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Kulturlivet åbner

Frøken Hjemløs

Træmanden

Her kommer solen og med
den kommer også den begyndende åbning af samfundet efter en lang nedlukning.
Kulturlivet på Bryggen er
også klar til at åbne op, og
det bugner allerede med
kulturelle tilbud i bydelen.

Annbritt Pedersen fra Frk.
Himmelblå i Gunløgsgade har
i tre dage prøvet, hvordan det
er at være hjemløs. Det har
hun gjort for at sætte fokus
på hjemløses vilkår og skrabe
penge sammen til Hus Forbi.

Ballonparken har fået sin helt
egen Emil fra Lønneberg.
Han hedder Bjarne Feilskov,
er 62 år og er egentlig først
begyndt at snitte for halvandet år siden. Nu bliver hans
figurer snart udstillet.
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Tusindvis marcherede for Fælleden

NR. 10

I et kilometer
langt optog fra
Amager Fælled til
Rådhuspladsen
viste flere tusinde
mennesker deres
protest mod
det kommende
byggeri på
Lærkesletten og
Stejlepladsen i
Sydhavn.
Læs side 10 og 11


Foto: Ricardo Ramirez

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

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID

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

- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*

... er en gammeldags slagterbutik med højt
kvalitetskød, delikatesse og smørrebrød.
Vi lægger stor vægt på
dyrevelfærd hos os, samt høj
kvalitet på alle vores råvarer.

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

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

Kig forbi os:
Mandag - Fredag:
09.30-17.00.
Lørdag: 09.00-14.00.

Leifsgade 17, 2300 København S.
Telefon: 93 99 11 89.

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

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Leder

Bryggen sprudler igen
Leder: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Kan I huske den? Fællesskabsfølelsen, når man sætter sig tilrette
i salen før en forestilling. Når man
venter i spænding på at bandet går
i gang på scenen. Når man griner
sammen med fremmede af en sjov
anekdote fra en foredragsholder.
Det føles som en evighed siden,
og det er også godt over et år siden, at covid-19 ændrede vores liv.
‘It’s been a long dark night/And I
have been waiting for the morning’, som Dolly Parton
synger i sangen Light Of A Clear Blue Morning. Det
har været en lang mørk corona-nat, men nu er solen
så småt ved at stå op, og nogle af restriktionerne er
forsvundet som dug for solen.
Det betyder at Bryggen igen er begyndt at sprudle
med forskellige events. Vi har samlet en håndfuld af
de bedste på de forreste sider af avisen. Det er normalt
her, vi har vores nyheder, men er der nogen større nyhed, end at kulturlivet er ved at live op igen?
Du kan opleve en ny borgmesterkandidat fortælle
om byudvikling, du kan klappe en ko, du kan slå en
folkering på Fælleden, du kan høre om manglen på blå
kvinder, du kan se koncerter fra havnekanten, og du
kan høre en uheldig corona-fortælling. Og intet af det er
over Zoom. Det er ude i virkeligheden. Kan I huske den?
Nu ville det være nemt at minde jer om, at I skal huske
at støtte det lokale kulturliv. At I skal huske at blive podet, så I har et gyldigt coronapas. At I skal huske at have
et mundbind med i tasken. At I skal tage af sted, selv
om der stadig er et irriterende afstandskrav, der gør, at
det ikke helt bliver den samme fællesskabsfølelse, som
I husker. At I skal gøre det for kunstnerne, kulturstederne og arrangørerne, der ikke har kunnet gøre deres
arbejde i mere end et år. Men det vil jeg ikke. For det er
ikke for kulturlivets skyld, at I skal komme ud igen. Og
reglerne kender vi jo til hudløshed. I skal gøre det, fordi
det virkelig er noget I mangler. Fordi det er noget I har
savnet som et nært familiemedlem. Måske som jeres
hund. I skal gøre det, fordi I ikke kan lade være.
Hvis I på den anden side har nydt, at der ikke er sket
en dyt i mere end et år. At I er glade for, at I ikke har været til nogle events, som egentlig mest var noget, som
jeres ven, kæreste eller mor havde lyst til. Så husk den
følelse. Hæng i. De næste par måneder bliver hårde.
Jeg glæder mig til, at der igen kommer koncerter
og festivaler. At jeg ikke længere skal tænke 72 timer
frem, hvis jeg vil noget. At jeg kan kramme uden at
skamme. Der er vi ikke endnu. Men vi er på vej. Jeg
kan se lyset. Og som Dolly også synger i den ovennævnte sang:
I can see the light of a clear blue morning
Oh, everything’s gonna be alright
It’s gonna be okay.

❚Natur

Det skoske højlandskvæg er kommet på
græs igen og er klar til at hilse på deres nye
naboer. Foto: Thomas Neumann

Det vrimler efterhånden
med store drøvtyggende
dyr på Amager Fælled. De
velkendte højlandskvæg fik
sidste år selskab af en lille
besætning exmoor-ponyer,
så der nu går i alt 18 køer og
4 heste på Fælleden.
Alle dyrene er sommerklare og på plads i deres
respektive indhegninger,
og derfor inviterer Københavns Kogræsserlaug, der

Annoncer: Andreas Kirkeskov 20 68 11 62
DTP: Jens Burau (supergreen.dk)
Korrektur: Asger Jeppesen(aj)
Administration: Karsten Poulsen
Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk
Oplag: 9.700
Distribution: Karoline Zara Rasmussen (ansv.)
Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen,
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.
Næste nummer udkommer: 10. juni
Deadline: 3. juni

klokken 13-15 på stien ved
lågerne mellem nord- og
sydfolden. Den præcise
placering findes let med en
hurtig søgning på ‘Københavns Kogræsserlaug’ på
Google Maps.
Velkommen ko-dag med
Københavns Kogræsserlaug
søndag den 30. maj klokken
13-15 på Amager Fælled. Arrangementet er gratis.

Hver måned er
der begivenheder
på Bryggen, der
kan få dig til at
grine eller græde.
Begivenheder der
gør dig klogere.
Begivenheder for
børn. Koncerter
og udstillinger.
Alt muligt. Læs
her, hvad du ikke
vil gå glip af i den
kommende tid
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚Demonstration

Uheldige Susses
Endnu en folkering
coronarundtur i
om Fælleden
maraboukarrusellen
For sjette gang slår Amager
Fælleds Venner på søndag
ring om et område på Fælleden for at markere deres
fortsatte protest mod det
igangværende
byggeri.
Denne gang er fokus rettet
mod kratområdet mellem
byggefeltet og ‘bjergene’.
Krattet, der til lejligheden
er blevet navngivet ‘Tornsangerland’, vil på sigt også

Susan Ørum synger
og fortæller i Sol &
Måne Notatet om
sine oplevelser under
coronakrisen. Foto:
Maja Clementsen

Redaktør: Kenneth Dürr (bum) (ansv.), Andreas Kirkeskov (AK47)

Webmaster: William Gauthier

passer og plejer dyrene, til
‘Velkommen ko-dag’. Her
vil lauget fortælle om deres arbejde, om hvorfor de
græssende dyr er vigtige
for naturplejen af Fælleden, samt om hvordan man
omgås dyrene bedst og
sikrest for alle. Kogræsserlauget byder også på
lidt at drikke og et stykke
ko-kage.
Det foregår på søndag

❚Fortælling

Udgiver: Bryggebladet

Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt

Det
sker
på
Bryggen

Ko-klap og kage

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: Telefon: 60 60 91 16 (hverdage mellem 9-16)
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Susse skvatter på et fortov
og ender på Hvidovre Hospital med et brækket håndled. Præcis en uge efter bliver hun kørt ind på den nye
covid-19-afdeling på samme
hospital og ikke mindst
hjem igen til isolation. Her
venter en tilstand af feber
og tankemylder, der kommer ud i alle livets afkroge.
Hvordan gik det egentlig
med drømmene, venskaberne, kærligheden og alle de
tegn, der engang stod helt
rigtigt i sol og måne?
Historien er semiselvbiografisk og baseret på historiefortæller Susan Ørums
egne opleverlser af de to
tumultariske coronaår 2020
og 2021. Men de fleste vil

nok kunne spejle sig i dele
af den uheldige hovedperson, der fortumlet går igennem sin egen personlige
coronakrig, mens Netflix
og maraboukarrusellen kører, og naboerne larmer og
synger fra altanerne.
Fortælling er tilsat en
håndfuld sprøde popsange,
og det hele bliver leveret af
fortæller og sanger Susan
Ørum, solidt bakket op af
multimusiker Tom Lindby.
Sol & Måne Notatet i
Kulturhuset Islands Brygge
onsdag den 26. maj klokken 19:30. Billetter koster
100 kroner og kan købes på
billetto.dk. Arrangementet
kræver gyldigt coronapas.

Amager Fælled Venner afvikler endnu en
folkering om Amager
Fælled. Foto: Ricardo
Ramirez

blive inddraget i byggefeltet, hvilket Amager Fælleds
Venner mener vil ødelægge
en hel biotop og reducere
dyreantallet på Amager
Fælled.
Folkering mod byggeriet
på Amager Fælled på søndag
den 30 maj. Demonstrationen starter klokken 10 fra
bjerget.
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❚Parade

Copenhagen Harbour
Parade i Københavns Havn
fra Sydhavn til Refshaleøen
fra klokken 13 til 18 og med
et stort finaleevent på Reffen
klokken 18 til 22. Arrangementet er gratis. Find mere
info om de forskellige bands
og værker på copenhagenharbourparade.dk, hvor der
også findes et program for
dagen. Se også arrangementets facebookside for
udførligt kort og tidsplan for
paraden.

Overborgmesterkandidat
fortæller om sit natursyn

Blå
kvinder

Er en giftgrund eller en
tidligere losseplads natur?
Hvilken naturoplevelse får
man, når Rådhuspladsen
blinker i baggrunden? Og
skal vi overhovedet se naturen som en værdi for os eller som en værdi i sig selv?
Det er nogle af de spørgsmål, som overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved efterårets
kommunalvalg
Sophie
Hæstorp Andersen skal
forholde sig til, når Dansk
Arkitektur Center inviterer
til samtale om byens natur
som kampplads.
Sophie Hæstorp Andersen vil, efter eget udsagn,
gøre op med byens ”betonørkener” og give alle københavnere maksimalt fem
minutter til natur af høj kvalitet. Men hvordan rimer
det på de planlagte byggerier på henholdsvis Amager
Fælled og Stejlepladsen? Og
hvad er i grunden natur af
høj kvalitet?

Hvor er alle de borgerlige
kvinder? Er højrefløjen kun
for mænd? Hvordan har venstrefløjen fået monopol på
‘godhed’? Det er nogle af de
spørgsmål og temaer, som
det borgerlige netmedie
Kontrast forsøger at kaste
lys over på Hotel Guldsmeden i aften.
Et panel bestående af borgerlige stemmer som redaktør på Weekendavisen Anna
Libak, filosof Eva Selsing og
erhvervsmand Asger Aamund
vil debattere kvindernes plads
i det borgerlige Danmark og
give deres bud på, hvordan
højrefløjen kan blive det foretrukne politiske hjemsted for
kvinder. Debatten bliver modereret af kommunikationsekspert Anna Thygesen.

P

➜

Sophie Hæstorp Andersen vil gøre op med
byens “betonørkener”,
men støtter samtidig
byggerierne på Amager
Fælled og Stejlepladsen.
Foto: Jens Astrup
har udviklet sig gennem tiden – og måske vil gøre det
i fremtiden.
Arrangementet er en
del af Dansk Arkitektur
Centers række af gratis
morgenmøder med navnet
‘Morgen DAC’. Det foregår hver tirsdag morgen i
Dansk Arkitektur Centers
lokaler i BLOX.

Ud over Sophie Hæstorp
Andersen deltager også
professor ved Københavns
Universitet, Henrik Vejre,
der vil fortælle om, hvordan
vores forhold til natur i byen

Morgen DAC om byens
natur som kampplads med
blandt andet overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp
Andersen (S) i Dansk Arkitektur Center tirsdag den 8.
juni klokken 8:15-9. Arrangementet er gratis, men kræver
mundbind og coronapas.

Debat om kvinder og borgerlighed på Hotel Guldsmeden
onsdag den 26. maj klokken
16:30. Arrangementet er gratis
men kun åbent for medlemmer af netmediet Kontrast.

PARKERING
Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00)
Døgnparkering (alle dage 0-24)

Kr. 762,75 /md.
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

Få din yndlingsret
leveret til døren
eller som takeaway
Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter
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)

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

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

FEST ?

PA T E R

❚Debat

A

D

❚Byudvikling

EO

Årets tema er “Jeg er København”, hvilket danner
den røde tråd for paraden.
De optrædende kunstnere
har frit fortolket og reflekteret på temaet ud fra egne
forudsætninger. Dette har
resulteret i en bred liste af
optrædener, der blandt andet inkluderer en symfoni
af cykelklokker, en auditiv
installation af skrald fra
havnens bund, en balletdanser på en fiskekutter, bulgarsk folkesang, afrikanske
rytmer og meget mere.

NS

S
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T

middagstid vil ruten fra
Sydhavn til Refshaleøen
igen udgøre en 15 kilometer lang scene for de i alt
20 forskellige kunstværker
placeret på flydende scener,
broer og på selve havnekajen.
– Ved at benytte det offentlige rum bryder vi kunstoplevelsens vante rammer og
forener københavnerne om
et kulturliv, der sædvanligvis lever bag byens murer.
Vi vender simpelthen vrangen ud på Københavns boblende kunstmiljø og bringer
det i øjenhøjde med folket.
Samtidig understreger vi
København som unik havneby med kunst flydende i
årerne, skriver festivalleder
Mai Seidelin i en pressemeddelelse.
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Copenhagen Harbour Parade bringer
kulturoplevelser ud til københavnerne
ad vandvejen. Foto: A.D. Garevski

Flydende festival
futter forbi Bryggen
Når nu vi ikke kan komme
til festival, så må festivallen
komme til os. Det sker på
søndag, når en lang række
bands, kunstnere og performere stævner ud fra Sydhavn på hver deres flydende
scene og tager turen hele
vejen gennem havneløbet
ud til Reffen, hvor festen
kulminere.
‘Copenhagen
Harbour
Parade’ tog allerede sidste
sommer sine første åretag
med en coronasikker måde
at bringe kunst- og kulturoplevelser ud til københavnerne uden sammenstimlen
og store crowds. I stedet
kunne folk opleve de mange
forskelligartede optrædener fra broer, kajkanter og
altaner langs havneløbet.
På søndag fra omkring

BRYGGEBLADET

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
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os for etud,
uforpligtende
tilbud. Brygge.
skal
forventes
fra
topproducenten
Drouhin.
eller
Påskeæg
gratis
på Islands

Påskeæg eller...

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

www.bryggebladet.dk
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»
Mød spidskandidaterne:
Denne gang med Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre

– Lærker har man
heldigvis mange steder
Der er ingen reelle alternativer til at bygge på
vandrehjemsgrunden på Amager Fælled. Den grønne
omstilling er mere end bare en diskussion om grønne
områder kontra parkeringspladser – det handler
om et stærkt samarbejde mellem kommunen og de
grønne virksomheder. Og så må Havneparken gerne få
svømmebaner. Venstres spidskandidat Cecilia LonningSkovgaard er klar til kommunalvalget
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Sagen om byggeriet på
Amager Fælled har haft et
langt forløb. Et forløb der
ifølge Venstres spidskandidat til kommunalvalget og
nuværende beskæftigelses-

og integrationsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard
er endt med den bedst mulige løsning på en bunden
opgave.
– Der er ikke blevet
fremlagt nogen reelle alternativer til, hvad vi skal
gøre i stedet for at bygge
på Amager Fælled, hvis vi

skal finansiere metroen. Jeg
er glad for, at det er blevet
flyttet fra Strandengen til et
område, hvor naturen ikke
har den samme høje kvalitet, siger Cecilia LonningSkovgaard.
Det nye område, der populært bliver kaldt Lærkesletten, er jo netop hjem for lær-

ken, og der er også andre dyr,
der bliver påvirket af byggeriet. Hvad tænker du om det?
– Eftersom der ikke er
noget alternativ til at bygge
på Amager Fælled, så har
vi fundet det sted, hvor det
har mindst impact på naturen. Vi har fået flere detaljerede analyser om, hvordan
byggeriet vil påvirke flora
og fauna, og det her var det
bedste sted. Det kommer
selvfølgelig til at påvirke
blandt andet lærken, men
lærker har man heldigvis
mange steder, siger hun.
Cecilia Lonning-Skovgaard pointerer, at planerne
om, at havnetunnelen skulle
graves ned under Fælleden,
også er blevet skrottet, så
på mange måder er der meget at glæde sig over med
hensyn til Fælleden.
– Derudover vil jeg så
også sige, at I skal have respekt for den modstand, der
har været mod byggeriet,
og sige, at nu stopper vi her.
Lad os lade den natur, der
kan stå uberørt hen være
uberørt, siger hun.

Vi har fået flere
detaljerede analyser
om, hvordan byggeriet
på Amager Fælled
vil påvirke flora og
fauna, og her var
vandrehjemsgrunden
det bedste sted. Det
kommer selvfølgelig til
at påvirke blandt andet
lærken, men lærker har
man heldigvis mange
steder.

Copenhagen
Harbour Parade

KUNSTEN
FLYDER!

Tværkunstnerisk flydende parade i KBHs Havn fra Sydhavnen til Reffen

Mere info, program og rute:

copenhagenharbourparade.dk
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Cecilia LonningSkovgaard er klar til
endnu et kommunalvalg som spidskandidat for Venstre,
der i år stiller med
hele 25 kandidater,
hvilket er det største
hold i 16 år.

Nuanceret omstilling
Venstrekandidaten mener,
at der i debatten om den
grønne omstilling kan være
et lidt for simpelt syn på,
hvad grøn omstilling rent
faktisk er.
– Det kan nemt blive til
en diskussion om grønne
arealer på den ene side og
parkeringspladser på den
anden. Her synes jeg, at der
er mange flere aspekter i
den sag, siger hun og fortsætter:
– Hvis vi skal i mål med,
at vi som samfund skal
være CO2-neutralt, så skal
vi tænke meget mere bredt.
Vi skal se på de grønne
virksomheder, der er i København og høre dem, hvad
de rent faktisk efterspørger,
og så hjælpe dem så godt vi
kan.
Hvad kan I som kommune

»

Den grønne omstilling
kan nemt blive til en
diskussion om grønne
arealer på den ene side
og parkeringspladser på
den anden. Her synes
jeg, at der er mange flere
aspekter i den sag.

BRYGGEBLADET
helt konkret hjælpe en virksomhed med?
– Vi kan hjælpe med, at
der bliver uddannet den
type arbejdskraft, som de
efterspørger. Vi kan gøre
det lettere for dem at afprøve deres nye forsøg, så de
kan skabe det næste store
eksporteventyr. Og helt lavpraktisk kan vi sørge for, at
vi bliver hurtigere til at give
byggetilladelser, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.
Hun foreslår også, at
kommunen skal blive bedre
til at sætte virksomhederne
sammen med de omkring
8.000 ledige akademikere,
der er i København.

Essensen af
København
Cecilia Lonning-Skovgaard
mener, at Havneparken har
potentialet til at være ‘essensen af, hvad der er godt
ved København’, men at der
er nogle lokale gener som
støj og affald, der skal overkommes først.
– Det er jo fantastisk, at I
har sådan et sted med rent
vand, som man kan bade i,
men jeg synes godt, vi kan
blive bedre til at tage hensyn til dem, der bor lige op
ad Havneparken, siger hun.
Venstre har tidligere foreslået, at der skulle være en
maksimalgrænse for, hvor
højt man måtte spille i Havneparken. Hvilket ærgrer
Cecilia
Lonning-Skovgaard. Derudover er hun også
skuffet over, at planerne
om de såkaldte kommu-

»

Det er jo fantastisk, at I
har sådan et sted med
rent vand, som man kan
bade i, men jeg synes
godt, vi kan blive bedre
til at tage hensyn til
dem, der bor lige op ad
Havneparken.

nale tryghedsvagter, der
skal hjælpe politiet med at
opretholde lov og orden i
for eksempel Havneparken,
først kan komme i gang til
næste år.
– Det er et dødssygt signal at sende til de beboere,
der nu kan se frem til en
sommer med masser af
larm, fordi man ikke kan
tage på ferie i udlandet på
grund af corona, siger hun.
Venstrepolitikeren foreslår også, at man kunne
bruge havnen på en mere
kreativ måde.
– Vi har jo mangel på
svømmehaller i København, så det kunne være oplagt at anlægge nogle svømmebaner i Havneparken. De
vil jo i hvert fald kunne blive
brugt halvdelen af året, når
det er godt vejr. Og så skal
de selvfølgelig være med
opsyn, siger hun.

event.sparnord.dk/amager-hvidovre

Afdelingsdirektør
René Egerup Bendtsen

Ekstra pulje
100.000 kr.

Skal Spar Nord Fonden støtte din lokale forening?
Vi kender til værdien af et pulserende foreningsliv. Derfor støtter Spar Nord Fonden årligt det lokale foreningsliv med en række kontante donationer.
I en meget speciel og svær tid, hvor mange foreninger er pressede, vil vi i samarbejde med Spar Nord Fonden
tilbyde en ekstra pulje på 10 x 10.000 kr., som kan søges af det lokale foreningsliv på Amager og i Hvidovre.
Bemærk venligst
Tidsfrist for ansøgning er 3. juni 2021 kl. 12.00. Ansøgningen skal indsendes via en speciel skabelon på: event.sparnord.dk/amager-hvidovre
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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Frk. Himmelblå går
fra hus og hjem
Normalt kender vi Annbritt Pedersen som kræmmersken
Frk. Himmelblå, der sælger farverige genfund og
nostalgi i Gunløgsgade. Men i tre dage kastede Annbritt
Pedersen sig pludselig ud i at sælge noget helt andet,
nemlig hjemløseavisen Hus Forbi. Her beretter hun om
sine tre dage som hjemløs
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Privat

Godt selskab.
Annbritt Pedersen
flankeret af to af
gadens garvede folk,
"Påske" fra Næstved
og "Pinse" fra Køge.

redaktion@bryggebladet.dk

På en ganske almindelig
onsdag midt i foråret tog
Annbritt Pedersen liggeunderlaget under armen og
skubbede barnevognen ud i
Vesterbros gader. De næste
tre dage skulle barndomskvarteret opleves som frivillig hjemløs.
– En veninde delte et opslag om det her hjemløseprojekt, fortæller Annbritt
Pedersen om kampagnen,
som Hus Forbi står bag i
samarbejde med VesterbroLIV. Målet er at øge fokus
på hjemløses vilkår i København og rejse en halv
million kroner til Hus Forbi.
– Jeg tænkte, at dét må
jeg bare gøre, husker Annbrit Pedersen om sit pludselige indfald.

jo lort, husker Annbritt,
der lagde mærke til, at rynkerne trådte frem, når man
ikke drikker ret meget væske, fordi det er svært at
finde toilet.

Handling bag ordene
Omsorgen for de svageste er altid i højsædet hos
Annbritt Pedersen, der har
arbejdet mange år i hjemmeplejen. Hun har et særligt ømt punkt for de hjemløse. Ved at melde sig som
frivillig hjemløs kunne hun
handle på den knude i maven, hun altid mærker ved
synet af folk i nød.
– Jeg nåede ikke engang
at se datoerne, før jeg straks
meldte mig til.
Det kræver både mod og
økonomisk sans at gå undercover som hjemløs, også
selvom det "kun" er i tre
dage.
– Vi måtte have 60 kroner med ud, ingen dankort
naturligvis, siger fortæller
Annbritt Pedersen om den
beskedne starthjælp, man
kunne give til sit andet jeg,
det hjemløse.

Økonomisk
drømmestart
Nu vi er ved pengene, så
fik Annbritt en sand drømmestart. På Enghave Plads
stak en af de garvede hjemløse hende 40 kroner.
På det tidspunkt vidste
han ikke, at hun var med i
projektet. Hun forsøgte at

Ikke tigge. Tiggerloven
gælder også frivillige
hjemløse, men heldigvis solgte Annbritt
mange Hus Forbi.

Hjemløse stereotyper

takke pænt nej, men manden beordrede: "Du ta'r de
40 kroner!"
– Så dér måtte jeg ligesom blive i rollen, fortæller Annbritt Pedersen, der
brugte de 40 kroner på en
lille shawarma.
– De hjemløse spiser en
del takeaway. De kan ligesom ikke smøre en madpakke og have køleskab
med rundt.

Sneg sig ind i P-kælder
Når man har sagt kost, så
må man også sige logi. Efter modigt at have besøgt
det offentlige toilet på Enghave Plads, begav Annbritt
sig endnu mere modigt ud i
aftenmørket med barnevognen og blikket stift rettet
mod Vestre Kirkegård.
– Jeg er jo opvokset og bor
på Vesterbro, så jeg kender
hver en krog, forklarer Annbritt, der havde udset sig ly
til natten i et af de skure,
hvor der sælges blomster
på kirkegården.
– Men på vej derop kom
jeg forbi Bryggergården på
det gamle Carlsberg. Der
stod en dør på klem. Den
gik ned i en nogenlunde
varm
parkeringskælder,
fortsætter Annbritt, der
tog chancen og parkerede
barnevognen i hjørnet og
lavede sig et leje på det

hårde gulv bag bilerne i håb
om ikke at blive opdaget og
smidt ud.

Hansi er ikke til salg
Mens Frk. Himmelblå fortæller dramaet om sit leje
for natten i P-kælderen,
parkerer der pludselig en
varevogn ude midt på Gunløgsgade. Føreren hopper
ud og stikker hovedet halvvejs ned i butikken.
– Er den til salg? spørger
han og peger på en papfigur,
der står på trapperne og byder kunder velkommen ned
til Frk. Himmelblå. Figuren er en 1:1-udgave af den
østrigske popsanger og skiløber Hansi Hinterseer.
– Ikke til salg. Blikfang,
siger Annbritt Pedersen og
tilføjer:
– Du er ikke den første,
der spørger.
Manden hopper ud i sin
bil og kører videre.

Toiletbesøg glatter
huden
Tilbage i parkeringskælderen endte Annbritt med at
få sig hutlet igennem den
første nat.
– Men jeg sov ikke godt.
Jeg var bange for at blive opdaget og flået ud derfra, fortæller Annbritt Pedersen.
– Næste dag lignede jeg

Annbritt Pedersen går ind
i folk med træsko på. Allerede om torsdagen fik Annbritt selskab af en hjemløs
ved navn Rune, der voksede
op som søn af en narkoluder. Hun mødte også ham
fra Helligaandskirken, der
har været død og genoplivet
ni gange. Der var også en
ung og velsoigneret mand,
hvor Annbritt bare tænkte:
Hvordan i alverden kan han
være hjemløs?
Men den, der gjorde mest
indtryk på Annbritt, var en
kvinde, som kunne have
været hende selv.
– Hun var selv hjemmehjælper engang, inden filmen knækkede, fortæller
Annbritt Pedersen om det
chokerende møde.

En sælger er en sælger
Rune og Annbritt skulle
vise sig at være en effektiv
duo.
– Rune sagde: Jeg står for
at tale vores sag, og du står
for at sælge bladet, fortæller Annbritt Pedersen om
arbejdsdelingen.
– Det gik rigtigt godt.
Oplevelsen med de tre
dage som hjemløs har fået
Annbritt til at sætte endnu
mere pris på det, hun har.
– De fleste af os har det
jo ret godt, konstaterer Frk.
Himmelblå og tilføjer:
– Og alligevel virker det
som om, mange går og øffer.
Annbritt endte i øvrigt
med at tilbringe alle tre
nætter i parkeringskælderen under Bryggergården
– uden at blive opdaget.
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Lykke-Per lærer os
om, hvad lykke er
Historien om Lykke-Per udfordrer det fremherskende
lykkebegreb i samfundet. Det mener forfatter og
bryggebo Johan Rosdahl, der er medforfatter på en ny
bog, der går i dybden med en af dansk litteraturs største
klassikere
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Den tidligere formand i
Pontoppidanselskabet Johan
Rosdahl er aktuel
med ny bog om
romanklassikeren
Lykke-Per.

redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg plejer at sige, at historien om Lykke-Per handler om forskellen på at blive
til noget og at finde sig selv,
forklarer Johan Rosdahl
med eftertænksomhed i
stemmen og fortsætter:
– Lykke-Pers projekter
bliver ikke til noget, han mister først sin ene kæreste og
sidenhen sin kone og sine
børn. Han rejser væk fra
dem og placerer sig oppe i
Thy som en slags eneboer.
Men måske har han fundet
sig selv.
Sammen med formand
for Dansk Forfatterforenings Faglitterære Gruppe
Henrik Poulsen har Johan
Rosdahl netop udgivet bogen ‘Undervejs til LykkePer’, der samler trådene og
tematikkerne i Henrik Pontoppidans klassiske roman
fra 1898. Han mener, at fortællingen om den utilpassede præstesøn Peter Sidenius’ ambitiøse, men i sidste
ende kuldsejlede projekter
stadig har stor relevans i
dag. Blandt andet fordi den
skubber til den gængse forståelse af begrebet ‘lykke’.
– Lykke-Per er en ung,
ambitiøs og dygtige fyr,
som løber sig en staver i livet hele tiden. Han er ikke
dygtig nok til at bruge de
muligheder, han har for at
skaffe penge til sine projekter, han er ikke dygtig nok
til at holde på den kæreste,
som han burde have holdt
på. Han er en kyniker, der
synes, at hvis ikke der er direkte adgang til svigerfars
pengetank, så kan det være
lige meget. Han har alle
chancer, men han er stædig,
og han er stolt. Han vil ikke
sige undskyld til den person, der ellers ville kunne
have hjulpet ham finansielt.
Til sidst sidder han tilbage
og har mistet alt. Men er
han måske alligevel lykkelig? Historien ender åbent.
Hvordan læser du den?
– Jeg læser den som, at
han finder fred med sig selv.
Han bliver måske ikke lykkelig i ordets almindelige
forstand. Men han forsoner sig med sig selv og sin
skæbne.

Lykke-Hans
Ifølge Johan Rosdahl er
selve figuren Lykke-Per slet
ikke Henrik Pontoppidans
påfund men er derimod en
karakter, der trækker tråde
langt tilbage i kulturhistorien.
– Han optræder blandt andet i folkeeventyrerne, som
brødrene Grimm samlede i

1800-tallet. Her hedder han
‘Lykke-Hans’, og han har
det særlige forløb, som vi
også kender fra H.C. Andersens ‘Hvad fatter gør’, hvor
han starter med at have
noget, som han bytter til
noget, der er dårligere, som
han bytter til noget, der er
endnu dårligere, indtil han
til sidst slet ikke har noget,
forklarer Johan Rosdahl og
uddyber:
– I H.C. Andersens historie ender fatter rent faktisk
med alligevel at få noget,
fordi han vædder med en
englænder og får nogle
guldpenge. Men i det oprindelige folkeeventyr ender
Lykke-Hans med ingenting.
Men han er glad for det. Folkeeventyret introducerer
et alternativt lykkebegreb.
Det der med at eje noget
kan være godt nok, men
det bliver man ikke lykkelig
med. Historien ender med,
at Lykke-Hans siger, ‘jeg
takker Gud for, at jeg ingenting har’.

Alene i løvens hule
I bogen demonstrerer Johan Rosdahl blandt andet,

hvordan Lykke-Per-figuren
også den dag i dag går igen
forskellige steder i populærkulturen.
– Men kan se ham i Løvens Hule, hvor deltagerne,
der pitcher deres projekter,
står som Lykke-Per, der
står over for autoriteterne
og skal sælge varen. Nogle
gange kan de, og andre gange kan de ikke. Man kan
også se spor af ham i Alene
i Vildmarken, hvor deltagerne er i total isolation,
ligesom Lykke-Per ender
med at være, fortæller Johan Rosdahl og fortsætter:
– Man kan godt kalde
Lykke-Per en slags arketype. Der er også de, der hævder, at han skulle være en
særlig dansk arketype, men
det tror jeg ikke. Jeg tror, at
han er en global skikkelse.
Det der med en person, der
forsøger at blive til noget og
knækker halsen på det, det
har vi set i litteratur fra hele
verden.
Hvad kan vi lære af LykkePer?
– Lykke-Per kan lære os at
justere vores forventninger
til, hvad vi gerne vil opnå.
Og til at prøve at leve op til

de idealer og til at være ærlige, siger Johan Rosdahl og
fortsætter:
– Han bliver først forelsket i lillesøsteren, der er
en lækker lille sag. Men så
opdager han, at det nok er
smartere, hvis han forelsker sig i storesøsteren, der
måske ikke er lige så køn,
men som skal arve mest.
Så man skal prøve at være
ærlig omkring, hvad det er,
man gerne vil, og ikke snyde på vægten.

Det store lærred
I 2018 blev Lykke-Per filmatiseret af ingen ringere
end Bille August med en
forhåbning om, at filmen
kunne ende som en kanoniseret del af den danske
kunsthistorie på lige fod
med romanen. Hvorvidt
det er lykkedes er et åbent
spørgsmål, men Johan Rosdahl, der i sin bog også beskæftiger sig dybdegående
med filmatiseringen, mener
grundlæggende, at filmen
er vellykket.
– En filmatisering er jo
altid et spørgsmål om at
skære ting fra og eventuelt

tilføje noget, men under alle
omstændigheder forkorte.
For med Lykke-Per har man
over 1000 siders tekst, der
skal skæres ned til cirka 90
minutters film. Jeg synes,
at de valg, Bille August har
taget, er fornuftige. Han
har skåret ting væk, der er
meget tidsbundne. Lange
beskrivelser af det kunstneriske miljø, der er rundt
om fortællingen, og Georg
Brandes som en stor figur
i historien er alt sammen
væk. Bille August koncentrerer sig i stedet om to centrale temaer, kærlighedstemaet og temaet om den
sociale arv, forklarer Johan
Rosdahl og uddyber:
– Per kommer fra et
strengt religiøst hjem og
kæmper med at skubbe det
væk. Han har en tung bagage. I filmen vil Bille August
fortælle os, at vi skal være
opmærksomme på og tage
os i agt for vores sociale arv.
Hvor meget kan vi flygte fra
den? Det viser sig, også i
romanen, at det kan vi ikke.
Man kan prøve, og man kan
komme et stykke ad vejen,
men vi har altid det, som
Pontoppidan kalder ‘spøgel-

sesstemmen’, der bliver ved
med at tale til os.
Bogen ‘Undervejs til Lykke-Per’ bruger et anseeligt
antal sider på at dykke ned
i filmen og dens tilblivelse.
De to forfattere har fået lejlighed til at interviewe Bille
August samt flere andre
medvirkende og har sågar
fået mulighed for at trykke
dele af filmmanuskriptet
sammenholdt med de tilsvarende passager i romanen.
– Det, der springer i øjnene, er, at Bille August naturligvis er en billedmand. Vi
skal se tingene. Vi kan ikke
bare høre en stemme, der
fortæller, at nu bliver Per
sur. Vi skal se det, fortæller
Johan Rosdahl.
Hvem henvender bogen sig
til?
– Det er et godt spørgsmål. I udgangspunktet var
tanken, at den var til helt
almindelige mennesker. Vi
har i hvert fald forsøgt at
luge ud i vores fagnørderi.
Den kan læses af enhver,
der interesserer sig for romanen og for filmen. Og så
kan den bruges i danskundervisning, selvom det ikke
var tanken, at den skulle
være en lærebog, forklarer
Johan Rosdahl og tilføjer:
– Bogen handler om romanen og om filmen, men
den handler i særdeleshed
om det fænomen og den
særlige
mennesketype,
som er Lykke-Per. Der er jo
en vis ironi i historien, fordi
han jo ikke bliver lykkelig
set med samfundets øjne,
men måske finder han sig
selv.
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– Vi kræver respekt!
Tusindvis af mennesker, padder, fugle, fisk og
insekter marcherede mod Rådhuspladsen i protest
mod de igangværende byggerier på Amager Fælled
og Stejlepladsen i Sydhavn. Parolerne var velkendte,
men blev denne gang leveret gennem farverige
papmachemasker
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En stor, sort salamander
slæber sig slukøret afsted
langs Artillerivej.
– Hvor er det synd for dig,
du har ikke noget sted at
bo, kvidrer en ældre kvinde
iført en gul vest og en and
på hovedet og aer salamanderen på ryggen, inden den
lusker duknakket videre
mod Rådhuspladsen sammen med resten af den kilometerlange karavane af
demonstranter.
I fronten bæres et højt,
troldelignende kvindeansigt på et kosteskaft. Hun
ser ud, som om hun er faldet i søvn, og på hovedet
bærer hun en redeliggende
lærke. Hun er ‘Mamma Fælled’, oplyser en kanin, et
firben, en fugl og en form
for svamp, der sværmer om
den høje figur for at sørge
for, at hendes flagrende gevandter ikke blæser væk,
samtidig med at de dirigerer hende, så hun ikke rammer lavthængende grene
eller gadeskilte.
– Vi er naturens stemme!
Vi kræver respekt! råber
en af Mamma Fælleds følgesvende i en megafon, da
optoget er nået frem til Rådhuspladsen.

Folkebevægelse
Små tusind mennesker har
allerede indfundet sig på
pladsen, da rådhusklokkerne slår tolv, og demonstrationens egentlige program
skal til at gå i gang. Men
efterhånden som mere og
mere af protestkaravanen
når frem til sin destination,

»

Der er mange, der har
spurgt mig, om løbet ikke
er kørt. Om det ikke er på
tide at give op? Og hver
eneste gang svarer jeg
nej. For selv om det ser
svært ud, vil jeg gerne
slå én ting fast: Så længe
byggeriet ikke er gået i
gang, så længe kan det
nå at blive stoppet. Vi kan
stadig nå at redde naturen
på Amager Fælled. Vi må
ikke give op.
Præsident for Danmarks
Naturfredningsforening
Maria Reumert Gjerding.

begynder pladsen at blive
fyldt så godt op, at det bliver sværere og sværere at
holde afstand. Et estimat
lyder, at demonstrationen
talte cirka 3000 deltagere.
Det tal er muligvis til den
konservative side, men ikke
helt virkelighedsfjernt. Der
kan i hvert fald ikke herske
nogen tvivl om, at Amager
Fælleds Venner og deres
allierede er en folkebevægelse, og at de nyder stor
opbakning blandt københavnerne.

Fart på farverne
Der har efterhånden været
afholdt så mange demonstrationer mod byggeriet
på Amager Fælled, at det
kan være svært at huske
forskel på dem. Men forrige

»

Vi har fået et
wakeupcall, en global
telefonvækning, en
vækkelse: Coronakrisen
har lært os det, forskere
har advaret om i årtier:
Hvis vi smadrer den
levende natur, smadrer
den os med pandemier.
Forfatter Tor
Nørretranders.

weekends optog og demonstration stikker alligevel ud
som den mest legesyge og
spraglede udklædningsfest.
Hvorvidt voksne mennesker iført kaninører,
papnæb, fugleredder og
tudsemasker i papmache er
en effektiv eller respektindgydende strategi er lige så
svært at vurdere, som det
var at afkode folk på gadens
måbende ansigter, da artsoptoget marcherede forbi.
Men indtil flere forbipasserende biler gav optoget opbakkende dyt med på vejen.
På sæbekassen er programmet travlt. Konferencier og amagerdreng
Rasmus Botoft svinger
taktstokken og fortæller
imellem de mange talere
om, hvordan han selv har
spillet fodbold på Fælleden
som barn og har oplevet at
fare vild i vildnisset derude.
Dengang man kunne det.
I mellemtiden har Mamma Fælled og hendes følge
stillet sig på rådhustrappen,
hvor de blokerer for porten. En hornugle får sig en

»

Jeg brugte mange timer
på Fælleden dengang
og gør det naturligvis
stadig den dag i dag. Jeg
traver, cykler og sludrer
Fælleden tyndt. Tænk
sig at man overhovedet
har kunnet finde på at
overveje at bygge på
dette helt unikke fristed.
Fy for den!
Skuespiller Anette
Støvelbæk.
smøg, mens resten af dyrene ser ud, som om de venter
på bussen.

Sæt lærken fri
Den helt store publikumsbasker kommer, da forhenværende medlem af Folketinget for Enhedslisten,
tidligere bassist i Røde Mor,
Finn Sørensen, går på scenen og leverer sit dansktophit ‘Sæt Lærkesletten Fri’,
der på det tidspunkt har ligget nummer et på dansktoplisten i 11 uger. Sangen går
rent ind hos publikum, der i
begejstring klapper på både
1, 2, 3 og 4 og synger entusiastisk med på nummerets
fællessangdel.
Uagtet ens holdning til
udklædning og gøgl er det
svært ikke at lade sig påvirke af det store fremmøde
og engagement hos demonstranterne. Der er tydeligvis lagt mange timer og
kræfter i forberedelserne
til demonstrationen og produktionen af masker, kostumer, flag og bannere. Det
uslettelige indtryk, der stod
tilbage efter demonstrationen var, at Amager Fælleds
Venner og deres allierede
ikke har opgivet kampen;
langt fra. De agter at fortsætte, indtil den sidste mulighed er udtømt. Og nok
også længere end det.

»

Er det grønt at fjerne
isfuglen? At fjerne
lærkerne? Presse
rådyrene? Gøre det
af med den store
vandsalamanders
levested? Er det grønt?
Kok Nikolaj Kirk.
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Ung som gammel fra
blandt andet Amager
Fælleds Venner, Danmark Naturfredningsforening og Extinction
Rebellion deltog ved
demonstrationen.

Halv-gudinden
Mama Fælled og
hendes panteon
af arter barrikaderede Rådhusets tunge porte.

Gnavne gnavere
og forurettede
flagermus stilte
sig på bagben
over for byggeriet
på Fælleden.
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For fuld hornmusik.
Endnu engang leverede Enhedslistens
Gadeband underlægningsmusikken til
demonstrationen.

En stor del af
demonstranterne var klædt ud
som forskellige
hjemmehørende dyrearter på
Fælleden.

Fremmødet var
både flot og
farverigt.
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Fra Islands Brygge
til Islands fjorde
Tidligere borgmester og nuværende
bryggebo Pia Allerslev skal
være turleder på en kommende
velgørenhedsvandring på Island.
Kampen mod naturen og med sig
selv er vigtige aspekter for den
tidligere venstrepolitiker, men det,
der trækker mest, er muligheden for
at hjælpe andre samtidig
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Privat

Sammenhold, udfordringer og velgørenhed. Deltagerne til
Adventure for Charity
har mange grunde til
at slide vandrestøvlerne tynde. Det er
Pia Allerslev helt ude
til højre.

redaktion@bryggbladet.dk

Syv dages vandring i den
bagende sol i Sinaiørkenen.
Ti dages hård bestigning
af Afrikas højeste bjerg
Kilimanjaro. Det er nogle
af de ture, som tidligere
kultur- og fritidsborgmester og tidligere børne- og
ungdomsborgmester i Københavns Kommune Pia
Allerslev har været på for
velgørenhedsinitiativet Adventure for Charity. Nu er
turen kommet til Islands
smukke natur, hvor hun for
første gang skal være turleder til sommer.
– Forberedelserne er
allerede godt i gang. Der
er selvfølgelig en masse
spørgsmål fra deltagerne,
som jeg gør mit bedste for
at svare på. Mange af dem
er garvede vandrere, så
de har styr på fodtøj, telt
og hvordan det er at vandre en hel uge, men der er
også nogle, der er med for
første gang, så dem hjælper jeg, så godt jeg kan,
siger Pia Allerslev og fortsætter:
– Et af de spørgsmål, jeg
får mest, er, om vi nu er
sikre på, om vi kan komme
af sted, men det ved jeg desværre ikke endnu.
På grund af coronaepidemien har Island ikke åbnet
op for turister endnu, derfor er det stadig ikke helt
afgjort, om turen bliver til
noget. Men så længe der er
en mulighed for genåbning,
arbejder de videre med forberedelserne, som om turen bliver en realitet.

Weekendvandrer
De sidste mange måneder
har deltagerne til den kommende vandring på Island
mødtes hver weekend for
at vandre sammen. Det er
både for at træne kroppen
op til at vandre og for at
tjekke, om det udstyr, de
har, er godt nok til turen.
Men der er også et socialt
aspekt i det.
– Det er jo hyggeligere,
når man kender folk i forvejen, inden vi tager afsted.
Der en del, der er med hver
gang, og de fleste er med
et par gange i måneden. Vi
skiftes lidt til at stå for at
arrangere turen, så når det
har været mig, der har stået
for det, har vi selvfølgelig

gået Amarminoen, siger Pia
Allerslev.
Generelt for turene er, at
der er et smukt landskab,
og at det er et godt stykke
væk fra vejen, så man kan
tale sammen og få en bedre
følelse af at være ude i naturen.
Faktisk har det sociale
aspekt af turene også spillet
en stor rolle i Pia Allerslevs
liv, for det var gennem Adventure for Charity, at hun
faldt for hendes mand, Henrik Uth, der har startet velgørenhedsinitiativet.
– Jeg faldt jo lidt for, at
han fortalte om de her ture,
han havde været på. Og da
han så sagde, at det da kunne være hyggeligt, hvis jeg
kom med på en tur, så slog
jeg til, siger Pia Allerslev og
fortsætter med et smil:
– Så man møder altså
mange skønne mennesker
på de her ture.

Stiletholdet
Det er ikke kun Pia Allerslev, der skal være turleder
Gruppen, der (om
corona vil det) skal
til Island til sommer, er stort set ud
at vandre sammen
hver weekend, ofte
på Amarminoen.

for Adventure for Charity
på Island til sommer. Hendes mand, Henrik Uth, skal
være turleder på et hold,
der skal gå 350 kilometer
med fuld oppakning. På Pia
Allerslevs hold skal de ‘kun’
gå 150 kilometer, og her bliver deres bagage fragtet for
dem.
– Vi bliver lidt drillende
kaldt for stiletholdet, men

det kræver også sit at vandre 150 kilometer. Og der er
altså også mænd på holdet,
siger hun grinende.

Legeheltene
Deltagerne i Adventure for
Charity gør det ikke kun for
at teste deres krop fysisk,
se storslået natur og møde
nye mennesker. De gør det

også for velgørenhed. Hver
deltager forpligter sig til at
samle penge ind til Legeheltene, der gennem leg og
bevægelse er med til at give
syge og indlagte børn et aktivt og sjovt liv.
– Vi forventer, at vores
deltagere samler 10.000
kroner ind hver, men der
er mange, der samler meget mere ind. Der kan nemt

gå sport i, at man gerne vil
samle mere ind end de andre, siger hun.
Deltagerne kan blive
støttet på flere forskellige
måder. Både gennem MobilePay som et enkeltbeløb
eller man kan betale deltagerne et bestemt beløb for
hver kilometer, de går.
– Dem, der vælger at
støtte per gået kilometer,
kan så sidde derhjemme og
følge med i, hvor langt vi får
gået hver dag. Det er både
motiverende for dem, men
jo selvfølgelig også for os
der vandrer. Så giver man
den lige en ekstra skalle,
siger hun.
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Bryggehistorier

Dramaet i
Egilsgade
Et fornuftsægteskab med stor
aldersforskel resulterer i 1935 i et
forsøg på hustrumord. Men hvem
kom den unge kone til undsætning?
Og var hun selv ude om det?
fra Allers trykkeri i Valby
talstærkt op og vidner om
Sørensen mange gode
egenskaber. Rigmor har
ingen til at vidne for sig,
eller i hvert fald ingen som
gør indtryk på nævningene.
Hun var selv ude om det, må
man forstå.

Tekst: Mads Kristian
Mikkelsen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

‘Hustrumord
forhindret
ved glarmesters resolutte
optræden’ eller: ‘To småpiger forhindrer deres far i at
kvæle moderen.’
Sådan præsenteres de
danske avislæsere første
gang for de dramatiske
begivenheder, der udspiller sig i Egilsgade en lun
julidag i 1935. Det er de to
københavnske dagblade Social-Demokraten og Dagens
Nyheder, der som de eneste
har haft en reporter på stedet for at dække sagen. I de
følgende dage kan man læse
stort set enslydende reportager i alle landets aviser.
De allerfleste baserer sig
på Social-Demokratens artikel. Kun få provinsredaktører læser tilsyneladende
Dagens Nyheder. Den tragiske sag bliver dermed for
alvor forvirrende. For hed
næsten-morderen Andreas
eller Oscar, og blev mordet
forhindret af glarmester
Larsen eller af småpigerne?

Dramaet i Egilsgade
Man kan næsten se det for
sig. Der har været drama i
luften hele eftermiddagen
i Egilsgade. Folk er stimlet
sammen udenfor nummer
15, står og snakker i munden på hinanden. Pludselig bliver der stille, da ambulancefolkene bærer fru
Sørensen ud ad opgangen
og ind i ambulancen. Kort
efter fører to store betjente
hr. Sørensen sammen vej.
Han henvender sig til de forsamlede naboer og spørger
nervøst, om de tror, at hun
er død?
På den modsatte side af
gaden står Social-Demokratens reporter i intens
samtale med dagens helt,
glarmestersvenden ovre fra
nummer 10, der ydmygt fortæller om sin rolle i redningen af fru Sørensen, mens
nabokonen fru Knudsen
supplerer. De fortæller én
version af historien, mens
flyttemand Petersen og andre leverer noget ganske
andet til Dagens Nyheder
længere henne ad gaden.

Et ulykkeligt
fornuftsægteskab
Syv år tidligere har den
dengang 39-årige typograf
Oscar Sørensen mistet sin
hustru.
Nu står han alene tilbage

med ansvaret for deres to
fælles børn samt i en eller
anden grad også for de tre,
som hans afdøde hustru
havde i forvejen. Det er en
næsten umulig situation i en
tid, hvor de færreste mænd
har forstand på eller interesse i at opdrage børn. Så
han gør det eneste rigtige;
gifter sig med den første,
den bedste unge kvinde,
der byder sig til. Rigmor er
17 år yngre end Sørensen
og gifter sig kun med ham
for at slippe for den usle tilværelse som tjenestepige –
det er i hvert fald, hvad hun
selv siger mange år senere,
da det hele er gået galt.
Ægteskabet halter derudad i de følgende år. Rigmor opholder sig i lange
perioder hos forældrene i
Køge. Sørensen er ikke en
rar mand, synes hun. Han
er tavs og brutal, og én
gang så voldsom, at hun må
flygte fra hjemmet og endda
går så vidt, at hun anmelder
ham for vold, en anden gang
slår han børnenes to kanariefugle ihjel i hidsighed.

Tøjsnoren
Midt i juli ‘35 har hun netop
været på et længere ophold
hos forældrene. Nu er hun
hjemme på Bryggen, pi-

gerne leger på stuegulvet,
og Sørensen er irriterende
kærlig. Rigmor flygter ud i
køkkenet til opvasken, men
Sørensen følger efter. Skal
pigerne ikke ud at lege?
spørger han. Nej, siger hun
sammenbidt, mens hun
gnubber på tallerkenen i
vasken. Skal vi ikke tage i
skoven? foreslår han. Nej!
lyder svaret.
Pludselig trækkes hun
voldsomt bagover. Sørensen har kastet en snor om
halsen på hende og strammer nu ubarmhjertigt til.
De tumler rundt i køkkenet,
ting vælter på gulvet, de
brager ind i døren, gennem
døråbningen. Nu ligger hun
på stuegulvet og ser i tåger
pigerne stirre forskrækket
på Mor og Far, der slås.
Om det er naboen fru
Knudsen, eller om det er
grønthandlerens bydreng,
der har slået alarm, ved
Rigmor ikke noget om. Hun
kommer halvt til sig selv,
ved at Sørensen stænker
vand i hovedet på hende og
giver sig til at ælte hendes
bryster i et febrilsk forsøg
på at vække hende til live
igen. Langt væk høres pigernes skrig, lyden af glas,
der smadres, og ophidsede
menneskestemmer,
der
myldrer ind. Sørensen har

fjernet sig fra hende, og
andre hænder løsner nu
snoren om hendes hals. Så
bliver alt sort igen.

Pressens forvirring
I 1930'erne refererer pressen lystigt fra sagerne i
byretten. Der er hverken
navneforbud eller anden
beskyttelse for de involverede. Man er heller ikke
specielt nøjeregnende med
detaljerne; hed typografen
egentlig det ene eller det
andet til fornavn? Var det
grønthandlerens bydreng
eller nabokonen, der slog
alarm? Det blæser i vinden
den dag i dag. Uden at læse
selve retsdokumenterne er
det svært at være sikker.
Og hvem var egentlig helten? Var det parrets to små
døtre, der skreg, eller var
det glarmesteren? De har
helt sikkert skreget, de to
stakkels piger. Og glarmester Larsen har temmelig
sikkert været den, der slog
ruden ind og tog sig af den
halvt livløse Rigmor.
Om det er de enkelte skribenters personlige opfattelser af begivenhederne eller
udtryk for bladenes redationelle linje er også svært at
sige. Det er nærliggende at
tolke Social-Demokratens

fokus på den heltemodige
glarmester som typisk for
et arbejderblad: Den lille
mand klarer ærterne. Mens
det mere konservative Dagens Nyheder valgte familietragedievinklen og fokuserede på de to piger, som
man ovenikøbet bragte et
billede af.

Hun var selv ude om
det
I starten af december bliver
Sørensen frikendt for mordforsøg, men dog kendt skyldig i vold. Rigmor har selv
provokeret ham med sin
“udfordrende opførsel”, og
nævningene mener derfor,
at Sørensen helt skal slippe
for straf. Og sådan bliver
det.
Rigmor har gennem hele
efteråret fastholdt, at hun
ikke, som Sørensen ellers
beskylder hende for, har været ham utro, men til sidst
falder hendes forklaring fra
hinanden, og hun må erkende, at hun har haft et forhold
til sin afdøde søsters mand.
Hun har også taget arbejde
på gummifabrikken i Køge
og har dermed været godt i
gang med at frigøre sig fra
det ulykkelige ægteskab.
Ved de sidste retsmøder
tropper Sørensens kolleger

FAKTA:
n I uge 22 kan du igen
komme med på byvandring rundt på Bryggen.
n Mads Kristian Mikkelsen
fortæller om kvarterets
historie og serverer en
række af de gode Bryggehistorier, som han har
gravet frem fra arkiver og
gamle aviser.
n Dato: onsdag den 2. juni
klokken 19.
n Mødested: ved Langebro, Islands Brygge 1,
foran caféen.
n Billetter findes på Billetto.dk. Pris: 100 kroner
for voksne, 50 kroner for
børn under 15 år.
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En kniv og en pind

Skåret af et godt
stykke træ.

Småt er godt, stort
skal da også lige
prøves af. Bjarne
Feilskov har skruet
op for ambitionerne
i sin have i Ballonparken. Foto:
Ricardo Ramirez.
Redaktion@bryggebladet.dk

For en slags halvandet år siden, lige før endnu en hvidløs juleaften, sad Bjarne
Feilskov i Ballonparken og
fedtede rundt på nettet efter
tips og tricks til at håndsmede en hestesko. Det er den
slags, 62-årige rørsmede

med kærlighed til håndværk med stort H kan finde
på i ventetiden. Men hestetricks kan som bekendt hurtigt lede en videre til træskærerarbejde, og man har
vel altid en pind og en sløj
kniv i skuffen. Næste dag
vågnede Bjarne i hvert fald
op ved siden af 1000 spåner

og 15 centimeter julemand
med en joint i kæften, en
bajer i hånden og en snedig
albinolort på hovedet. Siden
er det blevet til en 100-foldig
storfamilie af trolde og vikinger, præster, hedninger,
arbejdsfolk og forstokkede
alderspræsidenter.
– Du skal bare have en

kniv og en pind, så kan du
få noget ud af det, siger
Bjarne.
Og det kan da nok være,
Emil fra Lønneberg kan gå
hjem og skamme sig. Bjarnes små figurer ringer på
oppe ved Gud i himlen, de
er bare helt uartigt fede.
Du er nødt til at se dem, og

DIN LOKALE ESTATE EJENDOMSMÆGLER, SELV BOSIDDENDE PÅ BRYGGEN

dine børn vil elske at komme med: Bjarne Feilskov
udstiller sine træfigurer på
biblioteket i Kvarterhuset i
Jemtelandsgade (sidegade
til Holmbladsgade) fra begyndelsen af juni (corona
bestemmer datoen, tjek på
Facebook).
– ha

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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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. Ved den sydligste del af Havneparken
finder man Pressesiloen, den første
ejendom i Havnestaden til at blive taget i
brug. Hvilket år?
a. 1997
b. 2001
c. 2006
2. Ejendommene Grönings Have, i
Havnestaden, er banebrydende. Hvorfor?
a. Al regnvand indsamles og
bruges til bl. a. toiletskyl
b. Kun børnefamilier må bebo
ejendommen
c. Der opføres ejer-, andels- og almene
boliger dør om dør

(se svarene på side 19)

3. Hvornår var sidste gang hvor der blev
viste EM eller VM på storskærm i
Havneparken?
a. 2014(VM)
b. 2016(EM)
c. 2018(VM)
4. På en grusgrund ved siden af DRbyen finder man et kunstværk til
knap fire millioner kroner opført af
kunstnergruppen Inges Idee. Kunstværket
er en 19 meter høj antenne, der ender i
en æggeformet krop. Det hele er udført
i højtpoleret rustfrit stål. Hvad hedder
kunstværket?
a. Uden titel
b. Receiver
c. Putter
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Min Helsekost får ny
ejer og skifter navn
til Nærmere Dig

Fra midten af juni
er det 44-årige
Maria Stoense,
der står bag
disken i Min Helsekost.

Maria Stoense overtager Min Helsekost
på Islands Brygge fra midten af juni og
ændrer navnet til Nærmere Dig - Helsekost
& behandling. Ud over at butikken fortsat
vil sælge helseprodukter, så vil den nye ejer
også tilbyde forskellige former for alternativ
behandling som for eksempel en såkaldt
vegatest, reiki healing og EFT-terapi
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Fra den 15. juni vil Min Helsekost på Islands Brygge
ikke længere hedde Min
Helsekost. Den vil i stedet
hedde Nærmere Dig - Helsekost & behandling. Årsagen er, at butikkens nye
44-årige ejer, Maria Stoense, vil signalere, at der
fremover ikke kun vil blive
solgt helseprodukter i butikken, men at der også vil
være mulighed for at få alternativ behandling.
– Alle, der kommer for enten at købe helseprodukter
eller for at købe en behandling, gør det for at komme
tættere på sig selv. De tager
vare på sig selv og ansvar
for sig selv, så det ansvar
ikke bliver overladt til nogen andre, siger Maria Stoense om det nye navn.
Hun håber, at den nye bu-

tik kan blive et sted, hvor
folk kommer for at blive vejledt i helsekost og alternative behandlinger og måske
‘bare for at hænge ud i den
gode energi’, hun vil skabe.

Fra pædagog til praktik
Maria Stoense er uddannet socialpædagog og har
blandt andet arbejdet med
psykisk syge og personer
med misbrug. For syv år
siden fik hun konstateret
brystkræft og kom i behandling for sygdommen.
Hun er rask nu, men det
pludselige møde med livets forgængelighed var et
wakeupcall for hende.
– Jeg havde tidligere fået
vink med vognstænger om,
at der var noget i den måde,
jeg levede og arbejdede på,
der ikke var helt sund, men
jeg kæmpede bare videre,
fortæller hun og fortsætter:
– Da jeg så blev syg, så

tænkte jeg, at det var på
tide, at jeg lavede nogle ændringer i mit liv, og her kom
helsekost og den alternative behandling til at betyde
enormt meget for, at jeg har
fået det bedre.
Hun sagde sit job som
socialpædagog op og kom
i stedet i praktik i en helsekostbutik på Amager. Da
den butik fem år senere blev
solgt til en kæde, tænkte
hun, at det måske var på
tide, at hun fik sin egen butik, så da hun så, at Min Helsekost på Islands Brygge
var ledig, slog hun til.
– Jeg kan godt lide at
være min egen chef, så det
var et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Samtidig
så får jeg mulighed for at
gøre det, jeg elsker – nemlig at hjælpe de fantastiske
mennesker der kommer i
en helsekostbutik – men
på min helt egen måde, siger hun.

Helsekost med mere
Ud over helseprodukterne
kommer Maria Stoense
også til at tilbyde flere forskellige former for alternativ behandling. Blandt
dem er en test med den
såkaldte vegamaskine, der
ifølge Maria Stoense kan
måle vitaminer og mineraler i kroppen, om kroppen
har virus og bakterier, om
der er ubalancer i organer,
mængden af tungmetaller
i kroppen og meget mere
gennem elektriske impulser.
– Den kan for eksempel
vise, hvis leveren trænger
til at blive renset, fortæller
hun.
Derudover er hun også
uddannet til at lave såkaldt
reiki healing, men hun gør
det på hendes egen måde.
– Jeg gør det som en intuitiv healing, hvor jeg også
bruger samtaleterapi og in-

tuitiv massage til at komme
ind til det underbevidste,
siger hun.
Hun er også EFT-terapeut. Det er en terapiform,
hvor behandleren med to
fingre prikker (eller tapper)
klienten på såkaldte medianpunkter i ansigtet og på
hænderne. Det, kombineret
med samtaler og en form
for hypnose, skal ifølge Maria Stoense kunne forløse
traumer og angst.
– Angst udøses ofte af et
eller flere traumer, vi har
været udsat for. Gennem
terapien kan vi omkode cellerne i kroppen, og på den
måde kan det opløse angsten eller traumet, fortæller
hun.
Sidste men ikke mindst er
hun også yogaunderviser.
Hun oplever ofte, at hendes
klienter har forsøgt at løse
deres problemer med medicin, men det er enten ikke
lykkedes, eller også vil de

gerne stoppe med at tage
medicinen.
– Jeg ser jo nok lidt mere
helhedsorienteret på kroppen, så mine anbefalinger
er ofte ikke, at man bare
skal købe nogle helseprodukter. Det kan også være,
at man skal gå nogle lange
ture, meditere eller spise
noget andet mad, siger
hun.
Hvad tænker du, hvis folk
siger, at alternativ behandling ikke rigtig virker, men at
der bare er tale om en form
for placeboeffekt?
– Jeg oplever ikke så
mange fordomme. Og så
elsker jeg placeboeffekten.
Jeg er ligeglad med, hvad
det er, bare det virker.
Folk siger nogle gange
lidt negativt, ja, ja, tro kan
flytte bjerge, men tro kan
jo flytte bjerge. Det er jo
vildt fantastisk, at kroppen
kan helbrede sig selv, hvis
vi tror på det.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Menighedsmøde 13. juni kl. 13
Islands Brygges Sogns Menighedsråd
inviterer til menighedsmøde for Hans
Tausens Kirke og Kirken i Ørestad.
Søndag den 13. juni 2021 kl. 13 - 15.
Mødet afholdes i Hans Tausens Kirkes menighedssal, Halfdansgade 6,
2300 København S.

Formålet med mødet er, at menighedsrådet orienterer om sit arbejde
og ikke mindst giver menigheden ved
Hans Tausens Kirke og menigheden
ved Kirken i Ørestad mulighed for at
komme i dialog med menighedsrådet
om deres ønsker og tanker om deres
sognekirkers arbejde.

På menighedsrådets del af mødet vil
der kort blive orienteret om:
• Sognets nuværende og planlagte
aktiviteter
• Sognets udvikling
• Regnskab 2020
• Budget 2022
Herefter er ordet frit spørg bare; vi
vil gerne høre kommentarer og gode
ideer!

Kirkemik –
kaffe i kirken
Savner du hygge og samvær,
så kom forbi Hans Tausens
Kirke torsdage kl. 13 frem til
sommerferien.

Herrehjørnet åbner
igen
Onsdag den 2. juni kl. 11.30 er der
igen hygge og uformelt samvær for
mænd på Bryggen i Hans Tausens
Kirke. Tilmelding til kirke- og
kulturmedarbejder Ruben Harbo på
6171 7137.

Genåbning
Hans Tausens Kirke er under
genåbning som det øvrige samfund.
Det betyder, at vi igen holder
gudstjenester i fuld længde med
fællessang. Der vil løbende blive
orienteret om aktiviteter i kirken.

Søndag den 30. maj kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 6. juni kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 13. juni kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 20. juni kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Inger Lundager
Søndag den 27. juni kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 4. juli kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 11. juli kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 18. juli kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 25. juli kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 1. august kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 8. august kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Inger Lundager
Søndag den 15. august kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

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

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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Syd skraber bunden
Beboerne i området omkring
Havnevigen tog sagen i egen hånd
og fjernede i fællesskab alger og
slam fra bassinet for at gøre vigen
klar til badesæsonen
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Mellem 25 og 30 beboere
fra den sydlige del af Bryggen, og en håndfuld børn,
brugte anden pinsedag på
at forårsrengøre Havnevigen, inden badesæsonen
snart for alvor går igang.
Den sidste del af vigen bliver netop nu gravet ud, og
bassinet er derfor næsten
helt tømt for vand. Desværre er færdiggørelsen en
smule forsinket, og det var
derfor usikkert, om vigen
ville være fyldt og renset
Den store badedag.
Naboerne til havnevigen gav deres strand
en tiltrængt forårsrengøring.

i tide til at badegæster fra
hele byen slår sig ned på
sandstranden.

Sneskovl og trawler-net
Gode råd var heldigvis
ikke ret dyre. Det krævede
kun et facebook-opslag, en
eftermiddag og et godt naboskab. Og så skadede det
ikke, at solen skinnede fra
en næsten skyfri himmel,
da knap 30 bryggeboere
skrabede bunden med sneskovle og trawlede vandet
for alger med et fem meter
langt net.
Arrangørerne håber, at
vigen kan være klar til badning allerede i den kommende uge. Vigen bliver
dog først fyldt helt op, når
vigens forbindelse til havneløbet er helt færdig i midten
af juni.

Test din viden - svar
1.(b). 2001. Det er således 20 år
siden de første beboere flyttede i
Havnestaden.
2.(c). Der opføres ejer-, andels-

Nyt fra bryggenet
Husk repræsentantskabsmødet
d. 27. maj
Årets ordinære repræsentantskabsmøde afholdes
virtuelt torsdag d. 27. maj.
Dagsorden med bilag kan
ses på Bryggenets hjemmeside.
For at være stemmeberettiget på mødet skal man
være udpeget som repræsentant af sin boligforening
senest tre dage før, det vil
sige mandag d. 24. maj.

Har du ikke
Bryggenet endnu?
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/.

0
0
0
1
/
0
100
/s

t
i
b
.
M
d
m
/
.
r
k
5
6

og almene boliger dør om.
3. (b). 2016(EM).
4. (b). Receiver.

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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Sank dæmpet
Der er masser af mad lige udenfor
din dør her på Bryggen. Hvad med
en omgang strandkarse, der også
er kendt som Nordens wasabi? Eller
måske en vodka med myrer? Tag
endelig for dig af retterne – men
med måde. Velbekomme
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis én familie på Bryggen
skulle leve blot en måned af
at plukke/samle også kaldet sanke for eksempel bær,
urter, rødder med videre fra
Fælleden, ville de nok dø af
sult, hvis altså de ikke lige
havde en del coronakilo på.
Sanke er sjovt, giver erfaring med det grønne og
glæde ved at være ude.
Dog er vi så mange mennesker omkring Fælleden,
(selvom nogle i byen synes,
Fælleden er lidt for stor), at
når I plukker for eksempel
hyldeblomster, så tag blot
få skærme med hjem. Vær
ikke grisk, men gammeldags beskeden og und din
næste også en god naturoplevelse.
Fødevarestyrelsen, For-

brugerrådet og andre gode
vagthunde ville være helt
fremme i skoene, hvis man
i dag opfandt og indførte
strandkarse under sit navn.
Det er en plante, der kun lever ud til kysten og bestemt
ikke har meget karsesmag
over sig. Den kaldes også
Nordens wasabi, og der er
virkelig svung i den. Den
er genial til en stærk dressing, skyl den, hak, hak,
bland lidt cremefraiche eller yoghurt med salt, peber,
citron – ja, så er der serveret. Dobbelt genialt er den,
da den ikke kan forveksles,
OG at den findes langs havnen fra enden af Bryggen
og hele vejen ud over diget.
Så et tag selv-bed på 10-15
kilometer. Slå et billede op
af den, find den, smag på
den og vent 5-10 sekunder.
Er den stærk, ja, så er I sikkert i hus. Pluk ikke, hvor
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En lykkelig død
giver os andre
glød.

hunde teoretisk kunne have
tisset.

Skål
Er mange gange blevet påtvunget alle mulige snapse
af naturvejledere. Så står de
der med deres kurve med
porsesnaps, grannålesnaps,
valnøddesnaps, ja, der er
ikke den stakkels plante,
bær eller nød, der ikke har
måttet lade livet i en snaps.
Men da jeg engang i 1985
var hårdt ramt af snaps ved
busstoppestedet i Leifsgade, tømmer jeg sjældent selv
det mindste glas. Men så
har min ven, Myre Mogens,
lektor emeritus i sociale
insekter, opfundet det, der
burde give den næste nobelpris i essentielle fødevarer,
nemlig myrevodkaen. Her
suger han – ja, det er egentlig konen, der gør arbejdet –
blot tyve orangemyrer ud af
en myretue, og de ender i en
halv liter god vodka. Efter
lidt tid er smagen ganske citrusagtig, og man kan også
lige gnaske myrerne som
snack. Det kunne nemt blive en ny Bond-drik i stedet
for en oliven i din Dry Martini. Der er over 100.000
individer i en myretue, og
da de alle er genetisk identiske, så skader man sikkert
ikke myretuens overlevelse

Neumanns
Natur
ved at tage 20 styk. Og ja,
der findes orangemyrer på
Fælleden og langt de fleste
steder.

Digital natur
Hvis du sidder hjemme og vil
møde et dyr, en svamp eller
en plante, så opret dig på naturbasen.dk, og her finder
du gode beskrivelser, friske
observationer og kort, hvor
præcis mudderkliren eller
din yndlingssommerfugl er
blevet set. Ude i felten kan
du også bruge appen Inaturalist, som hjælper med at
bestemme langt det meste.
Spis og drik kun det, I er
sikre på, da der blandt alle
skønhederne og smagsoplevelserne er nogle grimme
planter. Men ellers er naturen bestemt ikke grim,
selv i denne koldeste maj i
mands minde. For eksempel er min ven mursejleren
lige kommet her til morgen
den 22. maj. Så tror nu på de
varme og stille sommeraftener forude.

