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Hekse

Vølven Andrea Hejlskov, der 
har boet i et årti dybt inde i 
de svenske skove, fortæller 
om animisme og nordisk 
spiritualitet i kulturhuset.

drømme

Martin Thaulow er aktuelt 
med ny udstilling i Havne-
parken, hvor 12 portrætter 
fortæller 12 historier om 
tiden efter det arabiske forår. 

engle

Efter seks år lukker Inge 
Merete Gross Bryggens Gal-
leri og Atelier i Njalsgade og 
flyver mod vest.

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

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

Din tanDlæge på islanDs Brygge

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

Vinterhavnebad har fundet sin form
Det kommende nye anlæg til vinterbadning bliver lavere og fladere end oprindeligt forestillet. 
Vinterbad Bryggen er henrykte over, at det ikke går ud over badets kapacitet, og ser frem til at 
kunne mere end fordoble deres medlemstal. side 2
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Nu kommer broen 
over Havnevigen
Den nye bro over Havnevigen bliver 
leveret torsdag og er snart klar til brug

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: GAS/Aarsleff.
redaktion@bryggebladet.dk

Længere tids cykelkaos på 
promenaden ud til Havnevi-
gen og i særdeleshed om-
kring Bryggeblomsten får 
snart en ende. Al cykel- og 
gangtrafik har været diri-
geret rundt om vigen, mens 
arbejdet med at udgrave det 
sidste og skabe forbindelse 
til havneløbet har stået på. 
Arbejdet fortsætter lidt end-
nu, men snart bliver det at-
ter muligt at køre ad gaden 
Islands Brygge helt ud til 
Nokken.

I morgen ankommer den 
nye bro, der skal ligge over 
vigens indløb, nemlig. Den 
bliver leveret torsdag mor-
gen og bliver efter planen 
placeret over vigen i løbet af 
formiddagen. Herefter føl-
ger en masse arbejde med 
at installere og klargøre 
broen. Den vil efter planen 
være klar til brug i slutnin-
gen af september.

den nye bro over Hav-
nevigen bliver leveret 

i farven ‘slate grey’ 
og får et trædække af 

azobéplanker.

Glade vinterbadere får 
fordoblet kapacitet
Der er tilfredshed hos Vinterbad Bryggen med den model 
for det kommende vinterbaderanlæg, politikerne i Teknik- 
og Miljøudvalget blev enige om

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Bjarke Ingels 
Group
redaktion@bryggebladet.dk

Det kommende nye vinter-
baderanlæg i forlængelse af 
Havnebadet bliver næsten 
to meter lavere end oprin-
deligt planlagt. Til gengæld 
bliver bygningens samme 
areal lige så stort som i det 
oprindelige projektforslag, 
hvilket betyder, at Vinter-
bad Bryggen får den sauna- 
og omklædningskapacitet, 
som foreningen havde øn-
sket sig. Det har alle partier 
i Teknik- og Miljøudvalget 
med undtagelse af Enheds-
listen og Alternativet be-
sluttet.

For stort
Byggeriet var på dagsor-
denen, fordi Teknik- og 
Miljøforvaltningen i januar 
udtrykte bekymring for, 
at det oprindelige projekt-
forslag var for stort. Den 
planlagte tagterrasse stak 
på sit højeste punkt næste 
ti meter over kajkanten. Og 
det ville tage for meget ud-
syn til havnen, vurderede 
forvaltningen, der anbefa-
lede, at man helt droppede 
planerne om at udvide. I ste-
det besluttede politikerne, 
at det skulle undersøges, 
om det kunne lade sig gøre 
at gøre byggeriet mindre. I 
samme åndedrag bad politi-

kerne også om at få belyst, 
hvordan det vil kunne lade 
sig gøre at give offentlig-
heden bedre adgang til det 
nye anlæg.

Den sidste del vedtog 
Kultur- og Fritidsudvalget 
i sidste måned. Anlægget 
bliver offentligt tilgænge-
ligt i sommermånederne. 
Og så skal Vinterbad Bryg-
gen afvikle flere såkaldte 
‘gæste-badedage’, hvor ik-
ke-medlemmer kan komme 
på besøg og prøve at vinter-
bade.

Med Teknik- og Miljø-
udvalget beslutning faldt 
så også de fysiske rammer 
på plads. Faktisk gik politi-
kerne imod forvaltningens 
anbefaling, som var at gå 
videre med en model, hvor 
selve bygningsarealet var 
cirka 70 kvadratmeter min-
dre, hvilket ville have bety-
det mindre saunakapacitet 
for vinterbaderne. 

4000 nye medlemmer
Hos foreningen Vinterbad 
Bryggen er der stor glæde 
over, at der endelig er landet 
en løsning.

– Vi er utrolig glade for 
at være rykket et skridt 
nærmere drømmen om nye 
permanente vinterbaderfa-
ciliteter på Islands Brygge. 
Vi ved, at der er mange flere 
af Københavns borgere, der 
ønsker at vinterbade midt 
i byen, end vores udpinte 

skurvogne kan rumme. 
Med de nye faciliteter kan 
vi udvide medlemskapa-
citeten betydeligt. Fra si-
tuationen i dag, hvor plads-
mangel har tvunget os til at 
begrænse medlemskabet til 
3.200 personer, forventer vi 
nu at kunne tilbyde plads til 
8.000, fortæller formand i 
Vinterbad Bryggen Frede-
rik Johannes Peter Hentze 
og tilføjer:

– Vi er glade for at have 
overbevist Teknik- og Mil-
jøudvalget om at vælge en 
bygningsvariant med en 
større højdereduktion, men 
som til gengæld bibeholder 
bygningens fodaftryk og 
dermed dens kapacitet. Vi 
ser også frem til at få plads 
til et foreningslokale. Det 
har altid været en udfor-
dring at skabe en følelse af 
samhørighed eller en rigtig 
foreningsånd, når der ikke 
har været mulighed for at 
sidde ned og få en kop kaffe.

Foreningen er også ind-
stillet på at dele deres an-
læg med offentligheden i 
sommermånederne og ser 
frem til at afvikle mange 
flere gæstebadedage.

– Foreningen er fuldt til-
fredse med de modeller for 
offentlig adgang, som blev 
udarbejdet i samarbejde 
med Kultur- og Fritidsfor-
valtningen. Vi er glade for, 
at anlægget bliver bedre ud-
nyttet i sommermånederne, 
og vi håber på, at borgerne 

i København bliver glade 
for en udvidelse af mulighe-
derne omkring havnebadet, 
siger han og fortsætter:

– Særligt for vores for-
ening er, at vi har gæste-
badedage, som er åbne for 
alle. Med de nuværende 
slidte skurvogne afholder vi 
gæstebadedage én gang om 
måneden, men med de nye 
faciliteter vil vi kunne for-
doble det antal. Det tilgode-
ser dem, som bare ønsker at 
opleve, hvad det dog er, de 
entusiastiske mennesker i 
badetøj om vinteren går og 
laver. Heriblandt også by-
ens turister som også trop-
per op på gæstebadedage.

Det nye anlæg er ikke 
endeligt vedtaget, da byg-
geriet forudsætter, at der 
kan skaffes de nødvendige 
tilladelser.

i stedet for at gå op i 
en spids kommer tag-

terrassen til at flade 
ud på toppen, hvilket 
gør bygningen lavere 
end oprindeligt plan-
lagt. I stedet for at gå 
op i en spids kommer 

tagterrassen til at 
flade ud på toppen, 

hvilket gør bygningen 
lavere end oprindeligt 

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

To aktivitetsbaner gennem 
et krat på støjvolden om-
kring motocrossbanen har 
bragt sindene i kog hos en 
gruppe kolonihaveejere i 
H/F Sønderbro. De mener 
nemlig, at banerne vil ge-
nere fuglelivet i krattet.

I spidsen for det lille op-
rør står Erik Jørgensen, der 
har haft have i foreningen i 
36 år.

– Jeg har set hele den lille 
skov her på volden vokse 
op. I de seneste 5-7 år har 
vi haft nattergale i området, 
3-4 par. Det er en stor fornø-
jelse.

Det er blandt andet de 
nattergale, han og en lille 
gruppe beboere i forenin-
gen er bange for at miste, 
når der efter planen snart 
etableres to aktivitetsbaner 
gennem krattet. 

Den ene bane består 
blandt andet af balancestub-
be, et stativ til klatring og 
armgang og parallelle stål-
barrer tiltænkt forskellige 
former for motionering. Den 
anden bane, kaldet ‘rebba-
nen’, får klatrenet udspændt 
mellem pæle, som børn kan 
klatre over eller under på ve-
jen op ad skrænten. 

Børnelarm
Ifølge Teknik- og Miljø-
forvaltningen vil krattet 
omkring banerne med ti-
den vokse til igen. Men 
Erik Jørgensen er lige så 
bekymret over den efter-
følgende brug af banerne, 
som han mener vil presse 
dyrelivet.

– Så kommer der jo lige 
pludselig en skoleklasse. 
Og så kan du forestille sig 
støjen. Tør fuglene ligge på 
rede i den støj? De vil nok 
søge et andet sted hen, si-
ger han og tilføjer:

– Idéen er udmærket. Vi 
foreslår bare, at man kun-
ne lave dem lidt længere 
mod syd.

Han peger længere ud 
mod stien og henviser til 
en planlagt trappe op ad 
volden, der også er en del af 
støttepunktet, og som kolo-
nihaveforeningen fik over-
talt Enhedslisten og SF til at 
stille forslag om at flytte til 
et mindre bevokset område. 
Et forslag der blev vedtaget 
i Teknik- og Miljøudvalget.

– Vores argumentation 
var, at der ikke skulle gå 
noget op gennem krattet. 
Der skulle være plads til 
fuglene. Det er der ikke ret 
mange steder i København. 
Men krattet her er så tæt, at 
mennesker ikke går derind.

Der er da en trædesti ind i 
krattet lige derovre?

– Det er et sted, hvor folk 
går ind og plukker havtorn. 
Den går kun små fem meter 
ind i krattet. Folk kravler 
ikke videre op ad volden. 
Jeg har forsøgt engang, og 
det er helt umuligt. Det er 
tæt krat, og det er også me-
ningen. 

Truer med  
at trække støtte
Erik Jørgensen støtter el-
lers helhjertet op om ele-
menterne i det kommende 
blå støttepunkt, også akti-

vitetsbanerne. Hans forhåb-
ning er, at de, ligesom trap-
pen, kan flyttes til et andet 
sted på volden, hvor der 
ikke holder nattergale til.

Men det afviser Teknik- 
og Miljøforvaltningen. I et 
svar til Gorm Anker Gun-
narsen (EL) på, hvorvidt 
stierne kan flyttes til sam-
me sted som trappen, for-
klarer forvaltningen blandt 
andet, at volden i det fore-
slåede område er både hø-
jere, stejlere, og at siderne 
er for ustabile. Det vil gøre 
banerne betydeligt dyrere, 
ligesom det også vil for-
sinke og fordyre projektet, 
hvis man skal til at ændre 
udformningen nu. Og det er 
der ikke penge til i budget-
tet, medmindre der tilføres 
nye bevillinger.

Derudover lægger for-
valtningen vægt på, at Lo-
kale- og Anlægsfonden har 
støttet projektet med 5,8 
millioner, og at fonden har 
‘lagt stor vægt på de to ak-
tivitetsbaner som en central 
del af udviklingen af facili-
teten …’ og konstaterer, at 
‘hvis aktivitetsbanerne ikke 
etableres, bortfalder Loka-
le- og Anlægsfondens støtte 
på 5,8 millioner givetvis’.

Bryggebladet har kon-

taktet Lokale- og Anlægs-
fonden og spurgt, om det 
står til troende, at man vil 
trække støtten til projektet, 
hvis de to aktivitetsbaner 
ikke etableres. Her er man 
ikke når så kategorisk i 
vurderingen, men udvik-
lingskonsulent Jakob Færch 
bekræfter, at en ændring af 
støttepunktets udformning 
kan have betydning for fon-
dens støtte:

– Lokale og Anlægsfon-
den behandler og evt. støt-
ter det i ansøgningen be-
skrevne projekt. Eventuelle 
behov for projektændringer 
efter bevilling fra Fonden 
forudsætter derfor dialog 
herom. Større projektæn-
dringer vil i alle bevilgede 
projekter, jf. vores bevil-
lingskriterier, kunne med-
føre justeret bevilling eller 
helt bortfald af den samlede 
bevilling, skriver han i en 
mail.

NYHEDER

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

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

Opråb mod rebbaner
Byggeriet af et blåt støttepunkt nord for Slusen er allerede 
i fuld sving. Men en gruppe kolonihaveejere fra H/F 
Sønderbro er utilfredse med, at to planlagte aktivitetsbaner 
skal føres igennem et krat. Det vil nemlig forstyrre fuglelivet

En lille gruppe 
kolonihave-

ejere blokerede 
buskadset i 

modstand mod 
planlagte akti-

vitetsbaner.

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.
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Café Nöa’h åbner op 
for TAKE AWAY
både via Wolt med
udbringning eller 
selvafhentning fra 
caféen i tidsrummet 
12.00 til 20.30

ÅBEN FOR
TAKE AWAY

NYHED
Brunch

Take Away
kl. 12 til 16

Viggo Kampmanns Plads 5 • Kbh. S
+45 5365 4010 • Mail: info@nöah.dk
www.noeah.dk
Følg os på instagram eller facebook

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til torsdag 10:00-22:00 · Fredag & lørdag 10:00-24:00 · Søndag 10:00-22:00

Vi tilbyder alt fra brunch til aftensmad samt friskbrygget kaffe og  
friske smoothies. Alt laves fra bunden med sæsonens råvarer  

– hos os får du sunde retter med lækker smag!

CAFE NÖA’H 
– BRYGGENS HYGGESPOT

MULIGHED FOR  
TAKE-AWAY 
og få det leveret 
til virksomheden.

BOOK 
DIT BORD PÅ 
5365 4010

45 mm

ØSTLIG RINGVEJ
Konference om

Hvordan påvirker den byen? 

Onsdag den 29. september kl. 17.00-20.00 
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

Amager Vest, Bispebjerg og Østerbro Lokaludvalg 
byder på en spændende konference med faglige 
indlæg og politiske debatter. 

Tilmelding senest 20. september til fj1i@kk.dk

Mere information på www.avlu.dk

stormløb på 
sønderbro
Knap 1000 håbefulde mennesker 
stod i kø i silende regn, da 
Haveforeningen Sønderbro for 
første gang i syv år trak lod om de 
eftertragtede pladser på ventelisten

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

970 personer trodsede ele-
menternes rasen og trop-
pede op, da Haveforeningen 
Sønderbro forrige weekend 
åbnede for nye indskrivnin-
ger på ventelisten til koloni-
haver. De fleste ankom ved 
middagstid, som annonceret, 
men en del var også mødt op 
tidligt på morgenen i forhåb-
ning om at være bedre stillet, 
når indskrivningen startede.

Heldige 100
Det gjorde dog hverken til 
eller fra, da alle fremmødte 
havde præcis lige gode vin-
derchancer. Alle 970 i køen 
fik udleveret ét lod med et 
nummer. Herefter blev der 
udtrukket 100 ‘vindernum-
re’, og de heldige hundrede 
fik en plads på ventelisten. 
Herefter blev der afholdt 
endnu en lodtrækning, hvor 

man fik tildelt en placering 
mellem nr. 1 og nummer 
100 på ventelisten.

Når kolonihaver bliver 
ledige, bliver de nemlig i 
første omgang tilbudt til 
nummer 1-5 på ventelisten. 
Hvis flere af de fem er inte-
resserede, har den person 
med lavest nummer for-
rang. Hvis ingen af de fem 
er interesserede, bliver ha-
ven tilbudt hele den øvrige 
venteliste. Men det er altså 
stadig interessenten med 
det laveste nummer, der har 
forkøbsret.

Sidst, Haveforeningen 
Sønderbro åbnede for ven-
teliste, var for syv år siden, 
hvor 750 personer mødte op 
til lodtrækning. Når der kun 
er 10-20 navne tilbage på 
ventelisten, bliver den åbnet 
igen. I år annoncerede for-
eningen først åbningen en 
uge i forvejen, for at undgå 
at der skulle komme alt for 
mange og derfor gå mange 
forgæves.

Næsten 1000 perso-
ner stod i kø i øsende 

regn med håbet om at 
komme i betragtning 

til en kolonihave i H/F 
Sønderbro.
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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

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,-)

Ridevennerne bliver  
rystet sammen efter nedlukning
Rideklubben på Artillerivej er tilbage i omdrejninger efter en lang 
coronanedlukning. Men både nye og gamle børn i klubben har brug for at 
blive rystet sammen og lære hinanden at kende. Til det er der indhentet 
forstærkning fra skuret på Artillerivej

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg har kørt det på min 
vogn nede fra den beman-
dede legeplads, fortæller 
Olfert og peger på det store 
smedejernsfad, hvori et 
stort bål efter flere timers 
buldren er faldet til ro. 

De hvidglødende bræn-
dekævler varmer den i for-
vejen lune sensommerluft 
i gården foran ballonhan-
garen. Bålet er perfekt til 
snobrød, og Olfert har al-
lerede instrueret en flok pi-
ger i, hvordan de skal dele 
dejen, som den lokale bager 
Morell har doneret, så den 
er klar til at blive viklet om 
snobrødspinde.

Olfert holder som regel 
til i drikkeskuret på Artil-
lerivej. Men for et par uger 
siden fik han en lys idé. Han 
fik fat på Marianne Peder-
sen, der er daglig leder på 
rideklubben, og spurgte, 
om han kunne komme i 
praktik. Det kunne han 
godt, og til at begynde med 

gik han til hånde med løst 
og fast i klubben. Men efter-
hånden som børnene lærte 
ham at kende, begyndte 
han at tage mere og mere 
del i det pædagogiske ar-
bejde. Blandt andet med 
at skabe nogle aktiviteter 
rundt om ridningen for at 
skabe mere fællesskab mel-
lem børnene. Dagens sno-
brødsbagning er én af de 
aktiviteter.

– Hold da op, hvor er her 
mange, siger Marianne Pe-
dersen helt forbløffet, da hun 
kommer rundt om ballon-
hangaren og får øje på den 
lange kø af børn, der venter 
på at få dej på deres pind.

– Fredag plejer ellers at 
være en stille dag.

sødt og salt køkken
Olfert får sendt et par piger 
ind i det lille køkken efter 
tilbehør. Han har været i 
den lokale Netto og bede 
om hjælp og er kommet 
hjem med både syltetøj og 
pølser under armene. Lidt 
til enhver smag.

Men det stopper ikke med 
snobrødsbagning. Olfert og 
ridevennerne har mange 
planer. Nok til at der er ble-
vet lavet en oversigt, der 
hænger på væggen i den nye 
ridehal, hvor børnene kan 
skrive sig på aktiviteter, de 
gerne vil deltage i. Der skal 
bages, laves pynt og findes 
på lege til Halloween. Og 
igen til jul. Der er også et 
hold, der skal ud og spørge 
om donationer til klubben 

fra forskellige butikker i lo-
kalområdet. Og så er der så-
gar også nogle stykker, der 
har meldt sig til at rydde op 
efter festlighederne. 

Ridevennerne var 
mødt talstærkt op, 

da der blev bagt 
snobrød på ride-

klubben.

Mais Uma

SØREN KIRKEGAARDS PLADS

12 SEP KL. 14.30

GRATIS KONCERTER

Tuesday Night Brass Band
Katrine Ring DJ set

Copenhagen
Harbour Parade
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Tekst: Johnny Hedegaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Blid klassisk musik flyder 
ud i rummet. 

På væggene er der æteri-
ske, poetiske billeder, som 
i deres udtryk kan minde 
om den franske maler Marc 
Chagall.

Selv om man godt kan se, 
at der er figurer på billeder-
ne, fremtræder motiverne 
alligevel udefinerbare. Der 
er noget andet, noget mere 
i billederne. Noget vi ikke 
ser, men fornemmer.

På bordet er der urtete, 
og jeg selv sidder sammen 
med galleriejer Inge Merete 
Gross i Bryggens Atelier & 
Galleri.

Blandt alle valgmulighe-
derne af te har underteg-
nede valgt ”Be Happy”. Vær 
glad. Måske en tilfældig-
hed, og alligevel ikke. For 
efter Inge Merete Gross’ 
opfattelse eksisterer tilfæl-
digheder ikke. 

Selv om hun med stor suc-
ces har været på Bryggen 
med sit galleri i seks år, har 
hun alligevel, om end med 
stort vemod, valgt at opsige 

lejemålet ved udgangen af 
oktober måned.

Fra Brygge til Brygge 
Beslutningen er ikke truffet 
på grund af corona. Heller 
ikke på grund af sygdom. 
Heller ikke på grund af hus-
lejeforhøjelse. Heller ikke 
på grund af coronarelate-
rede dalende salgstal. Der 
er ikke én enkelt specifik 
årsag. Det, der kan fremstå 
som enkeltstående tilfæl-
digheder, er små hentyd-
ninger, som sammenlagt 
er en besked om, at det er 
tid til forandring. Og nu er 
tiden så inde til, at Inge Me-
rete Gross skal noget andet. 
Ikke noget helt andet. Det 
samme, men fra et andet 
sted. 

Selv om hun forlader gal-
leriet i Njalsgade, fortsætter 
hun som maler. Men frem-
over i Hanstholm, hvor hun 
sammen med sin mand har 
et lille hus med atelier. Hér 
fortsætter de kunstneriske 
udfoldelser. Målt i kilome-
ter er der langt fra Bryg-
gen til Hanstholm. Men 
Hanstholm er som bekendt 
en havneby. Atelieret flytter 

derfor ”kun fra Brygge til 
Brygge”. Den faste bolig og 
salg af billeder fortsætter 
på Amager Fælledvej. 

ikke Ghita Nørby-
fornærmet
Inge Merete Gross har ma-
let og tegnet stort set hele 
livet, og hun bruger stadig 
den spartel, hun som tolv-
årig fik af sin far for otteog-
halvtres år siden.

Maleriet udviklede sig, 
og i Nathanaels Kirken i 
Holmbladsgade holdt hun 
sin første soloudstilling. 
Malerierne var populære 
hos køberne, og tanken om 
eget galleri fødtes. For seks 
år siden åbnede mulighe-
den sig så i Njalsgade. 

Da Inge Merete åbnede 
sit galleri, kendte hun in-
gen på Bryggen. Nu kender 
hun mange bryggeboere. 
Men kun få kunstnere. I 
Handelsstandsforeningen 
møder man naturligvis an-
dre forretningsdrivende, 
men ikke et decideret spe-
cialfagligt kunstnerfælles-
skab. Og selv om der er en 
del dygtige kunstnere med 
butik på Bryggen, har Inge 
Merete endnu ikke fundet 
kunstnerfællesskabet.

Og nu er hun så på vej 
videre. Da jeg omtaler de 
seks år som et stoppested 
på livets vej, siger hun med 
et blink i øjet:

– Jeg er ikke Ghita Nørby-
fornærmet. Men at kalde 
det et stoppested er for 
fattigt. Det er ikke bare et 
stoppested. Det er et liv. Det 
er en gave, og jeg taknem-
melig over at have fået den-
ne gave med – og en gave 
er mere end et stoppested. 
Vores samtale er også livet. 
Livet er en masse øjeblikke. 
Og så er det herfra, jeg har 
solgt til hele verden.

Udtrykket ”hele verden” 
skal forstås bogstaveligt: 
USA, Brasilien, England, 
Norge, Sverige, Tyskland, 

Monaco, Australien og 
Bryggen.

Livets palet 
Der er, og bliver, blandet 
mange farver med den 
spartel, hun fik for otteog-
halvtres år siden. Men også 
livets palet har givet farve 
til Inge Meretes liv: Uddan-
net lærer, blev gift og fik tre 
sønner, har udgivet bøger, 
er retræteleder, holder kur-
ser i at male og er tidligere 
sognepræst. 

Præst blev hun i en såkaldt 
moden alder. Som fyrreårig 
åbnede muligheden sig for 
at gennemføre en gammel 
drøm. Drømmen var at læse 
teologi. Efter endte studier 
var hun sognepræst på Mors 
i femten år, før skimmel-
svamp og sygdom jog hende 
på porten, og hun og ægte-
fællen slog sig ned på Ama-
ger Fælledvej, og hun med 
galleriet i Njalsgade. 

Og nu drager hun af igen. 
Med et svagt immunsy-

stem har hun ventet på, 
at coronaen skulle aftage, 
men ser kun, at den foran-
drer sig. Ikke at den forsvin-
der. Det er, som tidligere 
nævnt, bare én af de beske-
der om forandring, der nu 
får hende til at flytte spartel 
og farver op til havet, him-
len og naturen. 

Alle mine børn 
Mange bryggeboer er 

ofte kommet ned i galleriet 
for at snakke om kunst og 
alt muligt andet. Det kom-
mer hun til at savne. Men 
bevidstheden om at ”mange 
af mine børn bliver jo hér på 
Bryggen”, gør afskeden lidt 
nemmere. ”Børnene”, der 
med stor varme i stemmen 
omtales, er de mange ma-
lerier, der hænger i forskel-
lige bryggehjem.

Fingermaling
Når man betragter Inge 
Meretes billeder, ser man 

ingen penselstrøg. De er 
malet, frembragt med fing-
rene. Til de tynde streger 
er brugt en tændstik. Man 
skal føle og sanse mate-
rialerne, have kontakt med 
materialerne. Ellers kom-
mer det rigtige ikke frem. 
Og hvad det rigtige er, 
véd end ikke Inge Merete 
Gross. Billederne frem-
bringer så at sige sig selv. 
Når hun går i gang, ved 
hun ikke, hvad der skal 
ske, og hvad der kommer 
ud af det. 

Der var engang, hun ma-
lede med bevidsthed og fo-
kus på en fastlagt idé. Når 
billedet var færdigt, var re-
sultatet oftest skuffende:

– Det lignede jo ikke det, 
jeg havde tænkt. 

På et tidspunkt opgav hun 
kontrollen, gav slip. Brugte 
en masse farve og en masse 
vand. Uden mål og med. Så 
var den der. Himlen, sky-
erne, ansigterne, figurerne, 
englene. Engle fordi alle fi-
gurerne, uanset fremtonin-
gen, er engle. Og det vi ikke 
kan se, men kun fornemme.

Men billederne kommer 
alligevel ikke helt af sig 
selv. Inge Merete siger, at 
hendes billeder er malet 
med Gud som ”medkunst-
ner”. Hun er så at sige pens-
len, der bliver ført af Guds 
hånd.

– Det der kommer fra os 
selv overrasker aldrig. Vi 
kan ikke overraske os selv. 
Det der kommer udefra, fra 
Gud, overrasker gang på 
gang. 

Kommunikation og 
kunstopfattelse
Almindeligvis siger man, 
at kunst er kommunika-
tion, og kunstneren kom-
munikerer noget ud til om-
verdenen. Når kunstneren 
er færdig med værket, er 
det nu op til betragteren at 
kommunikere med bille-
dets indhold. Således også 

med et ægtepar, der så på et 
billede. Kommunikationen 
var så god, at de måtte have 
det med hjem til Tyskland. 
Manden havde taget tegne-
bogen frem og spurgte lidt 
henkastet: ”Er det vinger, 
dér på ryggen af figuren?” 

Og så forklarede Inge 
Merete, at ja, det er vinger 
og ”… på alle mine figurer 
er der altid mere eller min-
dre synlige vinger. Det er, 
fordi de er engle”. ”Vi er 
ateister”, sagde manden, og 
trods deres begejstring for 
billedet forlod de tomhæn-
dede galleriet.

Anderledes var det med 
et ægtepar der i bil holdt for 
rødt lys uden for galleriet. 
Kvinden sagde: ”Jeg hopper 
ud hér – der er et billede, jeg 
skal se på”. Mand og kone 
kom ned i galleriet, så og 
handlede. Inge Merete til-
bød at aflevere maleriet på 
bopælen:

– Hvis det er muligt, vil 
jeg helst selv aflevere mine 
billeder. Så ser jeg, hvor de 
kommer til at hænge. De er 
jo mine børn, må du tænke 
på. 

Ægteparret viste en væg 
til ophængningen og fortal-
te, at de ville male væggen 
i en anden farve, fordi den 
ikke passede til billedet.

Men hvem kender børne-
ne bedre end deres mor? Og 
”mor” mente helt klart, at 
vægfarve og maleri passede 
perfekt sammen. Væggen 
fik ikke ny maling.

KULTUR

engle som levevej
Gennem seks år på Bryggen har Inge 
Merete Gross skabt engle og glæde 
med sine fingermalerier. Nu er tiden 
inde til forandring, og hun forlader 
Bryggen

efter seks år i kæl-
deren i Njalsgade 

sælger Inge Merete 
Gross ud af sine 

malerier og lukker 
galleriet.



Igen i år inviterer LETZ SUSHI til Pant Z Dag.
Vær med den 18. september 2021, hvor du kan samle plastik

i naturen og bytte plastikken til lækker sushi!

SAML PLASTIK  
I NATUREN OG  
BYT TIL SUSHI

Se mere på letzsushi.dk

VI FEJRER PANT Z MED 

15% 
RABAT SØN-TORS
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Unge arabiske 
fyrtårne

En generation af unge mennesker fra 
Mellemøsten og Nordafrika er vokset op 
i tiden under og efter Det Arabiske Forår. 
En ny fotoudstilling i Havneparken stiller 

skarpt på nogle af de foregangsfolk, der yder 
en ekstra indsats for at gøre en forskel i en 

ungdomsgeneration med alt på spil

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

– Mohammad Obeid er 25 
år gammel og bor i Jordan, 
hvor han er udsat på grund 
af sin sorte hud, som han 
har med sig fra sine suda-
nesiske rødder, fortæller 
fotograf Martin Thaulow og 
peger på på portrættet af en 
ung mand med østafrikan-
ske træk og et mildt, men 
beslutsomt blik i øjnene. 

Han er klædt i en Nike-
kasket og en løstsiddende 
hvid T-shirt fra gadesports-
organisationen GAME og 

kunne ved første øjekast 
ligne en person, man kun-
ne støde på i et boldbur på 
Søndre Boulevard. Men de 
øvrige billeder på den mod-
satte side af planchen viser 
Mohammed Obeid bøjet 
over en ung knægt, der 
med et forpint ansigtsud-
tryk forsøger at presse sig 
til endnu en armbøjning på 
et underlag af skriggrønt 
kunstgræs. De sandfar-
vede beboelsesbygninger, 
der tårner op i baggrun-
den, er tydeligvis mellem-
østlige.

– Han underviser i omeg-
nen af 300 jordanske børn i 
fodbold. Han giver alt, hvad 

han har. Også al sin tid. Han 
arbejder ikke og bliver for-
sørget af sin familie. Men 
når man ser ham arbejde 
med børnene, er det tyde-
ligt, hvor stor en forskel 
han gør for dem, fortæller 
Martin Thaulow og tilføjer:

– Blandt andet derfor 
vandt han også prisen som 
årets træner i GAME-regi. 

de 12 lystårne
Mohammed Obeids engage-
ment på grønsværen i Jordan 
er også grunden til, at hans 
portræt og historie netop 
nu er at finde blandt i alt 12 
fortællinger fra fire forskel-
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fotoudstillingen tager ud-
gangspunkt i. 

De 12 personer, der har la-
det sig fotografere til udstil-
lingen, har alle gennemle-
vet Det Arabiske Forår, der 
startede for 10 år siden, men 
forhåbningerne om en stabil 
og demokratisk fremtid i re-
gionen er langtfra indfriet. 
Selvom udstillingens formål 
er at fortælle positive histo-
rier, tøver Martin Thaulow 
med at sige, at nogen af de 
12 mennesker har fået bedre 
vilkår som følge af de revo-
lutioner, der har fundet sted 
i blandt andet Tunesien og 
Egypten.

– Det har de nok ikke. 
Men de formår at være driv-
kræfter og forebilleder for 
andre, til trods for at de le-
ver i en presset situation. 

Fotograf over nettet
Selvom Martin Thaulow 
står bag udstillingen, har 
han faktisk kun selv trykket 

på udløseren til enkelte af 
billederne i Jordan.

– Da jeg var færdig med 
at fotografere de tre cases 
i Jordan, skulle jeg rejse 
videre til Egypten. Men co-
rona situationen gjorde det 
umuligt. Så jeg rejste sluk-
øret og deprimeret hjem til 
Danmark og troede i første 
omgang, at projektet var 
dødt, fortæller han.

Men nød lærer som be-
kendt nøgen kvinde at 
spinde – særligt under en 
global pandemi – og i ste-
det for at opgive ævret be-
sluttede Martin Thaulow 
sig for at række ud til loka-
le fotografer i de sidste tre 
lande og få dem til at tage 
de resterende billeder. For 
at kunne fuldbringe sin 
vision for udstillingen og 
skabe visuel ensartethed 
mellem de billeder, han 
selv havde taget, og de bil-
leder, de forskellige lokale 
fotografer nu skulle ud og 
tage, udviklede Martin 

Thaulow en 28 sider lang 
manual. Og så fik han foto-
graferne til at testfotogra-
fere deres naboer, venner 
og familie.

Ligesom alle andre de 
sidste to år måtte Martin 
Thaulow også lære at ud-
føre sit arbejde gennem en 
skærm.

– Jeg lavede billederne 
over telefonen. Jeg var igen-
nem på en videoforbindelse 
til fotograferne, som viste 
mig rundt i omgivelserne, 
så jeg kunne vælge, hvilken 
væg de skulle bruge som 
baggrund, hvilket lys jeg 
ville have, eller hvordan jeg 
ville have objekterne til at 
stå, forklarer han og tilføjer:

– Jeg var fotograf gennem 
mine forlængede arme i de 
tre lande. Vi stoppede ikke 
før jeg følte, jeg selv kunne 
have taget billedet.

Eksperimentet viste Mar-
tin Thaulow, hvordan tekno-
logi åbner for nye mulighe-
der for at arbejde på tværs 

af grænser; også som foto-
graf. Han håber dog også 
på, at det var en engangs-
forestilling.

– Benspændet var sjovt. 
Men jeg var også ved at 
blive sindssyg af at sidde 
bag en skærm hele dagen 
fra søndag til søndag. Hele 
processen tog tre gange så 
lang tid, som det ville have 
gjort under normale for-
hold, og det var et stort lo-
gistisk cirkus, fortæller han 
og tilføjer:

– Jeg synes, at produktet 
er blevet fantastisk godt og 
det viser, hvilke muligheder 
teknologien giver os. Men 
jeg savnede selvfølgelig at 
komme ud i verden og få 
skidt under neglene. Men vi 
kom i mål.

Udstillingen kan ses gratis 
i Havneparken frem til den 
30. september. Den 17. sep-
tember er der gratis rundvis-
ning i udstillingen.

lige lande i Mellemøsten og 
Nordafrika, der er udstillet i 
Havneparken syd for Kultur-
huset Islands Brygge indtil 
udgangen af september. Ud-
stillingen består af 12 dra-
gende portrætfotografier af 
12 personer fra henholdsvis 
Jordan, Egypten, Marokko 
og Tunesien. 

De 12 personer, tre fra 
hvert land, er udvalgt af 
Dansk Arabisk Partner-
skabs Program i samarbej-
de med 20 andre organisa-
tioner; heriblandt GAME, 
Kvinfo, Dansk Industri. 
Personerne er udvalgt, for-
di de på hver deres måde 
gør en positiv forskel i de-

res områder. Og fordi de-
res fortællinger kan være 
opløftende historier fra en 
del af verden, hvorfra vi 
oftest ser billeder af bom-
ber, blod og murbrokker. 
Fotograf Martin Thaulow, 
der står bag billederne og 
udstillingen, kalder dem 
lyspunkter og fremhæver, 
at deres fortællinger peger 
fremad.

Og der er brug for op-
timisme. Over halvdelen 
af befolkningen i Mel-
lemøsten er under 25 år 
gammel. Men ungdoms-
arbejdsløsheden ligger 
på mellem 20-30 procent 
i flere af de lande, som 

Mohammad Obeid (25) 
er aktiv i gadesport og 
har været med til at 
etablere et lokalt sport-
sevent i samarbejde 
med GAME. Han tror 
på ungdommen i sin by 
og håber at kunne være 
med til at give de unge 
en bedre fremtid.

Siden hun var 17 år, har 
queer-aktivisten Khawla 

Bouaziz (21) kæmpet 
for LGBT+-personers 

rettigheder i Tunesien. 
I dag er hun forperson 

i Mawjoudin, en af 
Tunesiens mest aktive 
LGBT+-organisationer, 
som samarbejder med 

LGBT Danmark.

Tammam Al Hasan 
Al Nablsi (29) er 
syrisk flygtning bosat 
i Zaatari-flygtninge-
lejren i det nordlige 
Jordan. Han forsørger 
sin familie ved at lave 
og sælge trælegetøj til 
lokale og internationa-
le kunder, godt støttet 
af Oxfam IBIS’ træning 
i forretningsudvikling, 
men drømmer mest 
af alt om at gøre sine 
franskstudier færdige.

Meryem Belkihel (25) gjorde 
sig bemærket i sommeren 

2020, da hun på egen hånd 
valgte at cykle rundt i den 

nordlige del af Marokko 
som en del af sin kamp for 

kvinders rettigheder. Hendes 
ihærdighed og viljestyrke 

afspejler den ånd, som 
man mærker hos den unge 

generation i Mellemøsten og 
Nordafrika.
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efter de 
arabiske 
oprør
Med udgangspunkt i sin nye bog ‘Oprør og alliancer’ 
om Mellemøsten efter det arabiske forår, gav 
seniorforsker Lars Erslev Andersen sammen med tidligere 
mellemøstkorrespondent Steen Nørskov en overflyvning 
over de mange forskelligartede men sammenvævede 
konflikter, der plager landene i Mellemøsten og Nordafrika

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

– I vesten begyndte vi at 
kalde det ‘Det Arabiske 
Forår’, da oprørerne i Egyp-
ten begyndte. Vendingen er 
inspireret af foråret i Prag 
i 1968. Men de bruger den 
ikke lokalt. Der taler man 
om ‘revolutionerne’ eller ‘de 
arabiske oprør’, forklarer 
seniorforsker ved Dansk 
Institut for Internationale 
Studier Lars Erslev Ander-
sen og bliver suppleret af 
Deadline-vært og tidligere 
mellemøstkorrespondent 
for DR fra 2007-2011 Steen 
Nørskov:

– Jeg fik faktisk skældud 
for nogle år siden. Et års 
tid efter oprøret i Egyp-
ten mødtes jeg med Wael 
Abbas, som er egyptisk 
blogger, journalist og men-
neskeret t ighedsforkæm-
per. Det første, jeg spurgte 
om, var, hvordan det gik 
med det arabiske forår. Så 
sagde han, at “Det der, det 
er noget, I har fundet på. 
Fra starten var det jer, der 
prøvede at forstå de her be-
givenheder som noget, der 
er sket i jeres del af verden. 
Men hvis I bliver ved med at 
tale på den måde, så kom-
mer I aldrig i nærheden af 
at forstå, hvad det er, der 
sker.”

– Det er en rigtig pointe, 
bekræfter Lars Erslev An-
dersen og fortsætter:

– Jeg har i mange år øvet 
mig i at kalde det ‘De Ara-
biske Oprør’. Det er det, 
der primært bliver sagt i 
Mellemøsten. Men når jeg 
alligevel bruger vendingen 
‘Det Arabiske Forår’ i min 
bog, hvilket jeg gør, sågar 
på forsiden, så er det fordi, 
det er den prisme, som vi 
i Vesten så det igennem. 
Og det er den prisme, som 
jeg forklarer i bogen er for-
kert. 

den tunesiske kvartet
Foran et publikum på godt 
35 mennesker gjorde de to 
mellemøstkendere med ud-
gangspunkt i Lars Erslev 
Andersens nye bog Oprør 
og Alliancer status på den 
politiske og sikkerheds-
mæssige tilstand i de lande, 
der direkte eller indirekte 
blev påvirket af de oprør og 
revolutioner, der skyllede 
over den arabiske verden 
for ti år siden.

– Efter det arabiske forår 
brød ud, hvor der var en 
række af oprørene, der en-
ten blev kvalt, eller som 
udviklede sig til krig, så 
har Tunesien stået som det 
gode eksempel på, at det 
kunne lykkes. Hvorfor har 
der været grund til at nære 
håb, når man så på Tunesi-

en, lagde Steen Nørskov ud 
med at spørge.

– Der var også tumult i 
Tunesien, men den politi-
ske proces var i høj grad 
overladt til politikere, ci-
vilsamfund, NGO’er og fag-
foreninger, hvorimod den 
i eksempelvis Egypten var 
helt kontrolleret af militæ-
ret. I Tunesien holdt militæ-
ret sig i baggrunden, forkla-
rer han og fortsætter:

– Da der i Tunesien be-
gynder at være antræk til 
en konflikt mellem det, man 
kunne kalde ‘politisk islam’ 
og mere sekulære kræfter, 
så opstod der en kvartet be-
stående af en fagforening, 
en arbejdsgiverorganisati-
on, en menneskerettigheds-
organisation og den natio-
nale advokatforening, der 
i 2013 lykkedes med at få 
etableret en national dialog. 
Kvartetten vandt Nobels 
fredspris i 2015.

Kup og krise
Men selv i det arabiske for-
års mest lysende eksempel 
er der ingen garantier for, 
at demokratiets spilleregler 
bliver overholdt. For få uger 
siden afsatte landets præsi-
dent regeringen i, hvad der 
af mange betegnes som et 
kup. Dertil kommer, at lan-
det i de senere år har været i 
en dyb økonomisk og social 
krise.

– De unge har utroligt 
svært ved at finde arbejde. 
Selv hvis de har en god 
uddannelse, og det er der 
mange tunesere, der har, 
er der ikke noget at bruge 
den til. De to ting efterlader 
spørgsmålet om, hvorvidt 
det sidste håb for den ara-
biske verden er slukket nu?

– Nej, jeg tror det ikke. 
Hvis man tager et snapshot 
af hele Mellemøsten inklu-
siv Tunesien, så kan det 
se ud som om, det hele er 
en total fiasko. De fik ikke 
de reformer, de gerne ville 
have. De fik ikke det liv, de 
gerne ville have. De fik ikke 
bekæmpet korruptionen, og 
de fik ikke den frihed eller 
de transparente styrer, de 
ønskede. De forbandede 
magthavere som sidder og 
varetager deres egne in-
teresser i stedet for deres 
borgeres, de bliver bare ved 
med at klamre sig til mag-
ten, siger Lars Erslev An-
dersen, men skynder sig at 
tilføje:

– Men tingene stopper jo 
ikke. I januar strømmede 
folk ud i gaderne i Tunis 
og krævede ordentlige vil-
kår. Det, som det arabiske 
forår primært handlede om, 
selvom vi i Vesten forestil-
lede os, at nu skulle de have 
kongelige danske socialde-
mokratier hele vejen rundt, 
så handlede det for de fleste 
mennesker om social ret-

færdighed, om økonomi, om 
at kunne få et anstændigt liv 
og et fremtid med familie, 
arbejde og brød på bordet. 
Derfor går folk stadig på ga-
den, fordi det arabiske forår 
trods alt lærte dem, at man 
kan presse regeringer til at 
gå af. Jeg tror, at det kom-
mer til at fortsætte. I de sid-
ste tre år har vi kunnet se, 
hvordan folk i ikke kun Tu-
nesien, men også i Libanon, 
Algeriet, Sudan, i Irak og 
Iran, at folk er ude og sige, 
at ‘nu må det høre op med 
jeres elendige regeringsfø-
relse’. Det er i høj grad de 
unge, og det er der en god 
grund til, nemlig at mere 
end halvdelen af befolknin-
gen i Mellemøsten er unge. 
Gennemsnitsalderen er 24, 
hvor den i Danmark er over 
40. Det er jo også dem, der 
har noget på spil. Og de tror 
ikke længere på de gamle 
magthaveres fortællinger.

FLeRe ARABisKe dRøMMe:

n Arrangementet var det 
første i en række af af 
tre temaaftener om den 
arabiske verden. 

n Næste arrangement fin-
der sted den 20. septem-
ber. Her vises filmen "As 
I Want" af den egyptisk/
palæstinensiske instruk-
tør Samaher Alqadis. 
Filmen er en dokumentar 
om unge arabiske kvin-
ders frihedskampe under 
og efter Det Arabiske 
Forår i Egypten. 

n Efter filmvisningen giver 
mellemøstkorrespon-
denterne Waleed Sáfi 
(Information) og Caro-
lina Kamil (Berlingske) 
øjenvidneberetninger 
fra deres dækning af og 
udsendelser til regionen. 
Hvad kendetegner de 
nye ungdomsbevægel-
ser i Mellemøsten og 
Nordafrika? Og hvad er 
journalisternes ansvar, 
når det kommer til at 
nuancere det overvejende 
negative mediebillede af 
Mellemøsten og Nord-
afrika? Også denne aften 
er tidligere mellemøstkor-
respondent og nuværen-
de Deadline-vært Steen 
Nørskov moderator.

n Det sidste af de tre ar-
rangementer finder sted 
fredag den 17. september. 
Indledningsvis viser en 
repræsentant fra Dansk 
Arabisk Partnerskabs 
Projekt rundt i fotoudstil-
lingen i Havneparken ved 
siden af Kulturhuset. Her-
efter er der mulighed for 
at købe arabisk inspireret 
middag i Bryggens Spise-
hus, inden Steen Nørskov 
svinger taktstokken i en 

paneldebat under over-
skriften: Arabiske unge 
– Den tabte generation?

n Næsten halvdelen af be-
folkningen i den arabiske 
verden er under 24 år. Og 
på trods af at flere ara-
biske unge har taget en 
akademisk uddannelse i 
de sidste årtier, så ender 
de fleste som arbejds-
løse eller i den uformelle 
sektor. Hvad kan danske 
aktører gøre for at vende 
den demografiske ud-
fordring til en fordel og 
støtte de arabiske unge 
i gøre en større forskel i 
deres lande? 

n Paneldeltagere: Kurt 
Mørck Jensen, chefrådgi-
ver i Udenrigsministeriet, 
Tim Whyte, generalsekre-
tær for Mellemfolkeligt 
Samvirke, Marie Gad, 
leder af Dansk Industris 
afdeling for Global Ud-
vikling og Bæredygtighed 
og Trine Pertou Mach, 
politisk chef i Oxfam IBIS

n Afslutningsvis spiller 
Bilal Irshed Trio, en unik 
musikalsk kombination 
af arabisk oud, nordisk 
jazz og cubanske rytmer. 
Trioen består foruden af 
den palæstinensiske oud-
ekvilibrist Bilal Irshed, 
af den danske bassist 
Rasmus Møldrup samt 
den herboende cuban-
ske percussionist Yohan 
Ramon. Denne aften får 
de desuden helt særligt 
selskab af den syriske 
sanger Bakri Hammami.

n Det fulde program kan 
findes på kulturhusetis-
landsbrygge.kk.dk, og 
billetter kan købes på 
billetto.dk

steen Nørskov 
interviewede Lars 

Erslev Andersen om 
situationen i Mel-

lemøsten ti år efter 
det arabiske forår 
i det første af tre 

arrangementer om 
regionen i Kulturhu-

set Islands Brygge.
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Af: Anders Fausbøll, 
kandidat for Venstre ved 
kommunalvalget 2021.
 
Hekla har oplevet stor til-
strømning i de seneste år i 
takt med, at den sydlige del 
af Islands Brygge er blevet 
færdigbygget og befolket 
med mange nye, små fod-
boldspillere.

 Tilsvarende har befolk-
ningstilvæksten øget trafik-
ken på Artillerivej. Og det 
har sat en streg under, at de 
trafikale forhold omkring 
Hekla lader meget tilbage 
at ønske!

 For det første er det svært 
at krydse vejen. Den er lang 
og lige, der bliver kørt hur-
tigt, og på nær et enkelt, 
undseligt skilt er der intet, 
der advarer bilister om børn 
på vejen. Der er ganske vist 
etableret en midterhelle 
for bløde trafikanter, men 
– uvist af hvilken årsag – 
ligger den forskudt for ind-
kørslen til klubhuset, hvor-
for mange i praksis cykler 
og går udenom.

 For det andet er cykelsti-
erne på Artillerivej usæd-
vanligt smalle, så snart 
man kommer syd for Rund-
holtsvej. Kombinationen af 
hurtiggående el-ladcykler, 
midaldrende mænd på ra-
cercykler og 55 purke fra 
U7-holdet på samme cykel-
sti tirsdag klokken 17.30 er 

sprængfarlig. Cykelstierne 
bør forbedres og udvides 
for at binde Hekla sikkert 
sammen med resten af 
Bryggen.

 For det tredje er der stort 
rum til forbedring omkring 
parkeringsforholdene. He-
kla Park ligger langt fra 
metro og S-tog, og selv om 
det kan nås på cykel fra 
Bryggen, er spillere fra 
andre klubber i Storkøben-
havn ikke nødvendigvis så 
heldige. Så ved kampe og 
turneringer er de henvist 
til en mindre parkerings-
plads, der ligger 300 meter 
væk uden noget fortov eller 
egentlig sti, der forbinder 
til Heklas anlæg. I praksis 
betyder det, at mange par-
kerer mere eller mindre 
kaotisk i den smalle rabat 
mellem vej og cykelsti, hvor 

parkeringsreglerne er ukla-
re, og hvor faren for at ned-
lægge en cyklist, når man 
åbner bildøren, er overhæn-
gende.

 Breddeidræt, fællesskab 
og foreningsliv som det, 
Hekla tilbyder, er vigtigt at 
bevare og støtte op om. Det 
er simpelthen guld værd. 
Derfor skal Københavns 
Kommune på banen med 
en plan, der kan sikre et 
løft af de trafikale forhold 
på den sydlige del af Artil-
lerivej omkring klubben. 
Venstre tager dette ønske 
med ind i de igangværende 
kommunale budgetforhand-
linger – og så må vi krydse 
fingre for, at det kan lykkes 
at få samlet de nødvendige 
stemmer til at få forbedrede 
trafikforhold ved Hekla sat 
på agendaen.

Af Dennis Schnell-
Lauritzen, kandidat for 
Socialdemokratiet ved 
kommunalvalget 2021

I Bryggebladet den 12. 
august tager ejendomsdi-
rektør Marius Møller i Pen-
sionDanmark afstand fra 
mit forslag om at ombygge 
”Metropolen”, den tomme 
bygning lige ved Metrosta-
tionen, til boliger.

Marius Møller skriver, at 
han kan afvise antagelsen 
af, at efterspørgslen på kon-
torejendomme i København 
er faldende. Godt for ham.

Vi andre kunne i stedet 
for slå op i Børsen fra man-
dag den 18. august og læse, 
at Dansk Bank nu opsiger 
25 procent af kontorarealet 
i København. Begrundelse: 
Efter coronaen skal mange 
medarbejdere arbejde mere 
hjemme. Forsikringssel-
skabet Codan har tidligere 
meldt ud, at man kun vil 
have kontorarbejdspladser 
til halvdelen af medarbej-
derne fremover.

Virkeligheden bekræfter 
altså min argumentation 
om, at der bare bliver flere 
og flere tomme kontorer her 
i byen. Offentlige institutio-
ner og uddannelsespladser 
flytter også fra hovedsta-
den, og det vil blot forøge 
problemet med tomme lo-
kaler.

København har allerede 
en halv million kvadratme-
ter kontorer stående piv-
tomme. Hvor ender vi, hvis 
vi bare sætter vores lid til, 
at ejendomsbranchen eller 
markedet med tiden selv fix-
er problemet? Med 600.000 
eller 700.000 tomme kontor-
kvadratmeter?

Faktisk kunne der laves 
over 7.500 lejligheder på 65 
kvadratmeter, hvis alle de 
tomme kontorer, der findes 
i dag, blev ombygget til bo-
liger.

Selvfølgelig kan man ikke 
lave boliger i alle de tomme 
kontorer. Men tænk allige-
vel på, hvilket enormt tilbud 
af boliger det kunne være i 
en by, hvor der bliver flere 
og flere singler, og hvor 
især mange unge har svært 
ved at finde en bolig.

Men koster det ikke 
mange penge at ombygge 
tomme kontorer til boliger, 
spørger du måske, kære læ-
ser? Jo, men det koster også 
mange penge for samfundet 
at have en halv million kva-
dratmeter kontorer stående 
tomme. For ejendomsejerne 
får et skattefradrag for de 
manglende lejeindtægter. 
Det vil sige, at de betaler 
mindre i skat af indtægter 
fra andre dele af virksom-
heden. Dermed sponserer 
samfundet en fejlslagen 
byggepolitik.

Jeg mener, at Københavns 
Kommune skal presse på 
for at få ændret fradragsreg-
lerne, så der i stedet kan gi-
ves tilskud til ombygning af 
tomme kontorer til boliger, 
der er til at betale for byens 
indbyggere. Og jeg mener, 
at Københavns Kommune 
skal ændre lokalplaner, så 
der kræves boliger, hvor 
kontorer har stået tomme i 
lang tid.

Og så bare lige for ejen-
domsdirektør Møller, der 
åbenbart ikke kender områ-
det, hvor han i flere år har 
haft 8.600 kvadratmeter 
stående tomme: Jo, der er 
rekreative arealer ved pen-
sionsselskabets tomme grå 
betonkasse ved Bryggens 
metro. Lige på den anden 
side af vejen er der et dej-
ligt grønt område. Der er 
også torvet med den lille 
kunstige sø og kanal foran 
bygningen. Endelig er der 
gode områder mellem uni-
versitetets nye bygninger 
og Fælleden tæt på. Det tror 
jeg vil gøre fremtidige bebo-
ere glade.

DEBaT

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
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Trafikforhold ved Boldklubben 
Hekla skal forbedres

Jo, Bryggens grummeste 
bygning bør laves til boliger
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Andreas Houmann
redaktion@bryggebladet.dk 

Vølver og hekse. Pludselig 
fylder de meget i det dan-
ske mediebillede. Én af 
dem er forfatteren Andrea 
Hejlskov, der torsdag den 9. 
september holder den før-
ste af en række samtalesa-
loner i Kulturhuset Islands 
Brygge.

– Tiden kalder på, at vi 
spirituelle træder ind i den 
offentlige samtale, erklærer 
Andrea Hejlskov.

For snart 20 år siden blev 
hun indviet som vølve. Men 
hun har holdt det hemmeligt 
over for omverdenen. Indtil 
nu. Modsat andre hekse ser 
46-årige Andrea Hejlskov 
ikke heksens viden og vis-
dom som hemmelig.

Krig på ideer
Faktisk skal den viden iføl-
ge hende ud til folket, hvil-
ket er et af formålene med 
hendes nye bog "Vølve". Og 
med samtalesalonerne på 
Islands Brygge.

– Kristendommen er ved 
at miste grebet efter i år-
hundreder at have smadret 
de oprindelige religioner. 
Derfor bobler folketroen, 
siger Andreas Hejlskov og 
tilføjer, at hun "føler der er 
en krig".

svær hjemkomst
For et par år siden vendte 
Andrea Hejlskov hjem fra 
den hellige skov. Hun havde 
boet med sin mand og fire 
børn i de svenske skove, 
dybt inde i den natur, som 
hun betragter som sin kir-
ke. Derinde fordybede hun 
sig i en spirituel livsstil, der 
kredser om enkelhed og na-
tur. Hun blev med andre ord 
til en heks.

– Men det har været hårdt 
at komme hjem. Faktisk 
er den nye bog en måde at 
komme hjem på, siger An-
drea Hejlskov der "har det 
stramt" med samfundets 
overfokus på arbejde, selv-
realisering og forbrug.

de latterlige hekse
– Jeg forandrede mig derin-
de i skoven. Og det er svært 
at tage den forandrede An-
drea med hjem, fortæller 
hun og bruger ligefrem ord 
som "nederlag" og "krise" 
om sine seneste år.

– Heldigvis er jeg vant til 
at bryde sammen. Det hø-
rer ligesom med til at være 
skizofren, griner hun med 

henvisning til den psykiatri-
ske diagnose, hun fik for år 
tilbage.

Hendes mission er nu at 
gøre op med det, hun kalder 
for en "kikset repræsenta-
tion" og "latterliggørelse" af 
de oldnordiske traditioner, 
vikinger, hekse og tro på 
det hellige i naturen.

Undersøger ubehag
– Samfundet er fanget i tom-
hed og tingsliggørelse. Der-

for ser vi en øget interesse 
for det oprindelige, mener 
Andrea Hejlskov.

Vi behøver ikke kigge til 
fjerne egne for at finde no-
get oprindeligt. Det er lige i 
baghaven. Bokstaveligt talt 
når det er naturen, man til-
beder. Men ifølge Hejlskov 
er der et stykke arbejde for-
an, da vi i århundreder har 
skubbet det fra os.

– Jeg vil gerne under-
søge det ubehag og den 
berøringsangst, som er helt 

tydelig hos folk, når ordet 
"heks" bliver nævnt, siger 
hun.

energi i rummet
Andrea Hejlskov glæder sig 
til at udforske denne frem-
medgjorthed sammen med 
deltagerne i de forestående 
samtalesaloner. Hun under-
streger, at der ikke er tale 
om lange enetaler fra hen-
des side.

– Jeg kan sagtens tale i 

halvanden time, hvis det 
skal være. Men i salonerne 
handler det om at skabe 
energi i rummet, siger hun 
og knytter i samme ånde-
drag kulturkritik til sit ud-
sagn.

– Vi har et deltagerpro-
blem i vores kultur. Vi er 
for passive og observerer 
og vurderer alt for meget, 
forklarer hun og tilføjer, at 
publikums spørgsmål fyl-
der minimum halvdelen af 
salonerne.

– Man kan jo godt se en 
film og samtidig være med 
i den," tilføjer forfatteren 
med et gådefuldt smil.

svinagtige guder
Heksen er farlig. Og det er 
en god ting. Ifølge Andrea 
Hejlskov bliver vi som mo-
derne vestlige mennesker 
skræmt af de urkrafter, der 
er på spil i den oldnordiske 
tradition. De truer vores op-
lyste og civiliserede måde 
at gå til verden på, hvor vi 
opdrages til at tro, at livets 
problemer og gåder kan 
"fikses" ved hjælp af tekno-
logi og videnskab.

– Mange tænker automa-
tisk på kristendom, islam 
eller jødedom, når de hører 
ordet religion. Det er lige-
som de acceptable måder at 
være religiøs på. Men min 
religion er anderledes. Der 
er mange guder, og de kan 
være nogle svin og idioter 
nogle gange, griner Andrea 
Hejlskov.  

Historien annulleret
Gennem årene har Andrea 
Hejlskov været en del i me-
dierne. Flere gange har hun 
gentaget, at hun aldrig ville 
komme hjem fra de svenske 
skove.

– Det var også derfor, det 
føltes som et nederlag. Plud-
selig var min historie annul-
leret.

En anden historie, der 
pludselig blev annulleret, 
var hendes skizofreni-
diagnose. Psykiateren fandt 
hende for velfungerende til 
at være skizofren, med ar-
bejde, familie og venner.

– Der mistede jeg altså 
den sidste respekt for psyki-
atrien, siger hun og tilføjer, 
at den magiske og religiøse 
erfaring kan sammenlignes 
med skizofreni.

– I psykiatrien kalder de 
det bare for vrangforestil-
linger. I asatroen dømmer 
vi ikke folk.

Forfatter, samfundsde-
battør, indviet vølve og 
praktiserende heks Andrea 
Hejlskov leder en sam-
talerække om ny nordisk 
spiritualitet i Kulturhuset Is-
lands Brygge henholdsvis 9. 
september, 23. september, 
7. oktober, 28. oktober og 
11. november. Arrangemen-
terne koster 50,- og billetter 
kan købes i døren eller på 
billetto.dk  
Andrea Hejlskovs seneste 
bog Vølve er udgivet på For-
laget Uro og kan købes i de 
fleste boghandlere

spiRiTUaLiTET

Heksen ud 
af skabet
Vi er fanget i tomhed og tingsliggørelse, mener forfatteren og heksen 
Andrea Hejlskov. Hendes ideer til hvad der skal træde i stede bruser som fra 
en nordisk elv. Kulturhuset Islands Brygge og Bryggebladet lytter med

Andrea Hejlskov 
og hendes fami-
lie boede i årevis 
dybt inde i de 
svenske skove.
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Boldklubben Hekla blev stiftet for 95 år 
siden i 1926. Men hvornår kom der gang i 
byggeriet af deres klubhus på Artillerivej - 
tidligere Lossepladsvej?

 a. Det første spadestik blev taget i 
september 1996 – 25 år siden

 b. Det første spadestik blev taget i 
september 2002 – 19 år siden

 c. Det første spadestik blev taget i 
september 2006 – 15 år siden

2. De første beboere flyttede til Islands 
Brygge i september 1905 – 116 år siden. 
Men hvor mange boede her ved den første 
optælling i 1905?

 a. 5
 b. 55
 c. 550 

3. Hvornår blev den første trafikforbindelse 
mellem Islands Brygge og København 
etableret? Der er tale om linie 8 over 
Langebro?

 a. 1905
 b. 1907
 c. 1912

4. For 100 år siden blev der bygget en fabrik 
på adressen Leifsgade 22. Hvilken?

 a. C.W. Obels Tobakfabrik
 b. Horwitz og Kattentid Cigarfabrik
 c. Tændstikfabrikken Gosch

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)



Hej min skønne ven.

Stort tillykke med din kon-

firmation.

Jeg glæder mig til at fejre 

dig.
Kærlig hilsen Lissi
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Spænd sikkerhedsselen og 
hold armene inde i vognen, 
for når først nogen har tryk-
ket Knud Romer på maven, 
går det stærkt. Sådan bli-
ver det også i Kulturhuset 
Islands Brygge under Gol-
den Days-festivalen, hvor 
den skarptungede forfatter 
og samfundsdebattør sæt-
ter selveste demokratiet og 
dets magtbegreber under 
lup. 

Hvem regerer, bankerne 
eller de folkevalgte? Hvor-
for er nationalisme og kultu-
rel identitet pludselig blevet 
svaret på alle vores proble-
mer? Er der overhovedet 
nogen ideologier tilbage i 
”nødvendighedens politik”? 
Har demokrati nogensinde 
været demokratisk? Hvor-

for er det regneark, som 
afgør, hvad der er rigtigt og 
forkert? Hvordan indretter 
vi det samfund, vi ønsker 
os? Er demokrati ikke at 
kunne diskutere, hvordan 
vi vil indrette vores liv – og 
ikke blive bestemt af algo-
ritmer, der regner den ud 
for os?

Man bliver næsten helt 
forpustet. Dukker man op, 

bliver man dog med sik-
kerhed også både oplyst, 
nysgerrig, indigneret og 
opildnet.

Arrangementet er en del 
af den historiske festival 
Golden Days, som i 2021 
sætter fokus på antikken.

Magt og Mennesker – 
foredrag med Knud Romer i 
Kulturhuset Islands Brygge 
tirsdag den 14. september 
klokken 19:00. Billetter ko-
ster 100 kroner og kan købes 
på billetto.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

❚FOREDRAG

Romerriget mod magten

❚JAZZ

Argentinsk jazz på taget

❚ARKITEKTUR

stå op til søs med dAC

Den argentinske duo Lug-
na, der består af Lucía Gon-
zález Soro og Mariano Bab-
sky, gæster tagterrassen på 
Zoku Hotel med deres lune, 
tilbagelænede guitarjazz. 
Duoens debutalbum, der 
også bærer navnet ‘Lugna’, 
udkom i 2016 og er indspil-
let i Buenos Aires. Allige-
vel er lydens inspireret af 
musik fra hele verden og 
inkorporerer også enkelte 
elektroniske elementer hist 
og her, selvom grundstam-
men er akustisk. 

Rooftop Music Session 
med ‘Lugna’ på Zoku Copen-
hagens tagterrasse lørdag 
den 18. september klokken 
19:30-22:00. Koncerten er 
gratis. 

duoen Lugna fra 
Argentina spiller 
solen ned fra taget 
af Zoku Copenha-
gen. Foto: Lugna

Bliv klogere på havnens ud-
vikling og arkitektur med 
en varm kaffe og en crois-
sant i hånden, når Dansk 
Arkitektur Center stævner 
ud fra Strommas anløbs-
bro i Frederiksholms Kanal 
søndag morgen. Under den 
halvanden time lange båd-
tur kommer man forbi de 
forskellige kulturinstitutio-
ner, der ligger ud til havnen, 
bliver klogere på de mange 
nye broer og på, hvordan 
de forbinder og ændrer mo-
biliteten i hele byen. Turen 
går også forbi Papirøen, der 
undergår en større forvand-
ling i disse år, og derfra 
videre nordpå via Søndre 

Frihavn bag ved Langeli-
nie, der var den spæde be-
gyndelse for udviklingen 
af Nordhavn med Amerika 
Plads som pioner.

Mod nord
Herefter fortsætter turen 
ud til Nordhavn, hvor vi fra 
havnesiden skal se nærme-
re på institutioner som den 
Internationale Skole og FN 
Byen, på omdannelser af 
eksisterende industribyg-
geri til moderne lejligheder, 
på anlæg af byrum, der på 
godt og ondt skaber byliv, 
og på nye anlæg som Kron-
løbsøen.

Billetten giver også ad-
gang til udstillingen på 
DAC i op til 24 timer. 

Når Byen Vågner – mor-
genbådtur med Dansk Arki-
tektur Center søndag den 26. 
september klokken 9:30-11. 
Billetter koster 180 kroner og 
kan købes på billetto.dk. Læs 
mere på DAC.dk

Oplev Københavns arki-
tektur fra vandsiden med 
Dansk Arkitektur Centers 

morgenbådtur.  Foto: Ras-
mus Hjortshøj

Forfatter og debat-
tør Knud Romer 
tager livtag med 
demokratiet i kul-
turhuset. Foto: PR

❚TæNKEPAUSE

Gak til myren
myrer, som måske minder 
mere om os selv, end man 
umiddelbart skulle tro. 

Foredraget tager ud-
gangspunkt i bogen "My-

rer" fra serien Tænkepausen 
fra Aarhus Universitetsfor-
lag og kommer omkring 
myrernes forunderlige 
levevis og organisering i 
samfund med dronninger, 
slaver og statskup. Hør 
også om forskernes nyeste 
succes med at bruge myrer 
i skadedyrsbekæmpelse og 
derved erstatte sprøjtemid-
ler, så eksempelvis æble- og 
mangoplantager kan drives 
økologisk.

Foredrag om ‘Myrer og 
mennesker’ i Kulturhuset 
Islands Brygge’ søndag den 
19. september klokken 13:30. 
Billetter koster 50 kroner og 
kan købes i døren eller på 
billetto.dk

“du lade! gak til 
Myren, se dens 

Veje, og bliv 
viis”. Ordspro-
genes bog 6:6. 
Foto: Flickr/Sa-

briamin M

De er flittige, magtlider-
lige. De lever hierarkisk 
og har husdyr, kemiske vå-
ben og avanceret landbrug. 
Det handler naturligvis om 
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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 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

Søndag den 3. oktober kl. 11
Højmesse ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

EfTERåRSKoNcERT mEd 
KAmmERKoRET mUSIcA
Tirsdag den 14. sepTember kl. 19.30
EN KÆRLIGHEDSHISTORIE
Musik af Debussy, Rued Langgaard, 
Bernhard Lewkovitch og Eric 
Whitacre og tekster af digtere som 
Tove Ditlevsen, Michael Strunge og 

Frank Jæger.
Filipe Carvalheiro dirigerer, der 
er gratis adgang, og alle er meget 
velkomne!

RUm TIL Ro
Onsdag den 15. sepTember 

kl. 17.00

FyRaFTENSGuDSTjENESTE 
Læg vejen forbi til en kort gudstjeneste inden dagen går helt på hæld. 
Gennem ord og toner får du mulighed for at fordøje dagen og finde ro, inden 
du begiver dig hjemad eller videre.
Hver gudstjeneste har sit eget tema, og musik fra flyglet ledsager 
gudstjenesten.

mUSIc & TALK
søndag den 19. sepTember kl. 19.30 

Medvirkende: 
Nikolaj Paakjær, sangskriver, 
musiker og salmedigter.

Anders Hjernø, sangskriver og 
musiker. Per Ramsdal, præst.
Fri entré

moRgENSANg
Onsdag den 22. sepTember kl. 10.00 
Morgensang er for alle, der har lyst 
at synge, og er hver den 2. og 4. 
onsdag i måneden.

Vi bruger både højskolesangbog og 
salmebog.
Vel mødt! Britta Bugge Madsen
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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

Havnebryggen 
Polaris får 
Bryggenet
Ejerforeningen Havnebryg-
gen Polaris har besluttet at 
tilslutte sig til Bryggenet.
Velkommen til beboerne i 
de 120 lejligheder i Hav-
nestad.

Bestilling af Bryg-
genets tjenester
Hvis du har et Bryggenet-
stik i din lejlighed, kan 
du nemt aktivere internet 
ved at tilslutte din router 
eller computer til stikket 
og gå ind på https://start.
bolignet.dk/. Herfra bliver 
du guidet igennem opret-
telsesprocessen så du har 
internet på få minutter.
I de foreninger, hvor 
Bryggenet også leverer tv 
kan dette bestilles ved at 
kontakte Kundeservice (se 
nedenfor).

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 
(7174 2300) ydes der  
personlig betjening 
mandag og tirsdag kl. 
09:00-17:00
onsdag kl. 09:00-19:00
torsdag og fredag kl. 
09:00-17:00. 
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.

MaD

Test din viden - svar
1.(b). det første spadestik blev taget 
i september 2002 – 19 år siden
2.(b). 55 
3. (b). 1907. Fra januar 1907 blev 
linie 8 forlænget over Langebro til 

islands Brygge, men allerede året 
efter, 19. juli 1908, afkortedes den 
igen til Rådhuspladsen.
4. (a). C.W. Obels Tobakfabrik

BRYGGEMAD 
MED BROOKER

HAVTORNCURd:

En opskrift som kan bruges 
som tilbehør til pandekager, 
vafler eller andre søde sager, 
kan derudover også bruges 
til at smøre på et stykke 
brød.

n 150 g havtorn
n 1 sjat vand
n 50 g smør
n 2 spsk. sukker
n ½ vaniljestang
n 2 æg

Fremgangsmåde:
Vand og havtorn kommes i 
en gryde og koges op i 3-4 

minutter og blendes.
I en ny gryde kommes smør, 
havtorn, vanilje og halvdelen 
af sukkeret. æggene piskes 
sammen med den reste-
rende del af sukkeret.
Tilsæt æggesnapsen i gry-
den med havtorn, og på lav 
varme piskes der i 5 minut-
ter, indtil massen bliver tyk 
og cremet.
Køl ned og opbevar på køl.

Se mere af Stephan Øhlers 
Brookers madunivers på 
instagramprofilen @mad-
rytteren.

sensommer  
på Fælleden
Hvis man bevæger sig rundt på 
Fælleden i øjeblikket, skal det gøres 
med allerstørste varsomhed. Og det 
er hverken dyrebørn eller byggefelter, 
man skal være agtpågivende overfor. 
Derimod kan der være andre 
faremomenter, man bør henlede sin 
opmærksomhed på

oldtiden mod blandt andet 
diarré. Bærret har ligele-
des positive effekter mod 
oppustethed og hedeture. 
Har ligeledes været brugt 
i renæssancen til at farve 
hår hos det finere borger-
skab.

Brombær er en alsidig 
råvare på linje med rabar-
beren, det egner sig lige så 
godt i det søde køkken som 
i det salte. De fleste vil nok 
mest genkende det fra des-
sertkøkkenet, hvor det er 
almindeligt at spise crumb-
le, marmelade, mousse, tri-
fli, is eller Pavlova. Og hvis 
man er træt af den samme 
brombærmarmelade, så 
prøv at variere med lidt 
estragon. Anissmagen har 
et vidunderligt samspil med 
syren i bærret.

Men i det salte køkken er 
der ligeledes masser af an-
vendelsesmuligheder.

Brombærchutney med 
hvidløg, chili, æble, nelliker, 

muskat og rosiner. Sådan en 
chutney ville kunne agere 
følgeskab med det meste 
kød og ville også kunne 
serveres sammen med fisk. 
Hav et glas eller to stående 
bagerst i køleskabet, og tag 
det frem som et lille sup-
plement til aftensmaden, i 
en sandwich eller til prale-
middagen. Derudover gør 
brombærret sig også godt 
til vildt. Bærrets syrlighed 
spiller rigtigt godt op imod 
den naturlige sødme, der i 
det mørke kød med de små 
hagl. Desuden er bærret flot 
og kan også bære at være en 
del af anretningen, blot i sig 
selv. 

Fælledens forråd
Hvis man derimod er kom-
met for sent til de fuldstæn-
digt rippede brombærbu-
ske, er der stadig gode råd. 
Fælledens forrådsskabe 
bugner med frugter og bær 

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

På en helt almindelig dag, 
hvor man cykler på sin jern-
hest, måske med lidt musik 
eller en interessant podcast 
i ørerne, kan man ikke bare 
slappe af og nyde omgivel-
serne, da der lige pludselig 
ud af ingenting kan stå et 
barn midt på stien. Med 
rifter i ansigtet og på arme 
og ben, med en mørk væske 
som dækker ethvert stykke 
tekstil eller bar hud! Der er 
slet ikke nogen tvivl læn-
gere, brombærsæsonen er 

skudt i gang, børn med små 
poser fyldt med de mørke 
guldklumper, voksne med 
endnu større poser og 
værktøj til at nå de øver-
ste eksemplarer, de skal jo 
ikke gå til spilde på grund 
af noget så elementært som 
manglende fysik! 

Brombærrets 
fortræffeligheder
Brombær er en såkaldt 
superfood, da det er fyldt 
med vitaminer, mineraler 
og aminosyrer. Historisk 
har bærret været brugt 
som lægemiddel siden 

i øjeblikket. Æbler, pærer, 
blommer, rønnebær, hyben, 
kirsebær og ikke mindst 
havtorn. Og hvis man ikke 
synes, at man har fået nok 
rifter af brombærbuskene, 
så er det bare afsted mod 
havtornebuskene. Deres 
torne er endnu større og 
meget bedre at stikke sig 
på. Et tip kan være at læg-
ge et tæppe eller lignende 
under busken og så ryste, 
til bærrene falder af. En an-
den metode er at klippe en 
hel gren af og placere den 
i fryseren og slå bærrene 
af, når de er frosne. Et en-

kelt havtornbær indeholder 
mere C-vitamin end en hel 
appelsin, så hvis man ef-
terspørger C-vitamin, så er 
det ud og finde brombær og 
havtorn.

Så mens tid er, udforsk 
naturen find dine hemme-
lige steder, og håb på, at du 
kan bevare dem for dig selv. 
Så må de andre slås om re-
sterne fra de buske, der er 
synlige fra stierne.

Og husk endelig at cykle 
lidt langsommere end nor-
malt, så man ikke rammer 
de brombærindsmurte små 
skabninger, der er på rov. 

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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NATUR

sommermørke
Masser af naturlig pigtråd på 
Fælleden og mindre ordnung 
muss sein for naturens skyld i 
Bryggens mange ejendomme. 
Det er elementer til kanon karma

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
En gåde:

Hvordan kan det være, at 
hjemme i min næsten nord-
vendte stue må vi leve hele 
juni, juli og indtil nu i august 
med nedrullede gardiner?

 Det er, fordi man er hel-
dig at have en mursejlerre-
de lige over vinduet. Og så 
uheldig at have en hund, der 
gør, hver gang mursejlerne 
flyver ind og ud. Har prøvet 
videnskabeligt at sætte en 
streg, hver gang hunden 
gør – så jeg kunne udregne 
foderfrekvensen. Men så 
gør den naturligvis også, 
når den kan høre en spæn-
dende hund på gaden eller 
ser en kran eller en anden 
fugl i horisonten, der bevæ-
ger sig. Så jeg har opgivet 
og blot trukket gardinerne 
halvt ned.

Har en god aftale med 
viceværten om, at man ved 
renoveringer af ejendom-

men lader disse mursejler-
huller være – der kommer 
jo ikke regn eller kulde ind 
netop dér – de har været der 
i mere end 100 år.

Men generelt renoverer 
man desværre ejendomme 
uden at have mursejlerbril-
ler på, og det er mere end 
trist. Der er en slags hul i 
lovgivningen. Mursejler-
reder er fredet, men når de 
ikke er i rederne (om vinte-
ren), er de så fredet eller ej? 
De er faktisk kernevælgere 
hos De Konservative, da de 
altid vender tilbage til sam-
me rede. I nye byggerier 
tænkes mursejleren des-
værre heller ikke ind. Men 
den vise bygherre og de 
kommende beboere ville få

❚ En charmerende fugl 
med skønne sommerlyde

❚ En hel sommer med 
luftakrobatik

❚ En fugl der ikke klatter 
ned ad væggen som 
for eksempel svaler – 
den spiser sine ungers 

afføring og holder 
dermed rent i rede og på 
facade

❚ En fugl der spiser rigtig 
mange flyvende insekter

❚ Der er lavet hule sten 
netop til mursejlerrede, 
der kan mures ind

❚ Mega meget naturkarma 
– som kan veksels til ALT

❚ Få gratis en hel weekend 
med en naturvejleder 
eller blot en time … eller 
slippe

Men alt i alt kan vi trække 
gardinerne op i disse dage. 
Mursejlerungerne er på vin-
gerne, og de voksne er ved 
at tage sydpå nu.

Naturpoint
Hvis man får 1 naturpoint 
for at se skade, 5 point for at 
se en fiskehejre. Så har jeg 
nok fået 75 point for at se 
min første sæl lige på den 
anden side af stigbordene 
(Slusen) forleden i kajak. 
Mit ædruelige vidne og 

jeg så en spættet sæl ligge 
med hovedet oppe et minuts 
penge, inden den dykkede. 
Ventede forgæves i 5 minut-
ter på, at den ville komme 
tilbage og socialt interagere 
med vores vindende væs-
ner, men suk, nej. Som bille-
det viser, fik jeg også 11-12 
naturpoint ved at stå længe 
ved siden af et rådyr, der 
blot spiste og spiste og var 
kold i måsen over min og 
hundens tilstedeværelse. 
Brombærplukkere møder 
man overalt på Fælleden, 
og der er nok til alle, spe-
cielt hvis man tager en lille 
stige med. Men fald ikke 
ind i busken. Den skulle 
være stærk og sikkert lige 
så smertefuld som pigtråd.

Flere naturoplevelser 
med hunden i snor.


