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skæve møbler

Designvirksomheden out-sider 
leverer møbler til de offentlige 
rum, og det kræver, at man kan 
tænke skævt og hele tiden være 
et skridt foran udviklingen. 
Blandt andet med genbrugs-
plast og intelligente møbler.

Årets kunstner

Gurli Elbækgaard fra Form-
verk er blevet kåret som Årets 
Kunstner af Københavns Kom-
munes Kunstforening med 
et værk, der både kaldes for 
Bulefadet og æbleskivepanden.

Blast med Britt

Big bandet Blast har 40 års 
jubilæum, og det bliver fejret 
med et brag af en koncert i 
Kulturhuset. Et af bandets tre 
sangerinder er bryggebo Britt 
Hein, der blandt andet har 
sunget i flere Disneyfilm.

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

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 

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: lukket · tirs., ons., fre.: 9.30-

17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Frisør på Islands Brygge 1B
Book din tid på hairbydahl.dk

Bryggen ser lyset
Selv i det dybeste mørke er 
der lys. Copenhagen Light 

Festival fejrer for tredje 
gang lyset i den mørke 

vinter. I år er Havneparken 
indgangsporten til festivalens 

rute fyldt med lyspunkter.
Læs side 6

Bryggens Vask og Rens

Åbningstider: 
man., tirs., ons. og fre. 11-18 · tors. 11-16 · lør. 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00  

Priseksempler:
❚ Habit  ........................... 170,-
❚ Buks  ............................. 80,-
❚ Jakke ............................ 90,-
❚ 1 dyne & 1 pude .......299,-
❚ Vask pr. kg .................. 70,-
❚ Rens og vask af tæpper 

polstrede møbler efter aftale

NY EJER
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Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Et årelangt gravearbejde i 
Bergthorasgade nærmer 
sig sin afslutning, men 
HOFOR er allerede klar til 

at køre det tunge maski-
neri ud på Bryggen igen. 
Udskiftningen af rørene 
mellem Havneparken og 
Artillerivej, der har stået på 
siden sidste vinter, er nem-
lig en del af en større plan 

om at omrokere på forsy-
ningsledningerne. Og nu, 
hvor de nye rør er lagt, er 
det blevet tid til at lukke de 
gamle. 

Det betyder, at der fra 
februar og frem mod som-
merferien vil blive gravet 
i gaden Islands Brygge ud 
for Drechselsgade. Her lig-
ger nemlig de gamle rør, 
der løb under havnen, indtil 
etableringerne af en af boli-
gøerne på Enghave Brygge 
betød, at forsyningslednin-
gerne netop her måtte sløj-
fes. Derfor blev nye gas- og 
vandrør ført gennem HOF-
OR's kun få år gamle tunnel 
mellem Kalvebod Brygge 
og Havneparken og videre 
op gennem Bergthorasgade 
til Artillerivej. Nu, hvor dét 
arbejde er ved at være af-

sluttet, er tiden kommet til 
at lukke endegyldigt for ha-
nerne på de gamle rør.

Venstresving forbudt
Mens arbejdet står på, bli-
ver der nedlagt seks par-
keringspladser på Islands 
Brygge ved Drechselsgade. 
Derudover bliver Islands 
Brygge indsnævret til ét 
spor, så biler på vej ind mod 
byen må holde tilbage for 
biler på vej ud. Slutteligt 
bliver det forbudt at lave 
venstresving fra Islands 
Brygge ind på Drechsels-
gade og fra Drechselsgade 
ud på Islands Brygge.

HOFOR satser på, at hul-
lerne kan lukkes og trafik-
ken vende tilbage til norma-
len inden sommerferien.

NYHEDER
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HOFOR stikker endnu  
en gang skovlen i Bryggen
Atter en gang laver HOFOR huller i vejene på Bryggen 
for at rode med rørene i undergrunden. Denne gang står 
Drechselsgade for tur

starten går for afslutningen 
af selineskoven
Sidste etape af byskoven ved Selinevej går nu i 
gang efter at have været på standby på grund af 
anlægsloftet
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

I foråret 2017 blev tusindvis 
af morgenfrue-, valmue-, 
og kornblomstfrø spredt 
på engen mellem Selinevej 
og Amagers østkyst, og i 
august stod blomsterhavet 
i fuld flor. De tusindvis af 
farverige blomster var en 
del af den proces, der skulle 
modne jorden og bane vejen 
for den planlagte byskov 
ved Selinevej. 

Anlægsloftet
Siden er der plantet mange 
tusinde træer på arealet, 
men færdiggørelsen af sko-

ven stødte desværre træ-
kronen mod anlægsloftet. 
Det kommunale anlægsloft 
er fastsat af regeringen og 
Kommunernes Landsfor-
ening og sætter grænsen 
for, hvor mange penge kom-
munen må bruge på anlæg. 
Uanset om kommunen har 
penge på kontoen. Derfor 
skal politikerne hvert år 
prioritere, hvilke projekter 
der er vigtigst at gennem-
føre inden for rammerne af 
anlægsmåltallene.

Således har byskoven 
altså været sat på bero. Men 
nu fremrykker Teknik- og 
Miljøforvaltningen nogle af 
de projekter, der har været 
sat på bero. Blandt andet 

færdiggørelsen af bysko-
ven, som derfor kan gå i 
gang i 2020.

der var smæk på far-
verne i sensommeren 

2017, da blomsterengen 
ved Selinevej blom-

strede. Den er med til at 
forbedre jorden, så den 

kommende byskov får så 
gode vækstbetingelser 

som muligt. Engen skulle 
have blomstret igen i 

2018, men det satte den 
rekordvarme sommer en 

stopper for. Men blom-
sterne var tilbage i 2019. I 
løbet af de kommende år-
tier skulle området gerne 

springe i skov.

standset cykelstiudvidelse 
bliver genstartet
Punktvise udvidelser af cykelstien langs Islands 
Brygge, der har været sat på bero på grund af 
anlægsloftet, bliver etableret i 2020
Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

En udvidelse af cykelstien 
langs gaden Islands Brygge 
har været på tegnebræt-
tet siden cykelstrategien 
2011-2025 blev vedtaget i 
december 2011, fordi kom-
munen allerede dengang 
vurderede, at antallet af 
cyklister på strækningen 
ville stige. En vurdering 
der blev endnu mere aktuel 
med etableringen af Lille 
Langebro, der fører adskil-
lige tusinder flere cyklister 
langs Islands Brygge og op 
ad blandt andet Reykjaviks-
gade og Vestmannagade. I 
den forbindelse er der plan-
lagt og finansieret en række 
tiltag, der skal gøre cykli-
sternes færd gennem Bryg-
gen mere gnidningsfri. 

Men som så mange andre 
projekter har udvidelserne 
været sat på bero på grund 
af anlægsloftet, der sætter 
den øvre grænse for, hvor 
mange penge kommunen 
må bruge på anlæg hvert 
år. Men fordi Teknik- og 
Miljøforvaltningen nu har 
fået lidt mere at rutte med 
inden for anlægsrammen, 
bliver en række tiltag nu 
fremskyndet. Blandt andet 
cykelstiudvidelsen, der der-
for bliver sat i gang i løbet 
af 2020.

Der etableres to venstre-
svingsbaner for cyklister 
på cykelstien på Islands 
Brygge samt en ny fodgæn-
gerkrydsning på Islands 
Brygge ved Reykaviksgade. 
Dermed bliver det muligt at 

svinge til venstre fra Islands 
Brygge og ned ad henholds-
vis Reykjaviksgade og Vest-
mannagade når man kom-
mer ad Islands Brygge fra 
Langebro uden at genere de 
cyklister, som kommer fra 
Lille Langebro og fortsæt-
ter ligeud.

For at få plads til svingba-
nerne er det nødvendigt at 
fjerne seks parkeringsplad-
ser på Islands Brygge på 
bygningssiden, da vejbanen 
skal forskydes mod byg-
ningerne. Parkeringsplad-
serne vil blive reetableret 
på havnesiden af Islands 
Brygge i forbindelse med 
etablering af svingbanerne.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen forventer ikke, at 
arbejdet får konsekvenser 
for hverken antallet af par-
keringspladser eller for kir-
sebærtræerne.

I en mail til Bryggebladet 
om udvidelserne skriver 
Teknik- og Miljøborgme-

ster Ninna Hedeager Olsen:
– Det er glædeligt, at vi 

har fået mulighed for at 
fremrykke nogle af de pro-
jekter, som vi i budgetafta-
lerne har fundet penge til. 
Blandt andet er jeg glad for, 
at vi nu kan gå videre med 
punktvise udvidelser af cy-
kelstierne på Islands Bryg-
ge tidligere end planlagt, 
som skal forbedre sikkerhe-
den og fremme cykelflowet. 
Desværre må andre projek-
ter fortsat være i bero, fordi 
regeringens anlægsloft sæt-
ter en stopper for de projek-
ter, som skal gøre Køben-
havn til en bedre by at leve i.

Forskellige punktvise 
udvidelser af cykelstien 

langs Islands Brygge, som 
har været sat på standby 

på grund af anlægsloftet, 
bliver nu etableret. 
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
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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

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

Kuliltemåling
- Er du ryger?

- Er det på tide at holde op?

- Ønsker du et hurtigt og synligt resultat?

Du kan få gratis kuliltemåling på Islands 
Brygge Apotek, samt vejledning og rådgivning 
omkring rygestop.

Dette sker mandag d. 3/2-2020 kl. 9:30 – 17:30

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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,-

 

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

Fælledens dyr kan få egen 
bro over Vejlands Allé
Kommunen vil undersøge muligheden for at lave en 
såkaldt faunapassage over Vejlands Allé, så dyr fra 
Amager Fælled og Kalvebod Fælled kan krydse den 
befærdede vej i sikkerhed

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

En faunapassage over Vej-
lands Allé, der skal gøre det 
muligt for dyr at komme fra 
Amager Fælled til Kalvebod 
Fælled uden at vove sig ud i 
trafikken er blandt de idéer, 
kommunen vil undersøge i 
løbet af de kommende fem 
år. Det fremgår af det for-
lag til en ny naturparkplan 
for Naturpark Amager, som 
Teknik- og Miljøudvalget 

drøftede på deres møde 
mandag aften. Planen rum-
mer en lang række tiltag 
for det 3500 hektar store 
areal, der strækker sig fra 
Islands Brygge i nord til 
Kongelunden og det meste 
af Amagers Sydkyst, og 
skal gælde fra 2020 til 2025. 
Naturparkplanen skal opda-
teres hvert femte år, og den 
nye plan erstatter derfor 
den gamle, der har været 
gældende siden 2015. 

sammenhæng
Idéen om en faunapassage 
blev sået, da Teknik- og Mil-
jøudvalget i september 2019 
drøftede placeringen og ud-
formningen af de hovedind-
gange og blå støttepunkter, 
som også er en del af natur-
parken. I den forbindelse la-
vede et samlet udvalg en så-
kaldt protokolbemærkning: 
”Udvalget mener, at der 
skal arbejdes intensivt med 
faunapassage, så Amager 
Fælled og Kalvebod Fælled 
bliver ét sammenhængende 

naturområde. Byggeriet af 
Vejlandskvarteret har gjort 
dette behov større.”

Omrokering
Det er dog ikke det eneste 
sted i naturparkplanen, at 
Vejlandskvarteret har sat 
sit fingeraftryk. Selve af-
grænsningen af Naturpark 
Amager ændrer sig også 
som konsekvens af, at byg-
geplanerne på Amager 
Fælled er flyttet fra Stran-
dengen til Campinggrun-
den. Det betyder, at Stran-
dengen nu bliver en del af 
naturparken, og Camping-
grunden bliver trukket ud. 
De facto udgår 23 hektar 
jord af parken, mens der 
tilføjes 40 hektar. Dermed 
vokser Naturpark Amager 
med 17 hektar.

Redningskrans til 
padderne
Naturparkplanen rummer 
en lang række indsatser, 
som kommunen vil arbejde 

med i de kommende fem 
år. Blandt andet fortsætter 
kampen mod de invasive 
arter gyldenris og japansk 
pileurt på Amager Fælled. 
Derudover vil der også 
blive etableret endnu flere 
paddehuller, og så skal det 
gøres lettere for padder at 
forcere de stejle kanter i 
den landskabelige kanal på 
den nordlige del af Amager 
Fælled.

FAunApAssAge:

n En faunapassage er et 
anlæg ved en vej eller 
jernbane, som dyr kan 
passere over uden at 
blive skadet af eller være 
til gene for trafikken. 
De kan både være broer 
over eller tunneler under 
veje eller jernbanestræk-
ninger og bygges oftest, 
hvor der lever og færdes 
mange dyr.

planerne om at bygge 
på campinggrunden i 

stedet for på Stran-
dengen har, ifølge 

politikerne i Teknik- 
og Miljøudvalget, 

skabt behov for en 
'faunapassage' over 

Vejlands Allé.
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Vidste du, at du kan holde fødselsdag, bryllup, 
konfirmation og barnedåb med direkte udsigt til 

vandet i vores hotelrestaurant The Harbour? 
De rummelige selskabslokaler inviterer masser 

af dagslys indenfor – og skaber de rette rammer for den 
næste mærkedag i din familie. Vi glæder os til at se jer!

Læs mere på www.theharbour.dk

FAMILIEFEST 
VED VANDET

Bryggebladet søger en opsøgende annoncesælger
Er du god til at sælge? For-
står du at sætte dig i annon-
cørernes sted og skabe en 
handel, der er god for begge 
parter? Vil du gerne have 
muligheden for at sætte dit 
præg på en lille virksom-
hed? Og er du ansvarsbe-
vidst og selvkørende?

Så er det lige præcis dig, 
vi har brug for. Bryggebla-
det søger en opsøgende 
annoncesælger, der kan se 
Bryggebladets uudnyttede 
potentiale som en avis med 
stor støtte i et lokalområde, 
der er i en rivende udvik-
ling. Du skal kunne finde 
de større annoncører, der 
ligger uden for Bryggen, 
fortælle dem om de mange 
fordele ved at annoncere i 
avisen og sørge for, at sam-
arbejdet med dem bliver til 
gavn for begge parter.

På Bryggebladet bliver du 
en del af et hold, der elsker 
at lave avis og elsker Bryg-
gen. Vi kender Bryggen 
og bryggeboerne, men vi 
mangler én, der kan omsæt-
te den viden til nye annon-
cører, der ligger uden for 
vores område. Vi kan for-
syne dig med en masse in-
formationer avisen og Bryg-
gen, men det er dig, der skal 
være klar til at opsøge, gen-

nemføre og afslutte en afta-
le med helt nye annoncører, 
der måske ikke har hørt om 
Bryggebladet før.

Vi forestiller os:
 ❙ At du har en eller anden 

form for salgserfaring
 ❙ At du enten er under 

uddannelse, freelancer 
eller pensioneret

 ❙ At du har en forståelse 
for, hvad Bryggebladet er 
for en avis

 ❙ At du er klar til arbejde 
omkring 5-10 timer i 
ugen fordelt ud over flere 
dage

 ❙ At du har et 
grundlæggende 
kendskab til at arbejde i 
regneark

Det er en fordel, men ikke 
et krav, at du har tilknyt-
ning til Bryggen.

Vi tilbyder:
 ❙ En mulighed for 

at skærpe dine 
salgsteknikker og skabe 
stor vækst

 ❙ Et job fyldt med 
personlig frihed

 ❙ Et hold af dedikerede 

medarbejdere, der elsker 
Bryggebladet og bakker 
dig op.

Honorar
Der betales honorar i form 
af provision af annoncesal-
get. 

Er du interesseret, så 
send en kort ansøgning og 
cv til redaktion@bryggebla-
det.dk. Har du spørgsmål 
om jobbet, kan du sende 
dem til samme adresse.

Om Bryggebladet
Bryggebladet udkom for før-
ste gang i 1993 og drives på 
non-profit basis med en høj 
grad af lokal arbejdskraft. 
Bladets formål er at udvikle 
og understøtte bydelsiden-
titeten og den sociale og 
kulturelle sammenhængs-
kraft på Islands Brygge ved 
at fremme debat om lokale 
forhold og eksponere lokale 
aktiviteter. Bryggebladet 
har et oplag på 9.700 aviser.

16. JANUAR  2020

28. ÅRGANG  NR. 1

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S

Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk

* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 

beliggende på Islands Brygge*

Skal vi 
også sælge 
din bolig?Amagers rammemand 

      Professionel indramning

      på eget værksted 

· Indramning af malerier, 

  litografi er og plakater

· Alu- og trærammer 

  på specielle mål 
  samt standard mål

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00 

Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

SIDE 10 og 11
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Nyt år

Velkommen til 2020 og farvel 

til 2019. Vi ser tilbage på et 

begivenhedsrigt år på Bryggen 

med en ny bro, en ny bydel, en 

ny stjerne og en gammel bal-

lonhangar.

Ny sushi

I december slog Tingting og 

Shuchau Chen dørene op til de-

res nye sushirestaurant Wami 

Sushi på Islands Brygge. På 

restauranten kan man blandt 

andet får sushi ad libitum

Ny ven

Kasper Schwartz-Mikkelsen er 

frivillig rollemodel for en dreng 

på 9 år gennem Red Barnets 

projekt Barnets Ven. Han fun-

gerer både som slags storebror 

og en ligeværdig rollemodel.

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 

Den nye Hekla Park er klar til indvielse

Efter 8 års ventetid er kunstgræsbanen i Hekla Park endelig kommet og er klar 

til indvielse af teknik- og miljøborgmesteren den 31. januar.

Læs side 2

Foto: Andreas Kirkeskov 

www.bryggebladet.dk

FIND OS PÅ:

Fridykker klar til VM 
efter ny personlig 
rekord
Bryggebo og fridykker Camilla 
Salling Olsen har for nyligt sat en ny 
personlig rekord i længdedyk til et 
stævne i Solrød Svømmehal og har 
dermed kurs med VM til sommer

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Henrik Morsing
redaktion@bryggebladet.dk

150 meter. Så langt svømme-
de fridykker Camilla Salling 
Olsen til et stævne i Solrød 
Svømmehal i midten af ja-
nuar på et enkelt åndedrag. 
Det var ikke blot en ny per-
sonlig rekord for Bryggens 
havfrue, det var også det 
længste dyk af alle danske 

deltagere til stævnet, både 
mænd og kvinder. Hendes 
tidligere personlige rekord 
var på 139 meter, så at dykke 
150 meter, hvilket svarer til 
seks baner i en almindelig 
svømmehal, er med Camilla 
Salling Olsens egne ord et 
‘imponerende dyk’.

Det var kun en enkelt 
svensk herre, der med et 
dyk på 157 meter svømme-
de længere under vand end 
bryggeboen til stævnet.

Ud over længdedyk skulle 
fridykkerne også dyste i, 
hvor længe de kunne holde 
vejret liggende stille i vand-
overfladen. Her lykkedes 
det hende at holde vejret i 
4 minutter og 49 sekunder, 
hvilket var nok til at sikre 
hende en andenplads. 

– Det er en helt okay op-
start på stævnesæsonen for 
mig, og jeg ser frem til at 
skulle deltage ved VM i for-
sommeren, skriver Camilla 
Salling Olsen, der ud over at 
være fridykker også har en 
kandidatgrad i konkurren-
ce- og eliteidræt, i en mail.

VM i fridykning er i år i 
Serbien og starter den 1. 
juni

Camilla salling Olsen er ikke 
uvant hjemme på et podium. 
I midten af januar fik hun en 
flot 2. plads i et fridykker-
stævne i Solrød Svømmehal.
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Viggo Kampmanns Plads 5 • København S
Tlf. +45 5365 4010 • Mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram

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

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

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

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

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

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

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

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

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

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

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

Vi glæder os til at byde dig  
velkommen på Bryggens hyggespot

klip eller tage annoncen 
med og få 20 % rabat på hele 
regningen i Januar og Februar 

måned.

BOLDKLUBBEN HEKLA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 
på Hekla Park, onsdag den 26. Februar 2020 kl. 19.00. 

DagsorDen:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning 
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning  
5. Regnskab
6. Indkomne forslag  

(Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)
7. Valg jf. § 6  stk. 1&2
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en uge 
(19/2-20) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på 
dagsordenen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2020 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er 
stemmeberettiget.

Vel mødt.
Bestyrelsen       
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.
samt at følge os på Facebook  bkhekla  

Familiært vinotek med  
italienske vine åbner på Bryggen
Det nyåbnede vinotek Corvina i Thorshavnsgade havde en velbesøgt reception i weekenden. Vinotekets ejere vil 
videregive de italienske vinbønders passion for vinen videre til vindrikkere på Bryggen

Tekst og foto: Kenneth Dürr 
redaktion@bryggebladet.dk

Rå murstensvægge, levende 
lys og masser af italienske 

vin. Det lyder måske som en 
romantisk aften for to, men 
i lørdags var det rammerne 
for Bryggens nye vinotek 
Corvinas reception, der 

har slået dørene op i Thors-
havnsgade.

Og netop de rå mure var 
med til at de tre ejere slog 
til med det samme de satte 

deres fødder i lokalet. De 
vidste bare, at her skulle 
der være et vinotek med 
de italienske vine, som de 
selv elsker. De tre ejere er 

Tommy Westergaard, hans 
kones kusines mand, Peter 
Svendsen, og Kasper We-
stergaard, der er Tommys 
søn.  Det er ikke helt et til-
fælde, at det er tre familie-
medlemmer, der står bag 
vinoteket. De vil nemlig 
gerne videreføre det famili-
ære, som man finder hos de 
italienske vingårde, der har 
leveret vine til deres hylder.

- Det er den kærlighed 
og passion som en italiensk 
vinbonde har, som vi gerne 
vil sælge videre, siger Kas-
per Westergaard.

Venskab
Derfor har de tre ejere selv 
besøgt alle de vingårde, 
som de sælger vine fra, og 

mange af vinbønderne er 
blevet deres venner. Det 
hele startede faktisk med at 
de mødte en helt særlig vin-
bonde i Italien

- Vi har cyklet meget i 
Norditalien som familie, 
hvilket ofte førte os til 
vinsmagning ved Monte 
Santoccio. Efter at vi havde 
kommet der gennem 10 år 
udviklede det sig til et ven-
skab, og vi begyndte at joke 
med, at min far skulle sælge 
vinen i Danmark, fordi han 
havde købt så meget. Den 
joke har vi så valgt at reali-
sere, fortæller Kasper We-
stergaard.

Det er gennem deres ven-
skab med vinbonden fra 
Monte Santoccio, at de er 
kommet i kontakt med man-
ge af de andre vine, som de 
sælger i Corvina. Fælles for 
dem alle er, at familie og vin 
er noget man tager seriøst

- Vinbonden fra Monte 
Santoccio er meget ære-
kær om sin vin. Han vil for 
eksempel ikke have, at det 
står i et supermarked, siger 
Kasper Westergaard.

Corvina har åben fredag 
og lørdag, og den første 
onsdag i hver måned afhol-
der de vinsmagning.

der var rustik 
italiensk hygge for 
alle pengene, da 
Bryggens nye vino-
tek Corvina holdt 
reception i lørdags.
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det  
skeR  
pÅ 
BRyggen
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚FESTIVAL

se lyset på Bryggen

Er du mørkeramt eller mør-
keræd i de mørke vintermå-
neder, kan du få tiltrængt 
lysterapi, når Copenhagen 
Light Festival for tredje 
gang tænder for den store 
kontakt og kaster lys og far-
ver på byens rum.

Igen i år kaster festivalen 
lys over Bryggen med hele 
seks værker, der indgår i 
en omfattende lysrute, der 
viser vej til i alt 14 værker på 

blandt andet Englandsvej, 
Holmbladsgade og ved Ler-
gravsparken. 

gå ind i lyset
Ruten starter på Bryggen, 
hvor værket ‘Formation’ 
på den gamle pakhusmur i 
Havneparken fungerer som 

en indgangsport til rutens 
mange lyspunkter. Fra top-
pen stråler det andet lys-
værk ‘Xi’an’, som består af 
seks orber, lavet af brugte 
spraymalingdåser, der ka-
ster lys ned over de, som 
passerer gennem porten.

På den anden side af Kul-
turhuset Islands Brygge bli-

ver de gamle togskinner fra 
Bryggens industrifortid op-
lyst i røde og blå farver, og i 
kulturhusets panoramavin-
duer ud mod vandet kører 
et loop af 24-timers kinesi-
ske nyhedsudsendelser. 

dommedag/
Valentinsdag
Fredag den 14. februar vi-
ses det audiovisuelle værk 
‘Dark Night of Humanity’, 
som tager afsæt i den nu 
afdøde fysiker Stephen 
Hawkins' pessimistiske 
forudsigelser, der kun gav 
menneskeheden 100 år 
mere at leve på Jorden. Det-
te muntre budskab iscene-
sætter komponist Christian 
Rønn og producent Palle 
Vedel med video, samples, 
elektronik og stemmer. 
Værket vises kun denne ene 
aften, og der er fri entré.

Lysværkerne i Havnepar-
ken kan opleves hver dag 
mellem 17-22 fra 1. til 3. 
februar. Værket ‘Dark Night 
of Humanity’ vises dog kun 
fredag den 14. februar klok-
ken 18:30-21:30. Der er fri 
entré. Det fulde program for 
Copenhagen Light Festival 
kan findes på copenhagen-
lightfestival.org.

Værket Formation er skabt 
specifikt til muren i Havne-
parken, hvor arkitekt Marie 
Erstad og lyskurator Vivian 
Nagy er blevet inspireret af 

kontrasten mellem den grove 
overflade og de mønstre, der 

opstår, når planter slynger 
sig op ad muren. 

illustration: pR

❚SANG OG FOREDRAG

Qvortrup unplugged

Henrik Qvortrup er både 
berømt, berygtet, respek-
teret og foragtet for sin 
kompromisløse og til tider 
skruppelløse tilgang til 
journalistik og sin kniv-
skarpe analytiske sans og 
forståelse for den politiske 
proces. Det er med andre 
ord en mand med usædvan-

lig indsigt i det politiske ma-
skinrum, der lægger vejen 
forbi Mogens Dahls Kon-
certsal i aften. 

Sammen med sin fætter 
Thomas Qvortrup forud-
sagde han i deres politiske 
podcast Borgen Unplugged 
Jakob Ellemanns kandi-
datur til formandsposten i 

Venstre, længe inden der 
overhovedet var optræk til 
formandsskifte i partiet. 
Omvendt har han også spist 
sin egen gamle stråhat, 
brasseret i rødvin, på lands-
dækkende TV, fordi han i 
2010 havde spået det umu-
ligt for Liberal Alliance at 
krybe over spærregrænsen.

tys-tys

Mest kendt er han dog nok 
fra Se og Hør-sagen, hvor 
en it-specialist, der blev 
kendt som ‘tys-tys-kilden’, 
lækkede personfølsom data 
fra Nets til bladet, hvor 
Qvortrup var chefredaktør 
på det tidspunkt. Det gav 
ugebladet adgang til infor-
mationer om blandt andet 
kendte danskeres brug af 
kreditkort. Sagen endte 
for Henrik Qvortrups ved-

kommende med, at retten 
i Glostrup i november 2016 
idømte ham et års betinget 
og tre måneders ubetinget 
fængsel samt 200 timers 
samfundstjeneste. En dom 
der blev stadfæstet i Østre 
Landsret i august 2017.

genopstanden fra de 
dømte
Efter at have været persona 
non grata i mediekredse i ti-
den umiddelbart efter Se og 
Hør-sagen lykkedes det dog 
for Henrik Qvortrup at gøre 
comeback. Både som kom-
mentator for TV2 samt i sit 
eget radioprogram Q&A på 
hedengangne Radio24syv. 
Derudover nørder han nu 
politik i podcasten Borgen 
Unplugged og i web-tv-
programmet Borgen Late 
Night sammen med politisk 
kommentator Lars Trier 
Mogensen.

Foredrags- og sangaften 
med Henrik Qvortrup i 
Mogens Dahls Koncertsal 
onsdag den 29. januar klok-
ken 20:00. Billetter koster 
250 kroner plus gebyrer og 
kan købes på billetlugen.dk 

Henrik Qvortrup har 
som journalist og 
redaktør stået både 
foran og bag mikrofo-
nen og trukket mange 
overskrifter, ikke 
mindst om sin egen 
person.
Foto: PR

❚NATuR

Fælledfamilier  
på naturtur

Giv familien frisk luft, jord 
under neglene og kyndig 
vejledning og gode fif til 
naturoplevelser på Amager 
Fælled, når naturvejleder 
Thomas Neumann, be-
rømt fra sin naturklumme 
i Bryggebladet, guider til 
Fælledens mange herlighe-
der. 

‘Naturfamilier’ er Dan-
marks Naturfredningsfor-
enings påfund og har til 
formål at hjælpe børnefa-
milier med at få mere gavn 
og glæde af naturen. Det 
gør de ved at planlægge gui-
dede ture og skabe netværk 
mellem familier, der sam-
men kan tage på ture i det 
grønne og planlægge natu-
raktiviteter. Når man tilmel-
der sig, bliver man tilknyt-
tet en lokal facebookgruppe 
med andre naturfamilier i 
området.

Turen på Fælleden er før-
ste skridt mod et netværk af 
naturfamilier her på Bryg-
gen, hvor man kan høre 
mere om naturfamiliepro-
jektet og få idéer til, hvad 
man kan lave i det fri.

Tur på Amager Fælled for 
måske kommende naturfa-
milier lørdag den 8. februar 
klokken 10-11:30. Mødested 
ved rideklubben. Turen er 
gratis, og tilmelding foregår 
på naturfamilier.dk. 

naturfamilieprojek-
tet skal gøre naturen 

mere tilgængelig 
for børnefamilier, 

blandt andet på 
Bryggen.

Foto: Kim Bjærre

Værkerne på Bryggen 
indgår i en længere rute 
rundt på Amager, hvor 
adskillige værker lyser op 
i mørket.
illustration: Copenhagen 
Light Festival.
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❚uDSTILLING

kFuM i kiB

Tilbuddet gælder alle inside-out t.o.m. 1/9. Find LETZ SUSHI på Islands Brygge - Snorresgade 1. 

2 FOR 100

*2 for 100-tilbuddet må kun benyttes én gang pr. ordre og gælder kun  
inside-out ruller i januar og februar. Gælder ikke ved bestillinger via eksterne 

leveringspartnere. Tilbuddet kan ikke kombineres med rabataftaler.

Frit valg mellem alle
inside-out ruller søn-tor*

De Grønne Spejderes histo-
rie på Bryggen kan dateres 
helt tilbage til 1924, selvom 
drengespejdergruppen først 
blev rigtigt indlemmet i 
KFUM i 1937. Islands Bryg-
ges Lokalhistoriske For-
ening og Arkiv står i sam-
arbejde med fotograf Palle 
Vedel bag den fotoudstilling, 
der indtil den 16. februar er 
at finde i Den Hvide Box i 

Kulturhuset Islands Brygge. 
Originale sort-hvide fotos, 
suppleret med enkelte i 
farve fortæller om spejder-
gruppens aktiviteter mellem 
1937 og 1987. 

Fotoudstilling om KFuM-
spejderne på Bryggen i 
Kulturhuset Islands Brygge 
frem til den 16. februar. Gra-
tis entré.

❚BøGER

Læs med Liselotte 

Trænger du til en skønlitte-
rær saltvandsindsprøjtning 
i de mørke vinteraftener, så 
kommer Weekendavisens 
boganmelder Liselotte Wie-
mer til undsætning, når hun 
i Kulturhuset Islands Bryg-
ge giver en personlig gen-
nemgang af sæsonens nye 
danske og nordiske bøger.

Liselotte Wiemer har 
masser af forslag med til 
både nyheder og genudgi-
velser, der kan kandidere til 
en plads på natbordet frem 
mod forårets komme. Hun 
guider til nye tendenser, 
men opfordrer også læsehe-
ste til at ride i nye litterære 
retninger. 

Inspiration til vinterens 
og forårets læsning med 
Weekendavisens litteratur-

anmelder Liselotte Wiemer 
i Kulturhuset Islands Brygge 
den 12. februar klokken 19. 
Arrangementet er gratis, 
men kræver tilmelding på 
kulturhusetislandsbrygge.
kk.dk. 

Liselotte Wiemer er 
cand.mag. i dansk og 

har derudover læst 
teologi og filosofi. 

Hun har i mange år 
været litteraturan-
melder, senest på 

Weekendavisen.
Foto: PR

❚POESI

Lyrik i lænker 
I næsten et helt årti, fra 2008 
til 2017, sad Mahvash Sabet 
indespærret i Evin-fængslet 
i Teheran, der er kendt som 
dét fængsel, Irans politiske 
fanger er forsvundet hen si-
den den iranske revolution. 
I løbet af de ti år, hun til-
bragte i fangenskab, dømt 
alene for at tilhøre det reli-
giøse minoritetssamfund 
Bahá’í, skrev hun adskillige 
digte på servietter og toilet-
papir, som blev smuglet ud 
fra fængslet af venner. Dig-
tene er sidenhen blevet re-
digeret, oversat fra persisk 
og nu udgivet under titlen 
‘Prison Poems’. 

Digtene er nu sat til musik 
af Lasse Thoresen og bli-
ver opført for første gang i 
Danmark i samarbejde med 
Mogens Dahls Kammer-
kor. Dertil kommer Maiken 
Mathisen Schau på fløjte, 
David M. A. P. Palmqvist på 
horn og ikke mindst Karen 
Lise Mynster, der reciterer 
digtene.

Aftenen indledes af Sven-
David Sandströms solo for 
horn Lamento in Lontano 
og efterfølges af Peter Gun-
nar Peterssons mørke og 
sjælfulde suite Aftonland. 
Teksterne til suiten er fire 
digte fra den svenske nobel-
pristager Pär Lagerkvists 
digtsamling af samme 
navn. Lagerkvists eksisten-

tielle digte og Peterssons 
komposition opføres af Mo-
gens Dahl Kammerkor.

Første danske opførelse 
af Mahvash Sabets/Lasse 
Thoresens ‘Prison Poems’ i 
Christians Kirke, lørdag den 
1. februar klokken 20:00. Bil-
letter koster 185 kroner – 95 
kroner for studerende – og 
kan købes på billetlugen.dk.

den iranske digter og 
politiske fange Mahvash 

Sabet skrev sine digte 
igennem de ti år, hun 

sad fanget i Evin-fængs-
let i Teheran, der også 

bliver kaldt Evin uni-
versitet på grund af de 

mange intellektuelle, der 
sidder indespærret der.

dengang far var dreng stod KFuM for Kristelig For-
ening for unge Mænd. Men efter at unge kvinder også 
blev lukket indenfor i foreningen i 1982, står M’et nu i 
stedet for Mennesker.
Foto: Lokalhistorisk Forening og Arkiv.





9BRYGGEBLADET 30. januar 2020 MiNDE

knud Rasmussens  
hus ligger på Bryggen

En ny mindetavle for Knud 
Rasmussens pryder nu muren foran 
Islands Brygge 5, hvor den berømte 
polarforsker boede med sin familie i 
bydelens unge dage

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Mange går rundt og hæv-
der, at den verdensberømte 
polarforsker Knud Rasmus-
sens hus ligger i Hunde-
sted. Men det forholder sig 
rent faktisk sådan, at han, 
længe før han rykkede til 
Halsnæs, havde til huse 
her på Bryggen, som derfor 
måske retteligt burde have 
heddet Grønlands Brygge. 

Når nu det ikke forholder 
sig sådan, så må det næst-
bedste være, at hans efter-
mæle bliver æret med en 
mindetavle på den bygning, 
på adressen Islands Brygge 
5, hvor han boede sammen 
med sin familie fra 1908-
1910. Man fraflytter selv-
sagt ikke Islands Brygge 
uden en god grund, og det 
havde Knud Rasmussen da 
også, da han i 1910 rejste 
til sin fødeø Grønland og 
grundlagde Thulebasen. 

Knud Rasmussens mange 
ekspeditioner til Grønland 
har givet enormt videnska-
beligt afkast, og efter hans 
femte Thuleekspedition 
blev han udnævnt til æres-
doktor ved Københavns 
Universitet. Han havde 
også stor folkelig gennem-
slagskraft og bliver af man-
ge opfattet som en folkehelt.

Mindetavlen er bekostet af 
AB Islands Brygge 3-5.

Med tungen lige i 
munden og pas-

set lige i vatter blev 
mindetavlen for Knud 
Rasmussen sat op på 
muren foran Islands 

Brygge nummer 5.

VIVA tager imod alle slags selskaber alle ugens dage

Vi har plads til op til 92 siddende gæster i restauranten
og op til 150 personer ved stående buffet/tapas.
 
Vi laver bryllupper, receptioner, barnedåb, konferencer. 
 
Følg os på www.facebook.com/Restaurantviva,  
hvor I vil få tilbudt at være med til vinsmagninger,  
gourmet middage og intimkoncerter.
 
Ring på 2725 0505 eller skriv på viva@restaurantviva.dk

DINERS CLUB MENU
3 retter 300 kr.

+billetgebyr 10 kr.

Forret
Koldrøget vestfjordlaks

syrnet fløde, løgaske, sprødt rugbrød og salturt
 

***

Hovedret
Dampet vesterhavstorsk

syrlig romanesco, cremesauce af blåmusling,  
friteredekapers og stenbidderrogn

 
***

Dessert
Sorbet på bagte æbler

tykmælkskum, knust småkage og estragonstøv

Dining Week på Viva
Fra den 7. - 16. februar

Igen i år er Restaurant Viva at finde til årets
Dining Week 2020.

Vi byder jer velkommen på vores restaurant-
båd i en varm og maritim atmosfære.

Ombord på båden tilbyder vi en aften på 
vandet med en unik udsigt over Københavns 
kanal.

Kabyssen på Viva laver mad med nordisk 
udtryk og med nordiske råvarer i sæson.

Vores besætning sørger for udsøgte vine og en
fantastisk service, som vil navigere jer mod en
uforglemmelig aften.

Vi håber vi ses!
Hilsen Viva Crew

Februar / Marts 
Foretter

Stenbiderrogn med rødløg, sprød kartoffel, kærnemælk og dildolie
Håndpillede rejer rørt med dildemulsion, sprød crouton, østerskarse og frisée

Mellemretter
Bagte jordskokker med æble, blåmuslinger, eddikepulver og estragonskum
Dampet torsk med muslingefrikassé, blomkål, tørret grønkål og røget olie

Hovedretter
Pocheret unghane med stegt kejserhat, syrlig bøgehat, kyllingeskind og hønsefumé
Okse Sous Vide med oksehaleragout, bagt skalotteløg, okseglace og syltede perleløg

Desserter
Sorbet af bagte æbler med tykmælksskum, estragon og knust vaniljesmåkage

Crème Brûlée med basilikumsorbet og karameliseret hvid chokolade

Pris:
3 retter - courses 395,-
4 retter - courses 495,-
5 retter - courses 595,-

VIVA tager imod alle slags  selskaber alle ugens dage
Vi har plads til op til 92 siddende gæster i  restauranten og op til 150  personer 
ved stående buffet/tapas.
Vi laver bryllupper, receptioner, barnedåb, konferencer etc. 

Følg os på www.facebook.com/Restaurantviva, hvor I vil få tilbudt at være 
med til  vinsmagninger,  gourmet middage og  intimkoncerter.

Ring på 2725 0505 eller skriv på  viva@restaurantviva.dk

Februar / Marts

Foretter

Stenbiderrogn med rødløg, sprød kartoffel, kærnemælk og dildolie 

Håndpillede rejer rørt med dildemulsion, sprød crouton, østerskarse og frisée 

Mellemretter

Bagte jordskokker med æble, blåmuslinger, eddikepulver og estragonskum 

Dampet torsk med muslingefrikassé, blomkål, tørret grønkål og røget olie 

Hovedretter

Pocheret unghane med stegt kejserhat, syrlig bøgehat, kyllingeskind og hønsefumé 

Okse Sous Vide med oksehaleragout, bagt skalotteløg, okseglace og syltede perleløg 

Desserter

Sorbet af bagte æbler med tykmælksskum, estragon og knust vaniljesmåkage 

Crème Brûlée med basilikumsorbet og karameliseret hvid chokolade 

Pris:

3 retter - courses 395,-

4 retter - courses 495,-
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VIVA tager imod alle slags  selskaber alle ugens dage
Vi har plads til op til 92 siddende gæster i  restauranten og op til 150  personer 
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Følg os på www.facebook.com/Restaurantviva, hvor I vil få tilbudt at være 
med til  vinsmagninger,  gourmet middage og  intimkoncerter.

Ring på 2725 0505 eller skriv på  viva@restaurantviva.dk
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustrationer: TRuST og 
BOGL
redaktion@bryggebladet.dk

Udsigten til, at 200 skole-
børn kunne miste deres 
skolehave, fik Teknik- og 
Miljøforvaltningen til at 
skifte hest i vadestedet. 
Derfor anbefalede fagfolke-
ne nu, at der tages udgangs-
punkt i Skolehaven Islands 
Brygges forslag til, hvordan 
grunden på Artillerivej 69H 
indrettes, således at sko-
lehaven må afgive mindst 
muligt jord til den planlagte 
grønne kile igennem area-
let. 

Den grønne kile på tværs 
over arealet, der på sigt 
skal fungere som en sti-
forbindelse mellem Artil-
lerivej og Amager Fælled, 
skulle i kommunens op-
rindelige oplæg have dæk-
ket 1305 kvadratmeter af 
grunden og skulle rumme 
beplantning, bænke og an-
det inventar til ophold samt 
give plads til cykelparke-
ring og affaldssortering. 
Men en kile på den stør-
relse ville samtidig også 
lægge beslag på 635 kva-
dratmeter af skolehavens 
areal, hvilket ifølge leder af 
Skolehaven Islands Brygge 
Johanna Lundell ville be-

tyde, at helt op til 200 børn 
ville gå glip af tilbuddet om 
at få en skolehave.

smal kile
Dét argument gjorde ind-
tryk på forvaltningen, der i 
sin indstilling til politikerne 
i Teknik- og Miljøudvalget 
skriver: “Det er forvaltnin-
gens vurdering, at hensynet 
til antallet af børn, der kan 
komme i skolehave, vejer 
tungere end bredden af den 
grønne kile.”

Derfor anbefaler forvalt-
ningen, at der arbejdes 
videre med det alternative 
forslag til indretning af 

arealet, som Skolehaven Is-
lands Brygge har fået lavet 
i samarbejde med arkitekt-
virksomheden BOGL. I den 
model er kilen indskræn-
ket til 840 kvadratmeter, og 
skolehaven kan nøjes med 
at aflevere 170 kvadratme-
ter til kilen. 

Haver til hele årgangen
Dét glæder idémand og 
projektleder for Skolehaven 
Islands Brygge Johanna 
Lundell.

– Vi er rigtigt glade for, 
at der i processen frem 
mod startredegørelsen er 
blevet lyttet til vores argu-
menter, og at Teknik- og 
Miljøforvaltningen vurde-
rer, at hensynet til antal-
let børn, der kan komme 
i skolehave, vejer tungere 
end bredden på den grøn-
ne kile, og at forvaltningen 
dermed imødekommer 
skolehavens forslag med 
en mindre reduktion af 
skolehavens areal, siger 
hun og uddyber:

– En smal kile kan give 
8 skoleklasser havelodder 
i skolehaven. Dermed kan 
alle klasser på et klassetrin 
fra Skolen på Islands Bryg-
ge få en skolehave, hvilket 
er vores minimumskrav. 
Og samtidigt både give en 
funktionel skolehave og 
plads til en offentlig grøn 
kile.

Hegn
En anden håndsrækning 
til skolehaven i startrede-
gørelsen er en accept af 
foreningens ønske om, at 
skolehaven bliver indheg-
net på alle fire sider og 
af låst uden for åbningsti-
den for at beskytte børne-
nes haver mod hærværk. 
“Forvaltningen indstil-
ler, at der accepteres en 
hegning, der bør være så 
transparent som muligt”, 
lyder det i beslutningstek-
sten. Den er Johanna Lun-
dell som udgangspunkt 
med på.

– Hegnet skal være så 
transparent som muligt og 
åben i bemandingstiden 
og aflåst uden for beman-
dingstid for at reducere 
risikoen for hærværk. Sko-
lehaven er primært ind-
hegnet af hensyn til dens 
funktionalitet, som inklu-
derer undervisningsaktivi-
teter, dyrkning af afgrøder 
og sikkerhed for dens bru-

gere, som er børn i alderen 
1 til 13 år, siger hun. 

kamp for 
kvadratmeterne
Der er dog ikke noget, der 
er så godt, at det ikke er 
skidt for noget. Og et par 
elementer i startredegørel-
sen giver anledning til ryn-
kede bryn hos Johanna Lun-
dell. Blandt andet anbefales 
det i beslutningsteksten, at: 
“Det foreslås i øvrigt, at mu-
ligheden for inddragelse af 
dele af det 12 meter brede 
areal nærmest ballonhan-
garen i skolehaven under-
søges”, med henvisning 
til den bræmme der ligger 
mellem ballonhangaren og 
arealet på Artillerivej 69H, 
og som Københavns Kom-
mune købte af RealDania 
tidligt i processen med at 
udvikle grunden. Men jor-
den i bræmmen egner sig 
ifølge Johanna Lundell ikke 
ret godt til dyrkning.

– Disse kvadratmeter 
består af et krat med store 
gamle træer i fugtig lavning 
og egner sig ikke til dyrk-
ningsareal i en skolehave, 
som kræver åben, solbelyst 
jord. Derfor bør disse kva-
dratmeter ikke tillægges 
skolehavens areal på be-
kostning af dyrkningseg-
nede kvadratmeter til bør-
nene, siger hun.

Derudover undrer hun 
sig over, at det af beslut-
ningsteksten fremgår, at 
skolehavens areal inklude-
rer kvadratmeter til drik-
keskuret.

– Værestedet er ikke og 
har aldrig været inkluderet 
i skolehavens kvadratme-
ter, men ligger dog i forlæn-
gelse af skolehavens areal. 
Det vil sige, at de 70-100 
kvadratmeter til værestedet 
ikke skal trækkes fra skole-
havens 5.800 kvadratmeter. 
Det er blevet besluttet for 
lang tid siden. Så det er me-
get mærkeligt med denne 
forkerte information i tek-
sten. Vi har sendt kommen-
tarer til dette punkt.

skoLEHAVE

Forvaltningen giver 
håndsrækning til 
skolehaven
Teknik- og Miljøforvaltningen 
anbefaler, at arealet på Artillerivej 
69H indrettes, så skolehaven må 
afgive mindst muligt jord til den 
planlagte grønne kile. Samtidig 
accepterer forvaltningen skolehavens 
ønske om at blive hegnet helt inde

i den oprindelige 
plan var den grønne 
kile mere end 1300 

kvadratmeter og åd 
sig adskillige hun-

drede kvadratmeter 
ind i skolehaven.

i skolehaven 
islands Brygges 

alternative forslag 
er den grønne kile 
langt smallere og 
annekterer færre 
kvadratmeter fra 

skolehavens areal.
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pensiondanmarks ansvar for 
Amager Fælleds fremtid
Af Anders Morten 
Christoffersen, formand, 
Verdens Skove

Med offentliggørelsen af 
vinderen i arkitektkonkur-
rencen er sagaen om byg-
geriet på Amager Fælled 
gået ind i en ny fase. Bygge-
projektet er rykket et skridt 
nærmere realisering. 

Historien om byggeriet på 
Amager Fælled er for mig en 
positiv fortælling om, at det 
nytter at kæmpe for naturen. 
Ved på arrogant vis at presse 
boligbyggeriet på Stranden-
gen igennem lod Frank Jen-
sen hånt om vore naturvær-
dier og rekreative områder i 
København. Det blev stand-
set i 2017 af massive folkelige 
protester. Protesterne vandt 
frem. Vi fik i fællesskab 
standset byggeriet. 

 Som formand for Verdens 
Skove, der har mere vild 
natur som hjertesag, er jeg 
glad for, at byggeriet blev 
flyttet væk fra Strandengen, 
som er hjem for sjældne ar-
ter som brændeskærm og 
spidssnudet frø. At bygge på 
et område med truede arter 
var ganske enkelt forrykt. 
Især på et tidspunkt hvor 
vi oplever en sand biodiver-
sitetskrise i Danmark. Vor 
natur har det slet ikke godt. 
En helt ny optælling fra Aar-
hus Universitet viser blandt 
andet, at antallet af såkaldte 

rødlistede (truede) arter er 
stigende i Danmark.

At flytte byggeriet til 
Lærkesletten viste sig 
imidlertid også at være et 
problemfyldt træk. Jeg er 
meget enig med Knud Erik 
Hansen fra Danmarks Na-
turfredningsforening, som 
har påpeget, hvordan bolig-
kvarterets nærhed til Stran-
dengen kan gøre skade på 
dennes sårbare natur. 

Dette indrømmes faktisk 
i et notat fra november 2019, 
som kommunen selv har be-
stilt. Her beskrives mellem 
linjerne, hvor risikabelt pro-
jektet er. Miljøpåvirkninger 
i anlægsfase og driftsfase 
kan påvirke det “vilde dyre- 

og planteliv” og de særligt 
beskyttede arter. Det er be-
kymrende. 

Bæredygtigt?
Torben Möger Pedersen, di-
rektør i PensionDanmark, 
der gennem flere år har 
været en af de skjulte bag-
mænd bag byggeprojektet 
på Fælleden, har talt om 
“bæredygtige boliger”. 

Som tegn på det “bære-
dygtige” præg er træ valgt 
som gennemgående mate-
riale til byggeriet. Natur-
ligvis er vi i Verdens Skove 
glade for en øget anvendelse 
af kvalitetstræ som byg-
gemateriale i Danmark. Vi 

mener dog, at der her kan 
være tale om ‘pyntegrønt’ og 
grønvask af et i øvrigt tvivl-
somt projekt. En slags aflad. 
Bæredygtigt træ i byggeriet 
kan ikke kompensere for 
ringere biodiversitet. 

Her er jeg meget enig 
med arkitekt Lene Tran-
berg. Hun har over for Po-
litiken Byrum kaldt det 
meningsløst at brande byg-
geprojektet som “økoby”, 
samtidig med at man i prak-
sis beskærer Københavns 
få og pressede grønne om-
råder og truer den omkring-
liggende natur.

Det er derfor noget aparte, 
at projektets hovedinvestor 
er lige præcis PensionDan-
mark. Dette selskab der 
højt og flot erklærer at have 
FN’s verdensmål som værdi-
grundlag. Et af verdensmå-
lene er netop at bevare natu-
ren og livet på land.

 PensionDanmark siger 
selv i selskabets CSR-rap-
port for 2018, at det har en 
åben tilgang til investerin-
ger. Måske er det på tide, at 
direktør Torben Möger Pe-
dersen og PensionDanmark 
forklarer den undrende of-
fentlighed, hvordan det kan 
være bæredygtigt og grønt 
at investere i et projekt, der 
både truer biodiversiteten 
og reducerer Københavns 
sparsomme grønne områ-
der?

Hvorfor planter  
vi ikke?
Af Klaus Mygind, medlem af 
Borgerrepræsentationen, SF

Vi skal have mange flere 
træer og andet grønt på by-
ens tage, husvægge og ga-
deareal, hvis vi skal løse kli-
maproblemerne. Her er fire 

billeder fra tilfældige steder 
på Bryggen, hvor der er god 
plads til meget mere grønt.

Jeg opfordrede i sidste 
nummer af Bryggebladet til 
at danne nogle grupper, der 
vil være med til at plante og 
passe på det plantede.

Om kort tid begynder de nye lokale halinspektører
Af kultur- og 
fritidsborgmester Franciska 
Rosenkilde (Å)

Der er brug for bemanding 
i hallerne. Det kan ingen 
være i tvivl om. I en række 
idrætshaller har der været 
udfordringer med uro og 
ballade, og det har forstå-
eligt nok gjort forældre 
utrygge ved at sende deres 
børn hen og dyrke idræt i 
den lokale forening.

Som borgmester for by-
ens idrætshaller er jeg op-
taget af at få skabt trygge 
rammer om københavner-
nes fritidsliv. Med budget-
aftalen tog vi første skridt 
og fik afsat en stor pose 
penge til tryghedsskabende 
indsatser, herunder til hal-
inspektører i fire udvalgte 
haller.

Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen har siden arbejdet 
på højtryk for at ansætte ha-
linspektører. Da vi gik ind 
i det nye år, og kalenderen 
viste 1. januar, fik vi sikret 
bemandingen, og om kort 
tid begynder de nye lokale 
halinspektører. Det ser jeg 
frem til.

I mellemtiden har for-
eningerne og brugerne i 
Hal C på Christianshavn 
desværre også oplevet pro-
blemer med uro og ballade. 
Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gen har forsøgt at dæmme 
op for problemerne, men 
jeg har måttet konstatere, at 
der er behov for yderligere 
tiltag, og derfor tager jeg 

et forslag om at indsætte 
halinspektører i Hal C med 
til næste møde i Kultur- og 
Fritidsudvalget. Samtidig 
ser jeg frem til forårets for-
handlinger om den såkaldte 
overførselssag, hvor jeg ta-
ger forslag om yderligere 

bemanding med til forhand-
lingsbordet.

Sagen er nemlig den, 
at det ikke er nok at sætte 
ind i en håndfuld haller, for 
uroen isolerer sig ikke i ét 
bestemt område eller bydel, 
men flytter sig rundt i byen, 

som vi senest har oplevet 
på Christianshavn. Når der 
skrues op for bemandingen 
ét sted, så hjælper det rigtig 
nok den enkelte hal og dens 
brugere, hvilket selvfølge-
lig er hensigten og positivt, 
men problemerne er ikke 

ryddet helt af vejen. Proble-
merne flytter sig, og uroen 
blusser op i andre haller, 
kommunale institutioner og 
bydele.

I Alternativet har vi der-
for hele tiden kæmpet for 
en bydækkende model, for 

efter min overbevisning er 
vi nødt til at se på løsninger, 
der tilgodeser alle haller. 
Samtidig er det vigtigt for 
Å, at vi kigger på forebyg-
gende løsninger, der løser 
de reelle problemer frem 
for at symptombehandle. 
Det skal nemlig være trygt 
at spille fodbold eller gå til 
dans i den lokale hal – uan-
set om man bor på Amager 
eller i Nordvest.
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Bliv blæst bagover af bryggebo 
Britt og big bandet Blast
Big bandet Blast fejrer 40-års jubilæum med en funky 
og rokkende koncert i kulturhuset. En af bandets tre 
sangerinder er bryggebo Britt Hein, der ud over at have 
været med i Blast de sidste otte år også har sunget med 
i blandt andet disneyfilmene Frost 1 og 2

Tekst: Marianne Barfod
Foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Det femten mand store big 
band Blast blev dannet i 
1980, opløst i 1990 og gen-
dannet i 2005. Nu fejrer ban-
det de 40 år med en jubilæ-
umskoncert i kulturhuset. 
Der kommer fuldt tryk på 
med alt, hvad den kan træk-
ke med hornarrangemen-
ter, tre stærke sangerinder 
og en legendarisk rytme-
gruppe. Og til Blasts kon-
certer er det ikke forbudt at 
danse, tværtimod, det er op 
af stolene og ud på gulvet.

Blasts nuværende tre san-
gerinder er Helle Henning, 
Louise Norbye og Britt 
Hein. Og Britt Hein er vo-
res. Hun har boet 20 år på 
Bryggen og glæder sig til 
koncerten og over, at vi har 
sådan et spillested lige her.

Blast i blodet
– Jeg er faktisk vokset op 
med Blast. Jeg fandt en LP 
på min søsters værelse og 
blev helt draget af energien. 
Lige på det tidspunkt var 
jeg selv begyndt at synge. 
Jeg gik på musikskole, og 
senere, da jeg startede på 
Nørre Gymnasium, var 
min musiklærer Jørgen 
Kaufmann. Han fik øje på 
min stemme, og han spil-
lede keyboard i Blast, vi 
jammede sammen. Senere 
læste jeg Musikvidenskab 
på Københavns Universitet, 
inden jeg begyndte på Ryt-
misk Musikkonservatorium 
i København, og på uni-
versitetet mødte jeg Blasts 
ophavsmand Bjarne Than-
ning. Han underviste og le-
dede et funkbigband, MI22, 
og på den måde var der hele 
tiden bekendtskaber, der 
ledte hen mod Blast, fortæl-
ler Britt Hein.

Hun er uddannet som 
sanger og sangpædagog fra 
Rytmisk Musikkonservato-
rium og arbejder blandt an-
det som studielektor i sang 
på Musikvidenskab på Kø-
benhavns Universitet.

Bryggebo
– Jeg har boet på Bryggen, 
siden jeg startede på Ryt-
misk Musikkonservato-
rium for 20 år siden, og det 
er spændende at have set 
udviklingen. Dengang var 
der jo intet liv om aftenen. 
Kiosken lukkede nærmest 
klokken 21:00. Jeg nyder 
landsbystemningen og 
handler i de lokale butik-
ker. Vi har jo alt her – jeg er 
desuden et menneske, der 
er draget af havet, så det er 
skønt at gå ned på bryggen 

og være tæt ved vandet. Nu 
er de nye byggerier kom-
met, men jeg synes, det er 
lykkedes meget godt. Jeg 
ser lidt Bryggen som et 
mindre Manhattan, der er 
en fin overgang fra den ene 
bydel til den anden.

– Her på Bryggen under-
viser jeg også privat i sang 
og rehabilitering af tale- og 
sangstemmen med fokus på 
kroppen, som er det egentli-
ge fundament for stemmen. 
Jeg underviser både profes-
sionelle sangere og amatø-
rer og hjælper dem med at 
opbygge en stærk teknik, så 
deres stemme aldrig bliver 
træt.

– Ved siden af mit virke 
som sangpædagog er jeg 
professionel sanger. Jeg har 
sunget otte år i Blast og er 
også med i vokalgruppen 
Singers, siger Britt Hein.

disneysanger
Derudover synger Britt 
Hein i mange andre sam-
menhænge. Blandt andet 
synger hun med i mange 
disneyfilm.

– Jeg lægger ofte vokal på 

disneyfilm, både kor og min-
dre roller. Jeg har blandt an-
det sunget med i Frost 1 og 
2, i Løvernes Konge, Alad-
din og flere. Det er sjovt at 
bruge sin stemme på for-
skellige måder, og når man 
er kor, så får man lov til at 
synge med på mange sange, 
siger hun. Senest har Britt 
lagt vokaler til årets Disney 
On Ice Show, som kan ople-
ves i Forum i vinterferien.

Britt Heins genre er ryt-
misk musik, soul og funk, 
men hun tager en gang 
imellem en afstikker til an-
dre genrer, blandt andet har 
hun været kor for Stig Ros-
sen på hans julekoncerter.

– Det er jul, så det driver, 
smiler hun, og tilføjer:

– Jeg er af den overbevis-
ning, at så længe stemmen 
har en grundlæggende og 
stærk teknik funderet i 
kroppen, kan man synge 
alle genrer.

gamle og unge
For otte år siden ringede 
Blast mig så op og spurgte, 
om jeg ville være med. På 
det tidspunkt ville de gerne 

have en ny sanggruppe.
– Sangerne i Blast er nu 

mig selv, Helle Henning 
og et helt nyt medlem, den 
fantastiske Louise Norbye, 
som får en slags debut den 7. 
februar, når vi spiller jubilæ-
umskoncert i kulturhuset. 
Og der er stadig nogle af de 
oprindelige Blast-musikere 
med. Bjarne Thanning, 
Kenneth Agerholm, Jacob 
Olsen, Niels Ratzer og Ole 
Skipper Mosgaard, og så 
er der nye, yngre musikere 
med. En sammensætning 
der på mange måder mat-
cher publikum, der favner 
alle aldersgrupper.

– Blast har en fantastisk 
energi, når så mange men-
nesker spiller sammen. Vi 
er et danseorkester med 
en bred appel. Der kommer 
også helt unge til vores kon-
certer. Der er en retrostem-
ning lige nu, som mange 
unge dyrker, siger Britt 
Hein.

– Vi starter vores jubilæ-
umskoncertturné i kultur-
huset, og jeg synes, det er 
fantastisk, at vi har sådan et 
godt spillested i mit hood, 
hvor man ovenikøbet kan se 

vandet fra scenen. Senere 
bliver det Copenhagen Jazz 
Festival, og så kommer der 
flere til.

nye toner
I forbindelse med 40-års 
jubilæet er Blast gået i stu-
diet for at indspille tre nye 
numre som led i fejringen. 
Det ene nummer har Britt 
Heins signatur.

– Så nu kan jeg også skri-
ve komponist i Blast på mit 
cv, siger hun og tilføjer, det 
er dejligt også at bidrage 
til Blasts repertoire, som 
består af originale komposi-
tioner og kendte soul-/funk-

klassikere i Blasts egne ar-
rangementer.

– Jeg føler mig privilege-
ret og taknemmelig over at 
arbejde med så dygtige og 
erfarne musikere. Blast har 
mange faste fans, der følger 
bandet, og som altid er med 
til koncerterne. Jeg håber, 
mange fra Bryggen har lyst 
til at komme til vores kon-
cert den 7. februar, siger 
Britt Hein.

BLAst:

det rå guld 
BLAst Line-up 2020:
n Vokal: Britt Hein, Helle 

Henning, Louise Norbye.
n Guitar: Jakob Olsen. Key-

board: Morten Vesterga-
ard.

n Bas: Ole Skipper.
n Trommer: Niels Ratzer.
n Trompeter: Hendrik Jør-

gensen, Jens Gotholdt, 
Thomas Kjærgaard.

n Basuner: Kenneth Ager-
holm, Bjarne Thanning.

n Saxofoner: Kasper 
Wagner (alt), Stig Naur 
(tenor), Pelle Fridell 
(bar).

Britt Hein er én af tre 
sangerinder i bigban-
det Blast, der holder 
jubilæumskoncert i 
Kulturhuset den 7. 

februar. Hun elsker 
at bo på Bryggen og 

være tæt ved vandet.
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Tekst og foto: Philip 
Thinggaard
redaktion@bryggebladet.dk

– Det er ikke en branche, 
hvor man får mange skul-
derklap, siger Gurli Elbæk-
gaard fra kælderværkstedet 
i Thorshavnsgade 12. Her 
ligger værkstedsfællesska-
bet med tilhørende butik 
Formverk. Gurli Elbækga-
ard skaber unikke kunst-
værker med grove og kru-
sede overflader. Men hun er 
især kendt, lokalt og i udlan-
det, for sine genstande til 
brug i hjemmet og på byens 
fineste restauranter: taller-
kener, kopper, skåle, vaser. 

300 eksemplarer
Gurli Elbækgaard har vun-
det mange priser i sine to 
årtier som keramiker. Hen-
des seneste anerkendelse, 
Københavns Kommunes 
Kunstforenings Årets 
Kunstner, er måske den vig-
tigste. 

– Jeg er megastolt, for det 
har været et kæmpe arbejde 
at få den, pointerer Gurli 
Elbækgaard med et stort 
smil. Hun henviser til de 
tre måneders stenhårdt ar-
bejde i værkstedet, hvor de 
300 eksemplarer af det vin-
dende værk skulle støbes i 
gipsform. Kåringen gives 
til kunstnere, der formår 
at skabe et kunstværk, der 
kan bruges og nydes af alle 
foreningens godt 300 med-
lemmer. Derfor er det oftest 
grafiske kunstnere som ek-
sempelvis Michael Kvium, 
der kåres. 

– Netop denne anerken-
delse er ikke bare i en luk-
ket kunsthåndværkerkreds, 
men på lige fod med moder-
ne billedkunstnere, siger 
Gurli Elbækgaard. 

Det vindende værk skal 
passe ind i hverdagen hos 
mange mennesker med 
hver deres smag. Således 
bemærker Gurli Elbækga-
ard, at medlemmerne fra 
Københavns Kommunes 
Kunstforening var glade for, 
at det i år blev et keramisk 
værk.

Bare kald den 
Æbleskivepanden
Gurli Elbækgaard viser sit 
vinderværk frem for Bryg-
gebladet. Måske er det nem-
mest at beskrive værket ved 
de mange navne, som det 
kære barn har fået. 

– Ja, det hed først Sneg-
letallerkenen, men det gav 
måske forkerte associatio-
ner. Andre kalder det Æb-
leskivepanden eller Bule-

fadet, udtaler den tilfredse 
vinder og tilføjer, at det 
kan bruges til servering af 
snacks og slik eller fine ret-
ter på byens bedste restau-
ranter.

I de senere år har Gurli 
fået godt fat i restauranter, 
der ønsker at servere de-
res spændende retter med 
noget lige så spændende 
udstyr. Det har både Gera-
nium og Formel B fået øj-
nene op for og senest Bryg-
ge-succesen Alouette, der 
ligger på Kigkurren og har 
fået en Michelin-stjerne. 
Også udenlands har Gurli 
Elbækgaard haft succes 
med sin service, senest i Ja-
pan. Ved et besøg i Køben-
havn faldt en restauratør fra 
Solens Rige pladask for de 
grove og matte overflader i 
Gurlis tallerkener, perfekt 
til en japansk gourmet-op-
levelse med træbestik og 
spisepinde. 

gennembrud i norge
Gurlis egentlige gennem-
brud i restaurantmiljøet be-
gyndte omkring 2014. Her 
begyndte hun at samarbej-
de med Michelin-restauran-

ten Bagatelle i Oslo. De lø-
bende ordrer betød, at Gurli 
ikke længere behøvede at 
være handicaphjælper ved 
siden af kunsthåndværket. 
Priserne på hendes varer af-
slører da også, at folk er vil-
lige til at betale for kvalitet 
og den tid, der ligger i det 
krævende arbejde med ler 
ved en drejebænk. 

– Det er i det hele taget 
en god tid at være kerami-
ker, siger Gurli Elbækgaard 
og tænker tilbage på tider 
i hendes karriere, hvor det 
ikke var sådan: 

– For tyve år siden ville 
folk helst have rene, glatte 
overflader i lyse farver. Ke-
ramik, som jeg laver det, 
var ikke efterspurgt, som 
det er nu, reflekterer Gurli 
Elbækgaard. Hun nævner i 
den forbindelse, at folk nu 
river og flår i den pottema-
ger, hun har ansat. For 10-
15 år siden gik folk i hans 
fag arbejdsløse. 

kend dine købere
Ud over at være en respek-
teret keramiker har Gurli 
sans for forretning. De 
seneste års fremgang har 

betydet, at hun er kommet 
endnu tættere på sine kø-
bere. 

– Jeg har været privilege-
ret med denne butik og ved 
at være del af dette arbejds-
fællesskab og de sidste ti år 
med butik tilknyttet værk-
stedet, siger Gurli, der tidli-
gere holdt til i et værksted 
på Kigkurren. 

Hun lader til at kende afta-
gerne af sit kunsthåndværk 
godt og beskriver sit arbej-
de som en "iscenesættelse 
af varens liv". Det betyder, 
at nydelsen ligger i at kunne 
mærke og ikke mindst se, at 
det har taget tid at produce-
re den skål, man sidder og 
spiser af. I den forbindelse 
har Gurli haft glæde af 
Instagram. Som udstillings-

kanal har det sociale medie 
bragt hende endnu tættere 
på brugerne. Hun kan rent 
faktisk se, hvordan folk 
bruger og selv iscenesætter 
hendes skåle, kopper, vaser 
og tallerkener. 

Ridser i overfladen
– Jeg tænker næsten altid 
glasur, før jeg tænker form, 
siger Gurli Elbækgaard om 
det mest kendetegnende 
ved hendes frembringel-

ser, nemlig de overflader, 
som hun selv betegner 
som "voldsomme". Nogle af 
overfladerne giver en ridse-
lyd, når man bruger bestik. 
Det kan nogle mennesker 
godt lide, mens det kan ge-
nere de mere fintfølende 
brugere af hendes ting. 
Det sørger Gurli for at gøre 
opmærksom på. Så kan de 
kunder købe genstande 
med andre typer overfla-
der. I det hele taget er Gurli 
meget optaget af overflader. 
Når hun rejser, og når hun 
er rundt i naturen, er hun 
altid optaget af mos, årer i 
træerne, changerende lin-
jer i sten eller sågar forvit-
ret beton i bygninger. Det 
handler om at kunne se og 
mærke, at ting bliver brugt 
og har en historie. Med den 
seneste udnævnelse er Gur-
li Elbækgaard kommet end-
nu dybere ind i en karriere, 
der synes at have ramt den 
perfekte balance mellem 
kommerciel og kunstnerisk 
succes.

PoRtRæt

Opslugt af overflader
Fra sit keramiske værksted på Bryggen når Gurli 
Elbækgaards kunsthåndværk ind på bordene på de 
fine restauranter. Men faktisk henvender stilen sig til 
almindelige mennesker med sans for keramik, som 
man får lyst til at røre ved. Denne balance mellem det 
høje og det lave, det kunstneriske og det salgbare får 
nu Københavns Kommunes Kunstforening til at hædre 
hende som Årets Kunstner 

de små forskelle. 
Ikke to udgaver af 

"Æbleskivepanden" 
er ens i overfladen.

i storform. Gurli 
Elbækgaard med 
værk og den 
gipsform, der var 
i brug over 300 
gange.
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1. Cyklen er bryggeboernes foretrukne 
transportmiddel. Men hvor mange 
husstande har egentlig en eller flere 
biler ifølge statistik fra 2017?

 a. 22%
 b. 32%
 c. 42%

2. Fra 2010 til 2016 var der vinhandler 
i Thorshavnsgade. Butikken solgte 
østrigske vine og ejerne var en familie 
med rødder tilbage til Bryggens spæde 
start. Således havde farfar/oldefar en 
cykelforretning på Artillerivej. Hvad hed 
forretningen?

 a. Paddison cykler
 b. Kessler cykler
 c. Marquart cykler

3. Hvor mange cykelhandler finder man på 
Bryggen? 

 a. 2
 b. 3 
 c. 4

4. Det meste af Islands Brygge er bygget 
af opfyld – i slutningen af 1800-tal var 
området øst for Artillerivej mest vand. 
Hvad fandt man da kommunen gravede 
den underjordiske parkeringskælder i 
Leifsgade?

 a. 150 kraftige jernnitter fra et fartøj fra 
vikingetiden.

 b. En affaldsbunker bestående af 
knogler, fiskeben og muslingeskaller fra 
en stenalder bålplads. 

 c. To hajtænder fra forhistorisk tid.

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

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

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
Klub Soja
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
Brian Sebens, Psykolog  
& psykoterapeut MPF  
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

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

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.

Her kan din annonce stå!



test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 18)



17BRYGGEBLADET 30. januar 2020 BRYGGEViRksoMHED

Møbler til 
en fleksibel 

verden
På Kigkurren bliver 
der tænkt skævt og 
anderledes. Både i 

form og materialer. 
Designvirksomheden 

out-sider leverer 
udendørsmøbler til det 

offentlige rum, og det 
gælder hele tiden om 
at være et skridt foran 
med genbrugsplast og 

intelligente møbler 

Tekst: Søren Valsøe 
Foto: out-sider
redaktion@bryggebladet.dk

– Den er lavet af papir, siger 
projektleder og marketings-
ansvarlig Alice Vinkel og 
lægger hånden på bordpla-
den, der er lavet af meget 
hårdt sammenpresset papir, 
bedre kendt som højtryksla-
minat. Det udendørs bord-
bænkesæt i blåt og hårdt 
papir med galvaniseret stel 
står indendørs i designvirk-
somheden out-siders køk-
ken på Kigkurren. 

– Mange husker må-

ske de laminatborde fra 
70'erne, der skilte ad. Det 
var også laminat, men i dag 
er det i en meget bedre kva-
litet. Højtrykslaminat bru-
ges blandt andet på mange 
bygningsfacader. Det er 
vedligeholdelsesfrit og bæ-
redygtigt, fordi det er lavet 
af papir. 

intelligent møbel til 
byrummet
For 12 år siden startede 
designvirksomheden out-
sider med en vision om at 
udfordre de traditionelle 

udendørsmøbler i det of-
fentlige rum, både i form og 
materialer. 

– Vi lever i en fleksibel 
verden, og det skal møbler-
ne tilgodese. Så det gælder 
om at tænke skævt og an-
derledes og hele tiden være 
foran, siger Alice Vinkel. 

Bordbænkesættet ‘Pla-
teau’ af stål og højtryksla-
minat står også på dækket 
af elfærgen Ellen i det syd-
fynske øhav, og ‘Loop’, som 
er en rund bænk af plast, 
blev produceret som festi-
valmøbel til de midlertidige 
byrum i forbindelse med 

Aarhus Festuge. I køkke-
net står tre plancher med 
billeder og beskrivelser af 
nye produkter på gulvet, 
lænet op ad væggen. Det 
ene viser, at out-sider også 
integrerer elektronik i pro-
dukterne. 

– Det her bord er intelli-
gent født, siger Alice Vinkel 
og peger på en af plancher-
ne. 

– Der er indbygget en 
solcelledrevet enhed. Der 
er USB-stik til opladning, 
højttalere til at høre musik, 
og om aftenen er der lys i 
bordet. Det er noget, vi har 

udviklet på i lang tid og er 
et eksempel på teknologi i 
byrummet. Vi skal levere 
disse til Islands Brygge Fri-
tidscenter til foråret. 

designvirksomhed 
uden designere
Fra køkkenet fører en lille 
gang ind til et større kon-
torlokale med skriveborde 
og hver deres medarbejder. 
En konstruktør, en grafiker, 
en logistikansvarlig, en eks-
portmedarbejder, en salgs-
direktør og Alice Vinkel 
som projektleder og marke-
tingsansvarlig. Men ingen 
designer. Designvirksom-
heden designer ikke selv. 

– Design opstår på lidt 
forskellige måder. Det kan 
være en kommune, der 
sammen med en arkitekt 
arbejder på et udendørsmø-
bel, som de mangler. Så bli-
ver idéen født på den måde, 
hvor designeren og vi kom-
mer i spil og udgør et team 
med vores medarbejdere og 
vores ekspertise. Men de 
første streger, de bliver slå-
et eksternt, fortæller Alice 
Vinkel. 

Produktionen af out-
siders møbler foregår pri-
mært i Danmark.

– Al produktion er ude 
af huset. Det gør, at vi er 

fleksible. Vi er ikke bundet 
op af at skulle have fyldt en 
produktion op. Så vi er på 
mange måder uafhængige, 
men vi har fået oparbejdet 
en viden omkring plast og 
højtrykslaminat, og det er 
blevet vores speciale. Men 
hvis der kommer en desig-
ner med et betonelement, så 
kan vi også lave det, og på 
den måde er vi også fleksi-
ble i materialer. 

Fejl og spild bliver nyt
Ud over design er bæredyg-
tighed et vigtigt fokus for 
out-sider. 

– I et års tid har vi arbej-
det meget med at genbruge 
alt det plast, der bliver i 
overskud på fabrikken, 
hvor vi får vores møbler 
produceret. Det spild der er, 
de fejlproduktioner de har. 
Det fejer vi simpelthen op 
og granulerer på ny. Og de 
plastposer, som råmateria-
let i form af pulver kommer 
i, de bliver også granuleret, 
fortæller den marketings-
ansvarlige Alice Vinkel hos 
out-sider, der gør fejlpro-
duktioner og plastspild til 
udendørsmøbler til en flek-
sibel verden. 

– Vi er sådan en lille ni-
chespiller, som laver de 
sjove møbler.

de her blå borde er 
faktisk lavet af papir, 

men alligevel kan 
de holde til alt slags 

vejr.

et bord drevet 
af solceller til at 
oplade mobiltele-
foner, spille musik 
via højttalere og 
om aftenen kan den 
lyse op.
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Tekst og foto: Jean Gauthier

kiRkE

Søndag den 2/2 kl. 11 
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Lørdag den 8/2 kl. 10 
Dåbsgudstjeneste 
ved Ghita Katz Olsen

Søndag den 9/2 kl. 11 
Højmesse 
ved Inger Lundager

Søndag den 16/2 kl. 11 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Lørdag den 22/2 kl. 10 
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 23/2 kl. 11
Fastelavn 
Familiegudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTERHAns TAusens KirKe
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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). 56% husstande har ikke 
bil. 52% har en eller flere
2. (c). Marquart cykler.
3. (c). 4. Bryggen City Cykler, 
Leifsgade 1 og 5(showroom); 
Bryggens Cykler, gunløgsgade 
23-25; islands Brygge Cykler, 
islands Brygge 15; schrøder 
Cykler, Amager Boulevard 4 og 
thorshavnsgade 2.

4. (c). to hajtænder fra 
forhistorisk tid. Hajtænderne 
var flere hundrede millioner 
år gammel og den ene blev 
desværre stjålet da københavns 
kommune holdt fremvisning af 
p-anlægget i Leifsgade i 2009.  

Onsdag den  
5. februar kl. 11.30
HerreHjørneT
Vi mødes til hygge og samtale over 
en bid brød. Alle mænd er velkomne.

Onsdag den  
12. februar kl. 14-16
sAmTAle 
om Tro og 
eKsisTens
Nu starter en ny sæson af samtaler 
om tro og eksistens i Hans Tausens 
Kirkes konfirmandlokale på 1. 
sal. Over en kop kaffe/te taler vi 
sammen om forskellige emner i 
feltet tro og eksistens. Alle, der 
har lyst, er velkomne. Der er ingen 
tilmelding.
Emnet aftales fra gang til gang, og 
samtaleemnet for første gang er: 
"Valg - vi skal træffe mange valg 
igennem livet og påvirkes af andres 
valg. Velkommen til en samtale om 
livsvalg”.
Efter et oplæg taler vi sammen i 
mindre grupper og plenum.
Evt. spørgsmål rettes til sognepræst 
Ghita Katz Olsen.

Tirsdag den 18. februar kl. 19.30
KoncerT:  ÅrsTiderne  
– THe seAsons

Det nyetablerede kammerorkester, 
KRISTIANSAND SINFONIETTA med 
violinist LOUSSINE AZIZIAN som 
solist, indleder årets koncertsæson; 
musikken er af Antonio Vivaldi: De 
fire Årstider og Astor Piazzola:  De 
fire årstider i Buenos Aires. Der 
er gratis adgang for børn under 
15 år, og ellers er der billetsalg på 
Ticketmaster.dk og ved døren. Pris 
100kr. Ønskes mere information om 
koncerten, se kirkens hjemmeside. 
Godt Nytår!   

Onsdag den  
19. februar kl. 17.00
FyrAFTens-
gudsTjenesTe 
ved sTuden-
TerPræsT  
cAmillA  
Aggersbjerg
En lille pause i en travl hverdag 
- kom til en halv time med ord og 
toner.

TOrsdag den  
20. februar kl. 14.00
TorsdAgs- 
cAFé: ”AdAm 
og evA – og  
PATricK FrA 
Herlev”
Patrick fra Herlev eksisterer ikke. 
Bibelselskabet har opfundet ham, 
for at oversætterne kunne bruge 
ham som forbillede i arbejdet: 
”Kan Patrick, som er 14 år, uden 
videre forstå denne sætning? ”, 
har vi spurgt os selv. Hvis svaret 
var ”Nej” eller ”Tjoh, tjah”, var 
oversættelsen ikke god nok endnu. 
Søren Holst fortæller levende 
om, hvordan man oversætter for 
læsere, der overhovedet ikke kender 
Bibelen i forvejen.  

Alle er velkomne, kaffe og kage 20 kr.

søndag den 23. februar kl. 11.00
FAsTelAvn  
FAmilie- 
gudsTjenesTe 
    Gudstjenesten varer ca. 30 minutter 
og er tilrettelagt særligt for børn, 
men til fornøjelse for alle. Kom 
gerne udklædt, børn såvel som 
voksne. Efter gudstjenesten er der 
fastelavnsboller og kakaomælk, 
kaffe og te i menighedssalen. Vi 
slutter med at slå katten af tønden 
i kirkehaven. Ingen tilmelding – fri 
entré. 
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en rævehistorie. Der var stor 
hurlumhej lige ved skolen 
i onsdags. En gruppe på ti, 
tolv piger, samt en mor stod 
ved stien tæt ved indgangen 
til skolen. De holdt øje med 
en tilsyneladende syg eller 
skadet ræv ganske få meter 
fra stien.
 - En af lederne har ringet 
til Skadedyrs Bekæmpelse, 
sagde en af pigerne.
 - Du mener måske Dyrenes 
Beskyttelse, sagde jeg.
Ræven er godt klar over, at 
vi er der, men flytter sig ikke 
når vi kommer tættere på 
og tager billeder af den. Jeg 
overhører moren sige ”… og 
når de kommer bliver den 
nok aflivet”.
 Panikken breder sig hos to 
af pigerne.
 - Du tror ikke, de skyder den, 
vel?
 - Nej siger jeg. De tager 
den nok med og undersøger 
den for sygdom eller skader. 

Hvis den har brækket benet 
ordner de det inden den 
kommer tilbage på fælleden.
Efter en times spadseretur på 
Amager Fælled står der stadig 
en samling piger ved stien.
 - Skadedyrs Bekæmpelse 
har været her og ræven løb 
væk. Den haltede, siger en af 
de to af piger, der har været 
der hele tiden. De sagde de 
ikke kommer tilbage. De har 
ikke tid.
En far, som nu har tilslut-
tet sig gruppen, siger at 
han har ringede til Dyrenes 
Beskyttelse, politiet og sågar 
112, men ingen reagerer på 
henvendelsen.
Jeg har heller ikke tid, men 
på vej til kulturhuset, stop-
per jeg ved dyrlægen for at 
spørge, om ikke der er et 
eller andet, der kan gøres. I 
venteværelset støder jeg på 
Lizzi, som også har hørt om 

ræven, men ikke ved nøjagtig 
hvor ræven befinder sig. Med 
hjælp af Google maps og et 
foto kan jeg forklare rævens 
tilstand og placering.
 - Jeg kigger forbi efter ar-
bejde, siger dyrlægen.
 - Der er vitterlig et sammen-
hold på Bryggen, siger Lizzi 
på vej ud.
Nogle dage senere hører jeg, 
at dyrlægen har været forbi 
og konstaterede at ræven var 
alvorligt syg, så den blev der-
for blev aflivet. Dyrlægen har 
efterfølgende afleveret den 
døde ræv til undersøgelse 
hos DTu. Resultater forelig-
ger først om en uge. 
Ser man dyr i nød anbefa-
les det at ringe til Dyrenes 
Beskyttelses Vagtcentral på 
1812. De modtager mere end 
118.000 henvendelse om året 
og deres beredskab kører ud 
til mere end 10.000 sager.   

Hotel Bryggen. Efter alt at 
dømme kan hotelkæden 
Guldsmedens nyeste er-
hvervelse, Hotel Bryggen på 
hjørnet af Gullfossgade og 
Artillerivej, åbne om ganske 
få dage. udover 212 værelser 
indeholder hotellet en bar, 
en restaurant, et trænings-
center, mødelokaler samt en 
swimmingpool  i gården i et 
atrium/drivhus. Poolen tages 
dog først i brug til som-
mer. I de første beskrivelser 
af hotellet har Gulsmeden 
rosende ord til nabolaget: 
”Vi ser frem til at lære dette 
fascinerende område i Kø-
benhavn at kende, som er i 
hurtig udvikling, men som 
stadig bevarer sin farverige 
charme og hjem til masser 
af restauranter og caféer, 
bystrande og små, finurlige 
butikker”.

Ejendommen som tildligere 
husede Niels Brok Handels-
skole har været i gennem en 
omfattende
istandsættelse de seneste 
to år.

NotER

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 strandmørtel. ”Jeg har aldrig 
set muslingeskaller blandet i 
mørtel”, siger en murer som 
arbejder på et facade- og 
vinduesprojekt i AB Njal. 
Han peger på den pudsede 
facade, hvor man tydelig ser 
muslingeskaller. Ingen tvivl 
om at der er tale om ægte 
strandmørtel. Ejendommen 
hvor Bryggebladet holder 
til, AB Njal, er bygget i 1912 

og murværket på facaden er 
tilsynladende fra samme år-
gang. Det giver nye betydnin-
ger til sætninger som: ” I AB 
Njal kan man se at murvær-
ket ’skaller’ temmelig meget”.
På verdensplan er sand en 
mangelvare til produktion 
af blandt andet beton og 
strandmørtel. Saharasand 
kan ikke bruges da det er for 
fint og glat.

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Yousee 
kompenserer for 
Bland Selv-rod
På grund af de problemer, 
der var med Bland Selv i 
årets første dage har You-
see besluttet, at alle, der 
har en tv-pakke med Bland 
Selv skal have tre ekstra 
point at vælge kanaler eller 
streamingtjenester for i tre 
måneder. De ekstra point 
skulle ifølge Yousee kunne 
bruges fra en gang i marts 
måned, og de brugere, der 
har Bland Selv vil få nær-
mere information inden da.

Tilbud på Dplay
Discovery har et tilbud til 
alle, der har tv igennem 
Yousee og dermed ikke 
længere kan se Discoverys 
kanaler igennem vore al-
mindelige tv-pakker.
Nye kunder på Dplay kan få 
tjenesten inklusive live-
streaming af alle Discoverys 
11 kanaler helt gratis i to 
måneder, og derefter kan 
man fortsætte tjenesten i 
yderligere seks måneder for 
99,95 kr. pr. måned (nor-
malprisen er 179 kr./md.).

Hvis man allerede har et 
Dplay-abonnement, kan 
man stadig få hele pakken 
inklusive 11 tv-kanaler og 
live sport for 99,95 kr. i 
seks måneder.
Tilbuddet kan aktiveres 
på hjemmesiden https://
getdplay.com/dk/60-dage-
dplay/.

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.

1000/1000 

Mbit/s

Fælledkunst – ”Ceci n’est pas une siv”. Bryggebladet har 
modtaget et foto fra en af vores læsere som undrer sig over 
nogle formgivet siv nogle få hundrede meter fra N/F Faste 
Batteri og Artillerivej. Det gør vi også på redaktionen. Skriv 
gerne et par ord til os hvis du ved noget om installationen. 
Kunst i disse naturlige omgivelser er ganske underholdende 
og en fornøjelse at betragte. 
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NEUMANNS NATUR

Hobitter og hovedskader
I konspirationsteorier kan alt nonsens forbindes, men 
man kan altså godt forbinde hobitter, Peter Pan og 
klatretræer og opnå lidt synergi og sandhed

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Heldigvis er jeg kun blevet 
halvvoksen – Peter Pan siger 
vist i eventyret, at: “If gro-

wing up means it would be 
beneath my dignity to climb 
a tree, I'll never grow up, ne-
ver grow up, never grow up!”

Det er mest højden og den 
beregnede rekonvalescens, 
hvis jeg falder ned, der gi-

ver én lidt mådehold. Husk, 
at man kravler på jorden og 
klatrer i træer. En vigtig de-
finition, så børn kan få den 
rigtige sproglige anerken-
delse, når de klatrer i træer.

Hvis man undersøger 

skadestuestatistik omkring 
rapporterede faldskader 
herunder hovedskader, ser 
det ud til, at der er langt flere 
skader fra fald fra sofa end 
fra træer. Det er sundt for 
børn at klatre, de vurderer 

egne evner, arbejder med ba-
lance, bruger en masse for-
skellige muskelgrupper. De 
risikovurderer, overkommer 
frygt og lærer af deres fejl. 
Nå ja, så er det sjovt, og man 
ser verden fra en ny vinkel. 
Hobitten Frodo havde flere 
gange ganske god glæde af 
at klatre i træer, og måske får 
jeres børn det også i deres 
lange liv.

i tårn eller træ
På Artillerivej ligger der et 
glimrende klatretårn, og 
mange eftermiddage klat-
rer en masse børn dér. De 
er superseje og frygter ej 
højden, da de har sele og 
reb. Lige disse børn har 
nok svært ved at finde et 
godt stort træ på Fælleden, 
men til de mindre børn er 
der masser af træer, man 
kan starte med. Der er en 
del gråpil på Fælleden, og 
de ender ofte som en man-
gestammet busk, hvor de 
yderste og sikkert de ældste 
stammer ender med at ligge 
langs jorden. Og lige dem er 
gode at klatre og balancere 
på, hvis man er nybegynder 
i livet.

Hvis du gerne vil lære 
at klatre i træer, men er 
en nybegynder, der ikke 
helt hvad, hvor du skal 
starte, så er der en del 
gråpil på Fælleden, der 

med sine lange stamme 
slanger sig hen af jor-

den, som er et aldeles 
fremragende starter-træ.


