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samarbejde

Boldklubben Hekla og Rema 
1000 i Bryggens Bastion 
har indgået et samarbejde. 
Hekla får nye spilledragter. 
Rema 1000 får en hjælpende 
hånd i butikken af klubbens 
U13-drenge.

slap af

Bryggen har fået sit første 
kinesiske tehus. Og My Nghi 
Tan og Thomas Lam glæder 
sig til at slå dørene op for 
bryggeboerne, så de kan 
slappe af med en varm kop 
te.

For forbud

Soundboksstifter og CEO 
Jesper Thiel Thomsen mener, 
det vil være en fin idé at 
indføre et forbud med hans 
produkt i Havneparken. Det 
er nemlig slet ikke meningen, 
de skal bruges på Bryggen.

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

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

Skal vi også sælge din bolig?

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

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

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

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

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

sidste skål i skuret
Der bliver snart 
ringet til sidste 
udskænkning i det 
røde drikkeskur 
på Artillerivej. 
Skuret må vige 
pladsen for en ny 
daginstitution og 
et plejehjem, men 
brugerne kan se 
frem til at flytte 
ind i en ny pavillon 
med luksuriøse 
forhold som el og 
rindende vand. 
Der er meget at 
se frem til, men 
det bliver også et 
vemodigt farvel.
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HosAmal.dk • Egilsgade 4 • 2300 kbh S 
Online tidsbestilling eller på tlf: 2084 3136 

Hudpleje & SkønHedSklinik
HosAmal.dk

• CND Shellac

• Ansigtsbehandlinger 

• Spa pedicure & manicure 

• Oxygen ansigtsbehandling 

• Diamant peeling 

• Voksbehandlinger 

• Brudeopsætning 

• Gavekort

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

Det er begyndt at føles, som om 
hverdagen er tilbage. Vi må samles 
flere og flere, alt er begyndt at åbne, 
og mundbindene skal kun bruges i 
meget sjældne tilfælde. Det er dej-
ligt, og det gør, at vi kan gå som-
meren i møde med et smil på læben 
– endda et smil, som vores med-
mennesker rent faktisk kan se nu. 

Det bliver dog begrænset, hvor 
meget man kan komme på ferie i 

udlandet i år. Men Danmark har også meget at byde 
på. Det samme har Bryggen. Vi har samlet en sjat af 
de mange kulturelle tilbud, der er på Bryggen henover 
sommeren i midten af avisen. Du kan nemt tage det ud 
og gemme det. Derudover giver Bryggebladets natur-
vejleder Thomas Neumann gode råd til, hvordan man 
kan nyde naturen i løbet af sommeren. Og skulle du få 
lyst til at sanke lidt hybenrose, så har vores madskri-
bent Stephan Øhlers Brooker en læskende opskrift til 
dig.

Sommeren på Bryggen betyder også, at der samler 
sig en masse mennesker i Havneparken. Det har væ-
ret en tilbagevendende begivenhed i mange år. Det er 
dejligt, at der er masser af liv i vores bydel, men nogle 
gange kan meget liv blive til lidt for meget lyd, der over 
længere tid bliver til decideret støj. Det er der mange 
bryggeboer, der har kæmpet med i lige så mange år, 
som Havneparken har været et populært sted at til-
bringe varme dage. I år er der dog en mulighed for, at 
det kan blive en sommer med knap så meget støj. Der 
er kommet nye regler, der gør, at man ikke må spille 
forstærket musik i Havneparken efter klokken 20 i 
hverdage og efter klokken 22 i weekenden. Og lige så 
vigtigt, så har Københavns Politi for nyligt meldt ud, at 
de vil tage håndhævelsen af de nye regler meget alvor-
ligt henover sommeren. Jeg tror, der er mange bryg-
geboer, der vil se det, før de tror det. Men der er håb.

Fra hele Bryggebladets redaktion ønsker vi vores 
læsere og annoncører en rigtig god sommer. Vi tager 
også selv en, synes vi selv, velfortjent sommerferie og 
er tilbage med efterårets første avis den 12. august.

På gensyn!

NYHEDER

Beboerhjørnet  
Leifsgade 7 · 2300 København S
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God sommer
Forvaltning:  
– Kontakt os, hvis i har en holdning
Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, der står bag en ny nattelivskam-
pagne, der skal være med til at skabe balance mellem natteliv og nattesøvn, op-
fordrer bryggeboerne til at kontakte dem, hvis de har en holdning til kampagnen

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

– Jeg havde forventet mig 
meget af det asfaltklæb, så 
jeg blev meget skuffet, da 
jeg så dem. ‘Respekt for 
Bryggen’ kan jo betyde hvad 
som helst.

Sådan sagde Bettina Hart-
mann, der er administrator 
i facebookgruppen ‘Nej tak 
til Soundboks-støj på Is-
lands Brygge’, blandt andet 
i sidste nummer af Bryg-
gebladet. Hun undrede sig 
også over, hvorfor de lokale 
ikke blev spurgt om, hvor 
asfaltklæbene skulle sidde, 
da hun mente, at hun eller 
andre bryggeboere kunne 
have fundet nogle bedre 
steder end dem, Økonomi-
forvaltningen, der står bag 
kampagnen, har valgt. 

Derfor skrev vi til Øko-
nomiforvaltningen for at 
viderebringer Bettina Hart-
manns undringer og forslag.

Hvilke tanker ligger der bag 
placeringen af asfaltklæb?

– Asfaltklæb og plakater 
er placeret på udvalgte ste-
der, hvor vi erfaringsmæs-
sigt ved, at det kan være 
svært at sikre balance mel-
lem natteliv og nattesøvn. 
Asfaltklæbene klæber des-

værre hverken på græs eller 
grus, som der er meget af i 
Havneparken på Bryggen. 
Derfor kan vi ikke placere 
dem hvor som helst. Det er 
også vigtigt at understrege, 
at asfaltklæbene ikke er de 
eneste tiltag i kampagnen, 
Københavns Kommune har 
iværksat. Vi kommunikerer 
også til de unge gennem ek-
sempelvis sociale medier og 
plakater, skriver Økonomi-
forvaltningen i en mail.

Har forvaltningen spurgt 
de lokale, hvor det ville være 
bedst at placere dem?

– Vi har været i dialog med 
de lokale beboere om place-
ring af asfaltklæb gennem 
det lokale dialogforum, som 
består af repræsentanter fra 
beboerne, myndighederne, 

forenings- og erhvervsre-
præsentanter med videre 
på Islands Brygge. Vi opfor-
drede til, at man tog fat i Kø-
benhavns Kommune, hvis 
man havde en holdning til 
placering af asfaltklæb, skri-
ver Økonomiforvaltningen i 
en mail.

'Respekt for Bryggen' kan 
betyde mange ting. Hvorfor 
er der ikke en call to action 
på klistermærkerne? For ek-
sempel: Du må ikke spille høj 
musik efter klokken 20 i hver-
dagene?

– Vi vil gerne i dialog med 
københavnerne og opfordre 
til, at man husker at vise 
hensyn og tænker over sin 
adfærd i det offentlige rum. 
Derfor opfordrer vi til, at 
man viser respekt for de be-

boere, der bor i de områder, 
hvor der tit opstår larm og 
fester, når vejret er godt. Det 
mener vi, at vi gør med det 
budskab, skriver forvaltnin-
gen i en mail og fortsætter:

– Sideløbende med den 
nuværende kampagne har 
Københavns Kommune en 
vigtig kommunikationsop-
gave med at få fortalt kø-
benhavnerne, at det ikke 
længere er tilladt at afspille 
elektronisk forstærket mu-
sik på udvalgte steder som 
Havneparken efter bestemte 
tidspunkter. Det budskab 
fylder en del på Islands 
Brygge, og derfor forsøger 
vi at skabe en balance ved 
både at opfordre til, at man 
viser respekt og hensyn, 
samtidig med at plakater på 
området gør opmærksom 
på, at det ikke er tilladt at 
spille elektronisk forstærket 
musik på alle tidspunkter.

Ud over asfaltklæb og 
plakater som denne 
bruger kommunen 
også de sociale medier 
for at skabe opmærk-
somhed om deres nye 
kampagne, der skal 
være med til at skabe 
balance mellem natteliv 
og nattesøvn.

10.000 kroner til Fælledens krigere
Rollespillerne på Fælleden får 10.000 kroner fra Spar Nord Fonden

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

Der var gevinst til Bryggen, 
da Spar Nord Fonden ud-
delte ti gange 10.000 kroner 
til forskellige foreninger på 
Amager. Rollespilsfabrik-
kens juniorafdeling, der 
spiller på Amager Fælled, 
var nemlig blandt de heldi-
ge, der blev udvalgt. 

Amager Fælled-rolle-
spillerne har kørt siden 
2005 og har mellem 100 
og 150 spillere mellem 8 
og 18 år, selvom både yng-
re og ældre kan få lov til at 
være med, hvis de spørger 
om lov. Alle kan være med 
– også børn, der er helt 
nye i rollespil, og det er 
også muligt at låne både 
sværd og kostumer.

sød trold  
eller farlig varulv
Til stor glæde hos Gustav 
Elisasson, der står for Rol-
lespil Amager Fælled.

–  Vi er meget glade for 
de 10.000 der kan trans-
formeres om til en mon-
sterdragt, som kan skabe 
spændende fortællinger 
for vores deltagere. Vi sta-
dig er ved at finde ud af, 

om det skal være en sød 
trold, en farlig varulv eller 
noget helt tredje, fortæller 
han og tilføjer

– Vi er glade for, at Spar 
Nord kan hjælpe os med 
fortsat at skabe historier og 
venskaber gennem leg.

Gruppen laver børnerolle-
spil for børn mellem 8-13 på 
Amager Fælled. Kampag-
nerne foregår i foråret og 
efteråret plus en sommer-
lejr. Kampagnerne kører 
søndage i lige uger i foråret 
og efteråret.

– Vi er lige blevet fær-

dig med forårssæsonen. 
Selvom der har været Co-
rona-restriktioner, så har 
vi været mere end 100 del-
tagere de fleste gange. Vi 
har inddelt spillet i mindre 
grupper for at overholde 
restriktionerne. Når vi har 
været flest har vi været 
150, og færrest omkring 
80, fortæller han og fort-
sætter

– Det er en rigtig god 
måde at få de unge menne-
sker udenfor. Specielt i en 
tid hvor så meget andet er 
aflyst. Rollespil kan øve os i 

samarbejde, historiefortæl-
ling. Det styrker både fanta-
sien og empatien. Og så er 
det god motion.

Læs mere om juniorrol-
lespillerne på Fælleden på 
juniorrollespil.dk/amager-
faelled/

Juniorrollespillerne 
spiller på Fælleden 

hver anden søndag i 
forårs- og sommer-

månederne.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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www.bryggebladet.dk 

find os på:
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PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

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

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

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

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

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Hekla vinder 
Amagermesterskabet i fodbold
Heklas drenge fra årgang 2010 har for nyligt vundet 
Amagermesterskabet i fodbold. Et vigtigt element i sejren er 
Heklas fodboldfilosofi kaldet Den Orange Tråd. Ifølge den skal 
der blandt andet være plads til alle, og så er der mere fokus på, 
at spillerne selv skal finde løsningerne på banen

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Det kan godt være, at drøm-
mene om endnu en titel 
som europamestre i fodbold 
hænger i en tynd tråd for 
det danske herrelandshold 
(dette er skrevet inden Dan-
marks skæbnekamp mod 
Rusland). Men uden den 
samme store mediebevå-
genhed har Heklas årgang 
2010-drenge for få uger 
siden vundet Amagerme-
sterskabet i fodbold. Det er 
første gang, turneringen er 
blevet afholdt, så drengene 
kan bryste sig med at have 
vundet 100 procent af de 
gange, de har deltaget i me-
sterskabet.

Efter turneringens første 
dag lå det dog ikke i korte-
ne, at Hekladrengene ville 
løbe med trofæet. Ud af tre 
kampe blev det til én sejr, én 
uafgjort og et stort nederlag 
til favoritterne fra Sundby. 
Dagen efter tog de skeen 
i den anden hånd og vandt 
alle deres kampe. Blandt 
andet over Sundby.

– Det er jo helt perfekt, 
at de kan komme tilbage 
på den måde. De viser, at 
de har en god fighterånd. 
Når man først får lidt mod-
gang og så ender med at 
vinde det hele, jamen, så 
bliver det ikke bedre, siger 
Henrik Ekman, der er chef-
træner for årgang 2010 og 
fortsætter:

– Og pokalen er jo faktisk 
den største i hele Hekla. 
Drengene har selvfølgelig 
målt efter.

den Orange Tråd
Henrik Ekman er særlig 
stolt over, at Hekla kan 
vinde sådan et mesterskab 
som breddeklub. Og her 
tilskriver han klubbens 
fodboldfilosofi Den Orange 

Tråd som en del af grunden 
til, at drengene fra Hekla 
kunne løfte trofæet.

– Vi har brugt filosofien, 
siden årgangen startede op 
for seks år siden. Den er 
stærkt inspireret af DBU, 
der er kommet med deres 
bud, hvordan man skaber 
glade og selvstændige fod-
boldspillere, siger han.

Der er flere elementer 
i Den Orange Tråd. Et af 
grundelementerne er, at 
der skal være plads til alle. 
Det betyder blandt andet, at 

spillerne ikke bliver opdelt 
efter niveau, som man nok 
ellers ville gøre. Årsagen er 
simpelthen, at drengene ud-
vikler sig forskelligt.

– Vi har oplevet, at mange 
af dem, der har svært ved 
at koncentrere sig i starten, 
ender med at blive nogle af 
de bedste på holdet. Nogle 
af de allerstærkeste spillere 
til Amagermesterskabet 
var nogle af dem, der for 
nogle år siden rendte rundt 
og kiggede på blomster i 
stedet for at jagte bolden. 

Dem kunne vi måske have 
tabt, hvis vi havde niveauop-
delt, siger Henrik Ekman.

egne løsninger
Et andet vigtigt element i 
Den Orange Tråd er, at spil-
lerne selv skal komme med 
løsningerne inde på banen. 
Træneren står ikke på si-
delinjen og råber, hvad de 
skal, det skal de selv finde 
ud af og kommunikere vi-
dere til hinanden.

– Det var meget abstrakt 
for dem i starten. Jeg kun-
ne for eksempel bede dem 
om selv at sætte hold til en 
træning, og så var der syv 
angribere. Men når jeg så 
spurgte ind til, hvad de så 
skulle gøre, når modstande-
ren havde bolden, så kunne 
de godt se, at det ikke du-
ede. Så nu kan de sagtens 
selv sætte et balanceret 
hold, siger Henrik Ekman 
og fortsætter:

– De har fået en meget 
stærk taktisk forståelse for 
fodbold på den måde.

Har du nogle eksempler 
på, at drengene selv er kom-
met på en løsning på banen, 
der har givet pote?

– Jamen, det gør de jo hele 
tiden. Det er dem selv, der 
kommer på spillet på ba-
nen. Jeg har bare givet dem 
værktøjerne til at kommuni-
kere og tænke taktisk, siger 
han og fortsætter:

– Det har nok kostet lidt i 
starten, men vi kan jo se, at 
det har båret frugt nu.

Heklas målmand på 
finaledagen til Amager-
mesterskaberne, Oskar 
Sundquist, står her med 
fodboldklubbens største 
pokal. Han blev kåret til 
man of the match i én af 
kampene på finaledagen.

Slagterens Smørrebrød & Delikatesse  
ønsker alle skolebørnene en rigtig god sommerferie.  

Sommer. Grill. Middage. Frokoster. Smørrebrød. Forretter. 
Store buffeter. Stort eller småt. Send gerne Mor og Far i vores 

retning - hvor vi står klar til at imødekomme deres ønsker.

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

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.

find os på:

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

FACEBLADET
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR
redation@bryggebladet.dk

Det kommer nok ikke som 
nogen nyhed for de fleste 
bryggeboere, at der med sol 
og sommer også kommer 
støj og skidt i Havneparken. 
Sådan har det været i snart 
mange år. Men de seneste 
år er der kommet noget ny 
teknologi, der især har øde-
lagt nattesøvnen for mange 
af de bryggeboere, der bor 
langs havnen. Der er selv-
følgelig tale om *Sound-
boks, som er blevet den 
helt store fjende for mange 
lokale med søvnmangel. 
Hvilket facebookgruppen 

‘Nej tak til Soundboks-støj 
på Islands Brygge’ er et 
tydeligt eksempel på. For 
nylig er der dog kommet 
nye støjregler i Havnepar-
ken, der betyder, at der skal 
være slukket for musikken 
efter klokken 20 i hverda-
gen og efter klokken 22 i 
weekenden. Men hvad siger 
Soundboks' medstifter og 
CEO Jesper Theil Thomsen 
til de nye regler, der gør det 
sværere for hans kunder at 
bruge deres produkt?

– De regler bakker vi 
op om. Soundboks er ikke 
skabt til at skrue op på max 
inde på Islands Brygge. Vi 
har slet ikke noget ønske 
om, at vores produkt skal 
bruges på Islands Brygge. 
Og hvis de nuværende støj-
regler ikke fungerer for be-
boerne, så bakker vi også 
op om strammere regler, si-
ger Jesper Theil Thomsen.

For forbud
Hvis det kom på tale at ind-
føre et decideret forbud 
mod Soundboks i Havne-
parken, så vil man heller 
ikke høre nogen protester 
fra Jesper Theil Thomsen. 
Han påpeger endda, at 
Soundboks har taget flere 
forskellige tiltag for at gøre 
deres brugere opmærksom 
på, at de skal være hen-
synsfulde på blandt andet 
Islands Brygge.

– Vi har blandt andet et 
kort på vores hjemmeside, 
hvor vi har markeret hele 
Islands Brygge som en så-
kaldt living zone, hvilket 

vil sige, at det er et område, 
hvor der skal vises særligt 
hensyn til dem, der bor 
der. Derudover sender vi 
en push-besked ud til alle 
dem, der har vores app hver 
fredag for at minde dem 
om, at de skal huske at vise 
hensyn, siger Jesper Theil 
Thomsen.

Han mener også, at pla-
nerne om et kommende 
kommunalt ordenskorps er 
en god idé, som han håber 
kan være med til at gøre 
håndhævelsen af støjreg-
lerne i Havneparken mere 
konsekvente.

Pladsmangel
Men hvis festen helt skal 
lukkes ned i Havneparken, 
så flytter den bare til at an-
det sted, hvor den kommer 
til at genere dem, der bor i 
nærheden der. Derfor me-
ner Jesper Thiel Thomsen, 
at det kræver lidt mere end 
strammere regler, hvis man 
vil støjen til livs.

– Vi bliver dog nødt til 
at gøre mere end bare re-
gulering, hvis vi ønsker at 
løse problemet, og ikke blot 
flytte det. Vi skal anvise 
nogle steder, hvor de unge 
kan være sammen, uden at 
andre er tvangsindlagte til 
at miste deres nattesøvn, 
siger Jesper Theil Thomsen 
og fortsætter:

– Vi har set en udvikling 
gennem de seneste år, hvor 
de unge søger mere ud for 
at være sammen, hvor de 
selv kan styre musikken og 
vælge, hvilke mennesker de 

er sammen med – modsat 
på for eksempel en bar. Den 
kulturændring bør vi om-
favne og ikke undertrykke, 
hvis vi vil komme problemet 
til livs. Og det kan vi gøre 
ved at give ungdommen 
mulighed for at udfolde sig 
uden at være til gene for an-
dre.

Her peger han blandt an-
det på, at Københavns Kom-
mune i et tidligere projekt 
har fundet flere forskellige 
områder, der kan ændres til 
at være festivalpladser uden 
at være til gene for boligom-
råder.

HAvNEpARkEN

soundboksstifter 
støtter strammere 

støjregler
Soundboksmedstifter og CEO 

Jesper Theil Thomsen så gerne, 
at støjreglerne i Havneparken 
blev strammet yderligere, hvis 

det kunne sikre beboernes 
nattesøvn. Han mener slet ikke, 

at der burde være Soundboks på 
Islands Brygge

soundboks CeO og 
medstifter Jesper Thiel 

Thomsen mener slet ikke, 
at hans produkter hører 

hjemme på Islands Bryg-
ge. Han så dog gerne, at 
kommunen fandt steder, 

hvor unge kunne være 
sammen uden at være til 

gene for andre.

»
soundboks er ikke skabt 
til at skrue op på max 
inde på islands Brygge. 
Vi har slet ikke noget 
ønske om, at vores 
produkt skal bruges på 
islands Brygge. Og hvis 
de nuværende støjregler 
ikke fungerer for 
beboerne, så bakker vi 
også op om strammere 
regler.

»
Vi har set en udvikling 
gennem de seneste år, 
hvor de unge søger mere 
ud for at være sammen, 
hvor de selv kan styre 
musikken og vælge, 
hvilke mennesker de er 
sammen med – modsat 
på for eksempel en 
bar. den kulturændring 
bør vi omfavne og ikke 
undertrykke, hvis vi vil 
komme problemet til 
livs. Og det kan vi gøre 
ved at give ungdommen 
mulighed for at udfolde 
sig uden at være til gene 
for andre.
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Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

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

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

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

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

Den lille 
lokale fordel, 
der gør 
forskellen
Vi vil allerhelst være helt tæt på. Både når vi 
rådgiver dig, og når vi støtter lokale initiativer 
og projekter. Men vi vil også kunne levere den 
specialiserede service, du har brug for. 
Det er faktisk vores allerstørste styrke – at vi både 
er lokale og landsdækkende. 

Ring på 96 16 17 46 og hør hvad Peter, René 
eller en af deres kompetente kolleger kan 
gøre for dig og din økonomi.

Jorden bliver gødet for skolehaven
Arbejdet med at gøre jorden under den kommende skolehave på Artillerivej 
klar til dyrkning er gået i gang. Allerede efter sommeren kan brygge-børn få 
jord under neglene, når der skal plantes blomster som en del af gødningen

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

En stor gravko har de sidste 
par dage gravet i jordover-
fladen på Artillerivej 69H; 
der hvor Islands Brygges 
Skolehave inden længe sky-
der op. Gravkoen fjerner de 
øverste cirka 50 centimeter, 
fordi jorden er lettere for-
urenet. Det fortæller leder 
af skolehaven Johanna Lun-
dell. 

Derefter skal der lægges 
ny og lækker jord på, der 
skal skabe gode betingelser 
for dyrkning fremadrettet. 
Opskriften er Johanna Lun-
dells egen.

– I bunden vel modnet 
kompost. Derpå hestegød-
ning som inokuleres med en 
levende kultur bestående af 
mikroorganismer så som 
regnorme med mere og så 
til sidst et lag vækstmuld til 
at så i, forklarer hun. 

Blomsterhav
Til september får børnene 
lov til at komme på banen. 
Der skal der nemlig laves 
såkaldt ‘grøngødning’, hvil-
ket betyder, at der bliver 

sået en række forskellige 
planter og blomster i jorden. 
Når de spirer og blomstrer 
til foråret, suger de næring 
til sig fra blandt andet luf-
ten, som de så overfører til 
mulden. 

Nogle vil måske kunne 
huske, at der for få år siden 
pludselig opstod en stor, flot 
blomstermark på den del af 
grunden på Artillerivej 69H, 
hvor Børnehuset Fælleden 

ligger i dag. Det var blandt 
andre Johanna Lundells ar-
bejde, fordi skolehaven på 
det tidspunkt var planlagt 
til at ligge netop der, og gød-
ningen af jorden var gået i 
gang. Haven er siden blevet 
flyttet til den anden ende af 
grunden, og gødningsarbej-
det er startet forfra. 

Den store, smukke blom-
stereng, der skød op ved 
Selinevej i sommeren 2017, 

var således også en del af 
gødningsprocessen forud 
for etableringen af den kom-
mende byskov.

det øverste lag af den 
forurenede jord på 

Artillerivej 69H bliver 
skrabet væk, så der kan 

blive lagt ny og plan-
tevenlig jord ud til den 
kommende skolehave.
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Bryggens 
bolddrenge 
hjælper i 
butikken
Hekla Boldklub har lavet et samarbejde med Rema 
1000 i Bryggens Bastion. Hvis klubbens U13-
drenge hjælper med at trimme varerne i butikken, 
så får de til gengæld sponsoreret nye spilledragter. 
Cheftræner Jack Nedovic mener, at det giver 
drengene dannelse og en følelse af ejerskab

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

Heklas U13-drenge skal 
arbejde for at få tøj på krop-
pen. Boldklubben har nem-
lig lavet en aftale med Rema 
1000 i Bryggens Bastion 
om, at butikken sponserer 
klubbens nye spillertøj, hvis 
drengene til gengæld giver 
en hånd med i butikken.

Det er drengenes chef-
træner, Jack Nedovic, der 
står bag initiativet. Og for 
ham handler det om, at 

drengene skal lære noget 
om ansvar og samtidig give 
dem en følelse af ejerskab 
over det nye spillertøj.

– Vi har været hernede en 
gang tidligere med at andet 
hold drenge, siger Jack Ne-
dovic i baglokalet i Rema 
1000 i Bryggens Bastion og 
fortsætter:

– De havde spillertrø-
jerne på, så de fik en masse 
spørgsmål fra kunderne 
om, hvordan det kunne 
være, at de hjalp til i butik-
ken. De voksede bare helt 
vildt af at få den anerken-
delse, og så får de jo også 
snuset lidt til, hvordan det 
er at have et fritidsjob.

Desværre var det ikke 
muligt for det næste hold 
drenge at have spillertrø-
jerne på, fordi de havde væ-
ret til kamp i weekenden, og 
trøjerne derfor var til vask.

– Men det understreger jo 
bare, at vi har brug for no-
get nyt spillertøj, siger Jack 
Nedovic med et smil.

Og det er den helt store 
pakke, der er i vente for 
drengene som tak for de-

res hårde arbejde. De får 
selvfølgelig et sæt spiller-
tøj. Men derudover får de 
også, og hold nu fast, en 
træningsdragt, en rygsæk, 
en støvletaske, en regn-
jakke, en hoodie og en træ-
ningswindbreaker.

– Det er lidt ligesom de 
professionelle spiller, siger 
Jack Nedovic.

et krav
Mani Sasler, der er købmand 
i Rema 1000 i Bryggens Bas-
tion, er glad for samarbejdet. 
Han er ikke vant til, at det på 
den måde er et samarbejde, 

når man vælger at sponso-
rere noget. Man plejer bare 
at give en sjat penge, og så 
kommer ens logo på spiller-
trøjen, men denne gang var 
det anderledes.

– Det var jo simpelthen et 
krav fra Jacks side, at spil-
lerne skulle give en hånd 
med i butikken, siger Mani 
Sasler og griner, inden han 
fortsætter:

– Det synes jeg, var en fed 
idé. Det er godt, at drenge-
ne oplever, at de ikke bare 
kan få noget uden også at 
yde lidt. Og så er det jo su-
perhyggeligt at have spiller-
ne her, og det lyder til, at det 
er en fed oplevelse for dem.

Han havde i noget tid gået 
og luret på, om der var no-
get, han skulle sponsorere, 
og da Jack Nedovic kontak-

tede ham, så han det som en 
åbning.

– Min egen pige på 7 år er 
lige startet i Hekla, så jeg 
er glad for, at jeg kan spon-
sorere dem, siger Mani 
Sasler.

Fastholdelse
Ud over at samarbejdet 
med Rema 1000 giver 

drengene en følelse af an-
svar og ejerskab, så skal 
de også være med til at 
fastholde dem i klubben. 
Det er meget normalt, at 
der falder en del fra, når 
de kommer op og er 13-14 
år, og så kræver det lidt 
ekstra, hvis de skal blive i 
klubben.

– Det håber jeg, at det 
her samarbejde kan være 
med til at gøre. Derudover 
så kan vi forhåbentlig få 
nogle flere samarbejder 
med andre virksomheder 
på Bryggen, så vi på den 
måde kan komme på nogle 
flere ture, hvor vi holder 
egenbetalingen nede, si-
ger Jack Nedovic.

Det er nemlig især tu-
rene, der er en vigtig re-
ferenceramme for dren-
gene, så hvis de kan få 
f lere af dem, hvor alle kan 
komme med, kan det også 
være med til at holde dem 
i klubben.

– Vi søger flere spon-
sorer til de kommende 
årgange i Hekla. Så vi hå-
ber, at der er flere brygge-
virksomheder, der kan se 
fidusen i at sponsorere os 
og samtidig få nogle fod-
boldspillere ud til at give 
en hånd med, siger Jack 
Nedovic.

»
det er godt, at drengene 
oplever, at de ikke bare 
kan få noget uden også 
at yde lidt. Og så er det 
jo superhyggeligt at have 
spillerne her, og det 
lyder til, at det er en fed 
oplevelse for dem.

Mani Sasler,  
købmand i Rema 1000

»
Vi søger flere sponsorer 
til de kommende 
årgange i Hekla. så vi 
håber, at der er flere 
bryggevirksomheder, 
der kan se fidusen 
i at sponsorere os 
og samtidig få nogle 
fodboldspillere ud til at 
give en hånd med.

Jack Nedovic,  
cheftræner for U13-

drenge i Boldklubben 
Hekla

Købmand Mani 
sasler fortæller 

drengene fra He-
kla, hvordan man 

trimmer hylderne i 
Rema 1000.

Heklas U13-drenge 
arbejdede ihærdigt i 
Rema 1000 i Bryggens 
Bastion for at sikre sig 
et sponsorat til nye spil-
ledragter.





8 BRYGGEBLADET   24. Juni  2021BuTiksNYT

en bryggedrøm for 
et bryggebarn
Amal Attaheri har for nyligt åbnet 
hudpleje- og skønhedsklinikken Hos 
Amal i Egilsgade. Hun er født og 
opvokset på Bryggen, så det er en 
drøm, der gik i opfyldelse, da hun 
slog dørene op i kvarteret. Nu er 
drømmen, at den nye skønhedsklinik 
bliver Københavns bedste og 
smukkeste

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

Det var en drøm, der gik 
i opfyldelse, da Amal At-
taheri fik muligheden for 
at overtage lokalerne i 
Egilsgade 4. Hun er født 
og opvokset på Bryggen, 
så muligheden for at have 
sin egen hudpleje- og skøn-
hedsklinik i den gamle del 
af Bryggen har altid været 
noget, hun engang håbede, 
at hun ville opnå. Og nu er 
det lykkedes.

– Det er virkelig en bryg-
gedrøm for et bryggebarn, 
der er gået i opfyldelse, si-
ger hun.

Hudpleje- og skønheds-
klinikken hedder Hos Amal 
og tilbyder en bred palette 
af hudpleje- og skønheds-
behandlinger. Blandt andet 
oxygen ansigtsbehandling, 

voksbehandlinger, spa pedi-
cure og manicure og shellac 
negle.

den bedste
Da Bryggebladet taler med 
Amal Attaheri, er klinikken 
endnu ikke officielt åbnet. 
Der er stadig et rend af di-
verse håndværkere, men 
hun regner med at være 
færdig omkring starten af 
juli.

– De to sidste store ting, 
jeg mangler, er facaden og 
gulvet, og det, håber jeg, 
kan blive færdigt inden for 
de næste to til tre uger. Der-
udover er der kun indret-
ningen, og den kan jeg tage 
løbende, siger hun.

Hun har arbejdet i bran-
chen siden 2011 og har, ind-
til hun fik lokalerne i Egils-
gade for en lille måneds tid 

siden, haft en hjemmeklinik 
på Bryggen. Den blev dog 
praktisk taget lukket ned, 
da covid-19-restriktionerne 
gjorde det umuligt at lave 
sk ønhedsbeha ndl inger. 
Men det betød ikke, at Amal 
Attaheri bare sad på hæn-
derne. Hun brugte tiden på 
at lave en ny hjemmeside, 
som hun gerne ville have 
var ‘så nem at bruge som 
overhovedet muligt’. Og så 
dukkede lokalerne i Egils-
gade pludselig op og gav 
hende helt nye muligheder.

– Det betyder, at jeg en-
delig kan folde mine vin-
ger ud og gøre det på min 
måde. Jeg kan selv bestem-
me, hvordan klinikken skal 
indrettes, og det glæder jeg 
mig helt vildt til at komme 
videre med. Jeg må sige, 
at det her er drømmeloka-
let i drømmebydelen, siger 
Amal Attaheri.

Hun føler allerede, at na-
boer og nye og gamle kun-
der har taget godt imod 
hende. 

– Jeg elsker den lokale 

støtteånd, der er her på 
Bryggen. Jeg synes, den er 
bedre end i andre bydele, 
siger hun.

Selv om hun ikke er kom-
met helt på plads, så er det 
ikke noget, der generer 
kunderne. De ved godt, at 
det bare er et spørgsmål om 
tid, før klinikken kommer 
til at stå skarpt. For ambitio-
nerne hos Amal Attaheri er 
høje.

– Jeg vil gerne have, at 
det skal være den bedste og 
smukkeste skønhedsklinik 
i København. Jeg gider ikke 
bare være en del af mæng-
den, siger hun.

Bestået
Men hvor kommer Amal At-
taheris interesse for hudple-
je- og skønhedsprodukter 
så egentlig fra?

– Den har altid været der. 
Det har altid betydet meget 
for mig, at man passer på 
sig selv. Jeg har tidligere ar-
bejdet i sundhedssektoren 
og har blandt andet været 

handicaphjælper. Så jeg er 
meget bevidst om, at jeg ser 
mennesket, når de kommer 
ind i min klinik, og ikke 
bare de problematikker de 
har. Der er ikke to kunder, 
der er ens, så man skal 
møde dem der, hvor de er, 
siger Amal Attaheri.

Eftersom hun er født og 
opvokset på Bryggen og har 
haft en hjemmeklinik her, 
så har hun allerede et stort 
netværk på Bryggen. Men 
det er ifølge hende ikke helt 
tilfældigt, hvis kunderne 
vender tilbage.

– Når du møder en kunde 
første gang, så ved du først, 
om du har bestået, når kun-
den kommer tilbage anden 
gang. Så jeg sørger for, at 
jeg altid gør mit allerbedste, 
hver gang der komme en 
kunde ind ad døren. Om det 
er første gang jeg ser dem, 
eller om det er en stamkun-
de, siger Amal Attaheri og 
fortsætter:

– Derfor har jeg heller 
ingen planer om at hyre no-
gen til at stå i klinikken og 

så bare være ejeren. Jeg vil 
selv være der, for jeg ved, at 
der ikke er nogen, der kan 
gøre det lige så godt som 
mig.

Mænd og kvinder
Hvad fremtiden bringer på 
lang sigt for Amal Attaheri 
er endnu uvist, men på kort 
sigt har hun nogle idéer til 
nye tilbud.

– Jeg har planer om at lave 
brudestylinger nu, hvor 
man snart igen kan holde 
bryllupper. Derudover vil 
jeg også gerne gøre det mu-
ligt, at man kan holde sin 
polterabend her, så bruden 
og brudepigerne rigtig kan 
blive forkælet, siger hun.

Selv om størstedelen af 
Amal Attaheris kunder er 
kvinder, så oplever hun, at 
der er flere og flere mænd, 
der gerne vil have for ek-
sempel en ansigtsbehand-
ling eller en spa pedicure 
og manicure.

– Der er flere mænd, der 
også er begyndt at gå op 

i deres krop og i velvære. 
Og nogle gange siger en 
af mine kvindelige kunder 
efter en behandling, at de 
også lige vil bestille en til 
deres mand, for det ville 
han nok blive glad for, siger 
hun.

Amal Attaheri er i 
gang med en ansigts-
behandling i sine nye 
lokaler i Egilsgade 4.

»
Jeg vil gerne have, 
at det skal være den 
bedste og smukkeste 
skønhedsklinik i 
København. Jeg gider 
ikke bare være en del af 
mængden.

»
Jeg har ingen planer om 
at hyre nogen til at stå i 
klinikken og så bare være 
ejeren. Jeg vil selv være 
der, for jeg ved, at der 
ikke er nogen, der kan 
gøre det lige så godt som 
mig.
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❚SPORT

Volleyturnering i Havneparken

I næste uge opstår en 
ny sommertradition, når 
b e a c h v o l l e y t u r n e r i n g 
‘Brygge Beach Open’ bli-
ver afviklet for første gang. 
Turneringen, der løber over 
to dage fra lørdag den 3. til 
søndag den 4., er arrangeret 
af den nystiftede forening 
‘Volley Islands Brygge’ og 
er støttet af Amager Vest 
Lokaludvalg.

Alle uanset niveau kan 
stille med et hold på mel-
lem 3 og 5 deltagere. De fire 
hold, der har vundet flest 
kampe lørdag, går videre 
til semifinalerne om sønda-
gen, hvor turneringens vin-
der også findes ved finalen 
klokken 13:30. 

Brygge Beach Open 
på beachvolleybanerne i 
Havneparken den 3. og 4 
juli. Uddybende information 
inklusiv det fulde program 
for dagene kan findes på 
festivest.nemtilmeld.dk. Læs 
også mere på facebookeven-
tet ‘Brygge Beach Open’ eller 
på foreningen Volley Islands 
Brygges hjemmeside på vol-
leyib.weebly.com/

For første gang 
afvikles volleytur-
neringen ‘Brygge 

Beach Open’ i 
weekenden 3. og 

4. juli.
Foto: Andreas 

Kirkeskov

❚MARKED

Markedsdage ved 
vandet hele sommeren

Öresundsmarkedet har alle-
rede været forbi Bryggen et 
par gange denne sommer, 
men der er stadig mere at 
vente. Selvom markedet 
drager videre til Nykøbing 
Sjælland og Dragør Havn 
– hvor konceptet har sin op-
rindelse - vender det stærkt 
tilbage til Havneparken to 
weekender i juli og august. 

Ud over masser af mad, 
snacks og kolde forfrisknin-
ger er der også mulighed for 
at gå på opdagelse i de man-
ge stadeholderes forskellige 
tilbud. Det være sig beklæd-
ning, sten og krystaller eller 
mad- og delikatessevarer. 

Öresund Marked i Havne-
parken i weekenderne 16.-18. 

juli og 27.-29. august. Læs 
mere på oresundsmarkedet.
com eller på facebooksiden 
‘Öresundsmarkedet’.

❚UDSTILLINg

Fotos af en by for alle
For sjette gang har Dansk 
Arkitektur Center afviklet 
deres åbne fotokonkur-
rence ‘Fang Din By’, hvor 
både amatør- og profes-
sionelle fotografer fra hele 
Danmark har haft mulig-
hed for at indsende fotos af 
deres by og den arkitektur, 
der omgiver dem. Delta-
gerantallet er steget år for 
år, men denne udgave af 
konkurrencen slog alle re-
korder med mere end 4000 
bidragydere. 

Konkurrencens tema var 
‘en by for alle’, hvilket af-
stedkom billeder af byer, 
når de er både mest inklu-
derende og mest segrege-
rende. 

Selve udstillingen blev 
åbnet fredag i sidste uge, 
hvor konkurrencens vin-
dere også blev kåret. Det er 
dog muligt at opleve alle de 
udtagede fotos, der er ud-
stillet på Bryghuspladsen 
foran BLOX, frem til den 7. 
oktober.

Fotoudstillingen Fang Din 
By på Bryghuspladsen foran 
BLOX frem til den 7. oktober. 
Udstillingen er gratis. Læs 
mere på DAC.dk

imam Ali-moskeens turkisblå 
kuppel fanget fra et vindue i 

Nordvest. 
Foto: Cæcilie saul

Vejret har indtil videre 
været med Öresunds-

markedet, de weekender 
det allerede har tilbragt 

på Bryggen.
Foto: Andreas Kirkeskov
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deT sKer  
På BryGGen
Hver måned er der be-
givenheder 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

❚KONCERT

ekkooktet påkalder 
afrocubanske guder 
i kulturhuset

Der bliver trængsel på 
scenen, når de otto med-
lemmer af gruppen Ekko-
zone indtager Kulturhuset 
Islands Brygge med deres 
crossover mellem klassisk 
og rytmisk musik, der på 
denne aften får et eksotisk 
pift af polyrytmer og avant-
gardistiske klange.

Aftenens overskrift er 
‘Orula’, som er navnet på 
en ånd i den synkretisti-
ske afrocubanske religion 
Santeria. Det betyder kort 
fortalt, at Orula er den afro-
cubanske pendant til en 
katolsk helgen. I Orulas til-
fælde Frans af Assisi.

Musikalsk kommer det til 
udtryk med eksotisk slag-

tøj, to klaverer og en række 
blæseinstrumenter, når Ek-
kozone opfører kompositio-
ner af den cubanske mester-
komponist Louis Aguirre. 
Det er stærk og dragende 
musik.

Koncert med ensemblet 
Ekkozone i Kulturhuset Is-
lands Brygge lørdag den 26. 
juni klokken 20:30. Billetter 
koster 100 kroner + gebyr og 
kan købes på billetto.dk

❚BØRN

Hyld den magiske natur
I fire dage i juli åbner ‘Den 
Magiske Café’ i lysthuset i 
Kulturhuset Islands Bryg-
ge. Her inviterer Liselotte 
Justesen, der er indehaver 
af firmaet RooMMakeR, 
der skaber forløb og fortæl-
linger i rum, til åbent som-
merværksted for børn. 

I den magiske café arbej-
des med fund fra den om-
givende natur på Amager 
Fælled. Sammen og hver for 
sig skaber børnene unikke 
værker, der bliver udstillet i 
kulturhusets nye klimahub 
‘Biokuben’ i hele juli måned.

Den magiske café: Åbent 
sommerværksted i Kulturhu-
set Islands Brygge fra tirsdag 
den 29. juni til fredag den 2. 
juli. Værkstedet er gratis men 
kræver billet, der kan hentes 
kvit og frit på billetto.dk

❚NATUR Og POLITIK

naturtur med Amager Fælleds Venner
Henover hele sommerferien 
arrangerer Amager Fælleds 
Venner en række guidede 
ture på Fælleden under 
overskriften ‘Fra Natur til 
beton – en grøn udvikling’. 
Hver anden søndag i juni, 
juli og august tager fæl-
ledvennerne interesserede 
med på en tur omkring byg-
gefeltet på Amager Fælled 
og fortæller om, hvad der 
rører sig i krat, busk og 
græs i de forskellige om-
råder, samt hvad det kom-
mende byggeri vil betyde 
for plante- og dyrelivet. 

Amager Fælleds Venner 
er en borgergruppe og inte-
resseorganisation, og afsæt-
tet for de guidede ture er, at 
“Det ikke er for sent at stop-

pe det planlagte byggeri”.
Der er også opsat en bod 

på Fælleden, hvor det vil 
være muligt at købe merc-
handise og lave gratis bad-
ges.

gratis guidede ture på 
Amager Fælled med Amager 
Fælled Venner den 27. juni, 
11. juli, 25. juli og 8. august 
klokken 12 og igen klokken 
14. Turen starter Vagthussø-
en og varer cirka halvanden 
time. Tilmelding er ikke nød-
vendig. Spørgsmål kan rettes 
til info@amagerfaelled.dk

❚EKSTREMSPORT

Vanvidscyklister 
på BLOX
Energidrikken Red Bull har 
efterhånden gjort det til en 
del af sit brand, at stå bag 
nogle af de mest hovedry-
stende latterlige sportsud-
foldelser, man kan komme 
på, der dog altid efterlader 
publikum med åben mund 
og polypper. Det var som 
bekendt deres navn, der 
stod på ryggen af Felix 
Baumgartner, da han i 2012 
sprang ud fra en ballon fra 
38.969 meters højde. Mere 
jordnært har de fire gange 
arrangeret udspringskon-
kurrencen ‘Cliff Diving’ fra 
taget af Operaen i Køben-
havn.

I år bliver København 
centrum for en af verdens 
vildeste og absolut mest 
spektakulære mountainbi-
ke-events, når klodens 20 
bedste freestyle mountain-
bike-ryttere den 17. juli 
lægger vejen forbi byen for 
at imponere med deres hals-
brækkende tricks og stunts. 

Det hele foregår fra taget 
af BLOX på Sjællandssiden 
af havneløbet. Rytterne be-
gynder deres løb fra taget 

af bygningen og fortsætter 
ad en rampe, der hænger i 
en kran over Københavns 
havn, inden de vender og 
laver det ultimative fina-
letrick på en 14 meter høj 
kæmperampe på Søren Ki-
erkegaards Plads. Det bli-
ver uden tvivl lige så vanvit-
tigt, som det lyder.

På grund af coronare-
striktioner bliver arrange-
mentet desværre en anelse 
mindre folkeligt, end tid-
ligere arrangementer, der 
har været åben for alle. Der 
er således kun plads til 2000 
tilskuere, og det kræver bil-
let at få adgang. 

Red Bull Copenride ved 
BLOX den 1. juli klokken 15-
20. Billetter koster 95 kroner 
og kan købes på eventbrite.
com

red Bull Copenride er et 
gold-event på den prestige-
fulde FMB World Tour, hvor 

verdenseliten konkurrerer i at 
lave de bedste og mest kom-
plicerede tricks på ekstremt 

spektakulære ramper.

❚LyD

Fredagsbar 
på Fælleden 

Oplev Amager Fælled med 
alle sanserne. Lydvandrin-
gen ‘Øl og Ørkenvandring’ 
guider til en anderledes tur 
på Fælleden, der med fordel 
kan nydes i godt selskab og 
med en kølig forfriskning i 
hånden. Det eneste det kræ-
ver er, at du downloader ap-
pen ‘Øl og ørkenvandring’ 
og medbringer en opladt te-
lefon, hovedtelefoner og øl 
eller andre læskende drik-

ke til at slukke tørsten med.

Lydvandringen ‘Øl og Ør-
kenvandringen’ på Amager 
Fælled nårsomhelst og med 
hvemsomhelst. Lydvandrin-
gen er tilgængelig indtil den 
28. august.

ekkozone fortolker den 
cubanske komponist 

Louis Aguirre i Kulturhuset 
Islands Brygge.

Foto: Thomas Muus

Opdag eller genopdag 
naturens magi i den 
magiske café. 
Foto: Pr

Tag fredagsbaren med ud 
i naturen med lydvandrin-

gen ‘Øl og Ørkenvandring’

Med afgang fra 
Vagthussøen 
inviterer Amager 
Fælleds Venner til 
guidede naturture 
på Fælleden.
Foto: Andreas 
Kirkeskov
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Vandhullet på Artillerivej 
bliver opgraderet
Efter 13 år i en gammel skurvogn, 
der er gået i arv fra Boldklubben 
Hekla, får brugerne af værestedet og 
drikkeskuret på Artillerivej nu en ny 
pavillon med kloakering, 
rindende vand og et 
gaskomfur, så de 
atter kan 
lave mad
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Olfert og hans kammerater fra skuret 
nyder at passe og pleje deres lille have, 
og stauderne er populære blandt pæda-
gogerne i børnehuset på nabogrunden.

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

DIN LOKALE ESTATE EJENDOMSMÆGLER, SELV BOSIDDENDE PÅ BRYGGEN                                                                                                      MIN EJENDOMSMÆGLER

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

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

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

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

– Vi vander kun med regn-
vand, fortæller Olfert, mens 
hans sænker vandkanden 
ned i en store regnvands-
beholder på siden af den 
rødmalede skurvogn, der 
vender ryggen ud mod Ar-
tillerivej. 

Tønden er fuld. Hvordan 
er et mysterium, for det 
har ikke regnet i ugevis, 
solen bager fra en skyfri 
himmel, og middagstem-
peraturen er så høj, at Ol-
fert for længst har smidt 
trøjen. Både urter og stau-
der suger tørstigt vandet 
til sig, men ser derudover 
ud til at stortrives i den lil-
le, velholdte have omkring 
skuret. I det ene hjørne 
står en dekorativ lille vind-
mølle og demonstrerer, 
hvor stille luften står i dag.

– Den har vi klunset 
nede fra hestedroschen 
hos Hans-Jacob, da han 
lukkede. Han kom over og 
sagde, at hvis der var noget, 
vi kunne bruge, kunne vi 
bare tage det. Den tager vi 
med, når vi flytter, fortæller 
Olfert.

Dagene er nemlig talte 
for drikkeskuret i dets nu-
værende form. Men kun 
for at det kan genopstå som 

fugl fønix få meter væk på 
et hjørne mellem den kom-
mende skolehave og den 
grønne kile, der adskiller 
skolehaven fra daginstitu-
tionen og plejecentret, der 
også er på vej på grunden 
på Artillerivej. Lokalt lob-
byarbejde og et stort enga-
gement fra skurets bruge-
re selv fik nemlig sikret, at 
værestedet ikke alene fik 
lov til at blive på området, 
men at der blev sat 500.000 
kroner af til at give det en 
tiltrængt overhaling.

Ud med det gamle
I løbet af sommeren bliver 
der placeret en pavillon på 
36 kvadratmeter på grun-
den, som brugerne så kan 
tilpasse til deres behov. Pa-
villonen får ordentlig tilslut-
ning til kloak, vand, strøm, 
så der bliver mulighed for at 
lave tekøkken, opholdsrum, 
toilet og badefaciliteter og 
sågar mulighed for at få va-
sket tøj, hvis det er behovet. 
Det oplyser Teknik- og Mil-
jøforvaltningen og vurde-
rer, at det nye skur kan åbne 
i løbet af sensommeren, af-
hængig af hvor lang tid det 
tager at flytte brugernes ha-
bengut derover og indrette 
pavillonen. 

I det nuværende skur glæ-
der gutterne sig helt vildt til 

at rykke over til deres nye 
sted, og de er ved at boble 
over af idéer.

– Det bliver fantastisk 
med et helt nyt skur. Vores 
septitank tager vi med og 
graver ned derovre. Vi gra-
ver den lidt over halvt ned, 
og det jord, vi graver op, det 
smider vi ovenpå så vi får 
en lille høj til blomster og 
urter. Vindmøllen skal op 
og stå på toppen, fortæller 
Olfert med en smittende en-
tusiasme.

Én ting glæder de sig dog 
til mere end noget andet:

– Gaskomfur! Så kan du 
dælme tro, at vi skal lave 
mad. Det har vi egentlig 
altid gjort, men vi stoppede 
for at par år siden, fordi der 
var kommet mus i skuret. 
Hver gang vi skulle lave 
mad, skulle vi gøre alting 
rent inden, fordi der var 
muselort overalt. Hvis vi så 
ville lave mad igen et par 
dage senere, så gentog det 
hele sig en gang til, fortæl-
ler han og tilføjer:

– Vores lille hund, hun 
har da taget 18-20 stykker 
igennem de to år. 

Lucky, der er en lidt ude-
finerbar blanding af racer, 
men dog ser ud som om hun 
kunne være beslægtet med 
en dansk-svensk gårdhund, 
tager venligt imod gæster i 
døren og følger også trofast 

med, når der skal hentes øl 
i kiosken.

selvbyggerne
Olfert og den lille kerne 
af faste brugere har været 
med i hele planlægnings-
processen, og det er vigtigt 
for dem selv at stå for så 
meget af klargøringen, som 
kommunen vil give dem lov 
til.

– Vi vil gerne gøre det 
selv, og vi vil også meget 
gerne selv installere huset. 
Kommunen var jo gået i 
gang med at lave tegninger 
over, hvor de ville stille bor-
de og stole og skabe. Men 
hvis de bare laver et skur, så 
skal vi nok selv finde ud af, 
hvor vi stiller tingene. Så får 
vi det, som vi vil have det, si-
ger han og peger over mod 
den midlertidige daginstitu-
tion, som skuret er nabo til:

– Oprindeligt ville de give 
os samme facade som det 
der. Der sagde jeg til arki-
tekten: “Det gør du bare, 
men du skal vide, at så snart 
du har forladt området, så 
bliver der knaldet sporpla-
der på og malet svenskrød”.

Bumseparkering
Skuret på Artillerivej opstod 
i kølvandet på etableringen 
af det underjordiske par-

keringsanlæg i Leifsgade. 
Inden da var pladsen domi-
neret af en stor fodboldbane 
og den første udgave af den 
bemandede legeplads, der 
stadig er at finde på pladsen 
i dag. Ved siden af lå ‘Røde 
Plads’, hvor Bryggens tør-
stige beboere holdt til. Det 
lille hjørne blev i en over-
gang også prydet af et selv-
ironisk skilt påtrykt ‘bum-
separkering’. 

Men da parkeringsan-
lægget skulle bygges, blev 
både legepladsen og Røde 
Plads flyttet midlertidigt til 
Artillerivej. Her fandt bru-
gerne af Røde Plads ud af 
at istandsætte en gammel 
skurvogn, der i sin tid hav-
de tilhørt Boldklubben He-
kla. I skitserne til den nye 
plads oven på parkeringsan-
lægget var faktisk indtegnet 
et nyt område til brugerne. 
Men ikke alle på Bryggen 
var lige glade ved udsigten 
til at have drikkeområde 
klos op ad en legeplads, og 
brugerne havde fundet sig 
så godt til rette i deres nye 
og uforstyrrede skur, at de 
endte med at blive hængen-
de i skurvognen.

Andreas Cornelius’ 
bare røv
Nu er det så på tide at sige 
farvel til det røde skur. Det 

sker med både glæde og ve-
mod.

– Der er mange ting, vi 
kommer til at savne ved 
denne her vogn. Skævhe-
derne og utæthederne. Men 
det bliver dælme også dej-
ligt at komme over og prøve 
noget andet. Vi har siddet 
her med stearinlys og zip-
poovn for at holde varmen. 
Stearinlys er hyggelige nok, 
men det er også noget sodet 
lort, fortæller Olfert og til-
føjer:

– Vi har også savnet at 
have ordentlige toiletter.

Ud over minder er sku-
ret også fyldt med forskel-
lige klenodier af forskellig 
Brygge-historisk værdi. 
Meget af det skal med vi-
dere til den nye pavillon.

– Bænkene tager vi med. 
De stammer helt tilbage fra 
dengang, vognen tilhørte 
Hekla. Så dem har Andreas 
Corneliussen og hans hold-
kammerater siddet på i bar 
røv for mange år siden, gri-
ner Olfert og tilføjer:

– Det er vel 28-30 år si-
den, Hekla havde vognen. 
Dem, der er trænere i dag, 
har været miniputter den-
gang. Den er eddermame 
blevet brugt til noget igen-
nem årene.
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nyt kinesisk tehus åbner i isafjordsgade
Bryggen får sit første tehus, når My Nghi Tan og Thomas Lam slår dørene op til deres kinesiske 
tehus og -handel på hjørnet af Isafjordsgade og gunløgsgade i næste uge

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

– Når man sidder med en 
kop te, så slapper man af, 
siger My Nghi Tan med et 
saligt smil og tilføjer:

– Hvis jeg ikke får min 
dejlige kop te hver dag, så 
savner jeg det. Det giver 
mig lige 2-5 minutter til at 
finde lidt indre ro. Selv hvis 
der er andre mennesker 
omkring mig. 

Den forkærlighed for te 
kunne hun godt tænke sig at 
dele med resten af Bryggen. 
Derfor har hun og hendes 
mand, Thomas Lam, lynen-
de travlt med at gøre ‘Bryg-
gens Tehus’ i Isafjordsgade 
klar til åbningsdagen den 
28. juni. 

Hylderne bugner allerede 
med stilrene blikdåser fyldt 
med sort, hvid, grøn og rød 
te i mange forskellige va-
rianter. Der står nydelige 
porcelænstekander i vindu-
eskarmen, og et lille bord i 
midten af butikslokalet er 
dækket sirligt med choko-

lade og andre delikatesser. 
Med undtagelse af nogle 
enkelte papkasser på gulvet 
ser butikken ud til at være 
klar til at tage imod kunder, 
men det imødekommende 
ægtepar forsikrer, at der 
stadig mangler en del ar-
bejde.

– En del af maskinerne 

er ikke sluttet til endnu, og 
vi har ikke lagt os fast på, 
om lokalet ude bagved skal 
være lager, eller om vi vil 
bruge det til at lave forskel-
lige aktiviteter, siger Tho-
mas Lam.

et ungt og aktivt tehus
Selvom te indbyder til ro og 
fordybelse, er forhåbningen 
også, at tehuset skal blive et 
aktivt hus fyldt med liv.

– Normalt forbinder man-
ge te med afslapning. Man 
går op i, at det skal være zen 
og al den slags. Men det er 
ikke det, jeg gerne vil. Et 
rigtigt kinesisk tehus er et 
aktivitetshus. Der sker no-
get. Man kommer og hilser 
på sine venner og naboer på 
samme måde som nutidens 
café, fortæller My Nghi Tan 
og tilføjer:

– Mange tænker på te på 
en meget japansk måde. 
Men oprindeligt stammer 
te fra kina, og vi er kinesere. 
Vi vil gerne tilbage til rød-
derne. Vi vil ikke begynde 
at prøve at være japanere. 

Hun håber blandt andet, 
at huset kan blive et til-
holdssted for bydelens man-
ge unge. Noget hun mener, 
at Bryggen har brug for.

– Vi har en datter på 15, 
og hun og hendes venner 
mangler et sted at holde til. 
Der er jo masser af caféer 
til de voksne, og der er le-
gestuer og tilbud til de helt 
små. Men dem derimellem, 
der ikke er børn, men på vej 
til at blive voksne, de mang-
ler et sted. Jeg kunne godt 
tænke mig at lave et hus for 
de unge, hvor de forhåbent-
lig synes, at det er sejt at 
være, og at de så begynder 
at drikke te, fortæller hun 
og tilføjer:

– Også inden de begyn-
der at drikke alt muligt an-
det. De skal nok begynde at 
drikke kaffe, når de begyn-
der at arbejde. Men te er 
meget mere sundt. 

Te der popper
Én af de ting, My Nghi Tan 
og Thomas Lam håber kan 
få de unge til at få øjnene op 

for teens fortræffeligheder, 
er blandt andet det taiwane-
siske koncept ‘bubble tea’, 
som tehuset også tilbyder.

– Det trendy er jo ‘bubble 
tea’, som er te med forskel-
lige slags frugtsmag. Så 
vælger man, hvilken ‘pop-
ping’ man vil have i, for-
klarer Thomas Lam med 
henvisning til de små tapio-
cakugler, der kendetegner 
drikken.

– De er sådan lidt vingum-
miagtige og alligevel ikke, 
supplerer My Nghi Tan.

Det er hende, der har den 
store passion for te, og som 
kommer til at stå for tehuset 
fremadrettet.

– Det er mig, der er vild 
med te, griner hun og tilfø-
jer:

– Nu hvor børnene er ble-
vet store, så er det blevet tid 
til at udleve drømmen. 

Hong Kong til Hellerup
Hendes mand, Thomas 
Lam, har selv rigeligt at se 
til. De sidste 26 år har han 
drevet Southern Grill i El-

bagade, som han overtog 
fra sin far.

– Vi kom til Danmark fra 
Hong Kong, hvor min far 
var kok for nogle rigmænd 
i 1970’erne. Mærsk Møller 
havde kontor i Hong Kong, 
og på et tidspunkt søgte han 
en privat kok til hans hjem 
i Hellerup. Så der kom min 
mor og far op og boede i to 
år, fortæller Thomas Lam 
og fortsætter:

– Efter det åbnede han sin 
egen grill. Først i Stefans-
gade og siden i Elbagade 
her på Amager, hvor Sou-
thern Grill åbnede i 1975. 
Jeg overtog den i 1995 og 
har drevet den siden, og det 
fortsætter jeg med.

Bryggens Tehus på hjør-
net af Isafjordsgade og Gun-
løgsgade åbner efter planen 
mandag den 28. juni.

»
i danmark giver man 
blomster eller vin, når 
man kommer på besøg 
hos nogen. i Kina er te 
det fineste, man kan 
have med som gave. 

My Nghi Tan
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Er der en fodboldspiller med en fortid 
i Boldklubben Hekla der er med på det 
danske A-landshold i årets EM?

 a. Ja
 b. Nej

2. I en kort årrække, i ’00-erne, havde 
designeren Klaus Samsøe butik og 
værksted på gaden Islands Brygge. Hvilket 
navn havde forretningen?

 a. Kun Samsøe
 b. Læftover
 c. Aidenditi

3. I foråret 1987 fik Bryggen sin første 
”rigtige” café. Caféen lå på hjørnet 
af Islands Brygge(nummer 9) og 
Vestmannagade. Hvilket navn havde 
caféen?

 a. Café Vestmanna
 b. Café Miami
 c. Café Libération

4. På hjørnet af af Islands Brygge(nummer 9) 
og Vestmannagade finder man restaurant 
Hatoba i dag. Siden 1989 har der været 
flere cafeer på adressen. Hvilke navne?

 a. To Trin Op, Café Saga og Antons Spiseri.
 b. Orangeriet, Kul & Koks og Café 

Mokken.
 c.  Soja 27, Havnecaféen og O’s

FAgREgisTER

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

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3-5 · 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

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

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

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

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

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

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

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

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

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læger
Havnestadens lægehus 
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn 
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist 
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

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

Politiske partier
SF – Socialistisk Folkeparti på Bryggen
Kontaktperson: Klaus Mygind,  
Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S
24 69 28 45
klaus_mygind@br.kk.dk

Psykologer
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

rengøring
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02 
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

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

skønhedsklinikker 
Hos Amal
Egilsgade 4
20843136 - www.HosAmal.dk

Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

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

systuer
Shhhy vi sy’r
– også efter mål
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram  
og Anne-Grete Kruse
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

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

VVs

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

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

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

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

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

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

Her kan din annonce stå!

(se svarene på side 19)



Kære Luka

Tillykke med de 2 år  

d. 17. juli. 

Kærlig hilsen Oldemor
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Tekst og foto: Stephan 
Øhlers Brooker

Hvis man er på Fælleden i 
øjeblikket, vil man opleve, 
at det hele pibler og spirer, 
og den grønne frodige farve 
i den grad er i overtal. Og 
da foråret er blevet vekslet 
til sommer, og ramsløgene 
er gået i blomst, skal der 
findes andre afgrøder fra 
Fælleden, som kan spises, 
mens vi går og venter på, 
at stierne bliver smurt ind 
i mørk brombærsaft og ar-
mene fyldt med rifter fra 
bærbuskenes torne senere 
på året.

Vild mad 
Når man bevæger sig lidt 
væk fra grusstierne og ind 
i underskoven, så vrimler 
det med urter og vækster, 
der er klar til at blive høstet 
og gjort klar til indtagelse. 
Her står man allerede over-
for den første udfordring. 
Det meste af det, man kig-
ger på, har den samme 
grønne nuance, og det gør 
det naturligvis noget svæ-
rere at dechifrere, hvad der 
er hvad! Men som i mange 
af livets andre spørgsmål 
findes der en app, som kan 
gøre livet en smule lettere. 
Appen hedder ”Vild mad” 
og er et dejligt brugbart 

værktøj til at kunne navi-
gere i at sanke urter og 
andet godt. Appen, som er 
udviklet i samarbejde med 
Nordeafonden, har et rå-
vareleksikon, sankeregler, 
råd hvis man spiser noget 
giftigt, forvekslingsmulig-
heder og opskrifter. Appen 
er en god guide, hvis man 
nyder at sanke og samle.

Hvad kan man så finde 
ude i den lokale natur lige 
nu? Hvis vi starter under 
jorden, kan man for eksem-
pel finde vild peberrod. Den 
nordiske klassiker vokser 
mange steder i vores lokale 
fauna og kendetegnes på 
dens store, mørkegrønne 
blade, som har tydelige rib-
ber. Selve knolden vokser 
under jorden og kan ret 
nem graves op. I skovbun-
den finder vi også fugle-
græs, døvnælde, løgkarse, 
skvalderkål og mælkebøtte. 
Alle disse råvarer er dejlige 
i en salat. Hos døvnælde er 
det topskudene, der er in-
teressante, og hos mælke-
bøtten er det de små, sarte, 
lysegrønne blade. Hvis man 
lader sit blik stige en smule 
til buske og træer, er der 
hybenroser, syrener og hyl-

deblomster. Hybenroser og 
syrener kan sukkersyltes, 
og hyldeblomsten kan laves 
til saft, sorbet eller indbagt 
og friteret.

Grønne generationer
Amager Øst og Vest lokal-
udvalg er sammen med 
organisationen FRAK in-
volveret i projektet Grønne 
generationer, som blandt 
andet handler om, at børn 
og unge kommer ud og be-
nytter sig af naturen. Det 
betyder, at blandt andet 
skvalderkål bliver brugt til 
at lave sodavand med det 

herlige navn Ukrudt. Ud 
over skvalderkålvarianten 
produceres der også en 
hyben/gran-version og en 
med brændenælder.

Flere supermarkedskæ-
der har ligeledes haft til-
svarende produkter på hyl-
derne. En sodavand lavet på 
skvalderkål og brændenæl-
der har blandt andet været 
til salg i Irma. Gennem flere 
år har flere af de danske 
toprestauranter, ansporet 
af NOMA og deres succes, 
redefineret det nordiske 
køkken og den danske mad-
kultur. Et af grundprincip-
perne i de tanker er, at man 

ønsker at gøre brug af flere 
lokale råvarer. Det er disse 
ideer, man har forsøgt sig 
med at videreføre til detail-
handlen. Om det bliver lige 
så succesfuldt i detailhand-
len, som det har været i re-
staurationsbranchen, må 
tiden vise. Men det kan da 
konstateres, at man møder 
langt flere ude i skovbunden 
med snuden i urterne og 
måsen i vejret end tidligere.

Se mere af Stephan Øhlers 
Brookers madunivers på 
instagramprofilen @madryt-
teren

MAD & NYHEDER

Fælleden i juni
Hvilke spiselige urter og rødder 
findes der på Fælleden i øjeblikket? 
Kan man virkelig bruge en app til 
at sanke med? Og kan skvalderkål 
bruges til sodavand?

BRyggEMAD 
MED BROOKER

KØLiG sOMMerdriK Med HyBenrOser:

Der er masser af hybenroser 
i øjeblikket, og de er meget 
dekorative i deres stærke 
farver. De er gode i en salat 
eller som sirup, som kan 
bruges til pandekager, vafler 
eller som et sødt supplement 

til en kølig sommerdrink. 

sirup:
n 200 g. hybenroser
n 8 dl. vand
n Citronsaft 
n 400 g. sukker

Rosenblade og vand kom-
mes i en gryde og koges op 
i cirka 10 minutter. Dernæst 
sigtes væsken, således at 
blade og urenheder sigtes 
fra. Den sigtede væske 
kommes tilbage i gryden, og 
sukker og citronsaft tilsæt-
tes. Kog op, indtil sukkeret 
er opløst, og kog derefter 
siruppen ind til den ønskede 
konsistens. Smag til med 
citronsaft og afkøl, opbevar 
siruppen på køl.
Det er vigtigt, at rosenblade-
ne skylles godt, da der kan 
være insekter gemt i dem.
god fornøjelse og god som-
mer!

Frugthave får 
dispensation fra 
fredning
Haveforeningen Sønderbro har fået 
tilladelse til at plante 387 frugttræer 
og -buske selvom området er fredet. 
Selve plantningen går dog først i 
gang til efteråret

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Erik Jørgensen
redaktion@bryggebladet.dk

Efter flere bump på vejen er 
der nu givet endeligt grønt 
lys til, at en gruppe af have-
lodejere i H/F Sønderbro 
kan plante en ny have med 
387 frugttræer og -buske på 
fællesarealet midt i havefor-
eningen. Fredningsnævnet 
har nemlig givet dispensa-
tion fra Kalvebodkile-fred-
ningen, som hele området 
er dækket af. Dermed er 
den sidste forhindring ryd-
det af vejen.

Jorden er ikke giftig

Haven skulle faktisk have 
været anlagt allerede i de-
cember sidste år. Men fordi 
området, ligesom resten af 
Amager Fælled, ligger oven 
på en blanding af opfyld 
og gammel lossepladsjord, 
var det nødvendigt at tage 
jordprøver og tjekke for 
tungmetaller, tjæreforbin-
delser og olieforbindelser. 
Men bedst som gruppen 
bag frugthaven havde fået 
kommunens ord for, at det 
var sikkert at dyrke i jorden, 
dukkede et nyt problem op. 

H/F Sønderbro ligger på 
fredet jord, og da man i en 
udviklingsplan for ti år si-
den udlagde dele af områ-
det som kolonihaveområde, 
gjaldt det kun for selve ha-
velodderne. Fællesarealet 
i midten af haveforeningen 
var altså stadig underlagt 
alle fredningens bestem-
melser. Derfor skulle der 
søges dispensation fra fred-
ningen, før haven kan slå 
rødder.

Bred enighed
Den dispensation kom i maj 

og var så utvetydig, som den 
kunne have været. Alle tre 
dommere, der skulle tage 
stilling til sagen, var enige, 
og hverken Københavns 
Kommune, Danmarks Na-
turfredningsforening, Mil-
jøstyrelsen, Friluftsrådet 
eller Dansk Ornitologisk 
Forening, der alle havde 
fået tilsendt sagen, gjorde 
nogen indvendinger. Deri-
mod lagde Fredningsnæv-
net vægt på, at haven tilgo-
deser fredningens formål 
om at understøtte fritidsfor-
mål uden at gøre indgreb i 
naturbeskyttelsen af områ-
det. 

Frugthaven er støttet 
med over 100.000 kroner fra 
Amager Vest Lokaludvalgs 
bydelspulje. Derudover har 
Friluftsrådet støttet haven 
med 40.000 kroner til for-
skellige aktiviteter som ek-
sempelvis pasning af fælles 
have og arrangementer med 
forarbejdning af frugt og 
bær samt til indkøb af grej, 
frø, klaplåger, og skiltning.

efterårssåning 
Selvom vejen nu er banet for 
frugthaven, går der allige-
vel lidt tid, før der kommer 
jord under neglene. Fordi 
vi står på tærsklen til som-
meren, har gruppen bag 
frugthaven nemlig beslut-
tet, af plantetekniske årsa-
ger, at udskyde plantningen 
til onsdag den 13. oktober 
og torsdag den 14. oktober. 
På det tidspunkt skulle alle 
planterne have maksimale 
vækstbetingelser.

Med en dispensation fra 
Fredningsnævnet i hånden 
kan H/F Sønderbro nu gå i 
gang med 
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

kiRkE

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

Sogne- og studenterpræst  
Inger Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14  09  
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag Kirkens kontor

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage.
Aftaler træffes
også gerne
i jeres hjem.

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

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

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

PILgRImS-vANdRINg
Kender du pilgrimsvandringerne på 
Kalvebod Fælled? Kirken i Ørestad ar-
rangerer jævnligt pilgrimsvandringer 
på naturområderne på Vestamager.
Når der er en pilgrimsvandring, mødes 
deltagerne udenfor Kirken i Ørestad, 
Robert Jacobsens Vej 72B, og går 
ud på fælleden. Man standser et par 

gange for korte refleksioner, og der er 
også en lækker sandwich undervejs. 
Derfor koster det 50 kroner at deltage. 
Meld dig til hos sognepræst Rikke 
Weissfeld på rmw@km.dk. 

Sommerens pilgrimsvandringer på 
Kalvebod Fælled:

Søndag den 27. juni kl. 13 – 10 km.
Søndag den 4. juli kl. 13 – 5 km.
Søndag den 25. juli kl. 13 – 10 km.
Søndag den 22. august kl. 13 – 10 km.

SommERfEST I HAvEN 24. jUNI
Sommeren står for døren! Derfor holder vi en lille komsammen i Kirkehaven ved Hans Tausens Kirke og ønsker hinanden god sommer. 
Torsdag d. 24/6 kl. 13.30-15.00 vil der være kage på fadet og kaffe på kanden, så kom forbi og få lidt godt til ganen.
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Af Dennis Schnell-
Lauritzen, kandidat for 
Socialdemokraterne til 
kommunalvalget

København savner boliger. 
Helst boliger der er til at 
betale for folk med almin-
delige indtægter og unge 
mennesker, der ikke lige får 
en lejlighed af far og mor. 

Når vi mangler boliger, er 
det uacceptabelt, at der står 
store og moderne kontore-
jendomme pivtomme. For 
eksempel har vi på Bryggen 
et stort gråt betonskrum-
mel beliggende i Njalsgade 
nummer 72 lige ved siden af 
metrostationen. 

Engang var der en bank, 
en stor statslig styrelse og 
et supermarked. Nu er kun 
Fakta Q-supermarkedet 
tilbage. Titusindvis af kva-
dratmeter står tomme og 
har gjort det i årevis. Siden 
Styrelsen for international 
rekruttering og integration 
flyttede ud for flere år siden, 
har næsten hele bygning 
stået rungende tom. En stor 
ejendomsmæglerkæde ryk-
ker desperat helsidesannon-
cer ind i erhvervsaviserne 
for at få udlejet bygningen. 

Men for det første har 
København for tiden rigtig 
mange tomme kontorkva-
dratmeter. For det andet vil 
regeringen flytte endnu fle-
re offentlige institutioner ud 

af København. Så det bliver 
næppe det offentlige, der 
fylder de tomme kvadrat-
meter. For det tredje har 
coronatiden vist, at hjem-
mearbejde kan være en god 
mulighed for en del firmaer 
og medarbejdere.

Summasummarum: Der 
bliver markant mindre ef-
terspørgsel på kontordomi-
ciler i København. 

Der tomme kontorbygnin-
ger er en hån mod køben-
havnske borgere og famili-
er, der kigger opgivende på 
det alt for dyre boligmarked 
i hovedstaden. Det er også 
en hån mod de politikere, 
der kæmper for flere beta-
lelige boliger i byen. Og da 
det er min pensionskasse 
(PensionDanmark), der 
ejer bygningen i Njalsgade, 
synes jeg ærlig talt, at det er 
for dumt, at man ikke straks 
får ændret bygningens sta-
tus fra tomt kontorpalads 
til boliger med liv og sta-
bile lejeindtægter mange år 
fremad. 

For mig som socialdemo-
krat og pensionskunde i 
PensionDanmark bliver det 
hele endnu mere uforstå-
eligt, når PensionDanmark 
og Københavns Kommune 
kæmper en nødvendig, men 
svær kamp for at bygge 
2000 boliger på området 
ved Vejlands Allé i kanten af 
Amager Fælled. 

Lad være sagt med det 
samme: Jeg støtter byg-
geriet af ”Fælledby” ved 
Vejlands Allé. Men vi kan 
ikke med troværdigheden 
i behold skære en luns af 
Fælleden, samtidig med 
at vi lader enorme kontor-
komplekser stå rungende 
tomme. 

Ejerne af de tomme kon-
torbygninger har et ansvar 
for at konvertere de tomme 
kvadratmeter til boliger, 
men Københavns kommu-
nalpolitikere har et ansvar 
for at omlægge lokalplaner, 
så der hurtigst muligt bliver 
pligt til at indrette boliger i 
tomme kontorlokaler. 

Det er afgørende, at po-
litikerne sætter en meget 
klar kurs her, da ejendoms-
branchen som bekendt er 
fyldt med lykkeriddere og 
spekulanter, der kun tæn-

ker på, hvad næste salg kan 
indbringe, eller på, hvilke 
lån bankerne kan lokkes til 
at belåne en ejendom med. 
Tænk bare på finanskrisen 
i 2008. 

Derfor vil jeg op til kom-
munalvalget til november, 
hvor jeg stiller op for So-
cialdemokraterne her på 
Bryggen, sætte fokus på 
omdannelse at tomme kon-
torpaladser til boliger. 

Jeg satser på allerede her 
i juni at indsamle 500 under-
skrifter til støtte for sagen. 
Og den XX. juni klokken 
19:00 kan du høre mere 
mine ideer i Kulturhuset 
Islands Brygge, hvor jeg 
også inviterer eksperter og 
byggesagkyndige, der giver 
bud på, hvordan man prak-
tisk og økonomisk kan gøre 
det muligt at skabe boliger i 
tomme kontorer.

Du kan også se mere i 
facebookgruppen ”Køben-
havn Boliger i tomme kon-
torbygninger”.

DEBAT

Test din viden - svar
1.(a). Ja. Andreas Cornelius.
2.(c). Aidenditi. 
3. (c). Café Libération. Caféen 
blev lukket af politiet i 1989. 
Caféen blev delvist startet af 
den Manifest-Kommunistiske 
Arbejdsgruppe, senere kendt 
som "Blekingegadegruppen" 

opkaldt efter gruppens 
dæklejlighed ved Amagercentret.
4. (b). Orangeriet, Kul & Koks og 
Café Mokken. 
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Læs mere på 
bryggenet.dk

Gratis hjælp til 
optimering a dit 
WiFi-signal
De hyppigste problemer 
Bryggenets brugere oplever, 
er relateret til brugernes 
eget udstyr, specielt Wi-Fi. 
Bryggenet tilbyder derfor 
i en forsøgsperiode gratis 
hjælp fra en teknikker, som 
hjælper med at optimere 
din Wi-Fi oplevelse. 
Teknikeren vil først forsøge 
at afhjælpe udfordringen 
med Wi-Fi, ved at guide dig 
igennem de mest alminde-
lige løsninger og problem-
stillinger. Hvis dette ikke 
hjælper på Wi-Fi signalet, 
så vil teknikeren vurdere 
om der er grundlag for et 
hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg fore-
tager teknikere en gennem-
gang af din nuværende Wi-
Fi løsning, med det formål 
at finde frem til årsagen for 
udfordringerne. Som en del 
af gennemgangen vil tek-
nikeren også sikre, at din 
trådløse router er indstillet 
korrekt for at få den bedst 
mulige oplevelse.

Teknikeren vil som afslut-
ning på sit besøg komme 
med en anbefaling til, hvad 
der yderligere kan foretages 
for at få det bedste ud af 
dit Wi-Fi signal. Her kunne 
mulige optimeringsforslag 
være en bedre placering 
af den trådløse router, 
udskiftning af den trådløse 
router eller udbygning af 
det nuværende signal. 
Bryggenet dækker omkost-
ningen til teknikerbesøget, 
og hvis du ønsker at tage 
imod et optimeringsforslag, 
så vil du få oplyst prisen 
for dette inden arbejdet 
startes.
Den gratis forsøgsperiode 
med hjemmebesøg dækker 
de første 100 medlemmer 
af Bryggenet, hvor der 
er behov for at sende en 
tekniker ud til at fejlsøge på 
Wi-Fi signalet.
For at få hjælp til dit Wi-Fi 
signal skal du blot ringe 
til Kundeservice på 7174 
2300, hvor BOLIG∙NET sid-
der klar til at hjælpe dig.

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

Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor mange, 
I er, så tager vi gerne en 
snak med jer om, hvad der 
skal til for at netop I kan få 
Bryggenet.
Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/. 

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

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

Tv
Grundpakke: 167 kr./md. 
Mellempakke: 372 kr./md. 
Mellempakke med Bland 
Selv: 372 kr./md. 
Fuldpakke: 500 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
500 kr./md.

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

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

Lad os få boliger i Bryggens 
grimmeste bygning
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De hvide nætter er over 
os. Vi, dyr og planter, skal 
have så meget ud af denne 
grøn-gunstige tid som 
muligt. Dyrene har ingen 
problemer med at udfylde 
tiden, der er mange kampe 
og mange munde, der skal 
mættes. Vi bryggeboere er 
noget mere ovre i tilværel-
sens ulidelige lethed. Her 
er der en række gode idéer, 
der kan plukkes iblandt.

Orkidéer
Disse mærkværdige plan-
ter, som svigermødre pas-
ser og plejer i vindueskar-
me og skyggefulde steder, 
er alle importerede. I Dan-
mark har vi home grown-or-
kidéer i naturen, de er alle 
fredede, simpelthen fordi de 
er så fåtallige. De er utrolig 
krævende omkring deres 

forplantning og vækst. De 
skal have en svamp i jorden, 
der giver næring, og frøene 
er ekstremt følsomme over-
for lys, tørke og fugt. Deres 
frø flyver over ganske korte 
afstande, og frøene kan of-
test ikke ligge i jorden sær-
lig længe. MEN på vores 
Fælled et sted i nordfolden 
har vi Danmarks sjældneste 
blomst, en orkidé: riddergø-
geurt. Den er måske fløjet 
hele vejen fra Sverige og er 
endt netop hos os. Ganske 
som Thomas Dambos kæm-
petrolde som man selv skal 
finde, kan I selv gå på orki-
déjagt. Troldejagten er også 
sjov for børnefamilierne – I 
kan faktisk cykle hen til en 
af troldene fra Bryggen – 
den er ikke på Amager og 
ikke på Sjælland …

Hængekøjen
Var forleden i TV2's Go 
Morgen Danmark og for-
tælle om at sove ude. De 

har studie i Tivoli, og klok-
ken 8 om morgenen er der 
et helt andet liv. Mødte en 
grønbenet rørhøne med 
unger, der var humlebier 
på fast arbejde i buske og 
blomster og en masse an-
dre insekter. Så med natur-
luppen for øjet er der liv og 
spændende oplevelser alle 
vegne. Hittet for tiden er 
hængekøjer. De har udvik-
let sig siden min ungdom, 
hvor det var fiskenetlignen-
de himstregimser. I dag 
vejer de ikke noget, fylder 
ikke noget, koster fra lidt 

til spidsen af en jetjager. 
De fås med myggenet, tag 
og lomme til liggeunder-
lag. Sandsynligvis sover 
man ikke over sig de første 
gange i en hængekøje. Men 
det fantastiske er, at man 
må hænge dem i alle skove 
(statens/dem med de røde 
pæle) og tage en nat midt 
i naturen. Med hånden 
på hjertet kan jeg ikke se 
nogen steder hos Køben-
havns Kommune, at det er 
ulovligt at sove i hængekø-
je på vores Fælled. Så prøv 
det, og I kan altid liste hjem 

i utide, hvis magien ikke 
holder hele natten. Eller 
træne og så tage op i for ek-
sempel Gribskov og sove i 
nærheden eller med udsigt 
til Esrum Sø med morgen-/
aftenbadning og udsigt.

Til havs
På www.saltogfersk.dk er 
der to undervisningshæf-
ter om det salte vand og 
det ferske. De kan måske 
inspirere til aktiviteter ved 
stranden eller søen i som-
merferien. Der ligger også 
en række små videoer om, 
hvordan man fanger små-
dyr med mere. Tag endelig 
ud og snorkle som voksen 
eller med børn, og bliv 
klogere og endnu kærli-
gere stemt for vores hav og 
det rige liv der. Hvis I har 
penge på lommen eller vil 
fejre noget, og muldvarpe-
pungen tåler dagens lys, 
så udbyder Øresundsakva-
riet i Helsingør ture ud i 
gummibåd hele sommeren 
med engagerede og entu-

siastiske havbiologer. Her 
kan I møde marsvin – ikke 
dem i hamsterhjulet. Sidste 
år var der også oplevelser 
med mange kæmpetun, der 
sprang op ad vandet.

Klog på CO2
På www.Gylle.dk kan man 
læse om de store, vigtige 
kampe om naturen, altid in-
teressant. Hvis I skriver Ian 
Heilmann i søgefeltet, kom-
mer de allerbedste naturhi-
storier frem, glæd jer.

Et podcast-hit er P1's Vildt 
naturligt, en serie med god 
formidling om træer, blom-
ster, fugle med mere. Er det 
hardcore naturhistorie, så 
kan jeg vældig meget anbe-
fale Informations serie: Vi 
fortæller naturvidenskaben 
forfra – 25 geniale afsnit fra 
Big Bang til C02-suppen i 
dag. Gladelig indrømmer 
jeg, at niveauet gjorde, at 
jeg måtte høre et afsnit to 
gange – men god sommer 
med noget i øret, for øjet og 
meget i naturen.

NATuR

NeUMANNS 
NATUR

danmarks mest sjæld-
ne organisme. Denne 
blomst har mange rejst 
langt for at se.

naturlup
Den perfekte sommerdag? Hvad 
med en orkidéjagt på Fælleden med 
en naturpodcast i ørerne efterfulgt af 
en tur på vandet og se marsvin og til 
sidst falde i søvn under stjernerne i 
en hængekøje?


