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Bogbutik

Rygterne om den trykte bogs 
død er overdrevne. Hos Kirke-
gaards antikvariat oplever man 
fortsat stor interesse for de helt 
særlige tryksager frem mod 
butikkens 15 års jubilæum.

Genbrugsbutik

Der er fuld farvelade i Sliced 
Banana i Reykjaviksgade, hvor 
Cirkeline Kellberg præsenterer 
håndplukkede genbrugsklude i 
alle regnbuens farver.

Tøj- og boligbutik

Efter seks år i trange kår vokser 
Elisabeth Herlufsdóttirs tøj- og 
interiørbutik L’unica nu ind i 
nye og større lokaler på hjørnet 
af Egilsgade og Artillerivej.

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

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

Ring 52900012 for en gratis salgsvurdering

Salær, kun kr. 39.995

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

Ridevennerne genindtog ballonhangaren
Efter årevis ude 
i kulden blev de 
store porte til 
ballonhangaren 
atter skudt 
til side, så 
rideklubben igen 
kan tage den i 
brug som ridehal.

side 12 og 13

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

Der var blå blink i morgen-
trafikken, da en ung mand 

fra NCC, der står for HOF-
OR’s vejarbejde på Artilleri-
vej, faldt godt en meter ned 
fra en stige i hullet og måtte 
køres væk i ambulance. Iføl-
ge NCC er den ansatte ikke 

kommet alvorligt til skade.
Ulykken skete, da den 

unge mand blev svimmel på 
vej op ad stien og faldt cirka 
en meter ned i hullet. Ifølge 
NCC’s arbejdsmiljø, der an-

kom til stedet kort tid efter 
ulykken, kom den ansatte 
med det samme til bevidst-
hed og kunne selv rejse sig. 
Men i tilfælde af at han kun-
ne have brækket knogler el-
ler have pådraget sig skader 
på organer, blev han for en 
sikkerheds skyld hejst op 
fra hullet på en båre, inden 
han blev kørt på hospitalet 
uden udrykning.

indmad intakt
En efterfølgende CT-scan-
ning viste, at både knogle 
og organer var uskadt, selv-
om han selvfølgelig havde 
slået sig. 

NCC oplyser, at man er 
lettet over, at han er okay, 
og han vil sammen med sin 
arbejdsleder tage stilling til, 
hvor hurtigt han kan være 
tilbage på arbejde igen.
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svimmel arbejdsmand slap med chokket
En NCC-medarbejder faldt ned fra en stige i hullet på Artillerivej og måtte 
hejses op med kran og køres væk i ambulance. Han slap dog med et chok 
og få skrammer

en ung, mandlig NCC-
medarbejder måtte køres på 
hospitalet efter et fald fra 
en stige ved vejarbejdet på 
Artillerivej.

Hekla-piger har 
solgt over 1.000 
julekalendere

U13/14 pigerne 
i Boldklubben 
Hekla har solgt 
over 1.000 
julekalendere i 
løbet af november 
til beboere 
på Bryggen. 
Overskuddet går 
til stævner i 2020

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Der er blevet stemt en del 
dørklokker i løbet af novem-
ber af U13/14 pigerne fra 
Boldklubben Hekla. De har 
nemlig været ude for at sæl-
ge julekalendere i samar-
bejde med DBU under kam-
pagnen Plads til Alle, der ud 
over at støtte den lokale fod-
boldklub også støtter Red 
Barnet. Pigerne har været 
lige så gode til at sælge ju-
lekalendere, som de er til at 
spille fodbold. Derfor er det 
lykkedes dem at sælge over 

1.000 kalendere.
– Salget er gået over al 

forventning. Samtlige 36 pi-
ger på årgangen var med til 
at sælge kalenderne, og vi 
blev mødt af positive tilsagn 
og support på hvert dørtrin, 
skriver Jesper Raffnsøe 
Møller, der er forælder og 
aktiv i Boldklubben Hekla, 
på messenger.

Masser af succes
Pengene kommer til at gå til 
stævner i 2020, som pigerne 
nok kommer til at have man-
ge af, for de har haft store 
sportslige resultater i løbet 
af året. De har blandt andet 
fået en andenplads i Liga 
1-rækken på Sjælland, der 
er en liga for de bedste klub-
ber og tæller blandt andre 
hold som Brøndby og FCN. 
Det er det højeste niveau for 
noget hold i Heklas historie. 
Derudover har de spillet sig 
i semifinalen i årets pokal-
finale, hvilket heller ikke er 
lykkedes for noget Hekla-
hold tidligere. Det er dog 
ikke kun på de sportslige og 
kommercielle parametre, at 
Hekla-pigerne er dygtige.

– Vigtigst af alt, så er de 
verdensmestre i sammen-
hold uanset sportsligt ni-
veau, skriver Jesper Raffn-
søe Møller.

der bliver masser af penge til stævner i 2020 for pigerne i 
Boldklubben Hekla. De har nemlig solgt over 1.000 julekalen-
dere på Bryggen.

Kulturelle aktiviteter under Langebro er 
kommet et skridt nærmere
Teknik- og Miljøforvaltningen har ryddet et rum under Langebro med 
henblik på, at det kan bruges til kulturelle aktiviteter. Nu afventer Lokalrådet 
og Langebro Museum en politisk belsutning fra Kultur- og fritidsudvalget 
om, hvem der får lov til at bruge lokalet

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

Skal der være korsang eller 
museum under Langebro? 
Det har længe været en dis-
kussion, eftersom to forskel-
lige grupper på Bryggen har 
hver deres idé til, hvad det 
særlige byrum kan bruges til. 
Langebro Museum vil gerne 
bruge rummene under broen 
til at lave et, ja, museum om 
Langebros historie, mens Lo-
kalrådet gerne vil bruge det 
til forskellige arrangementer 
og initiativer drevet af dem, 
der gerne vil bruge lokalerne. 
Det første skud på stammen 
er korsang, som Lokalrådet 
havde generelprøve på tilbage 
i maj, hvor fire kor sang for-
året ind. Men siden maj er det 
ikke blevet sunget så meget 
som en eneste strofe under 
broen, fordi Lokalrådet har 
ventet på, at de kunne bruge 
et lokale under broen til opbe-
varing af praktiske ting og til 
at får strøm fra.

- Det var lidt besværligt at 
få strøm til arrangementet i 
foråret, og vi skulle bære de 
forskellige remedier vi skul-
le bruge ret langt, derfor 
ville det være meget lettere, 
hvis vi havde et rum under 
broen, som vi kunne bruge, 

siger Lokalrådets formand 
Jan Oster og fortsætter:

- Vi har ellers fået masser 
af positiv respons fra ko-
rene, der var helt vilde med 
akustikken, og vi vil gerne 
starte fast morgensang en 
gang i ugen, men det kræ-
ver, at vi har et lokale.

Lokale til leje
Det er Teknik- og Miljøfor-
valtningen, der har brugt lo-
kalerne under broen til opbe-
varing og arkiv. Men i løbet 
af efteråret har forvaltningen 
ryddet et af deres lokaler på 
omkring 70 kvadratmeter og 

opsagt lejemålet med hen-
blik på, at det kan bruges til 
noget kulturelt. Det er nu op 
til politikerne i Kultur- og Fri-
tidsudvalget, om de vil leje 
lokalet, og hvad det i så fald 
skal bruges til. Lokalrådet vil 
i hvert fald lægge billet ind på 
lokalet.

- Det ville være dejligt, 
hvis vi kunne bruge rum-
met, og vi har også talt om 
at teste akustikken derinde, 
for så kunne det være, at 
man kunne bruge det som 
øverum for kor eller måske 
bands. På lidt længere sigt 
kunne man søge fonde til en 
renovering af lokalet, så der 

kan blive isoleret og få toi-
letter, siger Jan Oster.

Initiativtager til Langebro 
Museum, David Peter Fox, 
har ikke ønsket at kommen-
tere sagen før kommunen har 
truffet deres beslutning. Han 
skriver dog i en mail, at de 
fortsat arbejder på at få Lan-
gebro Museum realiseret.

Foråret blev sunget ind i 
søjlerummet under Lan-
gebro tilbage i maj. Men 
lige siden har der været 

tavst mellem søjlerne, da 
Lokalrådet stadig venter 

på, at kunne få adgang til 
et lokale under broen.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

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

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

durum menu 
1 x Stor Durum Rulle

1 x Mellem Pommes Frites 
1 x Salatmayonnaise

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

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

Purely Professionel 
 
Hair Care sæt til fint eller 
kraftigt hår 300+300+250 ml 
Frit valg
Før op til 505,00

34000

Repair & treat sæt  
150+150 ml
Før op til 440,00

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

OVER 65 ÅR?
Kom ind og få en gratis 
influenzavaccination her  
på apoteket.
T.o.m. 14. januar

OVER 65 ÅR? 
Kom ind og få en gratis 
influenzavaccination
her på apoteket.

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeborDe, sofaborDe
plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.

kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

s e i s t r u p
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge

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

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

svimmel arbejdsmand slap med chokket

Klar, parat til nyt klubhus
Roklubben SAS og Bryggens Kajak Club er klar til at søsætte fælles 
klubhusprojekt. Nedrivningen af de gamle bygninger begynder efter 
planen i starten af det nye år

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Krxdsrum 
Arkitekter 
redaktion@bryggebladet.dk

Efter lang tids tovtrækkeri 
med rådhuset og en ihærdig 
fondssøgning er både finan-
sielle og forvaltningsmæs-
sige formalia omkring Ro-
klubben SAS og Bryggens 
Kajak Clubs kommende 
nye, fælles klubhus så småt 
ved at falde på plads. Efter 
planen kan nedrivningen af 
de to klubbers gamle byg-
ninger på den sydlige del af 
Bryggen gå i gang i løbet af 
de første måneder af 2020. 

I første omgang skal kom-
munen give den endelige 
byggetilladelse til projektet, 
som sideløbende er sendt i 
udbud hos seks forskellige 
entreprenører. De har frist 
til at give deres bud den 13. 
december, hvorefter de to 
klubber så skal træffe deres 
valg. 

dæmper på hyggen
Selvom begge de to klub-
bers eksisterende klubhuse 

skal rives ned, forventer de 
ikke, at byggearbejdet kom-
mer til at påvirke deres akti-
viteter. Det meste foregår jo 
på vandet, og i byggeperio-
den vil der blive opsat mid-
lertidige toiletter, omklæd-
nings- og badefaciliteter. 

Der skal til gengæld tæn-
kes lidt kreativt for at holde 

fast i hyggen, da der jo ikke 
er nogen klubstuer at holde 
fællesmiddage og andre so-
ciale aktiviteter i, indtil det 
nye hus står klar. Det vil Ro-
klubben SAS blandt andet 
forsøge at råde bod på ved 
at lave et socialt samlings-
punkt i deres bådehal. 

Hvis arbejdet går gnid-

ningsfrit, skulle de nye hus 
gerne stå klar i fjerde kvar-
tal af 2020 og forhåbentlig 
allerede i oktober.

Arbejdet med at opføre 
ro- og kajakklubbernes 
nye fælles klubhus går 

efter planen i gang i 
starten af 2020.

visualisering fra vandet

spiren forventes at blive 
plantet i løbet af foråret
Det var planen, at miljøprojektet Spiren skulle starte i løbet af 2019, men 
på grund af at HOFOR’s arbejde på Bryggens Plads er trukket ud, bliver det 
tidligst i det nye år. Initiativtagerne bag projektet håber, at de kan begynde i 
løbet af foråret 2020

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Conrad Holger 
Petersen
redaktion@bryggebladet.dk

Initiativtagerne til miljø-
projektet Spiren, der skal 
være en form for grønt sam-
lingspunkt på Bryggen, har 
brugt det meste af 2019 på 
at vente. Ikke på at få til-
ladelse af kommunen til at 
have projektet på Bryggens 
Plads i Havneparken, for 
den tilladelse har de fået. 
Ikke på at få penge fra for-
skellige fonde, for de penge 
har de fået. Og heller ikke 
på at finde det helt rigtige 
grønne hus, for det har de 
også fundet. Nej, de har 
ventet på noget så lavprak-
tisk som HOFOR’s grave-
arbejde i Havneparken, der 
er blevet forsinket i flere 
omgange. 

Nye gamle problemer
Nu ser det dog ud til at være 
lys for enden af tunnelen, 
eftersom HOFOR forventer, 
at de er færdige med arbej-
det, inden året er omme. 
Men det giver initiativta-
gerne et nyt problem.

– Nogle af de fondsmid-

ler, vi har søgt, gælder kun 
for 2019, så vi skal ud for at 
søge dem en gang til i 2020. 
Vi håber selvfølgelig, at vi 
kan få dem tildelt igen, fordi 
vi allerede har været igen-
nem processen, men det er 
langtfra sikkert, fortæller 
Susse Stuhr fra Lokalrådet, 
der er den ene af initiativta-
gerne bag Spiren sammen 
med Skolehaven på Islands 
Brygge.

Hun nævner blandt andet 
det hus fra Velux, som de 
har fået tilladelse til at bru-
ge i 2019, fordi de havde et 
hus i overskud. Velux er dog 
endnu ikke sikre på, om de 
har et hus ledigt i 2020, og 
så skal initiativtagerne ud 
og finde en ny løsning.

Det kan dog være, at der 
komme støtte fra en uventet 
kant. Susse Stuhr regner 
nemlig med at søge HOFOR 
om at støtte projektet.

– Nu har de jo udskudt det 
i så lang tid, så kunne det da 
være passende, hvis de var 
med til at støtte projektet, 
når vi endelig kan komme 
til, siger hun med et smil.

Håbefuldt forår
Hvis HOFOR bliver færdige 

med arbejdet inden det nye 
år, så håber Susse Stuhr, at 
Spiren kan blomstre alle-
rede i løbet af foråret 2020.

– Vi går frisk til projektet 
og håber, at folk vil være 
med til at støtte op om det 
stadigvæk. Vi har fået en 
del gode tilbagemeldinger, 
da vi havde borgermøder, 
men det er selvfølgelig ved 
at være noget tid siden. Der-
for regner vi også med at 
holde nogle nye møder i for-
året, for det kan kun blive 
til noget, hvis folk gerne vil 
være med, siger hun.

Lokalrådet og Skoleha-

ven vil gøre Spiren til et 
samlingssted for klima- og 
miljøinitiativer på Bryggen 
og samtidig være et sted, 
hvor børn kan få fingrene i 
mulden og lære om naturen. 
Det er planen, at projektet 
skal vare minimum to år, 
efter det er startet.

drømmen om en grøn 
oase i Havneparken 

med fokus på miljø og 
klima lever stadig, til 

trods for at HOFOR har 
udskudt processen med 

forsinket gravearbejde.
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Borgmestervikar 
vil bryde tabu 
om døden
Bryggebo Klaus Mygind fra SF er vikarierende sundheds- og 
omsorgsborgmester frem til midten af januar 2020 i stedet for Sisse Marie 
Welling, der er på barselsorlov. Han håber på, at han i løbet af sine tre 
måneder som borgmester kan være med til at gøre samtaler om døden 
mindre tabubelagte

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

Siden efterårsferien har 
der stået Klaus Mygind på 
døren ind til sundheds- og 
omsorgsborg mesterens 
kontor. Den 64-årige SF’er 
og bryggebo har midlerti-
digt overtaget posten fra 
Sisse Marie Welling, der er 
på barselsorlov med sit an-
det barn frem til midten af 
januar 2020. I løbet af de tre 
måneder, hvor han er borg-
mester, er den største opga-
ve, at han skal stå for at for-
handle kommuneplanen på 
plads. Da det er begrænset, 
hvor meget man kan nå at 
sætte sit præg på en forvalt-
ning på tre måneder, er det 
også hans opgave at ‘holde 
gryden i kog’ og sørge for, 
at der ‘ikke sker nogen for-
sinkelser’, mens han er der.

– Jeg har selvfølgelig 
været med på sidelinjen, 
inden jeg overtog posten i 
efterårsferien. Og det er jo 
et område, hvor SF har haft 
borgmesterposten i otte 
år, så når jeg kommer her 
som gæst, så er det hele let 
genkendeligt, siger han på 
borgmesterkontoret på råd-
huset, få timer før han skal 
holde en tale til en temadag 
om, hvordan man får taget 
snakken om, hvad der skal 
ske i den sidste tid, inden 
man dør.

Personlig politik
Klaus Mygind har netop 
lige lagt sidste hånd på den 
tale, han skal holde til tema-
dagen, kort før interviewet 
med Bryggebladet begynd-
te. I talen kommer han ind 
på, hvordan man som med-
arbejdere i sundheds- og 
omsorgsforvaltningen skal 
være i stand til at tage hul 
på de svære samtaler, der 
kan være om, hvad der skal 
ske, når en ældre borger 
dør, eller hvordan de gerne 
vil tilbringe deres sidste tid. 
I talen bruger han et eksem-
pel fra sit eget liv om sin 
mor med demens, der bor 
på et plejehjem.

– Jeg troede egentlig, at 
hun havde styr på, hvad 
der skulle ske, fordi sådan 
nogle ting plejede hun at 
have tjek på. Hun havde en 
bog, der hedder min sidste 
tid, som hun havde skrevet 
i, men da jeg slog op i den, 
så var det, hun havde skre-
vet, noget værre rod. Så vi 
har været for sent ude med 
af få afklaret, hvordan hun 
gerne vil herfra. Derfor er 
det vigtigt, at vi bliver bed-

re til at bryde det tabu og 
snakke om det, siger Klaus 
Mygind.

Hvordan får man brudt det 
tabu?

– Det gør man blandt 
andet ved at holde den her 
temadag. Vi vil også føre 

en kampagne i byrummet 
og på sociale medier. Der-
udover skal medarbejderne 
løfte den opgave, det er at få 
dialogen i gang. Det er poli-
tik, men det er også person-
ligt. Det er noget andet end 
at beslutte, hvor der skal 

være en vej, hvilket selvføl-
gelig også er vigtigt.

Once in a lifetime
Det har været noget af en 
forandring for Klaus My-
gind at går fra at være et 
menigt medlem af Borger-
repræsentationen til at være 
borgmester. Han er gået fra 
at være politiker på deltid til 
at være det på fuldtid med 
en hel forvaltning af fagspe-
cialister under sig. Det har 
også forandret hans daglige 
transport.

– Tidligere cyklede jeg 
mellem mit arbejde på Nør-
rebro, rådhuset og så hjem 
til Bryggen, så jeg kan da 
godt være lidt bekymret for, 
at jeg ikke får nok motion 
som borgmester, siger han 
med et smil.

Selvom han er tilfreds 
med at være borgmester i 
tre måneder, så har det al-
drig været noget, han har 
stilet efter.

– Da jeg blev valgt til Bor-
gerrepræsentationen for 
første gang, havde jeg ingen 
ambitioner om, at jeg skulle 
være borgmester. Nu får jeg 
så alligevel chancen, og det 
bliver nok once in a lifetime. 
Men det er da fedt at prøve 

og så gøre det så godt, som 
jeg kan, siger han.

Det er heller ikke altid 
helt nemt at være borgme-
ster, fordi man altid skal 
være tilgængelig. Det fandt 
Klaus Mygind ud af, da der 
for en måneds tid siden var 
brand på et plejehjem, som 

hører ind under Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen. 
Det var en fredag aften, og 
hans medarbejdere kunne 
ikke få fat på ham, fordi 

hans telefon var løbet tør for 
strøm. Det lykkedes dem 
dog at komme i kontakt 
med ham gennem messen-
ger i stedet.

– Da jeg fik strøm på te-
lefonen, lå der en besked 
fra den administrerende di-
rektør i forvaltningen, hvor 
hun sagde, at nu var jeg jo 
en vigtig person, så de blev 
nødt til at kunne få fat på 
mig. Det var jo selvfølgelig 
en kritik, som jeg tog til 
mig, men det var jo også lidt 
beærende, så jeg sagde tak, 
det skal jeg nok huske, for-
tæller Klaus Mygind.

Hele ansvaret
Med en stor borgmester-
post kommer der også et 
stort ansvar. Det ansvar kan 
Klaus Mygind godt mærke, 
at det er noget anderledes, 
end når man er et alminde-
ligt medlem af Borgerre-
præsentationen.

– Der er en mangfoldig-
hed af problemstillinger, 
som man har ansvar for som 
borgmester. Som alminde-
lig politiker kan man hele 
tiden prøve at finde emner, 
som man synes er interes-
sante, men det man ikke 
lige synes er spændende, 

det kan man bare lade ligge. 
det kan man ikke som borg-
mester, her har man ansvar 
for the full monty, siger han.

Det store ansvar afføder 
også, at han er den, der skal 
tage den endelige beslut-
ning i mange sager, og det 
passer ham egentlig godt.

– Når man er politiker, så 
vil man gerne have magt, 
ik? Det ligger der jo også i 
det her job. Jeg fik at vide, 
at jeg skulle sidde fysisk 
for bordenden, når der er 
møder på mit kontor. Så når 
jeg sidder som mødeleder 
med en masse kompetente 
fagpersoner og direktører 
på forvaltningsniveau, og 
så er det altså mig, der skal 
bestemme, hvad der skal 
komme ud af det her. 

Mød den vikarierende 
borgmester til en snak om 
sundhedspolitik, Pavillonen, 
Prags Boulevard 50A, man-
dag den 9. december klokken 
17:00.

»
da jeg blev valgt til 
Borgerrepræsentationen 
for første gang, havde 
jeg ingen ambitioner 
om, at jeg skulle være 
borgmester. Nu får jeg 
så alligevel chancen, og 
det bliver nok once in a 
lifetime. Men det er da 
fedt at prøve og så gøre 
det så godt, som jeg kan. 

»
der er en mangfoldighed 
af problemstillinger, 
som man har ansvar for 
som borgmester. som 
almindelig politiker kan 
man hele tiden prøve at 
finde emner, som man 
synes er interessante, 
men det man ikke lige 
synes er spændende, det 
kan man bare lade ligge. 
det kan man ikke som 
borgmester, her har man 
ansvar for the full monty.

Klaus Mygind ser det 
som en ‘once in a 

lifetime’-oplevelse at 
være sundheds- og 

omsorgsborgmester i tre 
måneder.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg havde egentlig altid 
svoret, at jeg ikke ville gå 
ind i madbranchen, siger 
39-årige Amir Comae med 
et smil, da vi mødes i loka-
lerne i hans nye, mellemøst-
ligt inspirerede spisested 
Shawafel på Islands Brygge.

Hans far Naim Comae har 
siden slutningen af 80’erne 
nemlig drevet spisestedet 
Falafel House i Købmager-
gade, som Amir Comae har 
haft tæt inde på livet, og er 
meget inspireret af. Han er 
dog gået en noget anden vej 
i sit professionelle liv, hvor 
han arbejder som it-rådgi-
ver. Alligevel har det truk-
ket lidt i ham at have sit eget 
spisested, og da mulighe-
den kom for at købe Nabilo, 
slog han til.

– Jeg vil rigtig gerne 
have et sted med lækker 
mellemøstlig takeaway og 
god falafel og shawarma, 
så bryggeboerne ikke læn-
gere behøver at tage ind til 
byen for at få noget ordent-
lig shawarma, siger han og 
fortsætter:

– Jeg har faktisk sagt til 
min far, at jeg vil tage hans 
koncept og give det et nor-
disk og moderne pift.

Nyt look
Lige nu er Shawafel i en op-
startsfase, hvor der stadig 
er det samme inventar og 
indretning som fra den tid-
ligere ejer, og der hænger 
stadig et skilt med navnet 
Nabilo over døren. Alt det 
forventer Amir Comae dog 

at ændre på i løbet af for-
året, hvor butikken skal to-
talrenoveres.

– Det kommer til at blive 
indrettet i moderne mel-
lemøstlig stil, og så sætter 
vi nogle bænke op udenfor 
og gør murstenene inden-
dørs synlige. Det bliver en 
fuldstændig forvandling i 
forhold til, hvordan det ser 
ud i dag, siger Amir Comae 
og fortsætter:

– Vi kommer også til at få 
en helt ny menu med mel-

lemøstlige retter som takea-
way. Det er min svoger Sha-
rif Tourk, der er den daglige 
leder og laver maden, og 
han er vildt dygtig til det 
mellemøstlige køkken. Og 
så kommer vi selvfølgelig 
stadigvæk til at have piz-
zaer, bare i mindre omfang 
end tidligere.

Kundeboom
Amir Comae havde plan-
lagt, at han ville have en 
stille og rolig opstartsfase, 
indtil renoveringen i foråret 
var overstået. Men skæb-
nen havde andre planer. En 
dag, hvor de var løbet tør for 
servietter, tog Amir Comae 
ind til sin fars butik i Køb-
magergade for at låne nogle 
af ham, hvor det selvfølge-
lig stod Falafel House på. 
Det var der en af kunderne, 
der bed mærke i og spurgte, 
om der var Falafel House, 
der var de nye ejere. Den 
daglige leder. Sharif Tourk 
forklarede situationen, og 
kunden lagde straks et bil-
lede op på ‘Opslagstavlen 
for alle på Islands Brygge’, 

Butiksliv

 

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere 
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke 
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager 
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale 
efter forbrug.
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet 
fra 35-150 L/time pr. anlæg.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

FEST ?

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

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

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

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

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

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

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

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

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

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

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

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

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

Vi har 20% rabat på mad til vores trofaste gæster resten af året!! 
Rabatten gælder fra mandag til fredag. 

For at få del i dette tilbud, skal du blot bestille dit bord i forvejen, og fortælle 
at du har set vores tilbud her i avisen eller So-Me.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Bryggens hyggespot.

vi fEjRER 
2-åRsføDsElsDag!

julefrokost, fødselsdag, 
konfirmation eller barnedåb?

Ring eller skriv til os og få et 
uforpligtende tilbud på dit 

arrangement.

Nabilo har fået ny ejer og skifter navn til shawafel
Amir Comae er den nye ejer af spisestedet Shawafel. Han 
vil gerne sørge for, at bryggeboerne ikke skal tage helt ind 
til byen for at få god shawarma. I løbet af foråret vil han 
renovere lokalerne og ændre menuen

den nye ejer Amir Comae 
og den daglige leder Sha-
rif Tourk er glade for den 
gode modtagelse, de har 
fået på Bryggen, efter de 
har overtaget Nabilo.

som har fået et hav af likes 
og kommentarer.

– Vi har haft en masse 
kunder efter det opslag. 
Den første dag løb vi tør for 
mad klokken 19, og dagen 
efter løb vi tør klokken 21. 
Der var kø helt ud på gaden, 
så det var virkelig over-

vældende, fortæller Amir 
Comae og fortsætter:

– Vi er meget taknemme-
lige og ydmyge for den mod-
tagelse, vi har fået på Bryg-
gen. Når kunderne siger 
tak, når vi giver dem deres 
mad, så siger vi, det er os, 
der takker.

Brygge  
juleBanko 2019

Arrangementsgruppen takker 
for den store opbakning til 
Julebanko, afholdt i 
Kulturhuset den 24. november.
Tak til Kulturhuset for at have 
stillet lokale til rådighed og 
hjulpet med plakat. 

Tak til aktivister for hjælp med 
opstilling mv. på dagen.
Især en stor tak til 
præmiesponsorerne, som var:

goBoat, Café Haraldsborg, 
Schröder Cykler, kulturhuset, 
Toft Vin, Bryggens Spisehus,  
Hiko Pizza, Café Isbjørnen, 
Deleurans Blomster, Wecycle, 
Café Langebro, Café Alma, 
Sanselig.dk, Amager Sport, 
maling.dk (Isafjordsgade),  
Egils Deli og  
REMA 1000 (Njalsgade)

Efter afholdelse af diverse omkostninger var der næsten 7000 kr. til 
støtte for Boldklubben HEKLA’s pigefodbold. 
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PRÆSENTATION AF  
VINDERFORSLAG I
ARKITEKTKONKURRENCE  
OM VEJLANDS KVARTER

Kom og se det vindende forslag i arkitektkonkurrencen  
om Vejlands Kvarter og hør om visionerne bag

De seneste måneder har fem arkitektteams
konkurreret i arkitektkonkurrencen om 
Vejlands Kvarter.

Vi inviterer til præsentationsmøde  
af vinderforslaget: Mandag den 9. december 
kl. 18.00-20.00 på Danhostel Copenhagen 
Amager, Vejlands Allé 200, 2300 København S.

Teamet bag vinderforslaget præsenterer 
deres projekt. Der bliver også mulighed for at 
stille spørgsmål og høre mere om den videre 
proces for udviklingen af Vejlands Kvarter. 

Tilmelding senest torsdag den 5. december 
på mail: vejlandskvarter@byoghavn.dk. 

N.B. Først-til-mølle-princippet  
(max.100 deltagere)

INVITATION

Cirkeline tryller tøj frem i Reykjavikgade

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

Cirkeline Kellbergs butik-
sunivers i Reykjavikgade 
fortryller fra start. Den ene 
væg er lilla, den næste ly-
segrøn, og på den lyserøde 
endevæg hænger der to 
enorme billeder med to af 
Power Puff Pigernes run-
de, tegneserieansigter. De 
springer lystigt i møde, når 
man er på vej ind bag prøve-
rummets gardiner. Det lille 
kælderlokale husede indtil 
for nylig en blomsterbutik. 
Varerne er stadig farverige, 
men de udspringer af inde-
haverens helt personlige 
smag for unikke tøjstyk-
ker. Cirkeline Kellberg har 
i et års tid haft succes med 
salg af vintagetøj fra sit helt 

særlige instagramunivers 
Sliced Banana. Nu tager 
hun springet og åbner en 
fysisk butik. Valget faldt på 
Islands Brygge.

– Jeg boede i Bergthoras-
gade for et par år siden og 
synes, det er et dejligt kvar-
ter, siger Cirkeline med sær-
lig forventning til somme-
rens salg af farverigt second 
hand-tøj til unge kvinder.

– December er svær, også 
over nettet, men så er jeg 
også klar til, at salget stik-
ker af til sommer. Det er jo 
Bryggen, siger Cirkeline 
og betegner sin målgruppe 
som kvinder i aldersgrup-
pen 16-25.

Kunderne 
Hurtigt gik det i hvert fald, 
da Cirkeline åbnede for salg 

på nettet i august 2018. Hun 
ramte en guldåre med det 
tøj, som hun selv beskriver 
som "årgang 2000". Men 
det afgørende touch er Cir-
keline og hendes næse for 
farverigt tøj.

– Jeg forsøger at undgå 
sort, siger kvinden bag Sli-
ced Banana, der er oppe på 
små 4200 følgere. Mange af 
dem ender med at købe. Så 
mange at hun nu bare måtte 
åbne en fysisk butik. Hid-
til har tøjstørrelsen været 
størrelse Cirkeline. Insta-
gram-konceptet var nemlig 
som følger: Cirkeline køber 
tøj ude i byen, som hun selv 
kan lide, og som passer 
hende. Hun lægger billeder 
op på Instagram af sig selv 
iført tøjet. Interesserede 
købere kommer hjem til 
Cirkeline privat for at prøve 
tøjet og eventuelt købe det. 
Den store interesse fik Cir-
keline til at tænke større.

–Jeg har de fedeste kun-
der. De ser seriøst godt ud, 
siger den unge ekspert i lop-
pefund. Hun ser nu frem til 
at hjælpe kunder i alle stør-
relser med at se endnu bed-
re ud. Og trylleriet kommer 
til at ske fra den fantasifuldt 
indrettede kælderbutik på 
Islands Brygge. 

Collager og løbende 
udskiftning
I det hele taget er rummet 
dekoreret med legesyge 
indslag. Som en lian midt 
i rummet hænger der et 
tasketårn fra loftet. En pa-
pegøjefigur af træ står og 
lurer på bordpladen, hvis 
overflade i sig selv er en col-
lage af gamle modeblade fra 
1970'erne. Det samme på-
fund er brugt til rammerne 
omkring spejlene.

– Det tog fire timer at 
samle i går sammen med 

min mor. Det var skide 
hyggeligt, siger Cirkeline. 
Skranken og væggen bag 
den er beklædt med kunst-
græs.

– Jeg kan tage det af og 
putte noget andet på om et 
halvt år, hvis jeg vil, siger 
Cirkeline og forklarer der-
med essensen af sit kon-
cept. Der skiftes løbende 
ud, og ingen ved, hvad der 
hænger på bøjlerne i næste 
uge. Faktisk er Cirkeline 
Kellberg allerede inden åb-
ningen en anelse usikker 
på, om der er tøj nok.

Genbrug løber i blodet
Sliced Banana holder lukket 
om mandagen, der er Cirke-
lines indkøbsdag. Hun er på 
mange måder født ind i gen-
brugstankegangen. Hendes 
mor Pernille Kellberg sæl-
ger også genbrugsting over 
nettet og er i dag i butikken 
for at hjælpe sin datter med 
det sidste op til den store 
åbning. Cirkeline siger hen-
vendt til sin mor:

– Som barn blev jeg slæbt 
rundt på loppemarkeder og 
i genbrugsbutikker, men 
interessen var der på ingen 
måde dengang, kan du hu-
ske det?

Meget er sket siden. I dag 

går Cirkeline Kellberg all in 
på genbrug. Med tiden har 
Cirkelines og andre genera-
tioner ændret holdning til 
genbrug.

– Da jeg var lille, var det 
slet ikke interessant at gå i 
genbrugstøj. I dag har man 
noget helt særligt på, og 
folk siger: "Nej, hvor er det 
bare snyd!"

en kælder med faste 
priser
Det var først og fremmest 
moden og jagten på det 
unikke tøjstykke, der trak. 
At det er godt for miljøet, er 
en ekstra bonus. Med tiden 
er forretningssansen pippet 
frem.

– Man skal også huske, at 
det er billigere end at købe 
nyt, konstaterer Cirkeline 
Kellberg. Hvis tøjet kan 
købes til en fornuftig pris, 
kommer det med hjem og 
sættes til salg.

– Jeg elsker at gøre et 
godt fund, måske er det 
en arbejdsskade, nævner 
Cirkeline Kellberg om sine 
mandage og andre ture på 
indkøb på loppemarkeder, i 
udlandet og på nettet. I den 
fysiske verden, hos Sliced 
Banana, kan der ikke skæ-
res skiver af prisen. Men 
Cirkeline forsikrer, at der 
hver måned er halv pris på 
udvalgte varer, og i åbnings-
perioden er der 20 procent 
rabat.

Det går stærkt for 26-årige Cirkeline 
Kellberg. Hun har netop åbnet 
en butik med second hand-tøj til 
kvinder med sans for farver og retro. 
Den fysiske butik ligger i naturlig 
forlængelse af hendes succesrige 
Instagram-profil Sliced Banana. 
Interessen har presset sig så meget 
på, at en butik bare måtte åbnes

sliced Banana 
har taget springet 
fra Instagram til 
kælderbutik.
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Plads til det unikke
Tøj og interiørbutikken L’Unica har 
vokseværk. Seks år efter at Elisabeth 
Herlufsdóttir slog dørene op til 
butikken på Artillerivej, udvider hun 
nu ind i de tilstødende lokaler på 
hjørnet ved Egilsgade

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

– Jeg kan slet ikke forstå, 
hvordan vi kunne være i 
det gamle lokale. Hvis der 
var fire kunder i butikken 
samtidig, var der næsten 
ikke plads til alle, griner 
Elisabeth Herlufsdóttir, der 
siden oktober 2013 har ejet 
og drevet tøj- og interiør-
butikken L’Unica på Artil-
lerivej.

– Jeg kan præsentere 
mine varer meget bedre 
nu, hvor jeg har mere plads, 
siger hun, mens hun viser 
rundt i det nye butikslokale 
på hjørnet af Artillerivej og 
Egilsgade, og som sammen-
lignet med det gamle føles 
som en balsal. 

Butikkens farvestrålende 
tøj hænger løst og luftigt 
på tøjstativer langs væg-
gene, og sneakers og støv-
ler står elegant på række 
under vinduespartierne, og 
op ad trappen, der forbin-
der butikkens to åbne og 

lyse lokaler, står lamper og 
lysestager. En liflig blom-
sterduft spreder sig fra en 
lille buket duftpinde på den 
blågrønne købmandsdisk, 
og et sfærisk ambient lydta-
pet ligger som en dyne over 
trafikstøjen fra Artillerivej 
udenfor.

– Lokalet var renoveret, 
så jeg har bare malet væg-
gene og hængt lamper op 
og gjort det til min stil, for-
tæller hun og peger op på 
en stor, rund unicalampe af 
gamle vintageglas og fort-
sætter:

– I næste uge laver vi gen-
nemgang til det gamle lo-
kale. Så bliver det hele slået 
sammen til én butik med 
indgang her på hjørnet. 

Østens interiør
Som navnet antyder, er bu-
tikkens stil og stemning 
helt unik.

– L’Unica betyder ‘noget 
ud over det sædvanlige’ 
forklarer Elisabeth Herlufs-
dóttir og fortsætter:

– Jeg elsker ting, der er 
anderledes. Det har jeg al-
tid gjort. Jeg kan godt lide 
at ‘plukke’ mine varer, både 
lamper og møbler, og det 
afspejler sig også i mit tøj. 
Det har noget kant. Det er 
ikke noget, du finder hvor 
som helst.

Det tør siges. Mange af 
varerne i butikken kommer 
langvejs fra.

– Møblerne kommer fra 
Østen og de fleste af dem 
findes kun i det ene eksem-
plar. Vi har selv hentet man-
ge af dem i Østen. Men jeg 
køber også fra mine danske 
leverandører, der får store 

containere hjem så tager 
jeg ud og plukker. Specielt 
unikaer har min store inte-
resse.

Færøske futter
Men det er ikke kun tøj og 
interiør, der har tilbagelagt 
mange kilometer, inden det 
ankom til Islands Brygge.

– Jeg selv kommer fra 
en lille bygd på Færøerne, 
hvor der kun bor 70 menne-
sker. Jeg har været vant til 
at knokle, siden jeg var helt 
lille. Med får, med fugle og 
alle de ting. Det ligger i ens 
DNA som færing, at man 

knokler, forklarer Elisabeth 
Herlufsdóttir om sin nordi-
ske arbejdsmoral og får øje 
på en kurv med strikvarer:

– Jeg har faktisk nogle 
færøske huer og det, man 
kalder ‘skóleistar’... hjemme-
futter; de er fra færøerne.

stil-veto
Selvom Elisabeth Herlufs-
dóttir kan fortælle, at hun 
sender op til 30 pakker om 
ugen til kunder overalt i 
Danmark og sommetider til 
Sverige og Norge, insisterer 
hun på ikke at have nogen 
webshop.

– Det er vigtigt for mig at 
have direkte kontakt med 
mine kunder. Også selvom 
det bare er et telefonopkald, 
en sms eller en besked på 
sociale medier, forklarer 
hun og uddyber:

– Vi bruger meget tid 
sammen med kunderne i 
butikken. På at rådgive og 
på at style. Der er ingen, der 
går ud af døren, hvis ikke 
jeg synes, at det, de har 
købt, er det rigtige for dem.

Kan du finde på at ned-
lægge veto?

– Det gør jeg faktisk tit. Vi 
giver en ærlig betjening, og 
jeg sender ikke folk afsted, 
hvis jeg ikke synes, at de 
ser godt ud.

Som noget nyt tilbyder 
Elisabeth Herlufsdóttir en-
til-en styling om tirsdagen, 
hvor man gratis kan få en 
time alene med hende i den 
lukkede butik.

GURLI ELBÆKGAARD
keramik

MICHALA EKEN
ULRIKE RAMIN
smykker

KUNSTHÅNDVÆRK
PÅ BRYGGEN

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

Julehygge den 10/12 kl.16-19.00

med 10% på alle varer!

elisabeth Herlufs-
dóttir har fået langt 
mere albuerum i 
L’unicas nye butiks-
lokaler.

AB’erne 
Leif og Bergthora
ønsker alle på Bryggen 
en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår

Traditionen tro er ju-
leudstillingen igen i år 
lavet af Addy Elmegaard
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Vi har åbnet to nye vug-
gestuegrupper i november, 
som allerede er ved at være 
fyldt. Så vi har i alt fem vug-
gestuegrupper og én børne-
havegruppe ud af de ti grup-
per, som huset kan rumme, 
fortæller leder i Børnehuset 
Fælleden Janni Christen-
sen.

Knap fire måneder efter 
at den nye, midlertidige 
daginstitution på Artilleri-
vej åbnede, er hun halvvejs i 
mål, og til januar åbner end-
nu en ny vuggestue- og bør-
nehavegruppe. Så mangler 
der kun de sidste to bør-
nehavegrupper, før Janni 
Christensen kan melde alt 
udsolgt.

– Det er gået hurtigere, 
end jeg havde regnet med. 
Også selvom det tager lidt 
længere tid at få fyldt bør-
nehavegrupperne, fortæller 
hun og uddyber:

– Der er størst behov for 
vuggestuepladser. Men vi 
åbnede også huset i august, 
hvilket ikke helt er det rig-
tige tidspunkt for rykket af 

børnehavebørn. Det store 
børnehaveryk sker i løbet 
af foråret og frem til august 
måned.

Dertil kommer, at mange 

børn i børnehavealderen 
enten allerede er skrevet op 
i en eksisterende institution 
eller går i en integreret in-
stitution og derfor blot ‘ryk-

ker op’ i et hus, de allerede 
går i.

– Derfor har vi brug for at 
gøre mere opmærksom på 
os selv overfor forældre til 
børnehavebørn. Og det har 
vi selvsagt ikke kunnet, før 
vi eksisterede fysisk, forkla-
rer Janni Christensen og 
fortsætter:

– Nu, hvor vi har en fun-
gerende børnehavegruppe, 
kan vi invitere forældre på 
rundvisning, så de kan se, 
hvad vi er for et hus, og at 
de midlertidige pavilloner 
er langt bedre, end det må-
ske lyder på papiret. For 
tiden har vi 12-15 forældre 
på rundvisning om ugen, så 
jeg er slet ikke i tvivl om, at 
vi nok skal få fyldt op.

Kongelig udflytning
I Børne- og Ungdomsfor-
valtningen så man ellers 
de på nuværende tidspunkt 
fire ledige børnehavegrup-
per som en mulighed for at 
få byens børnekabale til at 
gå op. Flere institutioner 

i og omkring Ørestad er 
nemlig malet op i et hjørne 
af pladsgarantiens krav om, 
at forældre har krav på en 
institutionsplads til deres 
barn maksimalt fire kilome-
ter fra hjemmet.

De eksisterende institu-
tioner kan ikke følge med 
børnetallet, og derfor fore-
slog forvaltningen, at en 
række børnehaver kunne 
udflyttes midlertidigt for 
at gøre plads til flere vug-
gestuegrupper. Konkret 
betød det blandt andet, 
at børnehavegrupperne i 
institutionen Kongeriget 
hver dag fra 1. december 
og indtil sommeren 2020 
skulle køres i bus fra Kon-
gelundsvej til Børnehuset 
Fælleden og tilbage igen 
om eftermiddagen. Den idé 
mødte imidlertid hård kri-
tik fra forældrene til børn i 
Kongeriget og blev plaffet 
ned i Børne- og Ungdoms-
udvalget, før den havde fået 
luft under vingerne. 

Børnehuset Fælleden har 
fortsat plads til flere børne-
havebørn og åbner løbende 
nye grupper i løbet af foråret. 
Der er rundvisning for inte-
resserede forældre hver uge. 
Datoerne kan ses på bhfael-
leden.kk.dk, hvor man også 
kan læse mere om husets 
profil, personale, politik og 
pædagogik.

fællEDEN

Tæt på fuldt børnehus til foråret
Selvom indskrivningen af både vuggestue- og børnehavebørn går hurtigere 
end forventet i den nyopstartede institution Børnehuset Fælleden, var huset 
kortvarigt i kikkerten som udflytterbørnehave for en pladspresset institution 
i Ørestad. De planer er nu droppet, og institutionsleder Janni Christensen 
forventer at have huset næsten helt fyldt med bryggebørn i løbet af 2020

Mulighed for spredte byger
DR lukker i foråret 2020 ambitiøst op for naturens danske godtepose. Over 
fem timer tager tv-serien ”Vilde, vidunderlige Danmark” os med på en magisk 
rejse i landskaber og årstider, blandt planter og dyr. Musikken, der skal holde 
os i hånden undervejs, er skabt af komponist – og bryggebo – Rasmus Zwicki 

Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Den journalistiske inspira-
tion, kreativiteten og fan-
tasien er tre troløse slægt-
ninge. De kommer, når de 
kommer. Og det er så ikke 
lige nu. Vi beklager venteti-
den – og bringer i stedet en 
bid fynsk vejrudsigt fra en 
efterårsdag midt i 90’erne:

”Der er mulighed for 
spredte byger.”

– Det kommer fra en vejr-
udsigt, jeg havde hørt i radi-
oen. Og det blev så titlen på 
det første stykke orkester-
musik, jeg komponerede, 
husker Rasmus Zwicki.

En vejrudsigt sat i musik 
for et ensemble. Det var den 
vej, vinden blæste for en 
spæd teenager på en villa-
vej i en odenseansk forstad. 
Han ville skabe musik.

– Min mor har vist stadig 
et stykke papir liggende i 
en skuffe, hvor jeg som 14-
15-årig har skrevet: ”Jeg vil 
være komponist”. Jeg fandt 
allerede dengang ud af, at 
min kærlighed til musikken 
ikke var at lære at mestre et 
instrument. Jeg havde spil-
let fløjte, violin og guitar, 
men det var ikke det, jeg vil-
le. Jeg ville finde på, skrive 
og læse noder og arrangere.

Lyden af en sø

Det har været grundmelo-
dien på Rasmus Zwickis no-
depapir lige siden. Siden er 
der kommet mere til.

– At være komponist 
handler også om at kunne 
høre noget, som ikke er. Og 
finde midlerne til at udtryk-
ke det. Det fascinerer mig, 

siger Rasmus Zwicki, der 
har tilbragt timer og dage 
i den danske natur – og da 
ikke mindst Amager Fæl-
led – i det knap halvandet 
år, han har arbejdet med 
musikken til ”Vilde, vidun-
derlige Danmark”.

– For eksempel at finde 
ind til lyden af en sø. Det 
er ikke vinden i sivene eller 

vandet, der klukker blidt, 
men oplevelsen af søen. At 

være i selskab med en sø, 
det har en lyd, en musik. 
Det vil jeg gerne formidle.

en overvægtig jukebox
Der er lagt lag på lag af 
formidlingsapparatet siden 
vejrudsigten i 90’erne. Teo-
retisk med musikskole, kon-
servatorium, undervisning i 
musikteori og senest et tre-
årigt ophold og en master 
i komposition på Guildhall 
School of Music and Drama 
i London.

Og praktisk i en over-
vægtig jukebox af vidtfav-
nende kompositoner – et 
musikalsk eventyr om en 
eddikesur drage, et værk 
skabt til et jubilæum i 
Fyns Kartoffelavlerlaug, 
operaen ”Konsumia”, 
soundtracks til museer og 
kendinge til P2, for blot at 
plukke lidt i det skaber-
værk der de seneste par år 
også har skabt midler til 
det daglige brød og vand, 
uden hvilket heller ikke 
komponister trives.

Miraklet er det samme
Han ser sund og glad ud, 
Rasmus Zwicki, her hvor 
”Vilde, vidunderlige Dan-
mark” er ved at tage endelig 
form.

– Jeg er glad. Og taknem-
melig. Det hele har været 
spændende og udfordrende.

Udfordringen i samarbej-
det med de to medkomponi-
ster Peter Due og Anthony 
Lledo. Glæden ved frugt-
barheden i at være tre.

Udfordringen i undervejs 

også at skulle skabe musik 
til billeder, der af produkti-
onstekniske årsager endnu 
kun var ønskescenarier. 
Glæden ved at det lykkedes.

Udfordringen i at få mu-
sikken til at spille sammen 
med billeder og tale. Glæ-

den ved fornemmelsen af at 
det er lykkedes.

– Musikkens rolle i ”Vil-
de, vidunderlige Danmark” 
har været at understøtte 
fortællingen. Målet er ikke, 
at man som seer skal fo-
kusere på musikken. Der 
er noget galt, hvis folk har 
lagt for meget mærke til 
musikken. Musikken skal 
være dér, hvor den påvir-
ker folk, uden at de ved det. 
Som komponist har man en 
kæmpe indflydelse på, hvad 
folk oplever.

Rasmus Zwicki håber, se-
erne får oplevelsen af, at al 
natur er stor.

– De store naturoplevel-
ser kan være alle steder. 
Miraklet er det samme, du 
skal bare opdage det.

FAKTA:

n DR's naturserie ”Vilde, 
vidunderlige Danmark” 
kommer på skærmen 
i foråret 2020 – i fem 
afsnit af en times varig-
hed. 

n Musikken til serien kan 
du også høre ved tre 
koncerter i Koncerthuset 
i DR Byen i begyndelsen 
af juni. Her medvirker 
DR SymfoniOrkestret og 
DR PigeKoret.

Bølgeskvulp, fuglekvid-
der og vinden i træerne 

på Amager Fælled har 
været inspirationskilde 
til Rasmus Zwicki kom-
positioner til DR’s nye 

naturserie.

Børnehuset Fælleden er 
fortsat forbeholdt bryg-
gebørn efter at planlagt 
udflytning af ørestad-
sunger er sløjfet.





10 BRYGGEBLADET 5. december 2019kultuR

deT  
sKeR  
På 
BRyGGeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚STIKKENDE JUL

Byg bihotel af bambus

❚ALTERNATIV JUL

Nokkefolket 
holder anderledes 
julemarked

❚FUNKy JUL

Far har en  
helt ny taske

❚NAIV JUL

Varme streger i 
kulden

Når man er en vild bi på 
farten, kan man godt have 
brug for at overnatte på et 
hotel. Så heldigvis for de 
små flyvende insekter er 
der den 14. december netop 
en workshop om, hvordan 
man kan bygge et bihotel af 
bambus, som man eventuelt 
kan bruge som en julegave 
til sig selv, en man holder af 
eller til en biperson i sit liv.

Inden selve workshoppen 
er der er børneforedrag for 
de 6 til 12-årige om vilde 
bier. Workshoppen kører i 
to omgange på dagen klok-
ken 13:00 og 15:00, og der 
er begrænset antal pladser, 
så tilmelding er nødven-
digt. Selve konstruktionen 
af hotellet foregår udenfor, 
så det vil være en fordel at 
huske varmt overtøj, både 
for børn og voksne.

Biworkshop, Haveforenin-
gen Faste Batteris Fælleshus, 
Ørestad Boulevard 8, den 
14. december, klokken 13:00 
eller 15:00. Tilmelding på 
info@planbi.dk. 

der skal både bruges sav 
og sandpapir, når der skal 
bygges bihoteller. Derfor 
skal børn huske at tage 
deres voksne med til work-
shoppen. Foto: PR.

Er du træt af store og pran-
gende julemarkeder, så er 
julemarkedet på Nokken 
måske noget for dig. Her 
er hygge, varme og spon-
tanitet i højsædet. Nok-
kefolket sætter et væld af 
boder op med keramik, 
bøger, legetøj, strikketøj, 
syltetøj og måske endda 
utøj. Ingen ved det rigtig 
endnu, men de lover at 
finde ud af det til selve ju-
lemarkedet. To ting er dog 
sikkert, og det er, at man 

kan købe mad og drikke, 
og at Birger Lassen spiller 
julemusik på harmonika 
og guitar. Hvis du vil købe 
mad, drikke, nogle af de 
spændende ting i boderne 
eller smide et par mønter 
i Birgers hat, så husk kon-
tanter, da MobilePay og 
dankort endnu ikke er nået 
helt ud til Nokken.

Nokkens julemarked, 
Nokken Strandvej 3, den 8. 
december klokken 12-16.

Har der været julemarked på Nokken i 14 eller 16 år? Arran-
gørerne kan ikke helt huske det, men de lover, at det bliver 
hyggeligt. Foto: Ricardo Ramirez

Det er 12 år siden, at James 
Brown gik bort, men hans 
musik lever stadig videre i 
allerhøjeste grad. Det bliver 
bevist den 7. december, når 
tributebandet Papa’s Got A 
Brand New Bag spiller op til 
en funky jule- og dansefest 
med alle de største sange 
fra The Godfather of Soul. 
Der bliver fyret op for Sex-
machine, It’s A Man’s Wor-
ld, Cold Sweat og selvfølge-
lig nummeret, som bandet 
har sakset deres navn fra: 
Papa’s Got A Brand New 
Bag.

Det er langtfra første 
gang, at bandet har fyret 
den af på scenen med James 
Brown-numre. Bandet har 
nemlig hele 25 år på bagen 
som tributeband, og de 
forskellige bandmedlem-
mer har blandt andet spil-
let sammen med Bikstok, 
Lucy Love og Baby Love. 

Helt i front skal Rudee G. Ri-
chards og Al Agami forsøge 
at gøre The Hardest Work-
ing Man i Showbusiness 
kunsten efter og synge san-
gene med den samme soul 
og energi som manden selv.

Koncert med Papa’s Got A 
Brand New Bag i kulturhuset 
den 7. december klokken 21. 
Dørene åbnes klokken 20.

Rudee G. Richards og 
Al Agami står i front 

for James Brown-
tribute bandet Papa’s 

Got A Brand New 
Bag, der spiller op til 

funky julefest i Kultur-
huset.

I denne kolde tid har Galleri 
Naif en varm juleudstilling, 
hvor mange af galleriets 
kunstnere udstiller deres 
smilende, umiddelbare og 
farvestrålende malerier. 
Billederne er alle en del af 
naivismen, der er en usko-
let malemåde, der opstod i 
1800-tallet som et modsvar 
til den akademiske kunsts 
formsprog og som en hyl-
dest og videreførsel af folke-
kunstens traditioner. Ved at 
forkaste de teknisk korrekte 
maleregler, søger de naivi-
stiske malere at tolke virke-
ligheden så umiddelbar som 
muligt for på den måde at 
give maleriet et stærkere fø-
lelsesmæssigt udtryk. Alle 
lørdage frem til udstilling 

slutter vil der være forskelli-
ge arrangementer, hvor jule-
hyggen er i top krydret med 
små overraskelser og gaver 
til galleriets gæster. Udstil-
lingens sidste dag er den 21. 
december og derefter holder 
Galleri Naif julelukket frem 
til den 26. december.

 Juleudstilling, Galleri Naif, 
Islands Brygge 1b, st. th., 9. 
november til 21. december, 
mandag til lørdag mellem 11 
og 17.

i Galleri Naif er der lige 
nu juleudstilling med 
kunstnere fra blandt 

andet Sverige, Danmark 
og Frankrig. Maleri: 

Christian Lloveras



Program
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Hyp hyp 
hurra

Der blev kippet med flagene og 
vrinsket i fryd, da offentligheden 
for første gang blev inviteret bag 

ballonhangarens imponerende 
træporte. Efter at have været 

afspærret i årevis er hallen atter i tip 
top stand og klar til at blive taget i 

brug af rideklubben

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

Allerede et kvarter før 
festlighederne skulle gå i 
gang, var en stor gruppe 
forventningsfulde menne-
sker stimlet sammen på 
stien på uden for rideklub-
bens grund på Amager 
Fælled. Forventningerne 
til den nyrestaurerede bal-

lonhangar var store, da Re-
aldania, der ejer grunden 
og alle bygningerne på 
den, fejrede afslutningen 
på halvandet års arbejde, 
med at sætte den 102 år 
gamle militærbygning i 
stand, med at invitere hele 
byen inden for. Gladest og 
mest lettede var dog de 
børn og heste, der langt 
om længe får deres sav-
nede ridehal igen. 

Ballonhangaren har 
været afspærret siden 
2015, fordi den davæ-
rende ejer Bygnings-

styrelsen vurderede, at 
bygningen var sam-
menstyrtningstruet. 

Sidenhen er hele 
arealet blevet opkøbt 

af Realdania By og Byg, 
der har restaureret den 

gamle hangar og ført 
den tilbage til sin oprin-

delige stand. Blandt 
andet ved at genopføre 

de enorme træporte.

størst var glæden hos 
ridevennerne, der 
endelig har fået deres 
ridehal igen. I dagens 
anledning serverede de 
kaffe og kage og solgte 
blandt andet muleposer, 
med den nyistandsatte 
hangar som motiv.
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Hangaren trak fulde huse og hunde. I de 
tilstødende gamle stalde blev der vist film-

klip fra bygningens militærhistorie.

Hangarens indre 
stod knivskarpt og 

selv det påma-
lede ‘Tobaksryg-
ning forbudt’ på 
endevæggen var 

tegnet op og stod 
tydeligere end 

nogensinde.

sporene efter 
Ballonhangarens 
militærhistorie er 
bogstaveligt talt 
ridset i bygningens 
mursten, hvor både 
invaderende tyskere 
og krigsfanger har 
efterladt deres 
navne til eftertiden.
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På sofarejse i 
vinterkulden
Med 15 år på bagen er Kirkegaards Antikvariat en perle på Bryggen. Glæden 
ved den fysiske bog, trykt i høj kvalitet og personligt udvalgt af en fagmand 
tiltrækker læsende, lyttende og ikke mindst visuelle kulturelskere. Indehaver 
Tommy Kirkegaard er selv en af dem. Det er måske derfor, han kører 
ufortrødent videre i en branche, som mange ellers har travlt med at erklære død

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

– Jeg prøver på at lave en 
boghandel, jeg gerne selv 
ville gå ind i, siger antikvar-
boghandler Tommy Kirke-
gaard. 

Op til jul markerer han 15 
år med Kirkegaards Antik-
variat, syv i Gunløgsgade 
og otte på havnefronten.

– Det er altid mig, der er 
her, og som årene er gået, 
kommer der flere og flere 
ting, jeg også ville have der-
hjemme, bemærker Tommy 
om sit antikvariats intime 
og personlige præg. 

Selve butikslokalet har 
høje stigereoler af solid træ-
kvalitet fastnaglet til væg-
gen. De skal kunne holde 
til mange og tunge bøger i 
genrer som design, filosofi, 
romaner og digte, bare for at 
nævne nogle få af de mange 
emner, der optager Tommy 
og dermed hans kunder. Lo-
kalet var fotostudie i mange 
år frem til 1995, drevet af en 
vis Löwenborg i brun kit-
tel og med mørkekammer 
i baglokalet. Tommy Kir-
kegaard fører på sin måde 
fototraditionen videre. Et af 
specialerne er nemlig foto-
grafisk kunst og fotobøger.

– Med fotokunst er vi 
måske lidt bagud i Dan-
mark, nævner Tommy Kir-
kegaard. Han gætter på, at 
fotokunsten har stået lidt 
i skyggen af vores stærke 
tradition for møbler og de-
signhåndværk, mens han 
lukker jalousiskabet til i 
sit flotte Kaj Kristiansen-
skrivebord. Han gør selv sit 
til at få fotokunsten ud over 
rampen med fotoudstillin-
ger i butikken og deltagelse 
i et projekt om fotobøger.

Rykker på et godt tip
Trods de mange genrer og 
bogtyper er reolerne i Kir-
kegaards Antikvariat ikke 
højere, end man kan nå 
øverste hylde fra en lille 
totrins-stigeskammel.

– Mange fatter det ikke, 
men jeg mangler faktisk 
bøger, bemærker Tommy 
Kirkegaard og beskriver 
sin forretningsmodel, hvor 
han køber af private.

– Jeg lever af mit ry. Det 
kan være enke i Charlot-
tenlund, der anbefaler mig 
videre, efter jeg har købt 
hendes afdøde mands bog-
samling.

En bogudgiver ringer 
Tommy Kirkegaard op med 
et tilbud om at have nogle 
eksemplarer af en bestemt 
bog til salg. Tommy takker 
pænt nej. Antikvarboghand-
lere er afhængige af, at folk 
henvender sig med bogsam-

linger fra dødsboer eller ef-
ter grundige oprydninger 
i hjemmene. Når det sker, 
rykker Tommy ud, nogle 
gange med en kollega fra 
branchen. Han understre-
ger, at de ikke er konkur-
renter, men at de supplerer 
hinanden. Makkeren har 
som regel en anden profil 
og interesserer sig for an-
dre typer bøger blandt de 
50-100 flyttekasser, der som 
oftest er tale om.

– Ikke to samlinger er 
ens, så hvis bare der er lidt 
interessant i samlingen, 
slår jeg til og tager det hele 
med hjem og sorterer, siger 
Tommy Kirkegaard.

Nettet mest til 
synlighed
Bevæger man sig ind i bag-
lokalet, er man stadig i bu-

tikken, men i et lidt mere 
afskåret univers. Her står en 
bænk til samtaler om bøger 
og andet vigtigt. Det kun-
ne eksempelvis være med 
stamkunden Steen Jørgen-
sen, forsanger i Sort Sol, en 
mand som Tommy Kirkega-

ard betegner som "højlitte-
rær". Langs væggene i bag-
kontoret står to Porsa-reoler 
af de helt stærke. De skal 
også bære på det allerhel-
ligste: fotobøgerne. På det 
fine teak-skrivebord står en 
beskeden computerskærm.

– Jeg var tidligt ude med 
nethandel i starten af nul-
lerne, tog billeder af bøger 
og vinylplader og sendte 
dem af sted. Da jeg åbnede 
butik i 2004 i Gunløgsga-
de, troede jeg faktisk, jeg 
skulle køre ren e-handel og 
så bare have lager herinde, 
erindrer Tommy Kirkega-
ard. 

Men allerede efter en 
uges tid gik det op for ham, 
at det analoge var det sjove-
ste. Bryggens hjertevarme 
og kontakten til kunderne 
havde gjort indtryk. Et an-
det vendepunkt kom den 
skæbnesvangre julimor-
gen i 2011, da skybruddet 
havde ramt. Tommy Kirke-
gaard måtte iført gummi-
støvler redde stumperne af 
sin daværende samling ved 
resolut at smide de fineste 
bøger op i vindueskarmen, 
væk fra vandmasserne. 
Med tiden er internettet 
mere blevet noget, han bru-
ger til synlighed end til 
salg, siger Tommy Kirke-
gaard. 80 procent af hans 
bogsalg stammer fra kun-
der, der kommer ind i bu-
tikken.

en bog er  
altid købt et sted
En ung mand i 30'erne 
kommer ind og spørger 
efter Franz Kafka på tysk. 
Tommy giver ham Kafkas 
Fortællinger med ud af 
butikken, både på original-
sproget og på dansk. Kun-
den får også en historie med 
om Max Brod, der udgav 
Kafkas bøger posthumt og 
et par fakta om udgivelsen. 

Tommy Kirkegaard – 
og dermed hans kunder 
– sætter stor pris på selve 
det sted, en bog bliver 
købt. En amerikansk tu-

rist kom engang ind og 
bad om nogle klassikere 
på dansk. Hun læste ikke 
dansk, men i samlingen 
vil hun gerne have nogle 
bøger fra de steder, hun 
havde rejst. Og det skulle 
være på lokalsprog, så hun 
fik Blixen, Ibsen og H. C. 
Andersen med hjem. Selv 
om turisten næppe får 
læst bøgerne, er den han-
del et pragteksempel på, 
at stedet betyder meget 
for læseoplevelsen. Tom-
my Kirkegaard har selv 
et yndlingsantikvariat et 
hemmeligt sted i Venedig. 
Han kender et andet i Rom 
med reoler på hjul.

– Jeg fik selv den tanke 
en gang, godt at se at nogen 
har gennemført den.

Rygtet om bogens død
Tommy Kirkegaard er kva-
litetsbevidst i forhold til 
bogtryk. Det skal man være 
som rigtig antikvarbog-
handler. I tider med digita-
lisering og hurtige digitale 
bogtryk af ringe kvalitet er 
der brug for en modvægt i 
form af ro og kvalitet. Hans 
synspunkt bakkes op af Ma-
ria Girsel, der er formand 
for Antikvarboghandlernes 
Forening.

– Bogtrykkerkunsten er 
kun gået ned ad bakke si-
den 1400-tallet, siger hun 
og nævner til gengæld, at 
digitaliseringen har masser 
af fordele i forhold til tilgæn-
gelighed og mulighed for 
adgang til sjældne bøger. 

Både Maria Girsel og 
Tommy Kirkegaard giver 
udtryk for, at digitalise-
ring ikke er af det onde. 
Det er blot en helt anden 
tankegang og opfattelse af 
kvalitet i læseoplevelsen. 
Tommy Kirkegaard ser in-
gen modsætning mellem 
at være travl og digital og 
samtidig tage sig tid til en 
god bog trykt i solid kvalitet 
med store bogstavtyper og 
blæk, der inviterer læseop-
levelsen ind.

– Det er rørende, når 
unge mennesker kommer 
ind og spørger mig, hvad de 
nu skal læse, efter den sid-
ste anbefaling jeg gav dem. 

Ved at handle i personligt 
drevne butikker som Kirke-
gaards Antikvariat støtter 
man op om netop den gen-
nemført personlige handel. 
Selvom Tommy sælger bø-
ger, han selv kan lide og har 
valgt, så er det ikke indhol-
det, der dikterer.

– Det handler om, at jeg 
gerne vil se nogen have 
glæde ved at købe den, næv-
ner Tommy, der sagtens 
kan have bøger om alt fra 
arkæologi til strik. Hvis de 
er flotte eller særlige.

Tommy Kirkegaard 
udvælger omhyggeligt 
hvilke bøger, der finder 
vej til antikvariatets 
hylder.

Lys og lun litteratur 
i vintermørket lok-
ker forbipasseren-
de ind i varmen. 



Claus Haagensen
Partner, Daglig leder, Ejendomsmægler, MDE
Tlf.: 61 22 41 81                     Mail: ch@paulun.dk

NYT NAVN – MEN STADIG 10 ÅRS ERFARING 

MED BOLIGSALG I DIT lokalområde

Går du med salgstanker så kontakt Paulun Bolig - Islands Brygge, 
for en uforpligtende boligsnak eller salgsvurdering.

Paulun Islands Brygge
Islands Brygge 81D
2300 København S
Tlf.: 3287 3080
Mail: bryggen@paulun.dk

Find ud af hvad din bolig er værd 
med Paulun Bolig
www.paulun.dk

• Stort netværk af potentielle købere til boliger langs Islands Brygge

• Et indgående kendskab til ejerforeningerne og ejendommene 
langs Islands Brygge.

• 6 butikker i København og et tæt samarbejde på tværs af byen sik-
rer dig et stort og engageret salgsteam, når din bolig skal sælges.

• Unikke markedsføringspakker og -muligheder samt et eksklusivt 
samarbejde med Boliga, giver de bedste muligheder for at ekspo-
nere netop jeres bolig for flest mulige købere.

4 gode grunde til at vælge Paulun Bolig Islands Brygge:
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Historieforvanskning eller blot 
almindelig uvidenhed?
Af: Frede Norbrink, 
Ballonparkens Historiske 
Selskab

Man kan i Bryggebladet 
side 2 læse en artikel om 
"Bryggens Bastion".

For et starte fra en ende af 
så er navnet det rene vrøvl.

For det første ligger 
"Bryggens Bastion" slet 
ikke på Islands Brygge, der 
som bekendt er bygget på 
en delvis opfyldning af sun-
det mellem Amager og Kø-
benhavn, men ligger måske 
mere på Amagerbro eller i 
Sundby.

En brygge er for øvrigt 
en bro/kaj ud til vandet, 
hvor man kan laste og losse 
forskellige skibe. Og værre 
endnu bliver det, hvis man 
undersøger, hvad en bas-
tion er.

Forklaring følger:
En Bastion er et militært 

forsvarsværk. Dem er der 
11 af på Christianshavn og 
hedder:

Enhjørningens Bastion, 
Panterens Bastion, Elefan-
tens Bastion, Løvens Bas-
tion,

Ulrichs Bastion, Sophie 
Hedvigs Bastion, Vilhelms 
Bastion, Carls Bastion, Fre-
deriks Bastion, Charlotte 
Amalies Bastion og Quintus 
Bastion. Alle bygget i sidste 
halvdel af 1600-tallet.

Alle Christianshavns 
bastioner er bygget for at 
forsvare København mod 
angreb fra syd, sydøst el-
ler øst. Ud over disse er der 
ikke flere bastioner på Chri-
stianshavn.

Det er derfor under al kri-
tik, at man fra Københavns 
Kommune ikke griber ind 
overfor denne gang histo-
rieforvanskning, nu hvor 
København er på vej til at 
få en ny bastion. Det er li-
geledes under al kritik, at 
der sidder historiske eks-
perter, som burde reagere, 
men ikke gør det. Navnet er 
i allerhøjeste grad med til at 
forvirre begreberne.

Forestil jer de kommende 
generationer, som lykkeligt 

uvidende tror, at der har lig-
get en bastion her. En for-
svarsbastion mod angreb 
fra ... Ja, det siger sig selv ... 
Amager. Ja, nu er Amager jo 
også en aggressiv, krigsfø-
rende nation, som man må 
forsvare sig imod. Så derfor 
vælger man så at "anlægge" 
et yderligere forsvarsværk 
udenfor de eksisterende hi-
storiske forsvarsværker ... 
Genialt! Så kan de lære det, 
dem dér ude på Amager.

Nu vil nogle så sige: Ja-
men, der ligger jo en slags 
militærinstallation med 
vold og voldgrav som nabo.

Ja, det gør der, og det er 
det fredede øvelsesanlæg 
"Faste Batteri", som siden 
1700-tallet har været brugt 
til at afprøve forskellige 
både danske og andre na-
tioners erobrede kanoners 
evne til at ramme mål ude 
på øvelsesterrænet på Ama-
ger Fælled.

Så dette anlæg "Faste 
Batteri" er ikke en bastion, 
men et øvelsesanlæg, så det 
kan da ikke være her, idéen 
til navnet stammer fra.

Hvem der så har fået den 
geniale idé at kalde det 
kommende boligområde for 
"Bryggens Bastion", må stå 
hen i det uvisse, for jeg kan 
da ikke forestille mig, at 
nogen vil lægge navn til så 
megen uvidenhed om Kø-
benhavns historie.

Det er selvfølgelig klart, 
at navnet "Bryggens Bas-
tion" er mere sexet end 
navne, hvor "Batteri" eller 
lignende ord indgår. Men 
en eller anden navngivning 
af det kommende kvarter, 

som forholder sig til virke-
ligheden, ville dog være at 
foretrække.

Med håbet om at man våg-
ner inde hos Københavns 
Kommune, vi ser gerne, at 
man retter den åbenlyse 
fadæse, inden den når for 
langt ud i folkebevidsthe-
den.

svar fra Anders Bo 
Bach, direktør i Bach 
Gruppen København 
A/s

Tak for interessen i ejen-
domsprojektet Bryggens 
Bastion.

Grunden, som med ti-
den vil blive bebygget med 
125.000 kvadratmeter, 
strækker sig fra Ørestads 
Boulevard til Amagerfæl-
ledvej.

I den vestlige del af grun-
den (som støder op til Øre-
stads Boulevard) ligger 
det fredede fortidsminde, 
som hedder Faste Batteri, 
og som naturligvis vil fort-
sætte med at hedde Faste 
Batteri.

Vi er i dialog med både 
Slots- og Kulturstyrelsen 
og Københavns Museum 
omkring den fremadrettede 
formidling af fortidsmindet, 
herunder opsætning af ka-
noner, informationstavler 
med videre.

Den fremtidige vej, som 
skal køre øst om fortidsmin-
det og nord om ejendoms-
projektet, kommer til at 
hedde Faste Batteri Vej. Det 
blev besluttet af Vejanke-
nævnet i 2017. Et valg, som 

vi støtter, da det er med til 
at formidle fortidsmindet 
Faste Batteri.

På den resterende del af 
grunden opføres der ti nye 
bygninger. Vi er i fuld gang 
med at bygge i den østlige 
del, og vi arbejder os mod 
vest.

Disse nye bygninger og 
byrummene imellem dem 
har vi samlet valgt at kalde 
Bryggens Bastion, og man 
kan læse mere om ejen-
domsprojektet på www.
bryggensbastion.dk.

Ligger Bryggens Bastion 
på Islands Brygge?

Lige sydvest for matrik-
len ligger metrostationen, 
som åbnede for 17 år siden. 
Den hedder Islands Brygge 
Metrostation. Det har nok 
været et af elementerne, 
som har gjort, at vi aldrig 
har stillet spørgsmålstegn 
ved, om projektet ligger på 
Islands Brygge.

Hvorfor hedder projektet 
Bryggens Bastion?

Der er tale om et moderne 
sammensat navn, hvor der 
har været fokus på, at nav-
net skulle kommunikere et 
slægtskab til den militære 
historie i området. Det sy-
nes vi er opnået med navnet 
Bryggens Bastion.

I forbindelse med navn-
givningen af projektet i 
2017 havde vi en rådgiver til 
at hjælpe med opgaven, og 
der blev også gravet i områ-
dets historie.

Inspirationen til navnet er 
blandt andet kommet fra de 
mange rigtige bastioner på 
Christianshavn, men også 
fra det forhold, at fortids-
mindet Faste Batteri histo-
risk har været et øvelses-
område, hvor man kunne 
øve artilleristerne på noget, 
der lignede en bastion.

Således hedder det på 
side 78 i “Guide til Køben-
havns Befæstning” fra 1996 
om Faste Batteri: “I 1825-26 
blev der opført et stort nyt 
øvelsesbatteri med en lille 
fire-bastionær befæstning, 
efter Frederik VI kaldt 
"Frederiksgave".

København 
er fyldt med 
overskudsjord fra 
byggepladser
Af Hans Vasehus, By & Havn

I den seneste tid har de-
batten om jordtransporten 
til den kommende Lynet-
teholm raset. Beboere og 
sejlere i området har forstå-
eligt nok været bekymrede 
og har ment, at By & Havn 
har ’jord i hovedet’ og ikke 
har fokus på de gener, jord-
transporten kan medføre i 
de berørte områder. Vi har 
ikke jord i hovedet, men vi 
har meget overskudsjord 
i København, og det skal 
transporteres væk på den 
ene eller anden måde. 

Netop nu kører der cirka 
300 lastbiler om dagen med 
jord til jorddepoterne i ydre 
Nordhavn – og de kører 
også tilbage igen. De kører 
gennem Østerbro og ud til 
Nordhavn forbi de mange 
beboere, som bor i områ-
det. Og det har de gjort i en 
lang årrække. Jorddepone-
ringen i Nordhavn udvider 
byens areal med cirka 1 
procent. Og udvidelsen af 
Nordhavn fortsætter den 
tradition med indvinding 
af land, som er sket i Kø-
benhavn de seneste 400 
år. Tænk bare på Sydhavn, 
Christianshavn, Østerbro 
fra Strandboulevarden mod 
vandet og så videre.

Det er landindvindinger, 
der i dag bruges til nye, bæ-
redygtige bydele, hvor kø-
benhavnerne og erhvervs-
livet kan finde bopæl nær 
centrum. Og det er der ble-
vet taget godt imod – alene 
Århusgadekvarteret er i dag 
en blomstrende bydel, hvor 
københavnerne flokkes for 
at nyde godt af områdets ak-
tiviteter og ikke mindst nyde 
den nye badezone. Den kom-
mende opfyldning på Lynet-
teholm skal ligeledes rum-
me rekreative muligheder 
for både boliger og erhverv 
og udgøre en vigtig del af 
den nødvendige stormflods-
sikring af København.

Indtil nu har den gængse 
metode til at transportere 
overskudsjord i København 
været via lastbil, og det vil 
det fortsat være. For over-
skudsjorden kommer fra 
flere steder – lige fra Hr. og 
Fru Jørgensens have, når 
der skal anlægges ny ter-
rasse – til de største bygge- 
og anlægsarbejder i byen. 

I By & Havn hører vi ind 
imellem, at det meste af 
overskudsjorden i Køben-
havn kommer fra de store 
anlægsarbejder som for 
eksempel metrobyggeriet. 
Men i realiteten er det kun 
10-20 procent af de årlige 
jordmængder, der stam-
mer fra de større anlægs-
arbejder. Resten hentes fra 
et utal af mindre projekter 
rundt omkring i byen. Sam-
let set er det store mængder 
jord, der i dag fragtes på 
lastbil igennem byen og ud 
til de snart opfyldte depoter 
i Nordhavn. 

Der transporteres cirka 
3.000.000 tons jord om året 
til depoterne i Nordhavn. 
Og det er en jordmængde, 
der ikke ser ud til at falde i 
de kommende år, hvor nye 
bydele og metrostræknin-
ger skal anlægges. Derfor 
vil der fortsat være behov 
for jordtransport fra køben-
havnernes projekter. 

Så lastbilerne er der alle-
rede, og de er nødvendige 
for udviklingen af Køben-
havn. Det er også nødven-
digt med et nyt depot, når 
vi snart er færdige med op-
fyldningerne i Nordhavn.

Det giver god mening 
at have det næste jordde-
pot i København så tæt på 
byggepladserne som mu-
ligt. På den måde undgår 
man at belaste klima og 
miljø mere end højst nød-
vendigt ved lange trans-
portveje og efterfølgende 
risiko for forurening af 
grundvandet, hvis jorden 
deponeres på vores drik-
kevandsmagasiner inde i 
landet. Spørgsmålet lige 
nu er derfor: Hvordan får 
vi jorden frem til Lynette-
holm? 

Skal jorden fortsat køres 
på lastbil via Østerbro til 
Nordhavn og derfra lastes 
til en pram og sejles til Ly-
netteholm?

Skal jorden køres til et an-
det sted i byen og lastes på 
en pram og sejles til Lynet-
teholm?

Skal jorden køres til Ly-
netteholm, så den ikke skal 
transporteres både på last-
bil og pram?

Det er nogle af de spørgs-
mål, som vil blive vurderet 
i den VVM-undersøgelse, 
som netop nu er i gang.

Godt at København gør klar til 
byggeri af flere boliger
Af formand for Dansk 
Byggeri Hovedstaden Mads 
Raaschou

Det er ikke kun hvert år 
ved studiestart, at der er 
rift om de små boliger i Kø-
benhavn. Med 10.000 nye 
borgere hvert år og et sti-
gende antal ældre, singler 
og studerende der rykker 
til hovedstaden, er der hele 
tiden stor efterspørgsel på 
boliger og særligt små bo-
liger. 

Derfor er det både for-
nuftigt og nødvendigt, at 
Københavns Kommune 
dropper sit krav om, at nye 
boliger i gennemsnit skal 
være mindst 95 kvadrat-
meter store. I oplægget til 

Københavns nye kommu-
neplan bliver der lagt op til, 
at kravet i fremtiden kun 

gælder for 50 procent af alt 
nybyggeri. Det vil på sigt 
uden tvivl betyde, at det er 

efterspørgslen, der styrer 
størrelsen på de nye boliger 
– frem for en utidssvarende 
regel på rådhuset. 

Der bliver brug for de 
60.000 boliger, som Køben-
havns Kommune planlæg-
ger skal bygges frem mod 
2031. Men lad være med at 
vente med at udvikle for ek-
sempel Refshaleøen og Klø-
verparken til boligbyggeri 
til slutningen af perioden. 
Der er et behov for flere 
boliger her og nu, og derfor 
bør den opgave rykkes frem 
til at gå i gang langt tidli-
gere. Så kan vi hurtigere 
sætte gang i byggeriet af 
nye boliger til de tusindvis 
af mennesker, som hvert år 
kommer til hovedstaden.
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1. Artillerivej snører sig fra Njalsgade til 
Vejlands Alle. En del af gaden havde et 
andet navn før. Hvilket?

 
 a. Amager Fælled Gade
 b. Bonderosestien
 c. Lossepladsvej

2. Den tidligere havnedirektør gav navnet 
til en gade som er delvis blevet erstattet 
af Hilmar Baunsgaards Boulevard i 
Bryggen Syd. Gaden eksisterer ikke 
mere. Hvad er hans navn?

 a. Harald Petersen
 b. Thorvald Borg
 c. Jens Steglich-Petersen

3. Kulturhuset i Havneparken er en 
erstatning for et medborgerhus som lå 
bag Radisson Blu Scandinavia hotel. 
Hvilket navn havde medborgerhuset?

 
 a. Kulturværftet
 b. Kasernen
 c. Gimle

4. I en del år var der en festplads i 
Havneparken – syd for kulturhuset. I 
centrum var der skroget af en tidligere 
færge som sejlede i Limfjorden. Hvilket 
navn havde den? 

 a. Plagen
 b. Pinen
 c. Plinten

fagREgistER

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse. 
Egilsgade 34 kld. 
www.tigertræning.dk

Børnetøj
dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

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

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

ejendomsmæglere
EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk

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

elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

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

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

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

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

Frisører
Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

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

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

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

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

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

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

Kiropraktorer
Bryggens Kiropraktor
Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen
Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund
Amager Boulevard 128 A · 32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Konfliktrådgivning
Nethe Plenge
51 33 05 67 · www.plengenet.dk

Lokalråd
Islands Brygge Lokalråd/
Bryggens Borgerforening
Beboerhjørnet – Leifsgade 7
www.islandsbryggeslokalraad.dk

Læger

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

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

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

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

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

Musikforeninger
Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

Psykologer
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

Psykoterapi
Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk 
Psykoterapeutforening 
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

Rengøring
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02 
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

Rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

skoler & institutioner
Bryggens Børne & Ungdomscenter
Artillerivej 71C
Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18
www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

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

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

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

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

Take Away
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram, Anne-Birgitte 
Reersted Andersen,  Anne-Grete Kruse og 
Jannie Andersen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

Tryllekunstnere
Michael Frederiksen
magi@trylle-michael.dk
www.trylle-michael.dk
20 92 70 03

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

VVs
Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

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

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønsk-
ninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog 
koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der 
sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til  
redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbehol-
der sig ret til at redigere opslagene.

Kæreste Nina
Vi ønsker dig et kæmpe til-

lykke med den første runde 

fødselsdag lørdag den 10. 

december. De sidste 10 år 

har været en fest med dine 

skønne ideer, grin, musik,  

gymnastik og livsglæde.

Tak fordi du er dig.

Kærlig hilsen
Mor og Papa


Her kan din annonce stå!


Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)
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Tekst og foto: Jean Gauthier

kiRkE

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

Søndag d. 15/12 kl. 11 
Familiegudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 22/12 kl. 11 
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Tirsdag d. 24/12 kl. 13 og 14.30 
Julegudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

Tirsdag d. 24/12 kl. 16 
Julegudstjeneste 
ved Mik Kjerulff

Tirsdag d. 24/12 kl. 23.30 
Midnatsgudstjeneste
ved Per Ramsdal

GUDSTJENESTERHAns TAusens KirKe
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Test din viden - svar
1. (c). Lossepladsvej. Navnet 
blev ændret i 2012.
2. (b). Thorvald Borg. 
Jakob Thorvald Borg blev 
havnedirektør i 1917.

3. (c). Gimle. den tidligere 
magasinbygning blev revet ned 
i 2001.
4. (b). Pinen. Færgen sejlede fra 
1960 til 1978. i 1978 indviet man 
sallingsundbro.

Onsdag d. 11. dec. kl. 17.30
JuleFroKosT i HerreHJørneT
Vi skal hygge og have noget god mad. Det er kun for mænd, og tilmelding er 
nødvendig til Ruben på ruben.harbo@gmail.com

TOrsdag d. 12. dec. kl. 14.00
TorsdAgscAFé med 
luciAopTog og JuleHygge

Nogle af bryggens dejlige 
børnehavebørn går Lucia 
og giver en lille koncert. 
Bagefter er der kaffe, 
juleboller og julehygge i 
salen. Det koster 20 kr. 
for kaffe m.m., og alle er 
velkomne.

Fredag d. 13. dec. kl. 16.00
JuleKoncerT med  
muKo og rus-KoreT
MUKO, Musikstuderendes Kor 
under ledelse af Nenia Zenana 
synger julen ind.
Denne koncert sprudler af ungdom 
og begejstring. De studerende 
har længe glædet sig til at synge 

julemusikken og til at lytte til 
juleevangeliet, som bliver læst op af 
en gammel kending ved koncerten. 
Enkelte elskede julesalmer er 
udvalgt til fællessang, kom og syng 
med - gratis adgang.

lørdag d. 14. dec. kl. 16.00 i kirken i øresTad
JuleKoncerT med  
sogneTs gospelKor
Sognets nystartede gospelkor under ledelse af Simon Hinz er klar med 
deres første koncert, som selvfølgelig står i julens tegn. BEMÆRK AT 
KONCERTEN ER I KIRKEN I ØRESTAD! Gratis adgang.

søndag d. 15. dec. 
kl. 11.00
FAmilieguds-
TJenesTe  
og JuleFesT
Lars Ahlmann Olesen står for 
familiegudstjenesten. Efter 
gudstjenesten er der juleboller, 
dans om juletræet, pølser - og hvem 
ved - måske kommer julemanden? 
Det bliver i hvert fald hyggeligt. Det 
koster 20 kr. pr. person at deltage i 
festen, og tilmelding er nødvendig til 
kirkekontoret senest 10/12.

Onsdag d. 18. dec. kl. 19.30
evensong
Kom i julestemning med Evensong 
– den gamle engelske tradition 
fra 1500-tallets universitetskirker. 
Med læsninger, kor- og fællessang. 

Medvirkende er studenterpræst 
Inger Lundager, kammerkoret 
Musica, kirkens sangere og kirkens 
organist Britta Bugge Madsen.

Vi slutter sæsonen af og ønsker hinanden glædelig jul. Alle er velkomne, 
også selvom man ikke har gået til babysalmesang. Efter gudstjenesten er 
der kaffe, saft m.m.

Tirsdag d. 17. dec. kl. 16.00
bAbysAlmesAngsgudsTJenesTe
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Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til islands 
Brygge. Oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

’noter’. det er ganske 
gratis. Redaktionen 
forbeholder sig ret 
til at redigere i de 
indsendte tekster.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Forvirrende efterår. Udsigten 
fra redaktionens køkkenvin-
due har været blokeret af stil-
lads og plastik i mange uger. 
Så det var glædeligt at få 
udsigten tilbage i sidste uge. 
Nu kan vi igen holde øje med 
det våde men også forholds-
vis milde efterår… så mildt 
at kirsebærtræet i gården er 
gået i blomst, snydt til at tro 
at det er foråret.

Andre muligheder 
for at se Disco-
verys kanaler
Yousee som bekendt valgt 
at fjerne kanalerne Kanal 
4, Kanal 5, 6eren, Canal 9, 
TLC, Discovery, Investiga-
tion Discovery, Discovery 
Science, Animal Planet, 
Eurosport 1 samt Eurosport 
2, men de kan streames via 
Dplay eller Stofa web-TV. 
Du kan også få kanalerne 
via Boxer TV som kan ses 
med en stueantenne.
Bryggenet håber, at 
Discoverys kanaler ven-
der tilbage til Yousee i en 
eller anden form i løbet af 
2020, men indtil videre må 
de brugere, der vil have 
kanalerne altså finde dem 
andetsteds.

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

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

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

Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

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

1000/1000 

Mbit/s

Læs mere på 
bryggenet.dk

På hovedet eller 
spejlvendt. En del 
læsere opdagede 
og kommenterede, 
at Rema 1000’s 
annonce på side 7 
i sidste nummer 
var på hovedet. 
Det var ikke en fejl. 
Det var et ønske fra 
annoncøren. An-
noncernes indhold 
og opsætning er 
kundens ansvar. 
Bryggebladet over-
vejer dog at indføre 
et ”roteringstillæg” 
fremover.

Fra brugt tøj til Camerata 
Øresund. Med støtte fra 
blandt andet genbrugsfor-
retningen Genbryggen er det 
muligt for Hans Tausens Kir-
ke at præsenterer baroken-
semblet Camerata Øresund 
ganske gratis. Kirkeorganist 
Britta Bugge Madsen skriver:
”Musikken består af både 
kendt og ukendt julemusik 

fra eksempelvis Italien, 
Tyskland Frankrig og Norden: 
Elskede arier fra Händels 
Messias og Bachs Juleora-
torium, Corellis Julekoncert, 
svensk og islands julemusik, 
for nu at nævne noget af dét, 
som vi får forærende fra den 
musikalske godtepose. Fran-
cine Vis er aftenens sangso-
list, og musikernes eminente 

spil kender bryggeboerne fra 
tidligere år, hvor musikerne 
har brilleret, netop med 
juleoratorier og Messiasop-
førelser”.

Camerata Øresund kan op-
leves søndag, den 8. decem-
ber, kl. 16.00 i Hans Tausens 
Kirke. Koncerten er gratis.

Tag hen hvor kaffen 
gror. Café og kafferi-
steri, Roast Coffee, i 
Vestmannagade, er 
så småt i gang med 
at arrangere en kaf-
ferejse til Colombia 
i foråret 2020. På 
rejsen besøger 
man blandt andet 
de bønder, der lige 
netop dyrker de 
kaffebønner, der 
kværnes i Vestman-
nagade. Læs mere 
om turen på Roast 
Coffee’s Facebook-
side: Roast Cof-
fee Origin Trip To 
Colombia.   

Julebanko succes. Selvom 
der står 5.000,- på checken 
blev det til lidt mere; næsten 
7.000,- kroner. Pengene 
bruges til støtte til Heklas 
pigehold.
- Der var rigtig god opbak-
ning fra bryggeboerne og 

arrangementet må betegnes 
som en kæmpe succes med 
cirka 200 deltagere, skriver 
arrangørerne. 
Det er ikke utænkeligt at 
arrangementet gentages i 
2020. Vi elsker banko.
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NEUMANNS NATUR

Hestens herligheder
I krig eller kærlighed, hesten er ikke til at vrinske af. Den har betydet alt, 
og selv Fælleden vil vinde ved mere hovslag og bid

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

De danske politiheste for-
svandt fra Islands brygge 
for år tilbage, men er tilbage 
igen på Amager, dog ikke 
lokalt. Deres tilbagevenden 
har cementeret, at Amager 
har flest heste i Danmark 
målt på alt. Flotte og maje-
stætiske ser de ud, og vi har 
alle følelser i klemme hos 
dem. Enten er de himmel-
ske herligheder; spørg en-
hver pige på rideskolerne og 
de cirka 150.000 hesteejere, 
der er i Danmark. Andre ser 
dem som helvedeshingste, 
da man enten er bange el-
ler utryg af ukendskab eller 
grundet dårlige oplevelser.

Verdens farligste 
pattedyr
Måske ikke, men heste 
vejer let 500 kilo og er et 
flugtdyr, der reagerer på alt 
usædvanligt. Nogle gange 
er det så meget i petitesse-
afdelingen, at man måber. 
Små blade der falder ned, ja 
selv en menneskeprut kan 
være flugtfremkaldende. 
De store politiheste er top-
trænet i at ignorere lyde, 

bevægelser og overflader 
og har rutinerede politiryt-
tere til at holde dem trygge. 
Men mange er kommet til 
skade fra hesteryg. Alle ryt-
tere er med garanti smidt af 
en hest. Fuld fortjent har et 
exit fra en hesteryg været 
uskønt og pludseligt. Anede 
ikke hvad jeg lavede, og det 
fandt hesten ud af på føje 
tid, og der lå jeg på den fros-
ne jord. Vraltede tilbage til 
stalden, hvor hesten allere-

de havde stået et stykke tid 
med det der smil om mulen.

Bider grønt
Det er ofte godt at have dyr 
til at nedbide naturen, så 
der bliver plads til forskel-
lige organismer, som græs 
eller andre planter blot vil 
kvæle. Hvis man for eksem-
pel blander køer og heste 
sammen på Fælleden, vil 
de græsse forskelligt. Køer 

skal have noget helt grønt, 
der kan forarbejdes i de 
fire maver. Heste kan spise 
mere varieret, eksempelvis 
tørt græs, lidt bark med 
mere, så man får ”ryddet 
op” på forskellige måder.

Det er også sundt for dy-
rene, da de ikke overfører 
parasitter til hinanden, da 
de ofte er artsspecifikke. Så 
mit julehåb ville være, at der 
de kommende år kunne gå 
heste og kvæg sammen på 
Fælleden. Hestene spiser vi 
traditionelt ikke, så jeg vil 
da gerne være med til at 
adoptere nogle heste, der 
for eksempel skal på aftægt. 
De kunne så fast bo på Fæl-
leden og så få nye kvægven-
ner år efter år. Det ender 
naturligvis med, at de får 
deres egen SoMe-platform.

Usynlighedskappe
Hesten er en kongetrone 
til at se og opleve dyr fra. 

På en eller anden måde ser 
rovfugle, grævling, hjorte-
vildt med flere ikke de men-
nesker, selv i røde jakker, 
der sidder på hesten. De 
afkoder kun, at der kommer 
et firbenet ufarligt væsen. 
Man har jo sit egen varme-
apparat med og sidder stort 
set inde i en Harry Potter-
usynlighedskappe og ser 
hjorte, duehøg med mere. 
Ryttere fortæller, at de rider 
forbi rovfugle, der sidder i 
træer eller på pæle, og kan 
næsten klappe dem. Hjor-
tene græsser blot videre, 
når man går forbi. Måske 
er det julegaven, I skal give 
hinanden, at opleve naturen 
fra en krikke, gerne en is-
lænder, de kan gå uden for 
stier, er mere rolige og let-
tere at ride.

Ridning på recept
Jeg har tidligere gennem-
ført en række naturvejled-
ningshesteture for men-
nesker med blandt andet 
dårlig ryg, stress med 
mere, og det var en succes. 
Det er naturligvis en dyr 
behandling, men helt sik-
kert den rette pris, hvis den 
kan flytte mennesker heni-
mod et bedre liv. I mange år 

har man med succes lavet 
ridning for handicappede. 
Børn med ADHD og autis-
me har jeg oplevet blive helt 
rolige på heste. Hvad der 
sker i mødet mellem hesten 
og barnet er svært at forkla-
re, men det er sgu stort.

Med eller uden gennem-
gribende udviklingsforstyr-
relser, med eller uden frygt 
og bæven, tag over på ride-
skolen eller ved foldene og 
sig hej til hestene. De lugter 
godt, ser godt ud og gør me-
get godt.

Hestehygge med 
panserbasserne.


