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Maleri og motorolie

Annette Bjørnkær Larsen 
maler med samme koncen-
tration, som når hun parke-
rer sin 17 meter lange lastbil. 

Tørre teatertæsk

Der blev knækket både knog-
ler og klapstole ved wrest-
lingshowet New Beginning. 
For sjov og i dødelig alvor.

det støjer stadig

Den går den rigtige vej med 
indsatsen mod soundboks-
støj. Men samtidig bliver der 
skruet op for koncerter og 
musikarrangementer.

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Din tanDlæge på islanDs Brygge

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

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

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

goBoat søsætter 
saunasatsning
Vinterbadning storhitter, og sidste 
vinters coronanedlukning sendte vin-
terbaderforeningernes ventelister på 
himmelflugt. Derfor lægger folkene 
bag GoBoat snart til kajs med deres 
nye, flydende saunaer

side 3
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Københavns Politi
redaktion@bryggebladet.dk

Færdselspolitiet har fået det 
lange lys på. 12 nyindkøbte 
lasere skal nemlig hjælpe 
med at måle bilers hastig-
hed på endnu længere af-
stand, end politiet tidligere 
har været i stand til. De nye 
laser kan ‘skyde’ længere, 
og det gør det sværere for 
fartsyndere at spotte fart-
målerne på afstand og sagt-
ne farten.

– Med de nye lasere har vi 
fået et rigtigt godt arbejds-
redskab. Det giver os bedre 
betingelser for at få stoppet 
de bilister, der kører for 
hurtigt, så de nye lasere er 
på den måde med til at høj-
ne sikkerheden i trafikken, 
skriver vicepolitiinspektør 
Henning Pedersen, der er 
leder af Operativ Færdsels-
afdeling, i en pressemedde-
lelse.

Hvis man som borger 
oplever, at der bliver kørt ha-
sarderet eller bare for hurtigt 
på en bestemt strækning, 

kan man anmode politiet om 
at komme ud og lave hastig-
hedskontrol på stedet. Find 
flere informationer på politi.

dk/bestil-en-betjent/bestil-
en-faerdselskontrol
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Rolig sommer i havnebadet
Igen i år har antallet af livredderaktioner i Havnebadet været lavt. Ikke en 
eneste gang har der været udført livreddende aktioner

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

92 gange har livredderne 
udført førstehjælpsaktio-
ner i Havnebadet på Islands 
Brygge. Det dækker over 
eksempelvis hjælp til snit-
sår, skader efter møde med 
brandmænd, bistik, forstuv-
ninger eller dehydrering. 
Og selvom tallet er en lille 
bitte stigning i forhold til de 
73 førstehjælpsaktioner, liv-
redderne måtte udføre i juni 
og juli sidste sommer, er det 
stadig udtryk for en meget 
rolig sommer.

ingen liv at redde
I modsætning til sidste 
år har det ikke én eneste 
gang været nødvendigt 
for livredderne at lave de-
cideret livredning. Sidste 
år fandt en enkelt sådan 
episode sted, hvor en 15-
årig pige, der ikke kunne 
svømme, hoppede i vandet 
og blev overrasket over, 
hvor dybt der var. Hun blev 
heldigvis hurtigt reddet op 
af vandet af livredderne og 
kom intet til. 

Rekordsommeren 18
Niveauet for livredderind-
satser i år har ligget no-
genlunde på niveau med 
de foregående år. Eneste 
undtagelse er sommeren 
2018, som de fleste nok hu-

sker som en enormt varmt, 
tør og nærmest uendelig 
sommer med elektriske 
sankthansbål på grund af 
et landsdækkende afbræn-
dingsforbud.

Den varme sommer trak 
også københavnerne til 
vandet, hvilket gav livred-
derne sved på panden. Her 
måtte førstehjælpskassen 
frem hele 206 gange alene 

i juli måned. Ifølge Anders 
Myrhøj, der var chef for 
TrygFondens livreddere på 
det tidspunkt, var der tale 
om en historisk travl som-
mer milevidt fra det niveau, 

livredderne i havnebadet er 
vant til.

Havnebadet har åbent 
frem til den 31. august

indsATseR i 
HAvnepARken:

n Mellem den 1. juni og 
1. august har der været 
sammenlagt 2.951 livred-
derindsatser i Havnepar-
ken.

n Langt størstedelen af 
dem, nemlig 2.773, var 
‘oplysende’ indsatser, 
hvor livredderne talte 
med badegæster om ek-
sempelvis de 5 baderåd, 
eller hvad man bør være 
særligt opmærksom på i 
Havnebadet.

n I 126 tilfælde har livred-
derne haft fat i gæster, 
der har udvist usikker 
opførsel. Eksempelvis 
børn der svømmer uden 
opsyn fra en voksen.

n Kun 92 gange har livred-
derne ydet førstehjælp, 
hvilket oftest har været 
gæster, der har skåret sig 
på metalstigerne eller 
fået træsplinter i fød-
derne.

n Der har endnu ikke 
været episoder, hvor 
badende skulle reddes 
op af vandet.

de feM BAdeRåd:

1. Lær at svømme
2. Gå aldrig alene i vandet
3. Læs vinden og vandet
4. Lær stranden at kende
5. Slip ikke børnene af syne

Læs mere på  
respektforvand.dk

Lovens lange laserlys
Bevæbnet med nye langtrækkende lasere sætter politiet nu ind mod 
fartdjævle og vanvidsbilister. Bryggeboer, der oplever kørsel i høj fart på en 
strækning, kan anmode om fartkontrol

12 nye lasermålere med læn-
gere rækkevidde skal hjælpe 

politiet med at fange fartsyn-
dere og vanvidsbilister.

Det har heldigvis 
ikke været nødven-
digt for livredderne 

at yde førstehjælp 
til badegæster i 
havnebadet i år.
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find os på:

Vidste du at Slagterens Smørrebrød & Delikatesse  
tilbyder frokostaftaler, catering, buffeter,  
og meget mere? Kig forbi vores slagtere  

og få et uforpligtende tilbud.

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.

flydende saunaer skal give liv 
langs havnen i vintermånederne 
Der er gang i GoBoats bådudlejning i sommerhalvåret. Men 
om vinteren ligger bådene stille. Derfor springer bagmændene 
nu ud i en ny saunasatsning, der skal give liv i både havnen og 
forretningen i de kolde vintermåneder

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: GoBoat/Seanics
redaktion@bryggebladet.dk

– Der mangler en split 
udenfor, konstaterer Kas-
per Eich-Romme, der er 
Chief Sales Officer, da det 
spritnye flydende sauna-
modul støder mod den plat-
form, den er fastgjort til ud 
for havnekajen på Islands 
Brygge.

Saunaen dufter nymalet, 
og der sidder stadig tape 
rundt om ovnen.

– Vi har faktisk ikke prø-
vet at tænde den endnu, gri-
ner Chief Executive Officer 
Anders Ekelund Mørck og 
tilføjer:

– Den bruger også en hel 
del strøm.

Ovnen er heldigvis ikke 
nødvendig; det er stadig 
sommervarmt. Og udsig-
ten mod Langebro gen-
nem de store glaspartier, 
der udgør størstedelen af 
saunaens vægge, er ufor-
lignelig. Udenfor sejler 
kajakker, små motorbåde, 
SUP-boards og ikke mindst 
GoBoats ind og ud blandt 
hinanden i et hypnotiseren-
de virvar.

– GoBoat er jo en sæson-
virksomhed. Vi har knald 
på hele sommeren, og hav-
nen er i det hele taget fuld 
af liv i sommermånederne. 
Men om vinteren sker der 
stort set ingenting. Havnen 
ligger øde hen. Derfor be-
gyndte vi at se på, hvad vi 
kunne udvikle af koncepter, 
der ville give mening at lave 
på vandet i vinterhalvåret, 

forklarer Anders Ekelund 
Mørck.

Lejlighedsvis 
vinterbadning
Det lå i virkeligheden lige til 
højrebenet. Vinterbadning 
er steget stødt i popularitet 
de sidste par år, og under 
vinterens coronanedluk-
ning var det som om, alle 
københavnere enten bagte 
surdejsbrød eller hoppede 
i havnen. Bryggebladet 
talte sidste år med samt-
lige vinterbaderforeninger i 
Københavns Havn, der alle 
kunne fortælle, at de havde 
oplevet rekordstor søgning 
af nye medlemmer under 
nedlukningen, og at venteli-
sterne var længere end no-
gensinde før.

– Her i København er der 
10.000 personer på vente-
liste til de forskellige vin-
terbaderklubber. Så det var 
jo nærliggende at tænke i 
de baner, fortæller Anders 
Ekelund Mørck og fortsæt-
ter:

– Lige som det var med 
GoBoat, så ønsker vi at tage 
noget, som traditionelt har 
været for de få, og åbne det 
op og gøre det tilgængeligt 
for alle. Det er også tanken 
med saunamodulet.

– Det giver mulighed for, 
at folk kan få vinterbadero-
plevelsen lidt mere lejlig-
hedsvist, supplerer Kasper 
Eich-Romme og tilføjer:

– Jeg er ikke selv nogen 
saunaentusiast men kender 
mange, der er, som fortæl-
ler om, hvad det giver dem 

af velvære. Både fordi det er 
skide sundt, men det funge-
rer også som et socialt sted, 
hvor skraldemanden og 
bankdirektøren kan mødes 
i øjenhøjde. 

vinterklar
I skrivende stund ligger der 
kun en enkelt saunaproto-
type i vandet ved GoBoats 
faste hjem på Bryggen.

– Denne her ligger her 
indtil engang i september 
som en slags showroom, 
hvor folk og naboer kan 
komme ned forbi og se, 
hvad det er, og få en fornem-
melse af rummet. Vi håber 
på at kunne få et par styk-
ker flere i vandet i år, fortæl-
ler Kasper Eich-Romme og 
fortsætter:

– Planen er at lave en 
slags ‘tour-de-havn’ hvor vi 
lægger til ved de forskellige 
badezoner rundt omkring i 
havnen, så folk har mulig-
hed for at komme ned og 
prøve dem gratis.

Saunaernes permanente 
hjem er dog ikke fundet 
endnu. Drømmeplacerin-
gen er på Islands Brygge, 
men det er lettere sagt end 
gjort.

– Bryggen ville være op-
lagt. Vi er allerede kendt og 
etableret her, fortæller An-
ders Ekelund Mørck, men 
slukker drømmen i samme 
åndedrag:

– Hvis vi skulle ligge her 
på Bryggen permanent, så 
ville det kræve en byggetil-
ladelse. Så det har vi ikke 
planer om lige i øjeblikket.

Da I slog jer ned her med 
GoBoat i sin tid, var der en 
del utilfredshed med, at I 
tog kajplads og blokerede for 
udsynet til havnen. Er I be-
kymrede for at komme til at 
genere jeres naboer med den 
nye saunasatsning?

– Det var jo ikke os, men 
kommunen, der begik fejl 
dengang. Men vi går grun-
digt til værks og sikrer os, 
at folk bliver hørt, forsikrer 
Kasper Eich-Romme og ud-
dyber:

– Vi ser jo det her som 
noget, der skaber værdi. Vi 
har fuld forståelse for den 
bekymring, der måtte være 
her på Bryggen, for det er jo 
ikke nogen hemmelighed, 
at der virkelig er knald på. 
Så det er forståeligt, at folk 
frygtede, at vi ville gøre 
problemet endnu værre. 
Det mener vi ikke har været 
tilfældet, og vi har også haft 
held med at gøre koncep-
tet mere børnevenligt og 
med at tiltrække et voksent 
publikum. I starten var det 
måske lidt for festligt, men 
vi er landet et godt sted. 
Og om vinteren er her som 
regel også helt dødt. Så vi 
håber, at folk vil synes, at 
det er fedt, at der er noget at 
lave. En sauna er jo ikke no-
get, der tiltrækker mange 
mennesker, og det larmer 
heller ikke.

Lovens lange laserlys
det bliver efter 

planen muligt at 
leje de flydende 

saunaer allerede 
til vinter.

Bryggens Atelier
Njalsgade 1
Sponsor: Unkorkmywine.dk

Den 
sidste 
Dans

Søndag d 22 aug kl 14-16
kunstudstilling med 30 - 50% rabat
Hele ugen har de fire huskunstnere
åbne værksteder

Gratis adgang
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– Jeg har kunnet sove med åbent vindue
Politiets øgede tilstedeværelse har gjort en mærkbar forskel på støjniveauet 
i Havneparken i juli. Det mener Bettina Hartmann, der har kæmpet i 
årevis for at få tæmmet den ustyrlige støj fra soundbokse. Hun undrer 
sig dog over, at kommunen samtidig har skruet op for lyden til udendørs 
musikarrangementer

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

– Der var et kæmpe skridt i 
den rigtige retning i juli, og 
det var en lettelse, fortæller 
Bettina Hartmann og tilfø-
jer:

– Jeg har kunnet sove 
med åbent vindue de fleste 
af de varme nætter i juli.

Hun er stifter af Face-
book-gruppen ‘Nej tak til 
Soundboks-støj på Islands 
Brygge’ og har de sidste par 
år stået i forreste geled, når 
Havneparkens naboer har 
kæmpet for retten til natte-
søvn. Og hun mener, at de 
skærpede regler samt poli-
tiets øgede tilstedeværelse i 
Havneparken henover som-
meren har gjort det udhol-
deligt at være nabo til Hav-
neparken i år. I hvert fald 
fra juli.

– Der blev sat nye skilte 
op med ordensreglerne i 
slutningen af maj, men jeg 
synes ikke, at vi mærkede 
nogen forskel i juni. Så jeg 
synes, at det er meget tyde-
ligt, at det ikke er skiltene i 
sig selv, der gør forskellen. 
Der er ingen, der ser dem, 
forklarer hun.

Skiltenes formål er, ud 
over at informere gæster 
i parken om hvordan man 
skal opføre sig, og hvornår 
musikken skal slukkes, at 
de giver politiet mulighed 
for at håndhæve de sær-
lige ordensregler, der er på 
Bryggen, og dermed for at 
udskrive bøder eller kon-
fiskere soundbokse. Men 
ifølge Bettina Hartmann 
kneb det indledningsvis 
også med kendskabet til 
reglerne hos politiet selv.

– Nærpolitiet kendte godt 
reglerne. Det gjorde Kø-
benhavns Politi til gengæld 
ikke. Folk oplevede, at når 
de ringede 114 for at anmel-
de støj til ulempe, så fik de 
den besked, at man gerne 
måtte spille dæmpet efter 
klokken 22. Men sådan er 
reglerne for Havneparken 
altså ikke. Til sidst måtte 
politiet da også give sig, for-
tæller hun og tilføjer:

– Derefter begyndte vi at 
kunne mærke en forskel. 
Det er min oplevelse, at det 
er blevet bedre, fordi poli-
tiet rent faktisk har gjort 
noget. 

politikontrol skaber 
mindre støj
Efter sidste sommer, hvor 
festen løb løbsk, og støjni-
veauet fra særligt sound-
bokse kom helt ud af kon-
trol, blandt andet fordi 
meget af nattelivet var luk-
ket af corona, har politiet 
denne sommer prioriteret 
at være langt mere til stede 
i belastede områder som 
blandt andet Havneparken.

– Vi har gennem somme-
ren haft stort fokus på støj 
og høj musik og har en øget 
tilstedeværelse på blandt 
andet Islands Brygge. På 
en del af Bryggen – i Hav-
neparken – har kommunen 
indført skærpede støjreg-
ler, og de nye regler kombi-
neret med vores forstærke-
de indsats har gjort, at vi i 
løbet af de seneste uger har 
givet flere påtaler og bøder 
til borgere, som spiller mu-
sik til gene for andre i Hav-
neparken, fortæller ledende 
politiinspektør Peter Dahl.

Politiet har også flere 
gange helt konfiskeret høj-
talere, som eksempelvis 
soundbokse. Og den øgede 
tilstedeværelse og konse-
kvente tilgang har ifølge 
Bettina Hartmann båret 
frugt, selvom problemet 
ikke er løst.

– Fra min lejlighed har 
jeg eksempelvis kunnet 
høre, at det larmede klok-
ken kvart i ni på en hverdag. 
Så kan jeg høre, at der bli-
ver slukket, fordi nærpoli-
tiet kommer forbi. Måske 
går det igang igen en halv 
time senere, og så skal nær-
politiet lige tilbage og finde 
dem en gang til, siger hun 
og tilføjer:

– Men jeg tror, at det hjæl-
per, at folk bliver mindet om 

reglerne. Især når der bli-
ver givet bøder. Så forstår 
folk, at politiet mener det 
rent faktisk. Og så begyn-
der folk at selvregulere. Gi-
der man at tage på Islands 
Brygge og få en bøde, eller 
finder man et andet sted?

Det kræver altså, at politi-
et er til stede i Havneparken 
på fuld tid?

– Og det går jo ikke. Så 
snart der blusser en bande-
konflikt eller noget andet 
mere vigtigt op, så skal po-
litiet jo kunne have deres 
fokus dér. Men derfor har vi 
jo stadig en forventning om 
at kunne sove hver aften. 

Derfor er Bettina Hart-
mann meget spændt på, 
hvilke beføjelser det kom-
munale ordenskorps, som 
politiforliget fra 2020 gav 
kommunerne mulighed for 
at oprette, får.

– Jeg mener, at når man 
kan have p-vagter, så kan 
man også godt have et or-
denskorps, der kan udskri-
ve bøder. Vi har brug for, at 
de er på kald og kan komme 
hurtigt forbi.

Justitsministeriet arbej-
der i skrivende stund på en 
konkret model for et sådan 
ordenskorps og forventer, 
at selve lovændringen vil 
blive behandlet i løbet af 
efteråret. Vi ser derfor tid-

ligst kommunale vagter i 
Havneparken til næste år.

Rådhuset skruer op
Men samtidig med at der 
så småt begynder at blive 
skruet ned for soundboks-
støjen, er der blevet skruet 
op for lyden til koncerter og 
andre musikarrangemen-
ter. Efter ønske fra flere 
aktører i kulturlivet vedtog 
Borgerrepræsentat ionen 
nemlig i marts 2019 en ny og 
revideret version af kommu-
nens forskrift for udendørs 
musikarrangementer. Her 
blev støjgrænsen i både den 
kommunale og den private 
del af Havneparken hævet 
fra 60 dB til 75 dB. Samtidig 
blev Kalvebod Bølge tilføjet 
til listen over steder, der er 
reguleret af forskriften. Her 
blev grænsen sat ved 70 dB. 

Lydbølger fra Bølgen
Effekten af det har beboer-
ne langs havnefronten mær-
ket de fleste lørdage hen-
over sommeren, hvor det 
elektroniske musikarran-
gementet ‘Bølgen’ er blevet 
afviklet på Kalvebod Bølge. 
Der er givet tilladelse til i 
alt syv arrangementer. Og 
selv om det foregår på den 
modsatte side af havnen, 

kan det tydeligt høres på 
Islands Brygge. Ifølge Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
har støjvagten modtaget 
fire henvendelser om arran-
gementet Bølgen.

– Bølgen er stort set hver 
eneste lørdag et problem, 
konstaterer Bettina Hart-
mann og uddyber:

– Folk skal have lov til at 
komme hjem fra arbejde og 
slappe af i weekenden. Men 
musik hver lørdag, der er 
så høj, at folk kan høre det i 
deres baggård på Bryggen, 
det synes jeg er et problem. 
Det ville være noget helt 
andet, hvis der var tale om 
en enkelt lørdag fra tid til 
anden. Men det at du kan ri-
sikere, at du ikke kan være i 
din lejlighed syv weekender 
i træk henover sommeren, 
det synes jeg er urimeligt. 
En helt almindelig børnefa-
milie kan jo ikke bare pakke 
sig sammen og tage ud af 
byen hver weekend.

For at gnide salt i såret 
har Teknik- og Miljøfor-
valtningen ved en fejl givet 
arrangementet tilladelse til 
at spille i fem timer og ikke 
de tre timer, som forskrift 
for udendørs musikarran-
gementer tillader. Forvalt-
ningen har efterfølgende 
vurderet, at det ikke er 
muligt at trække tilladelsen 

Bettina Hartmann 
tager sig til hovedet 

over de forhøjede 
støjgrænser i den nye 
forskrift for udendørs 
musikarrangementer 

og den omfattende 
dispensation fra reg-
lerne til næste uges 

Eurogames i Havne-
parken.
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tilbage. Så de resterende ar-
rangementer i august bliver 
altså også af fem timers va-
righed. Den vurdering kan 
Bettina Hartmann kun ry-
ste på hovedet af.

– Jeg synes som mini-
mum, at kommunen burde 
kende sine egne regler, si-
ger hun.

godkender 
sundhedsskadelig støj
Ud over at godkende, at 
støjgrænsen i Havnepar-
ken blev hævet i 2019, har 
politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget også givet en 
omfattende dispensation fra 
forskrifterne i forbindelse 
med afviklingen af Euro-
games, som er en såkaldt 
megaevent og beskrives 
som en global mangfoldig-
hedsfejring og menneske-
rettighedsfestival. I den 
forbindelse vil der 17.-20. 
august foregå et væld af 
forskellige sportsaktivite-
ter i den såkaldte ‘Sports 
Village’ i Havneparken. Ar-
rangementet har fået tilla-
delse til at spille musik fra 
08 til 22, selvom den nor-
male grænse er på tre timer. 
Samtidig har støjgrænsen 
fået endnu et nøk opad, så-
ledes at der tillades musik 
på op til 90 dB i begrænset 
tidsrum. Enkelte arrange-
menter må spille helt op til 
103 dB. Normalt er græn-
sen 75 dB. Det til trods for 
at forvaltningen i indstil-
lingsteksten til politikerne 
skriver, at “et støjniveau på 
90 dB vil uundgåeligt give 
væsentlige nabogener selv 
for lukkede vinduer, og ud 
fra et sundhedsperspektiv 
er det ikke tilrådeligt med 
det støjniveau generelt.”

Som de eneste partier i 
udvalget stemte Det Kon-
servative Folkeparti, Ven-
stre og Dansk Folkeparti 
imod forslaget med følgen-
de bemærkning: ”Af hen-
syn til beboerne ønsker Det 
Konservative Folkeparti 

og Dansk Folkeparti ikke 
at give dispensation vedr. 
Gammel Strand og Islands 
Brygge, idet københavner-
ne og ikke mindst børnene 
skal have mulighed for at 
sove i deres egen bolig. Vi 
bemærker i øvrigt, at det 
fremgår af indstillingen, at 
der er tale om sundhedsfar-
lig støj.”

Det undrer Bettina Hart-
mann, at de øvrige partier 
ikke deler denne bekym-
ring:

– Jeg kan ikke forstå, at 
kun tre ud af 11 medlem-
mer af udvalget anerken-
der, at der er tale om sund-
hedsskadelig støj, fordi der 
er programpunkter, hvor 
der bliver spillet 80, 90 og 
helt op til 103 decibel. Og 
arrangementet varer fra 
klokken 8-22. Det var noget 
andet, hvis det havde været 
en time eller to. Hvordan 
kan man bare vedtage det? 
Der hopper kæden af for 
mig. Det ville svare til, at 
der blev holdt et arrange-
ment, hvor man havde et 
ønske om, at folk skulle 
kunne køre henover Lan-
gebro med 100 kilometer 
i timen, og at man politisk 
godkendte det med et pen-
nestrøg. 

Ifølge et skema over den 
forventede støjbelastning 
fra Sports Village vil alle 

sports- og musikalske akti-
viteter spille mellem 90 og 
103 dB. Ind imellem er der 
programsat ‘lounge’, der er 
sat til 80 dB. Der er med 
andre ord intet tidspunkt 
mellem 8 til 22, hvor der bli-
ver spillet lavere end 80 dB, 
hvilket er fem dB højere 
end den normale støjgræn-
se i Havneparken.

Bettina Hartmann un-
derstreger, at hun ikke har 
noget problem med hverken 
Bølgen eller Eurogames ge-
nerelt.

– De er jo mere end vel-
kommen til at være her, 
men hvorfor skal de spille 
så højt og så længe?

Problemet er ikke de en-
kelte arrangementer, men 
at den samlede mængde af 
støj griber om sig.

– Hvis det var sådan, at 
der var fred og ro det meste 
af tiden, så ville det jo ikke 
være et problem, at der var 
larm og musik fra Euro-
games i fire dag, en uges tid 
med larm fra studenterkør-

sel og måske et par enkelte 
andre musikarrangementer 
fordelt over sommeren, si-
ger Bettina Hartmann men 
tilføjer:

– Så længe vi stadig har 
det konstante lydtapet fra 
soundbokse på plænerne 
både i hverdage og weeken-
der og oven i det skal lægge 
syv lørdage med høj musik 
på Kalvebod Bølge fra 16 
til 21 og fire dage med larm 
fra Eurogames fra otte om 
morgenen til ti om aftenen, 
så har det efter min mening 
taget overhånd.

LaRm
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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

AMAGER2300

Årsmøde
Normalt afholder Ældre Sagen årsmøde i marts, 
men corona-pandemien har tvunget os til at 
udsætte. Nu har vi fastsat datoen.

Årsmødet i Amager2300
27. august 2021, kl. 15.00,
Hotel Park Inn By Radisson Copenhagen,
Engvej 171, 2300 København S     

Alle Ældre Sagens medlemmer med bopæl i 
kommunen har adgang, er valgbare og har 
stemmeret ved årsmødet. Der kræves personligt 
fremmøde for at kunne stemme. Du skal 
medbringe dit medlemskort til Ældre Sagen.

Læs mere på
www.aeldresagen.dk/amager2300

sTøJRegLeR:

n I tre af byens parker – 
Havneparken på Islands 
Brygge, Hørsholmspar-
ken på Nørrebro og en 
del af Fælledparken – har 
Københavns Kommune 
tidligere på året skærpet 
støjreglerne. Der er alle 
tre steder opsat skilte, 
hvor det fremgår, at al 
elektronisk forstærket 
musik skal slukkes 
senest klokken 20 på 
hverdage og søndage og 
klokken 22 fredage og 
lørdage.

HvoR MegeT 
LARMeR LARM?

n Decibelskalaen er den 
skala, man bruger til 
at måle lyd og larm, og 
som arbejdstilsynet og 
sundhedsmyndigheder 
bruger til at udstikke ret-
ningslinjer. Nul decibel 
(dB) er den laveste lyd, 
et menneske kan høre. 

n Decibelskalaen er det, 
som man kalder for 
logaritmisk. Det betyder, 
at en ændring på 3 dB 
er en fordobling eller 
halvering af lydniveauet. 
Det dobbelte af 80 dB er 
altså ikke 160 dB men 83 
dB. Ved vedvarende støj 
på 85 dB eller mere skal 
man bruge høreværn for 
at beskytte sin hørelse.

eksempler på lydniveauer:

Hvisken: 30 dB
Normal samtale: 60 dB
Motorplæneklipper: 90 dB
Båndpudser: 93 dB
Traktor: 96 dB
Boremaskine: 98 dB
Bulldozer: 105 dB
Sprøjtepistol: 105 dB
Kædesav: 110 dB
Smertegrænse: 125 dB
Jetfly ved take-off: 140 dB
Skud med jagtgevær: 165 dB

Kilde: Høreforeningen

foRskRifT foR 
udendøRs Musi-
kARRAngeMenTeR:

n I den nyeste version af 
forskrift for udendørs 
musikarrangementer, 
der blev vedtaget i 
Borgerrepræsentationen 
den 28. maj 2019, er 
støjgrænsen for arran-
gementer i både den 
private og kommunale 
del af Havneparken sat 
op fra 60 dB til 75 dB 
målt ved den nærmeste 
beboelsesejendom. I 
hver af de to dele af 
parken må der afholdes 
15 musikarrangementer a 
3 timers varighed.

n På Kalvebod Bølge må 
der afholdes 10 arran-
gementer a 3 timers 
varighed, og der må spil-
les op til 70 dB målt ved 
Marriott Hotel.

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,-)

politiets øgede til-
stedeværelse har 
ifølge flere naboer 
til Havneparken 
kunne mærkes på 
lydniveauet i juli.
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Under pandemien har vi-
densarbejderen for alvor 
indtaget hjemmekontoret. 
Der tales om så store om-
væltninger af vores vaner, at 
forestillingen om "hjemme 
og slappe af" over for "inde 
på arbejde" virker forsimp-
let.

Rapport på 
børneværelset
Men det er ikke uden udfor-
dringer, når kontoret ryk-
ker hjem i stuen.

Pludselig har den dér års-
rapport forvildet sig ind på 
børneværelset. Pludselig 
kan du ikke logge på com-
puteren på kontoret. Det 
går op for dig, at arbejde i 
mange måneder er sket fra 
alle andre steder end netop 
arbejdspladsen.

Et arbejdssted med fleksi-
biliteten i højsædet er duk-
ket op på kanten af Islands 
Brygge. Her har det hol-
landske hotel- og kontor-
koncept Zoku slået sig ned 
med DR Byen som en af de 
mange naboer i en bydel, 
der er på vej frem. 

Hybridkontor
Zoku beskriver sit koncept 
som "en hjemme-kontor-
hybrid, der tilbyder et af-
slappet sted at bo, arbejde 
og hænge ud med ligesin-
dede".

Hvad der præcis ligger i 
den formulering, kan den 
canadiske designer Philip 
LeBlanc måske hjælpe os 
med at forstå. Han er ved 
at falde til i København. 
Denne tirsdag eftermiddag 
har han indtaget et af høj-
bordene med god plads til 
både computeren og kaffen 
og ikke mindst til de store 
skitser på A3-papir og det, 
der er større.

– Jeg får rigtig meget ud 
af personalet her, som er 
hjælpsomme og ved, hvad 
jeg har brug for, forklarer 
Philip LeBlanc og fremhæ-
ver fællesspisning om tirs-
dagen som et kæmpe plus, 
når man lige er flyttet til 
København.

inddrager de lokale
Trods den umiskendelige 
internationale og kosmo-

politiske stemning, lægger 
Zoku vægt på lokal forank-
ring. Man skal kunne se og 
mærke, at vi befinder os i 
Danmark, og at de lokale 
benytter stedet til alt fra 
spisning og hygge til events 
i form af foredrag og kon-
certer.

– Inden vi åbnede tilbage i 
maj måned, talte vi med rig-
tig mange lokale beboere i 
området, som gerne ville 
over og se, hvad det var for 
noget, fortæller Jimmi Mor-
tensen, som er salgschef 
hos Zoku Copenhagen. 

Nogle af de lokale blev så-
gar inviteret til testovernat-
ning på Zoku, inden stedet 
åbnede.

– Vi fik utroligt god re-
spons fra de lokale. Blandt 
andet deltog én, der bor i 
bygningen lige ved siden 
af, fortæller Jimmi Morten-
sen og tilføjer, at vedkom-
mende nu overvejer at holde 
sit forestående bryllup på 
Zoku.

pizza og jazz
Det er også planen at til-
trække lokale til en række 
events, der stimulerer ga-
nen, hovedet og ørerne.

– I søndags havde vi live 
jazz på tagterrassen med 

fulde huse. Og før det kom 
Taco Pastor nede fra Ama-
gerbrogade forbi og indtog 
vores køkken for en dag, 
fortæller Jimmi Mortensen. 

Han lægger vægt på, at 
arrangementerne især er 
populære blandt lokale be-
boere, også familier med 
børn. Jimmi Mortensen 
frister også med, at pizza-
ovnen snart kommer op at 
køre. 

I løbet af efteråret er der 
en række events på pro-
grammet. Centralt står 
foredragsserien "Drinking 
with Purpose", hvor man 
kan skylle vigtige emner 
som bæredygtighed og 
identitetspolitik ned i godt 
selskab. 

Hjælper udlændinge 
med bureaukrati
Mest af alt er Zoku tænkt 
som et arbejdssted. Her 
kan de kreative klippe og 
klistre, mens kontor- og vi-
densarbejdere kan klappe 
computeren op og holde 
Zoom-møder i rolige omgi-
velser på et stabilt og åbent 
netværk. 

Bygningen er helt nyop-
ført og huser en enorm Fø-
tex i stueplan. Naboen til 
den anden side er arbejds-

fællesskabet Woods. Foran 
indgangen til Zoku hænger 
postkasser, så de logerende 
kan modtage post og få sig 
en folkeregisteradresse. 

Zoku-personalet service-
rer nemlig ikke blot gæster-
ne med kaffe, mad og ting, 
der skal gøre arbejdet og 
besøget i København mere 
bekvemt. De hjælper også 
udenlandske gæster med at 
få CPR-nummer, sundheds-
kort og andre danske spe-
cialiteter. 

frihed på et lille 
værelse
At Zoku lægger adresse 
til og hjælper med dansk 
bureaukrati er noget, den 
43-årige canadier Philip 
LeBlanc sætter stor pris på. 
Hans hustru Nicole arbej-
der med investering, og par-
ret er ved at slå sig ned i Kø-
benhavn. Philip er designer 
med speciale i branding. 
Da buddet om København 
kom, var han ikke sen til at 
tage med.

– Nicole fik tilbudt at bo 
i New York, men det gad vi 
ikke. Vi kendte til Skandi-
navien og er interesserede 
i bæredygtige måder at leve 
på, bo sammen med andre 
og være fælles om ressour-

cerne, siger Philip LeBlanc, 
mens han tager en kort 
pause fra sin indsats for at 
få en fod indenfor i det kø-
benhavnske designmiljø.

– Vi kommer fra et stort 
hus i Canada og er begge 
vant til masser af plads, si-
ger Philip LeBlanc.

Netop derfor er der stor 
frihed i at have et lille væ-
relse, når man ikke har alle 
sine ting med alligevel. Fri-
heden består i at kunne be-
nytte de fælles områder og 
faciliteter på Zoku og ikke 
skulle bekymre sig for, om 
tingene virker.

– Hvorfor have egen va-
skemaskine, hvis man kun 
bruger den hver 14. dag, 
spørger Philip LeBlanc re-
torisk.

drøm med ishockey
Zoku-opholdet giver ikke 
mindst Philip og Nicole mu-
lighed for at lære folk i en ny 
by hurtigt at kende.

– Jeg har allerede om-
kring 50 mennesker på min 
mailliste, som jeg har mødt 
her i København, fortæl-
ler canadieren, der også er 
kommet på Old Boys-holdet 
i Ørestad-ishockeyklubben 
Copenhagen Griffins.

– Det er som en lille drøm, 

der er gået i opfyldelse for 
os, slutter Philip LeBlanc 
om det foreløbig tre måne-
der lange ophold på Zoku.

Jimmi Mortensen fra 
Zoku melder om fuld be-
lægning, nu hvor hotelbran-
chen så småt heler, og folk 
rejser igen. Det københavn-
ske klientel er også en mål-
gruppe i en tid, hvor virk-
somheder opgiver de dyre 
lejemål i byen. De søger i 
stedet alternative måder at 
få medarbejderne til at tri-
ves på med distancearbejde 
som omdrejningspunkt.

– Vi skulle have åbnet i fe-
bruar, men måtte vente, til 
restriktionerne blev hævet i 
maj, siger Jimmi Mortensen 
og noterer sig, at det siden 
er gået bedre end forventet. 

I hvert fald kan mange se 
frem til at nyde de køben-
havnske sensommeraftener 
fra en af byens smukkere 
tagterrasser på Zokus fem-
tesal, hvor der er åbent for 
alle.

ERHvERv

kontor er 
hvad du 
gør det til
Zoku er et spritnyt hotel- og 
kontorkoncept på kanten af Islands 
Brygge. Her kan folk fra både nær 
og fjern arbejde fra distancen. Zoku 
er et overnatnings- og arbejdssted, 
der vil gøre op med den firkantede 
opdeling mellem arbejde, socialt 
samvær, hjem og fritid

Jimmi Mortensen fra 
Zoku ser frem til sam-
arbejde med virksom-

heder og gæster om at 
udfordre det stive skel 

mellem hjemmet og 
kontoret.
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ege-ekspeditioner
Samtale med to kunstnere der på deres Danmarks-
rundrejse med ord og tegning har portrætteret egetræernes 
Misse Møhge, Hjemmehjælperegen, Jomfruens Eg, Egen 
Ove og andre spændende personligheder

Tekst: Johnny Hedegaard
Illustrationer: Ole Lejbach
redaktion@bryggebladet.dk

– De er kongelige, misan-
tropiske, indadvendte, clair-
voyante, erotiske – det er 
dem med trang til penetra-
tion af smukke ege-damer 
efter op imod tusinde års 
kurtisering – der er døde og 
delvis levende egetræer. De 
er levende væsener fulde af 
drifter. Således åbnede for-
fatteren Jens Blendstrup sin 
og tegneren Ole Lejbachs 
fællesudstilling på Johan-
nes Larsen Museet i Kerte-
minde i 2016. 

En udstilling og et pro-
jekt som på alle planer er 
enormt:

Gennem fem år rejste de 
to landet rundt for at tegne 
og samtale med egetræer. 
Samtale med egetræer! Ly-
der det skørt? Det ér skørt 
– men på den gode måde. Så 
skørt og så godt, at den bog, 
der kom ud af det i 2015, blev 
modtaget af en enig, begej-
stret anmelderskare, hvor 
Jes Stein Pedersen fra Po-
litiken blandt andet skrev, 
at bogen er en: ”overskuds-
ramt udgivelse med indre 
liv så frodigt som Johannes 
Møllehave på speed”.

ikke kedeligt
Når Kulturhuset Islands 
Brygge i løbet af efteråret 
afholder en sand myriade 
af arrangementer med KLI-
MA-DEBAT som den røde 
tråd, er Jens Blendstrup og 
Ole Lejbach som de første 
inviterede til en samtale på 
scenen om deres møder og 
samtaler med gamle ege-
træer. Til at holde styr på 
de to fantasifulde kunst-
nere har man bedt filosof-
fen Morten Bøje Stensga-
ard Larsen om at komme. 
Han er lige så fantasifuld 
og ikke mindst nysgerrig. 
Det var derfor med stor 
begejstring, han sagde JA 
TAK til invitationen. Han 
er ellers på vej til et job i Se-
attle, men kan lige nå dette 
og det efterfølgende arran-
gement, som også handler 
om træer.

Bog – tegninger – klima 
– samtale – ordstyrer er 
filosof. Det kan lyde lidt 
ordinært, teoretisk, kede-
ligt. Men tag endelig ikke 
fejl! Som de indledende ord 
indikerer, bliver denne søn-
dag ikke bare en, der indgår 
som et tilfældigt nummer i 
rækken af årets tooghalv-
treds kedsommelige og søv-
nige søndage.

ned på jorden med 
skæve ord og 800 
blyanter

Bryggebladet har talt med 
de tre hovedpersoner. Det 
var ikke kedeligt. Ikke no-
get CO2-regnskab stillet 

op i regneark. Samtalerne 
handlede om det levede liv, 
venskaber, at finde sig selv, 
røverhistorier krydret med 
overskud af godt humør. 
Tingene skal ”trækkes ned 
på jorden, så vi kan forholde 
os til dem”, som Jens Blend-
strup siger.

Han er ordmageren, og 
Ole Lejbach er tegneren, 
og i fællesskab har de gen-
nemlevet det projekt, som 
er materialiseret i deres fæl-
les bog: Ege-ekspeditioner. 
En bog som ikke bare blæ-
ste anmelderne bagover, 
men også læserne: Første 
oplag blev revet ned af hyl-
derne og er genoptrykt flere 
gange.

O r i g i n a l t e g n i n g e r ne 
er i særklasse. De måler 
ethundredeogtyve centi-
meter på den ene led og 
ethundredeogfyrre centi-
meter på den anden led. 
Udført med blyant. Eller 
rettere: Blyanter. Cirka 
otte hundrede er der brugt 
til de mange tegninger. Op-
rindeligt ville Ole Lejbach 
udføre værkerne i kul og 
med lidt farve. Men i re-
spekt for træerne var han 
nødt til at lægge kul og far-
ver væk.

– Egetræer vokser meget 
langsomt; derfor skal de 
tegnes langsomt. Det kan 
man kun med blyant, for-
klarer han. 

Langsommelighed er 
som bekendt tidskrævende. 
Det første portræt var af 
Skovfogedegen, som har 
stået i Klampenborg ved 
Strandvejen i næsten 1200 
år. Med daglig tegning tog 
det omkring en måned at 
færdiggøre portrættet. Ef-
terhånden kunne han dog 

færdiggøre 2-3 tegninger 
om måneden.

For begge de to kunstne-
re blev ege-ekspeditionen 
til andet og meget mere end 
et fælles kunstprojekt. Jens 
Blendstrup undrede sig en 
del, da Ole Lejbach ringede 
for at præsentere ham for 
ideen.

– Jeg kunne på det tids-
punkt ikke kende forskel 
på en bøg og en eg, siger 
Jens Blendstrup. Men Ole 
Lejbach var helt sikker i sit 
valg af projektmakker:

– Mine portrætter er jo 
nærmest surrealistiske, og 
dér passer Jens’ skæve tek-
ster perfekt.

Mødet med egetræerne
Især for Jens Blendstrup 
blev de mange ekspeditio-
ner landet over til intet min-
dre end en udviklingsrejse. 
Han havde selvfølgelig væ-
ret i skoven før. Men ikke 
på dén måde. Han så ikke 
skoven for bare træer. Men 
nu blev det helt anderledes. 
Træerne har stået der så 
længe, at man bliver ramt 
af en forløsende ro, og som 
han siger:

– Man opdager pludselig, 
hvor lidt et skatteregnskab 
egentlig betyder.

Før talte Jens Blendstrup 
meget hurtigt. Nu blev han 
nødt til at tale langsomt, 
gå rundt om, gå ind i både 
sig selv, Ole og træerne. 
Ligesom Ole Lejbach så 
han nu træerne som unikke 
individer. Derfor var han i 
stand til at møde Hjemme-
hjælperegen, Misse Møhge 
og alle de andre personlig-
heder. Hverken tegneren 
eller ordmageren finder det 

underligt, at træerne har 
navne og omtales med ”jeg-
form”.

– Jeg tegner individuelle 
portrætter af det, jeg ser 
med min blyant. Jens tegner 
individuelle portrætter af 
det, han ser, med sine ord, 
siger Ole Lejbach. 

Vi er altså også på even-
tyr. Det er ikke bare et 
spørgsmål om, hvad vi ser, 
men hvordan vi ser, og den 
kommunikation der sker i 
mødet med omgivelserne, 
egetræerne.

selv i eventyr er der 
sygdom
Der er dog ikke lutter mun-
tre eventyr på rejserne. 
Ole Lejbach bliver ramt af 
kræft. Nu bliver det også en 
terapirejse. På et tidspunkt 
står han på Kongens Nytorv 
og ser på metrobyggeriet. 
Tankerne flyver:

– Gad vide om jeg egent-
lig kommer til at køre i den 
metro. Når jeg overhovedet 
at fuldføre vores projekt? 

Men Ege-ekspeditionen 
fik efter Oles Lejbachs 
egen overbevisning en 
markant og helbredende 
indflydelse på sygdomsfor-
løbet. Fordybelsen, arbej-
det og de mange eksisten-

tielle samtaler på turene 
får ledt tankerne væk fra 
sygdommen.

Som bekendt laver opga-
ver dog ikke sig selv. Som 
gammel typograf og tillids-
mand ved han også noget 
om arbejdsdisciplin. Efter 
calmettebehandlingerne på 
Herlev Hospital cykler han 
derfor hjem på værkstedet 
og arbejder, til bivirkninger 
tvinger ham til pause.

Nu er han helt rask, der 
er afholdt udstillinger og 
foredrag landet over, og læ-
serne har selv i stort antal 
været ude for at hilse på de 
i bogen portrætterede ege-
træer. Og han tegner stadig 
egetræer.

er det skoven eller os 
selv, vi møder
Som nævnt i indledningen 
vil filosoffen Morten Bøje 
Stensgaard Larsen lede sla-
gets gang på scenen søndag 
den 15. august. Han er selv 
fuld af undrende nysgerrig-
hed og spændt på at møde 
de to kunstnere. Som ud-
gangspunkt siger han:

– Man skal ikke være 
i tvivl om træernes og 
skovens betydning i vo-
res almene selvforståelse 
og dansk kultur, hvorpå 
han blandt andet nævner 
den danske sangskat med 
blandt ”I skovens dybe stille 
ro”, ”Hvor skoven dog er 
frisk og stor” og national-
sangen hvor det hedder ”det 
står med brede bøge, nær 
salten østerstrand”. 

Men skoven er også en 
ejendommelig sammensat 
størrelse, mener filosof-
fen. Om foråret er den lyse, 
grønne skov en lise for sjæ-
len. Men når efteråret kom-

mer, eller når mørket falder 
på, sker det modsatte: Nu 
bliver skoven skræmmen-
de. Det er hér, det frem-
mede, utrygge og ukendte 
gemmer sig. 

Er det så skoven eller os 
selv vi møder?

– Vi kan kun se skoven 
gennem det at være men-
neske; derfor tillægger vi 
den en masse ting. Og hvad 
svarer træerne, skoven, når 
vi på den måde låner den 
noget af vores bevidsthed? 
spørger den kommende 
ordstyrer.

Eller hvad med den indre 
trang til spiritualitet? Trods 
den høje teknologiske ud-
vikling i samfundet går 
mange af os alligevel – eller 
derfor – rundt med proble-
mer af forskellig slags, som 
regnearket og teknologien 
ikke kan løse. Rigtigt man-
ge går derfor ud til Klude-
egen ved Tappernøje for at 
hænge tøjstykker eller sed-
ler, hvor træet bliver bedt 
om hjælp. Morten Bøje vil 
også gerne vide, hvorfor 
de to kunstnere har kastet 
deres kærlighed lige netop 
på egetræer. Som han spør-
ger:

– Hvad er det, jeg har 
overset i alle disse år?

Træ-værk er to eftermid-
dagssamtaler søndag den 15. 
august og søndag den 22. 
august. Begge 13.30 – 15.00. 
Billetter koster 50,- og kan 
købes på billetto. Ud over 
arrangementet om Ege-eks-
peditionen er der mulighed 
for at opleve John Kenn 
Mortensen, som er tegner, 
forfatter, filminstruktør og 
meget andet. Hans billeduni-
vers kredser om det dystre, 
horror, eventyr/monster.

"Jeg er Jomfruens Eg, 
saftig som en sut i våd 
cement. Min hud er blød 
som babynumser. Min 
gave er mit åbne sind og 
mine fire meter brede 
bryster Jeg er ikke en syl-
fide, men god og solid. Til 
at tage og føle på...". ole 
Lejbach og Jens Blendstrup 
i ege-ekspeditioner.

"Jeg er Konge-
egen og stod ved 
Chuchills side, da 
det gjaldt. Med 
cigarer og whisky 
og slåbrok. Sådan 
ordner man ver-
denssituationen". 
ole Lejbach og 
Jens Blendstrup i 
ege-ekspeditioner.
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Wrestling – når du 
er voldspsykopat 
for sjov
Jeg river hovedet af dig og brækker 
dine ben. Men ikke sådan for alvor: 
Velkommen til Sundholm en svedig 
lørdag aften i august, velkommen 
til en sammenkogt ret af rollespil, 
performancekunst, totalteater, 
akrobatik, ultravold for fuld fake og – 
ikke mindst – attitude med stort A

Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Lige den dag havde jeg 
faktisk planlagt at skrive 
om VM i gummistøvlekast 
på Dyrskuepladsen i Ribe. 
Men den købte redaktøren 
ikke:

– Ribe, hvad fanden tæn-
ker du på? Det er for langt 
ude, mand. Vi er en lokal-
avis, du tager til wrestling 
på Sundholmsvej. Basta! 
Pronto!
Okay så! 
Vi er et par hundrede, der 
har smidt det samme plus 
en halvtredser for at kom-
me til wrestlingstævne i 
Fabrikken for Kunst og De-
sign på Sundholmsvej. Vi er 
ikke en dag over 35, og det 
hørmer af drengerøv. Halv-
anden håndfuld kvinder 
– mest af den postpunkede 
slags – er mangfoldighe-
dens repræsentanter. Men 
både vi og de er lovet ”A 
Night to Remember”.

Det bliver det så også, og 
det jeg ikke kan huske, kan 
jeg mærke i smile- og latter-
musklerne dagen derpå. De 
var på overarbejde, wrest-
ling er herresjovt. Og når 
man først er i dét hjørne, 
er det også svært at holde 
masken, når hele rækken 
af klapstole foran én hilser 
aftenens første sminkede, 
sortdraperede wrestler med 
det taktfaste tilråb: ”Fisse, 
kusse, Kurt er en mur”.

Helten og skurken
Man kan mærke, at Sorte 
Kurt – som måske hedder 
Svend til daglig og studerer 
teologi på KUA – er populær 
hos publikum. Han er kult, 
han er arbejderklassehelten 
– komplet med stambord 
i Jaguaren på Holmblads-
gade. Og det er jo det, det 
også er, wrestling: Et rol-
lespil med helte og skurke. 
Skurken, Sorte Kurt skal 
tvære ud i aften, hedder 
Pete Phoenix og giver den 
som forkælet overklasseløg 
fra de nordlige forstæder. 
Det varer da heller ikke en 
tomatsalat, før Kurt har 
skrællet løget, løftet det op 
i strakte arme og kylet det 
ud over bokseringens guld-
glimmertove og ned på en 
skumgummimåtte, der be-
lejligt har slået sig ned lige 
der. 

Han er en mur, Kurt! Og 
det, han gør, er det, vi vil 
have. Ned med de rige svin, 
det kan vi forstå. Og det er 
totalt god lir en lørdag aften 
på Amager.

Men alligevel? Sådan 
at kyle rundt med en for-
svarsløs Hellerup-dreng, 
så teaterblodet sprøjter og 
knoglerne næsten knaser 
som tvebakker. Invalid for 
resten af livet? Der må da 
være nogle regler?

klapstol og havefakkel
Du må ikke hive i håret. Du 
må ikke sparke i skridtet. 
Og du må heller ikke prikke 
øjnene ud på din modstan-
der. Men du må gerne lade 
som om. Du skal lade som 
om, at du er en voldspsyko-
pat, der ikke kender betyd-
ningen af ordet ”grænser”. 
Også når de kommer til 
brug af klapstole og en ha-
vefakkel fra Silvan, som var 
en del af afstraffelsesme-
nuen på Sundholmsvej, da 
Nitro Green, Hangman, Hy-
perboy og Den Tonstunge 
Kebabsheik Saim også kom 
på rollelisten og entrede 
ringen til noget, der i svage 
øjeblikke kunne ligne opta-
gelsen af en sadistisk bun-
kepulsfilm. Komplet med 
”Dybbøl Mølle” og jysk sov-
seburgerbas på anlægget.

Wrestling er ikke noget, 
Sorte Kurt har fundet på. Det 
har amerikanerne, og det er 
snart et par hundrede år si-
den. I dag er wrestling mega-
stort i både USA, Canada og 
Mexico, hvor psykopatvold 
for sjov omsætter et tocifret 
milliardbeløb om året, og 
hvor de største stævner sam-
ler 80.000 tilskuere, blandt 
dem en pænt stor gruppe 
whitetrashede typer.

På Sundholmsvej er der 
ikke gået den slags politik 
i wrestlingen. Vi er bare en 
flok drengerøve, der hyg-
ger sig og råber ting. Men 
den ironiske distance til 
voldsorgiet holdt ud i fælles 
og rimeligt strakt arm.

slag og spark og 
bræk og vrid er blot 

nogle af våbnene i 
wrestling. Showet 
i Sundholmsgade 
havde også klap-

stole og havefakler i 
våbenarsenalet.
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Højt at flyve – og 
forholdsvis blødt at 
falde, selv om de 
danske wrestlere 
nærmest er myg i 
sammenligning med 
de fedt- og muskel-
bjerge, der præger 
den amerikanske 
wrestlingscene.

der bliver spillet 
på alle tangenter 
i wrestling, der – 
i hvert fald i den 

danske version 
– handler lige 
så meget om 

attitude som om 
fysisk styrke.

Lidt faldteknik er 
ikke af vejen, selv 

om man stiller op i 
Spiderman-outfit.

sorte kurt fra 
Slumby 2300 
– helt i sort – 
er publikums 
yndling. Han er 
den rå arbejder-
klasseknægt, 
der selvfølgelig 
nakker de selv-
fede gulddrenge 
fra de nordlige 
forstæder.
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Sandet er revet og kuglerne 
pudset, når Københavns Pe-
tanqueklub for 38. gang af-
holder petanquefestivallen 
København Åben 2021. Tur-
neringen er et årligt tilbage-
vendende arrangement den 
sidste weekend i august, 
hvor der bliver streget op 
til adskillige petanquebaner 
på græsarealerne i Havne-
parken. 

Turneringen blev afholdt 
første gang i 1983 og har 
siden da haft deltagelse af 
topspillere fra det meste af 
Europa og Nordafrika. Men 
selv om det er en turnering 
i international topklasse, 
rummer den også bredden, 
og alle kan være med. ’På 
Bryggen møder hajen nybe-
gynderen og stjernen vand-
bæreren’, skriver klubben 
på sin hjemmeside. 

Lørdag den 28. august 

afholdes København Åben 
Doubleturnering. Søndag 
den 29. afholdes Køben-
havn Åben Tripleturnering. 
Begge turneringer spilles 
med indledende 4-holdspul-
jer. Det bedste hold fra pul-
jekampene går videre i A-
turneringen, hold med kun 
én sejr går i B-turneringen. 
Hold uden sejre i puljekam-
pene går i C-turneringen.

For at få plads i hovedtur-
neringen kræves forhånd-
stilmelding både lørdag 
og søndag senest den 26. 
august, eller indtil turne-
ringerne er fyldt op. Doub-
leturneringen har plads til 
256 tilmeldinger og triple-
turneringen 128 tilmeldin-
ger.

Petanquefestivallen 
København Åben den 28. og 
29. august i Havneparken. 
Indskrivning starter klok-
ken 8 og selve turneringen 
klokken 9. Hovedturnerin-
gerne koster 100,- kroner per 
spiller, og flaskespil koster 25 
kroner per spiller. Tilmelding 
på kpk-petanque.dk/

KuLtuR

deT skeR  
på BRyggen

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

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚MESTERSKAB

kuglekast i 
verdensklasse

petanquetalenter fra hele 
Europa mødes til København 
Åben i Havneparken.
foto: Calvin dossmann 

❚SPORT

Regnbueflag vejrer over sportsby på Bryggen

Når World Pride og Euro-
games maler København 
regnbuefarvet i slutningen 
af august, deltager Islands 
Brygge med krop og sjæl. I 
forbindelse med Eurogames 
bliver der afviklet 22 forskel-
lige sportsturneringer i alt 
fra squash og synkronsvøm-
ning til bowling, badminton, 
beachvolley og ballromdans. 

Centrum for begiven-
heder er Sports Village i 
Havneparken på Islands 
Brygge, hvor atleterne kan 
samles og slappe af mellem 
turneringer, og hvor nys-
gerrige københavnere kan 
prøve kræfter med et hav af 
forskellige sportsgrene og 
aktiviteter. 

Der er blandt andet mu-

lighed for at deltage i et 
6-timers bike event med 
Grand Départ som count 
down til Touren 2022. Man 
kan også prøve kræfter 
med de olympiske løft, når 
vægtløftningsklubben Alfa 
og Omega kommer forbi 
og giver en prøvetræning. 
Hvis man har brug for et 
benchmark, løftede den ge-

orgiske sværvægter Lasha 
Talakhadze 264 kilo i løfte-
ne ‘Clean and Jerk’ ved OL 
i Tokyo i sidste uge. Stik 
den!

Der er mulighed for at 
komme på besøg på sko-
leskibet Georg Stage, der 
lægger til kajs. I den mere 
farverige ende af program-
met er quizaften med venin-

derne et garanteret festfyr-
værkeri, og onsdag aften er 

der ‘dress up’ til den store 
åbningsceremoni.

Sports Village i Havnepar-
ken den 17.-20. august fra 
klokken 8 til 22. Det fulde og 
farverige program kan findes 
på copenhagen2021.com, 
hvor der også er informatio-
ner om resten af Eurogames 
og World Pride.

oplev mangfoldighed i 
bevægelse, når Sports 

Village popper op i Hav-
neparken i forbindelse 

med Eurogames.
foto: Tobias Jørgensen

❚FESTIVAL

Lokal kulturhavn

Efter et års pause er Kultur-
havn tilbage, men for at und-
gå at skabe et superspreder-
event er aktiviteterne i år 
spredt langt mere ud langs 
havnen, end hvad de plejer. 
Det betyder, at Havnepar-
ken ikke kommer til at ud-
gøre festivalens pulserende 
hjerte på samme måde, som 
den plejer. I stedet har ar-
rangørerne i år fokuseret på 
at engagere lokale aktører 
og det lokale foreningsliv, 
som i højere grad selv har 
haft indflydelse på årets 

program gennem et Open 
Call. Derfor har lokale for-
eninger på Bryggen budt 
ind med aktiviteter, hvor de 
kobler det lokale havnemil-
jø med deres aktivitet. Det 
er altså primært lokale ken-
dinge, der kan opleves på 
og omkring Islands Brygge. 

Der er blandt andet mu-
lighed for at finde sin indre 
søulk frem og se, om man 
kan holde øjet på bolden og 
samtidig ligge lige i vandet, 
når Bryggens Kajakpolo til-
byder en gratis tur i vandet 

fredag den 27. august klok-
ken 16-20 og søndag den 29. 
august klokken 11-16.

Bryggens lokalhistorie er 
i fokus, når Islands Brygges 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv inviterer til sejltur. 
I løbet af sejlturen vil lokale 
guider tage publikum med 
på en historisk rejse tilbage 
i tiden og formidle Bryg-
gens historie fra vandsiden. 

Efter sejlturen vil der 
være mulighed for at be-
søge foreningens ikoniske 
udstilling i godsvognen, der 

holder til ved havnekanten. 
Her kan du få svar på de fle-
ste spørgsmål om lokalom-
rådet. Det foregår lørdag 
den 28. august klokken 14. 
Billetter er gratis og kan af-
hentes fra klokken 13 i for-
hallen i Kulturhuset Islands 
Brygge.

Lørdag fra klokken 14 
sejler festivalens bådparade 
fra Ofelia Plads mod nord til 
Teglværkshavnen i syd og 
kommer forbi Bryggen på 
vejen. Samme dag inviterer 
Havhøst til en dag i biodi-
versitetens tegn på Kalve-
bod Bølge, når de søsætter 
to nye biohytter i havnen. 
Derudover kan publikum 
smage den eksklusive spi-
se østers, og børnene kan 
undersøge de selvdyrkede 
muslinger fra Havhøsts 
maritime nyttehaver under 
Bølgen.

Kulturhavn på Bryggen og 
langs hele Københavns Havn 
den 27.-29. august. Det fulde 
program kan ses på kultur-
havn.kk.dk/

der er fokus på lokale 
foreninger som Bryg-
gens Kajakpolo ved 
årets mere spredte 
Kulturhavnsfestival.
foto: Ricardo Ramirez
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Inspirationen til at male 
kom, da en veninde viste sit 
prikmaleri, og Anette Lar-
sen tog sig selv i at tænke: 
”Det kan jeg nok også”. 
Hurtigt skiftede Anette 
Larsen dog fra prikmaleri 
til at male abstrakte billeder 
med teknikken puring.

Egentlig er det at udfor-
dre sig selv til at turde tage 
nye veje et generelt træk 
ved Anette Larsen, om det 
gælder at male og udstille 
eller den gamle drøm om at 
køre store køretøjer. 

Maleriets muligheder
Ethvert tomt lærred er en 
invitation til at kaste sig ud 
i noget nyt. Ligeledes er der 
indenfor hver kunstgenre et 
hav af teknikker med vidt 
forskellige resultater.

– Grundteknikken med 
puring er at blande forskel-
lige farver maling i en kop 
og hælde det ud på et lær-
red, forklarer Anette Lar-
sen og uddyber:

– Til at hælde farverne 
ud er der frit valg mellem 
teknikker, og jeg er stadig 
i gang med at udforske og 
mestre dem. 

Mit blik fanger en serie 
med tre lyse malerier, og 
jeg får beskrevet, hvordan 
de forskellige nuancer af 
lyseblå maling er pustet 
med sugerør udover det 
hvide lærred. De forskel-
lige farver blander sig ele-
gant sammen for at skabe 
bløde streger, lige linjer 
og forskellige former. På 
den vis bliver man budt ind 
i et fantasiunivers, hvor 
man er fri til at forestille 
sig sommerfugle og sand-
strande såvel som skygger 
og skyer.

Maling som meditation
Den travle og trættende 
hverdag som lastbilchauf-
før står i skarp kontrast til 
kunstnerisk udfoldelse.

– Trafik er ofte stres-
sende, så jeg finder ro ved 
at male, bemærker Anette 
Larsen.

– Jeg mærker altid i mig 
selv forinden, hvilke følel-
ser jeg gerne vil have frem 
i maleriet, og forestiller mig 
det.

Undervejs er det et le-
gende samarbejde med ma-
lingen, hvor man er tvunget 

til at give slip på kontrollen 
og være fri. Malingen løber 
over lærredet og opfører 
sig uforudsigeligt efter sin 
egen frie vilje, så man be-
stemmer aldrig fuldstæn-
digt selv.

– Jeg kobler nærmest 
hjernen fra og lader mine 
hænder tage over, da de 
kender teknikkerne, prøver 
Anette Larsen at forklare.

Livet som 
lastbilchauffør
Muligheden for at give 
det hele fri og glæden ved 
at slippe for regler er det 
smukke ved kunst. Des-
værre er de bestemt ikke til 
stede i den indviklede tilvæ-
relse som lastbilchauffør. 

– Faktisk er det ganske 
kompliceret med de mange 
parametre, som det kræver 
overblik over for at leve op 
til regler og lovgivning, si-
ger Anette Larsen. 

Før jeg når at standse ta-
lestrømmen, har jeg fået 
et uddybende indblik i det 

ansvar, som en lastbilchauf-
før bærer overfor de andre 
trafikanter, vognmanden og 
varernes tilstand for at und-
gå kæmpe bøder og uheld. 
På flere måder kræver det 
mod og vilje at være lastbil-
chauffør.

– Man skal have en særlig 
personlighed og et mentalt 
overskud for at tåle om-
gangstonen og kunne give 
tilbage, tilføjer Anette Lar-
sen.

Til gengæld har man også 
lov til at være sig selv.

– Jeg fylder meget, men 
her er der plads til alle 
blandt de mange mænd, 
som siger tingene direkte 
uden hensyn, konstaterer 
hun.

Professionen indebærer 
også glæder og frihed som 
at køre lange distancer i den 
danske natur og få et glimt 
af en helt rød solopgang el-
ler et udsyn til vandet fra en 
bakketop.

– At være lastbilchauffør 
er en livsstil. Når først man 
har kørt lastbil, så stopper 

man aldrig. Jeg siger ofte, 
at jeg skal smides ud af min 
bil, griner Anette Larsen, 
mens hun viser et billede 
af sin lastbil og lader ingen 
tvivl være om sin store pas-
sion. 

kvinde bag rattet
At være kvindelig lastbil-
chauffør er stadig ganske 
usædvanligt.

– Jeg var den første kvin-
de i firmaet og er stadig den 
eneste, hvilket har givet et 
vist pres og ansvar, fortæl-
ler Anette Larsen om det 
mandsdominerede felt, 
hvor hun stadig ofte bliver 
taget for kontordame, når 
hun ringer ud til byggeplad-
ser forud for en levering. 

Hvad mon det bedste er 
ved at være lastbilchauffør?

– Skal jeg svare helt ær-
ligt? spørger Anette Larsen 
og fortsætter:

– Det er den indre stolt-
hed og glæde ved at lykkes 
med at bakke og parkere 
min 17 meter lange lastbil 

snorlige, mens fem mænd 
står nedenfor og venter på 
mine fejl. 

spændingsfelt, 
selvtillid og skridt 
fremad

Fejl eller ej så kræver det 
dyb koncentration at styre 
en stor lastbil fyldt med glas 
og facader.

– Lidt på samme måde 
som at male, kommenterer 
Anette Larsen. Altså skal 
man i begge discipliner vir-
kelig være til stede nu og 
her, hvor man er alene og 
ansvarlig for alt, som sker. 

 Om malingen arter sig 
uventet på lærredet, eller 
det pludselig er svært at 
manøvrere en stor lastbil 
frem til utålmodige kunder, 
så gælder det om at være 
løsningsorienteret. Især i 
trafikken er hurtige beslut-
ninger det eneste valg.

– At male er lidt som at 
bakke til højre, hvor den 
blinde vinkel tvinger dig 

til at gætte lidt, så du skal 
turde tage chancer.

Overraskelsen over at 
være lykkedes med at male 
og i gang med at udstille i 
København er stor.

– Processen med at udstil-
le og de mange positive til-
kendegivelser har givet mig 
et kæmpe selvtillidsboost. 
Jeg ville faktisk ønske, at 
alle tog mod til sig til at 
male, da det giver noget helt 
særligt, og alle kan være 
med uden forudsætninger, 
konkluderer Anette Larsen.

– Man afgør jo selv, hvad 
der er smukt. 

KuNSt

Mod, 
maling og 
mange mål
Anette Bjørnkær Larsen, der til dagligt kører land og 
rige rundt som lastbilchauffør, har netop debuteret 
med udstillingen ‘Frihed’ i Bryggens Galleri og Atelier. 
Det er første gang, hun udstiller sine følelsesvækkende 
og farvemættede malerier, kun fire år efter hun tog 
malerpenslen forsigtigt op

Anette Larsen ud-
stråler sin glæde 
ved at dele sine 

malerier med ud-
stillingen Frihed, 

hvor abstrakte ma-
lerier vækker din 
fantasi og indby-
der til refleksion.
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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

Læg til kajs ved byskoven
Arbejdet med at anlægge de nye støttepunkter og hovedindgange til 
Naturpark Amager er gået i gang. Snart bliver det muligt at lægge til i kajak 
eller på SUP-board eller sågar bade i vandet ud for byskoven på Selinevej

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

En ny badezone og to fly-
debroer, hvor kajakker og 
SUP-board kan lægge til, er 
på vej ved byskoven på Se-
linevej ikke langt fra Bryg-
gen. Det nye anlæg har 
været i støbeskeen længe, 
men i slutningen af juni tog 
teknik- og miljøborgme-
ster Ninna Hedeager Olsen 
(EL) det første spadestik.

– Udvidelserne vil for-
bedre forholdene markant 
for naturparkens gæster 
som for eksempel kajakro-
ere, vandrere på Amarmi-
noen, skolebørn og alle der 
bor nær naturparken. De 
nye faciliteter er nænsomt 
tænkt sammen med omgi-
velserne og udformes på 
naturens præmisser, for det 
er selvfølgelig naturen, der 
skal spille hovedrollen her, 
skriver hun i en pressemed-
delelse.

Det nye såkaldte ‘blå støt-
tepunkt’ er et af de i alt otte 
nye tiltag, der skal øge kend-
skabet og tilgægeligheden 
til Naturpark Amager, der 
blandt andet dækker over 
Amager Fælled, Kalvebod 
Fælled, Kongelunden og 

hele Amagers sydlige kyst. 
Der er blandt andet planlagt 
tre nye hovedindgange ved 
henholdsvis Amager Natur-
center og Asger Jorns Allé 
i Ørestad Syd samt ved DR 
Byen tæt på Bryggen.

Ud over det blå støtte-
punkt ved byskoven er der 
tilsvarende støttepunkter 
på vej nord og syd for slusen 
samt to anlæg på diget syd 
for Kalvebod Fælled.

veto fra 
fredningsforening
Her lykkedes det imidler-
tid for Danmarks Natur-
fredningsforening at få 
smidt grus i maskineriet, 
fordi foreningen mente, 
at de planlagte bade- og 
bådebroer og tilhørende 
bygninger med omklæd-
nings- og badefaciliteter 
kunne føre til, at området 
blev overrendt til gene for 
fuglene i det nærliggende 
fuglereservat på Kalvebod 
Fælled. Den vurdering var 
Fredningsnævnet enig i, og 
derfor blev der ikke givet 
dispensation fra frednin-
gen til det sydligste af de 
blå støttepunkter.

Derfor arbejder parterne 
bag Naturpark Amager nu 

på en nedskaleret version, 
hvor man blandt andet drop-
per en planlagt sauna til vin-
terbadning.

offroad-cykling
Arbejdet på den blå støtte-
punkt ved byskoven er i fuld 
sving, og inden længe bli-
ver de to støttepunkter ved 
slusen også etableret. Syd 
for Havneslusen kommer 
et ‘stoppested’ for cyklister, 
gående og for roere, der 
venter på, at slusen åbner, 

og nord for slusen får skole-
elever og alle andre mulig-
hed for at gå på udforskning 
i naturen i vandet, hvor det 
bliver muligt at lægge til 
med kajakker og småbåde. 
De nye faciliteter forventes 
at stå færdige fra slutnin-
gen af 2021 og tages i brug 
løbende.

Det er stadig muligt at 
cykle og gå langs Amagers 
vestkyst, mens arbejdet 
står på. Dog skal cyklister 
og gående på Dæmningsvej 
ud på en kort omvej gennem 

byskoven, når der arbejdes 
nærmest vandet.

Læs mere og se illustratio-
ner og kort over de nye tiltag 
og anlæg på naturparkama-
ger.dk

fAkTA:

n Naturpark Amager er 
et 35 kvadratkilometer 
stort naturområde, som 
udvikles i partnerskab 
mellem Københavns 
Kommune, Naturstyrel-
sen, By & Havn, Tårnby 
Kommune og Dragør 
Kommune.

n I 2018 blev der udskrevet 
en arkitektkonkurrence 
om udviklingen af tre 
nye hovedindgange og 
fire samlingssteder for 
friluftsliv. Konkurrencen 
blev vundet af et team 
bestående af LYTT, 
ADEPT, Atkins og BARK 
Rådgivning.

n Det samlede udviklings-
program for Naturpark 
Amager, som de kom-
mende friluftsanlæg er 
en del af, er støttet af 
Nordea-fonden med 55 
millioner kroner, udlod-
ningsmidler til friluftsliv 
fra Friluftsrådet med 5 
millioner kroner, Lokale 
og Anlægsfonden med 6 
millioner kroner og By & 
Havn med 0,3 millioner 
kroner. 

n Derudover bidrager 
Københavns Kommune 
med 24,5 millioner 
kroner og Naturstyrel-
sen med 12,2 millioner 
kroner, og begge vil 
sammen med Dragør 
og Tårnby Kommuner 
samarbejde om den 
fremtidige drift af facili-
teterne.

Kilde: Naturpark Amager

Byggearbejdet er 
gået i gang, og 
allerede senere 

på året kan man 
lægge til kajs ved 

byskoven.
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Hvad er højden på udspringsplatformen i 
Havnebadet i Havneparken?

 a. 4 meter
 b. 5 meter
 c. 7 meter

2. Der afholdes Kulturhavn, en festival der 
fejrer Københavns mangfoldige kultur- og 
foreningsliv, fra den 27.-29. august i år. 
Men hvornår blev den første Kulturhavn 
afholdt?

 a. 2011 for 10 år siden
 b. 2001 for 20 år siden
 c. 1996 for 25 år siden

3. Fra 2004 til 2013 havde Islands Brygge et 
teater i Njalsgade. Hvad hed teatret?

 a. Teater Plus
 b. Teater Pjot
 c. Teater Play

4. Fra 1927 til 1963 havde Islands Brygge en 
biograf. Hvad hed den?

 a. Bergthora Teatret
 b. Gullfoss Teatret
 c.  Saga

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

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.

(se svarene på side 19)



fremlysning af fugl

Har du mistet din nymfe-

parakit? Vi har i lørdags 

fanget en temmelig tam 

grå nymfeparakit i min 

andelsboligforening på 

Bryggen. Hvis det er din, 

så er du velkommen til at 

komme og hente den, så 

den kan komme tilbage i 

sit vante hjem igen. Fuglen 

bærer lukket, sort LDF-

ring.

Kontakt mig på 4099-2112.

Mvh
Mikael Hansen
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Byggeri på fælleden, 
kompromis eller fejlslag?
Af Erhardt Franzen, 
Agerlandsvej 33

I Bryggebladet den 10. juni 
2021 er der en omtale af 
Sophie Hæstorp Andersen 
som Socialdemokratiets 
spidskandidat til overborg-
mesterposten på Køben-
havns Rådhus efter kommu-
nalvalget den 16. november 
2021.

Blandt andet omtales 
Hæstorp Andersens hold-
ning til byggeriet ”Vejlands 
Kvarter” på Amager Fælled, 
hvor hun ikke tøver med at 
udtrykke sig som tilhæn-
ger af byggeriet, uanset de 
mange odds byggeriet har 
imod sig.

Særligt er imidlertid, at 
hun til bladet udtaler og der-
med erkender, at det vedrø-
rende byggeprojektet på 
Amager Fælled er tale om 
”et kompromis på et kom-
promis på et kompromis”. 
Der er således også tale 
om en kovending forud for 
sidste kommunalvalg, hvor 
Socialdemokratiet vendte 

180 grader på tallerkenen 
i forbindelse med byggeri 
på Strandengen på Amager 
Fælled.

Med kovendingen var der 
tale om at rette op på en 
fejlslagen politik i en fart. I 
stedet for at bruge ordval-
get ”kompromis på kompro-
mis på kompromis” kunne 
Sophie Hæstorp Andersen 
egentligt lige så godt have 
brugt vendingen: ”Fejlslag 
på fejlslag på fejlslag” fra 
rådhusets side i forbindelse 
med det foreliggende byg-
geprojekt.

Det fejlslagne ligger først 
og fremmest i, at projektet 
vil smadre bevaringsvær-
digt vild natur og unikt bio-
diversitet i København. En 
natur der elskes og nydes 
af i hundredtusindvis af kø-
benhavnere, og som tillig-
emed er fremmende for ho-
vedstadens miljø og klima, 
der er nøgleværdier i de 
kommende års samfunds-
udvikling med grøn omstil-
ling og CO2-reduktion.

Fejlslagen er endvidere, 

at Vejlands Kvarter har en 
naturbevaringslovgivning 
imod sig. Det gælder både 
nationalt og internatio-
nalt. Aktuelt har afgørelse 
fra Planklagenævnet sat 
projektet i stå, indtil uddy-
bende redegørelser frem-
lægges omkring årsskiftet 
2021/2022.

Tilligemed må det også 
kaldes fejlslagen, at byg-
geriet – med beboelser og 
institutioner til cirka 5.000 
mennesker – placeres di-
rekte oven på hovedstadens 
største, ukontrollerede los-
seplads, hvor der vedvaren-
de (permanent) i mange år 
vil sive farlige luftarter og 
giftige luftbårne tungme-
talforbindelser op til over-
fladen fra undergrunden. 
Stoffer der er påvist kræft-
fremkaldende.

Det kan derfor være inte-
ressant at høre om Sophie 
Hæstorp Andersens hold-
ning til denne sundheds-
mæssige risiko ved byg-
geriet, når man kender til 
Hæstorp Andersens mange-

årige rolle som sundheds-
vogtende regionsformand i 
Hovedstadsregionen. Hvor 
er sundhedsmyndigheder-
ne henne i denne sag?

En yderligere fejlslagen 
ting ved Vejlands Kvarter er 
hele den trafikale situation, 
som der ikke er dækkende 
planer for løsningen af i pro-
jektet. Som borger i byen 
og i medfør af lovgivningen 
for VVM-undersøgelse og 
miljørapport må det være 
et krav, at kommune og pro-
jektansvarlig kan stå inde 
for holdbare modeller til 
løsning af projektets trafi-
kale udfordringer. Det er 
der ikke.

Med de mange man-
gelfuldt overvejede og 
fejlslagne beslutninger, der 
af Socialdemokratiet og 
støttepartierne er taget om-
kring byggeri på Amager 
Fælled, kan det blive spæn-
dende, om partiets spids-
kandidat kan stå distancen 
til kommunalvalget uden 
at skifte hest i vadestedet i 
søen på Amager Fælled.

strandengen reddes kun  
ved at bevare hele Amager fælled.
Af Absalon Schleck 
Billehøj, kandidat til BR 
for Enhedslisten, Gitte 
Hesselman, medlem af 
Enhedslisten, og Gorm Anker 
Gunnarsen, medlem af BR 
for Enhedslisten

Forud for kommunalvalget i 
2017 var der rigtigt mange, 
som fik indtryk af, at nu var 
Fælleden reddet. Men i en 
sen nattetime i sensomme-
ren 2018 blev den opfattelse 
gjort til skamme, da et fler-
tal af partierne på rådhuset 
skrev under på, at de ville 
stemme for en lokalplan for 
et omfattende byggeri et an-
det sted på Fælleden. 

Det har her i juli vist sig, at 
det er en virkelig dårlig idé 

at forpligte sig til at stemme 
for en lokalplan lige meget 
hvad. Den miljøvurdering, 
der blev lavet for Fælledby, 
er nemlig lavet med hovedet 
under armen, og den er nu 
suspenderet af Planklage-
nævnet, hvilket betyder, at 
der ikke må bygges. 

At der inden Planklage-
nævnets afgørelse og uden 
Planklagenævnets viden 
blev afgivet tilladelser til 
byggeforberedende ar-
bejde, bruger Fælledby nu 
som begrundelse for, at de 
godt må foretage jordkom-
primering. Det krænker 
retsbevidstheden, at der 
sammenpresses jord, når 
suspensionen af en lokal-
planen netop begrundedes 

med manglende kendskab 
til stor vandsalamander 
og dens habitat. Arten bor 
nemlig flere år under jor-
den, inden den bliver køns-
moden.

Den gode nyhed er, at 
der ikke må bygges – og at 
Tornsangerland foreløbigt 
er gået helt fri, indtil Plan-
klagenævnets endelige af-
gørelse foreligger. Den fore-
ligger næste år. Og næste år 
er efter næste kommunal-
valg, hvor flere partier og 
lister stiller op for at bevare 
hele Amager Fælled. 

Og hvis nogen skulle 
være i tvivl på Bryggen, 
så har Enhedslisten været 
mod byggeriet i hele valgpe-
rioden. Også selv om vi har 

oplevet at blive smidt ud af 
forhandlinger om midler til 
byens drift på dette grund-
lag, så har vi holdt fast i vo-
res mål om at bevare hele 
Fælleden som et sammen-
hængende naturområde. Vi 
kan kun redde biodiversite-
ten på Strandengen ved at 
sikre dens nærhed og sam-
menhæng til naturen og bio-
diversiteten på Lærkeslet-
ten og Tornsangerland. Ved 
at lukke Strandengen inde 
vil det gå galt. Det er det, vi 
kan lære af den endnu ikke 
afsluttede historie om vand-
salamanderen. Og det går 
vi til valg på.

Bevar den vilde natur – 
bevar HELE Amager Fæl-
led.

Brutalt slagsmål 
på Bryggen bør 
straffes
Af Peter Skaarup, MF 
og retsordfører, Dansk 
Folkeparti

Et voldsomt slagsmål udspil-
lede sig forleden midt på 
Islands Brygge. Blandt en 
større mængde af menne-
sker, der var taget til havnen 
for at hygge sig, gik ti perso-
ner pludselig amok på hinan-
den til alles skue og skræk.

De tilstedeværende måtte 
også overvære, at en flaske 
blev knust i ansigtet på en af 
de unge mænd, der deltog i 

slagsmålet. Det er helt galt!
Det er en fuldkommen 

modbydelig og uacceptabel 
opførsel, og det er meget 
skræmmende, at det kan 
foregå.

Ikke nok med at de har 
gjort skade på hinanden, så 
har de også forårsaget frygt 
og utryghed hos folkene 
omkring dem. Det skal ikke 
accepteres.

De involverede bør derfor 
straffes for deres opførsel. 
Den hører simpelthen ikke 
hjemme i Danmark!

et grønnere islands Brygge
Af formand for Islands 
Brygges Lokalråd Jan Oster

Amager Vest Lokaludvalg 
og Islands Brygges Lokal-
råd har i en længere perio-
de arbejdet for, at pladsen 
Kigkurren omdannes til et 
grønt byrum, der indbyder 
til rekreativt ophold og støt-
ter opbygningen af lokale 
fællesskaber.

Pladsen Kigkurren ind-
går i projektet om en grøn 
forbindelse mellem havnen, 
Havneparken og Amager 
Fælled.

Som et delmål i udvik-
lingsprojektet Kigkurren 
er der i foråret indgået af-
tale om, at vi kan begrønne, 
forskønne og aktivere na-
bogrunden, den tidligere 
hestedroschegrund, i en 

3-årig periode.
Lokalrådet har siden haft 

meget travlt med at få ram-
merne på plads for at starte 
aktiviteterne hurtigst mu-
ligt og etablere brugergrup-
per.

De første opgaver bestod 
i at søge økonomisk støtte 
til etableringen, beskære 
bevoksningen, så grunden 
udefra fremtræder åben og 
indbydende, og klargøre til 
dyrkning i plantekasser.

Lokalrådet har fået meget 
bred støtte til etableringen 
af projektet på hestedros-
chegrunden af Amager Vest 
Lokaludvalg, Københavns 
Kommunes pulje for bio-
diversitet, Nordea-fonden, 
By & Havn og Sparekassen 
Sjælland-Fyn.

Efter etableringen af kom-

postbeholder, redskabsskur 
og adgang til vand kunne vi 
den 1. juli holde opstarts-
møde i gruppen omkring 
byhave/plantekasse.

Selvom opstarten var i 
begyndelsen af sommerfe-
rien, er gruppen kommet 
godt i gang og har i fælles-
skab sørget for at vande 
plantekasserne i ferien. Det 
vokser flot i kasserne, og de 
første radiser er nu høstet.

Der er stor og bred inte-
resse for at blive en del af 
gruppen omkring plante-
kasserne, og der er etable-
ret venteliste.

Værkstedsgruppen er næ-
ste gruppe. Deres container 
er nu kommet.

Som opstart til efterårets 
politiske forhandlinger har 
vi arrangeret et åbent møde 

med vores lokale politikere 
på torsdag den 12. august 
2021 klokken 17:00 på he-
stedroschegrunden. 

Vi inviterer dig til at kom-
me forbi og tale om dine 
tanker og holdninger til et 
grønnere Islands Brygge og 
til projektet for hele Kigkur-
ren og hestedroschegrun-
den.

Yderligere information 
om projektet på Facebook: 
IslandsBryggeKigkurren.

Ja til flere boliger 
på Bryggen

Af Marius Møller, 
direktør for ejendomme i 
PensionDanmark

 
Lad os få boliger i erhvervs-
bygningen ved Islands 
Brygge-metrostation, skrev 
byrådskandidat og Pensi-
onDanmark-medlem Den-
nis Schnell-Lauritzen her i 
Bryggebladet tidligere på 
sommeren.

 Jeg er helt enig med Den-
nis i, at der er brug for flere 
boliger i København, og at 
Islands Brygge fortsat rum-
mer gode muligheder for at 
opføre dette. Således har vi 
i PensionDanmark udviklet 
hele fire boligbyggerier på 
Bryggen, og vi starter byg-
geriet af et femte til næste 
år.

 Jeg kan derimod afvise 
antagelsen om, at efter-
spørgslen efter kontore-
jendomme i København er 
for nedadgående, og at det 
derfor vil være en god idé at 
omdanne Metropolen, som 
bygningen på Njalsgade 72 
hedder, til boliger.

 Det er der flere grunde 
til. Blandt andet er indret-
ningen af henholdsvis er-
hvervs- og boligejendomme 

så væsensforskellige, at det 
vil være både tidskrævende 
og bekosteligt at omdanne 
fra storrumskontor og kan-
tine til lejligheder. Samtidig 
gør Metropolens placering 
uden direkte forbindelse til 
rekreative udendørsarealer 
den mindre velegnet til bo-
liger.

 Først og fremmest skyl-
des det dog, at vi oplever 
en stærk og vedvarende 
efterspørgsel efter attrak-
tive erhvervsejendomme i 
København. Det medfører 
en meget lav tomgangs-
procent, ligesom vi har set 
det i Metropolen, siden den 
blev bygget i 2010. Bygnin-
gen har huset stabile og at-
traktive lejere, og det har 
vi også en klar forventning 
om, at vi finder til de dele af 
bygningen, der i øjeblikket 
er ledige.

 Det betyder ikke, at vi 
er færdige med at bygge 
boliger på Islands Brygge, 
og hvis der kommer nye 
grunde i spil, så ser vi gerne 
nærmere på mulighederne 
for bygge flere nye, bære-
dygtige og socialt balance-
rede boliger i denne skønne 
bydel.
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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 15. august kl. 11                      
Højmesse 
ved sognepræst Suzette Ejdrup

Søndag den 22. august kl. 11                      
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 29. august kl. 11                      
Højmesse 
ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 5. september kl. 11                  
Højmesse 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen 

Søndag den 12. september                          
Konfirmationer

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

SOMMERKONCERT  
TIRSDAG DEN 24. AUGUST KL. 19.30 

SOMMERfEST I HAvEN 24. jUNI

Sommerkoncert med David Bendix Nielsen, orgel, og Steffen Jespersen, 
kontratenor, som opfører musik af Bach, Purcell, Pärt og Gade. 
Der er gratis adgang til koncerten, som er støttet af Slots- og 
Kulturstyrelsen.

MORGEN-
SANG fOR 
ALLE PÅ 
BRYGGEN
Efter i flere år at have lagt øre til  
forskellige gode menneskers ønske 
om mere fællessang ud over den, 
som tilbydes hver søndag i Hans 
Tausens Kirke, vil det i efteråret blive 
muligt at deltage i MORGENSANG 
for alle, der har lyst at synge. 

Vi mødes i kirken onsdag den 8. 
september kl. 9, og fremover synger 
vi hver den 2. og 4. onsdag i måneden. 
Vi bruger både højskolesangbog og 
salmebog. 

Er det for tidligt for for mange, kan 
tidspunktet rykkes frem til kl. 10. 
Det finder vi ud af, hen ad vejen. Vel 
mødt! Britta Bugge M.
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den følges med en fiskefilet 
og en citronspringer!

Derimod er der rig mulig-
hed for at dykke ned i skat-
ten af kulinariske perler, 
der nævnes i flæng: Reje-
cocktail, wienerschnitzel, 
tarteletter, biksemad, stjer-
neskud, peberbøf, smør-
rebrød, pandekager, blot 
for at nævne et par stykker. 
Men en ret, der næsten altid 
uden undtagelser befinder 
sig på spisekortet, er ægge-
kagen, i øvrigt en spise som 
tidligere kunne bestilles på 
nogle af Bryggens spiseste-
der. Æggekage med saltet 

flæsk, purløg og groft rug-
brød. For mig er det super-
stjernen af kroklassikere 
over dem alle. Dette skyl-
des, at med så få ingredien-
ser er hemmeligheden bag 

en god æggekage kvaliteten 
af råvarerne og ikke mindst, 
hvordan de bliver behandlet 
af individet bag komfuret.

Og så elsker jeg ægge-
kage…

maD

Test din viden - svar
1.(b). 5 meter. springtårnet har en 
1-, 3- og 5-metersafsats.
2.(b). 2001 for 20 år siden. Men 
det er kun 19. gang festivalen 
afholdes. kulturhavn blev aflyst 
i 2020.
3. (c). Teater play. Teatret flyttet 
til strandlodsvej 7 i januar 2013.

4. (a). Bergthora Teatret. 
Biografen i isafjordsgade 9 havde 
plads til 418 tilskuere.

BRYGGEMAD 
MED BROOKER

ÆggekAge Med fLÆsk:

n 8 æg
n 1 dl. Piskefløde
n 1 løg
n Smør
n Flæsk
n Tomat
n Purløg
n Salt og peber

fremgangsmåde 
Æggene slås ud i en skål og 
piskes sammen med fløde, 
salt og peber. Dernæst hak-
kes løget og en stegepande 
sættes på middelvarme.
Lidt smør smeltes på pan-
den, og løgene sauteres, til 

de bliver bløde, æggemassen 
hældes ud på panden og 
sættes i ovnen (200 gra-
der). En ny pande sættes på 
komfuret, og flæsket steges 
gyldent og sprødt. (Hvis man 
ønsker flæsket saltet, bør det 
gøres dagen i forvejen).
Æggekagen er færdig, når 
den ikke blævrer, når man 
ryster lidt i panden. Det er 
vigtigt, at æggekagen ikke 
får for lang tid i ovnen, den 
må gerne være lidt fugtig.
Flæskeskiverne anrettes 
direkte på æggekagen, og 
skiver af tomat lægges på, 
og hakket purløg drysses 
generøst udover.
En sommervariant af ægge-
kagen kunne være at erstatte 
flæsket med røget sild eller 
makrel.
velbekomme!
Se mere af Stephan Øhlers 
Brookers madunivers på 
instagramprofilen  
@madrytteren

Hygge på kroen
Skal man undgå kroer, der ligger ved en å? Hvad betyder 
kongelig privilegeret? Kan pommes frites betragtes som 
eksotiske? Og hvad er kromad egentlig?

Tekst og Foto: Stephan 
Øhers Brooker
redaktion@bryggebladet.dk

Efter en sommerferie i kon-
geriget Danmark er sulten 
blev stillet et par gange eller 
to på nogle af kroerne, der 
findes rundt om i de mindre 
byer.

På Midtsjælland findes 
Bromølle Kro, som har en 
spændende og anderledes 
historie. Kroens oprindelse 
kan dateres tilbage til 1198. 
Kroen er placeret ved siden 
af en å, hvor der blev etab-
leret en vandmølle. Kroen 
lå ved det eneste sted, man 
havde mulighed for at kryd-
se åen. Her kunne man få 
malet sit korn til mel, og det 
blev et tilløbsstykke. Kro-
en blev etableret, da man 
havde lange køer af bøn-
der, der havde brug for at få 
malet deres korn. Så imens 
de ventede på, at mølleren 
havde tid til det, var det op-
lagt at etablere en kro, der 
kunne huse de mange ven-
tende.

Men helt ufarligt var det 
ikke at besøge Bromølle 
Kro. Et kropar i 1800-tal-
let benyttede sig af kroens 
placering. Når krogæsterne 
havde været på besøg i kro-
stuen og indtaget rigelige 
mængder øl og snaps, trak 
gæsterne sig tilbage til 
deres værelser for at sove 
branderten ud. Her gik kro-
parret så i gang med deres 
egentlige plan. Når gæster-
ne sov tungt, blev de røvet 
for alle deres ejendele! Og 
som om det ikke var nok, 
værtsparret slog deres 
gæster ihjel, og de fysiske 
beviser blev skubbet i åen! 
En anderledes måde at ind-
kræve drikkepenge på.

kromad 
På Djursland ligger Hvid-
sten Kro, som blev etableret 
i 1634, og nu drives på fjerde 
generation af familien Fiil, 
men er nok mest kendt for at 
være samlingssted for en flok 
unge mænd og kvinder, der 
besluttede at tage kampen op 

mod den tyske værnemagt 
under besættelsen. Gælden-
de for begge kroer er, at de 
er kongelige privilegeret. En 
betydning fra tidligere som 
betød, at kroen måtte sælge 
alkoholiske drikke, indloge-
re gæster til overnatning og 
kunne benytte kongekronen 
på kroens facade.

Hvis man så giver sig i 
kast med kromaden på de 
forskellige kroer, der lig-
ger i kongeriget, vil man 
erfare, at maden minder 
om hinanden, uanset om 
kroen er placeret på Djurs-
land, Midtsjælland eller 
på Mandø. Retterne er et 
museum af dansk madkul-
tur, kromad er klassiske 
danske retter, som man har 
spist i mange år. Man kan 
sige, at kroerne er første 
bolværk i at forsvare dansk 
madkultur imod udefra-
kommende trusler. Her 
finder man ikke durum, 
sojamælk eller veganske 
alternativer. Pommes friten 
er måske det mest eksoti-
ske, der bliver serveret, når 

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Informationsmøde 
for Admiralens 
Gaard
Ejerforeningen Admiralens 
Gaard kommer på Brygge-
net fra september måned, 
og derfor afholder Bryg-
genet og bolig:net sam-
men med ejerforeningen 
et informationsmøde for 
beboerne torsdag d. 26. 
august kl. 19.00.

Her vil man kunne få 
information om installati-
onsprocessen, Bryggenets 
tjenester og få besvaret 
evt. spørgsmål.

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.
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NeUMANNS 
NATUR

skvat ned og bliv beriget
Bryggens måske hyppigste organisme venter ikke på 
bier eller anden befrugtningshjælp, men får hjælp 
fra det ydre rum

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
At gå og balancere på sten 
på moler eller i vandkan-
ten er en nødvendighedens 

drift, en spontan livsytring 
for børn og andre legende. 
Erfaringen fortæller os alle, 
at er stenen lys og tør – ja så 
er det en trædesten – men 
ve den der hopper på mørke 
og fugtige sten.

Her vokser blandt an-
det skvatalgen, en lille 
blågrønalge, som i store 
mængder gør stenen mere 
end almindelig glat. Hvis 
man er rutineret eller hel-
dig og ikke falder, men 

bøjer sig ned, er man al-
lerede omgivet af tang fra 
mange riger.

Tang betyder egentlig 
noget der er filtret godt 
sammen. Vores forfædre 
havde allerede indset, at 
alt det der fra havet var 
en større og rodet affære. 
Tang er både ålegræs, der 
er en blomsterplante, så er 
der brunalger, rødalger og 
grønalger, der tilhører lidt 
forskellige riger. Så takso-
nomisk er det skurkagtigt 
at kalde det hele tang, men 

det gør vi da alligevel.
Når man ligger eller sid-

der ved stenene, møder 
man en smuk rødalge på 
stenene, Hav Hildenbran-
dia. Den sidder lidt lavagtig 
på stenene og er betagende 
mørkerød, led gerne skyg-
gefulde steder over bølge-
sprøjtezonen.

erotik ved fuldmåne
Næsten med garanti møder 
man også vores store skøn-
ne brunalge blæretang, som 
findes næsten overalt i Dan-
mark. Står man på kajen på 
alle steder på Bryggen, ser 
man straks blæretangen i 
vandet. Men det er da sjo-
vere at røre ved den, når lej-
ligheden byder. Ud over at 
blæretangen er levested og 
gemmested for mange orga-
nismer, har den et kønsliv, 
der styres af månen. Hvis 
spermceller fra han-blære-
tangen skal have den mind-
ste chance for at møde æg-
gene fra hun-blæretangen i 
det kæmpe hav, er de nødt 
til at koordinere. Og det 
klarer månen. Dagene op 
til fuldmåne og nymåne fra 
klokken 18 til 22 frigives de 

til vandmasserne – ja man 
skal være præcis også der.

Cykelgolf
Vejlands Allé, en af øens 
mindre charmerende veje, 
skærer Fælleden midt over. 
Derovre i højre del slutter 
Københavns Kommunes 
ejerskab af Fælleden. Her 
hersker Naturstyrelsen, og 
i den har der været nogle 
af de langsommere dyr 
i skoven, der har lejet et 
kæmpe område ud til en 
forretningsmand. Så i dag 
og sikkert urimelig lang tid 
fremover er der golfbane 
for de få. Men alle har ad-
gang til at færdes der, og det 
er ganske interessant at se 
nye områder. Hop på cyklen 
eller hop på metro og stå af 
ved Bella Center, eller snør 
skoene og oplev kulturland-
skabet og også naturen der. 
Den ligger i små og store 
øer rundt på arealerne. Der 
er mange stier, og de forbin-
des med resten af Kalvebod 
fælled.

golfvue over 
fælleden, 
et særegent 
kulturlandskab 
der venter på at 
blive udforsket.


