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Øje for interiør

Arkitekt, designer og tv-per-
sonlighed Jesper Gadegaard 
har åbnet showroom for sin 
design- og indretningsvirk-
somhed i A-huset.

Hjælpende hænder

Selv om Ib Skouby er 69 
år og udviklingshæmmet, 
går han energisk til hånde i 
Kulturhuset Islands Brygge, 
hvor han hjælper med løst 
og fast.

Absolut gehør

Coronanedlukningen førte til 
konkurs. Men nu genopstår 
Mogens Dahl Koncertsal 
med udvidelser og ambitio-
ner.

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

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

Skal vi også sælge din bolig?

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE

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

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

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

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

HosAmal.dk • Egilsgade 4 • 2300 kbh S 
Online tidsbestilling eller på tlf: 2084 3136 

Hudpleje & SkønHedSklinik
HosAmal.dk

• CND Shellac

• Ansigtsbehandlinger 

• Spa pedicure & manicure 

• Oxygen ansigtsbehandling 

• Diamant peeling 

• Voksbehandlinger 

• Brudeopsætning 

• Gavekort

Fuld 
stop for 
Fælledby
Amager Fælleds 
Venners sejr 
i byretten 
standser alt 
byggeri på 
Lærkesletten.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Efter mange uger med mo-
torstøj og larm fra tungt 
maskineri på daglig basis 
er der atter stille på den så-
kaldte Lærkeslette på Ama-
ger Fælled. Lærker ser man 
ikke mange af for tiden. I 
stedet flyver store hvide 
måger ugeneret rundt mel-
lem de tårnhøje kraner, der 
holder demonstrativt, men 
stille på den brune, græs-
løse muld. 

Men snart skal kranerne 
tilbage i garagen, eller hvor 
sådan nogle nu bor. Alt ar-
bejde på Amager Fælled 
er nemlig standset og kan 
sandsynligvis tidligst gen-
optages på den anden side 
af nytår. Det står klart, 
efter at Københavns By-
ret gav Amager Fælleds 
Venner ret i, at en klage til 
Planklagenævnet og Miljø- 
og Fødevareklagenævnet 
havde opsættende virkning, 
og at byggearbejdet derfor 
skal standses, indtil næv-
nene har undersøgt sagen 
til bunds og kommer med 
deres endelige afgørelse i 
januar 2022. 

det lille dyr i 
åbenbaringen
I centrum for hele det 
retslige drama står en di-
minutiv skabning med et 
augmentativt navn: stor 
vandsalamander. Den le-
ver på og omkring byg-
gefeltet, og så er den 
beskyttet ifølge EF-habi-
tatdirektivet. Det betyder, 
at man hverken må fange 
den, slå den ihjel eller for-
styrre den, og at dens leve-

steder ikke må beskadiges 
eller ødelægges.

Derfor har selskabet Fæl-
ledby P/F, der er ejet af 
Pension Danmark og By og 
Havn, og som har til opgave 
at bygge Fælledby på Ama-
ger Fælled, lavet forskellige 
afværgeforanstaltninger. 
Eksempelvis et stendige i 
udkanten af byggefeltet, der 
skal holde salamanderne i 
sikkerhedsafstand fra byg-
geriet. 

Men ifølge Danmarks Na-
turfredningsforening slår 
afværgeforanstaltningerne 
slet ikke til. Derfor klagede 

foreningens københavnske 
afdeling i marts til Plan-
klagenævnet og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, og 
i juli vurderede klagenæv-
nene så, at byggeriet med 
sandsynlighed kan gøre 
uoprettelig skade på vand-
salamanderens habitat. Der 
er ikke tale om en endelig 
afgørelse, men klagen har 
opsættende virkning. Det 
betyder, at arbejdet skal 
standses, indtil klagenæv-
nene kommer til bunds i sa-
gen og træffer en afgørelse, 
hvilket de forventes at gøre 
i januar 2022.

Byggestopdans
Arbejdet stoppede. Men 
kun i en uges tid. For efter 
at have nærlæst afgørelsen 
kom Fælledby P/S frem 
til, at man godt kunne fort-
sætte med det arbejde, der 
ikke direkte påvirker de 
områder, hvor salamande-
ren efter sigende opholder 

sig. ‘Efter sigende’ fordi 
bygherre hævder ikke at 
være stødt på en eneste 
vandsalamander på bygge-
feltet, siden de rykkede ind 
på området.

En del af det byggeforbe-
redende arbejde gik i gang 
igen, lige som nedrivningen 
af vandrehjemmet på områ-
det også fortsatte. Det fik 
Amager Fælleds Venner til 
at tage sagen til byretten.

Inden retsmødet var der 
ingen i ejerkredsen, der 
rystede på hænderne. Be-
styrelsesformand i By & 
Havn Pia Gjellerup forsik-
rede om, at man gjorde sig 
umage, og at Teknik- og 
Miljøforvaltningen havde 
bekræftet, at alting foregik 
efter bogen. 

Men den vurdering var 
Københavns Byret ikke 
enig i og fastslog, at det 
fortsatte arbejde på byg-
gepladsen ‘strider mod den 
opsættende virkning’, som 
er besluttet af Planklage-

nævnet og Miljø- og Føde-
vareklagenævnet.

To eller 25 millioner 
kroner
Amager Fælleds Venners 
sejr i byretten var imidlertid 
ikke gratis. Byretten kræve-
de, at Amager Fælleds Ven-
ner skulle stille to millioner 
i garanti inden for en uge, 
førend retten ville nedlægge 
et forbud mod fortsat byggeri 
på Fælleden. De to millioner 
skal dække Fælledby P/S’ 
udgifter ved forsinkelsen af 
byggeriet frem til klagenæv-
nenes endelige afgørelse i ja-
nuar. Projektselskabet havde 
ellers fremført ved retsmø-
det, at et byggestop frem til 
januar ville koste over 25 mil-
lioner. Set i det lys slap Ama-
ger Fælleds Venner billigt. 

Fælles om Fælleden
Den tilsyneladende uover-
stigelige opgave med at 

skaffe to millioner kroner 
skulle vise sig at være den 
nemmeste del. Knapt var af-
gørelsen offentliggjort, før 
Amager Fælleds Venners 
facebookgruppe summede 
af medlemmer, der ønskede 
at bidrage. En indsamling 
blev startet og godkendt af 
indsamlingsnævnet på nul 
komma fem, og mindre end 
et døgn senere var halvan-
den million kroner samlet 
ind. Dagen efter havde næ-
sten 15.000 personer støt-
tet med 2.003.687 kroner, 
hvoraf det største bidrag 
var en enkelt indbetaling på 
50.000 kroner.

Dermed var det formelle 
krav fra byretten opfyldt, og 
alt arbejde på Fælleden blev 
sat i bero – igen – indtil ja-
nuar 2022, hvor klagenæv-
nene ventes at komme med 
deres endelige afgørelse. 

Hvis klagenævnene når 
frem til, at Fælledby P/S 
rent faktisk har gjort til-
strækkeligt for at beskytte 
vandsalamanderens habi-
tat, så kan arbejdet genopta-
ges. Men nævnet kan også 
kræve, at der skal gøres så 
mange yderligere foran-
staltninger for at beskytte 
salamanderen, at bygherre 
kan blive nødt til at genover-
veje omfanget af byggeriet. 
Under alle omstændigheder 
mister Fælledby penge, al 
den tid maskineriet holder 
stille, og arbejdet er sat i 
bero.
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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.dkIslands 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,-)

Vandsalamander stopper alt byggearbejde på Amager Fælled
Alt arbejde på Fælledby skal stoppe, indtil to klagenævn når frem til en endelig 
afgørelse om, hvorvidt projektselskabet bag Fælledby har gjort nok for at beskytte 
den fredede vandsalamander, der lever på og omkring byggefeltet

Motorstøjen er 
forstummet på Fæl-
leden, efter at byretten 
krævede alt arbejde på 
Fælledby standset.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Nyt vinterbaderanlæg får offentlig 
adgang om sommeren
Den måske kommende vinterbader-udvidelse af havnebadet 
bliver åben for alle i sommermånederne. Samtidig skal Vinterbad 
Bryggen afholde flere gæstebadedage i vinterhalvåret. Det har 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttet

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: BIG
redaktion@bryggebladet.dk

Det planlagte vinterba-
deranlæg i forlængelse af 
havnebadet bliver åbent for 
offentligheden fra 1. juni til 
31. august. Det besluttede 
et enigt Kultur- og Fritids-
udvalg, der dermed valgte 
‘Helgoland-modellen’ for 
offentlig adgang med hen-
visning til badeanstalten 
Helgoland ved Amager 
Strand, der også har of-
fentlig adgang i sommer-
månederne. Den planlagte 
store terrasse på taget af 
anlægget bliver ligeledes 
frit tilgængeligt i hele den 
periode, hvor havnebadet 
har åbent. 

Forvaltningen havde også 
undersøgt muligheden for 
at give offentligheden ad-
gang til anlæggets omklæd-
nings- og toiletfaciliteter i 
den periode, hvor bassinet 
er åbent for offentligheden, 
men anbefalede den ikke. 
Blandt andet fordi det ville 
koste kommunen mere end 
3,3 millioner kroner om året 
i drift og vedligehold. Den 

mulighed fravalgte politi-
kerne i udvalget da også. 

Flere gæster
I vinterhalvåret får vinterba-
derne til gengæld anlægget 
for sig selv. Sådan da. Det 
blev nemlig også besluttet, 
at Vinterbad Bryggen skal 
skrue op for antallet af gæ-
stebadedage. Normalt, når 
der ikke er coronalukket, 
har foreningen holdt gæste-
badedage med vinterbad-
ning, sauna og saunagus én 
gang om måneden. Det nye 
forslag lægger op til, at det 
skal sættes op til eksem-
pelvis to gange om måne-
den. Forvaltningen lægger 
dog vægt på, at antallet af 
gratisdage ikke må påvirke 
foreningens mulighed for 
at tiltrække betalende med-
lemmer negativt.

Mindre sauna
Nu, hvor Kultur- og Fritids-
udvalget har taget stilling 
til spørgsmålet om offent-
lighedens adgang til det 
nye anlæg, står kun spørgs-
målet om selve bygningens 

størrelse tilbage. Det skal 
Teknik- og Miljøudvalget 
tage stilling til i en nær 
fremtid. Der er allerede 
udarbejdet tre nye forslag 
til bygningens udform-
ning, der alle har til formål 
at gøre anlægget lavere 
og mindre dominerende 
i havnen. På nuværende 
tidspunkt anbefaler forvalt-
ningen en model, hvor byg-
ningens glasfacade ud mod 
vinterbadebassinet trækkes 
2,6 meter tilbage. Det gør 
tagterrassen og dermed 
bygningen lavere. Det bety-
der til gengæld også, at sau-
nakapaciteten i bygningen 
bliver 25 procent mindre.

SIDE 05

PLACERING AF VINTERBADEANLÆGGET VED 
HAVNEPARKEN 

Kultur- og Fritidsudval-
get har besluttet, at det 
kommende nye vinter-

badeanlæg skal være 
åbent for offentligheden 

i sommermånederne.

find os på:

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

FACEBLADET
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Politikere begejstrede over grønt projekt ved Kigkurren
Lokalrådets drøm om at omdanne området omkring Kigkurren til en grøn og rekreativ forbindelse rykkede et skridt 
nærmere, da politikere fra næsten alle partier i Teknik- og Miljøudvalget udtrykte deres støtte til projektet ved et 
politikermøde på droschegrunden. Nu skal der findes 900.000 kroner til at undersøge mulighederne til bunds

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Susse Stuhr
redaktion@bryggeblader.dk

Et grønt rum der omfatter 
Sturlasgade, Snorresgade 
og pladsen ved Kigkurren. 
Det har Islands Brygges Lo-
kalråd med støtte fra Ama-
ger Vest Lokaludvalg drømt 
om og lobbyet for i lang tid. 
Men nu er idéen rykket et 
lille, men signifikant skridt 
tættere på at blive til reali-
tet. Et bredt udsnit af de po-
litiske partier på rådhuset 
har nemlig udtrykt opbak-
ning til projektet og vil nu 
arbejde videre med at få det 
ført ud i livet.

Det skete ved et politi-
kermøde på droschegrun-
den ved Kigkurren, som 
lokalrådet og lokaludvalget 
havde taget taget initiativ 
til. Her var repræsentanter 
for samtlige partier i Tek-
nik- og Miljøudvalget med 
undtagelse af Det Radikale 
Venstre mødt op for at høre 
om tankerne bag projektet. 

900.000,-
Ved mødet var der bred 
enighed blandt politikerne 
om, at idéen var værd at for-
følge. Det betyder dog ikke, 

at projektet nu er vedtaget 
og bliver gennemført. I før-
ste omgang skal der udføres 
en såkaldt forundersøgelse, 
der skal klarlægge, hvilke 
udformninger af området 
der er mulige, og hvilke 
konsekvenser det vil have 
for eksempelvis trafikafvik-
ling og parkeringspladser. 
Undersøgelsen skal også 
regne ud, hvad det rent fak-
tisk vil koste at føre projek-
tet ud i livet.

Selve forundersøgelsen 
kommer ifølge forvaltnin-

gen til at koste i alt 900.000 
kroner. Penge som politi-
kerne nu skal blive enige 
om at sætte af ved dette års 
budgetforhandlinger, der er 
lige om hjørnet. 

Bred politisk opbakning
Selvom der endnu er lang 
vej fra tanke til realitet, er 
der stor politisk velvilje til 
projektet.

– Den grønne vision for 
Kigkurren er et spændende 
projekt, som taler rigtig 

godt ind i det, vi vil med 
København. Grønne by-
rum og genveje for bløde 
trafikanter er både til gavn 
for forbipasserende og fa-
ste beboere i alle aldre, og 
derfor ser vi i Enhedslisten 
gerne, at drømmene bliver 
til virkelighed, siger teknik- 
og miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen (EL) og 
tilføjer:

– Jeg vil gerne takke både 
engagerede bryggeboer og 
lokaludvalg for præsenta-
tionen og al arbejdet bag, 

og jeg fik heldigvis også 
indtryk af, at Enhedslisten 
ikke er alene om at støtte 
projektet.

Det er Enhedslisten ikke. 
Fra venstre mod højre er 
der kun rosende ord til tan-
kerne bag projektet.

-– Helhedsplanen for 
Kigkuren kan skabe et fan-
tastiske grønt byrum, der 
samler det gamle og nye 
Bryggen og hvor skabes 
plads til aktiviteter for alle 
aldersgrupper. Det bør be-
sluttes nu, så det kan blive 
færdigt samtidig med ple-
jehjem, daginstitutionen og 
skolehaven på Artillerivej, 
siger gruppeformand for SF 
Klaus Mygind.

Også Mette Annelie Ras-
mussen, der sidder i Tek-
nik- og Miljøudvalget for 
Det Radikale Venstre, er po-
sitivt indstillet, selvom hun 
ikke havde mulighed for at 
deltage i mødet.

– Radikale bakker op om 
at få en forundersøgelse og 
glæder os over, at der er så 
stor lokal interesse, og hå-
ber, at vi kan få en god pro-
ces, hvor borgerne på Bryg-
gen kommer til at spille en 
afgørende rolle.

Jens-Kristian Lütken (V) 
var en af de første, der fik 
øjnene op for Kigkurrens 
potentiale for mere end et år 
siden. Han glæder sig over 
den øvrige opbakning. Og 
over at der nu ser ud til at 
komme skub i sagerne.

- Jeg er rigtig glad for at 
det nu ser ud til at der er ved 
at samle sig et flertal for at 
sætte gang i en helhedsplan 
for Kigkurren. Hvis det lyk-
kedes ved de kommende 
budgetforhandlinger, så 
gælder det om at vi får en 
god inddragelse af de lokale 
kræfter i processen, således 
at vi får et resultat som alle 
kan se sig selv i og som kan 
blive en gevinst for området 
og resten af København, si-
ger han.

Ved politikermødet 
deltog teknik- og mil-
jøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen (EL), 
Marcus Vesterager (S), 
Gorm Anker Gunnarsen 
(EL), Klaus Mygind (SF), 
Jens-Kristian Lütken (V) 
og de to kandidater til det 
kommende kommunal-
valg Lasse Vogel (K) og 
Lars Vestergaard (DF).

29 AUG
2021

Flydende koncertparade i KBHs Havn fra 
Ofelia Plads til Islands Brygge

copenhagenharbourparade.dk 

Copenhagen
Harbour Parade

Mais Uma
Tikke Takke

Tuesday Night Brass Band

(Brasil)

(Børnemusik)

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

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

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.

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

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

stor ny journalistskole på vej ved dR Byen 
Journalisthøjskolens afdeling i Emdrup lukker og flytter ind i et stort 
nybygget domicil på Amager. Skolen står efter planen klar i 2024

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: PLH Arkitekter 
redaktion@bryggebladet.dk

Et nyt 7000 kvadratmeter 
stort domicil er på vej på 
et af de sidste ledige byg-
gefelter omkring DR Byen 
i Ørestad Nord. Byggeriet 
skal huse de syv uddannel-
ser, som Journalisthøjsko-
lens københavnske afdeling 
i Emdrup udbyder. Når den 
nye bygning efter planen 
står klar i 2024, lukker afde-
lingen i Emdrup således.

Penge fra bunkersalg
Et nyt domicil er naturlig-
vis ikke gratis, og prisen 
for byggeriet løber ifølge 
DMJX på i 235 millioner 
kroner. Og en del af prisen 
bliver faktisk afregnet kon-
tant. 

Når det kan lade sig gøre, 
skyldes det et andet flytte-
projekt, Journalisthøjskolen 
har været igennem. Efter 45 
år er Journalisthøjskolen 
i Aarhus nemlig fraflyttet 
sine gamle lokaler i ‘bunke-
ren’, som den grå betonbyg-
ning på Oluf Palmes Allé 
er kendt som blandt jour-
nalister. Skolen ejede bun-
keren, men skal bo til leje 
i sine nye lokaler i Aarhus. 
Og derfor er der altså penge 

i kassen fra salget af bunke-
ren til at investere i det nye 
byggeri her på Amager. 

Muligheden for at bygge 
nyt var ifølge Henrik Wil-
helm Jørgensen, der er le-
der af projektet og ansat i 
DMJX’ bygningsafdeling, 
kærkommen.

– Driftsmæssigt er Em-

drup en meget dyr bygning, 
fordi den er gammel. Des-
uden har vi i flere omgange 
været nødt til at bygge til, 
og det løber op. Så når vi nu 
er et sted, hvor vi har mu-
lighed for at bygge nyt, så 
giver det mening, forklarer 
han til fagbladet Journali-
sten.

dMJX’s nye domicil 
står efter planen 

klar i 2024.



6 BRYGGEBLADET   26. august  2021

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

Støjen fra hamren, banken 
og fræsen giver genlyd 
i gården bag den gamle 
portnerbolig for Hertz Bog-
trykkeri og den tilstødende 
staldbygning i Snorresga-
de. I dag er bygningerne be-
boet af designfirmaet VIPP 
og Mogens Dahl Koncertsal 
og byggelarmen kommer 
fra det gamle garageanlæg 
i bunden af gården, der net-
op nu undergår en storstilet 
transformation. Til oktober 
forstummer larmen, og byg-
ningen fyldes i stedet med 
musik, når Mogens Dahl 
Koncertsal genåbner med 
et brag og samtidig indvier 
den helt nye koncertsal.

ingen bånd, der binder
Der har ellers været stille 
i gården i Snorresgade det 
sidste års tid. Efter at have 
kæmpet for at holde skruen 
i vandet trods coronaned-
lukning, måtte Mogens 
Dahl i november 2020 ka-
ste håndklædet i ringen og 
aflyse alle arrangementer i 
koncertsalen.

– Det var et helvede. En 
langsom kvælning – ingen 
konferencekunder og ingen 
musik. Noget af det svære-
ste var magtesløsheden. 
Jeg plejer altid at stå tidligt 
op og knokle hele dagen. 
Men i denne situation, hvor 
det var ydre omstændighe-
der, der holdt mig tilbage, 
kunne jeg intet gøre, det var 
ganske forfærdeligt, fortæl-
ler Mogens Dahl og lægger 
ikke skjul på, at han speku-
lerer noget over det misfor-
hold han - som selvstændig 
kulturentreprenør – opleve-
de sammenlignet med me-
get af det øvrige kulturliv:

– Jeg har knoklet for det 
her i 15-16 år. Det er en 
humlebi, som jeg har fået til 
at flyve – against all odds. 
Så sker der pludselig så-
dan noget, der tvinger mig 
til at dreje nøglen om. Det 
føltes helt urimeligt. Vi er 
formentligt den eneste pri-
vatejede koncertsal i hele 
Norden, som har valgt at 
drive stedet som børs og 
katedral: Konferenceud-
lejning sideløbende med 
koncertaktiviteter. DR’s 
Koncertsal, Operaen - alle 
de andre store kulturinsti-
tutioner kunne som statsin-
stitutioner overleve.

Han skynder sig at un-
derstrege, at han skatter 
koncertsalens uafhængig-
hed og egenrådighed meget 
højt.

– Jeg har aldrig tænkt, at 
dette her sted skulle været 
offentligt støttet. Den fri-
hed, det har givet mig, har 

jeg altid sat ufatteligt stor 
pris på. Vi har selv bestemt, 
hvad vi ville lave, hvilke 
koncerter vi ville afholde 
og om vi ville spille ny eller 
gammel musik. Vi har ikke 
skullet spørge nogen om lov 
til noget. Det har vi haft det 
så godt med. 

Tilbagekøb
Coronapandemien og den 
efterfølgende lukning af 
virksomheden var en mave-
puster for Mogens Dahl, der 
kort overvejede, om det var 
et tegn på, at tiden måske 
var moden til at gå på pensi-
on. Men så snart der kunne 
anes et lys for enden af co-
ronatunnelen, var han ikke 
i tvivl om, at han var nødt 
til at kæmpe sig tilbage på 
benene.

– Jeg har følt det sådan, 
at når man lukker ét vin-
due, så åbner sig et nyt. Jeg 

var lykkelig den dag, jeg 
kunne fornemme, at det nu 
var muligt at gå i gang med 
version 2.0 af koncertsalen. 
Heldigvis havde jeg nogle 
sparepenge, som jeg kunne 
bruge på at købe det hele 
tilbage igen, fortæller han.

Inventar, flygler, teknisk 
udstyr. Alting måtte ge-
nerhverves. Men vejen var 
banet for, at Mogens Dahl 
Koncertsal kunne vende 
tilbage.

– Jeg gik på golfbanen og 
råbte og skreg for mig selv, 
både når jeg var allermest 
frustreret og da jeg kunne 
mærke at dørene begyndte 
at åbne sig igen.   

Var du bekymret for, at du 
ikke ville kunne klare skæ-
rene?

– Ja, at være tvunget til at 
smide håndklædet i ringen 
er en frygtelig oplevelse. 
Jeg har nærmest aldrig op-
levet noget så forfærdeligt. 

Men tiden har også givet 
mulighed for at standse og 
revurdere de koncepter, vi 
har drevet stedet med. Og 
vi har fået mulighed for en 
knopskydning. Ud over den 
koncertsal vi har haft i åre-
vis, så får vi en ny og meget 
spektakulær sal, som bliver 
færdig til 1. oktober, når 
vores nye COLLAGE FE-
STIVAL løber af stablen, 
fortæller han og forklarer 
med udslåede arme om sto-
re vinduespartier på begge 
sider af bygningen, en knit-
rende pejs, et springvand 
og et højt træ der strækker 
sig mod himlen. For ikke 
at nævne tagterrassen med 
pavillon på toppen af byg-
ningen.

Børs og katedral
Det kan måske lyde overmo-
digt ligefrem at renovere og 
bygge til, når man er ved at 

rejse sig efter denne totale 
stilstand som Mogens Dahl 
Koncertsal har oplevet, men 
hele komplekset er ejet af 
designfirmaet VIPP og de 
har stået bag ombygningen 
af den nye sal. I koncertsa-
lens administration kører 
Mogens Dahl koncertsalen 
videre med en nedbarberet 
besætning. Han er påpasse-
lig med at skrue op for blus-
set, hurtigere end markedet 
tillader det. Men han er op-
timist!

– Jeg kan mærke, at vores 
kunder er derude og gerne 
vil tilbage, og det er vi virke-
lig lykkelige for. Vi kan regi-
strere en stigende interesse 
for at holde konferencer 
og events. Og det nærmest 
eksploderer med fore-
spørgsler på private fester. 
Der er en indebrændt lyst 
til at få fejret alt det, vi ikke 
fik fejret under pandemien. 
Og også et stort efterslæb af 
eksempelvis bryllupper, der 
blev aflyst sidste år, og som 
er flyttet til i år og næste år, 
fortæller han og pointerer 
igen, at konferencer, fester 
og lignende arrangementer 
er det økonomiske funda-
ment, som musikken hviler 
på.

– Jeg tror ikke, at Vorher-
re har tænkt, at jeg skulle 
stå bag et konferencehus. 
Det er vist ikke min spids-
kompetence, men snarere 
er det musikken, som har 
været prismen i alt det der 
sker i Mogens Dahl Kon-
certsal. Konferenceindtæg-
terne får hjulene til at køre 
rundt. Ambitionen har altid 
været at få børs og katedral 
til at gå hånd i hånd. De pen-
ge vi tjener på at holde kon-
ferencer, er med til at drive 
vore koncertaktiviteter. Så 
hvis jeg har penge til overs, 
så er det, fordi jeg ikke har 
brugt penge nok på musik-
ken, smiler Mogens Dahl.

Har du været bekymret for, 
at folk ville være tilbagehol-
dende med at vende tilbage 
til kulturlivet?

– Ja, det har jeg da. Men 
jeg har jo iagttaget de sidste 
par måneder, at kulturlivet 
absolut er vågnet fra sin 
dvale. Proppen er ligesom 
gået af flasken. Jeg har 
selv været til kulturarran-
gementer. Jeg har på egen 
krop kunnet mærke et in-
destængt behov for igen at 
opleve den levende musik, 
siger han og fortsætter med 
mismod i stemmen:

Men, men, men, vi har 
virkelig manglet en stær-
kere kulturpolitisk stem-
me under coronakrisen. 
Kunsten er så vigtig – den 
overskrider grænser, giver 
nye perspektiver på det 
eksisterende og udvider 
mulighedsrummet.  Der-
for skal den forestående 

COLLAGE-FESTIVAL her 
i Mogens Dahl Koncertsal 
ikke alene give publikum 
enestående musikalske op-
levelser, men også nye per-
spektiver på vores samtid 
ved at indbyde til refleksion 
og meningsudveksling ved 
en række talks.  

Forsigtig optimisme
På spørgsmålet om, hvor-
vidt koncertsalen ville 
kunne overleve endnu en 
nedlukning, er Mogens 
Dahl varsom med at svare 
entydigt. Måske er det for 
grumt at tænke på. Måske 
vil han ikke begå hybris.

– Det er et svært spørgs-
mål. Lige nu kan jeg ikke 
forestille mig, at coronasi-
tuationen skulle vende til-
bage med den ubønhørlige 
kraft som den gjorde sidste 
år i marts. Vi vil under alle 
omstændigheder ikke væk-
ste hurtigere end markedet 
vender tilbage. Vi vil ikke 
risikere at stå med ti fastan-
satte og så pludselig skulle 
lukke det hele igen. Men 
det er nu også ganske svært 
at forestille sig det scenarie. 
Vi vil forsøge at forholde os 
realistiske og optimistiske 
til fremtiden her i Mogens 
Dahl Koncertsal. 

Så det er et spørgsmål om 
rettidig omhu?

– Dét er et godt slogan. 
Det var der en anden mand, 
der sagde. Han gav mig det 
store Steinway-flygel i Kon-
certsalen, inden han døde.

KULTUR

Mogens dahl  
Koncertsal genopstår
Corona lukkede og slukkede for Mogens Dahl Koncertsal. Danmarks eneste 
privatejede koncertsal måtte smide håndklædet i ringen i november sidste 
år. Men nu er manden bag flyglet tilbage med optimisme, ambitioner og 
store armbevægelser. Men også med rettidig omhu!

ÅBNiNgsFesTiVAl:

n Den store genåbnings-
fest COLLAGE FESTIVAL 
i Mogens Dahl Koncert-
sal bliver afholdt 1.-3. 
oktober og den har te-
maet ‘Norge i Danmark’. 
Festivalen er blevet til i 
samarbejde med Fest-
spillene i Bergen og den 
bringer nogle af de bed-
ste nordiske musikere 
til København. Ud over 
en række koncerter, vil 
der også blive opført en 
meget spændende kon-
certperformance og en 
række talks om aktuelle 
og væsentlige emner. Fe-
stivalen løber af stablen i 
hele komplekset Mogens 
Dahl Koncertsal inklusiv 
den nye koncertsal.

n Programmet kan findes 
på collagefestival.dk, 
hvor der også kan købes 
billetter.
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Alle har godt af en aktiv 
hverdag. Det gælder også 
dem, der har behov for eks-
tra hjælp i hverdagen. Det 
prisvindende tiltag Hver-
dagsaktivisterne sørger for, 
at der også kommer hjælp 
den anden vej. De matcher 
frivillige med handicap med 
eksempelvis virksomheder 
og festivalarrangører. 

Tager godt fat
Et sådant match er op-
stået mellem Kulturhu-
set Islands Brygge og 
den 69-årige inkarnerede 
bryggebo Ib Skouby. Ib 
kan godt lide at tage ved 
og bruge sine hænder. En 
af yndlingsopgaverne er 
at stille stole frem til kul-
turhusets arrangementer 
og bagefter stille dem på 
plads igen. Og så er Ib fast 
mand på grabberen, når 
der ligger skrald på jorden 
rundt om bygningen.

Beskyttet stilling
Bryggebladet møder den 
livsglade mand i kulturhu-
sets café, hvor han får et 
godt måltid stjerneskud 
med masser af grønt på top-
pen. Han peger stolt op mod 
loftet.

– Jeg var med til at bygge 
det hér, siger Ib Skouby om 
den snart 20 år gamle byg-
ning. 

Ib Skouby var 25 år i en 
beskyttet stilling hos byg-
gefirmaet Jakon, hvor han 
især hjalp med at flytte byg-
gematerialer rundt, indtil 
han gik på pension i 2012. 
Men Ib er bestemt ikke fær-
dig med at hjælpe til.

Fuldrigger og piskeregn
Ib Skouby fortæller om sin 
karriere, sine forældre og 
om de mange forefaldende 
tjanser i kulturhuset. Han 
deler sin viden om fuldrig-
geren Georg Stage, der lig-
ger til ude foran i anledning 
af Pride-ugen. 

– Det er over 400 år gam-
melt og 32 meter højt. Det 
har været både i Jylland og i 
Sverige, siger Ib Skouby om 
skoleskibet.

I dagens vindblæste regn-
vejr er de regnbuefarvede flag 
på masterne heftigt udfordret 
af et piskende regnvejr. 

– Hold lige op, Peter Vor-
herre! udbryder Ib om det 
voldsomme vejr, der også 
udfordrer en skoleklasse, 
der stiger ombord. 

drillepind i himlen
Kun enkelte af skolebørne-

ne har regntøj på, bemær-
ker Ib lettere forarget. 

– Men se ham dér, han 
har taget parapeteren med!

Ibs kontaktperson hos 
Hverdagsaktivisterne, Mille 
Tindø, er også med til bords. 

– Der er ingen grænser 
for, hvem Ib driller. Selv 
Gud, siger hun med et stort 
og varmt grin. 

– Det er da Ham, der dril-
ler. Med al den regn, kom-
mer det prompte fra Ib.

Fiskefilet
Snakken falder på noget 
helt andet, der også ligger 
lige foran. Nemlig det mål-
tid mad, som Ib får efter 
veloverstået arbejde hver 
fredag.

– Jeg bruger ikke smør. 
Og jeg spiser heller ikke ci-
tron, siger Ib og kigger ned 
på den velstegte fiskefilet 
med rejer og grønt til.

– Men jeg spiser alt grønt, 
får han tilføjet, inden han 
går ombord i en mundfuld 
asparges og en frisk dusk 
dild.

– Der er god mad herinde. 
Du skulle prøve deres af-
tensmad.

gåture og linje 5C
Ingen kan se på Ib Skouby, 
at han er madglad. Han el-
sker nemlig lange gåture 
gennem Bryggen og byen. 
En daglig en af slagsen ta-
ger han fra hjemmet i Half-
dansgade til værestedet Tu-
sindfryd på Amager. 

– Hvis det regner, så tager 
jeg 5C. Den stopper lige ude 
på Amagerbrogade, fortæl-
ler han.

Meget tyder på, at Ib Sk-
ouby ikke behøver bekym-
re sig om penge til bussen 
på regnvejrsdage. Selv om 
han for længst er gået på 
pension, så takker tømrer- 
og byggefirmaet Jakon ham 
stadig hver måned for de 25 
års tro tjeneste. De betaler 
nemlig hans månedskort.

Udviklingshæmmet
Ib trådte sine barnsben i 
nummer 55 i Halfdansgade, 

hvor han også bor i dag; 
bare i nummer 18. Det var 
kommunens bygninger for 
husvilde, det var 1950'erne, 
og de balladeramte boliger 
blev omtalt som "Marokko". 

Dengang brugte man ikke 
begrebet "udviklingshæm-
met". Til gengæld brugte 
man øjnene og ørerne. Efter 
et par år af Ibs liv gik det op 
for hans forældre, at han ikke 
helt bevægede sig, som andre 
børn gjorde. Han fik ingen 
konkret diagnose, men man 
konkluderede, at det måtte 
være iltmangel i forbindelse 
med fødslen. Ib Skouby kom 
i en beskyttet børnehave. 

Fætter Tom
I Ib Skoubys ungdom i 
1970'erne var der heller 
ingen, der kaldte det "virk-
somheders sociale ansvar. 
Men et velvilligt tømrer-
værksted i Spaniensgade 
tog den unge Ib Skouby ind 
og lærte ham glæden ved at 
arbejde med hænderne og 
hjælpe til i det omfang, det 
er muligt.

Ib fortæller om sin som-
merferie. Han var i Sverige 
og hjælpe i ødegården hos 
sin fætter Tom, der også har 
været værge for Ib Skouby, 
siden faren døde i 1986. 

– Og jeg skaffede alle 
skruerne, indskyder Ib og 
følger op med et stykke 
skarp selvironi.

– Men skruemaskinen 
virkede sgu ikke. Lige indtil 
jeg opdagede, at jeg havde 
glemt at tænde for den, si-
ger Ib Skouby og bryder ud 
i en sund og hjertevarm lat-
ter.

lave numre
Ib Skouby har boet hele 
sit liv i Halfdansgade, kun 
afbrudt af en afstikker til 
Njalsgade i nogle år.

– Jeg mødte den gamle 
præst Ølgaard forleden. 
Han er på plejehjem nu, for 
han er 89 år gammel. Han 
er sød, siger Ib.

Ib står selv foran at runde 
et vigtigt hjørne, nemlig 
de 70. Så skal mågestellet 
frem.

– Jeg er enebarn. Da min 
mor døde, arvede jeg fire 
typer mågestel, siger Ib og 
tilføjer, at to af stellene med 
det samme røg videre til 
fætter Tom.

– De har tænkt sig at lave 
numre med mig, siger Ib 
om den familie og de ven-
ner, han ikke forsømmer at 
omtale som søde og venlige.

Ingen tvivl om at Ib Sk-
ouby er forberedt.

FRiviLLigHED

Uhæmmet appetit på livet
Ingen kan alt. Men alle kan noget. Sådan lyder 
sloganet hos Hverdagsaktivisterne, som hjælper 
mennesker med handicap med at finde et sted 
at give en hånd som frivillige. En af dem er Ib 
Skouby, som fik en hård start på livet, men som 
elsker at hjælpe

godt gående. Hver-
dagsaktivisten Ib 

Skouby har godt fat 
på skraldet omkring 

kulturhuset.

HVeRdAgsAKTiVisTeRNe:

n Hverdagsaktivisternes mission 
er at skabe plads til forskellig-
hed. Organisationen af frivillige 
skaber plads til, at mennesker 
med handicap, primært udvik-
lingshandicap, kan hjælpe til ved 
festivaler og events. De hjælper 
også virksomheder og organisa-
tioner med praktiske opgaver i 
hverdagen, deraf navnet.

n Hverdagsaktivisterne blev stiftet 
i 2018 i samarbejde med Køben-
havns Kommunes Center for 
Selvstændig Bolig og Beskæf-
tigelse og Akademiet Captum, 
som er del af en forening for 
pårørende. Akademiet står for 
kurser og oplæring af frivillige 
med handicap.

n Hverdagsaktivisterne tæller for 
tiden omkring 100 frivillige, 
både med og uden handicap, 
og når i gennemsnit op på små 
300 timers frivilligt arbejde om 
måneden. Foreningen har både 
vundet Fællesskabsprisen og 
Handicapprisen.
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Regnvåd 
regnbuefest
De første mange dage af Eurogames-
markeringen i Havneparken 
druknede i sensommerregn. 
Arrangører og frivillige oksede for at 
holde humør og energiniveauet højt 

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

Regnbuer kommer som bekendt først frem efter et regn-
skyl. Set i det lys kom festlighederne i Sports Village i Hav-
neparken perfekt fra start, for åbningsdagen blev ramt af 
et skybrud af bibelske dimensioner. Det triste vejr fortsatte 
desværre det meste af ugen med både regn og blæst, men 
lidt gråvejr kan ikke dæmpe farverne i en regnbue. 

Sports Village var en del af fejringen af Eurogames, der 
er et LGBTI+ inklusivt sportsarrangement, der i år blev 
afholdt i København og Malmö, samtidig med at også Wor-
ld Pride indtog byens gader med lige dele fest, farver og 
kamp for lighed og inklusion. 

I Havneparken var Sports Village et pusterum for atle-
terne, der deltog ved Eurogames, men også et slags show-
case for en lang række forskellige idrætsforeninger. Ugen 
igennem var der mulighed for at prøve kræfter med alt fra 
boksning, olympisk vægtløftning, aqua fitness, petanque, 
yoga, cheerleading, fægtning og meget andet. 

De umedgørlige vejr gjorde desværre, at området var 
temmelig affolket de første par dage af eventet, og flere ak-
tiviteter måtte aflyses, fordi himmel og hav stod i et. Blandt 
dem, der havde trodset elementernes rasen og var dukket 
op, herskede der dog en positiv, kærlig og rummelig stem-
ning.

der var moralsk 
opbakning til 

deltagerne ved 
Pan Idræts bike 

event, der va-
rede seks timer 
fordelt på seks 

etaper.

Opfinderne af spil-
let crossnet, som er 
en mere indviklet 
udgave af volleyball-
spillet i en firkant, 
var på pletten og 
forsøgte at skabe 
hype omkring deres 
påfund.
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150 stationære cykler var stillet op i en stor halvcirkel, hvor der blev trampet taktfast i peda-
lerne til pumpende popmusik.

Vægtløftningsklubben Alfa og Omega, der træner, nørder og perfektionerer de olympiske løft 
‘clean’, ‘jerk’, og ‘snatch’, havde taget pædagogiske vægtskiver med, der kunne få lette løft til 
at se imponerende tunge ud.

der var kærlighed 
og inklusion i luften. 

Og ind imellem 
kiggede solen også 

forbi.Arrangementets store tilløbsstykke 
var Skoleskibet Georg Stage, der 
tidligere har været i Miami under 
World Outgames i 2017, som havde 
lagt til kajs ud for Kulturhuset Islands 
Brygge. Hver dag var der åbent hus 
på skibet, der også gik sin sejrsgang 
på de sociale medier på grund af 
skibets flotte regnbuefarvede sejl.
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Alt mellem 
gade og gård
Indretningsekspert Jesper Gadegaard slog dørene 
op til sit showroom, GG-studio, i A-huset på Islands 
Brygge sidste år. Valget af Islands Brygge for den 
fysiske udvidelse af den mangeårige design- og 
indretningsvirksomhed var ingen tilfældighed

Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

 
At udnytte lokalområdet er 
et særligt fokus hos GG-stu-
dio, hvor man kan komme 
forbi til en uforpligtende 
snak og blive vejledt i alt 
fra hele planløsninger til 
skræddersyede gardiner.

– Meget af vores omtale 
og vejen til nye kunder er 
fra mund til mund, konsta-
terer Jesper Gadegaard, der 
har indrettet for private og 
erhverv i mere end 20 år 
siden endt uddannelse som 
arkitekt ved Det Kongelige 
Akademi. 

Fra mursten til møbler
Altså er interessen hos Jes-
per Gadegaard ikke den del 
af arkitektur, der handler 
om at tegne store kontor-
huse eller lejlighedskom-
plekser.

– I stedet tegner jeg me-
get på ombygning, hvor en 
ydre skal er defineret, så 
man skal skabe en ny plan-
løsning. Ellers er mit fokus 
ofte rettet mod interiør og 
design, siger Jesper Gade-
gaard, som derudover både 
har tegnet enkeltfamilie-
huse og arbejdet med sce-
nografi. 

På den måde har Jes-
per Gadegaard opnået en 
enorm erfaring indenfor 
bygningskunst og indret-
ning ved at bevæge sig in-
den for det meste. Eksem-
pelvis var han i en årrække 
også tv-vært for boligpro-
grammer såsom ”Dit hjem i 
vores hænder”.

– Generelt for indretning, 
design og arkitektur er, at 
intet resultat er givet på for-
hånd. Så noget af det fanta-
stiske er, at form og udtryk 
kan stikke i alle retninger, 
fortæller han og lader sin 
begejstring stråle igennem. 

Processer og produkter
Tilbuddene hos GG-studio 
er gradueret alt efter kun-
dens ønsker. Det kan være 
en times rådgivning eller 
flere møder for at hjælpe re-
fleksionen om indretning på 
vej til konkrete løsninger. 
Andre kunder ønsker vej-
ledning i hele processen fra 
at finde og sammensætte 
artikler til at få dem leveret 
og montereret.

– Kort sagt kan vores 
hjælp tage form af alt fra 
korte inspirationsmøder til 
at skabe hele koncepter og 
lægge en stil, opsummerer 
Jesper Gadegaard. 

Projekternes størrelse 
varierer også fra at skræd-

dersy et garderobeskab til 
plantegning og design af re-
stauranter og hoteller.

– Vi har overordnet to ka-
tegorier af produkter, hvad 
angår møbler og accesso-
ries, siger Jesper Gadega-
ard og uddyber:

– ”Ready to order” er stort 
set klar til levering, men tin-
gene tilpasses efter special-
mål. Derimod skabes alt fra 
bunden med ”Custom made”, 
hvor vi vælger materialer og 
alt med kunderne til eksem-
pelvist en bar i en restaurant 
eller et køkken i en bolig. 

Bolig på Bryggen
Faktisk har Jesper Gadega-
ard boet på Islands Brygge 
med sin mand, Thomas Ga-
degaard, i ti år, hvor de er 
blevet kendte ansigter for 
mange.

– Det gjorde valget af Is-
lands Brygge som adresse 
for vores showroom helt na-
turligt, da chancen bød sig, 
siger Jesper Gadegaard og 
beskriver, hvordan flere tid-
ligere kunder så sent som i 
går stak hovedet forbi sidst 
på dagen.

Det er nemt at forstå glæ-
den for lokalområdet, hvor 
kunder kommer tilbage 
for lige at hilse og fortælle, 
hvor glade de er for en løs-
ning eller for at få hjælp til 
næste projekt.

– Jeg har en forkærlighed 
for Bryggen. Den kan et el-

ler andet, og jeg holder af 
menneskene, bemærker 
Jesper Gadegaard og tilfø-
jer:

– Faktisk kan jeg også 
lide det crazy indryk, der 
er om sommeren. Her skal 
være plads til alle, så længe 
tonen er god, og der bliver 
ryddet op.

Området syd for Siloerne 
udvikler sig og udvider sig 
konstant, så placeringen var 
oplagt af hensyn til kunder.

– Sådan set har vi hele ti-
den haft mange lokale kun-
der. Man fanger forskelligt, 
for folk, som bor her, arbej-
der måske i en virksomhed, 
der er interesseret i indret-
ningen af sine kontorer, si-
ger Jesper Gadegaard. 

Selve A-huset er ikke helt 
nyt, men det er en bygning 
med meget at byde på.

– Jeg kan godt lide byg-
ningen rent arkitekturmæs-
sigt. Det er fascinerende 
med de rå facader, og man 
kan meget i de ru omgivel-
ser. Så det er et dejligt kan-
vas i forhold til indretning, 
konstaterer Jesper Gadega-
ard. 

Begrænsninger og 
løsninger
Tidspunktet for åbningen af 
det fysiske showroom midt 
i et år ramt af covid-19 har 
ladet sig mærke, men hel-
digvis ikke kun med udfor-
dringer.

 – Forespørgslerne fra 
store kontorer er stagneret, 
men til gengæld har langt 
flere private henvendt sig, 
lyder opsummeringen. 

En periode med meget tid 
indenfor hjemmets vægge 
har givet et nyt fokus på 
indretning. Samtidig har 
karakteren af projekter æn-
dret sig lidt.

– Lige nu har mange op-
daget et behov for bedre 
belysning og opbevarings-
løsninger, ud over at hjem-
mearbejdspladser er det 
nye, siger Jesper Gadega-
ard.

Desværre påvirker co-
vid-19 også leveringstider 
for samarbejdspartnere og 
møbelhuse, hvilket leder 
samtalen videre på kontra-
sten til tiden i tv-branchen.

– Jeg savner til tider den 
korte vej fra idé til udførsel, 
men samtidig er det virke-
ligt høje tempo det, som 
jeg hadede allermest ved tv. 
Jeg så en bolig, og senest en 
uge efter var den færdig og 
programmet optaget, hvil-
ket ikke fungerer, hverken 
erhvervsmæssigt eller til 
private, konstaterer Jesper 
Gadegaard.

Trendfarver og 
spændende lamper
Et vellykket projekt involve-
rer kunden og sikrer såle-
des varighed og tilfredshed.

– Samarbejdet indebæ-

rer, at kunden bliver bedt 
om at tage stilling. Det 
kommer nok mere og mere 
til Danmark, at nogle øn-
sker, at vi gør alt, men her 
vil jeg insistere på en form 
for deltagelse. For eksem-
pel kan det hænde, at jeg 
stiller spørgsmål i øst og 
vest for at definere, hvilke 
stilarter vedkommende 
kan lide, forklarer Jesper 
Gadegaard. 

Ethvert projekt har aldrig 
én enkelt løsning, men tu-
sinder.

– Enhver dør er åben, ind-
til enten kunden, jeg selv 
eller vi i fællesskab lukker 
den, siger Jesper Gadega-
ard. Dog er det sjældent, 
at jeg griber ind, men jeg 
kan eksempelvis foreslå at 
bringe en særlig farve frem 
med en pude frem for hele 
sofaen. Ligeledes kommer 
jeg aldrig ind med en liste 
og siger, at trendfarven lige 
nu er naturlige nuancer, og 
det hitter med spændende 
lamper, for det gør det jo 
ikke nødvendigvis legitimt. 

Hvad er den sværeste type 
projekter?

– Det er mange gange de 
store koncepter, som til gen-
gæld også er virkelig spæn-
dende, bemærker Jesper 
Gadegaard. Da jeg er meget 
perfektionistisk, ser jeg alle 
detaljer og har en holdning 
til alt. Dermed kan det give 
hovedbrud ikke at være 
med ind over alt, især når 

man skal få tingene til at 
hænge sammen.

samtid og fremtid
Holdninger, passion og am-
bitioner har Jesper Gade-
gaard også, når det angår 
udviklingen indenfor ind-
retning og arkitektur.

– Tidens øgede fokus på 
bæredygtighed er virkelig 
vigtigt og samtidig sjovt, 
da vi tvinges til at tænke al-
ternativt for at følge krav og 
grænser, siger Jesper Gade-
gaard ivrigt. 

Smart homes er nok hel-
ler ikke til at komme uden-
om.

– Jeg kan godt synes, at 
det er lidt irriterende, at alt 
skal styres, fortæller Jesper 
Gadegaard. På den anden 
side er jeg nysgerrig, og det 
kan være interessant med 
nye løsninger inden for især 
belysning og gardiner.

På sigt kommer GG-
studio til at tilbyde trend-
aftener, foredrag og inspi-
rationsaftener lokalt for 
eksempelvis tidligere kun-
der eller nye interesserede.

Læs mere på ggstudio.dk

Jesper gadegaard 
vejleder i farver og 

former til flotte boliger 
og bygninger af enhver 

slags.
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skolens største elever har indtaget udskolingen
Efter mange års planlægning og 
byggeri er 6. til 9. klasses eleverne 
på Skolen på Islands Brygge flyttet 
ind i den nye udskolingsbygning på 
Artillerivej

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

– Af med sko og sokker, 
siger en lærer, der har sat 
sig som bomvagt ved den 
nye skolebygnings hoved-
indgang, til en gruppe gen-
nembløde elever, der netop 
er kommet løbende i tørvejr 
fra Artillerivej, hvor him-
mel og hav står i et. 

De er blevet overraskede 
af et skybrud midt i en fod-
boldkamp og ligner en flok 
druknede mus. Flere af ele-
verne får lov til at løbe hjem 
og skifte til noget tørt tøj, 
inden undervisningen går i 
gang igen efter frokostpau-
sen.

Mere tørskoede er Khalid 
og Aske fra 8. T. De nåede 
at få overstået idrætstimen 
i morges, inden himmelen 
for alvor åbnede sig. Det 
var deres første idrætstime 
i den nye skolebygning, der 
åbnede ugen forinden.

– Det var fedt, siger de 
næsten unisont og bliver 
enige om, at hallen er den 

bedste del af den nye skole.
– Omklædningsrumme-

ne er også meget bedre end 
på den gamle skole, tilføjer 
Aske. 

store elever
De to drenge sidder begge 
i skolens elevråd, som Kha-
lid også er formand for, og 
selv om skolen stadig er 
så ny, at de endnu ikke har 
været igennem en hel uges 
almindelig undervisning, er 
der foreløbig topkarakter til 
huset. 

Skolen er kun for de store 
elever fra 6. til 9. klasse. En 
beslutning der blev truffet 
for seks år siden på foran-
ledning af den lokale SF’er 
Klaus Mygind, der var be-
kymret ved udsigten til én 
skole for det gamle Islands 
Brygge og én for det nye. I 
stedet valgte man at holde 
alle Bryggens børn samlet 
i én skole fordelt på to ma-
trikler. 

En beslutning Khalid og 
Aske er glade for, men af 
andre årsager. De nyder at 

have fået de små elever lidt 
på afstand. De larmer og fyl-
der ret meget i skolegården.

– Nu behøver man kun at 
vente fem eller ti minutter 
for at komme til boldburet 
på taget, fortæller Aske.

Der er da også kraftige 
teenage-vibes i både kanti-
nen og i sofagrupperne på 
fællesarealerne, hvor nogle 
af skolens største elever 
slænger sig. De skynder 
sig at tage fødderne ned fra 
bordet, da de får øje på lo-
kalavisens kameralinse og 

ikke mindst på skoleleder 
Aase Marie Hammer. 

Ifølge hende har det også 
været en lettelse for både 
børn og voksne på den gam-
le matrikel, at udskolings-
bygningen er åbnet.

– Det er jo næsten 600 
elever, der er flyttet, så det 
kan helt klart mærkes. Vi 
var ret pressede; særligt un-
der pandemien. Og de store 
elever har været i pavillo-
nerne længe, hvilket heller 
ikke var optimalt, fortæller 
hun, mens hun synligt stolt 

fremviser de nye lokaler og 
faciliteter, der stadig ser så 
nye ud, at man næsten ikke 
tør røre ved noget.

luft, liv og leben
Selv om det er tirsdag 
midt på dagen, og der er 
fulde huse på skolen, er 
der hverken proppet el-
ler hektisk. Det skyldes 
blandt andet, at klasserne 
holder frikvarter forskudt. 
Så mens nogle hænger i 
sofaarrangementet, sidder 

andre fordybet bag compu-
terskærme i arbejdsloka-
lerne. En klasse på vej til 
idræt passerer et par fyld-
te borde i kantinen, hvor 
en anden klasse er midt i 
deres frokostpause.

Det eneste sted, der er 
helt affolket, er udearealer-
ne på skolens tag, der er ved 
at blive helt oversvømmet af 
det vedblivende regnvejr.

Der bliver holdt en officiel 
indvielse for skolen den 1. 
oktober.
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Veje mod renere luft
Kan man indrette byen, så borgerne udsættes for mindre luftforurening? Projektet Thrive Zone 
Amager sætter fokus på luftforurening og undersøger med tre testbyrum, hvordan man kan 
minimere den grad af luftforurening, københavnerne udsættes for

Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En regnfuld tirsdag i 
august er en mindre grup-
pe mennesker samlet foran 
en gennemsigtig kuppel 
på en græsplæne i Øre-
stad. Regnen pisker ned. 
Imens bliver centerleder i 
Miljøpunkt Amager Dorte 
Grastrup-Hansens talepa-
pir trods paraply vådere og 
vådere. Anledningen til at 
trodse regnen er indvielsen 
af to testbyrum i Ørestad, 
der sammen med et tredje 
testbyrum på Islands Bryg-
ge skal undersøge, hvor-
dan man kan minimere 
den grad af luftforurening, 
københavnerne udsættes 
for. Kuplen på plænen i 
Ørestad ligger ved siden af 
VM-husene i det, der åben-
bart hedder Prismehaven. 
Kuplen kaldes i projektet 
Thrive Zone Amager en 
dome.

Der er god grund til 
sætte fokus på luftforure-
ning. Luftforurening er en 
dræber, der hvert år ko-
ster hundredvis af for tid-
lige dødsfald alene i Køben-
havns Kommune. Domen 
i Prismehaven skærmer 
denne våde sommerdag i 

første omgang for regnen. 
Det er også en del af idéen, 
fortæller Louise Kielgast 
Vogel fra Gehl Architects, 
en af partnerne i Thrive 
Zone Amager.

– Udformningen af test-
byrummene handler også 
om at skabe et godt mikro-
klima, hvor det er rart at 
opholde sig. Det kan blandt 
andet gøres ved på forskel-
lig vis at skærme for vind og 
vejr. 

Som beskrevet i Brygge-
bladet tilbage i februar byg-
ger Thrive Zone Amager 
blandt andet på viden om 
borgernes færden i Ørestad 
og på Islands Brygge. 739 
borgere tog imod opfordrin-
gen og udfyldte et ganske 
omfattende online-spørge-
skema om deres færden i 
de to bydele med fokus på 
deres brug og oplevelser af 
de forskellige byrum. For-
målet med undersøgelsen 
var at indsamle viden om, 
hvordan byens rum indgår 
i folks hverdag, hvad der er 
vigtigt for folk, og hvor der 
er udfordringer. Indsigter-
ne er indgået i udviklingen 
af pilotprojekterne. 

Testbyrummet på Bryg-
gen er placeret ud til Artil-
lerivej i den grønne kile 
mellem statsministerve-

jene. Ifølge opsamlingen på 
spørgeskemaundersøgel-
sen søger folk på Bryggen 
først og fremmest til Havne-
parken eller Fælleden, når 
de tilbringer tid udendørs. 
Placeringen er helt bevidst 
valgt et sted, hvor folk ikke 
i forvejen typisk søger hen. 
Det samme er tilfældet for 
domen i Prismehaven, da 
folk i Ørestad primært sø-
ger mod Byparken. 

Planter renser luft
Ved Artillerivej er der dog 
ingen dome, man kan søge 
ly i. I stedet består testby-
rummet af en grøn plan-
tevæg mod Artillerivej og 
nogle siddemuligheder. På 
begge sider af plantevæg-
gen er placeret sensorer, 
der måler luftkvaliteten. 
Således kan det undersø-
ges, om det særligt ud-
valgte mix af planter har 
en effekt på luftkvaliteten. 
Landskabsarkitekten Kym 
Lansell fra Gehl forklarer, 
hvordan planter kan rense 
luften. Nogle planter har 
voks på bladene, der opsu-
ger mikropartikler. Andre 
planter har bittesmå hår, 
der på samme vis kan fjerne 
mikropartikler. Stueplanter 
derhjemme kan også hjælpe 

med at forbedre luftkvalite-
ten indendørs.

Tilbage i Ørestad er reg-
nen holdt op, og domen i 
Prismehaven er forladt til 
fordel for det andet testby-
rum i Ørestad. Modsat de to 
førstnævnte byrum er dette 
placeret, hvor mange dag-
ligt kommer forbi. Ved bus-
stoppestedet overfor Øre-
stad Station. Det er et sted, 
der er præget af trafikstøj 
fra især den nærliggende 
motorvej og hårde overfla-
der uden beplantning. Ikke 
et sted folk opsøger, fordi 
her er rart. Her er folk tvun-
get til at opholde sig, når 
de venter på bussen. Test-
byrummet her er nærmest 
en hybrid mellem de to an-
dre byrum. Der er både en 
mindre dome og plantevæg 
med udendørs og indendørs 
siddemuligheder. En lille 
grøn oase hvor kontrasten 
til omgivelserne er større 
end ved de to andre testby-
rum. Sensorerne her måler 
luftforurening på begge si-
der af plantevæggen og inde 
i domen. Luftkvaliteten her 
er generelt ikke særlig god. 
20500 ultrafine partikler 
per kubikcentimeter er fle-
re end det gennemsnitlige 
partikelniveau langs de kø-
benhavnske veje på 14195. 

Tallene stammer fra det 
såkaldte Google Air-View-
projekt, der er et samar-
bejde mellem Copenhagen 
Solutions Lab, Københavns 
Kommune og Google, hvor 
alle gader i København er 
blevet målt for luftforure-
ning. Thrive Zone Amager 
bygger videre på Google 
Air-View-projektet, hvis 
omfattende dataindsamling 
også indgår i projektet. 

et godt tip
Her kommer et godt tip, hvis 
du er nysgerrig på luftkvali-
teten i København. Data fra 
Google Air-View-projektet 
er nu tilgængelig online. På 
adressen insights.sustaina-
bility.google/labs/airqua-
lity kan man nemt se luft-
forureningen for de enkelte 
gadesegmenter i hele Kø-
benhavns Kommune samt 
i Tårnby ned til lufthavnen. 

Ud over data for antal ul-
trafine partikler kan man 
også se NO2 og såkaldt 
‘black carbon’ eller på 
dansk, ‘sod’. På Air-View et 
det tydeligt, at forurenin-
gen er værst på store veje 
med meget trafik. Der er 
dog også et andet tanke-
vækkende mønster. Par-
tikelforureningen vokser, 

jo tættere man kommer på 
lufthavnen. Selv et par ki-
lometer fra lufthavnen har 
små villaveje omkring Salt-
værksvej flere end dobbelt 
så mange ultrafine partik-
ler som villaveje tættere på 
Bryggen. Eller Artillerivej 
ved testbyrummet hvor 
12900 partikler i gennem-
snit forurener luften i dag-
timerne. 

Det er planen, at de tre 
testbyrum skal stå frem til 
4. oktober. Det lunefulde 
danske sensommer-/efter-
årsvejr taget i betragtning 
ikke en dårlig periode at 
give mikroklimaet – og må-
ske luftkvaliteten – lidt eks-
tra åndedræt.

Læs mere om Thrive Zone 
Amager på miljopunkt-
amager.dk/default/ eller se 
Google Air-Views luftmålin-
ger på insights.sustainability.
google/labs/airquality

Testbyrummet 
ved Artillerivej 
er endnu ikke 

indviet.
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Test din viden om 
islands Brygge

1. De første beboere på Islands Brygge 
flyttede hertil i 1905. Men hvornår fik 
bryggeboerne deres egen skole?

 a. 1921
 b. 1951
 c. 1971

2. I en årrække, afholdt Bryggens lokale 
aktivister en kulturfestival til at fejre 
bydelen. Arrangementet afholdtes i 
1990’erne, i starten af ’00-erne og sidste 
gang i 2012 – 12 gange i alt. Hvilket navn 
havde den lokale festival?

 a. Bryggens Pop-Up
 b. Bryggens Virkelighed
 c. Amager Vest festival

3. Under dette års WorldPride & Eurogames 
lå verdens mindste fuldrigger ved 
Kulturhuset Islands Brygge. Hviket navn 
har skibet?

 a. Færgen Sjælland
 b. Skoleskibet Georg Stage
 c. Fregatten Jylland

4. Dette skib blev landskendt i 1994 da et 
større parti hash – 5,5 ton – blev fundet 
ombord. Senere blev skibet indrettet som 
biografskib og lå ved Islands Brygge i en 
årrække. Hvilket navn?

 a. M/S Hela
 b. Pinen
 c.  Bio Færgen

FAgREgisTER

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

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 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
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
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)


BYTTeleJligHed sØges: 

Jeg har 4 værelser på Chri-

stianshavn med udsigt til 

vandet,

lejebolig. Jeg søger min. 

2-værelses lejebolig på 

Islands Brygge. Ved inte-

resse send mail til

mariakiil41@gmail.com 

eller på tlf. 28906766.





17BRYGGEBLADET26. august 2021 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

❚HAVEARBEJDE

Få skov i haven

❚ØL

Øllets dag på Café langebro

❚BIAVL

lille bi omkring

Igen i år bliver den år-
lige ‘øllets dag’ markeret 
på Café Langebro, hvor 
både øl-aficionadoer og 
helt almindelige tørstige 
bryggeboer kan komme 
på smagsrundfart i øllets 
verden.

Dagen står også i øllets 

navn og har gjort det siden 
2003, da foreningen Dan-
ske Ølentusiaster gav øllet 
sin egen mærkedag: Øllets 
Dag.

På Bryggen er dagen 
i årevis blevet markeret 
på Café Langebro, og i år 
er ingen undtagelse. Fra 

klokken 12 den 4. septem-
ber vil udstillere fra øllets 
verden tage plads foran 
Café Langebro, hvor del-
tagerne kan smage sig 
igennem en perlerække af 
spændende og forskellig-
artede øl og få en sludder 
med bryggerne og impor-

tørerne, der står bag de 
gyldne dråber.

Ti centiliter for en tier
Når du har løst en billet 
for en halvtredser, får du 
udleveret dit smageglas 
på ti centiliter, og det skal 

du holde godt fast i. Første 
opskænkning er inkluderet 
i prisen, og herefter koster 

en opfyldning fra de forskel-
lige udstillere i omegnen af 
en tier. Der er ingen beta-
ling med dankort, så sørg 
for at have kontanter og 
helst mønter på lommen.
Øllets Dag på Café Lange-
bro lørdag den 4. september 
fra klokken 12. Entré koster 
50 kroner inklusive den før-
ste smagsprøve.

Traditionen tro bliver 
Øllets Dag markeret 

på pladsen foran Café 
Langebro.

– Dengang i 80’erne var der 
ingen kvinder eller unge 
mennesker, der havde bier. 
En biavler var en lidt sær, 
speciel, stædig ældre mand 
på landet. Såkaldte ‘bi-gub-
bar’, fortæller Lotte Möller 
storsmilende i et videointer-
view i forbindelse med udgi-
velsen af hendes bog ‘Bier 
og Mennesker’. 

Hun sidder på en bænk 
midt i sin frodige have på 
netop det sted, hvor hun i 
mange år havde to bistader 
stående. Dengang arbejde-

de hun på svensk radio og 
skulle lave en udsendelse 
til et midsommerprogram. 
Hun fandt på at interviewe 
en veninde, der havde fået 
bier, hvilket som kvinde var 
ret sensationelt dengang. 

Bibog
Researchen til udsendelsen 
blev også starten på Lotte 
Möllers eget bieventyr, som 
lærte hende meget om bier 
og ikke mindst forholdet 
mellem mennesker og bier. 

Og ikke mindst mellem 
mennesker og naturen og 
planter. Erkendelser der si-
denhen blev til bogen ‘Bier 
og Mennesker’, som er ud-
gangspunktet, når Lotte 
Möller holder foredrag i 
Kulturhuset Islands Bryg-
ge,

Her tager hun tager pub-
likum omkring livets gang 
i bikuben, biernes rolle i 
revolution og religion, og 
kunsten at kende forskel 
på forskellige slags hon-
ning. Lotte Möller udfolder 
en fortælling om forholdet 
mellem mennesker og bier 
fra antikken til nu og giver 
en fascinerende indføring i 
biernes kulturhistorie, som 
vil underholde både bientu-
siasten og den nysgerrige 
amatør.

Bier og mennesker: 
Foredrag af Lotte Möller i 
Kulturhuset Islands Brygge 
søndag den 12. september 
klokken 13:30. Billetter koster 
50 kroner og kan købes på 
billetto.dk

lotte Möller er 
journalist, kultur-
skribent of biavler. 
Foto: Nille leander 

En fynbo og en sjællænder 
med grønne fingre og en 
forkærlighed for frodige ha-
ver med plads til naturen gi-
ver tips, tricks og tilbud til, 
hvordan man får et alsidigt 
og bæredygtigt økosystem 
op at køre i sin egen have. 
Hvis man er heldig nok at 
have sådan en. 

Jakob Nyholm Jessen 
og Mads Krarup er begge 
Skov- og Landskabsingeniø-
rer og har specialiseret sig 
i design af skovhaver i alle 
størrelser og former.

Økosystem sat i 
system
En skovhave består kort 

fortalt af en lang række 
flerårige og spiselige urter, 
buske og træer. Det betyder 
blandt andet, at man med 
en skovhave får en have, der 
over en lang sæson forsyner 
en med frugter, bær, nød-
der, grøntsager, salat, urter 
og en lang række andre fan-
tastiske råvarer.

Ud over spiselige arter 
bruger man også såkaldte 
“nytteplanter”. Det er plan-
ter, som for eksempel kan 
fiksere kvælstof fra luften 
og frigive det til de andre 
planter i haven, eller plan-
ter, som tiltrækker bier og 
andre nyttedyr. Disse plan-
ter bidrager til skovhavens 
sundhed, men også til en 

have med mere liv og biodi-
versitet. En have med plads 
til naturen.

Ifølge Jakob Nyholm Jes-
sen og Mads Krarup er 
skovhaver for alle, også dy-
rene i haven. Så hvad enten 
man vil have mindre have-
arbejde, mere natur, have 
børnene ud i haven eller det 
hele på én gang, så er en spi-
selig skovhave et godt bud. 
Og det kræver hverken en 
skov eller en kæmpe have at 
komme i gang.

Foredrag om skovhaver i 
Kulturhuset Islands Brygge 
onsdag den 8. september 
klokken 17:00. Arrangemen-
tet er gratis, men billetter 
kan – for en sikkerheds skyld 
– reserveres på billetto.dk 

Mads Krarup 
(sjællænderen til 
venstre) og Jakob 
Nyholm Jessen 
(fynboen til højre) 
har startet Skovha-
ver.dk for at kunne 
udbrede kendska-
bet til den nye og 
bæredygtige måde 
at tænke haver og 
grønne fællesarea-
ler på.
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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 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 kl.12                 
Konfirmation 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen og
Ghita Katz Olsen

Søndag den 19. september kl. 11                
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 26. september kl. 11                
Højmesse 
ved sognepræst 
Inger Lundager

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

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

Som lystfisker kan det nog-
le gange være forbandet 
at bo midt i byen. Der kan 
være langt til anstændige fi-
skespots, og endnu længere 
til de gode, hvis man ikke er 
i besiddelse af en bil. Som 
faste læsere af denne klum-
me vil vide, er det muligt at 
fiske i Københavns Havn 
i særlige perioder på året. 
Selv uden for denne periode 
er det ikke helt umuligt at 
finde gode fiskeområder i 
nærheden af Amager. Tag 
for eksempel metroen fra 
Islands Brygge til Nordhav-
nen og fisk fra områderne 
nær Orientkaj og Ocean-
kaj. Dragørs kyststrækning 
mod øst er ganske fiskbar, 
diget ved Kongelunden 
med. Hvis en bil er en del 

af husholdningens løsører, 
er det noget mere tilgiveligt 
at fiske på Stevns, Hornbæk 
eller Møn.

Marsvinets udånding 
og drabet
Langt fra byen kan det være 
en smuk oplevelse at se li-
vet udspille sig i vandet, når 
man står på kysten i et par 
waders. Krabbens vandring 
hen over ens støvler, som 
var de blot endnu en sten, 
der skal forceres. At stå i 
vandet og blive overrumplet 
af et marsvin, der jager på 
lavt vand. Når man først én 
gang har hørt lyden af mar-
svinets udånding tæt på, 
glemmer man det ikke fore-
løbig. At se solnedgange, 
gæs på træk og rovfugle der 
jager. Alt sammen smukke 
oplevelser, ingen burde 
være foruden.

At gå langs en udvalgt 
kyststrækning, når man 
forinden har tjekket strøm-
forhold, vindretning og ti-
devand. At gå helt alene på 
kysten og at have den stør-
ste tiltro til det blink, der 
netop denne dag sidder for 
enden af fiskelinen. Det er 
hobbylyksalighed! Måske 
har man fisket der før med 
succes. Alle de optimistiske 
tanker der kan samles på et 
sted, de samles her og mani-
festerer sig som en visualise-
ring af, hvordan den næste 
flotte fisk fanges og landes.

At lede efter fisken i ste-
det for at vente på at fisken, 
måske, kommer til dig gør 
at fisketuren føles som en 

jagt. Og når fisken så findes, 
så er der ingen grænser for 
de mentale high fives, man 
giver sig selv! Alt det rigtige 
man har gjort for at nå her-
til, og det er ikke så lidt.

Når hugget falder, og 
man mærker fisken, forvir-
ret kæmpe for sit liv i den 
anden ende af linen. I præ-
cis det moment opstår der 
en symbiose mellem fisker, 
natur og fisk. Adrenalinen 
pisker rundt i kroppen, man 
mærker hver en impuls, 
som kroppen udsender og 
modtager. Koncentrationen 
er i top, linen er stram, og 
de forskellige slutscena-
rier udspiller sig i hovedet. 
Ærgrelsen over, hvis det 

mAD

Test din viden - svar
1.(c). 1971. Undervisningen frem til 
1999 var kun fra 1. til 5. klasse.
2.(b). Bryggens Virkelighed. 
3. (b). skoleskibet georg stage.

4. (a). Ms Hela. Coasteren lå ved 
islands Brygge fra 1996 til 2004. 

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

BAgT HAVØRRed Med seNNeP Og HONNiNg:

n 1 stk. selvfanget ørredfilet
n 3 spsk. sennep
n 3 spsk. honning
n 1 spsk. olivenolie
n Saft fra ½ lime

n Dild
n Kørvel

Fremgangsmåde:
Fisken placeres i et fad. Alle 
ingredienserne undtaget 
krydderurterne blandes 
sammen til en marinade. 
Marinaden smøres på 
fisken, der lægges på køl i et 
par timer.
Fisken sættes i en forvarmet 
ovn, på 200 grader. Bages 
i cirka 15 minutter. Imens 
skylles og plukkes krydder-
urterne. Når fisken er fær-
dig, placeres krydderurterne 
oven på fisken.
Tilbehøret kunne være kogte 
kartofler med urtedressing, 
eller grillede squash.
Se mere af Stephan Øhlers 
Brookers madunivers på 
instagramprofilen  
@madrytteren

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.

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

sommergokkeri
Efter en sommerferie i Danmark er 
der blevet brugt masser af tid på to 
favoritbeskæftigelser, fiskeri og spiseri. 
Så her følger en beretning om fiskeri 
og ikke mindst, hvor den hobby kan 
nydes, både tæt på og længere væk

ulykkelige skulle ske, at 
man mister fisken, holder li-
nen, går fisken imod stene-
ne på bunden og sætter sig 
fast? Alle disse spørgsmål 
farer rundt i hovedet og for-
bliver ubesvaret, indtil den 
smukke skabning viser sig 
i vandet. Adrenalinen sæt-
ter endnu en banerekord på 
vej rundt i kroppen. Fisken 
kigger direkte på sin over-
mand, som om den forvirret 
prøver at finde ud af, hvad 
der skete, da den prøvede at 
spise en lækker snack? Som 
om at den med sine øjne 
beder en sidste gang for sit 

liv, i et håb om at den kom-
mer til at svømme endnu en 
runde. Ofte forgæves, da 
den i stedet bliver trukket 
på land, får et gok i nødden, 
måles, vejes og beundres. 

Så uanset hvor man øn-
sker at fiske, er der mulig-
hed for at finde det rigtige 
spot. Lokalt eller regionalt, 
vælg dit transportmiddel, 
pak grejkassen, fiskestan-
gen, opdater vejr-appen og 
så ud til kysten, træk kro-
gen igennem vandet, og vær 
beredt på, hvad der kan ske. 
Måske fanger du noget, der 
skal måles, vejes, og spises.




