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Under solen

140 kilometer

Fire borgmestre

Nye regler, nye skilte og en
ny kampagne. Alt sammen for at mindske støjen i
Havneparken. Men ifølge en
beboer tæt på parken har det
ikke gjort den store forskel.

Henrik Uth løb i weekenden
140 kilometer for at samle
penge ind til Legeheltene,
der laver bevægelseslege for
børn på hospitaler. Som ung
var han selv tæt på at miste
begge ben.

Halvdelen af byens borgmestre var med til det officielle
startskud af byggeriet på den
kommende daginstitution på
Artillerivej.
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Bryggens
bedste
bygger
Esben Kolind
kom helt til
finalen i LEGO
Masters på TV
2. Den 38-årige
bryggebo elsker
matematikken
og logikken i
klodserne.
Side 10 og 11
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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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Nye støjregler gør ingen forskel i Havneparken
Festen er igen i gang i Havneparken. Og på trods af nye skærpede støjregler mærker en
administrator fra Facebook-gruppen Nej tak til Soundboks-støj på Islands Brygge ikke den
store forbedring. Hun efterspørger mere inddragelse og bedre håndhævelse
Dunga-dunga. Der er party i
Havneparken igen, så beboerne langs Havneparken kan
godt finde ørepropper og den
stærke morgenkaffe frem.
Trods nye støjregler er der
nemlig ikke sket den store
forbedring.

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk
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Sammen med solen kommer støjet og møget i Havneparken. Den er sikker hver
gang. Men i år skulle det
have været anderledes. Med
nye skærpede støjregler og
dertilhørende nye skilte og
en kampagne med blandt andet asfaltklæb ville kommunen være med til at sætte en
stopper for musik fra såkaldte soundbokse til langt ud på
natten alle ugens dage. Men
ifølge Bettina Hartmann,
der er en af administratorerne i Facebook-gruppen
Nej tak til Soundboks-støj på
Islands Brygge, har de nye
regler og skilte ikke gjort
det store for beboerne langs
Havneparkens nattesøvn.
– På den positive side så
er der nogle store skilte,
men dem forventer jeg kun
er en kampagne. Derudover
er der placeret et skilt, så
man kan se reglerne, når
man kommer fra Njalsgade.
Og så har jeg ikke så meget
mere godt at sige om dem,
siger Bettina Hartmann og
fortsætter:

– Hvis man kommer fra
Bryggebroen eller fra trappen på Langebro, så støder
man ikke på nogen skilte.
Det synes jeg er ret ærgerligt. De har også bare skiftet de gamle skilte ud med
nogle nye, så der er ikke
kommet flere. Faktisk har
de glemt at udskifte mindst
to af de gamle skilte. Derudover er teksten så lille, at
man skal være interesseret
for at gå derhen. Og det tror
jeg ikke, der er mange i målgruppen, der er.

Skuffende asfaltklæb
Ud over de nye skilte har
kommunen også lanceret
en kampagne, der skal gøre
brugerne af blandt andet
Havneparken opmærksom
på, at man skal vise hensyn
til dem, der bor i nærheden.
Blandt andet ved at slukke
for musikken efter klokken
20 i hverdagene og efter
klokken 22 i weekenden.
Kampagnen
indeholder
blandt andet plakater i byrummet, en indsats på de
sociale medier og asfaltklæb de steder, hvor de nye
regler gælder. På dem står

der ‘Respekt for Bryggen –
alle skal kunne være her’,
men det giver Bettina Hartmann ikke meget for.
– Jeg har forventet mig
meget af det asfaltklæb, så
jeg er blev meget skuffet,
da jeg så dem. ‘Respekt
for Bryggen’ kan jo betyde
hvad som helst. Det er fint
nok, men det kan ikke stå
alene. Der mangler nogle
andre asfaltklæb, hvor der
er en form for call to action,
siger Bettina Hartmann.
Hun foreslår, at man kunne lave to andre asfaltklæb,
hvor der på den ene kunne
stå, at man skal skrue ned
for musikken og huske at
slukke den efter 20 i hverdagene og 22 i weekenderne,
og på det andet, at man skal
tage sit skrald med sig og
tisse i toilettet.

Intet nyt under solen
Da politiforliget landede i
slutningen af 2020, var der
mange af beboerne langs
Havneparken, der fik julelys i øjnene. Der blev nemlig
lagt op til, der kunne komme nogle såkaldte kommunale sikkerhedsvagter, der

kunne hjælpe politiet i deres arbejde. Hvilket blandt
andet kunne være at sørge
for, at støjreglerne i Havneparken ikke blev brudt.
Men forsøget med de kommunale sikkerhedsvagter
blev udskudt til slutningen
af 2021, så beboerne kunne
i stedet se frem til en sommer med nye regler, men
stadig med begrænset mulighed for håndhævelse.
– Det har været, som det
plejer med hensyn støjen.
Vi klager til politiet. De
kommer måske og stopper
musikken. Og en time senere begynder de at larme
igen. Så det er tydeligt, at vi
virkelig har brug for et kommunalt vagtkorps, der kan
stå for håndhævelsen, siger
hun og fortsætter:
– Det føles op ad bakke.
Jeg er glad for, at de har
lavet en kampagne, men
jeg ville ønske, at de havde
spurgt os, der bor her, så
havde det været 90 procent
bedre. Jeg synes, kommunen skal være bedre til at
inddrage os lokale i den
konkrete udførsel, der tror
jeg, vi kunne gøre en forskel, siger hun.
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Lokalrådet får puljepenge til parkprojekt
Midler fra Københavns Kommune og Nordeafonden sætter skub i
Lokalrådets planer om at skabe liv og fællesskab på Kigkurren
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Tanken har aldrig været, at
Kigkurren skulle være Lokalrådets park. Tværtimod.
Nu, hvor benarbejdet med
leje af grunden og fondsansøgninger er klaret, håber
Susse Stuhr, at bryggeboerne kommer på banen og
er med til at gøre grunden
til deres egen.
– Vi skaber kun rammerne. Nu skal vi samle de folk,
der skal fylde rammerne
ud, siger hun.
Derfor skal der nedsættes nogle grupper, der kan

Kanyler i buskadset
Arbejdet med at få skabt
liv på grunden kan kun gå
for langsomt. Det tomme
areal er nemlig begyndt at
tiltrække uønskede aktiviteter. Grunden er blevet
brugt til overnatning for
enkelte hjemløse, og der er
fundet brugte kanyler på
både grunden på Kigkur-

Der er blevet luget grundigt ud i beplantningen
på den gamle droschegrund på Kigkurren.
Susse Stuhr fra Islands
Brygges Lokalråd ser
frem til snart at rykke
ind med plantekasser
og en værkstedsskurvogn.
ren, men også på legepladsen tilhørende Børnehuset
Bryggen på nabogrunden.
Susse Stuhr føler sig dog
overbevist om, at det vil ændre sig, så snart flere folk
begynder at bruge grunden. Indtil da opfordrer hun
til, at man kontakter politiet, hvis man oplever utryghedsskabende aktiviteter.

Mød op og vær med
Der har allerede været
afholdt en arbejdsdag på
arealet. Men allerede igen
på fredag den 11. juni er det
muligt at kigge forbi og hilse på et par repræsentanter
fra Lokalrådet og høre mere
om projektet. De sidder klar
mellem klokken 16:30 og
17:30. Hvis man ikke har
mulighed for det, men er
interesseret i at være med,
kan man også skrive en
mail til kigkurren@islandsbryggeslokalraad.dk

➜

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
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Radisson-udvidelse
udskudt på ubestemt tid

P

PARKERING

PA T E R

Kommunens
biodiversitetspulje har som sigte at
øge biodiversiteten i og omkring byen, hvilket også vil
komme til udtryk i fællesskabshaven.
– Vi planter kun økologisk og overvejende vilde,
hjemmehørende og insektvenlige planter, forklarer
Susse Stuhr og tilføjer:
– Vi kommer også til at
lave fuglekasser, fodringsautomater, insekthoteller
og meget andet.

Folkets Park

gå videre med at forme og
realisere de forskellige elementer.
– Vi har brug for nogle
folk, der har lyst til at indgå
i en gruppe, der har lyst til
at stå for natur- og begrønningsdelen. Eksempelvis
ved at stå for de fælles plantekasser. Så skal vi bruge
nogle, der vil stå for værksteddelen. Vi kunne også
godt tænke os en gruppe,
der vil stå for at skabe og
drive den skurvogn, der
kommer til at fungere som
en kaffestue og mødested.
De kunne også stå for
fremtidige events som fællesspisning eller en høstfest. Og så har vi brug for
nogle kræfter, der kan arbejde netværksskabende og
hjælpe med nye initiativer
og samarbejdspartnere og
være med til at sætte rammerne fremadrettet.

EO

Vildt og insektvenligt

Hun forsikrer dog, at folk
kan plante, lige hvad de vil i
deres plantekasser.
Ud over de kommende
byhaver ser det også ud til
at lykkes at komme i mål
med det værksted, som en
gruppe bryggeboer med
hænderne skruet ordentligt
på har arbejdet på at starte
i lang tid. De 65.000 kroner
fra Nordeafonden skal nemlig gå til en værkstedscontainer, hvor folk kan bygge
bænke, kompostkasser eller forskelligt andet inventar til den nye lille park,
men også nørkle med gørdet-selv-projekter, der ikke
er plads til at udfolde i en
lille bryggelejlighed.
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Der er blevet luget gevaldigt
ud i beplantningen på den
tomme grund på Kigkurren,
hvor Københavns sidste hestedroche lå indtil for få år
siden. Grunden blev ryddet
endeligt i september 2018, og
græs og ukrudt har overtaget tomten siden da, ligesom
en del hensmidt affald også
havde samlet sig. Men i forrige weekend kom Lokalrådet. Ikke med kost og spand,
men med haveredskaber og
affaldsposer, og nu fremstår
grunden lys og åben.
Lokalrådet har sammen
med Amager Vest Lokaludvalg lejet grunden de næste
tre år, hvor de i fællesskab
med Bryggens beboere vil
skabe et grønt åndehul på
Kigkurren. Og de planer
har nu fået økonomisk rygvind fra flere fronter. Således har Københavns Kommunes pulje til biodiversitet
støttet projektet med 90.000
kroner, og Nordeafonden
har spyttet 65.000 kroner i
bøssen.
Det fortæller Susse Stuhr,
som sidder i Lokalrådet og
er tovholder på projektet på
Kigkurren. Hun har svært
ved at få armene ned over,
at arbejdet nu kan gå i gang.

Den planlagte udvidelse af Hotel Radisson Blu Scandinavia
er sat på bero på grund af coronapandemien
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: PLH Arkitekter
redaktion@bryggebladet.dk

Coronakrisen har været en
mavepuster for hotelbranchen. Derfor er den planlagte udvidelse af Radisson
Blu Scandinavia Hotel nu
udskudt på ubestemt tid.
Det bekræfter Lars Wenaas, der er administrerende
direktør i Wenaasgruppen,
der blandt andet ejer Radisson Blu, i en mail til Bryggebladet:
– I lyst af pandemien har vi
sat projektet på hold og vurderer tilpasninger for at kun-

ne realisere en udbygning
på området, oplyser han.
I forbindelse med udbygning skulle også have været
opført en kontorbygning såvel som en kommunal børnehave. Disse to byggerier
er ligeledes sat i bero. Ifølge Lars Wenaas er planerne
ikke skrottet, men hvornår
projekteringen kan genoptages vides endnu ikke.
– Vi kan ikke fastsætte
en tidshorisont, men vi arbejder ud fra, at projektet i
en eller anden form bliver
realiseret inklusiv kontor
og børnehave, skriver Lars
Wenaas.

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

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

Coronapandemien har udskudt den planlagte udvidelse af
Radisson Blu Scandinavia Hotel på ubestemt tid.

www.bryggebladet.dk
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Forældrebekymring
over udskiftning af
lærere på skolen
Frustrerede forældre råber op, fordi de oplever, at deres
børn får skiftet primærlærere ud for ofte. Forældrene
kritiserer ledelsen på Skolen på Islands Brygge for ikke
at sikre kontinuitet i børnenes skoleforløb. Men både
skoleledelsen og bestyrelsen afviser, at der er problemer
med at fastholde personalet
Flere forældre til
elever på Skolen
på Islands Brygge
oplever, at der er for
stor udskiftning i
deres børns lærere.
Men det afviser
både skolens ledelse
og bestyrelse.

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

– Vi er oppe på 13 skift af
primærlærere i enten dansk
eller matematik på de seks
år, min datter har gået på
Skolen på Islands Brygge.
Det synes jeg er meget, siger Stine Lintrup og bliver
suppleret af Henriette Rossau, der har en pige samme
klasse:
– Nu har de haft en matematiklærer, der har fulgt
dem siden tredje klasse,
men som de ikke skal have
mere, fordi hun ikke er udskolingslærer. De tre år er
det længste, de har haft den
samme lærer sammenhængende.
Pigerne, der går i femte
klasse, har altså haft flere
primærlærere, end de har
leveår. Ifølge de to mødre
har de mange skiftende lærere i pigernes klasse givet
et tumultarisk og utrygt
skoleforløb med meget vikardækning.

»

Min datter fik aldrig en
forudsigelig hverdag.
Hun oplevede utryghed
og angst, og hun følte,
at hun ikke blev set.
Hun mistede evnen til
at indgå i klassen både
socialt og fagligt, Nirosa
Kruse.
– Der har været en problematik i forhold til vikardækningen, fordi det har spændt
ret bredt. Nogle dage har
de haft en vikar, hvor der
har været fri leg udenfor i
en time, hvilket har været
svært for nogle børnegrupper, hvis vikaren ikke er en
velkendt voksen, der kan
hjælpe, hvis børnene kommer op og toppes. Andre
gange er der bare blevet sat
en film på i en time. Vi har
også oplevet en vikar, der
fik eleverne til at lave armbøjninger, hvis de var kommet for sent til dansk- eller
matematiktimen, fortæller
Stine Lintrup og tilføjer:
– Jeg ved godt, at skolen
har en ambition om, at det
skal være de samme vikarer. Men det er ikke det, vi
oplever.
– Det skaber forvirring

hos børnene, fordi de ikke
ved, hvem eller hvad de
møder ind til, når de ikke
kender vikarerne, tilføjer
Henriette Rossau.
En uventet sammenlægning af klasserne på det
femte klassetrin, hvor Stine
Lintrup og Henriette Rossaus børn går, blev en af de
dråber, der fik bægeret til at
flyde over for de to mødre.
Derfor skrev Stine Lintrup
et opslag i facebookgruppen
‘Opslagstavlen på Islands
Brygge’, hvor hun fortalte
om deres frustration og efterspurgte, om andre havde
lignende oplevelser. Kommentarsporet fik hurtigt sit
eget liv og har i skrivende
stund fået mere end 40 svar.
Heraf er 14 kommentarer
fra forældre til nuværende
eller tidligere elever på Skolen på Islands Brygge, der
har haft lignende oplevelser.

Skoleangst
En af de forældre er Niosa
Kruse, hvis datter var igennem 11 lærerskift på syv
år og som oplevede at klassens sammensætning blev
ændret, så hun blev skilt
fra nogle af sine veninder. .
Nirosa Kruse er uddannet
pædagog og er specialiseret
i tilknytningspædagogik.
Hun kunne se, hvordan hendes datters trivsel dalede
for hvert lærerskift, indtil

den til sidst var i frit fald.
– Jeg kunne direkte mærke, at hun fik det dårligere
for hvert lærerskift. Hver
lærer arbejder på hver sin
måde. Nogle var mænd,
nogle var kvinder, de havde
forskellig faglighed og lagde vidt forskellig vægt på

»

Jeg oplever i disse år,
at vi har en ret stabil
personalegruppe.
Nogle søger andre jobs,
fordi de flytter. Der
er nogle, der vælger
en anden karrierevej,
hvis de eksempelvis
vil specialisere sig
inden for børn med
særlige behov. Det er de
færreste, der bare vælger
en anden folkeskole.
Der er som regel nogle
andre omstændigheder.
Generelt er folk glade
for skolen, for deres
arbejdsplads og for deres
kollegaer, Aase Marie
Hammer, skoleleder
på Skolen på Islands
Brygge.

det boglige, trivsel og omsorg, forklarer Niosa Kruse
og tilføjer:
– Min datter fik aldrig
en forudsigelig hverdag.
Hun oplevede utryghed og
angst, og hun følte, at hun
ikke blev set. Hun mistede
evnen til at indgå i klassen
både socialt og fagligt.
Nirosas datter begyndte
at gå til privat psykolog,
hvor hun fortalte om, at der
var problemer på skolen. En
kombination af dårlig trivsel og nogle omskiftninger
i hjemmet fik til sidst læsset
til at vælte.
– Hun isolerede sig derhjemme. Fik angst. Hun
kunne ikke komme ud af
sengen i et år. Hun prøvede
at komme tilbage i skolen et
par gange, men kom hjem
og var ulykkelig og vred,
fortæller Rosa Kruse.
Til sidst besluttede hun
at tage sin datter helt ud af
skolen.
– I dag har hun det rigtig,
rigtig godt. Hun er virkelig
på vej. Hun har også fået
meget stor hjælp.

Bekymrede forældre
Bryggebladet har været i
kontakt med flere andre forældre, der kan fortælle om
lignende forløb med hyppige udskiftninger af lærere,
men som ikke har ønsket at
udtale sig til citat, fordi de
stadig har børn på skolen.

Enkelte, også i Facebooktråden, fortæller, at også
de har valgt at flytte deres
børn til andre skoler.
Det er imidlertid ikke en
mønster, der viser sig i skolens elevtal. Den seneste
kvalitetsrapport fra 2019
viser, at afgangen af elever
er faldet fra 7,4 procent til
6,5 procent fra 2016 til 2019.
Til sammenligning er gennemsnittet for Københavns
Kommune 8,9 procent.
Skolen på Islands Brygge
holder altså bedre på sine
elever end de øvrige skoler
i kommunen.
Derudover beretter en del
andre forældre i Facebooktråden også om trygge og
stabile skoleforløb uden lærerskift og udtrykker overraskelse over at høre, at
der er udfordringer i andre
klasser.

Stabilt personale
På skolekontoret genkender
man da heller ikke, at der
skulle være et generelt problem med stor udskiftning
af lærere.
– Nej, det synes jeg faktisk ikke, at vi har. Vi ligger
ret gennemsnitligt i forhold
til resten af kommunen, forklarer skoleleder Aase Marie Hammer og uddyber:
– Jeg oplever i disse år,
at vi har en ret stabil personalegruppe. Nogle søger
andre jobs, fordi de flytter.
Der er nogle, der vælger
en anden karrierevej, hvis
de eksempelvis vil specialisere sig inden for børn med
særlige behov. Det er de
færreste, der bare vælger
en anden folkeskole. Der
er som regel nogle andre
omstændigheder. Generelt
er folk glade for skolen, for
deres arbejdsplads og for
deres kollegaer.
Der er forældre, der beretter, at deres børn har
oplevet op til 13 skift af primærlærere i løbet af en skolegang. Er det i orden?
– Det er ikke godt for
klasserne, hvis der er man-

ge lærerskift. Jeg ved ikke
helt, hvad du mener med,
om det er i orden? Hvis der
er forhold, vi ikke kan gøre
noget ved, så er det et vilkår. Lærere kan jo få andre
jobs, blive syge eller gå på
barsel. Men lærerskift er da
ikke noget, vi tilstræber.
Om de bekymrede forældre i Facebook-tråden siger
Aase Marie Hammer:
– Jeg vil mene at 14 ud af
knapt 1400 er et ret lavt tal.

Normalt
sygdomsfravær
Aase Marie Hammer forklarer, at Skolen på Islands
Brygge ikke er hårdere
ramt af sygemeldinger end
andre arbejdspladser. En
pludselig stigning i antallet
af langtidssygemeldinger i
2019 er således kommet under kontrol igen.
– Vi havde et højt sygefravær i forbindelse med indførelsen af skolereformen.
Det fik vi bragt ned igen.

»

Vi er oppe på 13 skift
af primærlærere i enten
dansk eller matematik
på de seks år, min datter
har gået på Skolen på
Islands Brygge. Det
synes jeg er meget, Stine
Lintrup

Stigningen i 2019 tror jeg
faktisk bare var tilfældighedernes spil. Der var en
del, som blev ramt af somatisk sygdom oven i det, der
ellers er på en almindelig
arbejdsplads. Der har ikke
været noget organisatorisk,
der kan forklare det. Der
var ingen store forandringer, som kunne medføre,
at folk blev syge eller skulle
trives dårligt, forklarer hun
og tilføjer:
– De sidste par år har det
set meget anderledes ud.
Vores sygefravær er virkelig lavt lige nu. Særligt
langtidsfraværet er faldet
meget.

En ung skole
De udskiftninger, der sker i
lærerstaben, tilskriver Aase
Hammer snarere personalegruppens sammensætning.

SKOLEN

10. Juni 2021
– Vi har et ret ungt personale. Vi er en skole, der
har udvidet meget, så der
er også blevet ansat mange
nye. Der er hele tiden løbende indslusning af nye
folk, og der er en del yngre
iblandt dem. Når der sker
udvidelser, så er det oftest
de yngre lærere, som er tilbøjelige til at søge de jobs,
forklarer hun og fortsætter:
– Der er generelt større
mobilitet blandt de yngre.
De skifter job hyppigere, de
går på barsel; både mænd
og kvinder.
Hun understreger, at man
fra ledelsens side gør alt,
hvad man kan for at sikre
stabilitet i klasserne, hvis
en lærer forsvinder.
– Vi har som udgangspunkt to faste lærere knyttet til en klasse for at sikre
kontinuitet, hvis en lærer
stopper. Det er vi ret opmærksomme på, når vi
planlægger skoleåret. Der
er aldrig kun én klasselærer. Det er også for at gøre
det mindre sårbart, så der
er én, der kan følge klassen,
mens den anden eksempelvis er på barsel.

Bestyrelse bakker op
Heller ikke i skolens bestyrelse kan man genkende udlægningen af, at der skulle
være usædvanligt mange
lærerskift i klasserne på
Skolen på Islands Brygge.
– Som bestyrelse oplever
vi ikke, at Skolen på Islands
Brygge har et problem med
fastholdelse af personale. Vi

»

Som bestyrelse
oplever vi ikke, at
Skolen på Islands
Brygge har et problem
med fastholdelse af
personale. Vi har været
en skole i meget stor
vækst og udvikling,
så der er af den grund
mange nye ansættelser,
bestyrelsesformand
Sofie Lunøe

har været en skole i meget
stor vækst og udvikling, så
der er af den grund mange
nye ansættelser, skriver formand for bestyrelsen Sofie
Lunøe i en mail og tilføjer:
– Vi er af den opfattelse,
at ledelsen naturligvis har
fokus på trivsel i personalegruppen, og at ledelsen
arbejder på at give størst
mulig kontinuitet for de
enkelte klasser. Det lykkes
ikke altid, men det er målet.

Lærerkabale
Stine Lintrup og Henriette
Rossau er ikke ude på at
klandre skolens lærere for

at skifte job eller gå på barsel. Men de mener, at skoleledelsen svigter sit ansvar
for at sikre kontinuitet med
den personalegruppe, skolen har til rådighed. Henriette Rossau har ud over sin
datter i 5. klasse også en
søn i 1. klasse, der allerede
har været igennem tre lærerskift.
– Han startede i 0. kasse
med en fast lærer og en vikar, der to måneder inde
i skoleåret blev skiftet ud
med en fast børnehaveklasseleder. Så de havde to faste
børnehaveklasseledere i 0.
klasse, men først fra oktober. For børnene er det jo
ét fedt om de starter med
en vikar eller en lærer. Det
er stadig et nyt ansigt; og
her endda kort inde i deres
skoleliv, fortæller Henriette
Rossau og fortsætter:
– Første skoleår i 1. klasse startede med en barselsvikar, der var der i tre måneder. Jeg havde slet ikke
fattet, at han var vikar. Desværre, for han var sej. Efter
tre måneder kom læreren
så tilbage fra barsel, men
blev sygemeldt senere på
året. Efter en periode med
vikardækning blev en af de
to lærere, min søn havde
haft i 0. klasse så sat ind. Et
godt valg! Men dog stadig et
skift.
Hun mener ikke, at der
bliver gjort nok for at leve
op til ambitionen om at have
to faste primærlærere tilknyttet klasserne.
– Hvis udgangspunktet
er, at der skal være to faste

primærlærere, så er situationen for min søn, at han
har skiftet én primærlærer
i 0. klasse og to i 1. klasse.
Nu skal han have to nye primærlærere, når han starter
i 2. klasse. Så kan vi jo kun
håbe på, at de ikke også bliver skiftet i løbet af året, siger hun og tilføjer:
– Det er selvfølgelig sort
uheld. Men det er efter min
mening også dårlig koordinering. Jeg kan ikke forstå, at man sætter to meget
unge lærere i team. Den
ene er lige kommet tilbage
fra barsel, og den anden har
barsel nummer to lige rundt
om hjørnet.
Det er der ifølge Aase Marie Hammer desværre ikke
nogen nemme løsninger på.
– Hvis vi skal flytte en ældre lærer - som vi ikke har
så mange af - vil det blot betyde et unødigt lærerskift
for en anden af skolens klasser.
Henriette Rossau frygter,
at det på sigt kan gå ud over
hendes søns indlæring, hvis
tendensen fortsætter, som
den gjorde i hans storesøsters klasse.
– For min søn betyder
det, at han ikke udvikler
sig fagligt, som han kunne
have gjort, hvis der var nogen, der fulgte ham på daglig basis og vidste, hvad han
kan, og hvor han skal skubbes for at udvikle sig. Jeg er
ikke bekymret, fordi han
kun går i første. Men jeg
bliver bekymret, fordi jeg
også har en historik med
min piges klasse.
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Vi fører højt kvalitetskød med blandt andet Grambogård,
Sashi og Choko. Har De specielle ønsker, kan vi få (næsten) alt hjem dag-til-dag.
Vi lægger stor vægt på
dyrevelfærd hos os, samt høj
kvalitet på alle vores råvarer.

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

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

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
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
et
uforpligtende
tilbud.
skal
forventes
fra
topproducenten
Drouhin.
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.

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
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– Bødeblokken er
altid sidste udvej
Byggeriet på Amager Fælled er et kompromis, på et
Mød spidskandidaterne:
kompromis, på et kompromis. Store skoler har nogle
Denne gang med Sophie Hæstorp
store fordele, men man skal huske at sikre gode miljøer
Andersen, Socialdemokratiet
for både de store og de små. Og så er bødeblokken altid
den sidste udvej, når det kommer til at få stoppet støjen
i Havneparken. Socialdemokratiets spidskandidat Sophie
Hæstorp Andersen er klar til kommunalvalget
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Jens Astrup
redaktion@bryggebladet.dk

Det vil være en historisk
begivenhed, hvis Sophie
Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet ikke bliver
overborgmester i Københavns Kommune efter kommunalvalget den 16. november i år. Siden 1938 har der
siddet en socialdemokrat
i bystyrets vigtigste stol,
hvis man lige ser bort fra et

»

Hele det her byggeri
er et kompromis, på
et kompromis, på et
kompromis. Så der er
ikke rigtig nogen gode
løsninger. Men jeg vil
også sige, at der efter
Fælledby ikke vil blive
bygget mere på Amager
Fælled. Det står fast.

lille døgns tid i 2004, hvor
SF’s Hellen Hedemann var
fungerende
overborgmester efter Jens Kramer Mikkelsen, før Jens Engberg
overtog posten.
Den eneste reelle udfordrer er Line Barfod fra Enhedslisten, og hun siger da
også selv, at hun går efter
overborgmesterposten. En
af de store forskelle på de
to erfarne politikere, der
begge lige er trådt ind på
den lokalpolitiske scene
i København, er, hvor de
står i forhold til byggeriet
på Amager Fælled. Barfod
er imod, Hæstorp er for. Og
eftersom Enhedslisten har
svært ved at finde allierede
i den sag, er der et flertal
for, at byggeriet bliver realiseret.
– Når man snakker om
byggeriet på Amager Fælled, så skal man huske, at
det har givet os en metro,
der binder byen sammen.
Det har gjort, at færre behøver at have en bil, og har
været med til at udvikle
Ørestad nord og syd, siger
Sophie Hæstorp Andersen
og fortsætter:
– Jeg forstår godt, at det
er en sag, hvor der er mange følelser indblandet. Men
man skal tænke på, at det
grønt, vi har i København,
er meget ulige fordelt. Der

er københavnere, der slet
ikke kan se noget grønt, når
de kigger ud af vinduet. Det
vil jeg gerne lave om på.
Hvad tænker du om, at
byggeriet er blevet flyttet fra
Strandengen til der, hvor
vandrehjemmet ligger i dag?
– Der er fordele og ulemper ved begge steder. På
Strandengen er der noget
unik natur, som vi gerne vil
bevare. TIl gengæld ligger
det tæt på metroen. Vandrehjemmet ligger så et stykke
væk fra metroen, men der
har naturen ikke lige så
stor værdi, siger Sophie
Hæstorp Andersen.
Synes du, at placeringen
på vandrehjemsgrunden er
et godt kompromis?
– Hele det her byggeri er
et kompromis, på et kompromis, på et kompromis.
Så der er ikke rigtig nogen
gode løsninger. Men jeg vil
også sige, at der efter Fælledby ikke vil blive bygget
mere på Amager Fælled.
Det står fast, siger hun.

God start i livet
Den nye bryggeskole står
klar til indflytning som en
af de største skoler i København. Her ser Sophie
Hæstorp Andersen mange
fordele ved en stor skole,
men det kræver også noget
af lærere og ledelse.

– Jeg synes, corona har
været med til at gøre os opmærksom på, at børn har
brug for noget forskelligt.
Der er mange, der har savnet deres venner og glæder
sig til at komme tilbage til
den hverdag, de kender,
men der er også en del, der

»

Jeg synes, corona har
været med til at gøre
os opmærksom på,
at børn har brug for
noget forskelligt. Der er
mange, der har savnet
deres venner og glæder
sig til at komme tilbage
til den hverdag, de
kender, men der er også
en del, der har nydt,
at de har været mere
skærmet af. Det, tror jeg,
er vigtigt, at man tager
med på især de store
skoler. At man får skabt
en mulighed for, at alle
kan være der på hver
deres måde.

har nydt, at de har været
mere skærmet af. Det, tror
jeg, er vigtigt, at man tager
med på især de store skoler.
At man får skabt en mulighed for, at alle kan være der
på hver deres måde, siger
hun.
Derudover understreger
hun, at det også er vigtigt,
at der er et klart miljø for de
store elever og et miljø for
de ældre elever.
– Vi ser, at der er nogle
elever i de ældre klasser,
der vælger folkeskolen fra,
fordi den ikke giver dem
det, de har brug for. Her
er det godt, at Skolen på Islands Brygge bliver delt op,
så de store har deres bygning, og de små har deres,
siger Sophie Hæstorp Andersen.
Hun mener generelt, at
København er en fantastisk
by at være barn i med mange nye eller nyrenoverede
skoler. Men der er dog et
punkt, hvor hun mener, at
kommunen kan blive bedre.
– Vi skal bruge lidt krudt
på at give især drengene og
de tosprogede en god start
på livet. Det kræver, at vi
bliver hurtigere til at opdage ordblindhed og sætte
ind overfor det, og at der er
to voksne under hele indskolingen, så dem, der har
brug for lidt ekstra hjælp i
starten, kan få det, siger So-

phie Hæstorp Andersen og
fortsætter:
– Jeg synes også, at vi skal
passe på med at have for
lave forventninger til børnene. Det gør, at de føler,
at de ikke kan noget. Det er
en flertalsmisforståelse, der
er med til at begrænse børnene. I stedet skal vi have
realistiske forventninger til
dem. For alle kan noget.

Bøder er sidste udvej
Sophie Hæstorp Andersen
mener, at området omkring
havnefronten har udviklet
sig fantastisk over de seneste år, men med den posi-

»

Man skal selvfølgelig
ikke svine og
larme uhæmmet i
Havneparken, og
det er vigtig med
håndhævelse af reglerne,
men jeg synes altid,
at bødeblokken er den
absolut sidste udvej.
I stedet skal vi tage
den løbende dialog i
fællesskab.

Regionsrådsformand
i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp
Andersen stiller op
som overborgmesterkandidat for
Socialdemokratiet i
Københavns Kommune.

tive udvikling kommer der
også nogle dilemmaer.
– Det er selvfølgelig forstyrrende, hvis der er for
meget larm i Havneparken,
for det er vigtigt, at København er en by, hvor man
både kan leve og bo. Derfor
synes jeg, det er vigtigt, at vi
samler de forskellige aktører i området og finder ud af,
hvordan vi kan finde en god
fælles løsning, siger hun.
Derudover håber hun, at
kommunale sikkerhedsvagter og nattelivsværter kan
være med til at holde støjen
nede på en ordentlig måde.
Synes du, at de kommunale
sikkerhedsvagter skal have
mulighed for at udstede bøder?
– Man skal selvfølgelig
ikke svine og larme uhæmmet i Havneparken, og det
er vigtig med håndhævelse
af reglerne, men jeg synes
altid, at bødeblokken er den
absolut sidste udvej. I stedet
skal vi tage den løbende dialog i fællesskab, siger hun.
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Stort borgmesteropbud ved byggestart på ny daginstitution
Hele fire forskellige borgmestre var mødt op, da byggeriet af den nye daginstitution på Artillerivej blev skudt
officielt i gang. Inden længe starter også anlægget af skolehaven, og til sidst bliver Bryggens første plejehjem opført
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvor mange borgmestre
skal der til for at nedsætte
en grundsten i et nyt byggeri? I et valgår er svaret fire.
I hvert fald hvis byggeriet
foregår i samarbejde mellem fire forskellige forvaltninger, som den kommende
mikronaturby på Artillerivej 69 gør. Her skal nemlig
opføres en daginstitution og
et plejehjem samt plantes
en skolehave, og derfor var
både teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager
Olsen (EL), sundheds- og
omsorgsborgmester Sisse
Marie Welling (SF), børneog
ungdomsborgmester
Jesper Christensen (S) og
overborgmester Lars Weiss
(S) til det officielle startskud på byggeriet.
– Den er tung, klukkede
Lars Weiss, mens han løftede på grundstenen, der til
forveksling lignede en stor
sølvgrå håndvægt, inden
han satte den på jorden ved
siden af talerstolen.
Grundstenen tjener et dobbelt formål, i og med at den
også er en tidskapsel fyldt
med genstande og tegninger,
som børn fra Skolen på Islands Brygge har lavet og udvalgt, og som nu bliver nedsat i fundamentet under den
kommende daginstitution.
– Hvis bygningen en dag
styrter sammen, startede
Lars Weiss, men stoppede
hurtigt sig selv igen:
– Det gør den ikke, men
hvis bygningen en dag ikke
er her mere, så vil man kunne åbne tidskapslen og få et
indblik i børnelivet på Bryggen i denne tid.

Barakker
De indledende øvelser til
byggeriet har faktisk været
i gang i noget tid, både børn
og personale er faktisk allerede flyttet ind på matriklen
i midlertidige bygninger,
indtil den permanente institution står klar.
– Selv de midlertidige in-

stitutioner, vi opfører, har
en enestående høj kvalitet,
sagde børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) og tilføjede:
– Jeg har været på både
skoler og i daginstitutioner,
hvor de fortæller, at den
midlertidige bygning sommetider er bedre end de
bygninger, de kommer fra.
Når den nye, permanente
bygning står klar, bliver
den midlertidige pillet ned,
og byggeriet af Bryggens
første plejehjem kan gå
i gang, til stor glæde for
sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), der fremhævede
plejecentrets nærhed til

naturen på Fælleden, men
også frydede sig over, at de
ældre beboere får mulighed
for at følge med i hverdagen
hos både de små institutionsbørn, men også de store
skolebørn, der planter og
dyrker forskellige afgrøder
i den kommende skolehave.
– Endelig! udbrød Johanna Lundell, da turen kom til
at præsentere skolehaven.
Hun er projektleder på
Skolehaven Islands Brygge
og har alle dage haft en
personlighed som en flaske
champagne. I dag kunne
hun næsten ikke styre sin
begejstring over, at anlægget af haven endelig går i
gang. Hun har også ventet

længe. Skolehaven blev indviet første gang helt tilbage
i april 2017, hvor daværende
børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V)
var med til at tage de første
spadestik og hælde jord på
arealet. Siden da har haven
skiftet placering, og der er
blevet hevet og strukket i
dens udformning for at gøre
plads til daginstitutionen og
plejecentret. Et tovtrækkeri
der også blev anerkendt af
teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen
(EL).
– Man siger, at hvis der
er mere end én forvaltningen inde over et projekt,
opstår der problemer. Men

selvom der har været hele
fire forvaltninger involveret i udformningen af dette
projekt, og der selvfølgelig
har været uenigheder undervejs, så har samarbejdet
kørt rigtigt godt.

2025-planen
Eleverne på Skolen på Islands Brygge kan efter planen få fingrene i mulden i
skolehaven i februar 2022.
Den nye daginstitution forventes klar til ibrugtagning
i september 2022. Herefter
begynder byggeriet af plejehjemmet, der står klar i
2025. Der er også sat 500.000
kroner af til at flytte drikke-

Fire af kommunens syv
borgmestre deltog i
nedsættelsen af grundstenen til byggeprojektet på Artillerivej 69H.
Derudover deltog blandt
andre repræsentanter fra
Skolen på Islands Brygge,
Lokalrådet, Ældrerådet
med flere.

skuret og give det en opgradering. Det sker allerede i
løbet af sommeren 2021. Den
sidste del af projektet bliver
den grønne kile mellem de
to bygninger og skolehaven.
Den forventes at være klar til
brug i august 2025.

Kæmpe kran skal udjævne jord på Fælledbys byggefelt
En speciel kran skal komprimere og udjævne jorden på byggefeltet for det kommende byggeri på Amager Fælled, Fælledby
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Før arbejdet med at bygge
de første bygninger til den
kommende bydel Fælledby
på Amager Fælled kan gå
i gang, skal jorden komprimeres og udjævnes, så
jorden er mere ensartet
og robust. Til at gøre det
arbejde skal der bruges
en specialbygget kran, der
skal presse jorden sammen
på udvalgte steder med
tunge lodder. En proces
der kaldes dynamisk dyb-

dekomprimering. Det er
det franske firma Menard,
der skal stå for at komprimere jorden med en særlig
teknik, som virksomheden
selv har udviklet for omkring 50 år siden.
Kranen vejer et sted mellem 150 og 200 ton, så derfor kom den til Fælleden
som et samlesæt på hele
syv lastbiler. Derefter skal
den samles og klargøres.
Senere i processen kommer endnu en kran af den
samme type til byggepladsen for at hjælpe med at udjævne jorden.

Her er kranen, der vejer
mellem 150 og 200 ton
og skal gøre jorden klar
til bebyggelse på Amager
Fælled.
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LEGO
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Esben fra LEGO Masters:
– Jeg glemte at holde op
med at lege
Esben Kolind fra Bryggen har netop deltaget i
programmet LEGO Masters på TV2, hvor han
sammen med sin makker, Lasse Deleuran, formåede
at komme helt til finalen. Den 38-årige bryggebo kan
godt lide matematikken og logikken, der er i at bygge
med legoklodser. Og så elsker han de uendelige
muligheder, der er i klodsernes begrænsninger
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Esben Kolind kan tydeligt
huske, første gang han
byggede med legoklodser
uden at følge en instruktionsmanual. Han var omkring 14 år gammel og havde på det tidspunkt mange
LEGO modeller, som han
havde samlet efter bogen.
De havde endda alle sammen deres helt egen plads
på hylden. Men så en dag
skilte han det hele ad, vaskede årgammelt støv af
klodserne og byggede noget helt nyt.
– Jeg ville se, hvor højt et
tårn jeg kunne bygge med
dem. Og jeg kunne faktisk
bygge et tårn, der var lige
så højt som mig selv. Jeg
vidste godt, at jeg aldrig
ville samle modellerne
igen, så de klodser dannede
grundlaget for den samling,
jeg har i dag, siger Esben
Kolind, da vi står i hans
LEGO værelse/kontor/gæsteværelse i rækkehuset på
Rundholtsvej.
Og samlingen er imponerende. Fire høje skabe
fyldt med klodser, der enten
er sorteret efter farve eller
funktion alt efter, hvad der
giver mest mening. Derudover har han også flere
klodser, der er sat sammen
i forskellige modeller. Mest
iøjnefaldende er en eksakt
kopi af det rækkehus, som
Esben Kolind bor i, en næ-

Smilet og glæden er
stor hos Esben Kolind
fra Bryggen i det første program af LEGO
Masters på TV2. Foto:
Henrik Ohsten/TV2.

sten færdig model af Holckenhus, der ligger lige ovre
på den anden side af Langebro, og et monster med
tre øjne, otte fangarme og
en kæmpe mund fyldt med
tænder.
– Den byggede jeg som
optakt til at være med i
LEGO Masters. Vi havde
givet os selv den udfordring, at vi skulle bygge et
fantasifuldt rummonster på
to timer. Det var en sjov op-

gave for mig, for jeg plejer
at bygge mere realistisk og
ikke så meget organisk. Og
så har jeg jo normalt al tid
i verden, så det var også et
godt benspænd, som ville
gøre os klar til konkurrencen, siger Esben Kolind.

LEGO på hjernen
Som en sand LEGO nørd
kendte Esben Kolind godt
til LEGO Masters, før det

kom til Danmark. Programmet, der startede i Storbritannien tilbage i 2017, har
gået sin sejrsgang rundt i
verden i lande som Tyskland, Sverige, Chile og Polen, inden det i år endelig
kom til LEGOs hjemland.
– Jeg er et konkurrencemenneske, så da jeg så, at
LEGO Masters var kommet
til Danmark, vidste jeg, at
jeg ville stille op. Og eftersom man skulle stille op i

par, så måtte jeg finde den
bedste bygger i landet, som
jeg kunne stille op med, siger han.
Og den bygger var Lasse
Deleuran. Esben Kolind
kendte ham fra Byggepladen, der er Danmarks
LEGO Entusiastforening.
Faktisk viste det sig, at Esben Kolind kendte halvdelen af deltagerne i forvejen
gennem det danske LEGO
miljø.

Team Esben og Lasse gav
hinanden en del udfordringer før konkurrencen. Ud
over rummonsteret så gav
de også sig selv den opgave
at bygge så højt et hus, de
kunne, på fire timer, bygge
et ansigt med ti klodsers
bredde, der har de rette proportioner, og at bygge en
kage på to timer. Alt sammen for at få dem i form til
LEGO Masters.
– Det tog cirka to måne-

LEGO

10. Juni 2021

I finalen byggede Lasse Deleuran og Esben Kolind en farverig karnevalsvogn, som man kender dem fra karnevallet i Rio. Med bevægelige figurer og det hele. Foto: Henrik Ohsten/TV2

der at indspille, og vi var
afsted cirka 12 timer om
dagen fire dage i ugen. Og
når vi ikke var til optagelse,
så tænkte vi på og snakkede
om LEGO. Ja, når jeg skulle
sove, så lå jeg også og tænkte på, hvordan vi kunne bygge en given model. Vi havde
virkelig LEGO på hjernen,
siger Esben Kolind.
Og alle forberedelserne
og de søvnløse nætter med
klodser på hjernen betalte

sig. Team Esben og Lasse
fik en delt andenplads i programmet.
– Det var jo en drøm og et
privilegium at være med, og
så var det jo bare superfedt,
at vi fik lov til at komme
hele vejen til finalen, så vi
ikke gik glip af nogen af udfordringerne, siger han.
Esben Kolind var ikke
helt en novice på skærmen.
Tidligere har han været
med i Jeopardy og Kongeri-

gets Klogeste, men LEGO
Masters var en noget anden
oplevelse.
– Vi var jo på skærmen
otte programmer i streg i
bedste sendetid, så det er
en noget anden eksponering. Det har jo betydet, at
der er folk på gaden, der har
henvendt sig og sagt, at det
er fedt, det jeg har bygget.
Og det er jo dejligt, siger
Esben Kolind og fortsætter:
– Men noget af det, jeg er
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Esben Kolind fra LEGO Masters har bygget en kopi af sit rækkehus på Rundholtsvej i LEGO.

allergladest for, er, når mine
kollegaer fortæller, at deres
børn, der ellers havde lagt
LEGO på hylden, pludselig finder det frem igen og
begynder at bygge efter at
have set programmerne.

Genbrugsklods
Gennem tiden har Esben
Kolind bygget mange forskellige modeller. En af
dem er en kopi af Islands
Brygge-metroen. Både over
og under jorden. Den har
funktionelle døre, og elevatoren kan køre op og ned.
Faktisk ligger der en video
på Youtube med modellen,
der er blevet set over 3,6
millioner gange.
Han har også bygget en
model af Amager Fælled
Skole og en model af den
nyeste ‘finger’ i lufthavnen,
hvor han til dagligt arbejde
som analytiker. Nogle gange er det bestillingsarbejde
eller en gave, men andre
gange bygger han bare,
fordi det er sjovt.
– Jeg kan nogle gange
godt være lidt misundelig
på dem, der har en stor kælder, hvor de kan stille alle
deres modeller. Det har vi
ikke plads til, så når jeg har
bygget en model, så skiller
jeg den ad igen og genbruger klodserne senere. Det
betyder også, at jeg ikke behøver købe så mange klodser, siger han.
Esben Kolind har to børn,
der også selv har deres
egen LEGO samling. Men
det hænder, at fars samling
er lidt mere spændende.
– Nogle gange, når jeg sidder og bygger, så kommer
børnene ind og spørger, om
de ikke må få en kasse med
klodser og en plade, så de
kan bygge noget. Og så sidder vi og bygger sammen,
siger han.

Alle deltagere i
LEGO Masters fik
et trofæ, der selvfølgelig var bygget
i LEGO. Og den
lille mand på toppen af M’et? Det
er såmænd Esben
Kolind som LEGO
figur.

Lige for tiden er Esben Kolind i gang med at bygge en kopi af
Holckenhus, der ligger lige på den anden side af Langebro.
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❚Videnskab
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Er der forskel på et
menneskes kranium
og en abes? Foto:
Lars Svankjær

Er det en abe?

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

Hvor meget - eller hvor
lidt - adskiller vi mennesker os egentlig fra vores
fjerne primat-fætre og kusiner? Det og meget andet
kan du og din familie blive
klogere på, når Videnskabsklubben for anden
gang afholder workshop
for familier i Kulturhuset
Islands Brygge. Denne
gang handler det om ‘primater’, som er den kategori i dyreverdenen, som
både mennesker og aber
tilhører. Gennem øvelser
og leg vil I lære om nogle
af primaternes særlige karaktertræk og slægtskab.
I vil skulle undersøge kranier og sammenligne forskellige arter.
I Videnskabsklubben får
børn og voksne mulighed
for sammen at fordybe sig
i et naturvidenskabeligt
emne. Alle deltagere skal
prøve at være forskere og
arbejde med fantastiske,
sjove eksperimenter og
øvelser.
 Videnskabsklub for familier - Workshop i primatologi
i Kulturhuset Islands Brygge
lørdag d. 12 juni klokken 16.
For børn mellem 8-12 år og
deres familie. Alle deltagere
over 15 skal have gyldigt
coronapas. Billetter koster
40 kroner og kan købes på
Billetto.dk

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚Koncert

❚Videnskab

❚Udstilling

Mathilde Falch
sætter ild til solen

At være eller
ikke være

Madspildsminimerende
plakatkunst

Når albumaktuelle Mathilde Falch står på scenen i
Kulturhuset Islands Brygge
den 19. juni er det et tiltrængt gensyn for hende.
Ikke kun med publikum,
men også med bandmedlemmerne, som coronapandemiens begrænsninger har afskåret hende fra
at samarbejde med. Således
er hendes nye skive ‘Solen
Brænder’ blevet til overvejende i tosomhed med
guitaristen og produceren
Christian Ki frem for i fællesskab med det fulde band.
Med elektroniske elementer, programmerede beats
og tråde til både soul og
hiphop adskiller produktionen sig tydeligt fra hendes
tidligere udgivelser.
Men det er ikke kun corona, der sætter spor i Mathilde Falchs nye musik. Også
hendes egen forandrede
livssituation som mor til
sønnen Leo, der døjer med
en alvorlig udgave af sygdommen refluks, har sat sit
præg på både dagligdagen
og musikken.
– Han græd så meget, at
han til tider fik næseblod af
det, og hans krop krampede

af smerter. Det ødelagde
noget indeni os ikke at være
i stand til at fjerne smerten
fra vores barn, vores hjerter blev knust på ny hver
dag og pladen er i høj grad
også skrevet om de følelser,
oplevelsen var omringet af,
fortæller hun.
Pladen rummer også et
udsyn på den verden, som
Mathilde gennem sit engagement i Landsforeningen
SIND, Red Barnet, Projekt
Hjemløs og De Vildeste
Fugle-initiativet ynder at
medvirke i og påvirke. Hun
retter også en skarp kritik
mod de magtstrukturer,
som blandt Black Lives Matter-bevægelsen og Meetoobevægelsen gennem den
seneste tid har italesat.
Mathilde Falch og band i
Kulturhuset Islands Brygge d.
19 juni klokken 20:00. Billetter koster 150 kroner + gebyr
og kan købes på billetto.dk.
Billetter i døren koster 170
kroner.
Mathilde Falch er aktuel
med pladen ‘Solen Brænder’.
Foto: Zuhal Kocan

Jeg tænker, derfor er jeg.
Eller er jeg? Hvad vil det
overhovedet sige at være?
Er selvet bare et produkt af
elektroniske forbindelser
i den kødcomputer, vi allesammen går rundt med i
hovedet? Eller findes selvet
uden for vores kroppe som
det, nogen ville kalde en
‘sjæl’?
Professor i filosofi og
leder af ‘Center for Subjectivity Research’ på Københavns Universitet David
Zahavi udfolder de mange
forskellige teoretiske syn
på selvet, når han gæster
videnskabs-arrangementet
‘Science and Cocktails’, der
vender tilbage efter mere
end et år på corona-standby.
A r ra ngementsræk ken,
der igennem årene har
haft et hav af prominente
videnskabsfolk fra både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige områder igennem
møllen, er vokset gevaldigt
i popularitet. Da publikums
størrelse voksede ud af By-

Professor David Zahavi
udforsker forskellige måder at anskue selvet på.
Foto: Thomas Szanto

ens Lys på Christiania flyttede man over i Den Grå
Hal rundt om hjørnet. Men
denne gang har arrangementet rystet sin anarkistiske aura af sig og er flyttet
i mere mondæne rammer i
DR’s Koncerthus.
Som
navnet
antyder
skylles videnskab bedst
ned med iskolde cocktails.
Inden foredraget spiller
Astrid Engberg sin unikke
blanding af soul og jazzmusik.
Science and Cocktails The Enigmatic Self _ From
Buddhism to Neuroscience i
DR’s Koncerthus lørdag d. 26
juni. Klokken 18:15. Billetter
koster 160 til 220 kroner og
kan købes på koncerthusets
hjemmeside.

14 kunstnere fra de 14 lande
som den madspilds-minimerende app ‘Too Goo to
Go’ opererer i har fortolket
temaet madspild på hver deres plakat som kan opleves
på Bryghuspladsen foran
BLOX netop nu. Overskuddet fra salg af plakaterne
bliver doneret til FN’s fødevareprogram.
“Hvis vores kunst kan
medvirke til, at der måske
er et par mennesker, der
tænker mere over den problematik, der er omkring
madspild, så er det jo bare
fantastisk”, siger Malte Ga-

arde Meyenburg der sammen med Theis Bothmann
der tilsammen udgør ‘Supermercat’ der har stået for
det danske bidrag til udstillingen. En plakat forestiller en donut forklædt som
redningskrans i oprørt hav.
Værket har de døbt Save
The Food.
Posters Against Food Waste på Bryghuspladsen ved
BLOX. Udstillingen er gratis.
14 kunstnere fra 14 lande
fortolker madspild i ny plakatudstilling. Foto: PR

ÉT FANTASTISK ÅR
PÅ BRYGGEN!
Vi er super stolte af vi nu har været en del af Bryggen i et helt år. Et
år med turbo på ejendomsmarkedet fra såvel købere som sælgere.
Tusind tak til alle der har vist os tillid de seneste 12 måneder!
Vi glæder os til også i fremtiden at hjælpe jer med alt indenfor bolighandel og rådgivning.
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Bryggen er super attraktiv for mange købere!
Skriv på 2301@estate.dk og få en salgsvurdering

Estate Islands Brygge
- Eldrup & Bast

Islands Brygge 7

Tlf. 33210004

2300 København S

2301@estate.dk
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Henrik løber i ring
på Fælleden for
børneulykkesfonden
24 timers uafbrudt løb i et loop på
Amager Fælled skal samle penge ind
til børneulykkesfonden men også være
træning til flere vilde løb og vandringer
for ekstremløber Henrik Uth
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov

Da solen stod
på sit højeste
havde Henrik
Uth allerede
65 kilometer i
benene.

redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg har været i gang i 10
og en halv time nu. Jeg har
været frem og tilbage på
den ti kilometer lange rute
seks gange plus en sjat, så
jeg har snart løbet 65 kilometer. Det er kun begyndelsen, griner Henrik Uth
mens han får pulsen ned for
at følge med mit sløve gåtempo.
Klokken er lidt over fire
om eftermiddagen på sommerens foreløbigt varmeste
dag og sveden perler ned
af Henriks ansigt. På hans
skuldre hænger to fyldte
vanddunke.
– Det er en dum dag at
løbe på. Det måtte gerne
have været 10 grader koldere. Jeg sveder og der skal
virkelig fyldes på med væske, pruster han og tilføjer:
– Jeg har heldigvis et depot. Jeg var så heldig at boligudlejningsfirmaet Heimstaden syntes, at det var et
godt projekt jeg havde gang
i, så de stillede et beboerlokale i Njalsgade til rådighed
hvor jeg har mit tøj, udstyr,
væske og proviant. Det
hjælper. For uret stopper jo
ikke.

perne til Codan-hus hvor de
begge arbejdede.
– Vi kom til at snakke om,
om vi ikke skulle lave noget skørt igen. Men noget
skørt, der gav mening. Så
i samarbejde med Børneulykkesfonden begyndte vi
et initiativ, der skulle samle
penge ind til dem. Ligesom
Team Rynkeby men i stedet
for cykler, så var det benene, fortæller Henrik Uth og
fortsætter:
– Vi begyndte at bestige
bjerge og tog til Mont Blanc
og Kilimanjaro og andre
bjerge hvor vi tog folk med
der fundraisede. Indtil videre har vi samlet 5-6 millioner ind til børneulykkesfonden. Det er vi fortsat med og
har arrangeret flere ture og
samlet flere penge ind.

Barneleg

Power couple

150 kilometer på 24 timer lyder for mange nok som det
glade vanvid. Men der er en
mening med galskaben. Udfordringen er en del af et løbende indsamlingsarbejde
til Børneulykkesfonden ‘Legeheltene’, der sender fysioterapeuter og ergoterapeuter ud på danske hospitaler
hvor de, i samarbejde med
hospitalspersonalet, laver
bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn
for at skabe en mere aktiv
hverdag for børnene og få
dem op af sygesengen og ud
af hospitalsstuerne.
Det er ikke første gang
Henrik Uth løber for Legeheltene, som han også har
både vandret og klatret til
fordel for. Hans store hjerte
banker for sagen. Blandt andet fordi han selv har været
et barn fanget i en hospitalsseng engang.

En dag, hvor Henrik Uth
ikke oksede på tværs af ørkener eller besteg de højeste tinder, løb han pludselig
ind i et helt andet eventyr.
– Jeg mødte en borgmester i København, der hed
Pia Allerslev. Og vi faldt for
hinanden, fortæller Henrik
Uth og fortsætter:
– På et tidspunkt havde
hun lavet en aprilsnar om, at
hun ville deltage i det samme Sahara-race. Så tænkte
jeg “hvad gør man så”. Og
så gik vores bryllupsrejse
til Namibia hvor vi begge to
deltog i løbet. Denne gang
var det hende, der faldt om
og ikke gennemførte. Så vi
måtte tilbage igen året efter
så vi begge to kunne gennemføre.

Da uret bippede efter
24 timer havde Henrik
Uth tilbagelagt 140
kilometer og kravlede
hjem.

– Da jeg var 16 år gammel
var jeg i et trafikuheld hvor
jeg brækkede begge ben og
begge arme. Jeg var langtidsindlagt i tre år; faktisk
ind og ud af hospitalet hele
min gymnasietid. Jeg blev
raskmeldt to uger før min
studentereksamen, fortæller han og fortsætter:
– Jeg var faktisk heldig,
for lægerne overvejde at am-

putere mit ene ben. Jeg fik
lov til at beholde det, men
de er blevet for korte så jeg
går med indlæg i skoene.
Lægerne sagde dengang til
mig: “Henrik, du kommer
aldrig til at løbe igen”.
De første par år affandt
Henrik Uth sig med sin
skæbne og accepterede, at
han var færdig med at løbe.
– Men på et tidspunkt

begyndte jeg at tænke...arrrrh, skal jeg ikke selv bestemme det?
På det tidspunkt var han
voksen, boede i Qatar og
havde aldrig løbet længere
end 30 kilometer; før ulykken.
– Løb sagde mig faktisk
ingenting. Men så hørte jeg
om et løb, der hed Sahararace arrangeret af RacingThePlanet. 250 kilometer på
7 dage ude i ørkenen. Man
bærer selv alt hvad man
skal bruge hele ugen. Det
eneste man får er vand. Det
syntes jeg lød skide spændende.
Du tænkte “jeg har ikke
løbet siden jeg var 16 og løb
siger mig ikke rigtigt noget,
men det her 250 kilometer
løb gennem Sahara med fuld
oppakning lyder sjovt”?
– Hvorfor starte med et
marathon, hvis man kan
starte med fem af dem?
Hvorfor starte med fem?
– Det ved jeg heller ikke,
griner han og fortsætter:
– Måske var det 40 års
krisen. Det var bare så skør
en idé og så langt fra hvad

jeg egentlig burde og kunne
så jeg tænkte: “det mål sætter jeg mig”.

Ingen skygge i ørkenen
– Jeg gennemførte ikke,
fordi det var så sindssygt
varmt. Der var 40 grader i
skyggen, og der er ingen
skygge i en ørken. Så jeg
dehydrerede og kollapsede
på dag 3, erindrer Henrik
Uth og uddyber:
– Der er jo heldigvis læger og sygeplejersker og lægetelte med. Men hvis først
man får drop, så ryger man
ud af konkurrencen. Det
gjorde jeg og jeg lå i lægeteltet i 24 timer. Bagefter fik
jeg lov til at fortsætte løbet
men uden for konkurrencen. Jeg nåede 175 kilometer. Det gav blod på tanden,
så jeg måtte jo tilbage igen.

Noget skørt der giver
mening
Hjemme i København stødte Henrik Uth en dag tilfældigvis på en anden dansk
deltager ved løbet på trap-

24 timer og 5000
kroner
Da klokken slog 06 næste
morgen, efter en lang og opslidende nat på Fælleden, viste kilometertælleren i Henrik Uths ur 140 kilometer.
Således var målet nået og
han kunne slæbe sig hjem
igen. Men endnu vigtigere
havde han fået samlet 5000
kroner ind til Legeheltene.
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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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.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

Elektrikere

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

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

Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk
Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk
Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

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

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

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

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

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

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

Politiske partier

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. I 1938 åbner FDB et stormagasin på
adressen Thorshavnsgade 25-27, i
bygningen som huser Fakta i dag? Hvilket
navn?
a. Anva
b. Biva
c. Ilva
2. I 1987 fik Islands Brygge et vartegn
placeret midt i Havneparken: Pinen.
Hvornår blev den omvendte båd revet ned?
a. 2001
b. 2006
c. 2011

(se svarene på side 19)

3. Inden man viste VM og EM på storskærm
i Havneparken i 2014 og 2016, blev der
lavet andre storskærms-arrangementer.
Hvilket?
a. Sommer Summarum(DR)
b. Zulu Sommerbio
c. Sommer OL 2012
4. i en årrække, lå legendarisk Sweet Silence
Studios på Bryggen i en af pakhusene i
Njalsgade. Hvor mange år og hvornår?
a. 2 år. Fra 2002 til 2004.
b. 8 år. Fra 2000 til 2008.
c. 34 år. Fra 1976 til 2010

VIRKSOMHEDER
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Iværksætteres gamerbriller
åbner for partnerskab med
e-sportsgiganten Astralis
E-sport vokser med fuld fart. Og gamere har brug
for mere udstyr end en tunet computer. Det unge
Bryggebaserede startup Blux har specialiseret sig i en
særlig type såkaldte blue light briller med ambitionen
om at styrke gamerens performance både på og uden
for serveren. Blux har netop indgået et partnerskab med
e-sportsgiganten Astralis om udviklingen af en blue light
brillekollektion dedikeret til gamere og e-sportsudøvere
på alle niveauer. Bryggebladet har mødt de tre unge
iværksættere
Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: PR

De tre stiftere af
Blux. Barndomsvennerne Emilia
Ciepiel, Kristian
Møller og Alexander Sterler.

redaktion@bryggebladet.dk

For mange er det nok svært
at begribe, at konkurrencer i computerspil – som
betegnelse e-sport dækker
over – er blevet stort og professionaliseret. I 2019 fik
Danmark endda en national
strategi for e-sport. Markedet for udstyr til gamere
vokser i takt med e-sporten,
og hvor klassiske sportsudøvere har brug for udstyr
som tennissko og svedbånd, så må særlige briller
i spil for gamere.
De tre stiftere af Blux
– barndomsvennerne Kristian Møller, Alexander
Sterler og Emilia Ciepiel –
gik tilbage i 2019 sammen
om at bringe de særlige
såkaldte blue light briller
på det danske marked. Brillerne skal begrænse eksponeringen af blåt lys fra
skærme.
– Forskning viser, at ved
at sidde i mange timer foran
skærmen og overeksponeres for kunstigt blå lys, kan
ens indre biologiske ur og
andre kropslige funktioner
forstyrres, hvilket kan have
konsekvenser for søvnen,
koncentrationen og ens
performance. Derfor har vi
udviklet en brille, der kan
mindske gener forårsaget
af meget skærmtid, sikre
en god kvalitetssøvn, hvor
man kan restituere ordentligt og optimere in-game
performance,
forklarer
Emilia Ciepiel.
Emilia Ciepiel fortæller, at
hun selv begyndte at bruge
blue light briller for vel 6-7
år siden. Ikke fordi hun var
gamer, men fordi hun var
bevidst om skærmes blå lys’
påvirkning af kroppen. De
blue light briller, der kunne
fås dengang, var ret store og
klodsede – lidt som svejserbriller. Nogle år senere faldt
Emilia Ciepiel over nogle
blue light briller fra Australien, der var meget lettere
og elegante. Herfra opstod
idéen om at bringe særligt
udviklede blue light briller
til det danske marked. Efterspørgslen har været stor
fra starten, og Blux har på
halvandet år solgt blue light
briller til mere end 15.000

danskere. Nu håber de unge
iværksættere at kunne tage
Blux til nye højder ved at
have landet en aftale med
e-sports-pionererne Astralis om at designe blue light
briller specielt til gamere.

Hjælp fra en uventet
kant
– Vi niver stadig os selv i
armen. Vi er utroligt stolte
og ydmyge over at kunne
indgå et samarbejde med en
banebrydende organisation
som Astralis. Fra vi startede
Blux, har vi altid vidst, at
e-sport ville være et oplagt
marked at gå ind på, da vores briller kan gavne gamere på alle niveauer. Ligesom
Astralis har haft det fra første dag, så har vi i Blux også
internationale ambitioner.
Vi ser frem til at introducere
kollektionen af blue light
briller til hele e-sporten,
som kan gavne alle gamere
på tværs af landegrænser,
alder, køn og niveau, fortæller Kristian Møller, der er
direktør hos Blux.
For iværksættere kan
det være afgørende at have

de rigtige forbindelser.
Kontakten til Astralis blev
dog skabt med hjælp fra
en uventet kant. Blux’ tre
stiftere har teamet op med
Danny Bredal, der som
investor bidrager med kapital og samtidig fungerer
som rådgiver og finansdirektør. Det viste sig, at
Danny Bredal benyttede
samme Body SDS-behandler som Astralis. Der blev
joket lidt med, at det kunne
være oplagt med et partnerskab, og det var Astralis med på:
– Fra første dag har vi i
Astralis arbejdet på at optimere forholdene for konstant at forbedre holdenes
præstationer og for at sikre,
vi hele tiden er foran udviklingen. Samtidig ønsker
vi at omfavne det positive
i gaming og e-sport, hvilket blandt andet indebærer
fokus på en balanceret og
positiv livsstil. En af forudsætningerne for at kunne
præstere over tid er fysisk
og mental balance, hvilket
ud over det åbenlyse blandt
andet kræver en god søvnrytme og restituering. Det

er én af årsagerne til, at vi
har indgået et samarbejde
med Blux om lanceringen
af deres nye blue-light briller, fortæller Jakob Lund
Kristensen, grundlægger af
Astralis, og fortsætter:
– Brillerne er designet
med feedback fra mere
end 1.000 gamere inklusiv
professionelle spillere fra
Astralis. Vi i Astralis glæder
vi os til at tage produktet i
brug og til at tilbyde præcis
samme briller til fans og gamere generelt. Brillerne vil
være tilgængelige online,

men selvfølgelig også i vores nye, to-etagers gamingmekka ved Tivoli, som åbner til sommer.

Gamerdesign
Den nye blue light brillekollektionen fra Blux og
Astralis er døbt VIZOR og
indeholder 4 forskellige
modeller. Hvor de blue-light
briller Blux i øvrigt sælger,
er kendetegnet ved designs,
der følger den almindelige
brillemode, så er VIZOR
tilpasset gamere ved ikke

at have nogen ramme om
den nedre del af brilleglasset, således at synsfeltet
ikke begrænses her. Det
er en feature, som gamere
specielt har efterspurgt.
Brillerne er desuden meget
lette, hvilket Bryggebladets
udsendte også kan konstatere på egen krop. Brillen
gør tydeligvis farvespektret
mere varmt – både på og
uden for en skærm.
De tre stiftere Kristian
Møller, Alexander Sterler
og Emilia Ciepiel bidrager
hver især med forskellige
erfaringer og kompetencer.
Kristian Møller og Sterler
har begge erfaringer som
selvstændige – Alexander
har blandt andet været med
til at udvikle en app, hvor
man kan bestille drikkevarer 24/7 og generel erfaring
med annoncering, for eksempel på Facebook. Emilia Ciepiel har en bachelor i
bioteknologi og læser nu på
kandidatdelen. Hun følger
med i forskningen inden for
området.
Brillerne vil i første omgang kunne bestilles på
firmaets hjemmeside (bluxglasses.com) og i Astralis’
kommende butik ved Tivoli.
Derefter forventer Blux at
lancere kollektionen i en
lang række butikker i hele
Norden. De forskellige modeller ligger prismæssigt i
intervallet cirka 500-1000
kroner.
Den lette gamerbrille som Blux har
designet i samarbejde med det
danske CounterStrike-hold
Astralis.
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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

Kirkemik
Savner du hygge og nærvær, så
kig ind til kaffe i Hans Tausens
Kirke alle torsdage kl. 13. frem til
sommerferien. Vi sidder oppe på
1. sal i kirken.

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

Herefter er ordet frit; vi vil gerne
høre kommentarer og gode ideer.

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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Rabarbertrifli med makroner vaniljecreme:

Bryggemad
med Brooker

Vaniljecreme
n ½ l. Piskefløde
n 3 æg
n 150 g sukker
n ½ vaniljestang
n 2 spsk. Maizena

Den syrlige starut
Rabarberen har en lang historie,
og dens aner kan spores tilbage
til Asien, hvor den via eksotiske
dyr får et nyt habitat i de danske
haver. Efter høst forvandles den
til klassikere som trifli, rødgrød
og marmelade
Tekst og foto: Stephan
Øhlers Brooker
redaktion@bryggebladet.dk

Rabarberen har meldt sin
ankomst i de danske haver
og supermarkeder, og man
ved, at sommeren er på vej,
når først stænglerne med
Dannebrogs farver, arriverer. Jeg tror ikke, at jeg
kan nævne en mere alsidig
råvare. Rabarberen er god
som dessert, kage, saft og
marmelade. Men den egner
sig lige så udmærket i det
salte køkken. Som tilbehør
til Kylling Danois, chutney
eller i salater, bagte, syltede
eller råmarineret, anvendelsesmulighederne er mange.
Rabarberen er en oxalsyreholdige grøntsag, og ja, det
er en grøntsag og ikke en
frugt, da man spiser stænglerne, og den er flerårig. Så

en grøntsag der anvendes
som en frugt, på linje med
at tomater er frugter, græskarret er et bær, og jordbærret er en nød... Botanisk set.

Fra Asien til
Blågårds Plads
Lige så alsidig den kan være
i køkkenet, lige så lang og
mangfoldig er dens historie.
På trods af at rabarberen af
mange bliver opfattet som
noget pæredansk, (bare
spørg Søren Sneglehus),
og indgår i mange klassiske danske serveringer, så
stammer planten fra Asien.
Rabarberen kommer til Vesten i 1700-tallet og blev hurtigt tillagt helsebringende
egenskaber, som gjorde, at
man i Kina forbød eksport.
Via kamelryg og smuglerruter bliver de eftertragtede

Denne opskrift er på min
personlige top-3 over
foretrukne desserter! Den
knaser, har syre og sødme,
og så smager den af sommerminder.

Kompot
n 500 g rabarber
n 200-250 g sukker
n ½ vaniljestang
n Lidt vand
n Et par håndfulde makroner

stængler fragtet til Vesten
og Europa, formentlig via
russiske handelsmænd. I
flere europæiske lande gør
planten hurtigt sin indflydelse gældende også på blandt
andet sproget. På dansk har
man udtrykket ”et rabarberkvarter”, som er et nedsættende udtryk om et boligkvarter. Udtrykket stammer
fra et område på Nørrebro
med Blågårds Plads som
den centrale del, hvor man
tidligere dyrkede rabarber.

land og dufte jordbær, purløg, æbler og græs, hvis
jeg lukker øjnene samtidigt med, at jeg smager
rabarber. Mindet om at
hive rabarberne op fra jorden, at overbringe dem til
køkkenet, som var de det
pureste guld, for dernæst
at sætte tænderne i grød,
marmelade, kage, saft eller hvilke herligheder de
blev forvandlet til, står lysende klart.
Hvis man bor på Bryggen, er adgangen til græs
og afgrøder måske begrænset, og hvis man
ikke er i besiddelse af kolonihave eller lignende,
bliver det endnu mere besværligt at have adgang
til de dyrebare stængler.
Men har man en altan, er
der mulighed for at dyrke
dem i krukker. Dog skal

Mormors køkken
Mad er minder, og for mig
er smagen af rabarber en
tur tilbage til min egen
barndom, hvor morfar gik
i haven og høstede, og
mormor tilberedte i køkkenet. Jeg kan næsten være
tilbage i haven i Nordsjæl-

Nyt fra bryggenet
Repræsentantskabsmøde afholdt
Det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde blev
afholdt torsdag d. 27. maj.
På mødet blev Matias
Stuven fra A/B Gullfoss
desuden valgt ind i bestyrelsen, og Kim Møller fra
B/S Isafjord blev valgt som
suppleant.
Det fulde referat af repræsentantskabsmødet vil
blive udsendt til repræsentanterne og publiceret på
Bryggenets hjemmeside så
snart, det er udarbejdet og
godkendt.

Admiralens Gaard
får Bryggenet

Har du ikke
Bryggenet endnu?

Ejerforeningen Admiralens
Gaard har besluttet at
melde sig ind i Bryggenet,
så deres 108 lejligheder
får mulighed for at benytte
Bryggenet fra efteråret.
Velkommen til alle admiralerne!

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.
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det være store krukker, og
hvis man har succes med
det, så har man rabarber
år efter år, da den generøse afgrøde kommer tilbage
igen og igen til glæde for
store og små.
Lad minderne begynde.
Se mere af Stephan Øhlers
Brookers madunivers på
instagramprofilen @madrytteren.

Preben
Ostenfeldt Gissel
”Rotten”
* 29. november 1946
† 17. marts 2021
Asken søsættes ved
lejlighed

Test din viden - svar
1.(a). Anva . Anva er en forkotelse
for Andelsforeningernes
Varehus. Stormagasinet flyttede
til Axeltorv i 1957.
2.(c). 2011. Pinen var oprindelig
en færge der sejlede mellem
Salling og Mors fra 1960 til 1986.
3. (b). Zulu Sommerbio. Der blev

viste film på storskærm i 2008
og 2009 i Havneparken.
4. (b). 8 år. Fra 2000 til 2008.
Sweet Silence har blandt andet
producerede sange for Gasolin,
Sort Sol, Metallica, Richie
Blackmore’s Rainbow, m. fl.

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

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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Fremgangsmåde:
Ingredienserne til kompotten kommes i en gryde og
koges, til rabarberne bliver
bløde og møre. Stil til side
og køl ned. Når der står
mellem 200 og 250 g sukker,
er det fordi, rabarbernes
indhold af syre varierer, så
frem med smageskeen, og
find den rigtige mængde.
Til konditorcremen hældes
fløden i en gryde, og mai-

zena røres ud i, så der ingen
klumper er. Dernæst tilsættes de øvrige ingredienser,
og gryden sættes på middelvarme, og der røres rundt.
Når den har været oppe og
koge, begynder cremen at
blive tyk og skal fjernes fra
varmen. Hæld cremen over
i en ny skål og køl af. Når
cremen er kølet af, kan den
eventuelt røres sammen
med lidt pisket fløde for at
gøre den mere luftig.
Triflien samles med knuste
makroner, kompot og creme.
Personligt fortrækker jeg
mange små lag i stedet for
få, således at man får lidt af
det hele på en skefuld.

Kundeservice

Bryggenets priser

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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Frejas bolig
Selv om hylden lige er
sprunget ud, så har den
mange år på bagen. Tag
et smut ind i hyldens
velduftende univers, og lært
blandt andet, hvordan du
undgår Hyldemors vrede
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Maj har været koldere end
en brøndgravers r.., og det
har ligesom, i hvert fald
mentalt, skubbet og samlet
forårets/sommerens blomstrende hav til nu. Man går
og cykler igennem bølger af
velduft og skønhed. Nu og
ugerne frem er hylden konge af velduft og lidt af kattetis. Det er som med parfume
og anden velduft mængden
der styrer, om vi opfatter det
kvalmt eller skønt.
Fr ug tba rhedsg udinden
Freja boede inde i hyldetræet, og ingen anden
busk/træ/plante har haft
så stor betydning for vores
forfædre. Hylden klarer
nok lige cuttet som dansk,
da den kom omkring den
tid, Ertebøllekulturen var
her 3000 -5000 år før vores

Neumanns
Natur

Den skønneste drik

tidsregning, og forhåbentlig har den givet dem lidt
ekstra smag til østers og
muslinger.

Lovløs hyld
Hylden er demokratisk
fordelt over hele landet,
da frøene fra de skønne
sortrøde bær om efteråret
spredes, efter de har været
en tur gennem fuglene. Vores forfædre oplevede ikke
meget demokratisk, men
interessant er det, at hylden aldrig er nævnt i lovene. Dengang var der love
om, hvem der havde ret til
hvilke træer, til bierne, til
vandet i åen og så videre.
Men da hyldens ved ikke
rigtig kan bruges som
tømmer, til redskaber, til
våben eller andet, var den
fattigmandens ressource
og blev brugt til alt muligt nyttigt som materiale,

lægeurt, overtro eller en
blanding af det hele.
Der har kørt en folkelig
overtro i et parallelt spor
til den enhver tid kristne
dogmatik, og vist helt op i
det 20. århundrede har man
hyldet hylden. Hvis man
ville fælde en hyldebusk eller skære grene af den, var

det tradition, at man – for
at undgå Hyldemors vrede
(gudinden Freja) – gik baglæns hen til træet og sagde
tre gange: ”Hyldemor, Hyldemor om få lov, giv mig
et stykke af din skov”. Selv
Judas, den laban, prøvede
at hænge sig i en hyld uden
held, siges det.

Hurra for hylden – højsommer og læskende
drikke.

Hylden er en gave til en
række bestøvere, der har
en fest. Den blomstrer som
en af de få danske træer/
buske ved sankthans – så
dens væren og duft er for
mange dansk mild midsommer.
Der er naturligvis ikke
hyld nok på Fælleden til
Bryggens 15.000 indbyggere, hvis I allerede er
klar til at producere store
mængder skøn midsommerdrik. Der skal være
noget at se på og noget til
insekterne. Har lige i dag
søndag været Fælleden
utro igen og cyklet rundt
på Vestvolden og i Vestskoven. Både der og sikkert
i hvert et hegn eller skovbryn kan I plukke hyld de
næste par uger og få essensen af sommer på flaske og
i glas.

