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Brændeovne i 
Ballonparken

SF ønsker alle brændeovne i 
kommunen slukket. I Ballon-
parken har beboerne svært ved 
at se, hvordan de så skal holde 
varmen.

Kødfri i 
kommunekantiner

Radikale Venstre og Enhedsli-
sten er positivt stemt overfor at 
indføre vegetardage i kommu-
nens kantiner. Dansk Folkeparti 
kræver kød.

Corona på skolen

Foreløbig har tre skoleklasser på 
Skolen på Islands Brygge været 
hjemsendt, fordi elever er testet 
positive for covid-19.

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

Kigkurren 8G, 1. sal, København S
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FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

sidste kammertone
Efter 14 år med klassiske koncerter 
i international topklasse er Mogens 
Dahl Koncertsal i Snorresgade 
gået konkurs og alle fremtidige 
arrangementer aflyst

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

I 14 år har Islands Brygge 
været hjemsted for Dan-
marks eneste privatejede 
klassiske koncertsal: Mo-
gens Dahl Koncertsal i 
Snorresgade. En perleræk-
ke af internationale super-
stjerner inden for klassisk 
musik har lagt vejen forbi 
huset, der også har afholdt 
foredrag, debatarrange-
menter og meget mere. Det 
var blandt andet fra scenen 
i Mogens Dahl Koncertsal, 
at daværende statsminister 

Lars Løkke Rasmussen i 
2011 forsikrede Helle Thor-
nings-Schmidt, at nøglerne 
til Statsministeriet kun var 
til låns. 

Lukket og sluttet
Men nu er taktstokken 
svunget for sidste gang, 
bifaldet er forstummet og 
den sidste tone fra Stein-
way-flygelet klinger ud. Co-
rona har ‘lukket og slukket’ 
koncertsalen, som Mogens 
Dahl selv konstaterede til 
Politiken uden yderligere 
kommentarer. Mogens 
Dahl Koncertsal A/S blev 
begæret konkurs den 2. 
november, og advokat Tim 
Rosenkrantz Buur er indsat 
som kurator i konkursboet. 
Det skriver finans.dk. Alle 
fremtidige arrangementer 
er derfor aflyst, og det er 
ikke længere muligt at købe 
billetter via hjemmesiden.

Bryggebladet har forsøgt 
at få en kommentar fra Mo-
gens Dahl.

TOBIS CAFÉ  LEIFSGADE 3 

Mogens dahl har selv 
siddet bag flyglet til 
utallige arrangementer 
og koncerter og er der-
udover også dirigent 
for Mogens Dahl Kam-
merkor.
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Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

I 2009 forbød et enigt Folketing 
rævehold af dyrevelfærdsmæs-
sige grunde. Ræveavlerne fik ind-
til 2016 til at afvikle deres farme, 
men fik derudover ikke så meget 
som en bøjet 5-øre i kompensation. 
I den forgangne uge har vi så hørt 
repræsentanter for den døende 
minkindustri fremture med krav 
om erstatning på helt op til 26 mil-
liarder kroner. Til sammenligning 

koster minimumsnormeringer i landets daginstitutio-
ner ifølge regeringen 1,6 milliarder om året. 

Minkavlernes mest forrykte krav bliver næppe imø-
dekommet, men Venstre har vist sig villige til at gå 
langt for at holde hånden under erhvervet, siden par-
tiet i sidste uge holdt krisemøde med deltagelse fra 
Kopenhagen Fur. 

Uanset ens holdning til den stadige eksistens af 
minkavl i 2020 kan man ikke underkende den menne-
skelige tragedie, det er for de knap 3000 mennesker, 
der er beskæftigede i branchen, som nu ser deres livs-
værk gå op i røg fra den ene dag til den anden. Men 
man kan samtidig godt stille spørgsmålstegn ved ri-
meligheden i, at de forventer at få erstatning for tab 
af indtægter i op til ti år. Hvilke andre utidssvarende 
erhverv kunne man forestille sig at sætte på overfør-
selsindkomst i en hel dekade? 

Landets kulturinstitutioner sukker i hvert fald efter 
den grad af lobbyisme, der bliver lavet for minkindu-
strien netop nu. Sandt for dyden ville mange kunstne-
re, musikere, galleriejere og spillesteder sikkert stille 
sig tilfreds med en kulturminister, der som minimum 
lod som om, hun interesserede sig for sit ressortom-
råde. Men det ser sort ud for kulturen. Det blev tyde-
ligt eksemplificeret i denne uge, da Mogens Dahl Kon-
certsal måtte dreje nøglen om. Koncertsalen og dens 
repertoire var hverken bredt eller folkeligt, men den 
gav Islands Brygges kulturliv et internationalt niveau.

Desværre er der intet, der tyder på, at koncertsalen 
i Snorresgade bliver det sidste kulturtilbud, vi kom-
mer til at sige farvel til. Spillesteder og teatre over hele 
byen forsøger krampagtigt at holde gryden i kog med 
intimforestillinger og livestreaming, og de begræn-
sede billetindtægter suppleres med crowdfunding og 
salg af støtte-T-shirts.

Det er med andre ord op til os selv som forbrugere at 
holde liv i kulturen, hvis vi ikke vil gå ind i vintermåne-
derne uden andet end Netflix og Disney+.

Kultur-konkurserne 
kommer

de små fritidshjem har de 
mest tilfredse forældre
Forældrene på Bryggen var mere tilfredse på de nu lukkede små fritidshjem, 
end forældrene er på KKFO Skibet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af 
Danmarks statistik i foråret 2020. Pernille Østergaard, der er leder på KKFO 
skibet, tager undersøgelsen til sig, men med visse forbehold

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

– Hvor tilfreds er du samlet 
set med dit barns SFO/fri-
tidshjem?

Det er et af de spørgsmål, 
som omkring 170.000 dan-
ske forældre har svaret på 
i en landsdækkende bruge-
rundersøgelse foretaget af 
Danmarks Statistik i foråret 
2020. I undersøgelsen har 
forældrene vurderet både 
skoler og SFO’er/fritids-
hjem på en skala fra 1 til 
5, hvor 5 er ‘meget tilfreds’ 
og 1 er ‘meget utilfreds’ på 
flere forskellige parametre, 
hvilket har resulteret i et 
landsgennemsnit på 4,0.

små fritidshjem i top
Forældrene på Bryggen 
har også svaret på under-
søgelsen, og samlet set 
ligger institutionerne højt 
på skalaen. Det er især de 
små selvejende fritidshjem, 
der, efter undersøgelsen 
er foretaget, er overgået 
til kommunen, der scorer 
højt. Helt i top ligger Thors-
anna med et gennemsnit på 
4,8, og lige i hælene ligger 
Krudtuglen og Bryggehu-
set, begge med 4,6 i gen-
nemsnit. KKFO Skibet lig-
ger en smule under med et 
gennemsnit på 3,9, hvilket 
også lægger dem lige under 
landsgennemsnittet.

– Det tager vi helt sik-
kert med os, siger Pernille 
Østergaard, der er leder i 
KKFO Skibet.

Hun bider dog mærke i, 
at det kun er 66 forældre, 

der har svaret på undersø-
gelsen på et tidspunkt, hvor 
der var omkring 400 børn 
på Skibet. Samtidig har pe-
rioden været præget af co-
ronanedlukningen i foråret, 
hvor der var indkaldt vika-
rer, for at man kunne leve 
op til restriktionerne.

– Det har jo været en væ-
sentlig anderledes periode, 
hvor mange forældre fra de 
små fritidshjem har været i 
tvivl om, hvem det nu er, der 
passer deres barn, fordi de 
ikke måtte komme ind på 
institutionen, siger hun.

stærkere sammen
De små fritidshjem overgik 
officielt til kommunen den 
1. august 2020 som et led i 
kommunens plan Fremti-
dens Fritidshjem, hvor der 
kun skal være ét fritidshjem 
for hver skole. En plan, der 
gav store protester fra for-
ældrene på de små fritids-
hjem tilbage i 2015, da for-
slaget først kom frem. Den 
historik tror Pernille Øster-
gaard også har spillet ind på 
brugerundersøgelsen.

– På Bryggen har der 
været en tradition for små 

institutioner, så jeg tror, at 
det giver dem et automatisk 
plus, siger hun og fortsæt-
ter:

– Og så er vi godt klar 
over, at når man så er en 
stor institution, så ser man-
ge det umiddelbart som no-
get negativt. Men vores er-
faring er, at når forældrene 
kommer over og ser lokaler-
ne, og at vi er delt op i fire 
små fritidshjem, så sænker 
de skuldrene lidt.

Selvom de små fritids-
hjem er overgået til kommu-
nen, så bliver børnene på 
Thorsanna stadig passet i 
de samme lokaler. Krudtug-
lens 0.-2.-klasser bliver også 
stadig passet på Krudtug-
len, mens 3.-klasserne alle-
rede er flyttet over i Skibet. 
Det samme er hele Bryg-
gehuset. Det er dog menin-
gen, at alle børnene på sigt 
skal flytte over i Skibet.

– Vi er i gang med at lære 
hinanden at kende stille og 
roligt, og vi regner med at 
lære en hel del af hinanden, 
så vi får samlet det bedste 
fra Bryggehuset, Krudtug-
len, Thorsanna og Skibet 
under ét tag, siger Pernille 
Østergaard.

FAKTA:

En undersøgelse under 
særlige omstændigheder:

n Brugertilfredshedsunder-
søgelsen blev foretaget 
af Danmarks Statistik 
mellem marts og juni 
2020 og blev sendt ud 
til alle landets skoler og 
SFO’er/fritidshjem.

n Formålet med undersø-
gelsen er at give kommu-
nale politikere, ledere og 
medarbejdere mulighed 
for at bruge forældrenes 
perspektiv, når de skal 
se på skolerne og institu-
tionernes kvalitet. 

n Den 1. august, hvilket vil 
sige efter undersøgelsen 
er foretaget, er de tre 
små fritidshjem Bryg-
gehuset, Krudtuglen og 
Thorsanna overgået til 
kommunen, og børnene 
skal på sigt flytte over på 
KKFO Skibet.

Institution Antal svar Gennemsnit

Bryggehuset 12 4,6

KKFO Skibet 66 3,9

Krudtuglen 9 4,6

Thorsanna 16 4,8

Forældrene til børn på landets skoler og fritidshjem skulle i 
løbet af foråret blandt andet vurdere, hvor tilfredse de samlet 
set er med deres børns institution på en skala fra 1-5. Lands-
gennemsnittet er på 4,0.

KKFO skibet har 
scoret lavere i en 

tilfredshedsun-
dersøgelse blandt 

forældre, end de 
nu lukkede små 

selvejende institu-
tioner.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Mandag i sidste uge måtte 
to 6. klasser på Skolen på Is-
lands Brygge sendes hjem, 

da en elev i en af klasserne 
var blevet testet positiv for 
covid-19. Det drejede sig om 
den smittedes klasse samt 
parallelklassen.

– Vi har ringet rundt til 
forældrene for at høre, om 

der var nogen hjemme, så 
vi ikke sendte nogen hjem 
til en tom lejlighed, sagde 
skoleleder på Skolen på Is-
lands Brygge, Aase Ham-
mer, over telefonen sidste 
mandag.

De lærere, der havde væ-
ret tættest på eleverne, blev 
også sendt hjem.

Efter alle hjemsendte ele-
ver og lærere var blevet te-
stet, viste det sig, at der var 
tale om to smittede i den 
samme klasse. Resten af 
eleverne kunne derfor ven-
de tilbage til skolen allerede 
torsdag i sidste uge.

Halvanden klasse
Det viste sig så, at en lille-
søster til én af de smittede 
også var blevet testet po-
sitiv med covid-19. Derfor 
måtte hendes 0. klasse også 
sendes hjem torsdag i sid-
ste uge. Det samme måtte 
halvdelen af parallelklas-
sen, eftersom de gik på det 
samme fritidshjem som den 
smittede lillesøster.

I løbet af weekenden er 
alle eleverne fra de hjem-
sendte 0.klasser blevet te-
stet, og alle tests var nega-
tive. Eleverne kunne derfor 
vende tilbage til skolen i 
mandags.

NYHEDER

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Nyd en privat middag  
eller en julemiddag 
i herskabelige omgivelser 

Vi tilbyder 4-retters menu i aflukkede 
lokaler på 1. sal – ovenpå Restaurant 
Aristo –  med udsigt over Havneparken 
og havneløbet 
 
4-retters menu 495,- (pr. person)
fra 4 til 10 personer
 
Vi har fire aflukkede rum med plads til 
maksimum 10 personer i hvert rum 

IB4 Meeting & Dining · Islands Brygge 4, 1. Sal · IB4.dk

Læs mere på  
IB4.dk  
eller e-mail  
lotte@ib4.dk

Apoteket har vacciner nok til 
personer i risikogruppen
Det er nu kun dem, der er omfattet af det gratis vaccinationsprogram, der 
kan få en influenzavaccine. Og Islands Brygge Apotek skulle gerne have nok 
til at dække det lokale behov

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

I sidste uge besluttede 
Sundhedsstyrelsen, at det 
kun er personer, der er 
omfattet af det gratis vac-
cinationsprogram, der kan 
modtage en influenzavac-
cine. Det vil sige personer 
over 65 år, gravide og per-
soner med kroniske syg-
domme. Årsagen er, at der 
i år har været ekstra stor ef-
terspørgsel på vacciner på 
grund af, at der er mange, 
som ikke vil risikere at få 

både influenza og covid-19 
på samme tid.

På Islands Brygge Apotek 
har man stadig vacciner til 
dem, der er omfattet af det 
gratis vaccinationsprogram.

– Vi må kun vaccinere 
dem, der er i risikogruppen. 
Og vi skulle gerne have nok 
til at vaccinere dem, siger 
Islands Brygges apoteker 
Sam Salah.

Han fortæller også, at der 
ikke har været så mange ef-
terspørgsler efter vaccinen 
på Bryggen.

Ifølge sundhedsmyndig-
hederne er 70 procent af 

vaccinerne på landsplan 
blevet anvendt af den grup-

pe, der er omfattet af pro-
grammet.

 
Italiensk vin 

&  
hygge

Fredag - lørdag 16-22 
Thorshavnsgade 24 · Find os på Facebook · corvina.dk

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeborDe

spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser  
spækbrætter · bænke · småmøbler 

alt efter dine mål og ønsker

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

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

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

D A N S K E  O S T E
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Corona hjemsender flere skoleklasser
Skolen på Islands Brygge hjemsendte i sidste uge tre en halv 
skoleklasser på grund af coronasmitte

skolen på islands 
Brygge har for første 
gang været nødsaget til 
at hjemsende klasser 
på grund af smitte med 
coronavirus.
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Muligt brændeovnsforbud 
vækker bekymring i 
Ballonparken
SF ønsker et totalforbud mod fyring 
med brændeovn i København. I 
Ballonparken har beboerne svært 
ved at se, hvordan de så skal holde 
varmen i vinterkulden

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

Det skal være slut med at 
fyre med brændeovn i Kø-
benhavn. I hvert fald hvis 
det står til SF, der har stillet 
forslag i Borgerrepræsen-
tationen om, at det skal un-
dersøges, hvor langt kom-
munen kan gå rent juridisk 
for at begrænse fyring med 
brændeovn i private hjem.

– Forslaget skal klarlæg-
ge kommunens handlemu-
ligheder. SF ønsker, at vi får 
mindsket luftforureningen 
markant, og her er bræn-
deovnene en meget afgø-
rende faktor, forklarer SF’s 
gruppeformand på rådhuset 
Klaus Mygind.

Brændeov nsforslaget , 
der blev stillet af sundheds- 
og omsorgsborgmester Sis-
se Marie Welling (SF), blev 

ikke vedtaget, men i stedet 
sendt til Teknik- og Miljø-
udvalget, der skal drøfte 
forslaget på et kommende 
møde. Der var nemlig enig-
hed om, at spørgsmålet 
om brændeovne hørte til 
i teknik- og miljøregi, og 
borgmesteren fik læst og 
påskrevet, fordi hun og hen-
des forvaltning var trådt ind 
på en anden forvaltnings an-
svarsområde med forslaget.

Alt er ild
For beboerne i Ballonpar-
ken kan et forbud mod 
brændeovne betyde nogle 
kolde vintre fremover. De 
fleste af beboerne har nem-
lig ikke andre muligheder 
for at opvarme deres hjem, 
og de alternative løsninger 
står ikke ligefrem i kø.

– Vi har kun én varme-
kilde i Ballonparken, og det 

er brændeovne. Fjernvarme 
er ikke et muligt alternativ. 
Københavns Kommune har 
vurderet, at ”det vil være 
uforholdsmæssigt bekoste-
ligt at etablere fjernvarme 
i Ballonparken”, og HOFOR 
vurderer, at ”fjernvarme i 
Ballonparken ikke er sam-
fundsøkonomisk fordelag-
tigt”. Opvarmning med el-
drevne varmepumper står 
heller ikke og blinker lok-
kende. Vi har så lidt strøm 
inde i Ballonparken, at vi 
stort set må begrænse for-
bruget til lys for at undgå, 
at propperne springer, for-
klarer tidligere redaktør på 
Bryggebladet og beboer i 
Ballonparken Hans Buhl og 
tilføjer:

– Jeg vurderer – for nu 
at kopiere den kommunale 
sprogbrug – at det vil blive 
uforholdsmæssigt bekoste-
ligt at etablere den nødven-

Uden knitrende 
flammer i brænde-
ovnen bliver det 
en kold vinter i 
Ballonparken.

Den lille: kr. 375,- 

1. servering: 

Karrysild 

med 1/2 æg, æble, kapers og rødløg

Æg og rejer 

med dild og citron mayo

Rødspætte 

med remoulade og citron

2. servering:

Lun leverpostej 

Flæskesteg 

Tilbehør: rødbeder, syltet agurk,  

brun sovs og kar tofler

3. servering: 

Risalamande 

med kirsebærsauce

Den store: kr. 485,- 

1. servering: 

Karrysild 
med 1/2 æg, æble, kapers og rødløg

Christiansøsild 
med rødløg, kapers og creme fraiche

Æg og rejer 
med dild og citron mayo

2. servering: 
Koldrøget laks 

med uretecreme

Sprødstegt rødspætte 
    

3. servering:

Lun leverpostej 
Konfiteret andelår 

Flæskesteg 
Tilbehør: Rødbeder, syltet agurk,  

rødkål, brun sovs og kartofler

4. servering: 
Risalamande 

med kirsebærsauce

Nytåsmenu 2020
Kun ud af huset

I år tilbyder Restaurant Viva en fanta-
stisk 4-retters menu, som kan nydes til 
din nytårsmiddag.

Vi har skabt 4 serveringer, som er 
nemme selv at varme og anrette. Vi 
har lavet en grundig vejledning, så du 
er i sikre hænder, når du henter mad 
hos os.

Forret
Syltet og smørpocheret knoldselleri med rimet 
kammusling, creme på blåmusling, saltbagt sel-

leri, agurk og selleristøv

Mellemret
Bagt vesterhavstorsk med sauce på jomfruhum-

mer, dildolie, fennikelcrudité og dild

Hovedret
Sashi oksefilét med oksehaleragout, frysetørret 

hindbær, pommes duchessé

Dessert
Chokolademousse ned vaniljesyltet gulerod, 

maltcrumble og kørvel

Pris per person: kr. 500,-

Bestilling samt betaling skal ske senest 
d. 23/12-2020

Først til mølle-princippet gælder.

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 vins-
magninger,  gourmet middage og  intimkoncerter.

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

Vivas klassiske julefrokost

Ingen jul uden julefrokost. Restaurant Viva til-

byder vores klassiske julefrokost fredage og 

lørdage i november og december måned. 

(27/11 - 19/12)

Vi sørger for en masse julehygge, hjemmelavet 

snaps og dejlig julemusik.

Det anbefales at bestille bord i god tid.

Køkkenet åbner kl. 12.00

Hvis I ikke ønsker at nyde julefrokosten på Viva, 

har vi mulighed for at tilbyde menuen ud af 

huset.

(+ kr 25,- per kuvert ud af huset).

Kontakt os venligst på viva@restaurantviva.dk

Den lille: kr. 375,- 

1. servering: 

Karrysild 

med 1/2 æg, æble, kapers og rødløg

Æg og rejer 

med dild og citron mayo

Rødspætte 

med remoulade og citron

2. servering:

Lun leverpostej 

Flæskesteg 

Tilbehør: rødbeder, syltet agurk,  

brun sovs og kar tofler

3. servering: 

Risalamande 

med kirsebærsauce

Den store: kr. 485,- 

1. servering: 

Karrysild 
med 1/2 æg, æble, kapers og rødløg

Christiansøsild 
med rødløg, kapers og creme fraiche

Æg og rejer 
med dild og citron mayo

2. servering: 
Koldrøget laks 

med uretecreme

Sprødstegt rødspætte 
    

3. servering:

Lun leverpostej 
Konfiteret andelår 

Flæskesteg 
Tilbehør: Rødbeder, syltet agurk,  

rødkål, brun sovs og kartofler

4. servering: 
Risalamande 

med kirsebærsauce

Nytåsmenu 2020
Kun ud af huset

I år tilbyder Restaurant Viva en fanta-
stisk 4-retters menu, som kan nydes til 
din nytårsmiddag.

Vi har skabt 4 serveringer, som er 
nemme selv at varme og anrette. Vi 
har lavet en grundig vejledning, så du 
er i sikre hænder, når du henter mad 
hos os.

Forret
Syltet og smørpocheret knoldselleri med rimet 
kammusling, creme på blåmusling, saltbagt sel-

leri, agurk og selleristøv

Mellemret
Bagt vesterhavstorsk med sauce på jomfruhum-

mer, dildolie, fennikelcrudité og dild

Hovedret
Sashi oksefilét med oksehaleragout, frysetørret 

hindbær, pommes duchessé

Dessert
Chokolademousse ned vaniljesyltet gulerod, 

maltcrumble og kørvel

Pris per person: kr. 500,-

Bestilling samt betaling skal ske senest 
d. 23/12-2020

Først til mølle-princippet gælder.

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 vins-
magninger,  gourmet middage og  intimkoncerter.

Ring på 2725 0505 eller skriv på  viva@restaurantviva.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
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

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 1/12 kl.16-19.00

med 10% på alle varer!

 

Islands Brygge 25.  Tlf: 32 54 07 05

99,-

2019 Le Caillou
Cotes de Rhone

Årets Julevin

Normalpris 149,-
Nu pr. fl.

dige elkapacitet.
Klaus Mygind og SF øn-

sker som udgangspunkt 
brændeovnene ud af Ballon-
parken. Særligt på grund af 
nærheden til både skolen og 
flere daginstitutioner og fri-
tidstilbud for børn.

– Jeg ønsker, at der også 
i Ballonparken bruges en 
anden opvarmning end 
brændovne; eksempelvis 
varmepumper. Men når 
man ikke har fjernvarme, 
skal der være en varmemu-
lighed, siger han og tilføjer:

– Jeg synes, at vi kan 
starte med at måle luftfor-
ureningen omkring Ballon-
parken ved nabodaginstitu-
tionerne og skolen. Så får 
vi konkret viden, og så kan 
vi tage en konkret debat og 
finde løsninger. Det håber 
jeg, at Ballonparkens bebo-
ere vil være med til.

På grund af andre presse-
rende opgaver og en begræn-
set mødeaktivitet på grund af 
covid-19 har Ballonrådet ikke 
haft mulighed for at træde 
sammen og formulere en fæl-
les holdning til SF's forslag. 
Hans Buhl udtaler sig altså 
som privatperson, men han 
er som udgangspunkt lydhør 
over for forslag til en omstil-
ling. Men der er brug for øko-
nomisk hjælp.

– Min holdning er, at vi 
alle i København skal bi-
drage til at nedbringe for-
ureningen, og da brænde-
ovne ser ud til at være en af 
de store forureningskilder, 
må vi tage det ansvar på 
os. Men det skal være med 
økonomisk hjælp fra kom-
munen eller staten, for i Bal-

lonparken vil en overgang 
til en ny varmekilde være 
så bekostelig, at vi slet ikke 
magter den opgave selv. Fol-
ketinget har i sidste uge be-
vilget 2,3 milliarder kroner 
som hjælp til omstilling fra 
olie- og gasfyr til elvarme; 
sådan en hjælpepakke vil vi 
også få brug for.

Ny ovn
I den sidste ende håber han 
dog på, at der kan findes 
et miljørigtigt kompromis, 
hvor han kan fortsætte med 
at fyre i sin ovn.

– Jeg er vild med at klø-
ve brænde og stakke det 
og komme det i ovnen og 
tænde op, det hele. Jeg vil 
nødigt undvære min bræn-
deovn. Så personligt håber 
jeg på en forureningsan-
svarlig løsning, hvor jeg 
kan skifte min tudsegamle 
ovn ud med en ny og langt 
mere forureningsfri. Det 
vil for mig at se også passe 
langt bedre ind i kontek-
sten, for Ballonparken er 
ikke en boligblok på Øster-
bro. Bebyggelsen, historien 
og den måde, vi har indret-
tet os på, er et stykke unik 
københavnsk kulturarv, og 
uden skønheden i en bræn-
destak og duften af bræn-
derøg over træbarakkerne 
bliver den arv lidt fattigere. 
Ballonhangaren, der hører 
nøje sammen med Ballon-
parken, er netop renoveret 
smukt og skånsomt tilbage 
til sit oprindelige udseende 
og udtryk, sådan ser jeg 
også gerne udviklingen i 
Ballonparken

Lama laver improteater som er en spontan og kreativ 
scenekunst, hvor spillerne improviserer historier,  
situationer og sange frem efter publikums forslag.  
LAMA har inviterer musiker Michael Sunding til vores 
store juleshow. Michael elsker improviseret musik og har 
optrådt med Så Hatten Passer. 

I skal komme og være med til denne unikke oplevelse, 
hvor jeres bud er med til at forme aftenen og skabe 
sange, musik og historier.

Vi glæder os til at se dig til dette juleshow.

Torsdag den 3. december kl. 20 
i Kulturhuset Islands Brygge 

Billeter hos billetto.dk 60,- eller i døren - kr. 80,-
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Bryggens sejlere tager imod 
konservativ invitation til at drøfte 
sikkerhed i havnen
Kajakroere, stand-up-padlere og GoBoat er alle positivt stemt overfor 
De Konservatives netop vedtagne forslag om at øge kendskabet til 
reglerne for færden i havnen og sikre håndhævelsen af disse

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

– Det er bestemt blevet 
mere usikkert at ro i hav-
nen. Mange af de nye bru-
gere er fuldstændig uden 
forudsætninger for at kende 
de helt almindelige færd-
selsregler i havnen.

Formand for Roklubben 
SAS Alice Larsen er klar i 
spyttet. Ifølge hende er der 
behov for at bedre hånd-
hævning af reglerne for fær-
den i havnen. Hun oplever i 
særdeleshed, at badegæster 
og svømmere er til fare for 
sig selv og deres omgivel-
ser.

– Jeg har personligt set 
adskillige svømmere svøm-
me på tværs af havnen. En 
eller anden dag sker der 
en frygtelig ulykke. Stak-
kels den bådfører, der ufor-
skyldt bliver den, der sejler 
en svømmer ned.

Hun hilser derfor det for-
slag, som De Konservative 
i forrige uge stillede i Bor-
gerrepræsentationen, og 
som blev vedtaget uden af-
stemning, velkommen. 

instrukser
Beslutningen pålægger 
Økonomiforvaltningen at 
gå i dialog med By & Havn 
og Københavns Politi om, 
hvordan der kan sikres bed-

re kendskab til reglerne for, 
hvordan man gebærder sig 
til søs i havnen, og hvordan 
man sørger for, at de regler 
bliver overholdt. Derudover 
skal disse tre parter også 
snakke med havnebusserne 
og andre aktører som ek-
sempelvis kajakklubber, 
bådudlejninger med flere 
om, hvilke behov der er for 
at gøre havnen mere tryg at 
færdes i. 

Blandt disse aktører er 
blandt andre den lokale båd-
udlejningsvirksomhed Go-
Boat. Også her er man posi-
tivt stemt over for udsigten 
til at give sikkerheden i hav-
nen et serviceeftersyn.

– Heldigvis bruger flere 
og flere vandet, så vi mener, 
det er oplagt at se på, hvor-
dan københavnerne, byens 
gæster og aktørerne kan 
få mest muligt ud af hav-
nen. Fremtidssikre regler, 
som er nemme at forstå for 
havnens brugere, inklude-
rer helt klart optimering af 
skiltningen, foreslår med-
stifter af GoBoat Kasper 
Eich-Romme og forklarer, 
hvordan man allerede nu 
tænker i metoder til at klæ-
de gæsterne bedre på til 
sejlads:

– Over vinteren laver vi et 
digitalt vejledningsunivers 
til alle vores sejlende, så vo-
res gæster allerede digitalt 
har lært om regler i havnen 
og brugen af bådene, inden 

de overhovedet får instruk-
tionerne ved bådene.

Hensynsfuld havnebus
Med deres forslag lægger 
De Konservative også op til, 
at havnebussens stoppeste-
der kan flyttes længere ud i 
havneløbet, så sejlende let-
tere kan sejle indenom og 
undgå at komme i karambo-
lage med busserne. 

Det er sød musik i Alice 
Larsens ører.

– Det vil bestemt være en 
forbedring, hvis stoppeste-
derne bliver flyttet ud, så 
vi kan ro bagom og undgå 
bussernes skruevand, siger 
hun, men tilføjer, at det i 
hendes optik ikke er havne-
busserne, der gør det usik-
kert at færdes i københavns 
havn:

– Vi oplever egentlig ikke, 
det er havnebusser og hav-
nerundfarter, der er proble-
met. De er generelt flinke til 
at tage hensyn til os roere, 
og vi hilser pænt på hinan-
den.

Den oplevelse deler hun 
med Klaus Sigh, der er pas-
sioneret stand-up-padler og 
initiativtager til fællesska-
bet ‘Bryggens SUP-Club’.

– Vi oplever en generel 
forståelse for sejladsen, så-
ledes at vi viger for havne-
busserne, men at de også 
tager hensyn til os efter 
behov. Almindeligt godt og 

fornuftigt sømandsskab, 
fortæller han og tilføjer, at 
man ikke behøver at flytte 
stoppestederne for hans 
skyld:

– Vi kan faktisk godt sejle 
mellem havnebussens stop-
pested og kajen, som det er 
nu, omend det er lidt trangt. 
Men lidt mere plads ville da 
give en mere fri sejlads for 
SUP’erne.

Han uddyber, hvordan 
bedre organisering af ak-
tiviteter som stand-up-
padling i fællesskaber som 
Bryggens SUP-club kan 
være med til at gøre havnen 
mere sikker at sejle i.

– Vi arbejder selv for 
at fremme sikkerheden. 
Blandt andet ved at få flere 
padlere ind i vores regi, så 
de kan lære om havnen og 
sejlreglerne.

GPs-tracking
I en protokolbemærkning 
til forslaget i Borgerre-
præsentationen luftede 
Enhedslisten blandt andet 
muligheden for at udstyre 
udlejningsbåde som Go-
Boats, med en gps-udløst 
alarmfunktion, der sætter 
i gang, når båden bevæger 
sig ind i en forbudszone som 
eksempelvis Nyhavn. Også 
den idé er man indstillet på 
at omfavne hos GoBoat.

– Vi er fortalere for, at alle 
aktører – inklusiv os selv 

– arbejder for at instruere 
brugerne af havnen i regler-
ne for sikker adfærd. Der-
udover er gps-teknologi for 
udlejere som GoBoat oplagt 
for at øge sikkerheden, men 
også for at gøre oplevelsen 
på vandet endnu mere in-
teressant for vores kunder, 
siger Kasper Eich-Romme.

Medlemsforslaget fra De 
Konservative blev vedtaget 
uden afstemning. Muligvis 
fordi et tilsvarende forslag 
fra Socialdemokratiet al-
lerede var stillet og vedtaget 
i Kultur- og Fritidsudvalget i 
august. 

Aktiviteten i havnen 
stiger stødt. Derfor 

mener De Konserva-
tive, at der er behov 

for at sørge for bedre 
kendskab til og hånd-

hævelse af reglerne for 
færdsel i havnen.

HAvNeBUs-
HæNdeLser:

n Den øgede fritidstrafik 
og badende udenfor ba-
dezonerne giver bøvl for 
havnebussen i form af 
øget sejltid og manøvrer, 
så havnebusserne ikke 
påsejler andre fartøjer 
eller badende udenfor 
badezonerne. 

n Ifølge Movia registrerede 
Arriva sidste år 219 hæn-
delser, hvor havnebus-
serne var involveret. 117 
af hændelserne blev be-
tragtet som chikanering 
eller forsinkelse, hvori-
mod 102 blev registreret 
som nærved-hændelser. 
Altså situationer, hvor 
kaptajnen skulle foretage 
korrigerende handlin-
ger som eksempelvis 
at bremse, dreje eller 
advare for at undgå en 
ulykke. Ud af de i alt 219 
hændelser involverede 
111 andre fartøjer, mens 
de resten involverede 
badende.

n Der er ikke registreret 
hændelser systematisk i 
år, men Arriva har med-
delt Movia, at de er af 
den opfattelse, at proble-
met har været stigende i 
2020.

Kilde:  
Økonomiforvaltningen





8 BRYGGEBLADET   19. november  2020KULTUR

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

❚UDSTILLING

voldsramte 
mænds historier
De er blevet isoleret fra 
deres børn, de har skul-
let spørge om lov til at se 
deres venner, de er blevet 
beskyldt for incest og stof-
misbrug, de er blevet slået, 
bidt, råbt ad og nedværdi-
get i en grad, så de har mi-

stet troen på sig selv. De er 
voldsramte mænd.

Gennem flere måneder 
har dokumentarfotograf 
Andreas Haubjerg rejst 
rundt til landets seks man-
decentre for tale med de 
voldsramte mænd, der har 
boet der. Det er blevet til ud-
stillingen En rigtig mand, 
hvor mændenes historier 
bliver fortalt i ord, lyd og 
billeder. Mange mænd bæ-
rer på en frygt for ikke at 
blive taget alvorligt eller 
blive troet på af sine omgi-
velser og vælger derfor at 
holde sin krise for sig selv. 
En rigtig mand har ikke 
brug for hjælp, lyder det hos 
mændene. Udstillingen vi-
ser, at når mænd falder, så 
falder de dybt og kan ses i 
Havneparken frem til 19. ja-
nuar 2021.

En rigtig mand, Havnepar-
ken, fra 19. november 2020 
til 19. januar 2021, gratis 
entré. 

❚BOGSNAK

vis mig din bogreol
❚FOREDRAG

der findes intet, der 
hedder dårligt vejr

De to komikerveteraner 
Mette Frobenius og Tho-
mas Wivel tager en stor 
stak af deres yndlingsbø-
ger med, når de den 20. 
november optræder med 
‘Vild med ord – for de æl-
dre’, hvor de vil fortælle, 
hvorfor det er deres ynd-
lingsbøger, de historier 
der knytter sig til bøgerne 
og om de forfattere, der 

har skrevet dem.
De kommer hele bog-

reolen rundt med de store 
klassikere, digtsamlin-
ger, romaner og novelle-
samlinger, så der er noget 
for enhver litterær smag. 
Showet vil foregå som en 
åben samtale mellem de 
to vendt ud mod publikum. 
Og i løbet af aftenen får til-
skuerne også mulighed for 

at komme med deres input 
og stille spørgsmål.

Showet er med andre ord 
et underholdende og lære-
rigt dyk ned i litteratur og 
læsebegejstring.

Vild med ord, Islands 
Brygges Bibliotek, fredag den 
20. november klokken 10:00, 
gratis entré, men man skal 
bestille billet via billetto.dk.

Sommeren er forbi nu, og 
den nærmest fløj afsted. 
Men det betyder ifølge 
foredragsholder Solveig 
Willum ikke, at sæsonen 
for at nyde den danske na-
tur er slut. Til foredraget 
den 26. november kommer 
hun med gode og praktiske 
råd til, hvordan man bliver 

venner med dårligt vejr. 
Hun gør op med idéen om, 
at man kun kan nyde na-
turen i solskin, og at man 
ikke kan sove ude i minus-
grader. Med vinteren for 
døren findes der ikke et 
bedre tidspunkt til at gøre 
sig dus med himlens mør-
ke skyer og skoven nøgne 

træer, mens resten af Kø-
benhavn sidder derhjemme 
og ser Den Store Bagedyst.

Kom ud! – også om vinte-
ren. Kulturhuset, torsdag den 
26. november klokken 19:00, 
gratis entré, men man skal 
bestille billet på billetto.dk.

i Havneparken 
kan du frem til 19. 
januar se, læse og 
lytte til voldsram-
te mænds histo-
rier i udstillingen 
En rigtig mand. 
Foto: Andreas 
Haubjerg.

den danske 
natur kan også 
nydes i minus-

grader, hvis 
man spørger 

foredragshol-
der Solveig 

Willum.

Komikerne Mette Frobenius 
og Thomas Wivel er vilde 

med ord og vilde med at dele 
deres kærlighed til litteratur.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Chan Walrus/Pexels
redaktion@bryggebladet.dk

Det er ikke længe siden, 
at regeringen ville indføre 
to vegetardage i statens 
kantiner som et led i en ny 
grøn indkøbsstrategi. Det 
blev dog hurtigt ændret til 
at være en valgfri ordning 
efter voldsomme protester 
fra medarbejdere rundt i 
landet, der ikke mente, at 
sådan noget skulle dikteres 
fra Christiansborg. 

regeringen manglede 
mod
Nu mener to partier i Kø-
benhavns Kommunes Bor-
gerrepræsentation, at det 
ville være en god idé at ind-
føre to ugentlige vegetarda-
ge i kommunens kantiner.

– Jeg mener, at det er en 
god idé at indføre to vege-
tardage i vores egne kanti-
ner, og at det ville give me-
ning også at have et klart 
CO2-reduktionsmål i alle 
vores institutioner på 25 
procent i 2025. Det giver 
god mening, og jeg tror, at 
københavnerne er klar til 
en ny grøn retning, skriver 
gruppeformand for Radi-
kale Venstre Mette Annelie 
Rasmussen i en mail.

Hun kalder også regerin-
gens beslutning om at gøre 
ordningen valgfri for ‘uam-
bitiøs’.

– Jeg blev faktisk glæde-
ligt overrasket, da regerin-
gen meldte ud, at der nu 
skulle være to vegetardage 
i statens kantiner, og lige så 
ærgerlig over, at man ikke 
havde modet til at gennem-
føre det. For skal vi i mål 
med den grønne omstilling, 
så skal vi også ændre den 
måde, vi spiser på, skriver 
hun.

Hun mener dog, at kom-
munens vuggestuer, børne-
haver, skoler og plejehjem 
selv skal bestemme, om de 
vil have to ugentlige vege-
tardage eller ej. Det samme 
mener gruppeformand i En-
hedslisten Karina Vester-
gård Madsen.

– I institutionerne skal 
man bestemme det lokalt, 
men i kantiner på kommu-
nale arbejdspladser vil det 
være en god idé. Det spiller 
godt sammen med den helt 
nødvendige bæredygtige 
omstilling, skriver hun i en 
mail.

Omlægning til 
plantebaseret kost
Gruppeformand for SF 
Klaus Mygind vil ikke stille 

krav om to ugentlige vege-
tardage i kommunens kanti-
ner. Han mener nemlig, der 
er andre måder, man kan 
komme i mål med en grøn 
omstilling på.

– SF ønsker, at der sker 
en gradvis og hurtig om-
lægning til mere planteba-
seret mad í kommunens 
spiseordninger. Det vil sige 
mad i vuggestuer, børneha-
ver, skolemad, plejehjem og 
kantiner, skriver han i en 
mail.

Det skal ifølge Klaus My-
gind ske på den måde, at 
politikerne skal sætte nogle 
overordnede mål for, hvor 
stor en andel af maden i 
kommunen, der skal være 
plantebaseret. Derefter er 
det så op til de enkelte in-
stitutioner at arbejde med 
at indfri målene med mu-
lighed for hjælp fra kommu-
nen i form af uddannelse og 
inspiration.

– På denne måde har vi 
over en årrække fået om-
lagt vores madproduktion 

i Københavns Kommune 
til økologisk mad på initia-
tiv fra SF, så vi nu er oppe 
på 87 procent. På samme 
måde skal vi erstatte 
kød med plantebaseret 
mad. Det skal gå hånd i 
hånd med udviklingen af 
smagsoplevelsen, skriver 
han.

elitært projekt
Hos Socialdemokratiet har 
man ligesom regeringen 
den holdning, at det skal 
være frivilligt, om man vil 
have kødfrie dage.

– Det er op til de enkelte 
institutioner og plejehjem, 
om de vil have vegetardage 
eller ej. Jeg synes, det er 
vigtigt at lytte til, hvad de 
enkelte steder selv vil. Det 
skal vi ikke bestemme, si-
ger gruppeformand Susan 
Hedlund.

I Det Konservative Fol-
keparti mener man også, 
at det skal være op til den 
enkelte københavner, om 

man ønsker at holde vege-
tardage.

– Vi kan derfor ikke støtte 
et forslag om, at alle kanti-
ner i Københavns Kom-
mune skal være kødfrie to 
dage om ugen. Vi opfordrer 
gerne københavnerne til at 
spise mindre kød, men det 
må aldrig blive et elitært 
projekt fra hjørnekonto-
rerne på rådhuset, skriver 
gruppeformand Jakob Næ-
sager i en mail.

Kød hver dag
I Dansk Folkeparti er grup-
peformand Henrik Svend-
sen heller ikke meget for 
at indføre ugentlige vege-
tardage i kommunens kan-
tiner.

– Jeg skal som politiker på 
Københavns Rådhus ikke 
diktere, at der skal være to 
vegetardage om ugen i Kø-
benhavns Kommune. Det er 
op til den enkelte, om man 
ønsker at være veganer el-
ler vegetar, men det er me-

gatosset at tvinge folk til at 
være det, skriver han i en 
mail.

Han mener ikke, at det at 
spise mindre kød skal stå 
alene i ønsket om at redu-
cere CO2-udslippet.

– Som udgangspunkt skal 
vi tilbyde kød i alle kommu-
nale institutioner hver dag. 
Men det er bestemt også 
vigtigt at spise grønt og va-
rieret, og vi skal huske at 
nyde kød, der kommer fra 
bæredygtig dansk produk-
tion, hvor dyrevelfærd har 
høj prioritet, skriver han.

Det har ikke været muligt 
at få et svar fra Alternativet, 
Venstre, Frie Grønne eller 
løsgænger Kåre Traberg 
Smidt.

r og Ø: vegetardage 
i kommunens kanti-
ner er en god idé
Radikale Venstre og Enhedslisten 
mener, at det ville være en god idé 
at indføre to vegetardage om ugen 
i kommunens kantiner. Hos Dansk 
Folkeparti mener man, at det er 
‘megatosset’

Kantinerne i Københavns 
Kommune måtte gerne 

være helt kødfrie to gange 
om ugen, hvis det stod 
til Radikale Venstre og 

Enhedslisten.

Ballonparken får støtte til renovering af tehus
RealDanias kampagne ‘Underværker’ donerer 900.000 kroner til 
renovering af Ballonparkens samlingssted ‘Tehuset’

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Tehuset, der ligger centralt 
i Ballonparken, fungerer 
som et samlingssted og 
knudepunkt for beboerne 
i Ballonparken. Det bliver 
brugt til alt fra fødsels-
dagsfester, beboermøder 
og andre former for kom-
sammen. Men tiden sætter 
sine spor, ikke mindst i den 
ældste bebyggelse på hele 
Bryggen, og derfor satte en 
gruppe driftige ballonboer 
sig for at give Tehuset en 
tiltrængt overhaling.

Derfor søgte de penge fra 
RealDanias projekt ‘Under-
værker’ der “hjælper ildsjæ-
le med at gøre projektdrøm-
me i det byggede miljø til 
virkelighed”. Og arbejdet 
bar frugt, for Underværker 
har netop givet grønt lys til 

en donation på intet mindre 
end 900.000 kroner til reno-
veringen af Tehuset.

Tehus 2.0
900.000 kroner er mange 
penge, men der er også 
mange projekter på tegne-
brættet. Planen er blandt 
andet at isolere hus og vin-
duer og samtidig åbne en 
del af huset op til kip og lave 
ovenlys. Det eksisterende 
og lidt primitive køkken 
skal også have en opgra-
dering, så det bliver mere 
anvendeligt til eksempelvis 
fællesspisning. Derudover 
er planen også at lave en 
helt ny terassedør ud til te-
hushaven, så den bedre kan 
bruges i forbindelse med ar-
rangementer i huset. Sam-
tidig giver det også bedre 
sammenhæng mellem Te-
huset og fællesværkstedet 

og keramikværkstedet, 
som ligger umiddelbart ved 
siden af.

Renoveringsarbejdet går 
efter planen i gang i starten 
af det nye år.

Tehuset består af et køkken, et fadebur, et opbevaringsrum 
og et stort opholdsrum med spisepladser. Udenfor køkkenet 
og opholdsrummet ligger Tehushaven.

UNderværKer:

n Kampagnen, der hører 
under RealDania, har til 
formål at støtte ildsjæle, 
der arbejder med det 
byggede miljø til gavn 
for lokalsamfundet. Den 
startede i 2011 og har 
siden støttet projekter i 
det byggede miljø, som 
er drevet af frivillige.

n Tehuset i Ballonparken 
er ét ud af 18 projekter, 
der har fået tildelt en 
samlet støtte på 14 mil-
lioner kroner. Af andre 
projekter i København, 
der har fået støttes, kan 
blandt andet nævnes 
brandsikring af Koncert-
kirken på Blågårds Plads 
og bedre lydisolering af 
øvelokalerne i Ungdoms-
huset på Dortheavej i 
Nordvest.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hjemmelavet leverpostej, 
sylte og rullepølse er noget 
af det, som bryggeboerne 
kan se frem til, når San-
die Ring åbner Slagterens 
Smørrebrød & Delikatesse 
på Leifsgade 17 efter nytår.

– Jeg har altid drømt om 
at åbne en smørrebrødsbu-
tik på Bryggen. Jeg elsker 
at lave mad og er altid den, 
der står for det ved festlige 
lejligheder sammen med fa-
milie og venner, siger hun.

Ud over smørrebrød vil 
der også være flæske- og fri-
kadellesandwich, hjemme-
lavet slagterpålæg og meget 
mere. Alt lavet fra bunden 
af Sandie RIng selv, hendes 
mand, der er slagter, eller 
nogen fra personalet.

Nye veje
Sandie Ring er egentlig ud-
dannet SOSU-assistent og 
har arbejdet ti år i psykia-
trien, men da hun for nogle 
år siden blev alvorligt syg, 
valgte hun at sadle om. Først 
som selvstændig hjemme-
passer, hvor hun smagte lidt 
på friheden ved at være sin 
egen chef. For to år siden 
åbnede hun så Marketende-
ren, der ligger i haveforenin-
gen Strandlyst i nærheden af 
Kløvermarken.

– Der opdagede jeg hur-
tigt, at der var en stor efter-
spørgsel efter hjemmelavet 
smørrebrød, så vi blev hy-
ret til barnedåb, bryllupper 

og konfirmationer. Det var 
vores køkken lidt for lille 
til, så jeg ledte efter et nyt 
sted, der helst skulle ligge 
på Bryggen, siger hun.

Valget faldt på den gamle 
bagerbutik i Leifsgade, 
hvor Sandie Ring faktisk 
har arbejdet som teenager, 

da det hed Bryggebageren.

en anden boldgade
Hvordan har du det med at 
åbne en ny butik midt en 
usikker periode med corona?

– Man er altid lidt nervøs, 
når man skal åbne noget 

nyt. Og coronasituationen 
gør selvfølgelig, at det hele 
er lidt uforudsigeligt. Men 
eftersom vi kun har takea-
way, så tror jeg nok, det skal 
gå. Jeg håber, det bliver et 
sted, hvor folk køber ind til 
deres madpakker og aftens-
mad, siger hun.

Der er en generelt trend 
mod, at man skal spise lidt 
grønnere. Hvad tænker du 
om det?

– Min mand er jo slagter, 
så vi sælger meget kød. 
Vi er nok lidt i en anden 
boldgade. Men vi kan høre 
på dem, der kommer og 

banker på døren, mens vi 
er ved at renovere, at de 
glæder sig til, at der kom-
mer en smørrebrødsbutik. 
Og de snakker ikke om 
grønne ting. Men vi har 
vegetarisk smørrebrød, så 
der er lidt for enhver smag, 
siger hun.

sandie åbner smørrebrødsbutik:  
– det har altid været min drøm
Bryggebo Sandie Rings har altid drømt om at åbne en smørrebrødsbutik på 
Bryggen. Nu går drømmen i opfyldelse, når hun slår dørene op i Slagterens 
Smørrebrød & Delikatesse efter nytår

På den anden side af 
nytår er den gamle 

bagerforretning i 
Leifsgade blevet 
forvandlet til en 

smørrebrøds- og 
delikatessebutik.

småmæglere fusionerer for at blive store
De to små ejendomsmæglere Min Bolighandel og Boligmæglerne fusionerer for 
sammen at konkurrere med de store spillere på boligmarkedet

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

– De små mæglerkæder 
bekæmper hinanden, mens 
de kæmpestore, bankejede 
mæglerkæder løber med 
præmien. Det her er et for-
søg, der skal gøre os til en 
bedre konkurrent til de sto-
re. Vi skal kæmpe mod de 
store. Sådan siger indeha-
ver af ejendomsmæglerkæ-
den Min Bolighandel Simon 
Christensen til Ejendoms-
watch om baggrunden for 
den forestående fusion med 
Boligmæglerne.

Min Bolighandel har i 
dag butikker i de fleste om-
råder af landet, blandt an-
det her på Islands Brygge. 
Men med fusionen er man 
nu også til stede på Ærø, i 
Svendborg, Hvalsø, Viby, 
Bjæverskov og Borup. Med 

fusionen går man sammen 
med seks Boligmægleren-
butikker, hvilket bringer 
det samlede antal butikker 
op på 30.

Men ambitionerne ræk-
ker til mere end det. Ifølge 
Simon Christensen kan der 
være op til 4-5 opkøb mere 
på vej i de kommende år. 
Målet er på sigt at komme 
helt op på 100 butikker. Det 
fortæller han til Ejendoms-
watch.

MinBolighandels 
filial på Islands 

Brygge er for nylig 
flyttet til nye lokaler 

i Leifsgade, hvor 
den lokale ejen-

domsmægler David 
Lorentzen deler 

kælderbutik med 
Brøndby Køreskole.
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Coronanedlukningen har givet  
masser af nærvær i nye familier

Ifølge netsundhedsplejersken Helen Lyng Hansen har coronanedlukningen 
givet masser af mulighed for nærvær og samvær, som er vigtigt for et lille 
barn. Men det har også gjort kontakten til bedsteforældrene mere besværlig

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Conrad 
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Midt i en pandemi med 
masser af syge og døde, 
en verdensøkonomi i histo-
risk krise og hele lande, 
der er lukket ned, er der et 
lille bitte lyspunkt. Mange 
nyfødte under coronaned-
lukningen har fået en mere 
rolig start på livet og et tæt-
tere bånd til begge foræl-
dre. Men også i de nybagte 
familier har nedlukningen 
haft negative konsekvenser. 
Pandemien har pustet til 
forældrenes naturlige be-
kymringer, og kontakten til 
bedsteforældre og venner 
har været på et minimum, 
hvilket har efterladt de nye 
forældre lidt alene i en i for-
vejen svær tid.

Baby savner ikke yoga
En af de ting, som coro-
nanedlukningen er gået 
ud over, er de klassiske 
babyaktiviteter som baby-
svømning, salmesang og 
baby-yoga, som har ærgret 
mange barslende forældre. 

Netsundhedsplejersken He-
len Lyng Hansen, der har 
skrevet en lang række bø-
ger om børn og driver hjem-
mesiden netsundhedsple-
jersken.dk, hvor hun hver 
dag svarer på spørgsmål fra 
bekymrede forældre, har 
dog nogle beroligende ord 
til dem.

– Børn under ét år savner 
ikke mødregruppen eller 
bliver kede af, at de ikke 
kan komme til salmesang 
eller babysvømning, men 
forældrene kan godt savne 
det, skriver hun i en mail og 
fortsætter:

– Ligesom man som mor 
eller far naturligt også kan 
savne at gå på café eller 
savne at mødes med ven-
ner eller bedsteforældre. 
Det har været og er stadig 
hårdt for mange, at der ikke 
har været mulighed for at 
gå til forskellige fritidsakti-
viteter, og at man ikke har 
kunnet mødes med familie 
og venner.

Ifølge hende har barnet 
netop brug for genkende-
lighed i det første år. Det 
giver faktisk ro og tryghed, 
at dagene ligner hinanden, 
selvom det kan være noget 

kedeligt i længden for foræl-
drene.

Besse på skærmen
I en tid, hvor man skal holde 
afstand til især den ældre 
del af befolkningen, kan 
det være svært at give det 
nye barn et nært forhold til 
sine bedsteforældre, hvilket 
er noget af det, som mange 
forældre har fortalt Helen 
Lyng Hansen, at de savner 
mest.

– For de fleste nybagte 
forældre er bedsteforæl-
drene medtænkt som en del 
af familiens nære netværk, 
og både de nye forældre og 
bedsteforældrene har en na-
turlig interesse i at ville hin-
anden, at være sammen, og 
bedsteforældrene vil gerne 
hjælpe. Og mange forældre 
har givet udtryk for, at de 
var kede af, at deres foræl-
dre ikke kunne komme, 
holde den lille, de ville så 
gerne, at de bare kunne 
være lidt sammen, skriver 
hun.

Heldigvis har det været 
muligt for bedsteforældre 
og børnebørn at mødes 
virtuelt over for eksempel 

Facetime eller Skype.
– Det har været rigtig 

godt her under corona. 
Selvom man ikke er fysisk 
sammen, så hører barnet 
bedsteforældrenes stem-
mer, og kan også se bedste-
forældrene via en skærm. 
Det giver genkendelighed, 
så da Danmark åbnede op 
igen, og bedsteforældre og 
barnebarn mødte hinanden, 
så var der for mange faktisk 
en følelse af at kende hinan-
den lidt, skriver Helen Lyng 
Hansen.

Og selvom bedstemor 
ikke lige kan komme forbi, 
så kan hun stadig godt hol-
de lidt øje med en lille baby 
i en snæver vending.

– Jeg talte med en bedste-
mor, som fortalte, at hun un-
der corona nogle gange hav-
de kunnet hjælpe sin datter 
lidt. Barnebarnet var blevet 
underholdt af bedstemor via 
skærmen, mens mor lige fik 
sat vasketøj over eller lig-
nende, skriver hun.

skjulte munde
Mange forældre har ifølge 
Helen Lyng Hansen været 
bekymret for, hvad brugen af 

mundbind kan gøre for deres 
barns udvikling. Ifølge net-
sundhedsplejersken har stu-
dier nemlig vist, at når børn 
lærer at pludre, så kigger de 
på forældrenes munde for at 
efterligne de voksne ansigts-
mimik, hvilket et mundbind 
gør lidt vanskeligt, men det 
er dog ikke noget, som man 
som forælder skal være så 
bekymret for.

– Børn kan godt ”tåle”, at 
vi er nødt til at bruge mund-
bind, når vi for eksempel 
handler. Det er okay, at vo-
res ansigt er dækket et par 
timer. Men når vi har mulig-
hed for at tage mundbindet 
af, så skal vi gøre det, og 
hjemme skal det naturligt 
ikke bruges, skriver hun.

Derudover fortæller hun, 
at forskere også er enige 
om, at det ikke kun er gen-
nem ansigtsmimik, at man 
kommunikerer til sit barn. 
Stemmeføring, armbevæ-
gelser og generel gestiku-
lering er også vigtig i kom-
munikationen med et barn.

Tættere på far
En af de helt store gevin-
ster ved coronanedluknin-

gen er ifølge Helen Lyng 
Hansen, at mange fædre er 
kommet tættere på deres 
børn. Mange har nemlig 
været hjemsendte eller 
været nødt til at arbejde 
hjemmefra, hvilket har gi-
vet mere tid sammen som 
ny familie.

– For det helt lille barn 
er nærheden, den fysiske 
kontakt, at blive holdt, 
pludre med sine forældre, 
høre mors og fars stemmer 
omkring sig helt essentielt 
og vigtigt. Og coronasitua-
tionen har givet masser af 
mulighed for netop kon-
takt, nærvær og samvær, 
skriver hun og fortsætter:

– Tiden hjemme, hvor 
hele familien har været 
samlet, har i mange fami-
lier givet ekstra nærvær. 
Det har i mange familier 
betydet, at sætninger som, 
”nu må du lige vente lidt”, 
har der været færre af, og 
der har været tid til barnet 
og tid til at gå ind i det, 
som barnet lige der havde 
brug for. Det kommer al-
drig dårligt igen.
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Barsel på Bryggen  
under en pandemi

Bryggebladet har talt med tre mødre på Bryggen, der har haft barsel under 
coronapandemien. Det har blandt andet betydet ekstra bekymringer, aflyste 

barnedåbe og takeaway med god samvittighed
Tekst; Kenneth Dürr

Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

sif emilie Berg,  
mor til ellen på 9 måneder

– Jeg nåede lige at have barsel i et par uger, før Danmark 
blev lukket ned den 11. marts. Det betød, at der blev lukket 
ned for alt det, som jeg havde forventet af en barsel på kort 
tid. Der var ikke babysvøming, babyyoga, mødregruppe, 
og sundhedsplejersken skulle vi tale med over telefonen. 
Selv Ellens vaccine blev udskudt, fordi hun så ud til at tri-
ves. Men det var jo kun baseret på, hvad vi lige kunne se, 
så som førstegangsforældre er det et kæmpe ansvar at tage 
sådan en beslutning. Vi havde jo ikke noget at sammen-
ligne med.

– Det første halve år havde vi fælles barsel på grund af 
corona. På mange måder var det en tid fyldt med frygt, 
fordi vi var bange for at blive syge, for hvem skulle så tage 
sig af Ellen? Og vi var også bange for, at hendes bedstefor-
ældre blev syge, fordi de er i den sårbare gruppe. 

– Senere kunne vi godt se, at det var en god periode. Vi 
fik virkelig den der babyboble foræret, så der var fred og 
ro omkring vores nye familie. Det var virkelig en gave, at 
der ikke var noget, vi skulle, og så bestille takeaway og 
få varerne leveret til døren, som vi kunne fortælle os selv, 
faktisk var det mest ansvarlige at gøre.

– Jeg har været lidt bekymret for, hvad det gør for hende, 
at alle har mundbind på, når vi er ude at handle og med of-
fentlig transport. Jeg kan også mærke, at hvis hun er træt, 
så er det sværere at få hende til at falde til ro, hvis jeg har 
mundbind på.

– Vi har udskudt at holde en navnefest, som jo egentlig 
mest er noget, som vi har lyst til. Vi ved godt, at hun er ret 
ligeglad.

Christine Pauline sølvsten,  
mor til Mathilde på 6 måneder

– Da jeg gik på barsel, nåede jeg lige at tænke, at det var 
godt, den der coronavirus ikke var kommet rigtigt til Dan-
mark. Få uger senere blev landet lukket ned. Det var ikke 
lige det, jeg havde forventet.

– Det værste var de første måneder, hvor jeg stadig var 
gravid, men ikke måtte komme nogen steder. Min kæreste 
gik glip af mange scanninger, fordi man ikke måtte have 
nogen med på hospitalet. Vi var også meget bekymrede 
for, om han blev smittet med corona, så han ikke kunne 
komme med til fødslen. Det skete heldigvis ikke, og det 
passede lige med, at jeg fødte i den samme uge, som landet 
åbnede lidt op igen henover sommeren.

– I starten var mødregruppen lukket ned, hvilket var ær-
gerligt, for jeg havde glædet mig til at tale med nogle, der 
stod i den samme situation som mig. Det er dog kommet op 
at køre igen, og det samme er mange af de tilbud, som jeg 
gerne ville gå til. Jeg frygter lidt, at det hele kan lukke ned 
igen hen over vinteren, men det håber jeg virkelig ikke.

– Vi har aflyst barnedåben, men ikke sat en ny dato. På 
den oprindelige dato markerede vi dagen sammen med 
Mathildes bedsteforældre, hvor hun fik dåbskjolen på og 
fik de gaver, der allerede var blevet graveret med datoen.

– På den positive side har der været en god ro omkring 
Mathilde. Og vi joker lidt med, at vi heldigvis ikke rigtig er 
gået glip af noget, selv om vi har fået et barn, for der er ikke 
sket noget. Vi har ikke siddet en lørdag aften og ærgret os 
over, at vi ikke kunne komme til en eller anden fest, for der 
har ikke været nogen. I stedet har vi bare kunnet være i 
det, at vi har fået et barn, og bare nyde det.

Line Trolle,  
mor til emma på 14 måneder

– De første uger efter nedlukningen var ulidelige. Vi turde 
næsten ikke gå udenfor en dør af frygt for, at vi skulle blive 
smittet. Og når vi gik en tur, var jeg i tvivl, om vi holdt nok 
afstand. Det var jo svært at holde en til to meters afstand i 
metroen. Så vi var meget fangede i lejligheden.

– Det værste var, at folk begyndte at hamstre moder-
mælkserstatning. Man bliver ramt af panik, når man er i 
tvivl om, man kan give sit barn mad. Da vi ikke kunne finde 
modermælkserstatning i butikkerne, blev vi nødt til at kon-
takte forskellige lagre for at høre, om de havde noget, så 
Emma kunne få mad. Det lykkedes heldigvis. Jeg synes, 
det er en egoistisk tilgang at hamstre.

– Min mand har til gengæld fået meget tid sammen med 
Emma, hvilket har gjort, at de har fået et helt særligt bånd. 
Jeg troede egentlig, at jeg skulle dyrke en tosomhed med 
min datter i barslen, men i stedet var vi så heldige, at det 
blev en tresomhed.

– Det var også heldigt, at vi lige nåede at holde barnedåb, 
10 dage inden landet lukkede ned. Ellers har det ikke været 
meget, vi har set til vores familie. Emmas bedsteforældre 
kan følge lidt med over Facetime, men de er kede af, at de 
går glip af så meget. Der sker jo nærmest noget nyt hver 
dag.

– Jeg synes, de forskellige caféer på Bryggen har været 
gode til at lave noget for forældre på barsel. I det hele taget 
synes jeg, lokalsamfundet har været gode til at hjælpe og 
stå sammen i den her meget svære periode.

– Mest af alt savner jeg en normal hverdag, men det er jo 
ikke til at sige, hvornår den kommer igen.
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Bryggens glemte mord
En taxachauffør overraskes af et makabert syn i vandet ud 
for Halfdansgade på Islands Brygge tilbage i oktober 1986. 

Han finder det, der skal vise sig at være underkroppen 
af en nøgen japansk kvinde. I dag, 34 år senere, er 

sagen stadig uopklaret og – for de fleste bryggeboeres 
vedkommende – gået i glemmebogen. Serien Ind i 
mørket, der er aktuel på streamingtjenesten dplay, 

dykker ned i mordsagen, og vi har derfor taget en snak 
med værterne i programmet, Camilla Aurvig og Kristine 
Bugbee, der også står bag podcastsuccesen Mørkeland.

Tekt: Vanessa Wolter
Illustration: Bryggens Lo-
kalhistoriske Forening og 
Arkiv
redaktion@bryggebladet.dk

I serien Ind i Mørket dykker 
skaberne af true crime-pod-
casten Mørkeland, Camilla 
Aurvig og Kristine Bugbee, 
sammen med journalist og 
tidligere efterforsker Seba-
stian Richelsen i afsnittet 
”Den parterede kvinde i 
Københavns havn” ned i en 
sag, der nok kan få hårene 
til at rejse sig på selv Havne-
badets allersejeste vinterba-
dere. Midtfirsernes Islands 
Brygge var nemlig markant 
anderledes end i dag, og 
hvor området nu ofte vrim-
ler med badegæster, børne-
familier og motionsløbere, 
var den tids besøgende på 
kajen noget mere suspekte: 

– Det var jo en anden tid 
på Bryggen, hvilket vi også 
kommer ind på i serien, 
fortæller Kristine Bugbee, 
mens medværten dystert 
supplerer:

– Det var industri, krimi-
nalitet og sexarbejde og ja, 
et sted, hvor man tog hen 
for at smide parterede lig i 
vandet, siger Camilla Aur-
vig og tilføjer: 

– ikke at det skete så tit, 
men i denne sag gjorde det 
i al fald.

Parteret lig fundet i 
havnen ved Bryggen
– Den parterede kvinde, 
som blev fundet ved Bryg-
gen i 1986, blev senere iden-
tificeret til at være 22-årige 
Kazuko Toyonaga, fortæller 
Camilla Aurvig, hvorefter 
Kristine Bugbee kort ridser 
sagen op: 

– Det første, der dukker 
op, er torsoen, der er skåret 
over ved navlen og knæene, 
hvilket i sig selv er atypisk 
for partering. Det er en stak-
kels taxachauffør, der finder 
ligdelen i vandet omtrent 
lige ud for den togvogn, som 
står på Bryggen i dag. Det 
er også lige deromkring, at 
dykkere senere finder Kazu-
kos afskårne hoved, som er 

med til at identificere hende, 
siger hun og skutter sig lidt, 
før hun tilføjer: 

– Som tiden går, finder 
man flere af kvindens lig-
dele forskellige steder i hav-
nen, og fire ud af fem ligdele 
finder man ud for havneka-
jen ved Islands Brygge. 

– Det skræmmende er, at 
den unge kvinde ifølge poli-
tiet kun var i København i et 
døgns tid. Så det er næsten 
umuligt at forestille sig, 
at hun har kendt den per-
son, der gjorde det her ved 
hende. Tilfældighederne i 
dét møde er uhyggelige at 
tænke på, forklarer Camilla 
Aurvig, før hun fortæller 
lidt mere om, hvad vi ved 
om den japanske kvinde.

– Kazuko var en ung 
kvinde fra Japan, der deltog 
i et p-pilleforsøg i Tyskland, 
hvorefter hun rejste rundt i 
Europa, før hun skulle hjem 
og giftes med sin forlovede. 
Fordi det er så gammel en 
sag, at der ikke ligger nogen 
digitale kilder, kan vi kun føl-
ge hendes rejse gennem de 
postkort, hun sendte hjem til 
familien. Og det er ikke kun 
kvindens færden, der giver 
anledning til spørgsmål. 

– Det er nok en af de sa-
ger, vi har haft, som stiller 
flest spørgsmål, der ikke 
kan besvares, forklarer Ca-
milla Aurvig og suppleres af 
sin medvært:

– Ja, den nager virkelig, 
den her. Ifølge værterne er 
det særligt spørgsmål om-
kring morderens motiv og 
baggrunden for parterin-
gen, der fylder:

– Hvorfor partere hende, 
hvis man ikke kender hende 
på forhånd, spørger Camilla 
Aurvig retorisk, mens kolle-
gaen undrende tilføjer:

– Og hvorfor partere en 
så lille kvinde som Kazuko, 
som burde være forholdsvis 
nem at skille sig af med. Alt-
så hun brugte størrelse 34 i 
sko og har ikke vejet særlig 
meget.

ris, ros og rå samtale
Spørgsmål er der nok af, og 
ifølge værterne er det netop 

spørgsmålene, der driver 
Ind i mørket-serien og Mør-
keland-podcasten fremad. 

– Vi stiller de spørgsmål, 
lytterne sandsynligvis også 
selv sidder med, forklarer 
de.

– Vi prøver at finde ud af, 
hvorfor folk slår ihjel, hvad 
det er, der sker, og hvordan 
vi som samfund behandler 
det – hvordan straffer vi, 
hvordan tilgiver vi, forkla-
rer Camilla Aurvig efter-
tænksomt og fortsætter: 

– Vi har hele tiden gjort 
det klart, at vi netop ikke 
er eksperterne i det her, vi 
er ligesom lytterne – og nu 
også seerne; vi er interes-
serede i sagerne og efter-
forskningen, men vi sidder 
ikke med svarene.

– Og selvom vi lægger 
kortene på bordet, er det al-
ligevel netop dét, vi har fået 
kritik for; altså at vi ikke er 
eksperter, forklarer Kristi-
ne Bugbee. 

– Ja, altså, jeg stemmer jo 
også, selvom jeg ikke har 
læst statskundskab, siger 
Camilla Aurvig til sammen-
ligning. 

– Og det er netop det, vo-
res lyttere siger, at de kan 
relatere til. At de føler sig 
som en af os. Vi får rigtig 
mange henvendelser hver 
uge, og mange skriver, at de 
ofte føler sig som den tredje 
person i samtalen, fortæller 
hun smilende. 

– Det gode ved en podcast 
er jo også, at folk skal til-
vælge os, pointerer Kristine 
Bugbee.

– Man skal selv trykke 
”play”, så det er jo helt op 
til en selv, om man vil lytte 
med. 

Og det er der tilsynela-
dende rigtig mange, der 
gerne vil. De seneste må-
linger viser et ugentligt 
gennemsnit på 350.000 
downloads af true crime-
podcasten, der startede 
som en flygtig impuls i en 
samtale, veninderne havde 
i Camilla Aurvigs køkken 
for tre år siden. En samtale, 
der mindede rigtig meget 
om det format, podcasten 
har, nemlig en samtale mel-
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MØrKeLANd:

n Hele to af Ind i mørkets i 
alt otte afsnit behandler 
mordsager fra Islands 
Brygge. Afsnittet ”Kvin-
den der blev dræbt i sit 
hjem” omhandler en 35-
årig pædagog, der blev 
slået ned i sit eget hjem 
på Bryggen ved højlys 
dag i 2003. 

n Alle afsnit af serien Ind i 
mørket kan ses på dplay.
dk.

n Podcasten Mørkeland 
kan findes på moerke-
landpodcast.dk og i de 
fleste podcast-apps.

lem to veninder, der hver 
især kommer med informa-
tioner og overvejelser, de 
ikke tidligere har delt med 
hinanden. 

– Vi vil have hinandens 
fund og tanker rå ligesom 
lytteren, fortæller Camilla 
Aurvig, inden hun går vi-
dere til at fortælle lidt om, 
hvordan deres research 
foregår.

– Altså, vi arbejder vir-
kelig meget forud for hvert 
afsnit, og tit når vi op på om-
kring 70 arbejdstimer om 
ugen. Rigtig meget af tiden 
foregår på Det Kongelige 
Bibliotek, hvor vi kigger i 
gamle offentliggjorte sager, 
siger hun, mens veninden 
nikker.

– Ja, vi ser på sager, der er 
mindst 10 år gamle, og gen-
nemsnittet ligger på + 35 år, 
så vi kigger rigtig meget 
materiale igennem på bib-
lioteket. Det er blandt andet 
aviser, og tit falder vi så over 
”nye” gamle sager under-
vejs, så på den måde får vi 
hele tiden opdateret vores 
liste over sager, vi gerne vil 
dykke ned i, forklarer Kri-
stine Bugbee. 

du er ikke alene i 
mørket
– Vi får også rigtig mange 
henvendelser fra pårøren-
de, som gerne vil have, at 
vi tager en specifik sag op 
– det kan være en sag, hvor 
lytterens far blev myrdet for 
mange år siden, eller hvor 
lytterens far var gernings-
manden. På den måde får vi 
et nuanceret indblik i både 
offer og gerningsmand, og 
det synes vi er spændende, 
forklarer Camilla Aurvig 
og uddyber en for værterne 
væsentlig sideeffekt deres 
koncept:

– Vi oplever, at folk finder 
en ro i, at en sag bliver taget 
op. Mange skriver til os, at 
det kan være en befrielse 
at beskæftige sig med det 
mørke. Det er jo en del af 
livet, der kun bliver større, 
hvis man skal gå med det 
alene, siger hun.

– Der er mange, der har 

et mørke i deres eget liv, 
som så opdager, at de ikke 
er alene om det. Her sidder 
de og kigger på en perfekt-
hedskultur på Instagram, 
reflekterer Camilla Aurvig 
og peger på sin telefon.

– Og så kan det faktisk 
være befriende at kunne 
tappe ind på en podcast, 
hvor man godt kan tåle 
at være i det mørke. Og i 
stedet for at dyrke mørket 
endnu mere, har det faktisk 
ofte den modsatte effekt, 
nemlig at det tit får folk til at 
give slip et øjeblik og vælge 
lyset. Man accepterer, at 
mørket er der, og siger, ”fint 
nok, mørke, du er der, men 
jeg vil bare hellere være 
herovre”. 

Værterne mener, at det er 
et samfundsanliggende at 
tale om de mørke sider af 
tilværelsen:

– Vi vil gerne væk fra, at 
de her sager ses som et pri-
vat anliggende. Vi insisterer 
på, at det er et samfundsan-
liggende at tale om de her 
sager, så vi kan diskutere 
vores kriminalhistorie og 
justitssystem, måden vi 
straffer og tilgiver på, for-
klarer de beslutsomt. 

– Det er vigtigt for os, at 
sagerne ikke bliver glemt, 
tilføjer Kristine Bugbee og 
slår fast, at selvom sagen 
om Kazuko er gammel, så 
kunne det jo være, at nogen 
kan huske at have set noget 
dengang i 1986. For en en-
lig japansk kvinde var nok 
næppe et hverdagssyn den-
gang, selv i en stor by som 
København.

Camilla Aurvig tilføjer 
opfordrende: 

– Jeg håber da, at der sid-
der nogle og læser Bryg-
gebladet, som kommer i 
tanker om, at de da så noget 
dengang, eller at de tilfæl-
digvis har et kamera liggen-
de, der svarer til det ret spe-
cielle kamera, Kazuko gik 
rundt med: Et Konica To-
mato Autodate med knald-
rød for- og bagside, som der 
kun fandtes 24 eksemplarer 
af i Danmark. 

Værterne opfordrer i det 
hele taget folk til at melde 

sig, hvis de har set eller 
hørt noget, der kunne have 
relevans for denne eller an-
dre drabssager:

– Er der noget, vi har lært 
af den her rejse, så er det, at 
der altid er nogen, som ved 
et eller andet, eller som har 
set et eller andet. Mange 
tænker, at det, de ved, ikke 
er vigtigt, men man skal 
som udgangspunkt gå ud 
fra, at enhver detalje er vig-
tig. Politiet skal nok afgøre, 
om det har en betydning. Vi 
giver hermed opfordringen 
videre og krydser fingre for, 
at der kommer nye spor i sa-
gen om Kazuko Toyonaga.

den makabre 
mordsag blev 
også dækket af 
Bryggens davæ-
rende lokalavis.
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Begejstring 
for broderi
Har du lyst til at opdage og udfolde 
din skjulte kreativitet? Eller du 
allerede i færd med at planlægge 
hjemmelavede julegaver og dit 
næste projekt? Måske har du bare 
brug for lidt meditation. Uanset 
hvad, så udforsk broderiets mange 
muligheder og lad dig inspirere 
i Bettina Andersens nye bog 
”Broderi… Sting for sting for sting”. 

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

Med blot tråd, nål og stof 
kan opnå utrolig meget. 
Bettina Andersen fra Is-
lands Brygge har længe 
kendt til broderiets magi.

– Jeg træf tidligt valget 
mellem passion og fornuft, 
siger Bettina smilende. 

Heldigvis viste pas-
sionen sig hurtigt at være 
en fornuftig vej at følge. 
I årevis har Bettina lyk-
kedes med at kombinere 
broderiets praktiske og 
kunstneriske sider til et gi-
vende arbejde med blandt 
andet udstillinger i ind- og 
udland. Senest har Bettina 
udgivet sin niende bog i 
oktober i år. 

Broderi på skrift
”Broderi… Sting for sting 
for sting” er en stor billed-
bog med over 90 store far-
vefotos fordelt på cirka 140 
sider. Billederne fungerer 
som et slags idékatalog.

– Mit mål er at illustrere, 
at broderi ikke kun er avan-
ceret, men til gengæld kan 
meget forskelligt, fortæller 
Bettina. 

Jeg får lov til at se tre af 
billederne; en simpel spiral, 
en fin silhuet og til sidst en 
detaljeret krabbe. Altså små 
broderier med vidt forskel-
lige udtryk. Ud over bille-
der indeholder bogen også 
vejledninger til teknik og 
forslag til broderi. Så det er 
ikke fastlåst og slavisk med 
lange og udførlige opskrif-
ter.

– Mit håb er reaktioner 
som ”uh, det kan jeg godt”, 
”ih, det kunne passe her” og 
”ej, hvis jeg lige bytter om”, 
siger Bettina. 

Altså skal man gerne 
blive inspireret, så man selv 
kan vælge til og fra, hvad 
angår teknikker, farver og 
motiver. På den måde kan 
alle være med. Målgruppen 
er nemlig nybegyndere og 
dem, der ikke har broderet 
i flere år.

– Alligevel er der også 
ny inspiration til de mere 
erfarne, hvilket jeg faktisk 
også har fået som feedback 
fra mine bogstøtter, fortæl-
ler Bettina. 

Modsat de fleste af Bet-
tinas forrige bøger er fokus 

håndbroderi fremfor ma-
skinbroderi. 

Broderiets potentiale
Broderi kan både bruges til 
at skabe et kreativt udtryk, 
som kræver dyb koncentra-
tion. Samtidig kan broderi 
være meditativt med den 
simple gentagelse af en 
nål gennem et stykke stof i 
sting efter sting. 

– Altså kan broderi være 
et pusterum fra en ellers 
travl tilværelse, pointerer 
Bettina. 

Det perfekte ved broderi 
generelt er, at enhver kan 
starte uden særlig forhånds-
viden. Håndbroderi er især 
lettilgængeligt og kan ske 
overalt, om man befinder 
sig på en café i Bangkok, 
ved havnen i Brest eller på 
en bænk på Bryggen.

– Jeg elsker virkelig bare 
at brodere, så jeg er altid i 
gang, siger Bettina grinen-
de. 

Brudstykker af livet 
som brodøse
Ud over bogudgivelser har 
Bettina konstant utallige 

andre aktiviteter. Blandt 
andet sin butik på Bryg-
gen, der huser galleri og 
værksted med kurser og 
salg samt udstilling og 
udvikling af brodererede 
kunstværker.

– Jeg har en palet af for-
skellige ting at tage fat i, 
fremhæver Bettina og ind-
rømmer, trods lidt planlæg-
ning bliver kalenderen og 
projekterne langtfra altid 
lige organiseret. 

Heldigvis kommer der 
automatisk perioder med 
forskelligt på program-
met. Eksempelvis har små 
kurser mest interesse om 
efteråret og til jul, mens 
det skifter, hvornår der er 
udstillinger og festivaler at 
deltage i.

– Det er meget godt med 
vekselvirkning. Efter at 
være rundt i landet og i 
Norden for at møde an-
dre kunsthåndværkere og 
formidle til folk, så er det 
dejligt at komme hjem og 
fordybe sig i værkstedet, 
fortæller Bettina. 

Således har covid-19 og 
nedlukning også påvirket 
Bettinas arbejde.

– På sin vis var det per-

fekt, at jeg kunne fordybe 
mig i bogen. Dog betød det 
også mange aflyste festiva-
ler, siger Bettina og tilføjer, 
jeg starter også nye ting 
hele tiden og håber, at de 
lykkes. 

Bekymringer
I begyndelsen af nedluk-
ningen fyldte bekymringer 
meget, men en søvnløs nat 
førte de til en ny idé.

– Jeg lagde min idé på 
Facebook, og næste mor-
gen var der allerede over 
100 positive tilbagemeldin-
ger, siger Bettina med den 
glade overraskelse stadig i 
stemmen. 

Idéen var helt simpelt, at 
alle skulle brodere sin op-
levelse af covid-19. Resulta-
tet var 125 broderier med 
fantastisk variation. Det er 
virkelig en fin illustration 
af, hvor meget man kan ud-
trykke med broderi og på 
hvor mange måder.

– Flere af broderierne var 
vanvittigt flotte. Faktisk 
skal 40 af dem udstilles på 
Greve Museum til udstillin-
gen CoviDesign, der åbner i 
december sammen med en 

masse andre kunstnere, for-
tæller Bettina. 

Billeder på tråd
For nylig har Bettina del-
taget i udstillingen Køben-
havnerier på Dronninglund 
Kunstcenter som del af 
Kunstnersammenslutnin-
gen K2.

– Jeg var rundt i Køben-
havn og broderede blandt 
andet skitser af skulptu-
rerne på Glyptoteket, siger 
Bettina. 

Faktisk er der sket en 
udvikling fra Bettinas op-
rindeligt næsten udeluk-
kende kunstneriske fokus 
med flere udstillinger rundt 
i Norden årligt i en lang år-
række.

– Undervejs er jeg tvunget 
til at opfinde mere kommer-
cielt og praktisk arbejde for 
at fastholde værkstedet, si-
ger Bettina og tilføjer:

– Mange af de mere for-
midlingsmæssige aktivi-

teter er heldigvis også gi-
vende. 

Bekendtskab med 
broderi
De allerfleste har en krea-
tivitet gemt, som Bettina 
gerne vil skubbe til ved at 
give inspiration.

– Faktisk havde jeg forle-
den et kursus med to piger 
på 12 og 13 samt to voksne 
kvinder, fortæller Bettina, 
det var sjovt at se begejstrin-
gen hos børn som voksne.

Lige nu kan man få lidt 
julehygge med Bettinas ju-
lekurser i hendes værksted 
med fire temaer fordelt over 
flere niveauer og datoer.

– På grund af covid-19 er 
der kun fire-fem deltagere, 
men det giver faktisk noget 
andet som mere nærvær, 
når man er få, konstaterer 
Bettina. 

Broderi og jul kan du 
også få ind i dit eget hjem 
med Bettinas adventsfølje-
ton, som består af fire pak-
ker med posten og en mail 
hver søndag.

– Jeg sætter rammer del-
vist med opskrift og vejled-
ning i forhold til at bruge de 
tilsendte materialer, siger 
Bettina. 

I år er der to udgaver, 
hvor den ene kræver lidt 
baggrundsviden, mens den 
anden er mere julet og sty-
ret. 

Butik på Bryggen
Til marts 2021 har butikken 
allerede 10-års jubilæum.

– Faktisk kommer flere 
og flere fra Bryggen forbi, 
mens der næsten ingen lo-
kale var i de første år. Sam-
tidig opfatter jeg mit lokal-
område som hele Norden, 
da broderi er et specialist-
område, fortæller Bettina. 

Udviklingen er nok et 
resultat af væksten af Bet-
tinas aktiviteter. Samtidig 
afspejler det tiden, hvor der 
de seneste par år og især 
med nedlukninger i år er 
kommet et større fokus på 
håndværk og håndarbejde 
såsom strik, keramik og 
broderi. Vil du være med?

Læs og se mere om Bet-
tina Andersens mange aktivi-
teter, bøger og workshops på 
bettinaandersen.dk, eller kig 
forbi værkstedet i Isafjords-
gade 13.

Bryggebrodøsen 
Bettinas butik 

har 10-års jubi-
læum til marts.
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Ny biografi 
tryller Truxa ud 
af glemmebogen
Bryggebo, tryllekunstner, entertainer 
og forfatter Michael Frederiksen 
har en ny biografi på gaden om den 
gamle – måske næsten glemte – 
danske tryllekunstner Truxa

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

Det lå ikke i kortene. At 
tryllekunstneren Michael 
Frederiksen skulle skrive 
en biografi om den gamle 
”kollega” Truxa. For to år 
siden var Michael Frederik-
sens kendskab til Erik Knud 
Bang med kunstnernavnet 
Truxa ganske begrænset. 
Truxa døde i 1996, og først 
året efter begyndte brygge-
boen selv på trylleriet. Men 
hvem var Truxa?

“De læsere, der er født 
i 1970’erne og før, husker 
sikkert Truxa og Gulli. 
Truxa trak store overskrif-
ter i Skandinavien, ryddede 
forsider i 5 årtier og var en 
sand mester til PR (public 
relations). Han var en pionér 
inden for TV-mediet i Nor-
den og udnyttede pressen 
til sin fordel, nøjagtigt som 
den ungarske tryllekunst-
ner Harry Houdini gjorde i 
starten af 1900-tallet. Han 
fik gennemtrumfet politi-
ske beslutninger til fordel 
for alle artister i Danmark, 
omgikkes de kongelige, 
og hans netværk dækkede 
især underholdningsindu-
strien i Danmark, Sverige, 
Norge og Finland. Truxa er 
derfor svær at ignorere og 
fortjener en plads i kultur-
historien. Beretningen om 
Truxa er også beretningen 
om især dansk og svensk 
kulturhistorie fra 1930’erne 
til 1990’erne, da han møder 
mange talentfulde menne-
sker på sin vej”, skriver Mi-
chael Frederiksen i forordet 
til bogen. 

Truxa-jam
I efteråret 2018 kontak-
ter museumschef Mikkel 
Knudsen fra Cirkusmuseet i 
Hvidovre Michael Frederik-
sen og spørger, om han kan 
lave et “Truxa-show”. An-
ledningen er, at Truxa ville 
være fyldt 100 år 7. novem-
ber 2019. Tryllekunstneren 
er klar på udfordringen og 
kaster sig ud i research til 
showet. Cirkusmuseet kun-
ne hjælpe med adgang til 
omfattende materiale i form 
af scrapbøger, erindringer, 
dokumenter og billedma-
teriale. Idéen om at skrive 
en biografi opstår i foråret 
2019. Projektet muliggø-
res af 30.000 kroner fra tre 

fonde, blandt andet Truxas 
Mindefond.

dømt for afpresning
Erik Knud Bang brød igen-
nem allerede som 18-årig i 
1937. Kunstnernavnet Tru-
xa kom først til nogle år se-
nere. Michael Frederiksen 
fortæller, at der var en helt 
særlig grund til, at et kunst-
nernavn kom på banen. Erik 
Knud Bang blev i 1943 dømt 
for afpresning af en læge, 
der havde foretaget en ulov-
lig abort. Endda på foran-
ledning af Erik Knud Bang 
selv! Det gav otte måneders 
fængsel og kedelig medie-
omtale. Så blev det belejligt 
med et kunstnernavn.

Truxa stod bag andre ufi-
ne tiltag i 40’erne, men for 

Michael Frederiksen står 
Truxa også som en artist, 
der har gjort mange gode 
ting for sine artistkolleger: 

– Jeg vil fremhæve tre 
gode ting, hvor Truxa har 
gjort et forskel. Han har 
bidraget til at få fjernet for-
lystelsesskatten på 40 pro-
cent. Han har fået fjernet 
dobbeltbeskatning mellem 
Danmark og Sverige. Og 
han har været foregangs-
mand i forhold til at sikre 
artister royalties ved salg 
af VHS-bånd, fortæller Mi-
chael Frederiksen.

Tankelæser
Michael Frederiksen har 
selv solgt 10.000 undervis-
nings-DVD’er om trylleri 
og jonglering. Et fællestræk 

ved Brygge-tryllekunst-
neren og Truxa er at have 
mange ”varer” på hylderne. 
Dette er særligt relevant 
for Michael Frederiksen i 
denne coronatid, hvor man-
ge optrædener selvsagt er 
blevet aflyst. Michael Fre-
deriksen arbejder for tiden 
på ikke mindre end seks 
(!) nye bøger. Og så tænker 
han ud af boksen – eller op 
ad hatten – og har lavet et 
interaktivt trylle- og tan-
kelæsningsshow til online-
brug for virksomheder via 
for eksempel teammøder. 

Tankeoverførsel var også 
på repertoiret hos Truxa. 
Med konen Gulli som ”mod-
tager” kunne Truxa finde 
objekter blandt publikum, 
som Gulli – trods bind for 
øjnene eller placeret væk 

fra scenen – alligevel kunne 
fortælle detaljer om. På You-
Tube kan man finde et læn-
gere klip fra en tv-optræden 
i 1976, hvor Gulli står på 
TV-Byens tag og beretter 
om publikums genstande. 
Truxas evne til at udnytte 
TV-mediet resulterede i op 
mod 70 større og mindre 

tv-optrædener i Norden. 
Biografien har en oplist-
ning af repertoiret, der også 
omfattede blindkørsel i bil, 
cigaretmanipulation, den 
oversavede dame, forudsi-
gelse af avisoverskrifter og 
tipskuponer samt ølillusio-
nen, hvor øl (på turné i USA 
dog cola) fremtrylles fra en 
ramme af papir.

det kan du gøre bedre
Michael Frederiksen skri-
ver, at Truxas egne ned-
skrevne erindringer udgør 
biografiens skelet og krono-
logi. Truxas egne erindrin-
ger blev til stor fortrydelse 
for forfatteren aldrig udgi-
vet. De kontaktede forlag i 
Danmark og Sverige sendte 
dem retur. Da forlaget Bor-
gen sendte manuskriptet 
retur, skrev redaktøren: 
“Dette kan du gøre meget 
bedre!!! Det ses tydeligt af 
dit manuskript, at du har 
haft et broget og ofte an-
strengende liv i rampelyset. 
At du har truffet en hulens 
masse mennesker, de fleste 
endda værd at træffe. Men 
for mig som læser ligner det 
en scrapbog omsat i ord og 
fotos.”

det sidste trick? 
Michael Frederiksen forkla-
rer, at Truxa ligefrem havde 
hyret bureauer til at samle 
avisklip fra hele Norden. 
Man forstår, at den selvbe-
vidste tryllekunstner, der 
excellerede i at iscenesætte 
sig selv, var sønderknust 
over ikke at få udgivet ma-
nuskriptet. I stedet stran-
dede manuskriptet i en tyk 
kuvert blandt de rekvisitter 
og personlige papirer, som 
Michael Frederiksen fik 
til gennemsyn til forbere-
delse af et jubilæumsshow 
for Truxa. Og som så også 
mundede ud i en biografi 
efter Truxas manuskript 
årtier efter. Måske som et 
sidste ubevidst trick fra den 
gamle tryllekunstner!

Bog ”Truxa – en biografi 
af Michael Frederiksen” kan 
købes hos Toft Vin for 200,- 
eller i adskillige onlinebog-
handlere.
På Michael Frederiksens 
hjemmeside trylle-michael.
dk kan man læse mere om 
Bryggens lokale tryllekunst-
ner og entertainer.

Michael Fre-
deriksen har 
kort i ærmet 

og en magisk 
biografi på 

hylden.



Islands Brygge 7, 2300 København S
Telefon 3321 0004
E-mail 2301@estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit  facebook.com/estateislandsbrygge

MIN EJENDOMSMÆGLERDIN LOKALE MÆGLER PÅ BRYGGEN

KØBENHAVN S WEIDEKAMPSGADE 29, 1. 1.

Kontant  4.595.000
Ejerudgift pr. md. 4.489
Udbetaling 230.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 18.114/16.317

Sagsnr. 200223

Bolig m2 98
Stue/vær 1/2 Opført 2005

Etage 1

C

Brugsret til p-plads

•  2 altaner
•  Moderne 3ér fra 2005
•  Lyst og åbent køkken-alrum
•  Gåafstand til havnebadet og
    fælleden
•  Super rolig beliggenhed

Familie søger:
Rækkehus ved 
Havnevigen
Gerne et af byhusene.

Pris idé 9,5 mio.

KØBENHAVN S ISLANDS BRYGGE 161, 1. TV

Kontant  6.495,000 
Ejerudgift pr. md. 4.257
Udbetaling 325.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 25.611/23.074

SAGSNR. 200228..........................................................................

Bolig 123 Etage 1 tv
Stue/vær  1/3 Opført 2016

KVALITETSBOLIG PÅ 123 KVM - FLOT UDSIGT

•  Svanemærket kvalitetsbolig

•  Betagende udsigt over Havnevigen

•  Bolig med lækre, luksuriøse tilvalg

•  Stor altan mod syd

•  Sublim placering tæt på by og natur

Par søger:

4 værelses lejlighed i 
den nye del af bryggen.

Vandudsigt et krav.

Mulighed for parkering.

Pris idé 9 mio.

KØBENHAVN S ISLANDS BRYGGE 30C 3. tv

Kontant  5.195.000
Ejerudgift pr. md. 4.483
Udbetaling 260.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 20.903/18.495

SAGSNR. 200207..........................................................................

Bolig 118      Etage 3 tv
Stue/vær  1/2 Opført 1961

3V’er med fantastisk udsigt på Islands Brygge

•  Ikoniske rammer i Wennberg Siloen

•  Centralt på Islands Brygge

•  Stue og køkken i ét

•  To fine værelser

•  Brugsret til en 240 kvm. tagterrasse B

KØBENHAVN S ISLANDS BRYGGE 30B 11. 5

Kontant  3.995.000
Ejerudgift pr. md. 2.278
Udbetaling 200.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 16.107/14.251

SAGSNR. 200230..........................................................................

Bolig   64      Etage 11
Stue/vær  1/1 Opført 1961

Spektakulært vue

•  Unik beliggenhed

•  Stor altan

•  Rummeligt badeværelse

•  Meget velholdt

•  Sublim udsigt B

Ungt par søger:

2 værelses lejlighed i den 
gamle del af bryggen.

Gerne med altan.

Pris idé 3 mio.

Forældrekøb:

3 værelses lejlighed.

Gerne omkring 
havnebadet.

Stand underordnet.
Pris idé 4 mio.

KØBENHAVN S Rundholtsvej 26, 2. 4

Kontant  5.498.000
Ejerudgift pr. md. 4.417
Udbetaling 275.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 21.691/19.541

SAGSNR. 200225..........................................................................

Bolig 115      Etage 2
Stue/vær  1/2 Opført 2014

Lys lejlighed med kæmpe altan - u/bopælspligt

•  Uden bopælspligt

•  Kæmpe altan

•  Parkeringskælder og 
    grønt nærområde

•  Gode store værelser

•  Lyst, moderne og stilrent
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Test din viden om 
islands Brygge

1. På adressen Snorresgade 22 finder 
man Mogens Dahl Koncertsal og Vipp-
koncernens hovedkontor. I mange år 
blev Brygge Bladet udgivet af Hertz 
Bogtrykkeri på adressen. Men hvem var 
bygningernes oprindelig ejer?

 a. Viking Blyantfabrik
 b. Viking cigaretfabrik ved C.W. Obel
 c. Dansk Tarmimport

2. På adressen Snorresgade 20 finder man 
Scan-Group (tidligere Scan Shipping 
). Men oprindelig blev der forhandlet 
landbrugsmaskiner på stedet. Hvilket 
firma?

 a. Massey Ferguson
 b. International Harvester 
 c. John Deere

3. Kigkurren er navnet på gaden/pladsen 
for enden af Snorresgade og Sturlasgade 
ved Artillerivej. Men Kigkurren er 
sandsynligvis flyttet fra et andet sted i 
København. Hvorfra?

 a. Ved indgang til Ballonparken
 b. Ved indgang til Serum Institut 

(tidligere militær område).
 c. Ved Langebro

4. Hvilken forretning lå på adressen 
Islands Brygge 83E fra 1964 til 2010?

 a. Bryggens Bowling Center
 b. Sæbehuset (Danmarks største udvalg 

af håndsæbe)
 c. Bryggens Håndskomager 

(Danmarks største udvalg af træsko og 
træskostøvler)

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

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

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

dyreartikler
HPReptiles Danmark ApS
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lørdag LUKKET
92 43 01 77 · www.hpreptiles.dk

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

Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.dk

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

Fotografer
Fotograf Ricardo Ramirez
ricardo-ramirez.com 
info@ricardo-ramirez.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

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

indretning
The Sweet Spot
v/ Laura Scheuer Trøstrup
www.thesweetspot.dk
laura@thesweetspot.dk · 41 60 60 20

italiensk is
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

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

Læger
Havnestadens lægehus 
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn 
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

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

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

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
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388 
www.bbu.dk   e-mail: fcib@fcib.dk

skønhedsklinikker 
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

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.

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 lykønskninger. Opslag 
på siden er gratis for private. 
Dog koster boligannoncer 30 
kroner i frimærker, der sendes 
til Leifsgade 7. Skriv kort og 
præcist til  
redaktion@bryggebladet.dk. 
Redaktionen forbeholder sig ret 
til at redigere opslagene.

FreMLeJe sØGes AKUT…

LEJLIGHED (ALTERNATIVT STORT 

VÆRELSE) SØGES AF MODENT PAR TIL 

UGENTLIG DELEBASIS GRUNDET SKILS-

MISSE.GERNE MØBLERET.

VI HAR BEHOV HURTIGST MULIGT, 

MEN KONTAKT OS GERNE, SELVOM DET 

FØRST SKULLE VÆRE I DET NYE ÅR. 

KONTAKT:
KIM FRISTRUP JENSEN  

- TLF. 6067 0679 - MAIL: kimfj55@gmail.com

STINE WEIERSØE VILLADSEN  

- TLF. 6065 0051 - MAIL: svillads@gmail.com



Her kan din annonce stå!



(se svarene på side 23)
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Folkering for Fælleden  
– forsvar for naturen
Af: Peter Hess-Nielsen, Axel 
Heides Gade 2, medlem af 
Amager Vest Lokaludvalg for 
Enhedslisten

Jeg synes, Bryggebladet 
den 5. november leverer en 
fin dækning af "Folkering 
for Fælleden", som Amager 
Fælleds Venner afholdt den 
22. oktober. Et stort arran-
gement med 2000 fakler 
rundt om Lærkesletten. 
Med taler, sang og musik, 
som tekst og billederne vi-
ste i Bryggebladet. En folke-
lig protest mod en lokalplan 
som foreslår bygning af 
cirka 2.500 boliger på Fæl-
leden. 

Der er dog et punkt i tek-
sten, som jeg godt kunne 
tænke mig mere præcist 
beskrevet. Det er omtalen 
af, at en lokalpolitisk sag 
"pludselig landede på selve-
ste Folketingets bord", som 
der står i artiklen.

Jeg synes, det er på sin 
plads at nævne, at sagen lan-
dede på Folketingets bord, 
fordi et flertal i Borger-
repræsentationen faktisk 
sendte den til Folketinget 
med ønsket om at ophæve 
den eksisterende lov om 
fredning af Lærkesletten.

Flertallet i Borgerre-

præsentationen bestod af 
blandt andre SF, De Ra-
dikale og Socialdemokra-
terne, som alle før sidste 
kommunalvalg ville be-
vare Fælleden, men som 
bekendt endte med bare at 
flytte byggeriet nogle hun-
drede meter og samtidig 
ovenikøbet inddrog Stejle-
pladsen i Sydhavnen i byg-
geplanerne.

Det er disse partier, som 
sammen med de borgerlige 

bad Folketinget om at lov-
give og ophæve fredningen 
af Lærkesletten. Det er stik 
imod ånden i Naturfred-
ningsloven, hvor affred-
ning netop ikke skal kunne 
foregå alene af økonomiske 
grunde. Og i denne sag er 
det jo tydeligvis pengene, 
der tæller.

At affredningen blev ved-
taget af et næsten enigt 
Folketing, som Bryggebla-
det skriver, er selvfølgelig 

en skønssag. Men "næsten 
enigt" dækker så, at En-
hedslisten og – mig bekendt 
også Alternativet – hele ti-
den har været imod planer-
ne om byggeri på Fælleden 
og har stemt imod, både i 
Borgerrepræsentationen og 
i Folketinget.

Jeg synes, det er en vigtig 
præcisering, blandt andet 
som en forklaring på hvor-
for Folketinget skulle blan-
des ind i sagen.

Hvilke altaner skal forbydes 
på islands Brygge?
Af Finn Rudaizky, 
spidskandidat til Københavns 
Borgerrepræsentation for DF.

 
Der kommer nye altanregler 
i København. Der er nemlig 
kommet alt for mange nye 
altaner op, hvis man skal tro 
Socialdemokratiet, Alterna-
tivet og Enhedslisten.

 Nu er jeg jo meget spændt 
på at høre, hvilke altaner på 
Islands Brygge, som de tre 
partier mener, slet ikke bur-
de være hængt op.

Ifølge dem er Danmark 
overhovedet ikke et altan-
land, og derfor skal vi ikke 
have altaner. Det synes DF 
er noget værre sludder. 
Masser af mennesker har 
kæmpe glæde af deres alta-
ner i store dele af året.

Et andet argument, de 
bruger, er, at folk bare skal 
gå ned i gården og være 
sammen med andre i stedet. 
Men selvom vi har mange 
dejlige gårde – uden altaner 
– rundt omkring på Islands 

Brygge, så vrimler det jo 
ikke med beboere nede i 
gården, der spiser middag 
sammen. Igen et argument, 
som er noget værre sludder.

Endelig er det fremført, 
at altanerne er grimme 
og ikke passer ind på 
bygningerne. Jeg har gen-
nem længere tid prøvet at 
lægge mærke til, hvordan 
altaner tager sig ud på Is-
lands Brygge. Jeg har ikke 
fundet nogen, der er grim-
me. Det er selvfølgelig et 

æstetisk spørgsmål, men 
jeg synes, at det er noget 
sludder.

Jeg har nu spurgt Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, 
hvilke nyopsatte altaner på 
Islands Brygge som frem-
over vil blive forbudt. Så får 
vi et konkret indblik i, hvor 
tosset et forslag det er, som 
de røde partier vil vedtage.

I øvrigt er der kæmpe 
pukler for at få en byggetil-
ladelse. Men det nye forslag 
bliver det rent kaos.

Lad hunde skide og 
tisse hvor de vil  
på Bryggen
Af: King

Som hund logrer jeg i begej-
string over at være kæledyr 
på Bryggen. I mennesker 
har længe syntes, bydelen 
var et eftertragtet sted at 
bo, men af helt andre år-
sager end vi hunde. Hvad 
kattene, fuglene, fiskene 
og reptilerne mener, må de 
selv svare på.

Jeg er som hund stærkt 
begejstret for frit at kunne 
tisse og skide, hvor jeg har 
lyst. På Bryggen er der in-
gen ufestlige restriktioner 
eller mennesker med et hy-
sterisk forhold til hygiejne, 
lugt og velvære. Bevares, 
nogle få er der, men de tør, 
efter hvad jeg har hørt, ikke 
sige noget, fordi mennesker 
med hunde har store følel-
ser for deres dyr. Med god 
grund.

Uanset hvor mit menne-
ske går tur med mig, kan 
jeg stoppe og snuse og finde 
et dejligt sted at lægge en 
lort eller en lun pøl af pis. 
Uanset om det er op ad 
cykler, biler, barnevogne, 
i opgange eller porte, så er 
Bryggen et eldorado for os 
hunde.

Det skal I have tak for.
Men bedst af alt: På Bryg-

gen kan jeg og mine artsfæl-
ler skide midt på fortovet, 
uden at I mennesker griber 
ind.

Jeg har boet andre steder 
i byen sammen med mit 
menneske. Men i ingen an-
dre bydele har det været så 
frit og dejligt at forrette sin 
nødtørft på gaden og op ad 

jeres ting og sager som på 
Bryggen.

Jeg har sågar fået lov til 
at strinte op ad en kuffert, 
da nogle mennesker havde 
travlt med at betale for de-
res taxatur.

Netop fortorvet er et per-
fekt sted til mine efterladen-
skaber, og det har I heldigvis 
forstået. For her kan mine 
lorte ses og lugtes langvejs-
fra og måske endda sidde 
fast på et menneskes sko og 
dermed blive fragtet ind i lej-
ligheder og til andre bydele.

Er det ikke det, I menne-
sker kalder markeds(af)-
føring eller personlig bran-
ding?

Den dejlige dunst af tis på 
en cykel og den fine buket 
af lort på en fortovsflise er 
noget af det, der gør Bryg-
gen til mit favoritsted. 

Jeg har ikke kun en for-
nem lugtesans. Mine ører 
har desværre også opfanget 
menneskers udokumente-
rede brok over mine lune 
lorte og urin på gaden. Og 
jeg har adskillige gange 
hørt stille hvisken om, at 
Bryggen ofte stinker som et 
rovdyrbur, fordi "hunde pis-
ser og skider over det hele".

Den slags kan godt såre.
For jeg er et rovdyr og, så 

vidt jeg ved, det første dyr, 
I mennesker i tidernes mor-
gen domesticerede.

Derfor:
Lad os hunde bevare den 

sidste rest af vores oprin-
delige rovdyrstatus! Lad 
os blive ved med at kunne 
skide og tisse, hvor vi vil på 
Bryggen!

Hjælp en hjemløs
Af: Rasmus, Leander og 
Emma – elever på Islands 
Brygge skole

Vi går en kold tid i møde og 
vil gerne sprede lidt varme 
– derfor starter vi en ind-
samling af telte, tæpper og 
soveposer til de hjemløse i 
København – i samarbejde 
med Morgencafeen på The-
klavej. Donationer kan af-
leveres ved Islands Brygge 
skole – på hjørnet af Gun-
løgsgade og Artillerivej – 
mandag den 23/11 og tors-
dag den 26/11 mellem 7.30 
og 8 – eller send en SMS 
til 41652455 for aftale om 
afhentning eller aflevering. 
Hvis I har lyst til at købe en 
pakke underbukser eller 
strømper og donere, tager 
vi også gerne imod.

Plads til alle på Artillerivej 69H
Af: Klaus Mygind, medlem af 
Borgerrepræsentationen og 
gruppeformand for SF

Plejehjem, daginstitution, 
skolehaver, socialt værested 
og gangsti til Fælleden. Alle 
disse ting skal rummes 
på den gamle Heklagrund 
på Artillerivej. Det er lyk-
kedes, men alle har måttet 
klippe en hæl og en tå.

Mandag den 9. november 
blev planen godkendt i Tek-
nik- og Miljøudvalget efter 
høringen, og nu skal Bor-
gerrepræsentationen ende-
lig godkende.

Jeg stemte for planen. 
Den skaber vores længe 
ønskede plejehjem og sko-
lehave. Skolehaverne bliver 
et nyt samlingssted for børn 
og voksne på Bryggen, og 

den kan blive en dynamo for 
begrønning af hele Bryg-
gen. Der er så mange steder 
på Bryggen, hvor der kan 
plantes blomster, buske og 
træer.

I den endelige plan bliver 
gangforbindelsen fra Kig-
kurren til Fælleden smalle-
re, men den kommer, og det 
sociale værested forbliver 
og integreres.

Der har været berettiget 
kritik af den kraftige belys-
ning af området fra Ballon-
parkens beboere. Belysnin-
gen skal dæmpes og pege 
nedad. Gangstien tager 
desværre areal fra institu-
tionernes boldbane lige ved 
den nye ridehal. Jeg håber, 
at der kan laves en løsning, 
der ødelægger mindst mu-
ligt.

Der skal laves et støj-
hegn. Det bliver lavet i træ 
med 15-20 procent glas, så 
man kan kigge ind.

Næste skridt må være re-
novering af Kigkurren. Is-
lands Brygges Lokalråd har 
lavet et rigtig godt forslag.
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

KiRKE

HANS 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:

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

Søndag den 22. november kl. 11              
Højmesse  
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 29. november kl. 11 
Højmesse 
1. søndag i advent
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 6. december kl. 11                
Højmesse 
2. søndag i advent
ved Ghita Katz Olsen

Søndag den 13. december kl. 11
Højmesse 
3. søndag i advent
ved Camilla Aggersbjerg

Søndag den 20. december kl. 11              
Højmesse 
4. søndag i advent
ved Michael Krogstrup Nissen

GUDSTJENESTER

Torsdag den 19. november kl. 14
ToRSdAgScAfé – vERdENS bEdSTE SANgbog

Lasse Skovgaard fortæller, hvorfor det er sundt at synge. Lasse 
er ph.d. i sundhedsvidenskab og på samme tid musikpædagog, 
organist og sanger. Så han er den helt rette til at fortælle, 
hvordan sang styrker både helbredet og nationaløkonomien. 
Det gør han med udgangspunkt i Højskolesangbogen – verdens 
bedste sangbog (næst efter salmebogen).

søndag den 29.  
november kl. 19.30
JAzzgUdS-
TJENESTE

Der er JazzGudstjeneste i kirken 
med trompetisten Rolf Thofte, der 
trækker på inspiration fra såvel 
Stevie Wonder som de romantiske 
komponister og jazzen i 50'erne og 
60'erne. Og så mærker man også 
en stærk blues-påvirkning, når Rolf 
sætter trompeten for munden.
 
Rolf Thofte (trompet)
Jacob Christoffersen (klaver)
Anders Fjeldsted (kontrabas)
 
Gratis adgang.
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Test din viden - svar
c. dansk Tarmimport. 
Bygningerne blev opført i 1915. 
b. international Harvester
c. ved Langebro. Navnet på 
gaden er hentet fra en del af 
forsvarsværket ved Langebro. 
Her lå kig-kurven, hvor man 
sammen med et tilsvarende 
værk på sjællandssiden ved den 
nuværende rysensteensgade, 

kunne kontrollere indsejlingen til 
København fra syd. Kurven har 
formentlig været en udkigspost, 
måske en kurv på en mast, man 
kunne gå op i.
a. Bryggens Bowling Center. 
Også kendt som Bowling Hallen. 
i 1969 kostede en bane 26 
kroner per time.

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

Prisstigninger på 
tv-pakker
På grund af Yousees årlige 
stigninger i programpriser 
og KODA/Copydan-afgifter, 
er Bryggenet desværre nødt 
til at hæve priserne på alle 
tv-pakker.
Fra januar 2021 vil pak-
kepriserne derfor være som 
følger:  
 ❚ Basispakken: 167 kr./md. 
(stigning på 7 kr./md. fra 
de nuværende 160 kr./
md.)  

 ❚ Mellempakken: 372 kr./
md. (stigning på 12 kr./
md. fra de nuværende 
360 kr./md.)  

 ❚ Mellempakken med Bland 
Selv: 372 kr./md. (stig-
ning på 12 kr./md. fra de 

nuværende 360 kr./md.)  
 ❚ Fuldpakken: 500 kr./md. 
(stigning på 15 kr. /md. 
fra de nuværende 485 
kr./md.)  

 ❚ Fuldpakken med Bland 
Selv: 500 kr./md. (stig-
ning på 15 kr. /md. fra de 
nuværende 485 kr./md.)

Har du ikke 
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Brygge-
net-stik i din lejlighed, er 
det højst sandsynligt fordi 
du bor i en af de boligfor-
eninger på Islands Brygge, 
der endnu ikke er med i 
Bryggenet. Du kan forhøre 
dig hos din bestyrelse om 
din boligforening allerede 
er med i Bryggenet eller de 

evt. er i dialog om at blive 
tilsluttet.

Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor mange, 
I er, så tager vi gerne en 
snak med jer om, hvad der 
skal til for at netop I kan få 
Bryggenet.

Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
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. 
(fra 1. januar 2021: 167 
kr./md.)
Mellempakke: 360 kr./md. 
(fra 1. januar 2021: 372 
kr./md.)
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md. (fra 1. 
januar 2021: 372 kr./md.)
Fuldpakke: 485 kr./md. (fra 
1. januar 2021: 500 kr./md.)
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md. (fra 1. januar 
2021: 500 kr./md.)

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

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

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.

NO 
TER

Bager fra Andersen Bakery 
får legat. Sanjiv Giri  har 
modtaget A.P. Møller Fon-
dens legat til unge håndvær-
keres videre uddannelse i 
udlandet på 100.000 kroner. 
Sanjiv Giri blev færdig med 
bageruddannelsen på ZBC 
Ringsted i maj 2019, og  har 

siden arbejdet på Andersen 
Bakery som bagermester. 
Her har han allerede fået 
ansvaret for produktionen 
af brød og wienerbrød og 
har fire ansatte og tre elever 
under sig, det skriver Sjæl-
landske Nyheder på deres 
hjemmeside.

Corona-jubilæum. Frisør 
Gabriela skulle fejre sit 
25-års-jubilæum den 5. maj 
tidligere i år, men ak, det 
har ikke været muligt at 
fejre begivenhed på grund af 
diverse restriktioner i disse 
corona-tider.
- Jeg venter med festen, 
siger Gabriela. Men op til 
jul bliver der serveret gløgg, 
sådan cirka 10 dage før den 
24. december. Det bliver lidt 
festligere trods alt. Jubilæum 
fejrer jeg engang næste år. 

”snorresgade er flyttet til 
sydhavn”, står der på skiltet 
i vinduet på Mercedes bil-
værkstedet, som netop er 
flyttet til Sydhavn. Har du 
parkeret din bil i Snorresgade 
og kan ikke  finde den, er der 
sandsynligvis en god forkla-
ring: Snorresgade er flyttet til 
Sydhavn! 
Værkstedet har fået adressen 
Sydhavnsgade 16 – tilkørsel 
fra Scandiagade.

Corona-sprog. Også i Snor-
resgade har vi fået øje på et 
nyt begreb: En op-trappe.
Mens vi tog billedet af skiltet 
ved indgangen til den op-
trappe mødte vi en medar-
bejder fra FTF-A der var på 
ned af op-trappen.
- Det er fordi der er håndvær-
kere på ned-trappen, sagde 
hun som forklaring.
Ved at indføre ensretning på 
trapperne er det selvfølgelig 
en nødvendighed, at have to 
brugbare trapper.

skønne opgivelser. Sommetider læser vi ejendomsmægler-
lyrik fra de øvrige lokalaviser på øen og bliver glædelig 
overrasket – herover en annonce fra Home i Amager Bladet. 
Gennemrenoveret ejendom i fantastiske ”opgivelser” nær 
skov og strand. Et muntert slåfjel.
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NeUMANNS 
NATUR

Natur er vellyd
Året har 16 måneder, skriver Henrik Nordbrandt: Januar, 
februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, 
november, november, november, november, november og 
december. Men Fælleden er medicinen, man kan indtage med 
øjne og ører, for at komme glad til jul

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Naturen er en stor grøn 
pille, man kan indtage med 
øjnene, og det er veldoku-
menteret, at den har posi-
tive effekter på vores psyke 
og ingen bivirkninger. Fug-
lefløjt er et universalmiddel 
for alle mennesker til afslap-
ning, pulsnedsættelse med 
mere. Igen skal det forkla-
res med vores lange rejse 
fra savannen til Bryggen, 
hvor fuglefløjt indikerer ro, 
helle og ingen farer. Skræp-
per fuglene op, er der oftest 
fare på færre. Ganske tidligt 
en søndag i sommer krage-
de kragerne ved præstens 
have, da de advarede hinan-
den mod en ræv på tur; jeg 
lagde straks et klip ud på en 
Islands Brygge-Facebook-
gruppe – hvis nu.

Fraværet af lyde er også 
fantastisk, det kan den 
mere afsidesliggende natur 
give os. Men der skal vi til 
eksempelvis Gribskov for 

at komme helt væk fra lyd-
tæppet. Men det er det hele 
værd.

Stod forrige søndag ude 
på Fælleden, og vellyden 
var stor. Kunne høre fugle, 
kunne høre børnene, der 
var til rollespil og kæmpe-
de bravt, kunne høre mo-
delflyveklubben, folk der 
søndagssnakkede i corona-

sikre omgivelser. Bilerne 
fra Ørestads Boulevard, fra 
Vejlands Allé og fra Artil-
lerivej er oftest til stede fra 
tydelig til diffus støj. Men 
djævelen er simpelthen sky-
debanerne, der knalder løs 
mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag, lørdag og 
søndag; det meste er sik-
kert for sjov. Staten ejer jor-

den, kommunen forvalter 
larmen, og vi lider.

Minkmanipulation
Vi har mink på Bryggen, de 
lever imellem stenene ved 
vandet, og jeg har selv set 
de ”kære små” flere gange 
fra kajakken.

Der er mink i naturen i 

hele Danmark. De er alle 
undsluppet minkfarme, da 
mink ikke er hverken na-
turlige eller kæledyr i Dan-
mark. De svømmer stor-
artet, spiser fisk, tømmer 
gerne fuglereder, spiser 
tudser, frøer, salamandre 
med mere. Dertil har de in-
gen fjender og er svære at 
fange. De er umulige at ud-
rydde og er en permanent 
trussel for vores vilde natur.

Det er altid trist og per-
sonlige katastrofer, når 
mennesker mister deres 
arbejde. Det skete for 
vognmagerne, bødkerne, 
syerskerne, typograferne, 
telegrafisterne og utallige 
andre fag. Men ud af asken 
opstår der hele tiden nye 
job. Der er nok ansat mange 
tusinder social media con-
tent managers i de sidste 10 

år, og denne jobbetegnelse 
fandtes ikke for blot 15 år 
siden.

Når alle minkfarme er 
væk, forhåbentlig perma-
nent, så får vores vilde na-
tur det straks bedre. De har 
udledt over 20 procent af 
den samlede ammoniakud-
ledning. Det vil forbedre 
livet for naturen og menne-
skene lokalt, når det stop-
per. Holland, vores gode 
fætter, stopper permanent 
minkproduktion, og den 
gode beslutning blev taget 
før corona. Hvis man er for 
dyrevelfærd og bæredygtig-
hed, vil passe på klima og 
natur, ja så er afslutningen 
af minkæraen i Danmark 
god. Husk, at minkavlerne 
sikkert kompenseres gene-
røst i vores gode velfærds-
samfund. Så tag ud og lyt 
til naturen, og måske sker 
der noget kreativt i cortex 
– lige i den ikke-fokuserede 
opmærksomhed. Det er 
måske det, der starter Dan-
marks næste bæredygtige 
eksporteventyr.

Novembersol 
er en lise


