Disney og Hekla

5 millioner kroner

Kamp mod Kina

Boldklubben Hekla har
indgået et samarbejde med
blandt andet Disney om at
få flere piger til at spille fodbold. Og det er en bragende
succes.

Oliver Hulme har fået 5
millioner kroner af Novo
Nordisk Fonden til at forske
i, hvordan hjerner tager beslutninger. Og det kræver en
masse spil om penge.

Thomas Rohden har været
med til at hjælpe en demokratiforkæmper med at flygte
fra Hong Kong. Nu er han
kommet i den sorte kinabog,
og kan blive retsforfulgt, hvis
han rejser til det forkerte
land.
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På tur med lokalbetjenten
Flugtforsøg, samtaler med de lokale og et fund af skunk.
Kom med på en almindelig arbejdsdag for Bryggens lokalbetjent David Andersen. 

Side 10 og 11

Foto: Ricardo Ramirez
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Din tandlæge på Islands Brygge

foR en gRatis
salgsvuRdeRing

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Skal du sælge på Bryggen
- Så brug din lokale
Estate-ejendomsmægler
Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
2300 København S
Telefon 3321 0004
Email 2301@estate.dk

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

Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Naturen
indtager atter
Rådhuspladsen
Et år før kommunalvalget
demonstrerer tre organisationer mod
bebyggelse på Amager Fælled og
Stejlepladsen

I august 2018 holdt
Amager Fælleds Venner
en stor demonstration
på Rådhuspladsen.

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

Byggeri på naturområder
skal være det store tema for
valgkampen frem mod kommunalvalget i november.
Det mener i hvert fald de
to borgergrupper Amager
Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner. Derfor har
de sammen med Danmarks
Naturfredningsforening arrangeret en stor demonstration på søndag mod byggeplanerne på Lærkesletten
og Stejlepladsen.
“Med demonstrationen
vil arrangørerne synliggøre
den brede folkelige modstand mod byggerierne.
Samtidig er det startskuddet for en kampagne op til
kommunalvalget den 16.
november, hvor de tre bevægelser vil lægge et massivt

pres på politikerne for at
stoppe yderligere ødelæggelser af den natur, vi allerede i dag har alt for lidt af”,
skriver arrangørerne i en
pressemeddelelse.
Amagerdreng og skuespiller fra blandt andet Rytteriet
Rasmus Botoft er konferencier, og blandt andre Peter
Dits Christensen, der meldte
sig ud af partiet Venstre, som
han er valgt til Borgerrepræsentationen for, vil tale.
Demonstration mod
byggeri på Lærkesletten og
Stejlepladsen søndag den 16.
maj klokken 12 på Rådhuspladsen, men inden da er der
optog fra ‘Bjerget’ på Amager Fælled til Rådhuspladsen.
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Underjordiske containere i
Snorresgade og Isafjordsgade
Andelsboligforeningen Halfdan har fået nye underjordiske
affaldscontainere. Det vil blandt andet give plads til flere rekreative
områder i deres kommende gårdrenoveringsprojekt
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I Snorresgade og Isafjordsgade er der skudt nye affaldscontainere op. Eller
man skal måske rettere
sige, at de er skudt ned, for
der er tale om underjordiske affaldscontainere. Det
er Andelsboligforeningen
Halfdan, der står bag de nye
containere, som de har købt
i forbindelse med et større
renoveringsprojekt af foreningens gård.
– Lige nu står vores affaldscontainere i portene,
men af hensyn til brandsikkerheden skulle vi enten
rykke dem om i gården eller finde en anden løsning,
fortæller Johannes Baad
Michelsen, der er formand
i
Andelsboligforeningen
Halfdan.
Derfor undersøgte de,
om de var muligt at rykke
affaldscontainerne ud på
gaden, så de på den måde
havde mere plads i gården til
for eksempel en legeplads.
Kommunen mente, at det
var en god idé, så foreningen
gik i gang med arbejdet.

Ikke offentlige
containere
Affaldscontainerne under
jorden er egentlig bare det;
dybe huller ned i jorden, så
man ikke behøver at opbevare affaldet i gadeniveau.
Det kræver dog en særlig
kran for at tømme dem,
hvilket har givet lidt ekstra
udfordringer.

– Vi har måttet omlægge
noget af gadebelysningen,
så der er plads til kranen.
Den har været forbi for at
lave et prøveløft, så på den
front er vi klar til at tage
containerne i brug, siger Johannes Baad Michelsen.
Derudover mangler de
nye containere blot at få
låse på, før de endeligt kan
tages i brug af foreningen. I
andre bydele har der været
problemer med, at der bliver smidt affald ved containerne, da folk tror, at det er
offentlige containere, som
der er låst. Det håber Johannes Baad Michelsen ikke,
der sker hos dem.
– Det skulle hovedsage-

ligt være folk fra havnefronten, der vil forsøge at bruge
dem, men jeg håber, at vi
ligger så langt væk fra havnen, at det ikke bliver noget
problem, siger han.

Skraldesug
I andelsforeningen havde
de også undersøgt muligheden for at lave skraldesug, hvor affaldet bliver suget ned i containere under
jorden, men det viste sig,
at denne model krævede
mere vedligeholdelse end
den model, de endte med at
vælge.
– En anden fordel er, at
vi har halveret, hvor ofte

AB Halfdan har fået nye
underjordiske containere
til foreningens affald.
containerne skal tømmes,
fordi de er større end dem,
vi tidligere har haft. Det betyder, at vi måske kan lave
en aftale med en naboforening om, at vi kan deles
om containerne, men det
er ikke noget, vi har aftalt
endnu, siger Johannes Baad
Michelsen.
Anlæggelsen af de underjordiske containere havde
et budget på 2,5 millioner
kroner, og ifølge formanden klarede de det inden for
budgettet

Ny højdevarsling ved Langebro
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redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk
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En ny højdevarslingsportal er sat op på Islands Brygge af hensyn til sikkerheden for de medarbejdere, der arbejder på renoveringen af Langebro

Rækværket på Langebro
bliver for tiden malet i forbindelse med den store renovering af broen. I den forbindelse er der sat stillads
op omkring broen, og af
hensyn til de medarbejdere,
der går på broen til daglig,
har Teknik- og Miljøforvaltningen nu sat en ny såkaldt
højdevarslingsportal henover gaden Islands Brygge
ved Reykjaviksgade som en
midlertidig sikkerhedsforanstaltning.
G ennem k ørselshøjden
under Langebro bliver ikke
reduceret, men højdevarslingsportalen er en sikkerhed for, at lastbiler stopper,
inden de når hen til det nedsænkede stillads på broen.
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Første træningspas med coronapas
Fitnesscentrene åbnede med nye krav om coronapas. Men det afholdt ikke
bryggeboerne fra at strømme til træning på åbningsdagen

FEST ?

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale
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anlæg.
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skal
forventes
fra
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Drouhin.
eller
Påskeæg
gratis
på Islands

Påskeæg eller...

Selvom det kun er få dage siden, at den politiske genåbningsaftale faldt på plads og
gjorde det muligt for blandt
andet Fitness World at åbne
igen, så har forberedelserne
stået på i ugevis.
– For 6-7 uger siden fik
vi et fingerpeg i den langsigtede
genåbningsplan.
Vi fik to datoer at navigere
efter: den 6. eller den 21.
maj. Der begyndte vi at røre
lidt på os. Blandt andet dem
der har med drift at gøre.
Vi skulle sørge for, at der
er vand i hanerne og bruserne og den slags. Alting
skulle lige røres ved igen,
forklarer Johnny Borup og
fortsætter:

er nu under krav om bemanding i hele vores åbningstid.

Vikarvagter
Derfor har Fitness World,
gennem et vikarbureau,
ansat et hav af nye medarbejdere specifikt til dén opgave.
– Vi har ansat vagter, der
står i dørene i samtlige 180
centre fra åben til luk og
tjekker medlemmernes coronapas og ID. Så kan gymstaff passe deres almindelige arbejde med at tage
sig af medlemmer, få fyldt
op og sørge for rengøringsstandarder.
Det har blandt andet betydet, at Fitness World har
droppet at have døgnåbne
centre og standardiseret
åbningstiderne i centrene
over hele landet.

Endnu en pris til Fælledby
nærheden til både indkøb,
skole og naturoplevelser,
uanset hvor i kvarteret man
befinder sig, var nogle af de
elementer, der var udslagsgivende for kåringen.
– Vi har fra starten haft
høje ambitioner om at skabe en bydel i respekt for
områdets natur og med træ
som det primære byggemateriale. Med Fælledby får vi

et nyt og visionært bud på,
hvordan fremtidens grønne
og klimavenlige byer kan
udvikles, og vi er stolte af
den interesse og anerkendelse, som projektet løbende får fra udlandet, skriver
administrerende direktør i
By & Havn Anne Skovbro i
en pressemeddelelse.
Bag indsendelsen af Fælledby står Henning Larsen

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Fælledby, der er under opførelse på Amager Fælled,
vinder sin anden internationale pris
Selvom byggeriet kun er i
sin tidlige opstart, er der for
anden gang international
hæder til Fælledby på Amager Fælled. Innovationsog designmagasinet Fast
Company har kåret Fælledby som vinder i kategorien
"urbant design".
Byggeriets bærende konstruktioner i træ, bydelens
stort set bilfri karakter og

Islands
Brygge
25, 25
2300
Islands
Brygge
· 32København
54 07 05 S
tlf: 32 54 07bryggen@toftvin.dk
05, e-mail: bryggen@toftvin.dk
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4000 på
lønkompensation

Langt om længe kan
bryggeboerne rive i
jern og få pulsen op i
de genåbnede fitnesscentre.

D

– Det er rigtig fitnessvejr i
dag, griner Johnny Borup og
kigger ud på en grå og regnvåd Kigkurren gennem de
store panoramavinduer fra
anden sal i Fitness World.
Han er centeransvarlig i
Fitness World, og han har
haft en hæsblæsende formiddag. Selvom det kun
knapt er middag, er Fitness
World på Bryggen det syvende center, han har været
forbi på den dag, hvor indendørs idræt kan åbne for
første gang i fem måneder.
– Jeg er ret overvældet
over fremmødet. Og så
kan jeg mærke, at medlemmerne er endnu bedre
klædt på end ved den første
genåbning. De ved godt,
hvordan rammerne er. De
er allerede vant til at holde
afstand og spritte af, og de
har allerede haft et par uger
til at gøre sig bekendt med
coronapasset, fortæller han
og fortsætter:
– Det her mindset med at
lade sig teste 1-2 gange om
ugen, det er ved at have sat

– De sidste 14 dages tid
er der kommet fart på. Der
skulle laves nye vagtplaner,
og vi har også startet en
større rekrutteringsproces.
Da vi blev lukket ned, blev
samtlige 4000 ansatte sendt
hjem på lønkompensation.
Det er ikke dem alle sammen, der stadig er hos os, så
der er blevet ansat en masse
nye, og vi hyrer stadig. Vi er
under voldsomt pres, fordi
vi stadig mangler folk til at
fylde en masse huller ud.
Genåbningens store joker har været det nye krav
om, at alle medlemmer skal
fremvise et gyldigt coronapas for at komme ind og
træne. Coronapasset dokumenterer, at man enten er
vaccineret, er testet negativ
inden for de sidste 72 timer
eller har været smittet inden for det seneste halve år.
Det er et myndighedskrav,
at fitnesscentrene skal tjekke samtlige medlemmers
coronapas i døren.
– Det har vi været meget
spændte på, for vi har kunnet se, at det gjorde ondt i
andre brancher. Det er en
stor økonomisk post. Vi har
åben fra klokken 05-24 og

EO

redaktion@bryggebladet.dk

sig hos de fleste. Så det kører ret glat. Vi har ikke haft
en eneste episode i dag med
medlemmer, der har brokket sig over at skulle vise
coronapas. Det er rart, for
vi har haft vores bekymring
om, at enkelte kunne finde
på at sige, at “det kunne vi
glemme alt om”, eller måske endda blive truende.

T

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Architects, som har lavet
masterplanen for projektet
sammen med MOE Rådgivende Ingeniører. Vinderne
kåres af redaktører og journalister fra Fast Company,
som dækker en bred vifte
af emner om innovation og
design, og prisen er derfor
anderledes end andre arkitekturpriser, som typisk
kåres af fagfolk.
– AK47

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk
find os på:

www.bryggebladet.dk
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– Kina er
vores fjende
Det kinesiske system er fjende af vores
frie, liberale samfund. Det mener 25-årige
Thomas Rohden, der har været arg kritiker
af Riget i Midten siden han blev fjernet
fra pandaanlægget i Zoo med et Tibetflag i hænderne. Hans åbenmundede
Kina-kritik har sikret ham en plads i
kinesernes sorte bog og indskrænket hans
bevægelsesfrihed og karrieremuligheder

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

Under en løbetur på Amager Fælled i starten af februar ringer Thomas Rohdens telefon pludselig. “Er
det Thomas Rohden?” spørger en stemme i den anden
ende. “Jeg ringer fra Politiets Efterretningstjeneste”.
– Allerede der kan jeg
regne ud, hvad der skal til at
ske. Intet af, hvad der bliver
sagt derefter, er nogen overraskelse, erindrer Thomas
Rohden, der er regionsrådskandidat for Det Radikale
Venstre samt stifter af den
tværpolitiske organisation
Dansk Kina-Kritisk Selskab.
PET er blevet bekendt
med, at Kina agter at retsforfølge Thomas Rohden

for hans delagtighed i demokratiforkæmperen Ted
Huis flugt fra Hong Kong få
måneder forinden. Det samme gør sig gældende for
Anders Storgaard fra Konservativ Ungdom og de to
folketingspolitikere Uffe Elbæk fra Frie Grønne og Katarina Ammitzbøll fra Det
Konservative Folkeparti.
Konkret betyder det, at
der nu er en lang række
lande, Thomas Rohden ikke
kan rejse til, fordi han risikerer at blive udleveret til
Kina og retsforfulgt, hvis
han sætter ben i et land, der
har en udleveringsaftale
med Beijing.

Panda-gate
Hvordan havner en 25-årig
bryggebo og ungdoms-

politiker i en supermagts
søgelys? Thomas Rohdens
kometkarriere som kinakritiker begynder med det
symbol, der til enhver tid
kan få det kinesiske styre til
at se rødt: Et tibetansk flag.
– Pandaerne kommer til
Danmark i april 2019. Jeg
havde fulgt med i Tibetsagen, og jeg syntes, at
der var noget principielt
vigtigt ved spørgsmålet
om ytringsfrihed. Så vi er
nogle stykker fra Radikal
Ungdom, der tager ind i Zoo
på åbningsdagen, fortæller
han og fortsætter:
– Vi står i første parket,
og alle nyhedsmedierne
står klar til at se pandaerne.
Så tager vi Tibet-flagene
frem. Kommunikationsdirektør fra Zoo ligner en,
der har set en løssluppen

tiger og begynder med det
samme at råbe og skrige, at
pandaerne ville blive bange.
Pandaerne, som de havde
smidt i en kasse på deres
egen størrelse og fløjet hele
vejen rundt om Jorden, ville
blive bange for at se fem
Tibet-flag.
Den lille flok aktivister
bliver smidt ud af Zoo, men
sidenhen også fjernet fra
det offentlige fortov uden
for haven. Hændelsen vækker en indignation i Thomas Rohden, der stadig er
en stor del af hans drivkraft
i dag.
– Jeg kunne mærke, at
det var galt. Det var forkert.
Det viste mig det, som Tibetkommissionen også er
begyndt at blotlægge meget
tydeligt for os. Nemlig at
der har været en fuldstæn-

dig syg kultur i Danmark,
hvor man har statssanktionerede begrænsninger af
forsamlings- og ytringsfriheden for at tækkes Kina,
siger han og fortsætter:
– Når den slags sker, bliver vores demokrati testet.
Jeg er meget tilfreds med
at se, hvordan sagen bliver
håndteret. For i starten var
det jo to simple politimænd,
der fik skylden. Men nu
ruller undersøgelsen, og
jeg tror, at der sidder nogle
folk i toppen af politiet og i
Udenrigsministeriet,
der
begynder at få meget røde
ører.

Demokratisk fikumdik
Efter panda-demonstrationen tager det fart. Thomas
Rohden begynder at del-

På en løbetur på
Fælleden modtog
Thomas Rohden
et ildevarslende
opkald fra Politiets
Efterretningstjeneste.

tage i – og tale ved – kinakritiske
demonstrationer
herhjemme. Det fører til, at
han bliver inviteret til Hong
Kong som valgobservatør
ved distriktsvalget i november 2019.
– Selvom man fra regimet
side har lavet alt muligt fi-
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kumdik for, at de prodemokratiske kandidater skulle
få et dårligt valg, så fik de et
vanvittigt valg!
De prodemokratiske partier vinder 347 pladser ud
af i alt 452 pladser og får
dermed kontrol over 17 af
de 18 lokale distriktsråd.
Med en valgdeltagelse på
71,2 procent, hvilket er omtrent dobbelt så mange som
ved det forrige valg, sender
hongkongerne et klokkeklart signal til Beijing og
omverdenen.
– Det kinesiske styre har
altid forsøgt at skabe det
indtryk, at de, der gik på
gaden og demonstrerer for
demokrati, var nogle unge
rebeller, og at man i Hong
Kong var glade for systemet og bare ville have lov
og orden. Men valget afslørede, at det ikke kun var
de unge. Det var også de
gamle og arbejderne og de
rige og de fattige. Det var
en bred, folkelig bevægelse, siger Thomas Rohden
og tilføjer:
– Demokratibevægelsen i
Hong Kong er muligvis den
stærkeste, vi har set i verden. I hvert fald den stærkeste, der har været i min
levetid.

Stille leder
I februar 2020 stifter Thomas Rohden Dansk KinaKritisk Selskab, og allerede
måneden efter holder selskabet sit første arrangement for en delegation på
8 hongkongere. Heriblandt

den 37-årige parlamentariker og demokratiforkæmper Ted Hui, der gør et stort
indtryk på Thomas Rohden.
– Det var en større delegation, men det var Ted
Hui, der ledte den. Han er
en leder og en, der går forrest. Men han er også en
usædvanlig politiker, erindrer Thomas Rohden og uddyber:
– Mange politikere er meget ekstroverte. Ted Hui er
introvert. Mange politikere
elsker spotlight. Ted, han
gør det, fordi han er nødt til
det.
Da Ted Hui senere på
året bliver sigtet af de kinesiske myndigheder på
baggrund af en ny sikkerhedslovgivning, tager han
kontakt til den konservative
ungdomspolitiker og bestyrelsesmedlem i Dansk
Kina-Kritisk Selskab Anders Storgaard og klager
sin nød. Thomas Rohden
var ikke i tvivl om, at der
måtte tages affære. Han har
set, hvad styret gør ved dissidenter.
– En anden Hong Kongaktivist, Andy Li, som var
ham der, inviterede mig til
Hong Kong, var en af de
første, der blev sigtet efter
den nationale sikkerhedslovgivning, der er med til at
undertrykke hongkongerne
demokratisk. Han prøvede
at flygte til Taiwan i en
speedbåd, men blev taget i
flugtforsøget. Siden har han
været i fængsel på fastlandsKina, fortæller Thomas Rohden og fortsætter:

– Vi har lige hørt fra ham
på skrift for første gang i
meget lang tid. Men i mange måneder har der ikke
været et ord. Hans familie
har ikke set ham, han har
ikke fået lov til at vælge sin
egen advokat, og desværre
er sandsynligheden for, at
han bliver tortureret, nok
ret høj. Det sætter tingene i
et andet perspektiv.
Derfor går et større planlægningsarbejde
hurtigt
i gang for at få Ted Hui ud
af Kina, inden en lignende
skæbne overgår ham.
– Han var blevet frataget
sit pas, men fordi han er
parlamentariker, har han
mulighed for at få det udleveret, hvis han har en god
grund til at skulle til udlandet, der bunder i hans
parlamentariske arbejde.
Derfor gik vi i gang med at
arrangere et besøg i Danmark med et tæt program
af klimamøder, verdensmålmøder og alverdens
aktiviteter for at give ham
en lovlig grund til at gå til
domstolene i Hong Kong
og bede om at få sit pas udleveret, fortæller Thomas
Rohden og uddyber:
– Vi var ekstremt opmærksomme på digital overvågning. I vores skriftlige kommunikation lå alt mellem
linjerne. Han skrev aldrig direkte til os, at ‘“jeg flygter”,
men vi kunne godt regne ud,
hvad der skulle ske.
Det er højt spil, og nerverne sidder uden på tøjet,
da Ted Hui 1. december forlader Hong Kong.

– Jeg havde godt nok ondt
i maven op til, at han skulle
sætte sig på det fly. For hvis
vi havde begået en fejl, så
ville konsekvenserne være
kæmpestore for ham. Jeg
havde jo allerede kendt en,
der havde forsøgt at flygte
og ikke lykkes med det,
mindes Thomas Rohden og
fortsætter:
– Det var en kæmpe lettelse, da vi så ham i lufthavnen. Det var en sjov
situation, for han er jo ikke
en gammel ven. Han er et
bekendtskab og en person,
jeg kæmper en fælles sag
med. Men fordi situationen
var så tilspidset, så opstod
der et særligt bånd. Så i det
øjeblik han kommer ud i ankomsthallen, kaster vi os jo
i armene på hinanden, også
selv om der er corona. Det
ville man måske ikke normalt gøre med en person,
man har deltaget i et lobbyprogram i tre dage med
og primært kommunikeret
med på skrift.

Engangsforestilling
Thomas Rohden var blevet advaret af andre, der
beskæftiger sig med Kina,
hvad
den
succesfulde
flugtaktion og hans generelle åbenmundethed omkring Kina kunne have af
konsekvenser.
Opkaldet
fra PET kom da heller ikke
som nogen overraskelse, og
han oplever generelt, hvordan hans Kina-kritik lukker
visse døre for ham.
– Der er ikke noget kar-

BRYGGEBLADET
rierefremmende ved at
være Kina-kritiker. Tværtimod. Jeg har haft møder
med både direktører og
underdirektører i forskellige danske virksomheder,
der fortæller mig ærligt,
at de aldrig nogensinde
ville være associerede
med mig, fordi de har en
eksportinteresse. Det kan
jeg jo godt forstå. Hvorfor
skulle de ansætte en snottet 25-årig knægt som mig,
hvis det ender med at koste dem en handelskonflikt
med en af verdens største
økonomier?
Ikke desto mindre insisterer han på fortsat at råbe op.
Selv hvis det kan få konsekvenser for hans politiske
fremtid.
– Jeg får nok ikke en diplomatisk politisk karriere,
anerkender han.
Har du ødelagt dine muligheder for eksempelvis at blive
udenrigsordfører en dag?
– Måske. Det kommer an
på, hvordan min sag ser ud
til den tid. Men det kan da
godt være, at den kinesiske
ambassade ikke ville have
lyst til at holde møder med
mig.
Er du bekymret for, at politiske hensyn kunne tvinge dig
til at blive mere pragmatisk
overfor Kina?
– Jeg har stor forståelse
for, at folk har forskellige
roller. Jeg kan godt kalde
Kina for Danmarks fjende. Deres system står i
modsætning til vores frie,
liberale samfund. De smider måske ikke bomber

efter os, men hvad skete
der, da coronakrisen brød
ud? Der hackede Kina
europæiske hospitaler. En
fjendtlig handling. Så jeg
mener, at de er vores fjender, og vi skal forstå dem
som det, man i politik kalder en ‘strategisk rival’.
Det kan jeg sige. Det kan
du ikke, hvis du er udenrigsminister, siger han og
tilføjer:
– Jeg ville ikke sige nej til
at få en væsentlig indflydelse på Danmarks udenrigspolitik, men jeg ville også
vide, at så har jeg en anden
rolle i systemet.

Beijing versus Bryggen
Indtil da vil Thomas Rohden med Dansk KinaKritisk Selskab skabe en
modvægt til det massive
pres, der er på Udenrigsministeriet og Udenrigspolitisk Nævn fra det kinesiske styre og fra danske
erhvervsinteresser.
– Det er vi kommet længere med på et år, end jeg
havde troet. Det går fremad. Men der er stadig meget
langt, siger han og tilføjer
med selvsikkerhed i stemmen:
– På den ene side har du
Beijing, og på den anden
side sidder der en eller
anden 25-årig knægt på
Bryggen. Jeg har ikke Beijings magtapparat. Men jeg
har noget, som er både
Beijings og Udenrigsministeriets udfordring. Jeg
har ret.

Velkommen tilbage hos LETZ SUSHI med 15% rabat
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– Vi skal gentænke
daginstitutionerne i
København
Det er urealistisk at tro, at planerne om Fælledby
kan droppes, selv efter kommunalvalget. Der
ligger et kæmpe arbejde foran den kommende
Borgerrepræsentation med efterdønningerne efter
corona. Og så skal det være mere gennemskueligt,
hvornår du kan forvente at få en vuggestueplads i den
foretrukne institution. Sisse Marie Welling, spidskandidat
for Socialistisk Folkeparti, er klar til kommunalvalget

13. maj 2021

Mød spidskandidaterne:
Denne gang med Sisse Marie Welling,
Socialistisk Folkeparti

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

For godt fire år siden var
SF imod, at der skulle bygges på Amager Fælled. Da
byggeriet så blev flyttet fra
Strandengen til Lærkesletten, stemte de for forslaget
alligevel. Kort før der så
skulle tages en endegyldig
beslutning om byggeriet,
luftede de igen muligheden
for, at der ikke skulle bygges på Amager Fælled. Det
kunne de ikke finde et flertal for, så derfor valgte de at
blive i aftalen.
Denne fremlægning af
sagens forløb vil SF’s spidskandidat til kommunalvalget 2021 og nuværende
sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling
nok kalde lidt for sort-hvid.
– Vi var imod byggeriet
på Amager Fælled op til
kommunalvalget for fire år
siden. Da det så viste sig,
at vi efter valget ikke havde et flertal, der ikke ville
bygge på Amager Fælled,
så kunne vi vælge mellem
at stå udenfor eller gå med
i aftalen og kæmpe for naturen, og der valgte vi så at gå
med, fortæller hun og fortsætter:
– Vi har også sidenhen
forsøgt at finde et flertal,
der ikke vil bygge på Amager Fælled, men det har
ikke været muligt, så derfor
er det vigtigere, at vi sørger
for, at det uundgåelige byggeri bliver så grønt som muligt. Det har for eksempel
været vigtigt for os, at der
ikke bliver bygget på Strandengen, som er det sted på
Amager Fælled med størst
biodiversitet.

Det grønne flertal
To partier, der har valgt at
stå uden for aftalen, er Alternativet og Enhedslisten.
Begge partier har foreslået,
at man i stedet for at bygge
på Fælleden kan vælge at
‘købe den fri’ ved at tage
pengene fra ‘kommunekassen’. Så hvorfor bakker SF
ikke op om det forslag?
– Man kan komme med
mange forslag, og alle de
forslag, som Alternativet og
Enhedslisten kommer med,
har vi også foreslået ved forhandlingsbordet, men det
har ikke været muligt for os

at finde et flertal for det. Det
er vælgerne, der har sammensat Borgerrepræsentationen, så vi må acceptere,
at de har stemt på nogle
partier, der gerne vil bygge
Fælledby. Men jeg havde da
helst set et grønt flertal, der
ikke ønskede at bygge der,
siger Sisse Marie Welling.
Hun understreger, at
det virker ‘lidt søgt’, at det
stadig skulle være muligt
at undgå byggeriet på Fælleden på nuværende tidspunkt. Hun har i hvert fald
svært ved at se, hvordan det
skulle kunne lade sig gøre
rent juridisk, selv hvis der
efter kommunalvalget er
det omtalte grønne flertal.

Den anden side
Som sundheds- og omsorgsborgmester har corona fyldt
meget for Sisse Marie Welling det sidste års tid. Der
skal tages hånd om de ældre og kronikerne, der skal

sørges for ekstra psykologhjælp til de unge, og så skal
de være klar til at håndtere
de løbende smitteudbrud,
der kommer af nye mutationer. Da Bryggebladet
besøger hende på rådhuset,
har hun netop fået besked
om, at en indisk variant af
covid-19 spreder sig i Nordvest. Det har forvaltningen
desværre prøvet før, så de
ved heldigvis, hvordan de
skal håndtere det.
– Folk er vildt gode til
at tage de seriøst og blive
testet, når vi gør dem opmærksom på en ny mutation, siger hun.
Udbrud af nye mutationer
til trods så går det fremad
i bekæmpelsen af corona
i Danmark. Flere og flere
bliver vaccineret, og landet
er langsomt ved at fjerne
restriktionerne. Men hvad
ser Sisse Marie Welling
som den største opgave, når
samfundet vendt tilbage til
en ny form for normal?

– Det er svært at sige, for
vi ved jo ikke helt, hvilken
verden vi er i på den anden
side. Men der er ingen tvivl
om, at vi har et kæmpe genopbygningsarbejde foran
os, siger hun og fortsætter:
– Der er ingen tvivl om,
at der er en del erhverv, der
har brug for vores støtte.
Her tænker jeg især på hotel- og restaurationsbranchen og andre erhverv, der
er afhængig af turister.
Derudover så skal vi sørge
for at få folk derover, hvor
der er åbninger. Der er for
eksempel mangel på sosuassistenter, så derfor er vi
i gang med at omskole folk,
der har mistet deres job i
lufthavnen.

Små med plads
Daginstitutioner i Københavns Kommune er ifølge
Sisse Marie Welling måske
ved at blive lidt for store.
Der kan for eksempel være

for langt mellem leder og
pædagogen, og det kan
være med til at give pædagogen dårlige arbejdsvilkår, og i sidste ende går det
ud over børnene.
– Vi har nok haft lidt for
meget fokus på, at der skal
være pladser nok til børnene. Nu skal vi også sørge
for, at rammerne bliver bedre. Her synes jeg, at vi skal
have nogle mindre institutioner med færre børn, men
med mere plads til dem, siger hun.
Det kan også være svært
at få den vuggestueplads,
som man gerne vil have i
København. Og det kan
også være en udfordring at
gennemskue, hvornår den
plads, man gerne vil have,
rent faktisk er ledig. I dag
er man sikret en plads indenfor fem kilometer fra sin
bopæl, men det mener Sisse
Marie Welling godt kommunen kan gøre lidt bedre.
– Jeg ville gerne, at vi

Sisse Marie Welling, der
er spidskandidat for Socialistisk Folkeparti og
nuværende sundhedsog omsorgsborgmester,
mener, der er lidt søgt
at tro, at der ikke bliver
bygget på Amager
Fælled. Selv om hun
selv gerne havde været
byggeriet foruden.

kunne sørge for, at man var
sikret en vuggestueplads
i sin bydel. Derudover så
skal det være tydeligere,
hvornår man kan forvente,
at en vuggestueplads rent
faktisk er ledig. Lige nu kan
det være meget svært at
regne ud, hvad det betyder,
at man er nummer 7 på en
venteliste, i forhold til hvornår pladsen så rent faktisk
er åben, siger hun.

26/5 Sol & Måne
Notatet med Susan Ørum

3/6 Henning Stærk

4/6 BandDylan

8/6 Jakob Dinesen/
Anders Christensen/
Laust Sonne

12/6 JLL-Trio

19/6 Mathilde Falch
& Band

25/6 Falderebet //
The Reptones

20/5

Klub Geyser

– Congratulations your Bobness

Hvornår
er der loppemarked uden for
kulturhuset igen?
Vi håber at kunne afholde
udendørs loppemarkeder i år, men
da vi endnu ikke ved, hvornår det
kan lade sig gøre, venter vi med at
annoncere datoer.
Hold øje på vores hjemmeside eller
facebookside for info.

og Tom Lindby

Feat. Niels HP

26/6 Ekkozone

Køb
kulturhusetislandsbrygge.dk
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Hekla sætter Disneys
Anna og Elsa på holdkortet
Boldklubben Hekla vil gennem et samarbejde med UEFA,
DBU og Disney få flere piger til at spille fodbold. De skal
ske gennem boldlege og historiefortællinger, hvor det
handler mere om samarbejde end om at vinde. Det er
nemlig forskelligt, hvad der motiverer piger og drenge
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det er måske de færreste,
der kan se en sammenhæng
mellem fodbold og Disney,
men ikke desto mindre har
Boldklubben Hekla netop
begyndt på et samarbejde
med Disney, UEFA og DBU.
Samarbejdet handler om at
få flere piger til at begynde
til fodbold. Og blive ved
med at spille. Det skal ske
gennem historiefortælling
og boldlege, der har mere
fokus på sammenhold og
fællesskab, end at man scorer mange mål.
– Selv om vi er begyndt at
have mange piger i Hekla,
så er de stadig ikke nok, der
hænger i, når pigerne rammer teenageårene, fortæller Mark Mickelborg, der er
pigeleder i Hekla.
Det nye samarbejde, der
hedder ‘Playmakers inspired by Disney’ skal i løbet af
otte spillegange få flere piger til at komme i gang med
at spille fodbold.

Stort fremmøde
Det er helt normalt, at der
er en del børn, der stopper til fodbold, når de bliver 14-15 år. Der er andre
ting end at sparke til en
fodbold, der begynder at
blive spændende. På drengesiden har Hekla bare så
mange drenge, at de stadig
kan have et hold, til trods
for at der falder en del fra.
Så mange har de ikke på
pigesiden, men det er det,

som det nye samarbejde
skal råde bod på.
– Vi skal have flere piger
til at starte til fodbold, så vi
også kan have et hold i de
lidt ældre rækker. Derfor
håber vi, at vi med det nye
samarbejde kan få endnu
flere piger til at komme
i gang med at spille den
sport, som vi elsker her i
Hekla, siger Mark Mickelborg.
Der er noget, der tyder på,
at Hekla har ramt plet med
det nye samarbejde. I hvert
fald var der op mod 80 piger
med, første gang ‘Playmakers inspired by Disney’
løb af stablen. Hvilket var
langt mere, end hvad Mark
Mickelborg havde turdet
håbe på.
– Altså, hvis vi bare havde fået 30 til at komme, så
havde det været en kæmpe
succes. Så det her er langt
mere, end hvad vi kunne
drømme om.

Fortryllet skov
For at kunne skabe en sammenhæng mellem historiefortælling og boldspil har
Hekla haft tre af deres frivillige på et kursus, så de nu
kan kalde sig playmakere,
hvilket ikke er det samme
som den klassiske nummer 10 på fodboldbanen,
der skaber spillet på banen
fra midten. De er mere historiefortællere, der skal
skabe legen fra sidelinjen.
En af playmakerne er
Stine Hald Larsen. Hun er
ikke umiddelbart den store
Disneyfan selv, men hun

kan tydeligt mærke, hvilken effekt historierne har
på pigerne til træningen.
– Jeg tror jo egentlig, at
de ville have fungeret lige
så godt, hvis det havde været med et fokus på H.C. Andersens fortællinger, men
pigerne kender bare de har
Disney-fortællinger rigtig
godt, så hvis jeg lige udtaler
et navn forkert, så retter de
mig med det samme, siger
hun.

Et eksempel på en boldleg med historiefortælling
er, at pigerne skal drible
gennem en fortryllet skov
med bolden, og det er vigtigt, at de gør det hurtigt,
for ellers bliver de fanget af
nogle onde ånder.
– Hvis man siger til drenge, at de skal drible ned til
målet og tilbage igen, så gør
de det bare. Piger har det
mere med at spørge hvorfor, og her er det en fin for-

klaring for dem, at det er for
at undgå at blive fanget af
en af de onde ånder, fortæller Stine Hald Larsen.

Piger og drenge
Det er ikke kun i Hekla, at
man ikke har piger nok til
de lidt større hold. Det er
en generel udfordring, så
derfor er konceptet også
udrullet i hele 16 europæiske lande, hvor der bare i
Danmark er hele 34 klubber med i samarbejdet. Det
har nemlig vist sig, at det
generelt set er forskel på,
hvad der motiverer piger og
drenge. Hvilket Stine Hald
Larsen ofte har oplevet som
træner i Hekla.
– Konkurrenceelementet
kan være meget inspirerende for drengene, men for
pigerne kan de nogle gange
være demotiverende. De
kan bedre lide, at de skal arbejde sammen som et hold,
end at de skal konkurrere
mod deres holdkammerater, fortæller hun og fortsætter:
– Derudover betyder relationerne også meget for pigerne. Hvis der er to piger,
der er uenige, om en bold
er ude, så kan den uenighed
godt være noget, de bærer

Der var mere fokus på
historiefortælling og
fællesskab til Playmakers inspired by Dinsey.

Fremmødet til første
træning med Disney
i Boldklubben Hekla
var enormt. Op mod
80 piger mellem 4 og
9 år var mødt op.
med sig og nævner i slutningen af træningen, som
noget de ikke brød sig om.
Hos drengene kan de også
blive uenige, men det bliver
hurtigere glemt.
Stine Hald Larsen understreger, at der selvfølgelig
er tale om generaliseringer,
men det er noget, som de
som klub bliver nødt til at
forholde sig til.
– Jeg tror bare, at vi bliver
nødt til at omfavne, at der er
de her forskelle, og så kan
historiefortællingerne forhåbentlig få pigerne til at
blive vilde med at spille fodbold på sigt også, siger hun.
Tror du, at du vil fortsætte
med at bruge historiefortællingerne efter det her
forløb?
– Jeg tror slet ikke, at jeg
kan undgå at gøre det. Pigerne har enormt mange
spørgsmål, og her hjælper
historierne rigtig meget med
at komme med nogle svar,
som de kan bruge. Derudover ligger træningsformen
også meget op til at inddrage
pigerne i at sætte banerne
op, så de for eksempel kan
være med til at bestemme,
hvor langt der skal være mellem keglerne. De giver dem
et ejerskab over træningen,
som er virkelig motiverende.

NYHEDER
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Apoteket indsamler 6,7 kilo
brugte insulinpenne
Bryggeboer med diabetes har afleveret næsten syv kilo
brugte insulinpenne på apoteket til genbrug. Det er
desværre ikke nær så mange, som er blevet indsamlet på
de to andre nærliggende apoteker
Næsten syv kilo brugte insulinpenne er blevet afleveret på apoteket på Islands
Brygge siden første december. Det viser en midtvejsstatus på pilotprojektet
‘returpen’, der skal give
konkrete erfaringer med
indsamling og genanvendelse af plastik og glas fra
insulinpenne fra Novo Nordisk. I København er der
fra december til februar indsamlet i alt 151 kilo, hvilket
svarer til 5.400 styk brugte
insulinpenne.
Med vores knap syv kilo
er vi på Bryggen imidlertid
nummer sjok sammenlignet med de omkringliggende apoteker på Amager. På
Christianshavn er der indsamlet 7,8 kilo, og på Amagerbro er det blevet til hele
12 kilo. Amager kan dog
godt gå hjem og vugge sammenlignet med apoteket på
Trianglen på Østerbro, hvor
hele 23 kilo insulinpenne er
blevet afleveret.
– Det er rigtig flot, og vi vil
gerne sige tak til alle dem,

Hver torsdag, fredag og lørdag i maj fra kl. 17.00

ny

Helstegt

hed

grillet pattegris
serveret med kartoffelsalat med purløg
der har slået et smut forbi
apotekerne. Men vi håber,
at vi i den resterende del af
pilotprojektet kan få returneringsraten endnu højere
op, så plastik og glas fra flere brugte penne kan indgå
i det cirkulære system og
genanvendes på forskellig
vis, skriver Kasper Bødker
Mejlvang, der er landechef
i Novo Nordisk Danmark, i
en pressemeddelelse.
Oprindeligt skulle projekt ’returpen’ være afsluttet ved udgangen af maj,
men partnerne bag har be-

Miljøbevidste diabetikere kan aflevere deres
brugte insulinpenne på
apoteket i Njalsgade.
Foto: Ricardo Ramirez

sluttet at forlænge projektet
med tre måneder, så man
nu har mulighed for at aflevere sine brugte penne helt
frem udgangen af august.
Forlængelsen sker for at blive endnu klogere på, om det
er muligt at øge deltagelsen
i projektet.
– AK47

DIN LOKALE ESTATE EJENDOMSMÆGLER, SELV BOSIDDENDE PÅ BRYGGEN

og radiser samt melon/fetasalat.
Til 160 kr. per person
Forudbestilling anbefales.

Åbningstider
MAN – FRE
8:00 – 23:00

LØRDAG
9:00 – 23:00

SØNDAG
9:00 - 23:00

Islands Brygge 18 – 2300 København S – Tlf. 32540082 – info@bryggens.dk

MIN EJENDOMSMÆGLER

Spørg aldrig kun én
ejendomsmægler, men spørg
ALTID Estate Islands Brygge

3321 0004

Martin Roland Eldrup
Indehaver,
Ejendomsmægler, MDE
& køberrådgiver med
tryghedsmærke

Christian Bast
Indehaver

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
EJENDOMSMÆGLER MDE

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

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit
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På tryghedspatrulje
med Bryggens betjent
Fest og larm i Havneparken fylder meget, når
lokalbtjenten David Andersen patruljerer på
Bryggen. Især i de varme sommermåneder.
Selv sætter han stor pris på den nære
kontakt med bydelens borgere, aktører og
erhvervsdrivende
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Hej, er din chef her? spørger David Andersen og bliver mødt med et nærmest
chokeret ansigtsudtryk fra
den unge servitrice, der
står bag disken i Spisehuset i Kulturhuset Islands
Brygge.
– Der er ikke noget problem, skynder han sig at
forsikre.
– Jeg plejer lige at kigge
ind og snakke med Louise
og høre, hvordan det står
til, siger han med henvisning til Louise Friis Pedersen, der er daglig leder i
kulturhuset.
Louise er gået for i dag,
oplyser servitricen, der
hurtigt er kommet sig over
overraskelsen ved pludselig
at have en uniformeret betjent i butikken. Hun er helt
nyansat, men hun fortæller,
at der har været fred og fordragelighed, de dage hun
har været på arbejde.
– Vi havde lige nogle lidt
fulde folk der kom nede fra
GoBoat, men det var ikke
noget særligt, fortæller hun
og fortsætter:
– Der har været roligt i
Spisehuset. Folk bestiller
bord i forvejen og husker
deres coronaplas.
David Andersen spørger,
om der har været problemer
med folk, der tog ophold
i kulturhusets kælder og
skabte utryghed, men det
har servitricen ikke oplevet. Det er også kun hendes
tredje vagt.
– Næste gang kigger jeg
forbi tidligere på dagen,
når Louise er på arbejde.
Det gør jeg også normalt,
siger David Andersen og
går tilbage til patruljevognen, der holder parkeret på
brostenspromenaden langs
havnefronten.
Han har været været i
Københavns Politi i 11 år,
men har de sidste 2 år været
i nærpolitiet, der har som
primær opgave at skabe
tryghed i lokalområdet og
dialog mellem politiet og
borgerne. Blandt andet her
på Islands Brygge, hvor David Andersen er i løbende
dialog med bydelens aktører. Eksempelvis Louise
Friis Pedersen der fra sin
base i kulturhuset har fingeren på pulsen i forhold til,
hvad der rører sig i Havneparken.

Sommer-gener
Det er næppe nogen overraskelse, at David Andersen
og hans kollegaer bruger en

del tid i netop Havneparken.
Specielt i sommermånederne. I dag er vejret gråt og råt
og Havneparken stort set
affolket. Men på tærsklen
til endnu en sommer med
aflyste festivaler frygter
mange af parkens naboer, at
de mange uorganiserede fester langs havnen kommer
til at løbe løbsk.
– Det er jo velkendt, at der
har været nogle udfordringer. Særligt med musik til
ulempe. Vi prøver at være
til stede så meget, vi kan,
og går i dialog med folk og
kan også udskrive bøder,
hvis det er nødvendigt, fortæller David Andersen, der
også sidder med ved bordet,
når der bliver holdt dialogmøder mellem kommunen,
politiet, borgerne med flere
om støjudfordringerne.
Personligt er han større
tilhænger af samtale end
af bødeblokken. Samtidig
erkender han også, at det er
svært at opnå diplomatiske
forbindelser til brugerne af
Havneparken, fordi det er
så stor og omskiftelig en
gruppe mennesker.
– Det er jo de færreste,
der er lokale fra Bryggen.
Det, vi ser, er at folk kommer hertil fra det meste af
Sjælland.
Udover larm har nærpolitiet også stort fokus på vanvidskørsel, som der kommer en del henvendelser
omkring.

Lokumskunst
På den bemandede legeplads summer det af liv og
glade børnestemmer da
David Andersen parkerer
patruljevognen i Gunløgsgade. Han vil lige se, om
han kan nå at fange Arne
Svendsen inden fyraften.
De kender blandt andet
hinanden fra SSP, som er
et kriminalpræventivt samarbejde mellem politiet og
flere af kommunens forvaltninger. Som en slags forpost på gadeplan har Arne
Svendsen øjne og ører på
bydelens unge og ved hvem
der eventuelt er i risiko for
at ryge ud i noget snavs.
Ifølge Arne står det stille
og roligt til på og omkring
legepladsen. Men der er
blevet lavet en del graffiti
på toiletterne de sidste 14
dage.

En mistænkelig
opførsel fra en
mand på Fælleden endte i jagt
gennem den
våde skovbund.

– Har i husket at anmelde
det? spørger David Andersen.
Det har Arne Svendsen,
men kun til kommunen, så
David Andersen minder
ham om også at lave en anmeldelse til politiet.
– Det er vigtigt, at man
får anmeldt den slags utryghedsskabende forhold. Ellers kan folk komme, og
fortælle, at der har været
et problem i årevis, uden at
vi har vidst eller registreret
det, siger han.
Som mange andre på
Bryggen er også Arne
Svendsen bekymret for,

hvad sommeren vil bringe.
Ikke mindst set i lyset af
dagens melding om, at stort
set alle festivaler er aflyst
for andet år i træk.
– Det er ikke kun i Havneparken. Fra vores vindue
kan vi se, hvordan der samler sig grupper på gaden og
laver mere… lyssky ting,
fortæller han og laver et
højlydt ‘snøft’ med pegefingeren på sit ene næsebor.
David Andersen fortæller
ikke om konkrete hændelser, men han anerkender
at den slags finder sted på
Bryggen.
– Det gør det i alle dele af

byen, slår han fast men forsikrer, at Islands Brygge er
ikke hårdere ramt end andre bydele.

Blå blink
David Andersen er selv født
opvokset på Amager, hvor
han stadig bor. Han har
tidligere arbejdet for SAS
i Kastrup Lufthavn og er i
dag tilknyttet nærpolitiet på
Amager.
– Jeg har altid holdt af
Amager, og jeg er glad for at
køre i Dragør, på Amagerbro, Christiania og Bryggen, fortæller han.

Før han blev lokalbetjent
var han i 9 år i blandt andet
beredskabet. Det var en tid,
der var mere præget af blå
blink og brandslukning.
– Somme tider kan jeg
godt savne spændingen
ved at komme ud til drab,
knivstikkerier, brande og
færdselsuheld. Men jeg var
mættet, fortæller han.
Når man er midt i 30’erne
og har kone og to børn er
det måske også bedst at
tage toppen af tempoet,
selvom David Andersen er
sikker på, at hans kone ville
have støttet ham, hvis han
var fortsat i det høje gear.
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David Andersen
undersøger en
pose skunk,
som var blevet
efterladt blandt
storskrald i Gunløgsgade.

I dag sætter han især stor
pris på den nære borgerkontakt, han har som lokalbetjent.
– Når folk ringer, så ringer de til mig og ikke til en
stor politivirksomhed, siger
han og uddyber:
– Hvis jeg er blevet kaldt
ud til eksempelvis en nabostrid, så kan jeg følge op
og mægle mellem parterne
over længere tid. Det skaber tryghed, at vi lærer hinanden at kende og at de ved,
hvem jeg er, og hvordan de
kan få fat på mig. Det er vigtigt for mig som nærbetjent,
at borgerne føler, at de bli-

ver taget seriøst, uanset
hvad de måtte henvende sig
med. Ligesom det i samme
forbindelse er vigtigt. At
jeg kan give mig tiden til at
lytte og vejlede efter bedste
evne.

Fjolletobak
En del af David Andersens
tid går med at patruljere i
bydelen. Enten til fods, på
cykel eller på en regnvåd
dag som i dag i bil.
– Jeg foretrækker at cykle
rundt; det er lettere at få
kontakt og se folk i øjnene.
Når man sidder bag ru-

derne i en bil kan man godt
virke lidt distanceret. Så er
folk mindre tilbøjelige til at
henvende sig.
David Andersen har knapt
færdiggjort sætningen før
en forælder fra legepladsen banker på ruden. Han
har set en pose med noget
‘grønt’ i, der ligger og flyder
på en bunke storskrald i
Gunløgsgade. Måske David
vil undersøge det?
Der er bid, og der er tydeligvis ikke oregano i posen.
– Uden at være ekspert,
så kunne det godt ligne
noget skunk, siger David
Andersen og konfiskerer
posen.

Kratluskeri
Regnen tager til, men David
Andersen sætter kurs mod
området på Amager Fælled
for enden af Hilmar Baunsgaards Boulevard. Det er et
velkendt spot for ‘cruising’
hvor primært mænd mødes
for at have sex i det fri, og
David Andersen modtager
fra tid til anden anmeldelser af blufærdighedskrænkelser fra folk, der færdes
på stierne.
– Jeg blander mig ikke i,
hvad folk laver herude, siger han og fortsætter:
– Men jeg tager gerne en
snak med folk og minder
om, at der også er mange,
der går tur med deres hund
eller deres børn på Fælleden.
Det siler ned, og selvom
beplantningen er tæt giver
den kun begrænset ly for
regnen. Det er svært at forestille sig, at der skulle være
andre mennesker på Fælle-
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Dagens patruljer svinger forbi
den bemandede
legeplads, hvor
Arne Svendsen
beretter om,
hvad der rører
sig blandt bryggens unge.

den lige nu, men pludselig
får David Andersen øje på
to skikkelser gennem buskadset. I samme sekund
de to mænd får øje på politiuniformen, drejer de om på
hælen og går i raskt tempo
i modsat retning. Det vækker bare David Andersens
mistanke. Den ene af de to
personer forsvinder mellem træerne, men David får
passet den anden op. Han
virker skræmt og forvirret
over, hvorfor han er blevet
pågrebet. David Andersen
forklarer ham, at han udviste mistænkelig adfærd, da
han forsøgte at undvige sig
opmærksomhed.
– Hold lige hænderne
oppe, hvor jeg kan se dem,
siger David Andersen og
spørger:
– Har du noget på dig,
som du ikke skal have?
Spørgsmålet får manden
til pludselig at sætte i løb.
Med et rungende “hey!”
sætter David Andersen efter ham.
Skovbunden er regnvåd

Din Betjent:
Din Betjent vil være i tæt
dialog og samarbejde med
borgere og lokale aktører i
deres lokalområde. Du kan
spørge Din Betjent til råds
eller give oplysninger, som
har med tryghed og sikkerhed at gøre.
Hvis du skal anmelde et
indbrud, hærværk, færdselsuheld eller lignende,
skal du dog ringe 1 1 4.
Har du brug for akut udrykning skal du ringe 1 1 2.

Kilde: dinbetjent.dk

og mudret, og David Andersen får ham hurtigt løbet op
og lægger ham i håndjern.
Mistanken var begrundet.
Manden har en mellemstor
klump hash i lommen som
bliver konfiskeret og han
bliver sigtet for besiddelse.
Efter få minutter er han løsladt igen og der er en bøde
på vej med posten.
– Der er også en vejledning, hvis du for eksempel
har brug for en afdragsordning, forklarer David Andersen inden han går tilbage i tørvejr i patruljevognen.

De ansatte i Kulturhuset og Spisehuset er
i første geled, når der
er knald på Havneparken om sommeren.
Han opfordrer alle til at
ringe til ham, hvis de ser
eller oplever noget utryghedsskabende på Islands
Brygge. Og hellere en gang
for meget end en gang for
lidt.
Din Betjent David Andersen kan kontaktes på telefonnummer 51 71 48 56

Ring til politiet
Som lokalbetjent kommer
David Andersen ud til både
stort og småt.
– Det kan være alt fra husspektakler til en undulat,
der er fløjet væk, siger han
og trækker på smilebåndet.
–Det er ikke mig, der
bliver ringet til, hvis der er
meget alvorlige hændelser
som et skyderi eller knivstikkeri. Men jeg reagerer
selvfølgelig, hvis jeg ser
noget.

På en regnvåd
tirsdag foregår
patruljen primært i bil.
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Oliver har fået 5 millioner til
hjerneforskning i beslutningstagning
Bryggebo og brite Oliver Hulme er en glad mand. For nylig blev hans
forskningsgruppe på Hvidovre Hospital tildelt 5 millioner kroner af Novo
Nordisk Fonden. Pengene skal gå til at teste en ny radikal teori for, hvordan
vi mennesker træffer beslutninger. Det viser sig, at vejen til at forske i
beslutningstagning går gennem spil – i massevis
Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hver dag træffer vi mennesker massevis af beslutninger. Om stort og småt. Hvad
skal vi spise? Hvad skal vi
købe? Hvilket tøj skal vi
have på? Skal vi løbetræne
– eller slappe af på sofaen?
Samtidig udsættes vi – bevidst og ubevidst – for en
massiv påvirkning af vores
beslutningstagning,
der
ofte sker på et splitsekund.
Coronakrisen, eksempelvis, har krævet en masse
nye beslutninger om, hvordan vi skal agere. Summen
af disse beslutninger er
afgørende for, hvordan epidemien udvikler sig og dermed vores allesammens liv.
Forskning i menneskers beslutningstagning er derfor
et interessant felt for rigtig
mange aspekter af samfundet.
Nobelprismodtageren Daniel Kahneman beskriver i
sin bog ”At tænke – hurtigt
og langsomt”, at enkle spil
(såsom ”40 procent chance
for at vinde 300 dollars”) er
for forskere i beslutningstagning, hvad bananfluer er
for genetikere. ”Valget mellem sådanne muligheder
fører til en enkel model, der
deler vigtige træk med de
mere komplekse beslutninger, som forskere rent faktisk ønsker at forstå. Chancebetonede spil af denne art
afspejler den kendsgerning,
at konsekvenserne af valg
aldrig er sikre”, forklarer
Daniel Kahneman endvidere i bogen.
Spil udgør da også en
hjørnesten i Oliver Hulmes
forskningsprojekt. Ifølge
forskningsgruppen er formålet med projektet at undersøge, hvordan hjernen
beregner gennemsnit, når
man træffer beslutninger.
Gennemsnit er vigtige, når
du er i tvivl om, hvad du
skal gøre. For eksempel
hvis du beslutter, om du
vil acceptere et væddemål,
skal du tænke på de gennemsnitlige penge, du står
foran at vinde eller tabe ved
at spille det.

Beslutninger og
risikovillighed
– Vi vil undersøge, hvilke typer gennemsnit folk beregHar du lyst til at spille
om rigtige penge i en
MR-skanner? Så kan
du blive forsøgsperson i Oliver Hulmes
forskningsprojekt om
beslutningstagning.

ner, når de træffer risikable
beslutninger, og hvordan
hjernen udfører disse beregninger. Det er faktisk en ret
radikal teori, der står i modsætning til mange andre

antagelser om, hvordan folk
træffer beslutninger. Vores
formodning er, at risikovillighed er mere dynamisk
og afhænger af situationen i
modsætning til en mere sta-

tisk opfattelse af risikovillighed. Derved vil folk faktisk
være bedre til at optimere
deres formue, end andre teorier forudsiger, forklarer Oliver Hulme til Bryggebladet.

Oliver Hulme har en
ph.d. i ”neuroimaging”, det
vil sige billeddiagnostik af
hjernen. I 8 år har han været
tilknyttet MR Forskningssektionen på Hvidovre Ho-

spital (med det officielle
navn Danish Research
Centre for Magnetic Resonance). Oliver Hulme ved
derfor rigtig meget om MRskanninger, som kan anvendes til forstå, hvad der sker
i hjernen.
Oliver Hulme fortæller,
at projektet vil lade forsøgspersoner gennemføre massevis af forskellige spil (om
rigtige penge), mens de befinder sig i MR-skanneren.
En lille gruppe på cirka fem
personer skal tilbringe adskillige dage og timer i MRskanneren for at give forskerne en meget indgående
forståelse af forsøgspersonernes beslutningstagning.
En anden og større gruppe
på cirka 100 forsøgspersoner skal undersøges på
et mere overordnet niveau
med færre spil. Og måske
lykkes det også projektet
at udvikle en app, hvor man
kan få endnu flere til at
medvirke. Projektet søger
derfor at benytte både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
Ud over neurologer som
Oliver Hulme medvirker
også blandt andre matematikere og en specialist i
sensorik, som er sansernes
virkemåde. Det er derfor
et meget tværdisciplinært
projekt, som Novo Nordisk
Fonden har støttet med 5
millioner kroner. Fonden er
– som navnet antyder – især
finansieret af afkast på investeringer i Novo Nordisk. I
2020 bevilgede fonden over
5,5 milliarder kroner til en
række formål, heraf store
beløb til forskning i Danmark. De 5 millioner kroner
skal især gå til at ansætte
forskningsassistenter i de
tre år, der er sat af til projektet.
Oliver Hulme og konen,
der også er brite, har efterhånden boet 7 år på Bryggen. I den tid er familien blevet udvidet med to børn på
3 og 6. Det var især Islands
Brygges nærhed til vandet
og byen, som parret faldt
for, da de i sin tid skulle slå
sig ned i København. Oliver
Hulme nyder, at han er tæt
på vandet, når han skal ud
med sit SUP-paddleboard.
Rekrutteringen af forsøgspersoner er i gang, og
spilleriet i hjerneskanneren forventes at begynde
om cirka 6 måneder. Oliver
Hulme forventer ikke, at det
bliver svært at rekruttere,
da deltagerne får gode muligheder for at vinde pæne
beløb.
Læs mere om projektet
her: drcmr.dk/reward-andhomeostasis
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Fra kommunal
kontorchef til
online iværksætter
Bubly Training er en nytænkende
online træningsplatform udviklet i
det forgangne år af Fridda FlenstedJensen, bosat på Islands Brygge og
tidligere kontorchef i Københavns
Kommune. Den nye karriere som
iværksætter blomstrer allerede
Tekst: Victoria Bloch Blytt
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez

Fridda
FlenstedJensen sprang
ud som online
iværksætter
på det helt rigtige tidspunkt.
Nemlig lige
inden coronanedlukningen
sidste år.

redaktion@bryggebladet.dk

I foråret 2020 tog Fridda
Flensted-Jensen et karriereskift ind i en verden af teknologi og træning. Det første år
som iværksætter har været
præget af uvished og udfordringer, men også uventede
glæder og gevinster.
– Faktisk har jeg altid haft
en drøm om at skabe mit
eget, siger Fridda FlenstedJensen og fortsætter.
– Dog gælder det om at
finde det rette tid og sted
samt at have den gode idé.

Idé
De første spirer til idéen om
at skabe en online træningsplatform opstod for nogle år
siden.
– Da jeg havde svært ved
at skabe gode træningsvaner efter min anden graviditet, blev løsningen en
personlig træner. Mens jeg
ledte efter en, som opfyldte
mine specifikke krav, oplevede jeg selv behov i markedet, husker Fridda Flensted-Jensen.
For det første var der krav
til økonomi og fleksibilitet i
forhold til tidspunkter med
en travl hverdag med børn.
For det andet var der høje
forventninger til trænerens
professionelle niveau. Det
rette match blev fundet og
bød på både fysisk og psykisk udvikling.
– Jeg så og udviklede min
egen vedholdenhed, når jeg
opnåede mine konkrete mål
og hurtigt forbedrede mig,
fortæller Fridda FlenstedJensen. Samtidig oplevede
jeg, hvordan jeg havde det
meget bedre fysisk og mentalt generelt og især på de
dage med tidlig træning.
Forløbet endte med at
koste 12.000 kroner for
tre måneder, altså en luksus som de færreste har
råd til. Til gengæld gav de
mærkbare positive effekter,
lysten til at hjælpe andre i
gang og bidrage til at gøre
personlig træning mere tilgængelig. Drevet af at finde
og skabe løsningen meldte
spørgsmålet sig: Hvorfor
ikke rykke det online?

I gang
Endelig gik alt op, så en fastansættelse kunne udskiftes

med at stifte virksomhed i
foråret 2020. Tidspunktet
skulle vise sig både dårligere og bedre end nogen
kunne have forudset, da alt
blev virtuelt over en nat.
– Efter farvel over teams
med mit gamle arbejde i
marts, skulle jeg pludselig
skabe min egen virksomhed fra bunden, fortæller
Fridda Flensted-Jensen.
En startup er altid forbundet med ubekendte,
især økonomisk. Samtidig
er faktum, at hele projektet
afhænger af dig selv som
iværksætter, hvilket kan bidrage til både et pres og en
motivation.

Fremad
Et år senere er platformen
Bubly Training netop lanceret. Allerede i oktober
meldte de første kunder sig
på en beta-platform.
– Selve idéen var relativ
simpel. Så kom udførelsen
og bød på ufattelig mange
detaljer, hvor alt skal flaske
sig, beskriver Fridda Flensted-Jensen.
Nogle vigtige elementer
har været promovering af
produktet og rekruttering
af trænere. Her har covid-19
sikkert hjulpet ved at medvirke til en enorm ændring

af brugeradfærd. På samme
tid er fitnessindustrien med
blandt andet lukkede fitnesscentre blevet påvirket.
– Langt flere har hurtigt
vænnet sig til at se potentialet i det virtuelle. For
mange har hverdagens
rutiner uanset ændret sig
under
nedlukningerne,
hvilket har givet anledning
til nye vaner, lyder opsummeringen.

Koncept
Hovedpointerne for Bubly
Training er fleksibilitet,
kvalitet og attraktivitet
økonomisk for at give alle
adgang og motivation til
personlig træning.
– Ved at slippe for udgifter
som leje af sal bliver prisen
markant sænket, fremhæver Fridda Flensted-Jensen.
Online kan man træne
når som helst og hvor som
helst, blot internetforbindelsen er god.
Med personlig træning
handler det især om den
menneskelige og personlige relation, som enhver fitnessapp ikke kan erstatte.
– Til gengæld kan en god
beskrivelse og demonstration nemt erstatte det at
lægge en hånd på ryggen
for at rette en position. Så

fraværet af fysisk kontakt
har vist sig ikke at være et
problem, forsikrer Fridda
Flensted-Jensen, der selv
har afprøvet alle trænerne.

Konkret
Konkret har Bubly Training
høje krav og en specifik og
krævende procedure til rekruttering af sine trænere.
– De skal både have en
akademisk grad i fysiologi
og idrætsteori samt være
certificerede som personlige trænere, siger Fridda
Flensted-Jensen. Ud over
en stærk faglighed er et højt
engelskniveau og evnen til
at give en god serviceoplevelse essentielle kvalifikationer.
Som kunde kan alle være
med efter ønsker og behov.
Ingen transport stjæler tid.
Desuden vælger man frit
tidspunkt, hvilket sagtens
kan være ydertimer eller
endda midt på dagen i en
frokostpause, når man alligevel arbejder hjemmefra.
– Jeg selv træner 2-3 gange ugentligt, hvilket godt
kan ende med at blive søndag aften på vej ind ad døren fra sommerhus, mens
taskerne stadig står i gangen, siger Fridda FlenstedJensen. Jeg ser tit i min

kalender efter huller og
booker aftenen inden.
Motion og motivation til
bevægelse henvender sig
virkelig til alle.
– Vores yngste kunde er
20 år, og den ældste er 80 år,
bemærker Fridda FlenstedJensen.

Læring og erfaring
For blot et år siden var der
ingen kunder og knapt nok
en virksomhed. Det sidste
år har altså været travlt med
læring, kaos og fremskridt.
Heldigvis har tidligere
erfaring også vist sig relevant. Lederrollen har længe
klædt Fridda FlenstedJensen, så det at skabe et
team, beslutte og dirigere
var ikke nyt.
– Derudover har jeg før
arbejdet med innovation og
kreative processer, hvor det
gælder om at se løsninger
og udvikle sine idéer, tilføjer Fridda Flensted-Jensen.
Samtidig har jeg trukket
på menneskelig erfaring,
eksempelvis i forhold til at
tackle udfordringer.

Tilbageblik
Tilværelsen som techiværksætter er langt mere end
udfordringer.

– Det har været helt fantastisk og givende at se
min idé udvikle sig til et
produkt, som glade kunder
bruger, siger Fridda Flensted-Jensen.
Det nye arbejdsliv som
selvstændig giver frihed og
fleksibilitet.
– Det nyder og værdsætter jeg virkelig og savner
slet ikke livet med faste
rammer, dog kan jeg godt
savne mine kollegaer. Det
er klart forskelligt at have
sit eget lille team end at
være del af noget langt større i kommunen, konstaterer
Fridda Flensted-Jensen.

Indblik
Et indblik i træningsverdenen er også på listen over
nyt.
– Det er spændende at
møde trænere fra verden
over og opleve deres passion. Deres høje uddannelses- og erfaringsniveau gør,
at de har et holistik på træning og fysisk udfoldelse og
spændende
perspektiver
på forholdet mellem fysik
og psyke, fortæller Fridda
Flensted-Jensen.
En fordel ved virtuel træning er, at man kan rekruttere trænere internationalt.
– Faktisk har jeg især i
udlandet oplevet et stort
potentiale i trænermarkedet, hvor mange med universitetsgrader
indenfor
sport vælger at gøre det til
sin karrierevej, siger Fridda
Flensted-Jensen.

Fremover
Betragter man fremtiden,
er næste mål at udvikle produktet i skala.
– Først skal vi have fuld
fart i det danske marked
for på sigt at være til stede
med kunder internationalt,
afslutter Fridda FlenstedJensen.
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Advokat

Cykler

Fotografer

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Fotohandlere

Indretning

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

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

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

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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Dyreartikler

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Blomster

Ejendomsmæglere

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

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

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

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

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

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

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

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

Genbrug

Fodterapi

Børnetøj

Frisører

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

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

Gulvservice

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.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

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

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

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com
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
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OPSLAGSTAVLEN til køb-salgbytte 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 ann
once st
å!

Test din viden om
Islands Brygge
1. En række andelsboligforeninger fejrer
20-årsjubilæum i 2021. Ejendomsselskabet
Norden havde solgt 8 ejendomme på
Bryggen til et datterselskab, og det udløste
’tilbudspligt’ til lejere. Hvor mange nye
AB’ere købte deres ejendom i 2001?
a. 5
b. 7
c. 8
2. Disse 8 ejendomme havde tilsammen et
areal på 131.424 kvadratmeter. Men hvor
meget var den samlede salgssum for disse
8 ejendomme?
a. Lidt over 100 millioner kroner
b. Lidt over 700 millioner kroner
c. Lidt over 1.700 millioner kroner

(se svarene på side 19)

3. Ved DR Byens metrostation finder man
en murstensskulptur af Per Kirkeby.
Den 24 meter lange og 10 meter høje
skulptur er placeret mellem det vindblæste
nybyggerkvarter og fælledens natur. Hvad
hedder skulpturen?
a. Uden titel
b. Transformatorstation
c. Grænsen
4. På et hjørne af Vejlands Allé og Ørestad
Boulevard finder man et kunstværk af
billedhuggen Bjørn Nørgaard. Det store
værk er udformet på en cirkulær ø med fire
pavilloner med glasmosaik og en centralt
placeret, tolv meter høj granitsøjle med
relieffer af torsoer af tolv kvinder. Hvad
hedder kunstværket?
a. Uden titel
b. Kærlighedsøen
c. Skatteøen

BUTIKSLIV
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Danseprinsesse
starter ny butik
på Bryggen
Den tidligere danser Janice Thorsen
har åbnet en ny butik med mode,
makeup og ting til hjemmet.
Butikken hedder ByJanice og er ifølge
ejeren et feminint univers, hvor der
er alle de ting, som kvinder godt kan
lide og interesserer sig for
Tekst: Viktoria Fuglsang
Semenova
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis du går ned i Britt
Kehlers frisørsalon i Gunløgsgade 39 og spørger efter Janice, så bliver du ført
igennem en lille gang med
et køkken og ind i et baglokale, hvor du bliver mødt af
blomsterduft, pastelfarvede
lys, rosa tøj og en smilende,
blond kvinde i et lyserødt
jakkesæt.
Personen bag ByJanice
er tidligere danser Janice
Thorsen, som bor på Islands Brygge.
Hun har været i baglokalerne hos Britt Kehler
siden 1. februar 2021 og er
nu, hvor alt er blevet mere
åbent, klar til at byde dig
velkommen ind i en verden
af mode, makeup og ting til
hjemmet.

Businessopstart under
pandemi
At starte en business op
under
coronapandemien
kunne nok for mange godt
sammenlignes med at gøre
det umulige.
Men ikke for Janice Thorsen. Under coronapandemien fik Janice Thorsen en
pludselig lyst til, at der skulle ske noget nyt. Hun lavede
en webshop og opkøbte produkter og ville gerne skabe
et univers af én kvinde til
andre kvinder.
– Når jeg synes, noget er
fedt, så går jeg all in og bliver virkelig passioneret omkring det, fortæller Janice.
– Jeg har altid interesseret mig for mode, makeup
og hudpleje, og så havde jeg
bare sådan lyst til at lave et
univers for kvinder, som er
feminint, hvor der ikke kun
er tøj eller hudpleje, men et
forskelligt udvalg af alle de
ting som man som kvinde
godt kan lide eller interesserer sig for.

Bæredygtige produkter
De dansk producerede Kamamejoprodukter står linet
op i ByJanices lille butik.
Kamamejo er fuldstændig veganske naturprodukter, og netop dét at vide,
hvor produkterne kommer
fra, og vide, at de er bæredygtige, betyder meget for
Janice.
– Mange af Kamamejop-

rodukterne er mine favoritprodukter, men især et produkt som dette er jeg helt
tosset med.
Janice tager en cleansing
balm op, der hedder muse,
og fortæller, at når man
smører den olierede balm
på huden, så bliver den
efterfølgende blød og elastisk.
– Når man bruger de her
produkter, så føler man
bare, man er i spa, de her
produkter er simpelthen
bare så lækre, og så er de
så gode for huden, og så er
det danskproduceret og 100
procent vegansk og naturligt, fortæller Janice Thorsen passioneret.
Også tøjet i ByJanice-

universet er særligt udvalgt
af Janice Thorsen. Her kan
man finde alt fra det bæredygtige mærke Karen
by Simonsen, det håndsyede Teos of Rebels og også
ICONS prins-T-shirts, der
er et samarbejde med pladeselskaber og kunstnere.
– Jeg kan godt lide noget,
der er feminint men anderledes og noget, du ikke ser
alle i, noget som også har en
god kvalitet og er unikt, fortæller Janice Thorsen.
En kvinde står og prøver
en rosa sommerkjole, og Janice Thorsen kommer hen
og komplimenterer. Janice
Thorsen har selvsamme
kjole og fortæller om fordelene ved kjolen, den krym-

per nemlig ikke i vask og
kan både dresses op eller
ned med enten sneakers
eller høje hæle. Kvinden er
kommet ned i butikken og
har længe haft ønsket om
at eje noget lyserødt og går
smilende fra butikken med
den nye, rosa sommerkjole.

Verden af mode og
skønhedsprodukter
Janice Thorsen har, siden
hun var to år, danset og blev
professionel fra en fjortenårsalder.
Hun mener bestemt, at et
liv fyldt med shows, glitter
og glamour helt naturligt
har formet hendes interesse
for mode og makeup.

– Det meste af mit liv har
jeg danset både i musicals
og revyer, og i mine yngre
dage var jeg også model.
Når man er ude og lave
shows i en tidlig alder med
makeup, så finder man ud
af, hvor vigtigt det er at afrense sin hud og pleje sig
selv. Tøj og mode har også
altid interesseret mig, og
eftersom at jeg også har været model, så har det jo også
været tæt inde på livet, både
i forhold til makeup, hudpleje og tøj.

Beliggenheden
Siden 1998 har Janice Thorsen boet på Islands Brygge.
Hun definerer sig selv som

Hos ByJanice kan du
finde alt fra veganske
hudplejeprodukter, pastelfarvede sommerkjoler, prangende stearinlys,
stilede tasker, smykker
fra mærket Pretty Me og
makeuppaletter fra Irina
the Diva.

en rigtig bryggepige, og for
hende er muligheden for at
have et lokale netop her en
stor befrielse.
– Jeg kender Britt Kehler
og fandt ud af, at hun havde
det her ledige baglokale,
og jeg er enormt glad for
at ligge i hjertet af Islands
Brygge, fortæller hun.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Kender du pinsen?

Peterskirken i Rom er bygget for
apostlen Peter. Kirken er bygget oven
på hans grav. Foto: Sean Ang

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

Fastelavn, påske, bededag, kristi
himmelfartsdag og til slut pinse.
Foråret byder på en perlerække af
kristne højtider og helligdage. Det
er altid pinsedag nøjagtig syv uger
efter påskedag, og derfor holder
pinsen flyttedag hvert år. I år falder
pinsen 23. og 24. maj. Pinsen er den
sidste af forårets mange højtider,
men hvad betyder den egentlig?
Ja, selve ordet kommer af det
græske pentekoste, som betyder
halvtredsindstyvende og hentyder
til den 50. dag efter påske. Efter
lange omveje fra græsk til latin

og videre til saxiske og nordiske
sprog, hvor højtiden hed pinkoston
og pinxten, kender vi den på
moderne dansk som pinsen.
Hvad skete der da 50 dage efter
påsken i det år, Jesus blev
korsfæstet? Jo, efter opstandelsen
påskedag, vandrede han og hans
disciple sammen i fyrre dage,
indtil han fór til himmels. Det
fejrer vi også, nemlig som kristi
himmelfartsdag, der altid er en
torsdag. Efter yderligere ti dage
var de folk, som havde fulgt Jesus,

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

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger
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.

www.burchhardt.dk

samlet i Jerusalem for at fejre en
jødisk højtid. De var efterhånden
blevet omkring 120 mennesker, og
midt i festen modtog denne første
kristne menighed Helligånden. Det
er langt fra første gang, vi hører om
Helligånden, men det er noget nyt,
at den bliver bredt ud til mange
på samme tid. De, der var samlet
til den jødiske fejring, undrede
sig over, at de kunne forstå, hvad
de kristne sagde til dem, uanset
hvor de selv kom fra, eller hvilket
sprog de talte. Helligåndens
underfulde virke handler altså om

forståelse mellem mennesker, også
som vejleder for apostlen Peter i
hans prædikener til menigheden.
Pinsen regnes derfor som kirkens
fødselsdag, hvor arbejdet med at
gøre den kristne lære forståelig for
alle folkeslag uden Jesus selv tog
sin begyndelse. I lidt ældre danske
kirker ser man ofte Helligåndens
symbol, en due, lige over
prædikestolen. Den skal minde om
ordets og forkyndelsens betydning
i kirken.

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

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

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

Allan Nielsen

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Asparges med sauce mousseline:

Bryggemad
med Brooker

Opskrift:
Asparges med sauce mousseline: Beregnet til 2 personer, som forret.
Denne opskrift er i den prominente afdeling, men gode
sæsonråvarer fortjener godt
følgeskab.

Knejsende,
stolt og rank

n 6 hvide asparges
n 2 æggeblommer (pasteuriseret)
n Ca. 80 g smør
n Ca. 3 spsk. citronsaft
n 0,5 dl piskefløde
n 3-4 blade salat
n Salt og peber

Asparges bør købes, når de er i
sæson og ikke i vintermånederne.
Det handler om klima, smag og
sprøde grøntsager. Forbrugeren bør
tage initiativet tilbage og afvise slatne
sommergrøntsager om vinteren
er flere uger gammelt og
nærmest ikke kan stå af sig
selv.

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

Ofte kan man finde asparges og jordbær på butikshylderne i vintermånederne. Personligt synes
jeg, at begge smager helt
fantastisk, men ikke i februar måned. Når man køber et bundt asparges, og
man kan se, at de kommer
fra andre kontinenter end
Europa, burde der være en
alarmklokke, der bimler.
Når aspargesene ligeledes
er tyndere end en Tordenskjoldstændstik,
burde
man tage sig i agt. Og sluttelig, så skal en friskhøstet
asparges være rank og stolt
og ikke ligne noget, der

Sprødhed og klima
Det handler om smag!
Hvis man spiser en dansk
asparges fra midten af maj
og frem til midsommer, er
man ikke i tvivl om, hvad
man spiser. Grøntsagen er
på dette tidspunkt, i vækstsæsonen, sprængfyldt med
vitaminer, sprødhed, og
smag. Det tæller også i klimaregnskabet, om man
importerer asparges fra
Sydamerika, eller om man
køber lokale asparges. Der
er intet i vejen med afgrøder
fra lande udenfor Europa,
men det er en lang rejse for

Fremgangsmåde:
Aspargesen skrælles og
koges blidt 3-4 minutter i
letsaltet vand tilsat ½ citron.

et bundt asparges. Og en
hvilken som helst grøntsag
er oftest den bedste version
af sig selv, hvis den bliver
høstet, når den er moden.

Mere magt til
forbrugeren
Der er et slogan, der lyder:
”Tænk globalt, handl lokalt”. Tanken om, at man
støtter regionale og lokale
producenter, er meget charmerende, og dem findes der
flere af på Amager. Ligeledes er der organisationer,
som sørger for, at afgrøderne kommer fra producenter
på landet til konsum i byen.
Således kan man mæske sig
i lokale og regionale råvarer
i sæson fra landet, selv om

man bor på Bryggen eller
andre steder i byen.
Da gl ig va rebut i k ker ne
sælger det, som forbrugerne efterspørger. Som forbruger har man købekraften og dermed indflydelse
til at lave ændringer. Stop
med at købe slatne grøntsager, der hverken smager af
det, de burde og næsten heller ikke ligner. Køb noget
andet, og vent, til grøntsagerne er i sæson og derfor
mere smagfulde, frodige,
ranke og lystige – og som
oftest også billigere.

Har du ikke
Bryggenet endnu?

Fra starten af maj er det nu
muligt for beboere i andelsboligforeningen EIGI at få
Bryggenets tjenester.
Velkommen til jer alle og
god fornøjelse med tjenesterne.

Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet.

Hvis din ejendom ikke er
med i Bryggenet endnu,
så har I stadig mulighed
for det. Send os en mail
på info@bryggenet.dk om
hvem, hvor og hvor mange,
I er, så tager vi gerne en
snak med jer om, hvad der
skal til for at netop I kan få
Bryggenet.
Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.
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Test din viden - svar
1.(b). 7. Der blev stiftede
andelsforeninger i ejendommene
Egilshus, Gunløg, Halfdan, Stor
Thorlakhus, Lille Thorlakhus,
Njal L/ Saga A og Njal A. Lejere
i Saga G fik ikke tilstrækkelig
tilslutning til at købe deres
ejendom i 2001.

disse 8 ejendomme i omegn af
2,5 milliarder kroner.
3. (a). Uden titel.
4. (b). Kærlighedsøen.

2.(b). Lidt over 700 millioner
kroner eller gennemsnitlig 5.400
kroner per kvadratmeter. I dag
giver en samlede vurdering af

Se mere af Stephan Øhlers
Brookers madunivers på
instagramprofilen @madrytteren.

Nyt fra bryggenet
Velkommen
til EIGI

De tages op og dryppes af.
Smørret smeltes ved svag
varme.
Tilsæt æggeblommer sammen med citronsaft, salt, og
pisk over svag varme, indtil
det bliver cremet. Gryden tages fra varmen, og det smeltede, klarede smør tilsættes
lidt ad gangen. Undlad dog
at bruge vallen.
Fløden piskes luftig og
tilsættes saucen.
Smag til og smil.
Anret ved at lægge salat,
hvide asparges, og slut af
med sauce mousseline.
Drys lidt purløg, kørvel, dild
eller foretrukket urt udover.
Et par håndfulde fjordrejer
ville være den prominente
berømte prik!

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

Er der noget galt?

Kundeservice

Bryggenets priser

Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl
på Bryggenet, bør du gøre
følgende:
1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside eller i Bolig:nets app.
2. Undersøg, om dine naboer 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 internetproblemer så genstart din
router.
4. Kontakt Kundeservice.
Du kan kontakte Kundeservice pr. e-mail eller telefonisk.

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

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

Læs mere på
bryggenet.dk
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Tommelises frelser
Svalen er en fugl fyldt med
held, en litterær redningsfugl.
Og så har de stærkeste
af hannerne en lang fjer.
Det kommer nemlig an på
størrelsen
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Det dramatiske højdepunkt
i H.C. Andersens eventyr
med Tommelise er, hvor
svalen kommer og redder
hende fra et ægteskab i
evig mørke med den kedelige muldvarp. Dengang var
svalerne også talrige i byen,
da man havde kvæg midt i
byen. Omkring køer er der
en del fluer, som svalerne lever af. Så alle kendte svalen,
som alle i dag vel kender en
hund eller kat.

Flyvende pingviner
Stod forleden på Midtsjælland hos Evald, en økolandmand med Jerseykøer. Vi
hilste på de første svaler og
så, hvordan de smed gamle
æggeskaller ud af reden for
at gøre klare til en ny rugesæson.
Han fortalte, at en som-

Neumanns
Natur

mer stod han og gjorde klar
i stalden, mens køerne var
på græs. Så kom en mor og
søn nede fra landsbyen ind i
stalden og så på de sort-hvide fugle, der fløj ind og ud
ad den åbne stalddør. Han
hørte dem diskutere, hvad
det var for nogle fugle – de
endte med at være rørende
enige om, at det var pingviner.

rev deres redder ned og forviste dem.
I sommer så jeg på en
campingplads på Fyn, at et
svalepar havde bygget en
rede lige over døren ind til
kiosken/campingkontoret
– helt stille og roligt havde
camping-mutter/fatter bygget en lille hylde under, så
gæsterne ikke fik fugleklatter i håret; det giver liv og
lykke for alle.

Den svale stald
På engelsk hedder landsvaler barn swallows, og det er
egentlig et godt navn, da de
alle er knyttet til vores bygninger. Man mener også, de
først kom i jernalderen. De
er på retur, da vi har færre
stalde, der er åbne. I min
barndom lavede vi aldrig
det ødelagte lille kvadratiske staldvindue, så svalerne
uhindret kunne komme
uhindret ind og ud, hvis nu
en kom til at lukke stalddøren. Svaleparret på fotoet

Lånte fjer

har bygget rede i store bildæk, der hænger som fenderne ved færgen til Livø.

Lykkefugl
På Bryggen har vi vist kun

bysvaler – de har blandt
andet lidt kortere haler, og
nogle bor i et par huller i
stenbolværket.
Svaler har altid betydet
held hos dem de har slået
sig ned hos – og ve den, der

Hr. og fru
svale med et
velfortjent hvil.

Hansvalens
halefjers
længde er afgørende for,
om hunnerne vil parre sig
– den fortæller, om hannen
er i god form. Længere halefjer kræver mere energi.
Der er mere end 10.000 kilometer hver vej over ørkener, alperne og så videre til
vinteropholdet i det sydlige
Afrika. Hvor man skal flyve
med den der ekstra længde
– de pynter sig ej med lånte
fjer.

