
29. April  2021 
29. ÅrGANG  Nr. 8

side 4 og 5side 12side 3

Mord uden mening

Selvmord, vold og røveri. 
Der er masser af drama i en 
gammel sag, der kørte i Kø-
benhavn tilbage 1920'erne, 
hvor Bryggen og Fælleden 
spiller en central rolle.

Par uden børn

Hos bryggevirksomheden 
Babyplan, der er Nordens 
største onlineshop med 
fertilitetsprodukter, har coro-
napandemien betydet et øget 
salg med op til  50 procent.

Lærke uden slette

Byggeriet på Amager Fælled 
kommer ikke til at sætte en 
stopper for ynglende lærker 
i Københavns Kommune. 
De yngler nemlig allerede 
mindst tre andre steder i 
kommunen.

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

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

Vi har over 25 års 
erfaring i salg og køb 
af boliger i København 
- kom ind og besøg os 
i butikken. Vi glæder 
os til at se jer.

Læs mere på  
sweet-homes.dk eller 
kontakt os på  
tlf. 2464 0788

Sweet-Homes • Njalsgade 20 • 2300 København S
tlf 2464 0788 • sweet-homes.dk

den nye 
skoler er 
klar til 
brygge-
børnene
Den nye 
udskolings-
bygning på 
Artillerivej er 
færdig og klar 
til det store 
elevrykind, når 
skoleåret starter 
til august.

Læs side 10 og 11

Foto: Ricardo Ramirez

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
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: By & Havn
redaktion@bryggebladet.dk

På lokalpolitikernes initia-
tiv er Strandengen på Ama-
ger Fælled nu blevet fredet 
af Fredningsnævnet. Det 
skete som et led i, at byg-

geriet, der dengang hed 
Ørestad Fælled Kvarter, 
blev flyttet fra den artsrige 
Strandeng til Lærkesletten, 
der er et område med min-
dre biodiversitet. Samtidig 
har byggeriet skiftet navn 
til Fælledby. 

På trods af fredningen har 

Københavns Kommune dog 
stadig planer om at etablere 
en sti gennem området, der 
skal gå fra det kommende 
byggeri på Lærkesletten og 
hen til Sundby Metrostati-
on. Den beslutning har fået 
Danmarks Naturfrednings-
forening i København til at 
overveje, om man skal anke 
beslutningen.

- Kommunen fastholder, 
at de gerne vil have lov til 
at føre en fem meter bred 
cykel- og fodgængervej 
hen over Strandengen. Den 
vil gribe rigtig meget ind 
i Strandengens natur og 
vores oplevelse af det na-
turområde, som det er, si-
ger formand for Danmarks 
Natur f redningsforening 
København, Knud Erik 
Hansen til TV 2 Lorry og 
fortsætter:

- Der kommer lys på stien, 

som kan forstyrre de lysføl-
somme insekter. Vejen vil 
dele Strandengen op, hvil-
ket skader biodiversiteten, 
og så vil den skabe ekstra 
meget trafik over Stranden-
gen, som ikke skal overbe-
lastes.

Formanden ønsker, at 
man helt fjerner stien fra 
kendelsen.

skånsom sti
Det er endnu ikke besluttet, 
hvordan stien kommer til 
at se ud i sin endelig form, 
fortæller Jonas Bjørn Jen-
sen (S), der er medlem af 
Økonomiudvalget til TV 2 
Lorry. 

- Planerne er, at der skal 
laves en skånsom sti hen 
over den gamle Strandeng. 
Og det skal vi, fordi vurde-
ringen fra vores embedsfolk 
er, at hvis vi ikke laver den 
sti, så vil folk selv begynde 
at lave stier hen over Stran-
dengen, og det vil skade 
både flora og fauna i områ-
det, siger han til TV 2 Lorry.

Jonas Bjørn Jensen under-
streger også, at hvis yderli-
gere undersøgelser viser, at 
der ikke er behov for stien, 
så er det ikke at krav, at den 
skal etableres.
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så er der serveret
Bryggens caféer og restauranter kunne langt om længe byde gæster 
velkommen; både ude og inde. Kravene om coronapas og tidsbestilling er 
bøvlede, men det er bedre end ingenting

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

– Vi ville naturligvis helst 
undgå at være “politi” over 
for vores gæster og tjekke 
deres coronapas. Men nu 
har vi jo mange stamgæ-

ster, og vi lærer hurtigt, 
hvem der eksempelvis er 
vaccineret, fortæller Mari-
anne Mussi, der er booker 
og koordinator i Bryggens 
Spisehus. 

De forskellige krav fra 
regeringen til trods er hun 
glad og lettet over endelig 

at kunne have kunder i spi-
sehuset igen. Hun er sær-
ligt glad for, at den seneste 
genåbningsaftale gav grønt 
lys for både inde- og udeser-
vering.

– Hvis vi kun kunne åbne 
udenfor, havde vi ikke gjort 
det. Vejret er for usikkert 

lige nu, og vores placering 
ud til havnen gør, at hvis 
det blæser, er der meget 
vind, og man kan ikke sidde 
udenfor, forklarer hun og 
tilføjer:

– Kravene om bordbestil-
ling og coronapas gør for os 
helt sikkert, at der kommer 

færre gæster indenfor, da 
Bryggens Spisehus normalt 
er et sted, man bare dropper 
ind og mødes med venner 
eller sidder og arbejder. Nu 
skal det planlægges mere, 
hvilket er en skam.

spontankaffe
Den ærgrelse kan Thomas 
Ruelykke Holst, der driver 
Café Alma, genkende. Han 
er også vant til at få mange 
spontane gæster i caféen.

– Vi mister en masse 
spontane kunder, da man 
skal bestille bord 30 minut-
ter inden. Det er de skøre 
regler fra regeringen. Vi 
har normalt rigtig mange 
spontane walk-in-kunder. 
Vi har heldigvis fået mange 
bookinger, siger han og 
fortsætter:

– Det går egentlig okay 
med at tjekke coronapas, 
selvom det selvfølgelig ikke 
er så fedt at lege corona-po-
litibetjent for de indendørs 
gæster.

Overordnet bliver der ta-
get godt imod kravene og 
retningslinjerne, selvom 
caféerne, barerne og re-
stauranterne naturligvis 
helst var dem foruden. 
Genåbningsglæden over-
skygger irritationsmomen-
terne.

– Det er fantastisk at have 
gæster i restauranten igen, 
der spiser hos os; det har vi 
savnet, siger direktør i Letz 
Sushi, Anders Barsøe, og 
fortsætter:

– Vi kontrollerer, at folk 
har et gyldigt coronapas, 
og derudover at de har en 
reservation, men ellers er 
der ikke andre ændringer 
i forhold til vores drift mel-
lem første og anden nedluk-
ning. Det at gæster skal re-
servere i forvejen tager lidt 
af det impulsive af det, men 
hvis det er et ufravigeligt 
krav og kun er gældende de 
næste 14 dage, må vi leve 
med det. 

På Tobis Café kastede 
en drilsk kaffemaskine lidt 
grums i maskineriet, men 
Tobias Faber forventer at 
starte stille og roligt op i 
denne uge, men er så til-
bage på fuldt blus efter en 
velfortjent bededagsferie.

Muligheden for 
indeservering 
var altafgørende 
for, om Bryggens 
Spisehus kunne 
slå dørene op.

I det seneste nummer af 
Bryggebladet skrev vi på 
side 14 i et portræt af bør-
nehaven Thorsannas nye 
leder Anette Adamsen, at 
småbørnspladser er for 

børn der er 2 år og 10 må-
neder. Det er forkert. Små-
børnspladser er for børn 
der er 1 år og 10 måneder. 
Vi beklager fejlen.

RETTELSE Kommunen vil bygge sti på den nu 
fredede strandeng
Strandengen på Amager Fælled, hvor 
der tidligere har været planer om 
bebyggelse, er nu blevet fredet. Men 
Københavns Kommune har stadig 
planer om at etablere en sti gennem 
det nu fredede område

strandengen, der 
tidligere byggefelt 
for Ørestad Fælled 
Kvarter, er nu blevet 
fredet, men der må al-
ligevel gerne etableres 
en sti på området.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 762,75 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.372,94 /md.
  

Depositum for adgangskort: kr. 625,- 
Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. 

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,  
2900  Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Nyt boligbyggeri går i gang ved Fælleden
Byggeriet af to nye etageejendomme på Artillerivej ud 
til Amager Fælled går i gang inden længe

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Dovetail 
Development 
redaktion@bryggebladet.dk

Snart skyder to nye bebo-
elsesejendomme i vejret på 
Artillerivej 159 på grunden 

mellem SkanX-dækcenter 
og KFUM-Kollegiet. Grun-
den blev i marts 2020 over-
taget af Dragør Strandhuse 
Holding Aps og er siden 
da blevet administreret af 
Dovetail Development, der 
blandt andet udlejede par-

keringspladser i de falde-
færdige gamle bygninger, 
mens formaliteterne om-
kring byggeprojektet blev 
forhandlet på plads. Nu er 
bygningerne revet ned, byg-
getilladelsen er givet, og 
opførelsen af i alt 35 nye bo-
liger kan gå i gang. 

Pyramider til leje
Ifølge Frederik Wiidau, der 
er partner i Dovetail De-
velopment, er der planlagt 
to punkthuse i fire etager, 
der ‘trapper’ ind som en py-
ramide. Bygningerne kom-

mer til at rumme sammen-
lagt 2.252 kvadratmeter 
boligareal fordelt på hen-
holdsvis 17 og 18 lejligheder 
i de to bygninger med enten 
store terrasser eller forha-
ver. Der er tale om lejeboli-
ger, som efter planen bliver 
udbudt, 6-8 måneder før 
byggeriet afleveres. Samt-
lige 16 parkeringspladser 
i kælderen får elladere, og 
der bliver opstillet solceller 
på taget af begge bygnin-
ger.

Jorden er giftig
Byggeriet forventes at tage i 
omegnen af 16-18 måneder, 
men hvornår startskuddet 
går er endnu uvist. Grunden 
er nemlig godt og grundigt 
forurenet, da bygningerne 
tidligere er blevet brugt til 
galvanisering, så jorden 
skal renses op, og der skal 
tages forskellige prøver.

de to bygningers 
endelige facadebe-
lægning ligger endnu 
ikke fast, ligesom 
landskabsarkitekten 
også stadig arbejder 
på udearealerne.

Lærken kan klare sig uden Lærkesletten
Sanglærken yngler mindst tre andre steder i København ud over 
Lærkesletten. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening vil der stadig findes 
ynglende lærker i København, selvom der bliver bygget på Amager Fælled

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Caroline Legg/Flickr 
redaktion@bryggebladet.dk

Der er ingen grund til at 
frygte, at sanglærken hver-
ken uddør eller forsvinder 
fra Københavns Kommune, 
fordi der bliver bygget på 
Amager Fælled. Lærkeslet-
ten er nemlig kun ét af flere 
forskellige steder i Køben-
havn, hvor lærken lever og 
yngler. Men københavner-
nes unikke adgang til at 
opleve lærkens sang tæt på 
deres hjem kan gå tabt.

– Ud over Amager Fælled 
yngler sanglærken enkelte 
andre steder i Københavns 
Kommune. Eksempelvis på 
Kalvebod Fælled, der delvis 
ligger i Tårnby Kommune, 
samt på Nordhavnstippen 
og Sydhavnstippen. Præcis 
hvor der yngler flest, ved 
jeg ikke, men jeg stiller mig 
tvivlende overfor, at Ama-
ger Fælled har den største 
bestand, forklarer biolog 
og naturpolitisk rådgiver 
i Dansk Ornitologisk For-
ening, Knud Flensted, men 
skynder sig at tilføje:

– Amager Fælled er uden 
tvivl det sted, hvor man kan 
opleve syngende lærker tæt-
test på storbyens centrum.

Selvom sanglærke er den 
tredje mest almindelige 
fugl i Danmark, så er den i 
tilbagegang, og bestanden 
er mere end halveret i lø-
bet af de seneste tre årtier. 
Knud Flensted betegner 
den da også som “en meget 
sjælden ynglefugl i Køben-
havns Kommune”.

– Selvom den er i tilbage-
gang, er der ikke nogen, der 
siger, at den er ved at uddø 

fra landet. Man skal ikke 
ret langt uden for byen eller 
bare ud på Amagers åbne 
arealer, før der er mange 
flere lærker end inde i byen. 
Men der var langt flere for 
bare få årtier siden, siger 
han. 

Han peger på Kalvebod 
Fælled som det område, 
hvor der med stor sandsyn-
lighed findes flest lærker i 
nærheden af København.

– Antalsmæssigt så er 
Kalvebod Fælled inklusiv 
den del, der ligger i Tårnby 
utvivlsomt det sted med 
flest lærker. Selv hvis man 
kun medregner den del af 
Kalvebod Fælled, der ligger 
i Københavns Kommune, 

så er der stadig nok flere 
end på Amager Fælled nord 
for Vejlands Allé, siger han 
og tilføjer:

– Det, der er interessant, 
er ikke alene antallet. Om 
der er fem eller 30 par spil-
ler ikke nogen rolle i for-
hold til at bevare lærken i 
Danmark. Det, der er spe-
cielt, er, at vi har syngende 
lærker så tæt på byens cen-
trum.

Vil der stadig være lærker 
på Amager Fælled efter byg-
geriet af Fælledby?

– Jeg kan ikke garan-
tere, at lærken bliver på 
Lærkesletten, men jeg vil 
heller ikke male fanden på 
væggen. Andre steder på 

Amager Fælled vil der nok 
kunne være enkelte par. 
Men der er jo en grund til, 
at Lærkesletten bliver kaldt 
det. Byggeriet ødelægger 
deres formentlig vigtigste 
ynglested på Amager Fæl-
led. 

Kan Københavns lærker 
klare sig uden Lærkesletten?

– Det vil jeg umiddelbart 
skønne.

sanglærken foretræk-
ker lysåbne områder 
med lav vegetation. 

Den type areal findes 
adskillige steder i 

København.
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“søstermordet” på Amager Fælled
Voldelige røverier, selvmord og ulykkelige 
ægteskaber er nogle af ingredienserne i en 
mærkværdig sag, som ruller i Københavns 
Byret i 1929. En sag, som trækker tråde 
over hele byen, også på Bryggen. Det hele 
starter i gunløgsgade. Måske

Tekst: Mads Kristian 
Mikkelsen
Illustration: Christoffer gertz 
Bech
redaktion@bryggebladet.dk

Den 15. marts 1920 banker 
det på døren hos den unge 
maler Axel i Bispeengen. 
Det er hans mor, Anna, og 
lillebror, Alexander, og der 
er noget galt. Axel og Ale-
xanders far er forsvundet 
og har efterladt et brev, 
hvor han annoncerer, at han 
agter at tage sit eget liv.

Axel er rystet. Af flere 
grunde, måske mest af alt 
fordi han selv har siddet 
med præcis de samme tan-
ker. Han var ‘led ved livet’, 
forklarer han senere, men 
nu var faren altså kommet 
ham i forkøbet.

Overfald på enke
I ugerne op til farens selv-
mord har Axel startet sin 
kriminelle løbebane. To vol-
delige overfald er det blevet 
til sammen med makkeren 
Hans. Det ene overfald gav 
et udbytte på 6-7 kroner, det 
andet ingenting. Men Axel 
er bange for, hvad der nu 
kommer til at ske. Vil han 
begå nye forbrydelser? Må-
ske mord? Det er i hvert fald 
de tanker, han mange år se-
nere fortæller, fik ham til at 
overveje at tage sit eget liv. 

Det er simpel pengenød, 
der driver værket. Axel og 
Hans udser sig den nyslå-
ede enke, fru B, som besty-
rer en butik på Gl. Konge-
vej. De følger på cykler efter 
hendes sporvogn til Islands 
Brygge, hvor en mørk port i 
Gunløgsgade udgør det per-
fekte sted til at gennemføre 
røveriet. 

En lørdag aften venter de 
på fru B i porten. De regner 
med, at hun vil have dagens 
omsætning i tasken. Fru B 
er klædt i sort og bærer sør-
geslør, men det stopper dem 
ikke. Axel griber tasken, og 
Hans slår den sagesløse 
kvinde flere gange i hove-
det med en gummiknippel. 
Axel er forfærdet. Det var 
bestemt ikke aftalen.

I tasken, som de senere 
efterlader ved postkontoret 
på Nørrebrogade, er der 
kun småpenge og et por-
træt af fruens nyligt afdøde 
mand. Da fru B mange år 
senere bliver afhørt i byret-
ten, fortæller hun, hvordan 
hun stadig lider af ‘nerve-
svækkelse’ og ofte hører 
trin bag sig, som hun havde 
gjort den aften i 1920.

4.000 kroner
Hvis nu bare Axel havde 
vidst, hvad hans far gik og 
gemte på, så var det måske 
ikke gået så galt. Men det 

ved han ikke, så tre uger 
efter overfaldet i Gunløgs-
gade er han og makkeren 
på spil igen. Denne gang 
har de udset sig en dame, 
som Axel ofte ser i banken 
på hjørnet af Blågårdsgade 
og Nørrebrogade, hvor hun 
næsten dagligt hæver store 
pengebeløb. Han følger 
efter hende og opdager, at 
hun har sin gang på skotøjs-
fabrikken i Blågårdsgade. 
Hans og Axel forbereder 
sig grundigt. Blågårdsgade 
er stærkt befærdet, så de 
planlægger deres flugtrute 
gennem baggårdene til 
Korsgade og slår dagen i 
forvejen klodser på en port, 
så de kan forsinke eventu-
elle forfølgere. 

Men det hele går gruelig 
galt. Offeret, fru M, holder 
desperat fast i sin taske og 
skriger, så højt hun kan, så 
de to røvere må til sidst stik-
ke af uden at have fået noget 
ud af deres anstrengelser. 
Det kunne ellers have væ-
ret et indbringende job. Fru 
M fortæller senere, at hun 
havde haft godt 4.000 kro-
ner i tasken. Det var rigtig 
mange penge dengang.

Den modige fru M gen-
kender ikke Axel i byretten, 
men Hans derimod kunne 
godt ligne den ene af hen-
des to overfaldsmænd.

Ganske kort tid efter 
Axels debut som røver ta-

ger hans far altså sit eget liv 
ved at hænge sig i en mørk 
kælder i den tætbefolkede 
Ryesgade. Baggrunden for 
selvmordet kender vi ikke, 
men aviserne spekulerer 
i fejlslagne investeringer 
og pengebekymringer. Fa-
ren efterlader sig trods det 
økonomiske uføre en svim-
lende sum af 85.000 kroner 
i obligationer og på spare-
kassebøger, som vi kun kan 
gætte på, hvor stammer 
fra. Familien beslutter at 
holde de efterladte penge 
skjult for skifteretten. De 
tre børn, Axel, Alexander 
og Thekla, får hver 5.000 
kroner, resten beholder mo-
ren, men Axel får adgang til 
sparekassebøgerne og kan 
lade karrieren som røverisk 
overfaldsmand hvile lidt.

selvmord på Fælleden
Knap et år efter farens selv-
mord er den gal igen. Lille-
søster Thekla har fundet ud 
af, at den sømand, hun er 
forelsket i, er gift i forvejen, 
og i sin elendighed fortæl-
ler hun Axel, at hun ikke vil 
leve mere. Thekla og Axel 
aftaler at mødes på Rådhus-
pladsen for at gå en tur og 
tale om tingene. Axel har 
medbragt sin revolver og 
lovet søster, at hvis hun insi-
sterer på at gøre en ende på 
det, så gør de det sammen. 

Han overvejer kortvarigt at 
tage sit lille barn med i dø-
den, men beslutter trods alt 
at lade være.

Det bliver en lang gåtur. 
Efter nogle timer er de nået 
helt ud på Amager Fælled, 
som dengang var en hel del 
større end i dag og gik næ-
sten ud til Englandsvej. Her 
peger Axel ind mod lysene 
fra storbyen og forsøger at 
få Thekla til at se det smuk-
ke i livet. ‘Kan du se lysene 
derinde? Er det da ikke bed-
re at leve?’ Men Thekla er 
stålsat og river revolveren 
fra Axel, trykker den mod 
sit hjerte og råber: ‘Kan du 
se, at jeg tør!’ Revolveren er 
ikke ladt.

Nu skælder hun Axel ud, 
kalder ham fej og presser 
på, indtil Axel til sidst la-
der revolveren. Han er så 
rystet, at han taber den på 
jorden, og netop da han har 
fundet den igen i mørket, 
flår Thekla den ud af hans 
hånd, retter den mod tin-
dingen og trykker af. Ude 
af sig selv flygter Axel fra 
gerningsstedet og efterla-
der sin søster død i mørket.

Axel tager ikke hjem ef-
ter den dramatiske gåtur på 
Fælleden. Han begiver sig 
i stedet til moren i Thors-
gade, hvor bekymringen 
stiger for hver time, The-
kla stadig ikke er kommet 
hjem. Mor spørger igen 

Axel var det eneste 
øjenvidne til sin 

søster Theklas 
selvmord på Ama-

ger Fælled i en 
mærkelig sag fr
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Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.
Flot syre, stringent og mineralsk. Lige som det 

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

1 flaske klassisk Chablis 169,- (spar 40,-)

BOLDKLUBBEN HEKLA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 
på Hekla Park, onsdag den 19. Maj 2021 kl. 19.00. 

DagsorDen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning 
3. Seniorformandens beretning 
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning  – 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag (Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk) 
7. Valg jf. § 6  stk. 1&2 
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en uge 
(12/5-21) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på 
dagsordenen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs 
kontingent 2021 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er 
stemmeberettiget.

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

og igen, hvor hun dog kan 
være, Alexander er bekym-
ret for, om hun kan have 
fundet på noget dumt, men 
Axel siger, at hun nok skal 
dukke op.

Næste formiddag bliver 
Theklas forsvinden meldt 
til politiet, og da liget al-
lerede tidligt på morgenen 
er blevet fundet af en ar-
bejdsmand, bliver mysteriet 
om lig fundet på Fælleden 
hurtigt opklaret. Axel siger 
intet til nogen, heller ikke 
familien. Ligesom faren 
efterlader Thekla sig mis-
tænkeligt mange penge, og 
igen beslutter familien at 
holde dem udenfor skifte-
retten. Først flere år senere 
indrømmer Axel overfor 
Alexander, at han ‘har skudt 
søster’. Det er i hvert fald, 
hvad Alexander fortæller i 
retten. Axels svar er, at han 
da ofte render rundt og si-
ger, at han har skudt den og 
den, når han har drukket.

skakplanen
En måneds tid efter The-
klas tragiske død mødes 
de to efterladte brødre i en 
skakforening på Nørrevold, 
hvor de sammen planlæg-
ger en ny forbrydelse, som 
bliver sat i værk kort efter. 
Denne gang går det ud over 
Alexanders arbejdsgiver, 
forsikringsselskabet Dana, 
hvor han arbejder som bud. 

Alexander efterlader sin 
cykel med pengetaske og 
det hele foran en musikfor-
retning. Axel snupper både 
taske og cykel. Udbyttet på 
13.000 kroner ‘investeres’ 
hos den berygtede penge-
udlåner Jelstrup og trækker 
gode renter, indtil Jelstrup 
nogle år efter ryger bag 
tremmer.

I starten af april 1923 bli-
ver det hele for meget for 
mor Anna. Fortiden kan 
man ikke løbe fra, i hvert 
fald har lovens lange arm 
indhentet Axel og Alexan-
der, som nu afsoner hen-
holdsvis 24 og 16 måneders 
fængsel for forsikringsrøve-
riet. Da en slægtning en dag 
vil besøge den gamle kone, 
findes hun siddende i køk-
kenet med gassen strøm-
mende fra begge gashaner. 
Nu er brødrene alene i ver-
den. Til gengæld arver de 
40.000 kroner efter moren, 
som politiet ikke kan finde 
grund til at konfiskere, og 
som brødrene bruger til at 
betale forsikringsselskabet 
og en række andre kredito-
rer tilbage. Under sagen er 
det kommet frem, at Axel 
og Alexander har forsøgt at 
betale forsikringsselskabet 
tilbage med værdiløse ak-
tier i Rødby Skibsværft.

Tilståelsen
Hvordan de klarer sig i de 

kommende år, er der ingen, 
der ved. Men i hvert fald 
Axel er tilsyneladende pla-
get af samvittighedskvaler 
og tunge tanker, og i foråret 
1929 kan han ikke klare det 
længere. Han melder sig 
hos politiet med en hel ræk-
ke tilståelser: Røverier, for-
sikringssvindel, de gemte 
penge efter farens død – det 
hele skal for en dag.

Sagen ruller, og køben-
havnerne følger med. Alen-
lange, mere eller mindre 
nøjagtige referater fra rets-
møderne i byretten fylder 
avissiderne, overskrifter 
som ‘Søstermord’ og ‘Dra-
maet på Amager Fælled’ 
lokker læserne til. Axel 
indlægges til observation, 
men ud over at være en 
“fantastisk natur”, som det 
hedder, er der ikke noget 
mentalt i vejen med ham. 
Så Axel bliver tiltalt for hele 
molevitten – røverier, over-
fald, svindel og mord.

Antiklimaks
Det hele ender i et mærk-
værdigt antiklimaks, da 
Axel efter to måneders 
retsmøder og afhøringer 
af både fru B, fru M, Hans, 
Alexander og flere andre 
ender med at trække det 
hele tilbage. Han har ikke 
begået nogen af de tilståede 
forbrydelser alligevel. Det 
hele var bare et påskud for 

at komme i fængsel og slip-
pe for konen, siger han. Hel-
lere tugthus end ægteskab! 

Midt i det hele skal ankla-
geren på ferie, og først hen 
på efteråret afsluttes sagen 
uden dom af mangel på be-
viser.

Hustruen, Carla, må have 
siddet med en ualmindelig 
stor knude i maven under 
hele forløbet.

Hvordan det hele ender 
for Axel, Alexander, Carla 
og det unavngivne barn, er 
der ingen, der ved. Vi kan 
kun håbe på, at den tilsy-
neladende endeløse række 
af tragedier i Axels familie 
slutter her. Og næste gang 
vi går tur på Fælleden, kan 
vi jo passende sende Thekla 
en tanke.

I uge 18 kan du komme på 
byvandring på Islands Brygge 
med Mads Kristian Mikkel-
sen. Du kan høre om kvarte-
rets tilblivelse og udvikling, 
og få nogle af de mange 
spændende historier, som 
Mads Kristian Mikkelsen har 
gravet frem fra arkiver og 
gamle aviser.
Datoer: torsdag d. 6. maj 
kl. 19 og lørdag d. 8. maj kl. 
15.30. Mødestedet er ved 
Langebro, Islands Brygge 1, 
foran caféen.
Billetter finde på billetto.dk
Pris: 100 kr for voḱsne, 50 kr 
for børn u. 15.

Har din butik været lukket 
på grund af corona? Så 
hjælper Bryggebladet dig 
godt i gang igen med  25% 
rabat på din første annonce 
i 2021. Kontakt os på 
annoncer@bryggebladet.dk
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Mød spidskandidaterne:  
Denne gang med Jakob Næsager,  
Det Konservative Folkeparti

Jacob Næsager er både bilens 
forsvarer og cyklens fortaler
Fælledby er den mindst ringe løsning på en bundet 
opgave. Han tager helst selv cyklen, men vil sørge for, 
at der er parkeringspladser til dem, der har en bil. Og 
så er støjreglerne i Havneparken langtfra gode nok. Det 
Konservative Folkepartis spidskandidat, Jakob Næsager, 
er klar til kommunalvalget

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

Som spidskandidat for Det 
Konservative Folkeparti til 
det kommende kommunal-
valg i København tror Jakob 
Næsager selvfølgelig på, at 
han får en borgmesterpost. 
Det skal han jo. Til trods for 
at partiet ikke fik stemmer 
nok til, at han kunne sætte 
sig i en borgmesterstol ved 
sidste valg, så ser tingene 
mere lyse ud til valget til no-
vember. For partiet ligger 
godt i både de nationale og 
kommunale meningsmålin-
ger. Og i København ligger 
de til at blive det tredjestør-
ste parti. Så hvilken fag-
borgmesterpost står øverst 
på hans ønskeliste?

– Man får mest indfly-
delse som teknik- og miljø-
borgmester, så den vil jeg 
gerne have. Men ellers kun-
ne det være kultur- og fri-
tidsborgmester, hvor jeg vil 
sætte mere fokus på idræt-
ten, og socialborgmester, så 
jeg kan give dem, der bor på 
bosteder, flere oplevelser, 
siger han.

Bluffnummer
Det Konservative Folke-
parti er et af de partier, der 
har stemt for Fælledby. Og 
som så mange af de andre 
partier har bevæggrunden 
været, at det er den mindst 
ringe løsning.

– Jeg havde gerne set, 
at vi kunne finde en anden 
løsning, men det er en 30 
år gammel aftale, at Køben-
havns Kommune skulle fin-
de et byggefelt for at kunne 
finansiere metroen, og vi 
løber altså ikke fra regnin-
gen, siger Jakob Næsager 
og fortsætter:

– Metroen er jo en fanta-
stisk ting, og den er virkelig 
med til at gøre København 
til en grøn storby.

Der er dog partier på 
rådhuset, der har foreslået 
en alternativ løsning. Det 
drejer sig om, ja, Alterna-
tivet og Enhedslisten, der 
begge står uden for aftalen 
om at bygge på Fælleden. 
Deres forslag går ud på, at 
man tager de 1,6 milliarder 
kroner, som man skylder i 
forbindelse med metrobyg-
geriet, fra kommunekas-
sen, der er på 15 milliarder 

kroner. Men den løsning er 
ifølge Jakob Næsager ikke 
mindre ringe end at bygge 
på Fælleden.

– Det er et bluffnummer. 
De penge er allerede øre-
mærket til skoler og ple-
jehjem. Vi kan ikke bare 
snuppe de penge fra de 
unge og de ældre og sige, at 
nu må de passe sig selv. Det 
er useriøst. Vi har brugt de 
penge på noget, som kom-
munens borgere virkelig 
har brug for, siger han.

Men hvis man ser på 
kommunens løbende ind-
tægter og det udgiftsloft, 
som regeringen har sat på 
kommunernes forbrug, så 
kan de projekter godt finan-
sieres gennem de løbende 
indtægter. Og så behøver 
man vel ikke alle de 15 mil-

liarder kroner, der allerede 
er sparet op?

– Ikke helt, for vi skal be-
tale de årlige omkostninger, 
som det vil koste metrosel-
skabet, hvis vi ikke bygger 
Fælledby i form af tabt om-
sætning, fordi der er færre, 
der vil bruge stationen i 
Sundby, end hvad man har 
budgetteret med, siger han 
og fortsætter:

– Derudover så mangler 
København boliger, og vi 
bliver jo nødt til at bygge 
dem et eller andet sted.

Gulerodscykel
Hvis man følger Jakob Næ-
sager på de sociale medier, 
så handler mange af hans 
opslag om, at han gerne, 
modsat flere andre partier, 

vil bevare parkeringsplad-
serne i København. Men 
hvorfor er han så glad for 
parkeringspladser?

– Det handler om, at man 
skal lade københavnerne 
bestemme. Vi kan se, at der 
er flere i København, der 
køber bil, så derfor skal vi 
som borgernes repræsen-
tanter sørge for at efterkom-
me deres efterspørgsel.

Men skal man som kom-
munalpolitiker ikke også 
sætte en retning for, hvor-
dan man gerne vil have, en 
by skal udvikle sig?

– Helt sikkert. Det vil jeg 
så hellere gøre med gulerod 
end med pisk. Derfor vil vi 
gerne udbygge metronettet, 
så man kan komme alle ste-
der i København på en halv 
time, etablere en havnetun-

nel, så vi kan få den tunge 
trafik ud af de små gader i 
byen og skabe flere smut-
veje for cyklister, blandt 
andet i form af cykelbroer 
over havnen, siger Jakob 
Næsager.

Han nævner Bryggebro-
en som et godt eksempel, 
hvor der faktisk er flere 
cyklister, der kører over 
den dagligt, end politikerne 
havde regnet med, inden 
den blev bygget. Det er med 
disse ‘gulerødder’, at Jakob 
Næsager vil gøre det nem-
mere for københavnerne at 
lade bilen stå.

– Vi skal huske, at det er 
de færreste, der har lyst til 
at køre i bil i København, 
hvis de ikke har brug for 
det. Jeg tager i hvert fald 
hellere cyklen. Derudover 

er vi også hele landets ho-
vedstad, så København er 
ikke kun for dem, der bor 
her og derfor kan tage cyk-
len rundt, siger han.

Hullet som en ost
Der er for nyligt kommet 
nye støjregler i Havnepar-
ken, hvor man blandt andet 
skal stoppe med at spille 
forstærket musik i hverda-
gene efter klokken 20. Ja-
kob Næsager har kæmpet 
for, at der skal være mindre 
støj i Havneparken, så me-
ner han, at man er i mål med 
de nye regler?

– På ingen måde. De er 
hullet som en ost. Det kan 
godt være, at der skal være 
ro efter klokken 20 i hverda-
gen, men det er jo en regel, 
som man kan give dispensa-
tion for. Så jeg synes lidt, at 
det er et holdkæftbolsje til 
bryggeboerne, siger han og 
fortsætter:

– Der burde slet ikke være 
mulighed for at give dispen-
sation. Det handler også om 
beboernes retsfølelse. Det 
er jo ikke til at holde ud, at 
man ikke kan regne med, at 
larmen stopper klokken 20.

Jakob Næsager, 
der er Det Konser-
vative Folkepartis 
spidskandidat til 
kommunalvalget, 
er kendt som 
forkæmper for par-
keringspladserne 
i København, men 
personligt tager 
han helst cyklen.
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Væbnet 
religiøs 
kønskamp
I bryggebo Martin Holmslykkes 
nye bog Frejas Tårer, der er 
det sidste bind i en trilogi, 
er der væbnet kamp mellem 
kristne mænd og asatroende 
kvinder. Selvom bogen er 
fiktion, så ser forfatteren nogle 
symbolske paralleller til den 
ligestillingsdebat, vi har i dag

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

Martin Holmslykke har sat 
det sidste punktum i roma-
nen Frejas Tårer, der er det 
sidste bind i hans Freja-
trilogi. En trilogi, der i stil 
er inspireret af Dan Brown, 
til dels foregår på Islands 
Brygge, hvor forfatteren 
også selv bor, og har køns-
kampen (dog i en mere bog-
stavelig form) som tematisk 
omdrejningspunkt. 

Kønnene er ikke lige
I Frejas Tårer kæmper et 
hemmeligt kristent bro-
derskab af mænd mod en 
gruppe af asatroende kvin-

der, kaldt Frejas Katte, om 
Frejas Smykke, der efter 
sigende kan give bæreren 
magten over mænd. Martin 
Holmslykke mener ikke, at 
ligestillingsdebatten i dag 
vil ende med voldelige kam-
pe, men han er lidt fascine-
ret af tanken.

– I dag foregår ligestil-
lingskampen med ord, men 
historisk er det ikke unor-
malt, at man kæmpede med 
våben for en sag, man tror 
på. Så jeg har leget lidt med 
forestillingen om, at der er 
nogle ekstreme kvinder, der 
tog kampen op mere fysisk, 
fordi de syntes, at der skete 
for lidt, siger han.

Ud over at det er en kamp 
mellem kønnene i romanen, 
så er det også en kamp mel-
lem religioner med kristen-

dom på den ene side og asa-
tro på den anden side. Og at 
det netop er de to religioner 
er ifølge forfatteren heller 
ikke grebet ud af den blå 
luft.

– Religion spiller en 
enorm stor rolle i ligestil-
lingskampen. For eksempel 
på den kristne ekstreme 
højrefløj, hvor nogle ikke 
vil have kvindelige præster 
og ikke mener, at man skal 
vie fraskilte. Så er kønnene 
altså ikke lige. Man kan 
også se en pendant til det 
i de ekstreme muslimske 
miljøer, siger han.

På den anden side havde 
kvinderne ifølge forfatteren 

måske lidt mere at skulle 
have sagt i den gamle asa-
tro, end hvad vi normalt 
forestiller os.

– Kvinderne havde en hø-
jere status i vikingetiden, 
end vi måske går og tror. 
Det var dem, der havde 
nøglerne til for eksempel 
fadeburet derhjemme og 
dermed magten, siger han 
og fortsætter:

– Gudinden Freja ved 
de fleste er gudinden for 
frugtbarhed. Men hun var 
også en krigsgudinde. Og 
når man siger, at vikinger, 
der døde i kamp, kom til 
Valhalla, så passer det ikke 
helt. Halvdelen af dem kom 

til Folkvang, som var der, 
Freja boede. Det viser lidt 
om, at vores historiefortæl-
ling hovedsageligt kommer 
fra mænd.

Uretfærdig behandling
I nordisk mytologi bliver 
Frejas tårer til guld, når de 
falder på land, og til rav, når 
de falder til havs. Men Mar-
tin Holmslykke har i sin ro-
man givet udtrykket en ny 
betydning.

– Når en kvinde fælder en 
Frejas tåre, så er det fordi, 
hun er blevet uretfærdigt 
behandlet på grund af sit 
køn, siger han.

Forfatteren mener, at der 
stadig bliver fældet en del 
Frejas tårer rundt omkring 
i verden, men han synes 
også, at der er et skifte på 
vej. 

– Du kan se det i politik, 
hvor der er en del kvinde-
lige partiledere. Og på de 
klassiske mandeprestigeud-
dannelser som jura og me-
dicin er der i dag flere kvin-

der end mænd. Typisk har 
det været sådan, at mænd 
tror, at de kan mere, end 
hvad de egentlig kan, mens 
kvinder har været mere for-
sigtige. Men jeg synes, det 
er ved at blive lavet om, så 
kvinder godt må være mere 
frembrusende.

Han vil heller ikke stå i 
vejen for at tage skridtet 
fuldt ud og give al magten 
til kvinderne.

– Jeg synes, det kunne 
være sjovt at få et samfund, 
hvor det var kvinderne, der 
bestemte, nu hvor mænd 
har gjort det i så mange år. 
Og på nogle områder, er det 
også der, vi er på vej hen. 
Om det så bliver bedre, det 
ved jeg ikke, men det kunne 
være sjovt at prøve.

Martin Holmslykke er 
bogaktuelt med det 
tredje bind i Freja-trilo-
gien Frejas Tårer.

»
i dag foregår 
ligestillingskampen med 
ord, men historisk er det 
ikke unormalt, at man 
kæmpede med våben 
for en sag, man tror på. 
så jeg har leget lidt med 
forestillingen om, at 
der er nogle ekstreme 
kvinder, der tog kampen 
op mere fysisk, fordi de 
syntes, at der skete for 
lidt.

»
Religion spiller en 
enorm stor rolle i 
ligestillingskampen. For 
eksempel på den kristne 
ekstreme højrefløj, 
hvor nogle ikke vil have 
kvindelige præster og 
ikke mener, at man 
skal vie fraskilte. så 
er kønnene altså ikke 
lige. Man kan også se 
en pendant til det i de 
ekstreme muslimske 
miljøer.

»
Typisk har det været 
sådan, at mænd tror, 
at de kan mere, end 
hvad de egentlig kan, 
mens kvinder har været 
mere forsigtige. Men 
jeg synes, det er ved at 
blive lavet om, så kvinder 
godt må være mere 
frembrusende.
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skoleklar
Den nye udskolingsbygning på 
Artillerivej er færdig og klar til det 
store elevrykind, når skoleåret starter 
til august

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

– Der er sket noget, siden 
sidst vi var her, siger børne- 
og ungeborgmester Jesper 
Christensen (S) og ser sig 
benovet omkring i det store, 
åbne lokale, der udgør hjer-
tet i den nye udskolingsbyg-
ning på Artillerivej 126.

Sidst borgmesteren var 
her til rejsegilde i november 
2019, dryppede der regn-
vand fra taget, og gulve, 
vægge, søjler og lofter var 
alle blottet rå og grå beton. 
I dag er væggene beklædt 
med farverige paneler, og 
forårssolen skyder lange 
kegler af dagslys henover 
gulvet fra ovenlysvindu-
erne. 

Med undtagelse af en 
stabel stole fra et oriente-
ringsarrangement for sko-
lens lærere dagen forinden 
fremstår det store rum helt 
tomt og nøgent. Men inden 
længe skal det fyldes med 
borde, stole og bænke, hvor 
Islands Brygges 784 elever i 
6. til 9. klasse efter sommer-
ferien kommer til at spise 
deres frokost, lave skolear-
bejde eller bare hænge ud 
mellem timerne. 

et år forsinket
Skolebyggeriet, der gik i 
gang i 2017, skulle efter 
planen have været færdigt i 
sommeren 2020, men nogle 
drilske jordbundsforhold 
gjorde, at man var nødt til 
stabilisere jorden under 
bygningen yderligere, hvil-
ket forsinkede byggeriet. 
Men nu har MT Højgaard, 
der har bygget den 10.000 
kvadratmeter store byg-
ning, afleveret det færdige 
byggeri, så det kan blive 
klar, til det ringer ind til før-
ste time i det nye skoleår til 
august. 

ingen klasselokaler
Den nye skole gør op med 
idéen om klasselokaler og 
kommer i stedet til at have 
faglokaler til samtlige fag 
på skoleskemaet, som ele-
verne så skal færdes imel-
lem. Eleverne kommer 
imidlertid ikke til at vandre 
rundt på kryds og tværs af 
den store og til tider næsten 

labyrintiske skolebygning. 
De forskellige klasser får 
nemlig en ‘base’, hvor de 
fleste af de relevante faglo-
kaler er placeret omkring 
en fælles garderobe.

Skolens auditorium er 
næsten et kunstværk. De 
store glaspartier ud mod 
Drechselsgade giver et 
overvældende lysindfald, 
og de lyse tilskuerplad-
ser beklædt med diskrete 
lydplader trapper sig som 
en pyramide opad til et re-
pos, der forbinder rummet 
direkte til musiklokalet. I 
væggen mellem auditoriet 
og musiklokalet er indsat et 
vindue med en dør, der kan 
skydes til side.

– Her kan man stå, når 
man skal synge sin arie, 
siger skoleleder Aase Ham-
mer grinende og slår ud 
med armene.

Boldbure på taget
Højest usædvanligt for et 
nyt byggeprojekt ligner den 
nye skole rent faktisk de 
renderinger, som arkitek-
terne fra CF Møller præ-
senterede for år tilbage. Det 
gælder ikke mindst udeare-
alerne, der allesammen er 
placeret i forskellige niveau-
er på bygningens tage og er 
forbundet af en trappe, der 
zig-zagger opad helt fra ga-
deplan og til tops, hvorfra 
der er et spektakulært vue 
over Amager Fælled og den 
sydlige del af Islands Bryg-
ge. 

Ud over boldbure og gyn-
gestativer er der trampoli-
ner bygget direkte ned i tag-
konstruktionen, men også 
hængekøjer og masser af 
diskrete kroge til ‘udhæng-
ning’. Der er sågar to driv-
huse, der skal indgå som 
en del af undervisningen i 
madskolen. Der er imidler-
tid ingen toiletter på akti-
vitetstaget, så når naturen 
kalder, er der ret langt fra 
tagets øverste punkt til det 
nærmeste toilet indenfor.

På trapperne. 
Toppen af til-

skuerpladserne 
i skolens audito-
rium er forbun-
det direkte med 

musiklokalet.

På toppen. Fra 
skolens tag er 

der panora-
maudsigt over 
den sydlige del 
af Bryggen og 

Amager Fælled.
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Næsten i mål. Når 
skolen åbner til 
august, får Bryg-
gen også en ny 
idrætshal, der bliver 
tilgængelig for for-
eningslivet i bydelen 
efter skoletid.

Grydeklar. Køkkenelementerne er så nye, 
at man kan spejle sig i dem, og der sidder 
stadig garantibeviser på ovnlågerne i det 
store skolekøkken. 

spring ud i det. 
Elever, lærere og 
ledelse glæder 
sig alle til at tage 
den nye skole-
bygning i brug. 
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Fertilitetsprodukter fra 
Brygge-virksomhed 
flyver over disken under 
coronapandemien
Nordens største onlineshop med 
fertilitetsprodukter, Babyplan, ligger på 
Islands Brygge. Siden coronakrisens 
begyndelse har ekstra mange købt 
Babyplans produkter. Vejen til 
forældreskabet kan være svær, og derfor 
bruger mange alle de hjælperedskaber, 
som de kan finde, fortæller ejer 
Michael Stenmann. Det omfatter også 
fertilitetsprodukter til mænd

Tekst: Maja Topsøe-Jensen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Babyboom under corona?
– En fremtidsforsker for-

udsagde i marts 2020, at 
der ville komme babyboom 
om 9 måneder og mere, for-
tæller jurist Michael Sten-
mann. 

Han er ejer af Babyplan, 
der har solgt fertilitetspro-
dukter online i 17 år – de 
seneste år har han gjort det 
fra lokaler på Islands Bryg-
ge. Babyplan er Nordens 
største leverandør af fertili-
tetsprodukter med omkring 
80.000 handler om året. 
Han oplever, at flere gerne 
være forældre lige nu.

– Begge partnere arbej-
der måske hjemme, og det 
er mere oplagt at have sex. 
Vi har øget vores salg med 
50 procent på standardferti-
litetsprodukter. Vi kan også 
se en tendens til, at kun-
derne vælger at købe flere 
produkter ad gangen og i 
en bedre kvalitet. Jeg tror 
også, at vi bliver hjulpet af 
den generelle tendens til, at 
meget handel flytter online, 
siger han.

Først “gør det selv”
Potentielt babyboom eller 
ej, Michael Stenmann be-
retter, hvordan et stigende 
antal kvinder og par skal 
have hjælp til at blive gra-
vide. 

– Før lægen kan give en 
henvisning til fertilitetskli-
nik, skal man have prøvet 
selv i 12 måneder. I de må-
neder prøver mange at opti-
mere deres muligheder, og 
det er tit her, at Babyplan 
kommer ind i billedet, siger 
Michael Stenmann og fort-
sætter:

– Vi sælger hjælpered-
skaber. At kende sit ægløs-
ningstidspunkt er alfa og 
omega, da en kvinde typisk 
kan blive gravid 3-4 dage 
om måneden. Da min kone 
og jeg gerne ville have børn, 
brugte vi Babyplans ægløs-
ningstest, graviditetstest og 
folsyrekosttilskud. Vi har 4 
børn i dag.

Han har tidligere oplevet, 
at læger har været skeptiske 
omkring hjemmetests, og 
at de fandt ægløsningstests 
unødvendige. Han synes, at 
det har ændret sig i dag, så 
det er almindeligt accepte-
ret at bruge hjemmetests.

Fertilitetsprodukter til 
mænd
På de digitale hylder har 
Babyplan ægløsningstests, 
graviditetstests og termo-
metre – produkter som er 
velkendte, og som er mål-
rettet kvinden. Men samme 
sted kan man også købe fer-
tilitetsprodukter til mænd. 
Det er hjemmesædtest 
og kosttilskud specielt til 
mænd, der ønsker at blive 
fædre. Michael Stenmann 
fortæller, at der nu er et 
øget fokus på den rolle, som 
manden spiller i, at kvinden 
bliver gravid.

– Det er almindeligt aner-
kendt, at det, som vi spiser, 
betyder meget for, hvordan 

vi har det og vores sundhed. 
Derfor virker det naturligt 
for mange, at man ser på 
sin kost, og hvad man kan 
indtage af kosttilskud, der 
kan hjælpe én til at blive far, 
siger han.

 Jurist sælger 
ægløsningstests
Hvordan kom en yngre 
mandlig jurist på at sælge 
fertilitetsprodukter, kunne 
man spørge. I 2004 fik Mi-
chael Stenmann sammen 
med fire kompagnoner mu-
ligheden for at være med til 
at markedsføre et digitalt 
ægløsningsur til kvinder. 
Teknologi, der kan bæres 
tæt på kroppen eller huden 
(wearables), er ikke noget 
særsyn i dag, men det var 
det i 2004, kan Michael 
Stenmann fortælle. Han 
fortsætter:

– Uret fik meget opmærk-
somhed. Vi var blandt an-
det i TV2 Nyhederne, Alt 
for Damerne og i radiopro-

grammer. Nogle grinede af 
produktet dengang, det gør 
man ikke mere. I dag er vi 
vant til at gå med ure, der 
blandt andet kan betale og 
måle puls. Den nye teknolo-
gi interesserede os, og vi så 
en mulighed, som var langt 
fremme. Dengang i 2004 
var verden mere analog, og 
de sociale medier var kun i 
deres vorden. 

Det lå lige for, at Michael 
Stenmann og én af kompag-
nonerne fortsatte i sporet 
med at sælge andre fertili-
tetsprodukter. I 2015 købte 
Michael Stenmann kom-
pagnonen ud. Siden har han 
suppleret sin uddannelse 
med kurser i medicin og 
medicinjura.

de skjulte dilemmaer
– Fertilitet vil altid være et 
emne, hvor der er mange 
dilemmaer, siger Michael 
Stenmann. Han fortæller 
videre, hvordan vi i dag får 
børn i en senere alder, og 

samtidig oplever han gene-
rationer, som er meget utål-
modige, når de først har be-
sluttet sig for gerne at ville 
have et barn. Det kan også 
være hårdt for parforholdet 
måned efter måned at prøve 
at blive gravid uden resul-
tat. Det kan være svært 
at sætte sig ind i, når man 
ikke har prøvet det, mener 
Michael Stenmann.

Samtidig er det tabuiseret 
at forsøge målrettet at blive 
gravid, fortæller han og 
begrunder det med, hvor-
dan de sociale medier ikke 
svømmer over af par eller 
singler, der fortæller om, at 
de prøver at blive gravide. 
Det er sårbart. 

Michael Stenmann for-
tæller også, at hvis den øn-
skede graviditet udebliver, 
vil mange blive opfordret til 
at ændre deres livsstil inden 
for kost, rygning, alkohol og 
motion. Det er et langt sejt 
træk, og det er svært for 
de fleste at forbedre livsstil 
uden at kunne se resultatet.

Fald i fødsler

Der er noget, der tyder 
på, at han har ret. På Dan-
marks Statistiks hjemmesi-
den finder man 25. februar 
2021 under overskriften 
"Seneste nyt om fødsler" 
nyheden om, at fertiliteten 
i Danmark i 2020 faldt for 
fjerde år i træk. Foreløbig 
er der altså intet, der tyder 
på, at fremtidsforskerens 
profeti om et forestående 
babyboom går i opfyldelse.

FAKTA:

n Michael Stenmann (født 
1974), jurist, ejer E-
invasion A/S, der driver 
babyplan.dk. Babyplan 
sælger fertilitetspro-
dukter og er Nordens 
største på sit felt.

n Virksomheden har 
adresse på Artillerivej 86 
i den istandsatte triko-
tagefabrik. Desuden har 
virksomheden en filial 
i Malmø, hvor pakning, 
lager, økonomi befinder 
sig.

n Virksomheden har 6 
fuldtidsansatte; tre i 
Danmark og tre i Sve-
rige.

n Antal årlige bestillinger 
er cirka 80.000.

Michael stenmann 
er jurist og ejer af 
Nordens største 
onlineshop med 
fertilitetsprodukter, 
Babyplan, der ligger 
på Bryggen.
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SAGSNR. 200294

Charmerende lejlighed med
vandudsigt
• Imponerende udsigt
• Fremragende adresse
• God planløsning
• Stilrent badeværelse
• Lækker altan

Bolig 65
Stue/vær 1/1

Etage 4 tv
Opført 1913

SOLGT

KØBENHAVN S
Vilhelm Buhls Gade 13

A
B
C
D
E
F
G

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Islands Brygge 7, 2300 København S
2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

SAGSNR. 200262

Moderne byhus med
tagterrasse, sandstrand og vand
• I første række til vandet
• Strandoase midt i byen
• Centralt på Islands Brygge
• Tagterrasse med vandudsigt
• Tre etager 

Bolig 120
Stue/vær 2/2 Opført 2014

SOLGT

KØBENHAVN S
Weidekampsgade 49, 3. TV

A
B
C
D
E
F
GEstate Islands Brygge - Eldrup & Bast

E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Islands Brygge 7, 2300 København S
2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

SAGSNR. 200248

Lys og indbydende lejlighed
med to altaner på Islands
Brygge
• Lys og velholdt lejlighed
• Fantastisk beliggenhed
• Åbne opholdsmiløjer
• To værelser og badeværelser

Bolig 106
Stue/vær 1/2

Etage 3 tv
Opført 2006

SOLGT

KØBENHAVN S
Islands Brygge 30C, 3 TV.
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F
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Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200207

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

Bolig 118
Stue/vær 1/2

Etage 3 TV
Opført 1961

SOLGT

KØBENHAVN S
J.H. Deuntzers Gade 34
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Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200283

Rækkehus med egen have
beliggenhed på Islands Brygge
• Rækkehus på Islands Brygge
• Opført i 2014
• Lys og moderne bolig
• Børnevenligt nær vandet
• Egen terrasse, samt tagterrasse

Bolig 139
Stue/vær 2/3 Opført 2014

SOLGT

KØBENHAVN S
Robert Jacobsens Vej 5A, 1. TH
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F
G
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Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200251

Moderne lejlighed med stor,
solrig altan centralt i Ørestad
• Stor, solrig altan
• Kig til kanalen
• Moderne indretning
• Elevator i opgangen
• Centralt i Ørestad

Bolig 69
Stue/vær 1/1

Etage 1 th
Opført 2017

SOLGT

KØBENHAVN S
Erik Eriksens Gade 7, 3. TH
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E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Islands Brygge 7, 2300 København S
2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200250

Flot treværelses andelslejlighed
på Islands Brygge
• Andel på Islands Brygge
• En stue og to værelser
• Flot køkken og bad
• Lyse rum
• Vestvendt altan

Bolig 95
Stue/vær 1/2

Etage 3 th
Opført 2004

SOLGT

KØBENHAVN S
Jens Otto Krags Gade 13,1. 3.

A
B
C
D
E
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G

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
E J E N D O M S M Æ G L E R ,  M D E

Islands Brygge 7, 2300 København S
2301@estate.dk Tlf. 3321 0004
www.estate.dk

Overvejer du at sælge?
Kick-start dit boligsalg med en gratis
Estate Salgs- og Markedsvurdering™

SAGSNR. 200238

Skøn lejlighed centralt på
Islands Brygge
• Centralt på Islands Brygge
• Moderne lejlighed
• Stor, vestvendt altan
• Kig til havnen
• Åben opholdsmiljø

Bolig 103
Stue/vær 1/2

Etage 1
Opført 2006

Bryggen er super 
attraktiv for mange 
købere!

Kontakt os i dag for 
en salgsvurdering.

2301@estate.dk
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En kunde i orange jakke, 
der hedder Henrik, bryder 
ind:

– At hapse en snack lige 
efter en tur på apoteket? 
Det ville jeg da ikke lige for-
binde med sådan en tur på 
apoteket, siger han, og de 
griner begge.

Lisbeth Nehm fortæller, 
at man dog er glad for pak-
keshoppen, der også ligger 
tæt på.

– Når konen sender man-
den ned for at hente pakker, 
og han så lige tager hunden 
med ud for at lufte den, så 
ved hun godt, hvad det bety-

MAD

BRyggEMAD 
MED BROOKER

streetfiskeri efter den 
glinsende torpedo
Det er nu blevet tilladt at streetfiske 
midt i byen, og så skal der fanges og 
spises hornfisk

foråret ind i de danske far-
vande for at gyde. 

Denne sølvglinsende tor-
pedo med det tandfyldte 
næb er en udsøgt spisefisk. 
Og så er de sjove at fange, 
da de hugger på hvad som 
helst, som bevæger sig hur-
tigt i vandet. Alle kan fange 
hornfisk, store som små, 
fra nybegynder til rutineret 
fisker.

Hornfiskens ben er som 
bekendt grønne, hvilket 
gør, at de er nemme at se 
og dermed undgå. Med lidt 
håndelag er den rimelig 
nem at filetere, og hvis man 
ikke er enig i det, er det mu-
ligt at investere i et hornfi-
skejern, der fjerner benene 
i en snæver vending. 

Hornfisken egner sig rig-
tigt godt til at blive vendt i 
mel og stegt i overdrevne 
mængder smør, serveret 
med kogte nye danske kar-

tofler og en skøn opbagt 
persillesovs til. Derudover 
egner hornfisken sig lige-
ledes glimrende til at blive 
røget.

Røget hornfisk på en 
skive rugbrød, med ryge-
ost, syltede rødløg, purløg, 
radiser og en æggeblomme 
på toppen. Det er forår på 
en tallerken og en person-
lig favorit på denne tid af 
året.

I et historisk perspektiv 
gætter jeg på, at hornfisk i 
gelé er en af de retter, der 
potentielt kan forsvinde i 
glemslen. Ifølge Frøken Jen-
sens Kogebog består retten 
af porcheret hornfisk, der 
overhældes med kogelage 
tilsat store mængder hus-
blas. Det er nok ikke for alle 
at spise kold hornfiskgelé. 
Personligt fortrækker jeg 
mine hornfisk stegt eller 
røget, men smag og behag.

sOL OVeR AMAGeR:

Opskrift:
Flere fiskehandlere er be-
gyndt at have røget hornfisk 
i deres sortiment. Jeg røger 
selv fisken i en lille transpor-
tabel røgovn.
”Sol over Amager” – rug-
brød med røget hornfisk, 
syltede løg, rygeost, radiser 
og æggeblomme.

n Røget hornfisk
n Syltede rødløg
n Rygeost og en smule 

creme fraiche (rør osten 
op med lidt creme 
fraiche, og smag til med 
citron, salt og peber.)

n Radiser
n Purløg og karse
n Rugbrød
n 1-2 blade hjertesalat

Fremgangsmåde:
Smør rugbrødet med lidt 
smør, og læg salatbladene 
på rugbrødet. Hornfisken 
brydes i mindre stykker og 
lægges på brødet. Ryge-
ostecreme kommes på, og 
der anrettes med syltede 
rødløg, radiser, og til sidst 
kommes en rå æggeblomme 
på toppen. Drys med karse 
og purløg. Hvis man har lidt 
kogte kartofler i resteskuf-
fen, vil det være en udmær-
ket tilføjelse.

Pandemi, pølsesnak og piller

Tekst og foto: Stephan 
Øhlers Brooker
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis man går en tur langs 
havnefronten i disse tider, 
vil man sammen med ba-
defolk, løbere, sejlere, og 
spadseredragter se, at der 
nu også står lystfiskere 
langs kajkanten og håbe-
fuldt søger deres lykke. 
Tidligere skulle man enten 
ud til Slusen og Sydhavns-
tippen eller i den modsatte 
retning mod Nordhavnen. 
Men nu kan man fra 1. 
oktober til 31. april fiske 
fra Bryggebroen i syd til 
begyndelsen af Langeli-
nie i nord. Dog er det nød-

vendigt at have et gyldigt 
fisketegn, og det er der 
rigtigt mange, der har. I 
hovedstaden har man op-
levet en stigning i solgte 
fisketegn på 54 procent i 
2020 sammenlignet med 
året før.

I havnebassinet er det 
muligt at fange torsk, sild, 
fladfisk, havørred, sej, ma-
krel, hornfisk, hvilling, ulk, 
ål og multe. Københavns 
Kommune anbefaler dog, 
at man ikke spiser bund-
fisk grundet sedimenter af 
tungmetaller på bunden.

Torpedoen
Hornfiskene trækker om 

Lisbeth Nehm fra Liv’s Pølser langer stadig hottere over 
disken under pandemien. Corona har ikke haft den store 
indflydelse på hendes hverdag, men apotekets flytning 
kan koste nogle kunder, der ellers snupper en pølse, 
efter de har købt piller på apoteket

Tekst: Viktoria Fuglsang 
Semenova 
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I en oase af ristede løg, pøl-
ser med eller uden svøb og 
halvtaget der kan skærme 
for hagl og regn finder man 
en altid glad Lisbeth Nehm, 
der smilende spørger, hvad 
skulle det være?

Hun er kvinden bag Liv’s 
Pølser – pølsevognen på Is-
lands Brygge – og hun hol-
der stadig pølserne varme, 
til trods for at der er en pan-
demi. Og måske netop på 
grund af pandemien er der 
ekstra behov for at få lidt 
pølsesnak ind i hverdagen.

Forandringer i 
hverdagen
Coronapandemien har, lige-
som så mange andre steder, 
også sat sit præg på pølse-
vognserhvervet.

– Dagene er jo altid lidt 
blandede. Når solen skin-
ner, så summer det dejligt 
hernede, og så kan der godt 
komme lidt flere besøgen-
de. Men mange af de faste 
kunder fra kontorerne og 
dem, som nu arbejder hjem-
mefra, kan jeg godt mærke 
fraværet af.

– De der frokostryk, man 
plejer at have, de er der jo 
ikke på samme måde, for-
tæller Lisbeth. 

Hun smiler og siger:
 – Men vi tager det jo bare, 

som det kommer, ikke?
Fordi for Lisbeth Nehm er 

det vigtigt at sprede glæde 
og give god energi og for-
blive positiv.

– Coronaen har dog hel-
digvis ikke påvirket de an-
dre faste kunder, der plejer 
at komme, og de er gode 
til at overholde reglerne. 
De faste kunder, når de har 
været i pakkeshoppen og så 
videre, så kommer de lige 
ud og får en lille pølse. Folk 
de er gode til at trække væk 
og holde øje og med god 
afstand. Jeg har slet ikke 
skullet sige noget, folk de 
har været så gode til det 
selv faktisk, siger hun.

Apoteket rykker
Islands Brygges Apotek 
rykkede for nylig fra loka-
lerne ved Islands Brygge 3 
over i Thorshavnsgade 28. 
Så fremover bliver der må-
ske færre kunder, der svin-
ger forbi efter en pølse, når 
de har købt piller på apote-
ket.

– Jeg har snakket med 
Susanne fra isbiksen, og vi 
tror da, at apotekets flytning 
kommer til at blive relevant, 
uden at vide det. Mange for-
binder jo det at tage på apo-
teket med lige at snuppe en 
snack eller is med på vejen, 
fortæller Lisbeth. 

der. Det betyder, at det nok 
kommer til at lidt tage læn-
gere tid, fordi han lige stop-
per forbi og får sig en varm 
hotter.

samtaleemnerne
I januar i år fyldte Køben-
havns pølsevogne 100 år, og 
lige siden det forrige århund-
rede har en pølsevogn altid 
været et sted, hvor man kan 
komme og debattere det nye-
ste, der er sket i blandt andet 
politik og kultur. Her har co-
ronapandemien også mærk-
bart været et samtaleemne.

 – Den har stået på meget 
coronasnak hernede, men 
man kan jo ikke forvente 
andet, vel? Kunder kom-
mer og fortæller om deres 
svigermor, som har været 
ramt, og fortæller om nære, 
der har været syge, men så-
dan er det jo generelt i en 
pølsevogn, folk de letter jo 
hjerter, fortæller Lisbeth 
Nehm.

Fremtiden

Naturligt har det været 
mærkbart, at en pandemi 
har fundet sted, og det har 
resulteret i pludselige luk-
ninger i branchen og usik-
kerhed over fremtiden. 

 – Ingen ved jo noget, vi 
har jo ikke prøvet det før, 
og man bliver bare nødt til 
at tage ved lære og snakke 
med kollegaer og sammen 
finde ud af, hvad vi gør.

 – Men jeg er jo bare mig, 
så det skal jo nok gå allige-
vel. Man bliver jo nødt til at 
være positiv, man kan ikke 
være sortseer hele tiden, si-
ger hun. 

Flere har også spurgt ind 
til, om corona har været luk-
ningstruende for Liv’s pøl-
ser, men til det spørgsmål 
er Lisbeth Nehm helt rolig. 

 – Det er mange, der har 
spurgt, om jeg går konkurs 
og pakker sammen, og så 
svarer jeg nej, nej, nej, det 
skal nok gå det hele. Det er 

jo bare mig og min mand, 
der står for alt i pølsevog-
nen, og vi skal nok klare os, 
fortæller hun. 

 Så upåvirket af diverse 
lukninger og restriktioner 
i landet og særligt i Køben-
havn er det altså fortsat mu-
ligt at svinge ned forbi Liv’s 
pølser og få sig en lækker 
frokost og en hjertevarm 
energi på en sikker og for-
nuftig måde.

Lisbeth Nehm er 
klar til at servere 

en pølse med 
føl'se.

LiV’s eLLeR 
LisBeTH’s PøLseR?
Ejerens navn er Lisbeth 
Nehm, men fra barnsben 
har kælenavnet altid været 
Liv. Da den store dag kom 
til at skulle sætte navnet 
op foran den hvide pølse-
vogn, var der ikke plads til 
mange bogstaver grundet 
Steff Houlberg-logoerne på 
begge sider. Herved kom 
navnet på pølsevognen 
altså til at blive Liv’s Pølser.

isLANds BRyGGe  
i HJeRTeT
Lisbeth har selv tidligere 
boet på Islands Brygge i 11 
år og for hende er mulig-
heden for at have vognen 
lige netop på Bryggen, 
som at komme hjem igen. 
Pølsevognspladsen mener 
hun også selv er den bedste 
grundet den fantastiske 
udsigt ned til bryggen og 
kanalen.





16 BRYGGEBLADET   29. April  2021

Test din viden om 
islands Brygge

1. De tre første nybyggede ejendomme i 
Havnestad, ved den grønne kile, hedder 
Selandia Hus, Fionia Hus og Jutlandia 
Hus. Hvad står navnene for?

 a. Tre romerske guder
 b. De latinske navne for Sjælland, Fyn og 

Jylland
 c. Tre skibe på ruten Hirtshals-Reykjavik

2. Syd for Langebro var der tidligere en 
jernbanebro til godstrafik til Islands 
Brygge. Hvornår blev den afmonteret?

 a. 1970’erne
 b. 1980’erne
 c. 1990’erne

3. Syd for Sjællandsbroen er der etableret 
en jernbanebro. Hvornår blev den 
indviet?

 a. 1978 
 b. 1988
 c. 1998

4. Sjællandsbroen blev indviet i 1959. 
Hvilken type bro er den?

 a. Svingbro
 b. Klapbro

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
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.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

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

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

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

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

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

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

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  
og Anne-Grete Kruse
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

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

VVs

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

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

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

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

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

OPSLAgSTAVLEN til køb-salg-
bytte og 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.

Her kan din annonce stå!

(se svarene på side 19)



Vi søger: 

en 2- eller 3-værelses andelslejlighed 

på Islands Brygge.

Stand og overtagelsestidspunkt er 

ikke afgørende.

Kontakt venligst Line på 23 24 44 51.
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Åbent brev til 
Københavns 
Kommune: Bevar 
Lærkesletten
Af Martina på 9 år og 
Johanna på 10 år på Den 
grønne Friskole 

Sagen er, at I vil bygge på 
Lærkesletten, og det vil 
mange borgere ikke have. 
Vi forstår godt, at I mang-
ler penge til at betale for 
metroen. Hvis I bygger på 
Lærkesletten, kommer det 
til at gå ud over dyrene og 
menneskene i byen. Men-
nesker har brug for at tage 
ud i naturen og nyde de 

grønne åndehuller. Du kan 
slippe fantasien fri i det 
grønne, og man kan finde 
roen, og der er fred og ro. 
Det er sjovt at lege der-
ude. Hvis I bygger på alle 
åndehullerne, så uddør en 
masse dyrearter som for 
eksempel den store vand-
salamander. Vi synes, at 
det ville være synd, hvis dy-
rene døde, og verdenen vil 
gå under, hvis vi udrydder 
alle dyrearterne. Så bevar 
de grønne åndehuller!

Byggeri på Fælleden  
– kortsigtet og visionsløst
Af: Jørgen Hauberg, arkitekt, 
tidligere prorektor og 
institutleder

Lige nu kæmper mange 
gode kræfter for Lærkeslet-
ten på Amager Fælled, for 
naturen, fuglene og frøerne 
– og stor tak for det! Men 
det er ikke mit hovedargu-
ment. Vi skal først og frem-
mest bevare Fælleden for 
vores egen skyld, eller ret-
tere, for vores efterkomme-
re. Det er os, som er truet, 
ikke naturen.

I mange sammenhænge 
tales Lærkesletten ned, el-
ler den vurderes kun for, 
hvad den er og har været, 
en tidligere losseplads uden 
særlig naturværdi. En stor 
del af københavnerne ser 
noget andet – de ser et po-
tentiale. Måske forestiller 
de sig fuldvoksen skov, eng 
eller slette, vandløb og dy-
reliv. Måske en naturpark – 
ikke som vi normalt bruger 
ordet, men som den realisti-
ske kombination af park og 
natur – og de ser det fanta-
stiske ved hele fælledområ-
det: At det når ubrudt ind 
til byens midte. En ”park” 
mere vilter end Dyrehaven 
og helt anderledes end by-
ens øvrige parker. 

Fælledens potentiale
Lærkesletten er en losse-
plads, bliver der sagt. Lad 
mig prøve en anden syns-
vinkel. Området er ungt 
og har ikke den samme 
gamle natur, fuldvoksne be-
plantning og landskabelige 
variation som de nordsjæl-
landske naturområder, men 
det er let at forestille sig om-
rådets potentiale i de næste 
50 eller 100 år. Allerede nu 
findes der bevoksede om-
råder på Fælleden, hvor de 
væltede træer får lov at lig-
ge, overvokset af slyngplan-
ter hen over skjulte vandløb 
og gamle militæranlæg – 
forbavsende urskovsagtigt. 
Rådyr ser man dagligt, lidt 
forvirrede i disse tider, hvor 
mennesker næsten går i kø 
på Fælledens stier, og nat-
tergalen vil lige straks kun-
ne høres i soveværelserne 
langs områdets kant. Fæl-
leden er industrialderens 
køkkenmødding. Det er 
ikke flinteøkser og pilespid-
ser, som foden rammer på 
de små stier, men mursten, 
jernnagler og forleden en 

fin glaseret formsten, sik-
kert fra en nedrevet histori-
cistisk bygning. Personligt 
finder jeg det spændende, at 
naturen indkapsler rester af 
vores kultur, og det er næ-
sten bevægende, hvordan 
naturen storsindet og med 
uhæmmet frodighed tilgi-
ver vores tankeløshed. Der 
er en skønhed og naturkraft 
i alt dette, som er langt fra 
Kongens Have, men meget 
københavnsk – en fanden 
i voldskhed, som også er 
Amagers sjæl og historie.

isoleret enklave
Byggeriet fylder jo kun en 
lille bid af Fælleden, bli-
ver der sagt. Det særlige 
ved Amager- og Kalvebod 
Fælled er det samlede are-
als størrelse, som gør det 
muligt at bruge ordet na-
tur – eller naturpark. Og 
at dette område udgør en 
ubrudt kile fra Amagers 
sydkyst helt ind til byens 
centrum, med forbindelse 
til Christianshavns Vold. 
Se på et kort! Størrelse og 
sammenhæng betyder no-
get. Det er et enestående 
grønt område, noget som 
få storbyer har til rådighed, 
og potentielt et brand med 
samme styrke som Køben-
havns Havn. Jamen, selve 
den foreslåede bebyggelse 
er vel fin? Og bæredygtig? 
Ikke hvad angår placering, 
som byplanmæssigt er ab-
solut dårligere end den op-
rindelige plan (jeg er klar 
over, at den diskussion er 
død). Et byggeri på Lær-
kesletten vil være forkert 
placeret, midt i kilen, ikke 
langs kanten. Ikke tæt på 
Metro og anden bebyggel-
se. Langt fra butikker og 
institutioner. Det vil være 
en isoleret enklave, ikke en 
tilføjelse og mere spredt. 
På en ikke-attraktiv, forure-
net, støjramt grund, hvilket 
mærkeligt nok gøres til et 
argument for at bygge boli-
ger. Man skulle synes, det 
var lettere at gøre området 
attraktivt ved at lade det 
gro. Men det er selvfølge-
lig, fordi argumentationen 
er falsk: Området er attrak-
tivt, uanset hvad det bliver 
brugt til.

Temaet for bebyggelsen 
er tre landsbyer omkring 
et gadekær – banalt, kunne 
man mene. Men bæredyg-
tig, bygget af træ? Træ vil 

sandsynligvis om kort tid 
være helt almindeligt, når 
det drejer sig om at erstatte 
beton i husets konstruktio-
ner. Det er glimrende, men 
vi bør også være kritiske, 
hvis vi vil bygge husene helt 
af træ, for har Vesterbros 
murstensbygninger ikke 
vist sig at være ret bære-
dygtige og smukke på den 
lange bane? Også kulturelt?

skov eller bebyggelse
Man kan, som underteg-
nede, kritisere beliggenhe-

den, og alligevel bliver det 
sikkert dejligt at bo i denne 
forstadsidyl, 3,5 kilometer 
fra Rådhuspladsen, midt 
i det grønne. Det er bare 
ikke det, det handler om. 
Vi bør spørge, hvad det er 
for en by, vi ønsker at leve 
i og videregive; og vi bør 
have mod til visioner, som 
byens politikere før har 
haft: Amager Strandpark – 
fantastisk! Inddæmningen 

af Kalvebod Fælled – hvil-
ket fremsyn! Havneparken 
– det var ikke politikernes 
projekt, men de lod sig 
overbevise. Samtidigt bør 
vi vise tilbageholdenhed. 
København skal ikke ved-
blivende imødekomme 
krav om byggeri på jom-
fruelig jord. Vi kan fortæt-
te, hvor det er muligt, men 
må også indse, at byens 
vækst først og fremmest 
bør ske i kommunerne om-
kring København.

Tillad til slut et spørgs-
mål: Hvad vil vores olde-

børn om 100 år være os 
mest taknemlige for? End-
nu en bebyggelse i Køben-
havn eller fuldvoksen skov 
og park, et kvarter fra råd-
huset på cykel? 

Vi bør besinde os. Det er 
vores pligt at efterlade ube-
bygget areal, natur og sågar 
en gamle losseplads til vo-
res efterkommere. Vi har 
ikke råd, bliver der sagt. Vi 
har ikke råd til at lade være.

Kommentar til Folket først, så frøerne
Af: Kim Fristrup Jensen, 
gunløgsgade 55.2.th 

Først og fremmest ville jeg 
ønske, jeg kunne få mit per-
sonlige portræt i samme 
format, som Dennis Schn-
ell-Lauritzen havde i til sit 
debatindlæg ’Folket først, 
så frøerne’ i sidste nummer 
af Bryggebladet (nummer 7, 
2021, red.) – flot.

Når det er sagt, vil jeg 
sige, at jeg ’noget hen ad 
vejen deler’ Dennis’ syns-

punkter omkring den for 
længst omsiggribende de-
bat om det planlagte byg-
geri på den såkaldte ’Lær-
keslette’.

Dog vil ord og deres kon-
notationer altid have stor 
magt – det være sig lær-
keslette/Serengeti!/mindre 
kan gøre det.

Jeg kan godt være enig i, 
at det planlagt bebyggede 
område måske ikke synes 
at være det mest ’attraktive 
(og/om vi fattes ny bebo-

else … ved jeg ikke?) – igen 
altid efter øjnene der ser/in-
teresser/ideologier forbun-
det hermed! Der er i hvert 
fald en metrostrækning, 
der tilsyneladende mangler 
finansiering.

Problemet, som Dennis 
selv påpeger, kan være, 
at får socialdemokraterne 
magt, som de har agt, stop-
per det jo hverken hér EL-
LER dér – og boliger (hvad 
enten de er forskønnende 
eller formålstjenlige) vil 

(stort set/næsten altid) få 
forrang frem for et stykke 
natur – goldt/stenet lille 
stykke marginaljord MEN 
som dog stadig kan have 
status af naturligt habitat 
for visse fredede sjældne 
dyrearter. Jeg holder sta-
dig på frøerne (læs: De re-
sterende grønne lommer/
frirum med frit udsyn som 
dog stadig forefindes) selv-
om og jeg endnu ikke har 
set en!

Jeg synes selv, den kan 

være lidt svær – problemet 
er dog oftest, at fronterne 
kridtes hårdt op – og der kan 
gå fanatisk aktivisme i den 
– men tænk, hvis der endnu 
i dag ikke fandtes helhjerte-
de aktivister – hvordan ville 
vores lokalområde så even-
tuelt ikke (kunne) se ud. Du 
er heldigvis, Dennis, selv at 
indregne i gruppen – og tak 
for det!

Jeg behøver da oftest bare 
at vende hovedet minimalt 
for at tage skrækscenarier-

ne i åsyn i form af den umid-
delbart ufærdigt udseende, 
hæslige klods på hjørnet 
Njalsgade/Ørestads Boule-
vard ELLER den forhåbent-
lig snart sammenstyrtende, 
på usikkert grund hvilende 
mastodont-øjebæ på (næ-
sten) hjørnet af Amagerfæl-
ledvej og Njalsgade.
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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

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

Fredag den 30. april kl. 11      
Bededagshøjmesse ved 
sognepræst Ghita Katz Olsen

Søndag den 2. maj kl. 11         
Højmesse ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 9. maj kl. 11         
Højmesse ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Torsdag den 13. maj kl. 11      
Kr. himmelfartshøjmesse  
ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 16. maj kl. 11       
Højmesse ved sognepræst  
Inger Lundager

Søndag den 23. maj kl. 11       
Pinsedagshøjmesse  
ved sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen

Mandag den 24. maj kl. 11     
Anden pinsedagshøjmesse 
ved sognepræst Lars Ahlmann 
Olesen

Søndag den 30. maj kl. 11       
Højmesse ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

NyE coRoNA-RETNINgSLINjER I KIRKEN
Der er lempet i de retningslinjer, de danske kirker 
følger her i coronatiden. Derfor er der også nye og 
bedre tider i Hans Tausens Kirke. 

Vi kan igen synge ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Men der er et valg at træffe: Når vi 
synger i kirken, skal vi holde 2 meters afstand mellem 
enkeltpersoner eller mennesker fra samme sociale 
boble. Vi kan være flere i kirken, hvis vi ikke synger, 
for så er kravet til afstand nede på 1 meter. 

De nye regler betyder også, at vi igen kan holde 
gudstjenester, der varer længere end de 30 minutter, 
vi har haft til rådighed siden januar. 

I Islands Brygges Sogn holder vi os løbende orienteret 
om udviklingen, og vi er klar til at beslutte større 
åbninger, når myndighederne tillader det. Vi er 
samtidig parate til at stramme igen, hvis dét skulle 
blive udmeldt som ny retningslinje. Lige nu ser vi en 
god udvikling.

Følg med på sognets hjemmeside  
www.islandsbryggessogn.dk,  
hvor vi vil oplyse om de aktuelle retningslinjer i 
sognet.
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Test din viden - svar
1.(a). de latinske navne for 
sjælland, Fyn og Jylland

2.(c). 1990’erne . da 
jernbanetrafikken til islands 
Brygge blev indstillet i 1990'erne, 
blev jernbanebroen afmonteret, 
og i dag findes alene de 
gamle brofagsfundamenter i 
havnebassinet.

3. (c). 1998. Jernbanebroen 
er opført i forbindelse med 
øresundsforbindelse.

4. (b). Klapbro. siden 1998 
er det ikke muligt at åbne 
sjællandsbroen to klapper.

find os på:

Find Bryggebladet på Facebook 
og bliv venner med os dér! 
Her kan du følge med i vores 
opdateringer og give os tip om 
vores lokalområde.

FACEBLADETPreben
Ostenfeldt Gissel

”Rotten”

* 29. november 1946
† 17. marts 2021

Asken søsættes ved
lejlighed

Har din butik været lukket 
på grund af corona? Så 
hjælper Bryggebladet dig 
godt i gang igen med  25% 
rabat på din første annonce 
i 2021. Kontakt os på 
annoncer@bryggebladet.dk

Moderne høstmarked kommer til Bryggen
Konceptet Fællesgro, der bringer blandt andet økologiske grøntsager, frugt 
og blomster direkte fra marken til byen, kommer nu til Bryggen i samarbejde 
med Kulturhuset Islands Brygge

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Pia Simms
redaktion@bryggebladet.dk

Friske jordbær, kartofler og 
ærter direkte fra en nærlig-
gende gård og ned i Havne-
parken, hvor du hver ons-
dag kan hente din helt egen 
høstpose, som du har betalt 
for i forvejen.

Det er kort og godt kon-
ceptet bag FællesGro, der 
nu kommer til Bryggen i 
samarbejde med Kulturhu-
set Islands Brygge.

Fra gods til havn
Kulturhuset Islands Brygge 
har valgt at dedikere de næ-
ste to år til klimaet. Hvor de 
vil give plads til kulturople-
velser, hvor klima, natur og 
bæredygtighed på forskel-
lig vis sættes på dagsorde-
nen. 

– Samarbejdet med Fæl-
lesGro lægger sig i naturlig 
forlængelse af det tema, og 
vi ser rigtig meget frem til 
at give beboerne på Islands 
Brygge mulighed for at af-
hente friske, økologiske rå-
varer, skriver Louise Friis 
Pedersen, leder af Kultur-
huset Islands Brygge, i en 
pressemeddelelse.

Som medlem af Fælles-

Gro betaler man forud for 
høstsæsonen for sin andel 
af høsten. Landmanden pro-
ducerer afgrøderne, og Fæl-
lesGro sørger for, at man 
kan afhente sin høst hver 
uge i ens egen bydel i Kø-
benhavn. På Islands Brygge 
vil den friske høst komme 
direkte fra Svanholm Gods, 
der er et selvforsynende 
storkollektiv ved Skibby.

stigende medlemstal
Det koster 2.100 kroner at 
være medlem af Fælles-
Gro for en halv høstsæson. 
Et beløb der skal betales 
forud. Til gengæld får man 

14 såkaldte høstposer, hvor 
der minimum vil være seks 
forskellige afgrøder. Der-
udover kan man tilkøbe 
økologiske æg, blomster og 
andre økologiske varer, der 
bliver produceret på Svan-
holm Gods.

– Medlemstallet vokser år 
for år, og det er med stor for-
nøjelse, at vi i år kan kom-
me til Islands Brygge, hvor 
vi er sikre på, at vi hurtigt 
vil få et stærkt, lokalt fæl-
lesskab omkring økologien, 
skriver med-initiativtager 
til FællesGro Livia Urban 
Swart Haaland i en presse-
meddelelse.

Der er høstmarked for 

FællesGros medlemmer 
hver onsdag fra klokken 
15:30 til 18:30 i høstsæso-
nen, der varer fra 9. juni til 
15. december.

Få mere information om 
Fællesgro på en online in-
troaften onsdag den 28. april 
klokken 20-21. Der sker via 
Facebook Live på Fællesgros 
facebookside. 

Fremover kan du hente 
friske økologiske grønt-

sager fra Svanholm gods 
lige ude foran Kulturhuset 

Islands Brygge.

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

Husk repræsen-
tantskabsmødet 
d. 27. maj
Dagsordenen til årets 
ordinære repræsentant-
skabsmøde er udsendt til 
Bryggenets medlemmer og 
deres repræsentanter. 
Materialet kan ses på Bryg-
genets hjemmeside.
Mødet afholdes torsdag d. 
27. maj, og for at være 
stemmeberettiget på mødet 
skal man være udpeget 
som repræsentant af sin 
boligforening senest tre 
dage før, det vil sige man-
dag d. 24. maj.
Hvis mødet ikke kan afhol-
des som planlagt d. 26. maj 
vil bestyrelsen give besked 
hurtigst muligt.

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/. 

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

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (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: 167 kr./md. 
Mellempakke: 372 kr./md. 
Mellempakke med Bland 
Selv: 372 kr./md. 
Fuldpakke: 500 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
500 kr./md.

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

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.
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Æg er ej for skæg
I lang tid har videnskaben og 
filosoffer spekuleret, om ægget eller 
hønen kom først. Næsten endnu 
mere interessant er det, hvorfor et 
æg ser ud som et æg

klækkes. Æggets form har 
sandsynligvis også noget 
at gøre med, hvordan de 
kan stables under rugnin-
gen. Nogle stakkels små 
fugle har flere æg end de 
kan dække - næsten.  Oven 
i hatten skal ægget have en 
solid konstruktionen, der 
kan bære den rugende fugl. 

Men så heller ikke for solid, 
når ungen skal bryde skal-
len for at komme ud.

Fra Kathmandu til Køge
Fostret i ægget skal have ilt 
ind, og der skal vand og Co2 
ud gennem skallen – til dis-
se formål har for eksempel 

hønseægget cirka 10.000 
porer.

Hvis man tager en høne 
fra Kathmandu og sender 
den Co2 neutralt og uden 
jetlag til Køge, og den da-
gen efter lægger et æg, så 
har den og alle andre fugle 
indbygget et system, hvor 
den i ægproduktionsfasen 
kan måle lufttrykket og der-
med skabe ægget med det 
rette antal porer. I Køge er 
lufttrykket højere og derfor 
vil den så producere et æg 
med flere porer. Ja, man kan 
næsten ikke få luft. 

Hvis nu læseren ikke er 
veganer og kender erfarin-
gen ved at pille et kogt æg, 
så ved man, at der i den 
afrundede ende buer æg-
gehviden ind, så det virker 
som et hulrum. Dette er en 
luftlomme, kyllingen skal 
bruge i tidsrummet fra den 
bryder hinden, den er inde i, 
til den faktisk får hul på æg-
geskallen. Ja, man kunne 
snildt  lave et helt ‘ægginar’, 
det bliver velbesøgt.

Prøv at spotte fuglereder 
på jeres næste tur på Fælle-
den, og lun jer også ved, at 
æg er geniale konstruktio-
ner, og at cirklen igen snart 
dannes med nyt afkom.

Æggende æg

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Biodiversity Heritage 
Library/ Flickr
redaktion@bryggebladet.dk

Lige nu ligger de fleste 
fugle og ruger på æg. Vi har 
haft et skadepar her i går-
den, der har haft en venera-
tion for franske altaner som 
redebygger platform. Dog 
har de forårshungrende be-
boere og deres drøm om, at 
slå dørene op og lade sol og 
forår komme ind, betydet at 
skaderne til allersidst har 
måtte finde andre, måske 
mindre fine rugeudsigtspla-
ceringer.

 det handler om form
Anders And opdager i en 
klassisk tegneserie nogle 
firkantede æg fra Peru. 
Desværre vil æg altid være 
runde i tværsnittet. Alle 
organismer, der har en æg-
geleder, laver i udgangs-
punktet runde æg – på den 
ene led. Men det behøver 

ikke at være kuglerunde 
som for eksemepel fiske-og 
frøæg. Æg kan have mange 
afrundede og aflange for-
mer og grundlæggende for 
alle fugle, findes der ikke 
kuglerunde æg og få ligner 
hønseæg.

 Et ikke rundt æg har 
større overflade end et kug-
lerundt æg. Det aflange 
eller almindeligt æggefor-
mede er bedre at ruge på. 
Fugle kan dække en større 
del af ægget med sin ruge-
plet. Det et fjerløst område, 
der dannes omkring æg-
lægningen, hvor ægget får 
direkte kontakt til skindet 
og dermed blodforsyning 
og varme.

Store spidse aflange æg 
producerer havfugle. De 
har brug for at være så ud-
viklede som muligt, så de 
hurtigt kan komme på vin-
gerne. Andre store rovfugle 
lægger små mere runde 
æg. De skal så være læn-
gere i reden. Da fostret er 
mindre udviklet, når ægget 


