænt på gulvet til en velfortjent pause?
– Jeg elsker, at man kan
snakke med den, man sidder med. Det kan man jo
ikke med en rigtig bog, siger 6-årige Amy PagnouxRosenbaum.
Hun har lige siddet et kvarter med bogtitlen Kvinden
der ikke kan se. Her har den
synshandicappede
"bog"
Hanne Skipper fortalt Amy,
om hvordan man sagtens

kan både skrive og læse, selv
om man ser meget dårligt eller slet ikke. Stolt viser Amy
et ark med punktskrift frem.
Hun har allerede lært de første bogstaver i alfabetet for
blinde:
– A er én prik, B er to
prikker nedad, C er to prikker henad."
Amys mor Anina Rosenbaum er også begejstret for
projektet og ønsket om at
udfordre fordomme.
– Jeg er bestemt tilhænger af fordomsfrihed, siger
Anina Rosenbaum og henviser til sit arbejde med folk
med hjerneskader.

Nej tak til missionærer
Anina Rosenbaum supplerer om bøgerne:
– Bare de ikke missionerer.

På Menneskebiblioteket
er dialogen og udforskningen af fordomme i højsædet. Derfor må "bøgerne"
heller ikke udnytte mødet
med "lånerne" som en platform til at fremme en bestemt sag eller interesse.
Professor i børnepsykologi
Mikael Thastum hilser konceptet velkommen men er
enig om risikoen ved folk,
der har en sag. Børn er
nemlig påvirkelige.
– Det nytter ikke, at eksempelvis en spiseforstyrret eller en alkoholiker, der
ikke er afklaret med deres
situationer, sidder og fortæller et barn, at det er fedt
at sulte sig selv eller drikke
femten bajere. På nettet ser
man jo folk, som nærmest
reklamerer med spiseforstyrrelser eller selvskade.
Det kan være risikabelt

Menneskebøger
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Der var syv menneskebøger til udlån,
da menneskebiblioteket holdt åben for
børn i Kulturhuset.

at vise den slags frem for
børn, siger professoren.
Menneskebiblioteket har
kun én mission, nemlig at
udvide horisonter. Det stiller krav til både lånere og
bøger. Man må hverken
missionere eller forkynde.
– Vi vil ikke være en platform for nogen, der taler
imod vores værdier, siger
initiativtageren Ronni Abergel. Han nævner i samme
åndedrag, hvilke historier
man ikke kan høre om i
Menneskebibl ioteket .
Grænsen går lige der, hvor
der er "ofre på den anden
side". Derfor kan man eksempelvis ikke låne et Hells
Angels-medlem eller en
åbenlys racist.
– Men man kan sagtens
låne et medlem af Dansk
Folkeparti. I USA låner vi
våbenentusiaster ud. Det
handler om at finde fællesskab trods forskelle mellem
mennesker, siger Ronni
Abergel og gør grundtanken klar:
– Her siger vi HEJ i stedet
for at lade hviske-tiske trives i krogene.
Han beskriver Menneskebiblioteket som et sted, hvor
godkendte "bøger" kan få et
rum til at forklare. Over for
dem sidder så låneren, der
møder op med sin nysgerrighed og åbenhed.
– Den gode låner kan
suspendere sin frygt for en
stund og give efter for den
viden, der kommer, også
selv om det strider imod ens
forestillinger."

De fødte læsere
Netop nysgerrighed og
modtagelighed gør børn til
fødte lånere af menneskebøger. Jens Christiansen
er i dag på børneboghylden
under titlen Manden der
ikke kan gå. Fra sin kørestol betegner han mødet
med børn med ord som impulsiv, uspoleret, konkret
og umiddelbar.
– De spørger, om jeg var
ked af det, da jeg fik konstateret sclerose. Jeg svarer,
at det var jeg. Og at jeg var
chokeret, siger Jens Christiansen og fortsætter:
– Eller de spørger om,
hvordan jeg tisser.
Til gengæld undrer han
sig over, at voksne lånere
til tider holder igen med
at stille spørgsmål. Ronni
Abergel deler den undren:
– Hvilken social norm er
det, vi er bange for at krænke? spørger han retorisk og
svarer selv med ildsjælens
energi:
– Venlige hensyn kan ofte
være direkte skadelige.

Stramme
optagelseskrav
Menneskebiblioteket
for
børn har kun været holdt

– Jeg kan ikke bruge mine
arme, så jeg spilder ikke tiden med at pille næse.

Tilpasset til børn

en enkelt gang før. Det har
således stadig status af
pilotprojekt. Det er heller
ikke sikkert, at det vellykkede format uden videre
kan oversættes fra voksne
"lånere" til børn. Professor
i børnepsykologi Mikael
Thastum finder ideen spændende men anbefaler stram
styring af "bogdepotet", når
der er børn involveret:
– Umiddelbart lyder det
som et super spændende
projekt. Men det stiller høje
krav til organisationen, om
hvem de vil lade stille op
som frivillige. Man kan risikere, at de frivillige ikke er
afklaret, at de stadig er i en
proces. Udfordringen er, at
børnene vil bruge dem som
sandhedsvidner, så der bør
man sikre sig, at den frivillige egner sig til at være repræsentant for den pågældende problematik.
Spørger man Menneskebibliotekets repræsentanter er der dog heller ingen
tegn på slap styring. Selv
om ønskelisten er lang, og
selv om både overvægtige,
sexarbejdere og flygtninge
efterlyses på boghylderne,
så bliver man ikke optaget
som bog, bare fordi man har
en fortid – eller en nutid for
den sags skyld.
– Har jeg fortalt dig om
vores rekrutteringsstige?
udbryder Ronni Abergel og
går direkte til forklaringen.
Vil man gerne være bog,
sender man en ansøgning
og fortæller, hvem man er,
og hvorfor man gerne vil
udlånes. Finder de frivillige
fra Menneskebiblioteket bogen interessant, sender personen bag bogen en udvidet
ansøgning. Lyder bogen
stadig spændende, stiller
en frivillig fra Menneskebiblioteket op som foreløbig
låner. Her gælder det om at
finde ud af, om personen
også kan formidle og gøre
sin situation forståelig og
vedkommende. Fuldstændig som når man udgiver
trykte bøger. Eller med
Ronni Abergels ord:
– Du kan ikke bare skrive
til os, at du gerne vil fortælle
om dine seks tæer. Vi er interesseret i din måde at fortælle om dig selv og dit liv
på.

Børn der glor
I den lidt ældre årgang har
10-årige Vega Brink-Müller
netop lånt og læst kørestols-

brugeren Jens Christiansen.
– Da jeg var mindre, stod
jeg tit og gloede, hvis jeg så
en mand i kørestol. Så trak
mine forældre mig lidt væk.
Det kan jeg godt forstå, for
det er jo heller ikke sjovt
at blive gloet på af et barn,
konstaterer Vega BrinkMüller tænksomt.
Som medlæser af bogen
Jens Christiansen havde Vega
sin 12-årige veninde Flora
Lund. Pigerne er synligt smittede af Jens Christiansens positive livsindstilling.
– Han har en normal hverdag. Han sagde, at en fordel
er, at han får morgenmad på
sengen, siger Flora Lund.
– Det lyder luksus, siger
Vega og supplerer med den
oplysning, at Jens får hjælp
til at gå i bad.
Ganske rigtigt har Jens
Christiansen en positiv tilgang til livet:
– Mit liv er lige så godt
som før. Det er bare mere
skrøbeligt, og jeg får hjælp
til det. Men jeg laver masser
af sjove ting.
– Både ved udlån og til
foredrag gør Jens meget
ud af at sprede det glade
budskab om, at man kan
komme langt med humor
og positiv tænkning trods
modgang:

De syv børnebøger på dagens hylde er valgt ud fra,
hvad der er relevant for
børn, og om der er billeder
på det, der bliver fortalt.
Derfor er titler som Drengen der blev drillet (Mobbeoffer) eller Kvinden der
tabte håret (Kræftramt)
med på dagens program.
Det samme gælder Kvinden der faldt om (Epileptiker) eller et af tidens omtalte emner, nemlig børn
og transkønnethed i Drengen der blev født som pige
(Transkønnet). At få børn
til at låne menneskebøger
kræver imidlertid mere
til end blot at sætte bogtitlerne ned i børnehøjde. For
Ronni Abergel betyder de
børnevenlige titler i første
omgang, at man tager fat
om den samme problematik, men på to forskellige
planer:
– Vi præsenterer de voksne for stigma. Men børnene, dem præsenterer vi for
realiteterne.
På Menneskebiblioteket
er fordomme ikke af det
onde. Her tager man Fanden med i båden. Det er
således helt bevidst, at bogtitlerne for voksne læser
som deciderede etiketter. I
bogdepotet er der titler som
Hjemløs, Jøde eller Skizofren.
– Vi ville ikke kunne gå
uden for en dør uden vores
fordomme. Alle har dem.
Inde i hovedet har vi alle en
etiketprinter, og det er kun

et sundhedstegn at give folk
en chance for at flytte lidt
rundt på tingene.
Boglåner Flora Lund på
12 år kan også se det praktiske ved fordomme:
– Det kan nogle gange
være godt med fordomme.
Hvis man på gaden ser en
person, der ikke ser så rar
ud, kan man gå i en stor bue
udenom.
Om samme fordomme
fortæller
scleroseramte
Jens Christiansen, at børn
går hen og spørger ham om
ting, direkte fra hoften og
i øjenhøjde. Voksne, derimod, kan ligefrem finde på
at tale med Jens via hans
hjælper.
– Hvis jeg bestiller noget
på en café, så kan tjeneren
finde på at svare min hjælper og ikke mig. I starten
kunne jeg finde på at sige
"halløj, det er mig, der taler til dig!" Men dengang
var jeg også nydiagnosticeret og mere pirrelig, siger
59-årige Jens Christiansen
om den sclerose, han fik
konstateret i 2001.

eller almindelig måde, kan
det sagtens være godt formidlet og åbne op for en god
samtale.

Når mælk bliver til vin
Efter dagens udlån mødes
de syv "bøger" med bibliotekarerne til en snak
om, hvordan det var at have
børn som lånere. Tilfredsheden er stor, og bøgerne
var nærmest konstant på
udlån i alle tre timer. Der
er overvejende enighed
blandt bøgerne om, at børn
spørger mere frit og uden
omsvøb. De spørger også
konkret. Eksempelvis til
hvordan Hanne Skipper
som synshandicappet finder ud af, hvornår et glas
er fyldt og ikke flyder over.
Det gør hun ved at holde
fingeren øverst i glasset og
mærke efter. Mens børnene
spørger, hvornår glasset er
fyldt med mælk, spørger de
voksne, hvornår det er fyldt
med vin, beretter Hanne
Skipper. Så måske er forskellen mellem voksne og
børn ikke så stor igen.

Det særligt almindelige
For Ronni Abergel og Menneskebiblioteket er det historien og formidlingen,
der tæller. Han kan sagtens forestille sig en parkeringsvagt eller en kasseassistent stille op som bøger.
De kan fortælle spændende
historier om tilsyneladende
almindelige liv. Han nævner
et af de vigtigste kriterier
for at blive bog:
– Vi er interesseret i folk,
der er udsat for uretmæssig
stigmatisering. Hvis man så
er det på en gennemsnitlig

Alle menneskebøgerne var udlånt det meste af åbningstiden.
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Der er fuld farvelade i den ellers
grå kælderbutik i
Egilsgade.

Genfødte tekstiler med fuld far på farver og former
I butikken Genfødt i Egilsgade giver
Bella Dupont og Maya Petersen nyt
liv til materialer, som mange andre
bare smider ud. Her forvandles
gammelt sengetøj, kunstige blomster
og lysmanchetter til farverige
kjoler og detaljeret hårpynt, og
butiksindehaverne har store drømme
med genbrug og gennemsigtighed i
centrum
Tekst: Vanessa Wolter
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Alting kan nemt blive lidt
gråt i gråt her i november,
hvor mørket og kulden rammer os som en våd klud i
ansigtet, hver gang vi bevæger os udenfor. Men det er
der heldigvis råd for i en af
Bryggens nyeste butikker,
Genfødt. Her har makkerparret Maya Petersen og
Bella Dupont sammen med
deres to praktikanter åbnet døren til et farverigt og
blomsterfyldt univers, hvor
solen altid skinner. Og den
dør holder de i bogstaveligste forstand åben hver uge
fra onsdag til lørdag.
– Det er faktisk rigtig
godt at have døren åben i
sådan en kælderbutik, der
jo kan se lidt mørk ud udefra, for så føler folk sig mere
velkomne, når de går forbi.
Vi har faktisk allerede haft
dagens første kunde, lige
før du kom, fortæller Bella
Dupont selvom der er et par

timer til butikkens normale
åbningstid.
– Ja, men jeg tror også, at
alle farverne og det underlige koncept gør, at folk bare
er nødt til at gå ned og spørge, tilføjer Maya Petersen
med et grin, mens vi kigger
rundt på de mange kjoler,
som hun og Bella Dupont
selv har designet og syet af
gammelt sengetøj. Begge
er uddannede tekstilformidlere, og deres flittige hæn-

Sengetøj bliver til genbrugstøj.

der giver nyt liv til alt fra
oldemors hvide flæsesengetøj til 1990’ernes sengesæt
med Disney-print.

Fra lysmanchet til
blomsterkrone
– Materialerne er primært
ting, vi finder på loppemarkeder, men folk er også
søde til at komme forbi med
tekstiler til os, fortæller Bella Dupont smilende.
– Sidst jeg sad i butikken
og lavede regnskaber, kom
der en ældre dame forbi, og
hun havde en lille pose med
til os. Så det er også folk,
som vi slet ikke kender, der
bare kommer forbi med materialer til os, og det er vildt
dejligt, tilføjer Maya Petersen entusiastisk.
Genbrugstanken er det
faste omdrejningspunkt i
Genfødt, hvor reglerne ellers er, at der ingen regler
er.
– Navnet Genfødt lægger
lidt op til, at der ingen grænser er, for alt kan jo i en eller
anden forstand få et nyt liv.
På den måde er det jo kun
fantasien, der sætter græn-

ser, og det giver os frihed
i forhold til at finde på nye
ting og bruge ”nye” gamle
materialer, forklarer kompagnonen. Og har man været et smut forbi butikken,
så har man sikkert også lagt
mærke til de blomstrede
hårbøjler i vinduet: Unikke
blomsterkroner i forskellige
udgaver, alle med stor detaljerigdom.
– Kronerne laver vi af
gamle lysmanchetter, som
ingen vil have, forklarer
Bella Dupont, der selv bærer en høj blomsterkrone,
mens hun åbner en skuffe
for at vise manchetterne
frem.
– Jeg har nærmest altid
en blomsterkrone på, og
jeg oplever derfor selv, hvor
meget glæde de spreder, siger hun.
Maya Petersen giver veninden ret:
– Alle folk smiler, når man
har de der blomster på, og
folk spørger gerne, om det
er en speciel anledning, griner hun.
– Ja, og så svarer man:
”Næh, det er da bare tirsdag,” tilføjer Bella Dupont
grinende.

og et afsavet træ, som har
fået nyt liv i butikkens ene
hjørne.
– Vi fandt tilfældigvis et
lille oversavet træ, som var
lagt til storskrald, og så savede Stine det lige til, så det
passede perfekt ned i et lidt
mystisk hul i gulvet. Og så
blev træet jo lige genfødt
som stativ, forklarer Bella
Dupont med et smil.
– Vi kunne godt tænke os
at have en siddeø i midten,
så man kan tage vennerne
med, fortsætter hun, mens
veninden drømmer videre:
– Produktionen af kjolerne foregår lige nu hjemme
hos mig, men drømmen er
at få en butik, hvor vi kan
sælge vores ting, og hvor
der også er et baglokale,
så vi kan have et værksted
i forbindelse med butikken.
Den her butik er lidt en test,
hvor vi ser, om vi kan få det
til at løbe rundt, fortæller
Maya Petersen og fortsætter smilende:
– Lige foreløbig går det
meget godt, for vi ligger et
godt sted, hvor der kommer
mange forbi.

Guld, glimmer og
genfødte grene

Butikken er dog ikke makkerparrets eneste satsning.
– Man kan også købe tingene over vores webshop,
og rigtig mange kontakter
os over Instagram og kommer herned og prøver tøj
eller henter det, de har bestilt, forklarer Bella Dupont,
mens veninden nikker:
– Det fungerer meget
godt med webshop, Instagram og butik, men den
ultimative drøm er at åbne
et kæmpe center, hvor vi
samler alle mulige lokale

Grin og smil er der masser
af i kælderbutikken, som
makkerparret åbnede for et
par måneder siden sammen
med praktikanterne Dagmar Kleis Skou og Stine
Wagner Rasmussen, der
flittigt har hjulpet til både
i produktionen og med at
gøre butikken i stand. Det
lille mørke kælderlokale er
blevet genfødt med glimmervæg, guldmalede rør

Kom med dine ideer

mærker, som giver nyt liv til
gamle ting, fortæller Maya
Petersen ivrigt, og hun bakkes op af kompagnonen,
som fortsætter:
– Jeg kan godt lide gennemsigtigheden ved de lokale varer, hvor man kan
spørge producenten direkte om, hvordan processen
er, og hvor materialerne
kommer fra. Og butiksindehaverne er allerede så
småt begyndt på at udvide
butikken i netop den retning.
– Vi elsker små firmaer,
små kunstnere og selvstændige, og så længe der er et
element af bæredygtighed
og genbrug, så er vi åbne
for det meste, fortæller
Bella Dupont og peger mod
vinduet.
– Lige nu har vi nogle
øreringe hængende henne
i vinduesudstillingen, som
en af de lokale her på Bryggen har lavet af garnrester,
og vi vil rigtig gerne samle
forskellige
bæredygtige
varer hernede. Så man må
endelig komme og tage en
snak med os, hvis man laver
noget, som man gerne vil
sælge, men det skal altså på
en eller anden måde være
noget genbrugt eller genfødt, afslutter hun med et
smil, hvorefter Bryggebladets udsendte giver efter for
fristelsen og prøver en af de
glædespredende blomsterkroner.
Genfødt ligger i Egilsgade
6 og har åbent onsdag og
torsdag klokken 12-17:30,
fredag klokken 12-18 og lørdag klokken 11-15. Læs mere
på genfoedt.com, facebook.
com/Genfoedt/ eller følg
@genfoedt på Instagram.

4EYPYR-WPERHW&V]KKI

1\3ULV

-WPERHW&V]KKI(/»FIRLEZR7XǦJFV]KKIR$TEYPYRHO

1\3ULV

ZIPYHR]XXIHIOZEHVEXQIXIVGIRXVEPT¨-WPERHW&V]KKI
)VƴO)VƴOWIRW+EHI8,

)NIVPINPMKLIH Z©VIPWIWQIHJERXEWXMWOYHWMKXSZIV-WPERHW&V]KKI
-WPERHW&V]KKI%8:

)NIVPINPMKLIH 0]WZ©VIPWIWQIHEPXERSKYHWMKXXMP,EZRIP»FIX
.IRW3XXS/VEKW+EHI8,

0INPMKLIHIRLEVIRWYZIV©RTPERP»WRMRK7XSVIRXV¬QIHVƴKXMKKSHWOEFWTPEHW
2YLEV-QYPMKLIHIRJSVEXSZIVXEKIHIRRIP]WISKP©OVIƟVIZ©VIPWIWPINPMKLIHHIV
LZSVJVEHIVIVEHKERKXMPHIXP]WISKVǓQQIPMKIFEHIZ©VIPWI7XSVXO»OOIRWXYIEPVǓQ QIHWMRYRMOOISKYKIRIVIHIFIPMKKIRLIHT¨-WPERHW&V]KKIKMZIVNIVIRJERXEWXMWO
QIHJǦSXP]WMRHJEPHSKQIHKSHTPEHWXMPF¨HIWTMWITPEHWSKWXYI(IXQSHIVǂIO»OOIR YHWMKXXMPZERHIXLEZRIR0ERKIFVSSKMRHSZIVF]IR
LEVREXYVPMKZMWEPXML¨VHILZMHIZEVIV
/SRXERX

 &SPMKQu

)NIVǓHKMJXTVQH

 7XYIVZ©V
 &]KKIX¨V

9HFIXEPMRK
&VXRXIOWPINIVǓHK

 )XEKI

 /SRXERX

 )RIVKM

& )NIVǓHKMJXTVQH

 &SPMKQu
 7XYIVZ©V
 &]KKIX¨V

 7EK ',0 9HFIXEPMRK



&VXRXIOWPINIVǓHK



/SQMRHMHMRPSOEPI
4EYPYR&SPMK&YXMO
SKLIRXIR
KVEXMWOEPIRHIV
ȈRHYHEJLZEHHMRFSPMKIVZ©VH
QIH4EYPYRFSPMK

ZZƀƓDXOXŷƇN

)VHYT¨YHOMKIJXIVIRP]WXSZ©VIPWIWPINPMKLIHXMPHMKWIPZIPPIVWEQQIRQIHO©VIWXIR
T¨-WPERHW&V]KKI#7¨IVHIRRIFSPMKWMOOIVXRSKIXJSVHMK(MXOSQQIRHILNIQƟRHIW
T¨ȒIVHIWEPSKMRHIRH»VIZIRXIVHMKWO»RRIVEQQIVQIRWTVƴOOIRSZIVMƲIXIV
EPXERIRQIHYHWMKXXMP,EZRIP»FIX

 )XEKI

 /SRXERX

 )RIVKM

& )NIVǓHKMJXTVQH

 7EK

)NIVPINPMKLIH

-&', 9HFIXEPMRK
&VXRXIOWPINIVǓHK

 &SPMKQu
 7XYIVZ©V
 &]KKIX¨V

 )XEKI



 )RIVKM

'

 7EK

-&24



2=,)(9HWMKXXMPLEZRIP»FIXXSEPXERIVSKIRQSHIVǂIMRHVIXRMRK
-WPERHW&V]KKI8:/»FIRLEZR7
(IRRIINIVPINPMKLIHLIRZIRHIVWMKXMPHMKHIV»RWOIVIROSQTVSQMWP»WFIPMKKIRLIH
QIHLEZRIP»FIXPMKIMFEKLEZIR-RHVIXRMRKIRIVQSHIVǂIQIHIXWRIVXEJMRHYWXVƴIP
GLEVǁI M JSVǁ EJ IR Q»VO FEKZ©K M O»OOIRIX WSVX KIP©RHIV T¨ FIKKI EPXERIV SK
MOOIQMRHWXYHWMKXXMPLEZRIQMPN»IX&SPMKIRLEVIRFVIHETTIPQIHLIPIXVIZ©VIPWIV
SK IR WXSV WXYI W¨ HIR IV MHIIP XMP TEVǊIX IPPIV HIR PMPPI F»VǂIJEQMPMI W¨ZIP WSQ IX
QMRHVIFSJ©PPIWWOEF(IXVIZ©VIPWIVPMKKIVWZEPXQSHRSVHLZSVEJHIXIRILEVIKIR
EPXERQIRWHIXS»ZVƴKILEVJVERWOEPXER1IHERHVISVHOERQERJSVZIRXIIXYXVSPMKX
PYJXMKXYHXV]O

)NIVPINPMKLIH

/SRXERX



)NIVǓHKMJXTVQH




9HFIXEPMRK



&VXRXIOWPINIVǓHK
&SPMKQu

 )XEKIu



7XYIVZ©V

 )RIVKM

%

&]KKIX¨V

 7EK

-&',

4EYPYR-WPERHW&V]KKI
-WPERHW&V]KKI(
/»FIRLEZR7
FV]KKIR$TEYPYRHO
XǦJ

16 BRYGGEBLADET

Humanist

21. november 2019

Humanismens fyrtårn på Bryggen
Bryggebo og medlem af Borgerrepræsentationen Tommy Petersen har fået
tildelt prisen som Årets Humanist 2019 af Humanistisk Samfund for sit
arbejde for ligestilling af livssyn og en reel sekularisering af staten
Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez
redaktiom@bryggebladet.dk

– Der går jo lang tid imellem, at vi politikere får ros,
så man skal nyde det, når
man får det, griner Tommy
Petersen, der midt i sin lyse
stue med hvide vægge og
en stilren indretning holder sin pris i hænderne.
Et kunstnerisk papirklip i
sort ramme med teksten
Årets Humanist 2019, som
han blev tildelt i starten af
november af Humanistisk
Samfund.
42-årige Tommy Petersen, bryggebo og politiker
for det Radikale Venstre i
Københavns Borgerrepræsentation er “et fyrtårn for
ligestilling af livssyn og
for anerkendelsen af humanismen som livssyn”,
lyder det i begrundelsen for
udnævnelsen i pressemeddelelsen. “Lokalpolitikeren
har arbejdet for forandring
af civilregistreringen i
København og for etableringen af ikke-religiøse
begravelsespladser. Og på
landspolitisk plan er han en
reflekteret allieret i arbejdet
for en reel sekularisering af
den danske stat”, slutter begrundelsen af. Humanistisk
Samfund arbejder for et
samfund, hvor alle livssyn
er ligestillede. Derfor arbejder de for en adskillelse af
stat og kirke.

Kirken ud af
grundloven
Hvad arbejder du for som humanist?
– Jeg arbejder for, at ingen
ideologier eller religiøse
dogmer skal presses ned
over hovedet på folk. Folk
skal have deres holdninger
og leve det liv, som de vil
indenfor lovens rammer.
Og derfor synes jeg, at folkekirken skal sættes fri fra
staten, og at der skal være
lige vilkår.
Hvad er det for nogle dogmer,
der bliver presset ned over
folk?
– Der er masser af social
kontrol i mange miljøer,
som jeg modarbejder. Forventninger i forhold til hvad
en mand gør og en kvinde
gør. Der er masser af fordomme over for LGBT-personer. Vi skal kæmpe for at
få det humanistiske værdisæt ind og sætte mennesker
fri fra de her ting. Mindske
de fordomme folk møder
hinanden med. Åbne folks
sind for at mennesker er forskelige. Det handler meget
om frihed til individet, til at
være den de er.
Tror du, at de værdier og
fordomme vil ændre sig, hvis
kirke og stat bliver adskilt?
– Jeg tror bestemt, at det
har en betydning, at kirken
skrives ud af grundloven.
At Folketinget ikke føler
sig forpligtet til at gå til en

gudstjeneste, før de åbner
Folketinget. Men ja, det tror
jeg helt sikkert har en effekt. Jeg tror også, det har
en effekt, at rådhuset tilbyder så fine ceremonier til
at blive viet, og at Humanistisk Samfund tilbyder fine
ceremonier til begravelser.
Sådan nogle alternativer
svækker folkekirkens dominans over nogle af de her
ting og samfundet.

kan forestille dig af historier. Svig, kærlighed. Men
mit humanistiske kompas
er ikke som sådan antireligiøst. Som humanist ser jeg
ikke mig selv som en modtese til folk, der er religiøse.
Men tværtimod som en der
kæmper for deres rettigheder også. Jeg kæmper for, at
alle skal have lov til at have
det åndsværdisæt eller den
ideologi, som de har.

Biblen er den bedste
roman

En enorm pose penge

Hvad ligger til grund for dit
humanistiske livssyn?
– Jeg er vokset op i et meget klassisk arbejderhjem,
hvor min far var lagerarbejder, og min mor var hjemmehjælper. De var meget
socialistiske i den klassiske forstand. Hvor man
oftest ikke var så religiøse,
men med værdier der på
en måde gjorde oprør mod
magtstrukturer, som historisk set har været domineret af kirken og en elite.
Er det så det oprør, du fører
videre?
– Det er i hvert fald det,
jeg er flasket op med. Min
far sagde altid, at Biblen
var den bedste roman, der
nogensinde er skrevet, for
den indeholder alt, hvad du

I Humanistisk Samfunds
begrundelse for udnævnelsen lyder det, at Tommy
Petersen er et fyrtårn for
ligestilling af livssyn.
Hvad er det for en 'ligestilling af livssyn', du synes, der
mangler?
– I det danske samfund
er det primært folkekirkens
særstatus og den sammenvævning med staten, som
jeg finder dybt problematisk.
Hvorfor?
– Via skatter tilfører det
danske samfund en enorm
pose penge til kirken. Vi betaler omkring 40 procent af
præsternes lønninger. Det
giver en helt særlig særstatus. Vi har en kirkeminister.
Så staten er meget sammenvævet med kirken i forhold

til interne anliggender. Jeg
ville gerne have, at alle interesseorganisationer, inklusiv de religiøse, havde
lige regler, så der ikke var
nogen, der blev særligt understøttet af staten.
Bortset fra præsternes
løn isoleret set, så er der
vel ikke noget i den danske
samfundsmodel, der forhindrer en i at have det livssyn,
man vil. Og det er muligt at
distancere sig til kirken.
– Ja, men man kan ikke
undlade at betale til kirken.
Og det er klart, at over finansloven, dér betaler vi
til mange andre aktiviteter
i samfundet som festivaller
og selv de politiske partier.
Man kan sagtens leve sit
eget liv og have sin egen
organisation, selvom vi betaler til kirken over finansloven, det er korrekt. Man
kan fravælge kirkeskatten.
Du kan lade være med at betale et medlemsgebyr til en
hvilken som helt organisation, men du kan ikke blive
fritaget fra at betale til kirken over finansloven. Det,
synes jeg, er problematisk.

Populisme og
humanisme
Så med et humanistisk livssyn og prisen som Årets Hu-

manist 2019, hvad skal du så
arbejde for fremadrettet?
– Lige for tiden brænder
jeg for at prøve at modvirke det, jeg kalder den
mere frygtbaserede samtale i samfundet. Der bliver
smidt brænde på bålet af en
række internationale populistiske politikere, som næres ved at skabe stemmer
på baggrund af folks frygt
for hinanden. Modvirke
den og blive ved med at tale
til folks tro på, at andre vil
dem det godt, at nye ting
ikke er onde per definition.
Det er noget med at kæmpe
for det rationelle, det videnskabeligt baserede og
så også det humanistiske.
Ikke at være bange for hinanden, men forstå hinanden.

En ærefuld titel
Det kunstneriske papirklip
i sort ramme med teksten
Årets Humanist 2019 ligger på bordet i stuen og har
endnu til gode at få tildelt
en plads på en af de hvide
vægge.
– Det var en stor ære, siger Tommy Petersen om at
modtage prisen.
– Mit ideologisæt og mit
ideologiske ståsted er så
dybt forankret i humanis-

Selvom Tommy Petersen selv er erklæret
ateist, står et humanistisk livssyn for ham
ikke nødvendigvis
i modsætning til religiøse overbevisninger.

men, at jeg synes, det var
en enorm ære at få sådan en
titel.
Og hvad kan du bruge titlen
til?
– Jeg tager det som en
cadeau og som ros til, at
jeg i hvert fald i Humanistisk Samfunds vurdering
er en god repræsentant for
det værdimæssige ståsted.
Men ellers så vil jeg benytte
lejligheden til at kæmpe lidt
ekstra hårdt for det sæt af
værdier fremadrettet. Der
er nogle, der sætter pris på
det. Og der er et fællesskab
omkring det.

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed,
og vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik
Bech Fonden, og via overskuddet i mæglervirksomheden støtter Fonden
foreninger, der gør en forskel for børn.

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

C
Axel Heides Gade 8B, 6.mf. - 2300 København S

Udsigt til Havnefronten og Gemini Residence
Man træder ind i en rummelig entré med indbygget skabsplads. Badeværelset fremstår pænt med separat brus, væghængt toilet samt vaskemaskine og tørretumbler. Stue og køkken forbindes i et rum. Her er der god
plads til både sofa og spisebord. Køkkenet er lyst med god skabs- og
bordplads. Fra stuen er der udgang til en skøn stor altan, hvor solen kan
nydes. Soveværelset er rummeligt og har god skabsplads med indbyggede skabe. Ejendommen er beliggende i Bryggens Have, som er opført i
2005.

Pris
3.495.000
Udb.
175.000
Ejerudgifter/md. 2.615
Brt/nt u/ejerudg. 13.903/12.273
Etage
6
Bolig
64 m2
Rum/vær.
2/1
Opført
2005
Sag
23100509
Kontakt
58587525

Drechselsgade 12, 3.th. - 2300 København S

Kvalitetslejlighed med unikke detaljer
Rummelig entré med et indbygget skab med kvalitetstræskuffer. Børneværelse med panoramavindue og flot udsigt. Badeværelse med separat
bruseniche i glas og væghængt toilet. Forældresoveværelse med walk-in
closet. Snedkerkøkken af mærket, Trend. Kvalitetsvalg i form af Quooker
vandhane, vinkøleskab og Siemens hårde hvidevare. Sydvestvendt altan.
Stue placeret separat i den åbne planløsning med god plads. Mulighed
for at leje af p-plads.

Pris
5.495.000
Udb.
275.000
Ejerudgifter/md. 4.535
Brt/nt u/ejerudg. 22.107/19.500
Etage
3
Bolig
113 m2
Rum/vær.
3/2
Opført
2019
Sag
23100500
Kontakt
58587525

A

B

10

Rundholtsvej 26, 1. 4. - 2300 København S

P-plads medfølger

Du bydes velkommen i lejlighedens fine entré der indeholder indbygget
skabsplads. Herfra er der adgang til et super lækkert badeværelse. Entreen fortsætter ind til lejlighedens køkken/alrum, der giver rig mulighed for
både spiseplads og sofalounge. Herfra er der udgang til boligens store altan. Soveværelset byder på indbygget skabsvæg og udgang til altanen.
Ved siden af soveværelset ligger lejlighedens sidste værelse. Egen pplads medfølger.

Pris
5.495.000
Udb.
275.000
Ejerudgifter/md. 4.666
Brt/nt u/ejerudg. 21.854/19.306
Etage
1
Bolig
115 m2
Rum/vær.
3/2
Opført
2014
Sag
23004016
Kontakt
32543254

Weidekampsgade 69, 6.th. - 2300 København S

Penthouse med altan

Penthouselejlighed i arkitekttegnet ejendom fra 2006. Lejligheden har en
optimal udnyttelse af de 131 kvadratmetre: Entre med skabsplads, gæstetoilet og badeværelse. To soveværelser. Køkkenalrummet er i åben forbindelse til stuen og har et fantastisk lysindfald samt udgang til vestvendt altan med en udsigt, som skal opleves! Sælger har egen p-plads i kælderen,
som kan tilkøbes denne lejlighed.

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

Poul Erik Bech
Egilsgade 4
2300 København S
58587525

En del af byens liv
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MUSIK
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HR Shu-Bi or not Shu-bi – de eneste Shu-Bi der duer?
Tre af Shu-bi-duas oprindelige medlemmer udgør den hårde kerne bag Shu-bi or not Shu-bi, der spiller i kulturhuset
30. november. Mere originalt bliver det ikke – siger de selv. Men kan det nu passe, og er der mening efter ’Bunden’?
Og hvor er den røde tråd? Bryggebladet ser på sagen med kritisk, beundrende, næsten mandeforelsket blik. Bladets
udsendte bliver skudt i Stetson og går fra minus til plus med de tre ungdommelige drengerøve

»

Publikums typiske
reaktioner er:
”efter det første
nummer glemmer man
fuldstændig at savne
Bundesen
Bosse Hall Christensen

Tekst: Aleksander Thastum
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Vi møder Willy Pedersen,
Claus Asmussen og Bosse
Hall Christensen en kold
eftermiddag i Kulturhuset

»

Det er måske absolut
sidste chance for det
mest originale Shu-bidua, man kan få – det
skal du huske at skrive!
Willy Pedersen
Islands Brygge, som de
snart gæster igen med bandet ”Shu-bi or not Shu-bi”,
der spiller de bedste af de
gamle Shu-bi-dua-sange.
Vi er ikke i tvivl om bordet, selv om her er fyldt.
God stodderkarma lokker,
og den søde støj af sjov
energi leder os på vej. Vi er i
godt selskab, allerede før vi
får præsenteret os.
Vi starter med at forventningsafstemme. Intervieweren er ikke rigtig journalist og får for lidt i løn til, at
dumme spørgsmål helt kan

undgås. Men det går vel lige
op, for selv om vi synes, det
lyder fedt på det, vi har fundet på hjemmesiden, så er
de heller ikke rigtigt Shubi-dua, vel?
MR Så tæt på ægte originaler, man kan komme
Men det er de. Det er
bærende kræfter, vi har
med at gøre. Claus var med
1974-2005, Bosse fra 1973
til 1981, mens Willy her er
den lille (1982-1985) og efter eget udsagn ”fundet i
en baggård” for et år siden.
Andre tidligere medlemmer er spredt over kloden,
så det kan ikke blive mere
originalt. Det må jeg ikke
glemme. Et vigtigt budskab
at få ud, for ”man ved jo aldrig, hvornår det er slut!”
Alle griner ved tanken
om enden, men morskaben
fader, for ”vi skal jo heller
ikke jinxe det”. Tydeligvis
er der ingen planer om at
slutte, så længe de kan stå
selv.

Hverken ondt blod eller
narko kan betale sig
Bandet ved godt, de er blevet ældre, men ”der er altså
masser af liv i os endnu og
(...) nu har vi jo også en
læge med”, påpeger Claus.
De fester stadig og ser ikke

alle afsnit af Barnaby, men
er det også af hensyn til al
den narko, de tager? Willy
siger tørt, at det ikke kan
betale sig at give dem narko. De kan få blodfortyndende medicin – det virker
lige så godt.
Trods flere forsøg på at
stikke en finger i gamle sår,
lykkes det ikke. Der er intet
ondt eller uforløst bittert mel-

»

Vi har længe syntes, at
de ikke er blevet spillet
helt på den rigtige måde
af de ’nye’. Og folk kan
høre forskellen – vi
spiller, som de blev
spillet og skal spilles.
Bosse Hall Christensen
lem dem eller tidligere medlemmer, så vi må lægge ord
i munden på dem. Det bliver
dog ved spredt halv- og godhjertet gas. ”Hardinger har
sit eget band at være sur på,
så det slipper vi for”, som det
muntert siges, da vi spørger,
om han ikke stadig er – og altid har været – skidesur?

Om godmodigheden har
noget at gøre med alderen
er svært at sige. Der kan
måske ligge noget i det med
den blodfortyndende medicin?

Vi spiller og lyder
rigtigt – og det kan
publikum høre
Bandet er dannet i 2015 og
kører godt. Der er mange
jobs, alle har det sjovt, og
det er meningsfyldt. Musik
er magi og mening i tilværelsen og altid været det
vigtigste. De får fantastisk
respons fra folk derude, og
de tre modne drengerøve
er ægte ydmygt taknemmelige for den.
Claus Asmussen har produceret en del af de gamle
albums og ved, hvordan
lyden skal være. Og dét
kan publikum mærke. Han
fortæller, at der er kommet
mange og meget positive
reaktioner specifikt på lydbilledet.
De to sidste medlemmer
er noget yngre og ikke helt
originale, men ”hamrende
dygtige” – og kan ofte stoffet bedre end de tre originaler. De er ”connaisseurs”.
John Sørensen spillede bas
i et husorkester i Hornbæk,

hvor Claus spillede med.
Karsten Lagermann var
forsanger i Beatles-bandet,
”Yeah Yeah Yeah”, hvorfra
Bosse kaprede ham, fordi
han kunne ”løfte arven på
sin egen måde”.
Er der ikke nogen brok?
Ingen skuffede, der savner
Bundesens vokal? Faktisk
ikke.

Frygter ikke at spille i
’Larsen-land’
Shu-bi or not Shu-bi lover et
show med knald på. Bandet
er vilde med kulturhuset og
elsker Bryggen. Den sidste
erklæring kommer på vores
opfordring, men de ser ud
til at mene det. De er ikke
bange for reaktionerne på
disse kanter, selv om ”vi
ved jo godt, at vi er i ’Larsen-land’ her”. Men derfor
skulle der nok være plads til
folk med hang til musikalsk
utroskab og Shu-bi.
Bryggebladet
tvivler
også på, at det vil være et
problem med ’udebane’,
men vi indrømmer at have
været ’skabsfan’ i sin barndom. Som barn på Christianshavn med en far tæt
på Larsen gik den ikke at
foretrække Shu-bi-dua over
Gasolin. Alle ved bordet forstår og tilgiver.

De tre Shu-bi-dua
ol’boys Claus Asmussen
og Bosse Hall Christensen og Willy Pedersen
har følgeskab af Karsten
Lagermann på vokal og
John Sørensen på bas.

En gammel sten i skoen
fra barndommen kommer
ud af verden, da vi inden afskeden får en undskyldning
for nummeret ”Klodekundskab” (på 7´eren) – et længe
og voldsomt hadet nummer blandt alle de elskede.
Undskyldningen for ”bænummeret” er den sidste af
utallige aspekter ved kaffemødet, der varmer hjertet
og humøret.
Det bliver uden tvivl en
koncert, man går til og fra
med store smil, når de vender tilbage næste lørdag.
Vi kommer. Ellers bliver
Bosse, Claus og Willy sure,
og det ville ikke klæde dem.
Shu-bi or not Shu-bi spiller
i Kulturhuset Islands Brygge
lørdag den 30. november
klokken 22. Billetter koster
225 kroner i forsalg og kan
købes på billetto. I døren
stiger billetprisen til 260
kroner.
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Musikforeninger

Systuer

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

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

Njal Foto
Njalsgade 22
32 54 55 90 · www.njalfoto.dk

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

Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

Politiske partier

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

Kiropraktorer

SF – Socialistisk Folkeparti på Bryggen
Kontaktperson: Klaus Mygind,
Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S
24 69 28 45
klaus_mygind@br.kk.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

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

Delebil

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

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Dyreartikler

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

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

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

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

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

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

Fysioterapeuter

Læger

Ejendomsmæglere

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

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

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

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Gulvservice

Malerfirmaer

Skønhedsklinikker

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Zoneterapi

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

Massører

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

sanselig.dk
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

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

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

Fodterapi

Computer

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

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

Foreninger

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

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk
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

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




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

Murere

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

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

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

VVS

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00
Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

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

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

Test din viden om
Islands Brygge

Her kan din
annonce stå
!
1. Ballonhangaren fra 1917 genåbner den
1. december efter istandsættelse.
Hvilket år blev den fredet?

rhuset
Julebanko i Kultu
n
de
ag
nd
Sø
. 16.00
24 . novembersklkl. 15.30)
ne
åb
(dørene

a. 1974
b. 1994
c. 2014

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. 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 forbeholder sig ret til at redigere opslagene.

2. Den del af Amager Fælled, som ligger
øst for Ballonparken og Artillerivej,
blev brugt af artillerister til øvelser med
adskillige våben, heriblandt kanoner.
Hvad blev området kaldt?
a. Amackburg
b. Eksercerpladsen
c. Kalvebod skydeterræn

3. Hvornår ophørte artilleriskydninger på
Amager Fælled?
a. 1927
b. 1947
c. 1967
4. I modsætning til Christiania er
Ballonparken ikke en ”besættelse”af
militære områder. På grund af
manglende boliger for studerende i
København omdannes de tidligere
barakker til kollegium. Hvilket år?
a. 1928
b. 1948
c. 1968
(se svarene på side 22)
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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

BRYGGEBLADET 21
I begyndelsen af Anne
Lise Marstrand-Jørgensen
bog ‘Sorgens grundstof’
skaber en Gud verden
og fryder sig over, hvor
herligt det er. Men da den
skuer ind i fremtiden og
ser alle de grusomheder,
som menneskeheden vil
udrette, græder guden.
Og da dens tårer rammer
jorden opstår sorgens
grundstof. Foto: Isak
Hoffmeyer

❚Foredrag

Universel sorg
Sorg er noget, ingen kan
sige sig fri fra. Ingen kan
sige, at de lever et liv uden
sorg, på samme måde som
ingen kan leve et liv uden
ilt. På den måde er sorg,
ifølge forfatter Anne Lise
Ma rst ra nd -Jørgensen,
et grundvilkår i livet; et
grundstof. Det findes. Alle
bliver udsat for det i større
eller mindre grad, men vi
bliver påvirket i forskellige
grader. Nogle mennesker
er fuldstændigt upåvirkede
af sorg, mens andre går helt
til grunde.
Med udgangspunkt i sin
roman med titlen ‘Sorgens

grundstof’ samt sin samtalebog om angst og depression ‘En flod skal være i
bevægelse’ vil Anne Lise
Marstrand-Jørgensen tale
om, hvordan vi kan forstå
sorg. Både som individer og
som kollektiv.
For Anne Lise MarstrandJørgensen er sorgen nemlig
nært beslægtet med medfølelse og empati. Vores egen
følelse af sorg er nemlig det,
der gør os i stand til at blive
berørt af andre menneskers
sorg og lidelse. Dén egenskab ser hun som et formildende træk ved mennesket.

Foredrag om sorg med forfatter Anne Lise MarstrandJørgensen i Hans Tausens
Kirke torsdag den 21. november klokken 19:45. Forinden
er der temagudstjeneste om
sorg ved studenterpræst
Inger Lundager klokken 19.
Det er muligt blot at deltage
i den ene del af arrangementet, og begge dele er gratis.

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚Musik

❚Jul

❚Dans

Banegårds Fire dansere,
-blues
fire stole

Julen rammer
Bryggen

Lyden af André Rostrup og
hans band er tilpas råt og
punkagtigt til, at det virker
overlagt, når han ikke altid
synger lige rent. I centrum
står hans danske tekstunivers om let relaterbare temaer som venskaber, kærlighed og ungdommelig
rodløshed. Når han spiller
hos WeCycle, står han alene på scenen med sin guitar
og sit allerede omfangsrige
bagkatalog af sange. Den
intime setting til trods skal
der dog nok blive smæk for
skillingen.

Traditioner er til for at blive
gentaget. Juletraditioner i
særdeleshed. Og det bliver
ikke jul på Bryggen, før
den syvsovende julemand
er blevet vækket på den bemandede legeplads i Gunløgsgade, Bryggens mange
kor har sunget julen ind, og
ponyer, nisser, rensdyr og
måske en enkelt pikachu
har marcheret muntert gennem gaderne.
Heldigvis bliver det jul

igen i år, når Islands Brygges Handelsstandsforening
skruer julen op på fuld volumen lørdag den 7. december
til en dag fuld af smagsprøver, konkurrencer, lotteri,
‘klippe-klistre’, gløgg, godter og meget mere.
Vores lokale forfatter Julie Abitz læser højt fra sine
børnebøger om Halfdan
hos WeCycle, og i kælderen hos dinBabuska er der
ansigtsmaling. På havnen

åbner Lokalhistorisk Forening deres skattekammer
af Brygge-nostalgi, når de
byder velkommen i den
gamle godsvogn og deres
udførlige
fotoudstilling
med historiske billeder og
fortællinger fra Bryggen.
Det fulde program for dagen er at finde i næste uges
nummer af Bryggebladet.

André Rostrup hos WeCycle Copenhagen lørdag
den 30. november klokken
19:30. Varm op til koncerten
på Andrés soundcloud profil
på soundcloud.com/andrrostrup

André Rostrup leverer sine
numre råt, upoleret og inderligt. Foto: PR

Med dans og musik sætter
Amalie Jasims video ‘Empowerment’ fokus på det
perfekte i det uperfekte.
Videoen har et nøgternt
spraymalet udtryk og handler om at genvinde styringen med sit eget liv, samtidig med at den sætter fokus
på diversitet.
Med få virkemidler, fire
dansere og fire stole fremhæves det enkelte individs
særpræg i en støttende
gruppe, hvor selvværd og
sårbarhed fortolkes. Videoen skal blandt andet ses som
et opgør med den retoucherede virkelighed, vi alle møder på sociale medier.

Fire dansere
med hver deres
særpræg. Foto:
Amalie Jasim
Visningen bliver introduceret af skaberen Amalie Jasim selv, og der vil også være
mulighed for at opleve en lille
udstilling om videoens tilblivelse. Efter en kort pause vil
danserne opføre koreografien fra videoen selv.
Lancering af videoværket
‘Empowerment’ i Kulturhuset Islands Brygge, onsdag
den 27. november klokken
20.

FAKTA:
Butikker der deltager i Jul
på Bryggen:

Julen kommer
når du mest
venter den.
Foto: Ricardo
Ramirez

n Deleurans Blomster,
Koloni, Seistrup, SMUK,
Tobis Café, Bryggens
Pizzaria, Café Nöa'h,
Klay Copenhagen, Akupunkturligvis/Sanselig.
dk, dinBabuska, Monika
artPrint, Toft Vin, Egils
Deli, minHelsekost og
WeCycle.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk
JULEHJÆLP 2019
Islands Brygges Sogns
Menighedspleje yder også i år
julehjælp til beboere i sognet, der
har brug for lidt opmuntring og

Lørdag den 23/11 kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Per Ramsdal

Søndag d. 8. dec. kl. 16.00

hjælp i julen. Hjælpen udbetales
som et gavekort.
Ønsker man at søge julehjælp,
kan ansøgningsskema fås på
kirkekontoret, i Hans Tausens
kirke eller Kirken i Ørestad.
For at komme i betragtning skal
skemaet afleveres til kirkekontoret
eller lægges i kirkens postkasse
senest fredag den 29. november kl.
13.00
Kirkekontorets adresse er Kigkurren
8 C, 2. sal th., 2300 København S.

Julekoncert - Julen rundt om
kloden

Søndag den 24/11 kl. 19.30
Jazzgudstjeneste
ved Per Ramsdal
Søndag den 1/12 kl. 11
Højmesse ved
Lars Ahlmann Olesen
Onsdag den 4/12 kl. 17
Fyraftensgudstjeneste
ved Inger Lundager

Søndag d. 24. nov. kl. 19.30

Søndag den 8/12 kl. 11
Højmesse
ved Mik Kjerulff

Jazzgudstjeneste
med caféhygge

Sognepræst Per Ramsdal og trioen Kroner/Cortes/Hinz byder velkommen
til en stemningsfuld jazzgudstjeneste, bl.a. med fortolkninger af Duke
Ellington-kompositioner.
Efter gudstjenesten er der åben café i menighedssalen.

Onsdag d. 4. dec. kl. 11.30

Herrehjørnet

Hyggeligt samvær kun for mænd. Dagens emne er ”Alle helgen og døden”
– det er nok alvorligt men også naturligt. Vi deler vores synspunkter og
erfaringer over en bid brød og en kop kaffe.

Onsdag d. 4. dec. kl. 17.00

Fyraftensgudstjeneste med
Inger Lundager
En halv times pause i den stressede hverdag, med ord og musik til ro og
fordybelse.
Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03 94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

"Forestil dig de triumferende lyde fra
pauker og trompeter i åbningskoret
af Bachs Juleoratorium, eller
det jublende Hallelujah-kor fra
Händels Messias, som de fleste
musikelskere forbinder med julen;
kan mon en traditionel sang fra
Bratislava eller en sats fra en
svensk messe vække de samme
følelser?
Ved Camerata Øresunds julekoncert
præsenterer vi jule(barok)musik
fra flere forskellige lande og
udforsker hvordan klangen af jul
kommer til udtryk hos kendte og
ukendte komponister. I en musikalsk
vandring fra by til by og fra land til
land, præsenterer vi instrumentale

stykker fra højbarokken, berømte
arier side om side med mere ukendt,
traditionel julemusik.Har Corellis
berømte julekoncert noget til fælles
med en julesang af Bellmann?
Klinger gammel Islandsk julemusik
som noget, vi forbinder med jul?
Vi håber, at publikum får en skøn
oplevelse med smukke, rørende og
opløftende juletoner."
Med disse ord, forfattet af
Barokensemblet Camerata Øresund,
som spiller, indbyder Hans Tausens
Kirke til julekoncert. Francine
Vist er sangsolist, og der er - bl.a.
takket være en god fondsstøtte fra
Genbryggen - TAK! - gratis adgang
til koncerten.

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

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

www.burchhardt.dk
BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

find os på:

www.bryggebladet.dk

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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.

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Søndag den 24/11 kl. 11
Højmesse
ved Inger Lundager

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

Allan Nielsen

1. (c). 2014.
2. (b). Eksercerpladsen.
3. (b). 1947.
4. (a). 1948.
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Bryggebladet bringer
stort og småt
om mærkedage,
bryllupper, jubilæer,
runde fødselsdage,
butiksliv og kort nyt
om personer med
tilknytning til Islands
Brygge. Oplysninger
og fotos kan sendes
til redaktion@
bryggebladet.dk
med emnefeltet
’noter’. Det er ganske
gratis. Redaktionen
forbeholder sig ret
til at redigere i de
indsendte tekster.

Der kom en kran. Byggeriet
af det første tårn, modsat
KUA i Njalsgade, bliver på
86 meter. Der skal noget af
en kran til at stable de sidste
betonelementer på plads.
På samme byggegrund skal
der snart bygges yderligere
et tårn i størrelse 99 meter.
Mon ikke man har købt, eller
lejet, en kran der kan nå 100
meter over terræn?

Tekst og foto: Jean Gauthier
Hong-KUA. Studerende på
KUA(Københavns Universitet
på Amager) har i ugevis lavet
en blokade af ledelsesgangen. Det hele drejer sig om
fagsammenlægninger. Her
mener HUM-rådet, studenterorganisationen for Det
Humanistiske Fakultet, at
ledelsen ikke har rådført sig
med de studerende inden
en målplan for 2020 blev udformet. Der var ikke synlige
tegn på protest ved KUA i
mandags.
Streetfood. Der er dukket en ny madvogn op ved metrostationen: En pizzavogn fyret op med en brændeovn – noget à la
PizzaBro-vogn bag SuperBrugsen. En enkelt pizza på menuen
skal snart undersøges: Nutella og M&M. Det er fint at man
blander nye ingredienser inde i en traditionel ret. Glæder mig
til den dag hvor den mobile sauna tilbyder pizza.

Nyt fra bryggenet
Discoverys kanaler forsvinder til
nytår
Yousee har meldt officielt
ud, at de ikke forventer at
kunne nå at indgå en aftale
med Discovery inden nytår.
Det betyder, at kanalerne
Kanal 4, Kanal 5, 6eren,
Canal 9, TLC, Discovery,
Investigation Discovery,
Discovery Science, Animal
Planet, Eurosport 1 samt
Eurosport 2 desværre
ikke vil være tilgængelige
via Bryggenets tv-signal
fra 1/1-2020. Kanalerne
erstattes i de faste pakker
af filmkanaler fra Cmore og
Viasat.
Bryggenet er stadig i gang
med at afklare vore muligheder for at skaffe

kanalerne kollektivt tilbage,
men indtil der kommer en
løsning kan du som bruger
selv tilkøbe kanalerne via
en anden udbyder såsom
Boxer TV eller streaming
via Dplay.
Vi ved endnu ikke, hvordan
pakkepriserne bliver efter
ændringen, men Yousee har
signaleret, at de hverken
forventer at hæve eller
sænke priserne.
Vi er opmærksomme på, at
Yousees ensidige beslutning
om at fjerne Discoverys
kanaler fra de faste pakker
og Discoverys afvisning af
at levere kanalerne alene i
Bland Selv er stærkt generende for mange brugere,
og vi arbejder som nævnt
på at finde en løsning

såsom rabat på Dplay, men
der er endnu ikke noget
endeligt på plads.

Har du ikke Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet.
Hvis din ejendom ikke er
med i Bryggenet endnu,
så har I stadig mulighed
for det. Send os en mail
på info@bryggenet.dk om
hvem, hvor og hvor mange,

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 71 74 23 00 · kundeservice@bryggenet.dk

I er, så tager vi gerne en
snak med jer om, hvad der
skal til for at netop I kan få
Bryggenet.
Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

000
1
/
0
100 it/s

Kundeservice

Bryggenets priser

Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.
Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.
Husk at oplyse dit kundenummer når du henvender
dig til Kundeservice.
På telefonen (71 74 23 00)
ydes der personlig betjening mandag til fredag kl.
09:00-20:00.
Du kan også sende en
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

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.

Mb

Læs mere på
bryggenet.dk
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Fejr
frygten,
men ej
angsten
Vores indre natur
er én til én af
naturen derude.
Der er frygt,
skibskatastrofer
og pludselig
død, ganske
almindelig
dagligdag,
indtil for et par
sekunder siden
i vores lange
menneskehistorie

Tekst: Thomas Neumann
Illustration: Polák et al,
British Journal of Psychology,
2019
redaktion@bryggebladet.dk

Det er let at ryste på hovedet af jyder, der helt gasblå i hoved bare vil dræbe
og eksportere ulvene til
Langtbortistan. Disse ”jyllændere” er ikke et specielt
folkeslag, men reagerer,
som mange lollændere,
sjællændere, fynboer, langelændere,
bornholmere
og så videre også ville have
gjort, hvis ulven var netop
der. De handler blot på iboende instinkter, folklore og
ikke på faktuelle forhold nu.
Ulvene i Europa er ganske
menneskesky, vi er ikke på
menukortet, og der er ikke
rabies – så risikoen for at
blive angrebet er lig nul –
punktum!

Hurra
Men dog hurra for instinkterne om at frygte farlige
ting. Den har ført os hertil i dag. En horrorforsker
mener, at vi ser gyserfilm
for at holde vores alarmsystemer tunet og klar. Omkring 50 procent af voksne
opsøger denne gysergenre.
Det er lidt som at gå aftensskolehold nr. 19313 – Hold
frygten frisk. Vampyrer,
vareulve, zombier og andre
monstre, som vi næsten alle
frygter, er spejlinger af naturens farer. Det er farlige
dyr med tænder og klør –

NATUR
nu større, med flere kræfter, flere tricks i ærmet,
hurtigere, klogere, succesfulde og i ungdomsserierne
også sexede. Zombier som
er en dårlig joke – er reelt
geniale. De vil spise dig,
dog er de langsomme – men
så er de halvrådne, med madiker ud af kroppen og så
videre. Så spørgsmålet er,
om det er værst, at de bider
i ens spændstige hud, eller
blot det, at de er tæt på med
råddenskaben, den dårlige
ånde, maddikerne der langsomt kraver over på dig …
Er selv utrolig dårlig til at
se gyserfilm og tænker, at
mine iboende kæmp, flygt,
skrig-instinkter ikke behøver et opfriskningskursus
endnu.

Frygt og afsky
Et forskerteam fra Prag har
lavet et studie for at finde ud

af, hvad i naturen vi frygter,
og hvad vi afskyer. Og godt
er det, at mange frygter en
tyr og få en kat. Står der
en ”ko” på en mark alene,
og man ikke tydeligt kan
se yveret, så vig bort, og
find gerne en omvej. Over
midteraksen på illustrationen er alt det, man afskyer
mest, og under alt det, man
frygter. Her er det interessant, at vi væmmes ved
ufrivillig kontakt. Alle kender det usjove ved at gå ind
i et spindelvæv og måske
oveni få edderkoppen med
som blind passager. Endnu
værre at forestille sig bændelorm eller parasitter, der
tager bo i ens korpus. Rotter er selv ret højt på min
afsky-skala, måske fra Orwells 1984-bog, eller måske
er det blot halen, men kloge
er de. Men, kære læser, her
kan I selv indsætte dyr eller
planter, og så kan man få
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styr på, om det er god overlevelsesfrygt eller blot lidt
afsky. Men hvis man har
direkte angst eller fobier for
dyr, ja, så er det godt, siger
psykologer, da det oftest
kan behandles i kortvarig
terapi.

Frygten med på frisk
fælledtur
Så det gode med vores iboende frygt er, at der er systemer, der arbejder for én,
når man er i naturen. Vores
hørelse skærpes, og vi registrerer ubevidst bevægelser
omkring os, når vi går. En
raslen i busken eller et par
efterårsblade der falder, det
flytter ens mentale sæt fra
ufokuseret
opmærksomhed til fokuseret opmærksomhed. Har prøvet i mine
unge år at løbe ud ad lange
landeveje i vintermørket,
og pludselig kom en hund
ud fra en gård og løb efter
mig, og mit nattesyn, mit iltoptag, min hørelse og min
fart blev øjeblikkelig væsentlig forbedret. Så med
alt ovenstående i mente kan
alle roligt slappe helt af, dag
og aften, på fælledturene.
Det farlige er skovflåter, (få
her om vinteren), og resten
er fredeligt. I har et potent
frygtapperatus gratis med
i bagagen, og det er da betryggende.
Hvilke dyr vi frygter, og hvilke
vi afskyr, følges ikke nødvendigvis ad.

Neumanns Natur

