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Unyttig natur

Mennesker skal lære at lade 
naturen passe sig selv og 
være unyttig for mennesker. 
Det mener lektor i biologi 
Hans Henrik Bruun.

Jagtværk

Bryggejæger Mathias 
Vogdrup-Schmidt sætter 
jagtårets gang i system i sin 
nye jagtkalender for 2022.

stenet udstilling

En sten fra en byggeplads 
på Bryggen har inspireret 
dusinvis af malerier fra Jea-
net Sinding Bentzens hånd. 
Hver med sin stemning og 
fortælling.

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

Kampklart 
lokomotiv 
i livtag 
med livet
MMA-kæmperen 
Nicolas Dalby 
med tilnavnet 
‘Lokomotivo’ er 
blandt de største 
stjerner på den 
danske kamp-
sportshimmel. 
Men før han nåe-
de toppen, ramte 
han bunden.
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Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det er kun halvandet år si-
den, boldklubben Heklas 
kunstgræsbane blev taget i 
brug. Men måske kan klub-
bens mange medlemmer 
allerede begynde at se frem 
til at få endnu mere kunst-
græs under støvlerne. 

Partierne bag det netop 
indgåede budgetforlig har 

i hvert fald afsat en halv 
million til en ‘screeningbe-
villing’, der ifølge aftaletek-
sten skal ‘afdække lokale 
ønsker og behov til bane-
størrelser’. 

Gummi, kork  
eller ingenting
Allerede ved overførselssa-
gen i foråret blev udarbej-
det et budgetnotat med for-
skellige scenarier for mere 

kunstgræs i Hekla Park på 
den sydlige side af klubhu-
set. Ifølge notatet er der mu-
lighed for at etablere hele to 
11-mands kunstgræsbaner 
med lys på arealet. Der-
udover skitserer notatet 
forskellige muligheder for 
‘infill’, som er det materiale, 

som lægges mellem ‘græs-
stråene’ for at stabilisere og 
fastholde kunstgræsset. 

Normalt bruges såkaldt 
SBR-infill, som er en slags 
gummigranulat, der laves 
ved at rive gamle bildæk op, 
som man så strør ud over 
banen. Det er blandt andet 

tilfældet på Heklas nuvæ-
rende bane. Men metoden 
bliver ofte kritiseret, fordi 
det ikke kan sikres hundre-
de procent, at gummigra-
nulatet ikke spredes til den 
omkringliggende natur. 

Derfor eksperimenterer 
Københavns Kommune for 

tiden med forskellige andre 
typer kunstgræsbaner. Ek-
sempelvis kan der bruges 
infill af kork, der er lige så 
godt at spille på som gum-
mi, men som til gengæld er 
en del dyrere.

Det er også muligt at lave 
baner helt uden brug af in-
fill, men med tættere ‘strå’ 
på banen. Den løsning er 
den mest bæredygtige, men 
er mindre godt at spille på. 

Hekla Park ligger i et 
fredet område, så projek-
tet skal også godkendes af 
fredningsmyndigheden.

Puljepenge kan gøre Kigkurren grøn
Der blev ikke afsat penge 
til en forundersøgelse af 
mulighederne for at begrønne 
området omkring Kigkurren ved 
budgetforhandlingerne. Men en ny 
pulje kan puffe projektet i den rigtige 
retning

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

Den virkede næsten hjem-
me, da repræsentanter for 
stort set alle partier i Tek-
nik- og Miljøudvalget be-
søgte Kigkurren for at høre 
om Lokalrådet og Amager 
Vest Lokaludvalgs ambition 
om at omdanne Kigkurren 
og de omkringliggende veje 
Snorresgade og Sturlas-
gade til en grøn passage fra 
havnen og Fælleden. Der 
var enstemmighed blandt 
politikerne om, at det var 
en god idé, og at man ville 
forsøge at skaffe penge til 
en forundersøgelse af pro-

jektet ved budgetforhand-
lingerne, hvor flere af de 
samme politikere sad med 
ved bordet. Men sådan gik 
det ikke. 

Grønne gader
I stedet blev det besluttet 
at oprette en ny pulje til 
‘grønne bylivsgader’. Der 
blev således afsat 11,5 mil-
lioner kroner i 2022-2024 
til at støtte 10 borgerdrev-
ne projekter om grønt by-
liv. Derudover blev afsat 
3,6 millioner til service 
og mindskede parkerings-
indtægter, da projekterne 
sandsynligvis vil koste 
nogle parkeringspladser. 

Teknik- og Miljøudvalget 
skal nu forelægges forslag 
til projekter, der kan støt-
tes via puljen. 

I den forbindelse står Lo-
kalrådet og Amager Vest 

Lokaludvalg klar til at gøre 
sig til over for politikerne.

– Jeg er overbevist om, 
at vi – Amager Vest Lokal-
udvalg og Lokalrådet – vil 
lave en fælles ansøgning 

om støtte, siger formand for 
Lokalrådet Jan Oster.

– Vi havde håbet, at poli-
tikerne i forbindelse med 
Budget 2022 fandt midlerne 
til at lave forundersøgelsen 

for et Grønnere Bryggen. 
Vores fælles projekt om et 
Grønnere Bryggen inde-
holder omdannelse af Kig-
kurren til en grøn plads og 
omdannelse af Snorresgade 
og Sturlasgade til grønne 
gader. Vi ønsker at etablere 
grønne forbindelser mellem 
Havneparken og de grønne 
områder på Amager Fælled. 
Både på pladsen Kigkurren 
og i Snorresgade og Sturlas-
gade ønsker vi, at der etab-
leres opholdsmuligheder, 
der understøtter byliv og 
dannelsen af fællesskaber. 
Den nye pulje passer fint til 
vores projekt, da forunder-
søgelsen kan være indenfor 
1/10 af puljen.

Begrønningen af Kigkur-
ren spirrer allerede i 
byhaven på den gamle 
droschegrund. Men leje-
målet varer kun i tre år. 
Derefter håber Lokalrå-
det og Amager Vest Lo-
kaludvalg at kunne brede 
de grønne visioner ud 
over resten af Kigkurren 
og de tilstødende gader.

NYHEDER
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Mere kunstgræs til Hekla
Der kan være en og måske endda to nye kunstgræsbaner på vej til Hekla 
Park, efter budgetpartierne har afsat en halv million til en screening

Med mere kunstgræs 
vil boldklubben Hekla 
få langt mere spilletid 
til sine medlemmer i 
især vinterhalvåret.

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,-)
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Kommunalvalg21 

Amager stemmer
Vi varmer op til Kommunalvalg21 med en debat 
mellem spidskandidaterne til Københavns Rådhus. 
Temaerne er By- og boligpolitik, Det gode børneliv, 
Trafikale udfordringer og By&Havns rolle i byudvik-
lingen i København. 

MAN. D. 11. OKTOBER KL. 18.30-22.00  
AMAGER BIO, ØRESUNDSVEJ 6
 
PROGRAM
Kl. 18.30-19.30: Mød partierne til politisk markeds-
plads og bliv klogere på deres mærkesager
Kl. 19.30-22.00: Debat mellem spidskandidaterne

MØD 
Sophie Hæstorp Andersen(A), Mia Nyegaard(B), 
Jakob Næsager(C), Niels Peder Ravn(D), Sisse 
Marie Welling(F), Ole Birk Olesen(I), Finn Rudai-
zky(O), Cecilia Lonning-Skovgaard(V), Line Bar-
fod(Ø), Franciska Rosenkilde(Å) 

Moderator: Kurt Strand

stadig ingen penge til ny Bryggebro
Trods stor politisk opbakning blev der ikke afsat penge til en 
forundersøgelse af en ny bro fra Islands Brygge til Enghave 
Brygge ved de netop overståede budgetforhandlinger

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Arcitechts 
redaktion@bryggebladet.dk 

Beboerne på det sydlige 
Islands Brygge såvel som 
på Enghave Brygge blev 
endnu engang forbigået ved 
årets budgetforhandlinger. 
Her havde mange håbet, at 
der ville blive afsat penge til 
en forundersøgelse af en ny 
cykel- og gangbro, der skal 
forbinde de to bydele. Men 
ak, endnu engang blev bro-
en ikke prioriteret. 

Kort til metro
Broen skal efter planen 
gå fra den kommende nye 
plads for foden af de to 
Sirius-tårne, der netop nu 
skyder op på havnefronten, 
til Enghave Brygge på mod-
satte side af havneløbet. 
Broen er muliggjort i lokal-
planerne for begge områder 
og vil blandt andet gøre det 
sydlige Islands Brygge sta-
tionsnært, når sydhavnsme-
troen efter planen åbner i 
2024 med station ved blandt 
andet Enghave Brygge. 

Men broen mangler fort-
sat finansiering, til trods for 
at den har været på bordet 

ved hele to forhandlinger. 
Allerede ved overførsels-
sagen i foråret, hvor der 
forhandledes om oversky-
dende penge fra sidste års 
budget, blev broen drøftet. 
Det ville ifølge forvaltnin-
gen koste 1,5 millioner kro-
ner at undersøge mulige 
linjeføringer, konsekvenser 
for miljøet samt hvilke ri-
sici byggeriet indebærer, 
hvis der eksempelvis ligger 
vigtige rør eller ledninger i 
vejen på bunden af havnen. 
Penge der hverken blev fun-
det ved overførselssagen el-
ler forrige uges budgetfor-
handlinger. Vi er med andre 
ord ikke kommet en ny bro 
spor nærmere.

Tre nye broer på 
tegnebrættet
Der er imidlertid adskillige 
andre broer på vej over hav-
neløbet. En ny broforbindel-
se mellem Teglholmen og 
området mellem Nokken og 
H/F Sønderbro er allerede 
forundersøgt og venter kun 
på, at politikerne afsætter 
penge til selve byggeriet. 
Det bliver dyrt. Ifølge for-
valtningens estimater vil 
den koste et sted mellem 
144-178 millioner kroner. 

Ved overførselssagen sid-
ste år, hvor der ikke blev 
afsat penge til at undersøge 
den nye bryggebro, blev det 
i stedet prioriteret at un-
dersøge en broforbindelse 
mellem Nordre Tolbod og 
Refshaleøen. En bro der 
bliver betydeligt længere 
end nogen af de eksisteren-
de og planlagte cykel- og 
gangbroer over havnen og 

formentlig også tilsvarende 
dyrere.

en cykel- og gangbro 
mellem Bryggen og det 

nye boligområde Eng-
have Brygge har været på 

tegnebrættet i årevis. Med 
budget 2022 er broen ikke 

rykket en millimeter tæt-
tere på at blive realiseret.
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– Metropolen er et sym-
bol på et problem, vi har i 
hele København. Der står 
en halv million tomme kva-
dratmeter kontorbygninger 
fordelt rundt i byen. Alle 
folk på Bryggen kan gå og 
se på en 8000 kvadratmeter 
stor tom bygning, samtidig 
med at vi mangler plads til 
boliger. Det har jeg gået i 
tre år og er blevet sur over 
at se på. Jeg synes, at det 
ligner lort, og det er en hån 
mod københavnerne, at så 
stor en bygning kan stå tom 
i 2-3 år, siger han i et indig-
neret toneleje og tilføjer:

– Ud over at det er uhold-
bart, så får de skattefra-
drag, når de ikke har leje-
indtægter. 

Derfor foreslår han, at 
de tomme kontorbygninger 
konverteres til boliger.

– Det er jo ikke, fordi det 
vrimler med oplagte bygge-
grunde. Så hvis vi skal have 
nogle boliger, der er til at 
betale for mine venner og 
mine børn, hvorfor så ikke 
starte med de eksisterende 
bygninger, der står tomme, 
og prøve at tænke nyt der. 

Det har direktør for ejen-
domme i PensionDanmark 
Marius Møller imidlertid 
afvist i et debatindlæg i 

Bryggebladet. Det er dog 
teoretisk muligt for Borger-
repræsentationen at gen-
nemtvinge ved at ændre 
lokalplanens bestemmelser 
for området fra erhverv til 
bolig. Lokalplansændringer 
sker normalt stort set kun 
på foranledning af grund-
ejere, da en politisk dikteret 
ændring i strid med grund-
ejers ønsker kan udløse er-
statningskrav. Eller forenk-
let sagt: Hvis politikerne 
tvinger PensionDanmark 
til at ombygge Metropolen 
til boliger mod deres vilje, 
kan de kræve erstatning fra 
kommunen. 

Det scenarie har Den-
nis Schnell-Lauritzen dog 
svært ved at se for sig.

– Jeg kan ikke se, hvad 
man kan kræve erstatning 
for, hvis man ikke har kun-
net leje bygningen ud til 
dens formål. Indtil da har 
man jo haft et tab, siger han 
og fortsætter:

– Det her handler om 
kommunalpolitik. Men det 
handler også om at sige til 
regeringen, at vi har brug 
for en statslig ordning, hvor 
vi både bruger pisk og gu-
lerod. Det skattefradrag, 
man giver til tomme kontor-
bygninger, vil jeg foreslå, at 
man aftrapper i en periode. 
Det provenue kan man så 
lægge ind til en pulje, hvor 
man så kan give tilskud til 
de steder, hvor der eksem-
pelvis står en kasse med 
8000 ledige kvadratmeter et 
sted, hvor der bor en masse 
unge og ældre mennesker, 
der ikke har råd til at lægge 
15.000 kroner om måneden 
i husleje eller til at give 5-6 
millioner for en ejerlejlig-
hed. Vi er forpligtet til at 
tænke nyt, så vi kan bruge 
de egnede lokaler, der står 
rundt omkring. For vi har 
ikke ledige byggegrunde. 
Vi skal bruge den plads, der 
er. Det kan da ikke være 
en forbrydelse at sige, at vi 
ikke vil have tomme kontor-
bygninger stående.

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

– Noget af det, der triggede 
mig til at blive politisk aktiv 
i 2012/13-stykker var fak-
tisk planerne om en havne-
tunnel på Amager Fælled. 
Der gjorde jeg mig virkelig 
upopulær hos blandt andet 
Frank Jensen, fortæller 
Dennis Schnell-Lauritzen 
(51) og fortsætter:

– Havnetunnelen var det 
helt store emne i de år. I 
2014 lavede jeg et motions-
løb på Fælleden for at pro-
testere mod det, og da jeg 
stillede op til folketingsval-
get i 2015, var det en af mine 
mærkesager, som jeg kunne 
samle en masse lokal forar-
gelse over. Amager Fælled 
var det, der satte mig i gang 
som socialdemokrat.

I dag er Dennis Schnell-
Lauritzen kandidat til Bor-
gerrepræsentationen for 
Socialdemokratiet ved kom-
munalvalget i november. 
Selv om det for mange kan 
virke paradoksalt, at han 
som socialdemokrat har 
været drevet af et ønske om 
at bevare Amager Fælled, 
så mener han, at den kamp 
faktisk er vundet på flere 
fronter.

– Det er jo gået fremad for 
Fælleden. Omkring 2015 
var situationen, at der var 
planer om at bygge boliger 
derude, der skulle laves en 
kæmpe campingplads, og 
så skulle der være en hav-
netunnel, som i realiteten 
var en motorvejsudfletning 
midt på Fælleden. Dengang 
var der tre ting og i dag er 
der kun én tilbage. Så jeg 
synes, at det er gået den rig-
tige vej med den dagsorden. 
Og socialdemokraterne er 
blevet klogere, siger han og 
afrunder:

– Det byggeri der er på 
vej derude nu, det har jeg 
svært ved at hidse mig op 
over. Jeg kender jo området 
op mod Vejlands Allé. Jeg 
har løbet og cyklet derude i 
årevis, og jeg har aldrig set 
nogen borgere bruge det 
sidste stykke ved vandrer-
hjemmet. 

Men der er vel heller ingen, 
der mener, at Fælleden skal 
bevares for borgernes skyld, 
men derimod for naturens.

– Jeg mener, at når vi 
lever midt inde i en ho-
vedstad, så skal der være 
plads både til folket og til 
frøerne. Jeg synes at det 
er vigtigt, at borgerne har 
nogle steder at bo, nogle 
steder at udfolde sig og 
noget natur, de kan bruge. 
Jeg synes godt, at der kan 
gå lidt fredningstaliban i 
den, når man prioriterer 
en salamander over den 
befolkning, der bor i byen. 
Jeg vil gerne sætte spørgs-
målstegn ved, om de al-

lermest eksotiske arter 
nødvendigvis skal bevares 
midt inde i hovedstaden? 
Er det dér, den kamp skal 
stå for de helt særlige na-
turtyper? Det synes jeg, vi 
kan gøre ude på landet, si-
ger han og tilføjer:

– Om få år vil områderne 
omkring Bryggen være at 
betragte som en del af cen-
trum af byen. Der må det 
være befolkningen og men-
neskene, der har forrang. 

– Er det ikke i bund og 
grund salamimetoden, du be-
skriver der?

– De sidste ti år er det 
jo gået den modsatte vej. I 
2015 var der planer om at 
tage tre store bidder af Fæl-
leden, og nu tager vi kun én. 
Så det er den omvendte sa-
lamimetode. Amager Fæl-
led er blevet bevaret. Og det 
går den rigtige vej. 

dejá vue fra KV17
Indtil for nylig så de poli-
tiske slagsmål om Ama-
ger Fælled ud til at være 
et overstået kapitel. Men i 
forrige uge meldte Dansk 
Folkeparti pludselig ud, 
at partiet ville trække sig 
fra aftalen om byggeriet. 
Med kun to måneder til 
kommunalvalget er det 
svært ikke at få en snert 
af dejá vue fra sidste kom-
munalvalg, hvor først Det 
Konservative Folkeparti 
og siden hen Venstre trak 
sig fra den daværende af-
tale om at bebygge Stran-
dengen på Amager Fælled, 
så Socialdemokratiet til 
sidst var alene med det øn-
ske. Men de nye toner fra 
Dansk Folkeparti får ikke 
Dennis Schnell Lauritzen 
til at ryste på hænderne. 
Han ryster snarere på ho-
vedet.

– Jeg tror godt, at de øv-
rige partier ved, at man har 
bygget en dyr metro, som 
man har lovet at betale med 
nogle penge fra grundsalg. 

Selv om der er nogle, der 
påstår det, så er der ikke en 
masse frie midler i kommu-
nen, man bare kan tage af. 
De er sat af til skoler, pleje-
hjem og børnehaver i frem-
tiden. Så jeg håber da, at 
de ansvarlige partier vil stå 
ved de aftaler, de har lavet. 
Men jeg kan jo blive over-
rasket, siger han og tilføjer:

– København skal være 
en kommune, man kan stole 
på. Når der er lavet en aftale, 
der er vedtaget love og brugt 
penge, så må kommunen 
være en professionel part.

For sent til 
folkeafstemning
I februar fik Danmarks Na-
turfredningsforening lavet 
en undersøgelse, der viste, 
at 71 procent af københav-
nerne mente, at bygge-
riet på Amager Fælled bør 
droppes. For nyligt foretog 
Yougov så en ny undersø-
gelse for BT, der viste at 50 
procent af københavnerne 
er imod byggeret. 

Er Socialdemokratiet ude 
af trit med københavnerne 
på spørgsmålet om Amager 
Fælled?

– Det tror jeg ikke. Men 
jeg tror, at Amager Fæl-
led for mange er blevet et 
symbol på en byudvikling, 
som man jo på sin vis godt 
kan lide, fordi kommunen 
har en fornuftig økonomi, 
og mange gerne vil flytte 
til byen, men som også har 
gjort byen tættere, dyrere 
og har givet flere biler. Så 
en del har det nok ambiva-
lent. Måske synes man, at 
det går for stærkt, og at der 
er kommet for meget firkan-
tet byggeri, som er for dyrt. 
Der er Amager Fælled ble-
vet et symbol på noget, man 
kan sige nej til, siger han og 
fortsætter:

– Men hvem gider at bo 
i en by, hvor der er kæmpe 
underskud, hvor der bliver 
skåret ned, og budgetterne 

bliver dårligere og dårligere 
år for år. Sådan var det, da 
jeg flyttede til København. 
Man kan ikke få en rig, mo-
derne by uden gæld, uden at 
der også er noget dynamik, 
og hvor der kommer tilflyt-
tere. Jeg ved ikke, om vi er 
ude af trit med københav-
nerne, men jeg tror ikke, 
at Amager Fælled flytter så 
mange stemmer.

Det er der jo en måde at 
finde ud af på. Dansk Folke-
parti foreslår at afholde en 
folkeafstemning om Amager 
Fælled samtidig med kom-
munalvalget. Hvorfor gør I 
ikke bare det?

– Det synes jeg ikke er 
en god idé. København har 
brugt pengene. København 
har bygget en metro. Kø-
benhavn har lavet en aftale 
med Folketinget og med 
bygherrer. Måske kunne 
man have taget en folkeaf-
stemning i 2015 eller 2017, 
men en hovedstad er nødt 
til at være en troværdig 
og professionel partner. I 
den sammenhæng passer 
en folkestemning virkelig 
dårligt ind. Man kan tage 
folkeafstemninger om ting, 
der er fremadrettet. Men 
det her svarer til at stemme 
om, hvorvidt man har gæld 
i banken. 

en hån mod 
københavnerne
Den store efterspørgsel 
efter boliger i København 
skal, hvis det stod til Den-
nis Schnell Lauritzens, ikke 
kun løses ved at realisere 
Fælledby, men også ved 
at konvertere uudnyttede 
kontorarealer. Specifikt har 
han set sig gal på bygningen 
Metropol ved Islands Bryg-
ge metrostation. Bygninger 
er ejet af PensionDanmark 
og husede indtil 2018 Sty-
relsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, men har 
de sidste par år har stået 
tom.
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Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Bryggebladet har talt med to nye 
lokale kandidater til kommunalvalget 
den 16. november

“Amager Fælled er blevet bevaret”
Der er langt færre byggeplaner på Fælleden i dag, end der var for ti år 
siden. Det fastholder Dennis Schnell Lauritzen, der ikke kan hidse sig 
op over byggeriet af Fælledby. Det kan han til gengæld over tomme 
kontorbygninger, som han mener burde konverteres til boliger. Han stiller 
op til kommunalvalget i november for Socialdemokratiet

dennis schnell-Laurit-
zen (S) mener, at det er 
en hån mod københav-
nerne, at kontorbygnin-
ger som Metropolen 
ved Islands Brygge 
metrostation får lov til 
at stå tom i årevis, når 
der samtidig er mangel 
på byggegrunde til nye 
boliger.
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skal være plads til el-ladcyk-
ler der kører 40 km/t eller 
folk der kører landevejsræs. 

Han fremhæver også 
parker ingsforholdende, 
som han slet ikke mener er 
gearet til, når der kommer 
gæster fra boldklubber på 
resten af Amager på kamp-
dage. 

Og det er følge Anders 
Fausbøll problemer, der 
kun bliver større i takt med 
at både Bryggen og de om-
kringliggende bydele vok-
ser og Heklas medlemstal 
stiger. Han er dog tilbage-
holdende med at komme 
med direkte anvisninger 
til, hvad der bør gøres ved 
sagen.

– Der er der gode folk 
i forvaltningen, der ved 
bedre end mig. Men de 
skal jo have et politisk 
mandat og nogle penge, 
for at kunne undersøge 
sagen og kigge på mulig-
hederne. Man kunne lave 
et fodgængerfelt, eventu-
elt en lysregulering. Må-
ske endda en bro. Der er 
mange muligheder, men 
det skal jeg ikke gøre mig 
klog på, for det er jeg ikke. 
Men jeg kan konstatere, at 
som det er nu fungerer det 
ikke godt nok. 

Trods politisk pres lyk-
kedes det aldrig at få lavet 
lysregulering på Artilleri-
vej ved Axel Heides Gade. 
Blandt andet fordi forvalt-
ningen vurderede, at det 
ville sinke trafikken på 
den befærdede Artillerivej 
uacceptabelt meget. Dét 
argument vil Anders Faus-
bøll dog gerne stille spørgs-
målstegn ved.

– Det at nogle små purke, 
der kommer fra fodbold, 
kan trykke på en knap og 
få grønt lys sinker ikke 
trafikken mere, end at en 

bilist holder tilbage af sig 
selv. Det tager bare faren 
ud af det. Der behøver jo 
ikke at være rødt lys hele 
tiden. Der må kunne laves 
en intelligent løsning, siger 
han og lader IT-konsulenten 
skinne igennem et øjeblik. 

Bro bro drille
Anders Fausbøll har også 
været aktiv i den lokale de-
bat om en mulig broforbin-
delse mellem den sydlige 
del af Islands Brygge og det 
nye boligområde Enghave 
Brygge på den modsatte 
side af havnen. Han havde 
håbet på, at der ville være 
blevet fundet penge til en 
forundersøgelse af broen 
ved de nyligt overståede 
budgetforhandlinger. Men 
det gjorde der ikke for an-
den budget forhandling i 
træk.

Tror du stadig på, at der 
kommer en bro?

– Ja, det gør jeg. Og jeg 
tror at det, der kommer til 
at drive det er sydhavns-
metroen, der bliver færdig i 
2024. Når åbningen rykker 
tættere på, så stiger beho-
vet for en bro også. Særligt 
for borgerne i syd, der jo 
ikke ligefrem er ypperligt 
velsignet med adgang til of-
fentlig transport. Men hvis 
vi kunne gå over havneløbet 
og fange en metro, ville vi 
være kommet langt. Sam-
tidig ville det også give be-
boerne på Enghave Brygge 
adgang til Islands Brygge, 
Amager Fælled og til Hekla 
Park. 

– Vi har allerede én Bryg-
gebro og der er endnu en på 
vej mellem Teglholmen og 
Amager Fælled. Er det ikke 
nok?

– Det at broen starter ved 
Engholm, hvor der snart 

kommer et metrostop, og 
fører over til en næsten fær-
dig udbygget boligområde 
på det sydlige Islands Bryg-
ge taler meget for, at der er 
behov for den forbindelse. 

– Udover den sydlige bro 
mellem Teglholmen og Ama-
ger Fælled er der jo også en 
meget lang og meget dyr bro 
fra Nordre Toldbod til Refs-
haleøen i støbeskeen. Ville 
det ikke næste være at frådse 
med skatteborgernes penge at 
sætte gang i et tredje bropro-
jekt? 

– Det er et godt spørgs-
mål. Og lokkende, når man 
som borgerlig politiker jo 
gerne vil stå vagt om de 
kommunale penge. Men in-
vesteringer af denne slags 
er jo netop investeringer. 
Det er penge man bruger 
for også at få nogle gevin-
ster ud af det. Eksempelvis 
at mindske spildtid i trafik-
ken ved at give bryggebo-
erne nemmere adgang til 
offentlig transport og ved 
at lave bedre rammer for 
bydelens café og butiksliv 
ved at skabe forbindelse til 
en anden bydel. Så jeg er 
sikker på, at der er positive 
ting i det regnestykke. Så 
det er bestemt noget, jeg vil 
kæmpe videre for. 
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Hos Slagterens Smørrebrød & 
Delikatesse bringes de gode gamle 
traditioner til live igen, når slagte-
ren selv står og ruller rullepølsen, 
rør leverpostejen sammen, og selv 
panerer de friske rødspætter. Det 
traditionelle, gammeldags hånd-
værk giver en unik smagsoplevelse, 
som I ikke vil gå glip af. Book al-
lerede nu dit julearrangement hos 
din lokale slagter.

Foto: M
artin H

oyer

“den simple løsning er 
næsten altid den bedste”
Politikerne skal være ansvarlige med skatteydernes 
penge og have fokus på borgeren frem for systemet. 
Med en baggrund som iværksætter og erhvervsmand 
drømmer Anders Fausbøll om at rydde op i Københavns 
Kommune, som han mener er blevet for kompleks og 
træg. Han stiller op til kommunalvalget i november for 
Venstre
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Som politiker skal man 
være ansvarlig med skatte-
ydernes penge. Man skal 
gøre det, der er nødven-
digt, men også anstrenge 
sig for at gøre det simpelt. 
Den simple løsning er næ-
sten altid den bedste, siger 
Anders Fausbøll (44) og 
fortsætter: 

– På det punkt Køben-
havns Kommune nogle 
udfordringer, fordi man hi-
storisk har en ret kompleks 
forvaltnings-aparat med 
seks separate forvaltninger 
med hver sin borgmester.

Han er ny kandidat for 
partiet Venstre ved det nært 
forestående kommunalvalg 
den 16. november, men 
kommer fra erhvervslivet, 
hvor han som iværksætter 
har været med til at starte 
en konsulentvirksomhed 
der arbejder med rådgiv-
ning inden for IT og digi-
talisering. Men nu træder 
han ind på den politiske 
arena med et ønske om at 
få mulighed for at kaste 
konsulentens kritiske og 
problemknusende øje ma-
stodontorganisationen Kø-
benhavns Kommune. 

– Som konsulent kommer 
man ofte ind i organisa-
tioner, der står med nogle 
problemer, der er store, 
uformelig eller svære at få 
greb med, og som man så 
får lov til at hjælpe med. Det 
kræver at man kan danne 
sig et overblik over noget, 
der er stort og komplekst, 
og finde ud af, hvilke løs-
ninger, der er. Dén evne 
tror jeg er gavnlig i politik. 
Samfundet er jo også stort 
og komplekst. 

Kunne du godt tænke dig 

at køre noget LEAN på kom-
munen? 

– Det tror jeg i hvert fald 
godt, den kunne trænge til 
på mange områder. Men 
man kan selvfølgelig ikke 
rydde op i det hele på dag 
et, siger han og uddyber:

– I erhvervslivet træffer 
man hurtige beslutninger. 
Som start-up kan man skif-
te strategi på en formiddag. 
Det kan man ikke når man 
er Københavns Kommune. 
I det offentlige kan det godt 
blive meget trægt at få be-
slutninger igennem. Det 
har selvfølgelig også den 
fordel, at når der bliver truf-
fet beslutninger kan man 
altid henvise til den rigtige 
hjemmel og pege på sagsak-
ter. Og der skal jo også være 
styr på sagerne.

Fakta før følelser
Anders Fausbøll er oprin-
deligt uddannet ingeniør. 
Blandt andet derfor ligger 
det ham også meget på 
sinde, at den politiske debat 
foregår på et faktuelt og nu-
anceret grundlag. Men han 
oplever, at nuancerne har 
fået trangere kår i den sene-
ste tid. 

– Jeg havde egentlig lo-
vet mig selv ikke at sige 
noget om Amager Fælled. 
Men fra mit synspunkt er 
den debat gået lidt i styk-
ker, og der blevet meget 
svært, at fremsætte et nu-
anceret standpunkt. Man 
fornemmer, at særligt én 
side i den kamp er blevet 
meget markant, og hvis 
man forsøger at nuancere, 
bliver man kørt over.

Hvad mener du, det nuan-
cerede standpunkt er?

– Der er et godt og rigtigt 
princip om, at vi skal passe 
på naturen og på klimaet. 

Der er også et princip om 
at bynær natur er vigtig og 
godt for borgerne i byen. 
Men der er også et princip 
om, at man skal betale sine 
regninger. Det er et stykke 
fakta, der er forsvundet lidt 
ud af debatten. Byggeriet 
derude er en del af en fi-
nansiering af et projekt, der 
er vedtaget for 25 år siden. 
Det er penge, der er brugt 
og som skal betales af. Der-
til kommer, at der kommer 
flere mennesker til Køben-
havn, og de skal have steder 
at bo. Og der er jo, trods alt, 
aldrig bygget en bolig på 
denne jord uden at der er 
forsvundet nogle græsstrå i 
processen.

Fodboldbørn i trafikken
Senest har Anders Faus-
bøll, i Bryggebladets debat-
spalter, rejst en kritik af de 
trafikale forhold omkring 
Hekla Park, som han mener 
er utrygge og til tider deci-
deret farlige.

– Der er problemer i for-
hold til at krydse Artillerivej 
ved fodboldklubben. Et sted 
hvor vejen er lige og meget 
lang og bilerne kommer kø-
rene i høj fart. Så der opstår 
farlige situationer, når 55 
små og trætte fodboldspil-
lere på 6 år skal over vejen, 
forklarer han og tilføjer:

– Dertil kommer, at cy-
kelstierne langs Artillerivej 
er smallere på stykket fra 
Rundholtsvej og ud mod 
Hekla Park end på resten 
af Bryggen. Jeg har faktisk 
målt, og på den strækning 
er de kun 1,6 meter brede 
hvor de på det meste af 
resten af Bryggen er 2,10 
meter. Så er der ikke meget 
plads til, at en lille fodbold-
spiller på 5 år kan slingre 
ret meget, hvis der også 

Anders Fausbøll (V) 
kæmper videre for at den 
planlagte bro til Enghave 

Brygge bliver realiseret, så 
den sydlige del af Islands 

Brygge kan få ordentlig 
adgang til offentlig trans-

port når sydhavnsmetroen 
åbner.

JEG ARBEJDER 
FOR BRYGGEN

GRØN 
KIGKURREN

KLAUS MYGIND
I BORGERREPRÆSENTATIONEN

VI SKAL ALLE
KUNNE 
VæRE hER



6 BRYGGEBLADET  23. september  2021

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I Mixed Martial Arts bru-
ges bokseslag, livtag, ka-
ratespark og andet godt 
fra kampsportens bagka-
talog til at overvinde mod-
standeren. Det foregår i et 
ottekantet bur, der er ni 
meter i diameter og har 
et to meter højt hegn om-
kring. Det mest skræm-
mende er måske, at der 
ikke er meget, man ikke 
må i buret. 

Baggrund i karate
Bryggeboen Nicolas Dalby 
er en af de helt store stjer-
ner i den blandede kamp-
sportsdisciplin.

– Jeg er et godt sted i min 
karriere, siger Dalby.

I sin tid kom han ind i 
Mixed Martial Arts med en 
baggrund i karatesporten. 
Det giver ham den fordel, at 
han kan slå på sin modstan-
der både hurtigere og fra 
større afstand, end de fleste 
andre kan.

Kampsulten
Dalby har vundet 19 ud af 
25 kampe i sin vægtklasse 
på kampsportens højeste 
niveau, Ultimate Fighting 
Championship (UFC). I dag 
befinder han sig også på 
højeste niveau, nemlig på 
Wennberg Siloens impone-
rende tagterrasse. Her fra 
toppen af Bryggen fortæl-
ler han lokalavisen om den 
sport, han lever af og lever 
for.

– Jeg føler mig i god form 
og klar til kamp, siger Nico-
las Dalby.

For tiden står den mest 
på træning. Selv om han 
"kun" træner på 90 pro-
cent intensitet, er han klar 
til at rykke ud med kort 
varsel, hvis en kamp kom-
mer i stand. Sulten efter 
f lere sejre er til stede. I 
coronatiden er det nemlig 
kun blevet til et par enkel-
te kampe. Den seneste, i 
november sidste år, endte 
med et nederlag til Dalby.

stopklodsen corona 
Nicolas Dalby f lyttede 
med sin hustru og lille 
datter ind i Wennberg Si-
loen på Islands Brygge i 
februar 2020. Netop dén 
måned skulle som be-
kendt senere vise sig at 
være den sidste inden co-
rona. Mixed Martial Arts, 
og dermed Nicolas Dalbys 
arbejdsplads, blev ramt 
lige så hårdt som alle an-

dre publikumsafhængige 
sportsgrene. 

Royal succes
Kort inden, i september 
2019, blev der for første – 
og foreløbig eneste – gang 
afholdt UFC-kampe på 
dansk grund. Det var i Ro-
yal Arena, og det blev en 
bragende succes. Nicolas 
Dalbys vandt sin kamp sik-
kert, men det skulle vise sig 

at være hans sidste i et godt 
stykke tid.

– Jeg tror, det var så stor 
en succes, at de gerne ville 
lave flere, siger Nicolas 
Dalby.

– Men så kom corona og 
satte alt på standby.

Kæmp ikke på følelser
Nicolas Dalby tjener dog 
ikke kun til føden ved at 
være i buret. Hans viden 

og erfaring som MMA-
kæmper er nemlig i høj 
kurs i erhvervslivet og an-
dre steder.

– Jeg underviser folk i at 
slås og bokse. Men jeg hol-
der også foredrag, især om 
at være på toppen mentalt 
og om at præstere, når det 
gælder.

Et af Dalbys vigtigste tips 
er at undgå at komme i fø-
lelsernes vold. Det kan da 
godt være, at et panisk og 

passioneret slag i vrede gi-
ver kortvarig succes.

– Men statistisk set er 
det helt sikkert dumt, siger 
Nicolas Dalby, der har vun-
det flere kampe på at tvinge 
modstanderen ud i at rea-
gere uovervejet.

– Og så koster det alt for 
meget energi.

Fanget i eget bur
Nicolas Dalby har selv prø-
vet at miste energien, over-
give sig til følelserne og mi-
ste evnen til at toppræstere. 
For fem år siden gik han 
psykisk ned og kunne ikke 
finde energi til andet end 
at drikke sig fuld i byen og 
have ondt af sig selv. Han 
beskriver, hvordan nedtu-
ren kom snigende.

– Det begyndte som en 
meget flyvsk følelse af at 
have det skidt, siger Nicolas 
Dalby. 

– Jeg havde lyst til at 
græde, inden jeg skulle ind 
og kæmpe, fordi der var en 
eller anden følelse inden i 
mig, som var så diffus, at 
jeg ikke kunne sætte ord på 
den.

den indre trykkoger
I dag, på behørig afstand 
af krisen og efter nogle års 
terapi, er det nemmere at 
finde ordene. 

– Det har været en stres-
stilstand, som har akkumu-
leret til et punkt, hvor jeg 
følte mig som en trykkoger. 
Fyldt med følelser, som jeg 
ikke fik arbejdet nok med.

I den periode brugte han 
det meste af ugen på so-
faen og på "at kigge på en 
skærm". Kun afløst af by-
ture og druk. Nicolas Dalby 
tøver ikke med at kalde pe-
rioden for en depression.

den gode boble 
– Heldigvis kom jeg ud af 
det med terapi og støtte fra 
familien. Jeg fandt ud af, 
hvad det var, der gav mig så 
lavt selvværd og holdt mig 
inde i den boble, fortæller 
Dalby.

I dag sprudler Dalby af 
selvtillid. Den eneste boble, 
han går ind i, er, når han 
skal kæmpe. Hvis man skal 

have succes i buret, skal alt 
andet lukkes ude. Dalby har 
tidligere beskrevet det som 
at møde en mand, velviden-
de at hans "eneste opgave er 
at rive hovedet af dig". 

– Det kræver fokus. Det 
er det, jeg forbereder mig 
til, hver gang jeg træner. Og 
det har jeg gjort i rigtig, rig-
tig mange år.

Tvang sig selv i form
Heldigvis kom Nicolas Dal-
by tilbage efter sin nedtur 
i 2018. Det var også i den 
periode, hans datter kom til 
verden.

– Jeg fandt drømmen igen 
og motivationen til at tvinge 
mig selv i form. Det var 
også en måde at forsørge 
min datter og være noget 
for hende, siger han.

I mange fysisk krævende 
sportsgrene er man som 
36-årig så småt i karrierens 
efterår. Det gælder ikke Ni-
colas Dalby, der passer på 
sig selv og har det lange lys 
på. Og så er vi tilbage ved 
følelsernes vold og moderat 
intens træning.

– Der er mange, der træ-
ner alt for hårdt, og nær-
mest arbejder mere intenst 
til træning end i kamp.

Træning med omsorg
– Jeg har heldigvis holdt 
mig nogenlunde skadesfri, 
siger Nicolas Dalby og næv-
ner eksempelvis, at han helt 
har undgået hjernerystel-
ser.

I den forbindelse roser 
han træningskulturen i 
klubben Rumble Sports på 
Frederiksberg. 

– Vi passer på hinanden 
og viser omsorg, siger en 
tilfreds Nicolas Dalby.

KampKuNst

Mixed MARTiAL ARTs 
(MMA):

n Blandet kampsport, 
også kendt som bur-
kamp. Man bruger slag, 
spark, greb, livtag, og 
der er kun få regler. Man 
må eksempelvis ikke 
bide eller prikke i øjnene. 
MMA stammer fra den 
brasilianske kampsport 
"Vale Tudo", der betyder 
"alt er tilladt" på por-
tugisisk. Sporten låner 
fra boksning, thaiboks-
ning, karate, brydning 
og forskellig kampsport 
fra hele verden. Mange 
af sportens træk kan 
spores helt tilbage til 
antikkens Grækenland, 
men den tog for alvor 
fart i 1990'ernes USA.

Alle kneb 
gælder i 
oktagonet
Han har skæg, tatoveringer og håret i høj knold. Og så lever han af at 
slås i et bur. Men bliv ikke nervøs, hvis du ser bryggeboen Nicolas Dalby 
på gaden. Han nøjes nemlig med at slå og sparke omkring sig som 
topprofessionel Mixed Martial Arts-kæmper, og det på allerhøjeste niveau

Kampene foregår i 
et bur, men Nicolas 
Dalby sparker her til 
himmels fra toppen 
af Wennberg Siloen.



OPLEV DEN VERDENSBERØMTE STJERNEPIANIST 
LEIF OVE ANDSNES, EN BACH KANTATE OVER 

CHAMPAGNEBRUNCH OG NYE KLASSISKE TALENTER 
FRA DET NORSKE TALENTUDVIKLINGSPROGRAM 

CRESCENDO OG MEGET, MEGET MERE – ALT FØRT AN 
UNDER DEN KYNDIGE DIRIGENT OG MUSIKALSKE 

IVÆRKSÆTTER MOGENS DAHL

UDPLUK FRA PROGRAMMET

DYK NED I DET FULDE PROGRAM,
OG KØB DIN BILLET PÅ

COLLAGEFESTIVAL.DK

ÅBNINGSKONCERT 
1. oktober kl. 19.00 

Oplev musik i verdensklasse når Tine Thing Helseth, Andreas Brantelid, 
Leif Ove Andsnes, Magnus Hjorth Trio og Marius Neset og mange flere 

giver publikum enestående musikalske oplevelser

BRUNCH, BACH OG TALK
3. oktober kl. 11.00

Nyd en Bach kantate, mens du spiser en champagnebrunch til COLLAGE 
FESTIVAL. Efter brunchen kan du læne dig tilbage og lytte til en 

inspirerende talk modereret af den norske psykiatriprofessor Finn 
Skårderud, der bl.a. inspirerede Thomas Vinterberg til at lave filmen Druk
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet

Siden 1951 har man kun-
net ro i Øresund og Køben-
havns Havn med roklubben 
SAS. Men en æra er forbi. 
Den traditionsrige gamle 
klub skifter i forbindelse 
med sin 70-års fødselsdag 
navn til det mere geogra-
fisk retvisende Bryggens 
Roklub. 

Fra Kastrup til Bryggen
Klubben blev oprettet i 1951 
som en del af SAS Klubben, 
der var og stadig er en per-
sonaleforening for ansatte 
i SAS og deres familier og 
børn.

– Der blev udbudt alle 
mulige fritidsaktiviteter, 
forklarer Bryggens Roklubs 
nuværende formand Alice 
Larsen og remser op:

– Bowling, skydning, fri-
mærkesamling, forskellig 

sport, kor, gymnastik, løb 
og altså også roning.

Roklubben lå oprindeligt 
i Kastrup. Til at begynde 
med på selve lufthavnens 
areal og senere ved Kastrup 
Lystbådhavn.

– Men klubben blev hjem-
løs, da man skulle udvide 
motorvejen og lægge an til 
Øresundsbroen, fordi man 
skulle bruge pladsen, for-
klarer Alice Larsen og fort-
sætter:

– På Bryggen havde So-
jakagefabrikken også en 
roklub. Men da fabrikken 
røg i luften, lukkede deres 
roklub, og bygningerne 
blev ledige. Amager Ro og 
Kajakklub havde vistnok 
lagt billet ind på klubhuset, 
men Sojakagen syntes, at 
SAS skulle have den, fordi 
de ikke havde noget andet 
sted.

I årtier var klubben kun 
for ansatte i SAS.

– Det var først i løbet af 
00’erne, man begyndte at 

tage medlemmer ind, der 
kom udefra. Og indtil for 
ganke nylig kunne man kun 
blive valgt til bestyrelsen, 
hvis man arbejdede i SAS. 
Det blev hen ad vejen lavet 
om, for det var jo ikke ret 
demokratisk, at folk kunne 
få lov til at betale, men ikke 
være med til at bestemme. 

Men efterhånden som 
SAS fik færre og færre an-
satte, begyndte foreninger-
ne under SAS Klubben også 
at få sværere ved at hverve 
medlemmer.

– De første, der løsrev sig, 
var skytteforeningen. I 2014 
tog vi selv springet og blev 
fri. Det betyder, at vi ikke 
længere er underlagt SAS, 
forklarer Alice Larsen.

Hvorfor skifter I først navn 
nu?

– Der var jo også nogle 
følelser i det; særligt for de 
ældre medlemmer. Der er 
noget nostalgi i det navn. 
Men det var fornuftig at skif-
te navn. Når vi søger fonds-
midler, bliver vi altid spurgt, 
om vi ikke er en firmaklub 
og får noget tilskud. Og det 
gør vi ikke. Det har vi aldrig 
fået. Kun meget lidt. 

Luftvikinger til søs
Selvom båndene til SAS er 
kappet, er der stadig mas-
ser af spor fra roklubbens 
luftbårne fortid i både tradi-
tioner og inventar. Når der 
bliver dækket op til klub-
bens mange fester, er det 
med glas og bestik, der har 
fløjet med SAS-fly for år til-
bage.

– Alle bådene er opkaldt 
efter fly. De hedder alle 
sammen Viking til efter-
navn. Ingolf Viking, Ellisiv 
Viking eller Fridlev Viking. 
Hver gang vi får en ny båd, 
så går vi ind og kigger på, 
hvad det sidste nye fly hed-
der, forklarer Alice Larsen 
men tilføjer:

– Det ved jeg ikke, om vi 
bliver ved med nu, hvor vi 
har skiftet navn. Men det 
giver måske meget god 
mening i forhold til Islands 
Brygge at holde fast i vikin-
getemaet. 

Lokale roere
Med klubbens nye navn hå-
ber Alice Larsen at forankre 
klubben bedre på Bryggen.

– Når folk ser, at der står 
SAS på bygningen, tror de 
jo, at det er en lukket klub. 

Det nye navn fortæller, hvor 
vi er, og skulle gerne signa-
lere, at alle er velkommen, 
siger hun og fortæller:

– Vi får mange medlemmer 
fra lokalområdet, men de er 
ofte lidt ældre, fordi mange 

har slået sig ned her som pen-
sionister. Der er også nogle 
få fra børnefamilier, men de 
kommer ikke så tit, for med 
små børn har man ikke tid til 
at være væk hjemmefra i tre 
timer på det tidspunkt, hvor 
der også skal spises og put-
tes. Så vores medlemmer har 
været lidt oppe i årene. Eller 
det var de, indtil vi begyndte 
at samarbejde med Køben-
havns Universitets Studen-
ter-Idrætsforening KSI. Det 
har vi været de sidste tre år, 
og det har givet en del med-
lemmer under 30. De er me-
get aktive, ror meget og laver 
nogle fester. Det var dem, der 
stod for sommerfesten i år, 
da huset var færdigt.

For som om der ikke var 
nok at fejre, er klubben 
også netop flyttet ind i det 
nye, flotte klubhus, som den 
deler med Bryggens Kajak 

Club. Huset er i to etager, 
bygget i træ og er så bære-
dygtigt, at det halve kunne 
være nok.

– Selv sømmene er af træ, 
fortæller Alice Larsen gri-
nende. 

Hun spår roklubben en lys 
fremtid og fremhæver, at de 
nye faciliteter gør det hele 
meget mere interessant.

– Vi snakker om måske 
at lave noget familieroning, 
hvor der kunne være nogle 
aktiviteter på land for børn, 
så far og mor kan ro. Det 
kunne være lørdag eller 
søndag formiddag. Og så 
holder vi åbent hus for alle 
den 3. oktober, og der kom-
mer også en rigtig indvielse 
af huset på et tidspunkt i en 
nær fremtid, fortæller Alice 
Larsen og tilføjer:

– Selve 70-års fødselsda-
gen er den 27. Vi gør ikke 
så meget ud af det i år, fordi 
vi ikke vidste, om vi ville nå 
at få overleveret huset, eller 
hvad vi ville kunne med co-
ronarestriktioner. Så vi reg-
ner med at give den en over 
nakken, når vi fylder 75.

Jubilæum

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

uDGiVElsEsplaN 2021
bRYGGEblaDEt UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

*  bRYGGEblaDEt bliver omdelt 

hver anden onsdag/torsdag til hus-

stande og virksomheder på Islands 

Brygge, Havnestad, Havneholmen 

og Ørestad Nord. Dog springer 

udgivelsen med tre eller flere uger i 

forbindelse med ferier.

** Seneste frist for indlevering af an-

noncer, debatindlæg og  

øvrigt materiale er torsdag inden 

udgivelsesdatoen.

*** Ordrer fra nye annoncører samt 

materiale fra faste annoncører 

bør så vidt muligt afgives senest 

onsdag inden udgivelsesda-

toen.

www.bryggebladet.dk

Leifsgade 7 · 2300 København S · 32 96 28 15· annoncer@bryggebladet.dk
redaktion@bryggebladet.dk · bank 1551 0012057814 ·  cvr 17 50 04 81

NR.
uDGiVElsEsDaGE DEaDliNEs
uGE* uDGiVElsEsDatO matERialEFRist** ORDREFRist***

17 40 7. oktober 30. september 29. september
EfTERÅRSfERIE

18 44 4. november 28. oktober 27. oktober
19 46 18. november 11. november 10. november
20 48 2. december 25. november 24. november
21 50 16. december 9. december 8. december

Roklub fejrer rund 
fødselsdag med 
navneforandring
Roklubben SAS fylder 70 år og skifter 
i samme ombæring navn til Bryggens 
Roklub

Ro-MoTion eR Go’ 
MoTion:

n Den 3. oktober holder 
Bryggens Roklub åbent 
hus for alle interesserede 
fra klokken 10-12. Der er 
rundvisning i det nye, 
flotte klubhus, hvor man 
kan få en snak med såvel 
nye som gamle roere og 
se vores både i bådhal-
len. Det vil være muligt 
at få instruktion til 
roning på en romaskine. 
Hvis der er nogen, der 
har lyst til det, kan man 
også få en lille tur på 
vandet.
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Gentagelsens 
kunst
For snart seks år siden resulterede 
en gåtur forbi en byggeplads ved 
Hilmar Baunsgaards Boulevard 
i fundet af en umiddelbart helt 
almindelig sten. En sten der for 
kunstner og forsker ved Københavns 
Universitet Jeanet Sinding Bentzen 
skulle vise sig at blive model til 
næsten 100 forskellige afbildninger 
og fortsat er det

Tekst: Viktoria Fuglsang 
Semenova
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Op ad en masse lyse trapper 
og hele vejen op på tredje sal 
vil man blive mødt af et utal 
af stenbilleder, der alle por-
trætterer den samme sten, 
dog med forskellige udtryk. 
Afbildningerne af stenen er 
afhængige af humør, stem-
ning og omgivelser. Jeanet 
Sinding Bentzens hjem 
på Islands Brygge danner 
rammer for den udstilling, 
hun snart åbner dørene op 
for, hvor du stensikkert vil 
komme til at se nogle sten-
billeder.

steneventyrets 
begyndelse
Da Jeanet Sinding Bentzen 
og hendes mand og børn 
flyttede til det hus, de i dag 
bor i, var de omringet af 
byggepladser og byggerod. 
En dag var hun på tur med 
sine børn, og der lå stenen, 
der senere skulle inspirere 
hende, mellem støv og byg-
gerod.

– Mine børn forstod ikke 
rigtig, hvorfor jeg skulle 
have lige netop den sten, de 
gik og samlede på alle mu-
lige forskellige sten, men 
jeg tog den bare. Jeg kunne 
mærke, at jeg skulle have 
den.

Førhen plejede Jeanet 
Sinding Bentzens at male 
med afsæt i et surrealistisk 
dyreunivers med næsehorn 
og monstersnegle. Men 
langsomt efter fundet af 
stenen begyndte hun kun at 
male den. Det har hun gjort 
i snart seks år, og i hvert 
billede kan hun se et nyt 
udtryk.

– Lige når jeg har malet 
et billede, kan jeg ikke se, 
hvilke følelser der er i det. 

Men en uge efter kan jeg 
for eksempel se, om stenen 
er stærk og måske bastant, 
andre gange er den mere 
tynd, blød og skrøbelig.

Selve stenen er vigtig i sig 
selv og spiller også en rolle 
i udstillingen, som den står 
der, stor og lys på en lille 
sort kommode.

– Jeg er faktisk meget øm 
over den, fortæller hun om 

stenen, som har været i hen-
des hjem i hele seks år.

Venner og families 
reaktion
Det var hele tiden inde i Jea-
nets hoved, hvordan stenbil-
lederne skulle udforme sig, 
men både venner og familie 
har flere gange i processen 
set til med undren, imens 

Jeanet i seks år har tegnet 
billeder af den samme sten 
igen og igen. 

– Mine børn har spurgt 
flere gange, ‘’hvornår skal 
du tegne noget andet’’, for-
tæller hun og griner.

– Fordi inde i mit hoved 
dér vidste jeg, hvad resul-
tatet ville blive, men de så 
jo bare gang på gang, at jeg 
kom hjem med en sten, og 

de så bare den ene sten, det 
var jo ikke så interessant. 

Men i dag er der ikke 
længere nogen af Jeanets 
venner eller familie, der 
længere spørger, hvorfor 
hun maler billeder af den 
samme sten.

– Når folk ser de færdige 
afbildninger, kan de bedre 
se meningen i det hele, for-
klarer Jeanet og henviser 
via gestikulation til begge 
hendes vægge, der er fyldt 
med 40 stenbilleder.

sten for altid?
Det er seks år siden, at en 
gåtur resulterede i fundet 
af den sten, Jeanet Sinding 
Bentzen skulle ende op 
med at tegne igen og igen. 
Om hun kommer til at male 
stenbilleder for altid, må 
tiden vise. Hun fandt for 
nyligt nogle insektæg som 
hun prøvede at male, men 
det blev ikke succesfuldt:

– De var utroligt smukke, 
men den var der bare ikke 
helt. Det blev til tre bille-
der, og derefter kunne jeg 
mærke, at jeg skulle male et 
stenbillede til.

– Jeg har prøvet at komme 
væk fra stenen på forskellig 
vis, men jeg kan simpelthen 
ikke, forklarer Jeanet.

Hun fortæller endvidere, 
at hun blev kontaktet af 
nogle folk, som skulle holde 
et ledelseskursus med af-
sæt i konceptet om, at man 
kan se den samme ting på 
mange forskellige måder.

– Hvis en person, mig, 
kan se samme ting på så 
forskellig vis, er det så ikke 
fuldstændig sindssygt, hvor 
meget forskelligt bare to 
personer kan få ud af den 
samme ting? Det synes jeg 
er helt vildt fascinerende, 
fortæller Jeanet Sinding 
Bentzens passioneret.

Og det er nok netop dette, 
Jeanet dyrker, som resulte-
rer i de mange forskellige 
afbildninger af bare én sten: 
Konceptet om at én ting kan 
ses på mange forskellige 
måder. 

Er man interesseret i at 
se Jeanet Sinding Bentzens 
afbildninger og også selve 
stenen, så kan man kontakte 
hende på e-mailen jeanet-
bentzen@hotmail.com og 
aftale nærmere. Flere af 
billederne af hendes sten 
er også at finde på hendes 
Instagram under navnet @
jeanetbentzen

FAKTA:

n Materialer: Jeanet Sin-
ding Bentzen maler med 
kridt på sandpapir. Kridt 
kan være svært at hviske 
ud, så når Jeanet påbe-
gynder et maleri, har 
hun ofte kun én chance. 

n Malerierne har ikke hvert 
deres navn. Alle male-
rierne hedder meget 
simpelt: Sten. 

FAKTA:

n Jeanets erfaring Til 
hverdag forsker Jeanet i 
religion og økonomi ved 
Københavns Universitet. 
Interessen for at tegne 
kommer fra hendes mor, 
som var maler. Det har 
resulteret i, at hun som 
barn altid har tegnet rig-
tig meget. Ud over det 
har hun taget kurser hos 
kunstskolen Spektrum, 
Kigkurren på Islands 
Brygge, og så er hun til-
knyttet et atalier i Valby, 
hvor stenbillederne hver 
torsdag kommer til live.

Jeanet sinding Bent-
zens har fundet en 
næsten uudtømmelig 
kilde til inspiration i en 
ellers undseelig sten.
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Riffel, camouflagecreme, 
kikkert, kolbeforhøjer. Jæ-
gerens huskeliste er lang 
her op til sæsonstart. I år 
kan den kloge jæger pas-
sende føje Jagtkalenderen 
2022 til listen. Den handy 
og nyttige lommebog er 
bryggeboen Mathias Vog-
drup-Schmidts tredje bog 
om jagt.

naturens rytme
– Det er gaven til jægeren, 
der har alt, siger Mathias 
Vogdrup-Schmidt om sin 
seneste udgivelse på forla-

get Indblik.
Jagtkalenderens koncept 

er ligetil. Forfatteren zoom-
er skarpt ind på de datoer, 
hvor der i jagtverdenen 
foregår noget fast i løbet af 
året. Hvilke dyr kan og må 
jages hvor og ikke mindst 
hvornår? Hvad er deres va-
ner og rytmer? Hvornår var 
det nu lige? I det hele taget 
rummer bogen oplysninger 
om, hvad jægeren skal være 
opmærksom på ude i det 
vilde. 

oprør på tryk
Ideen er, at jægeren kan slå 
op, læse og forberede sine 
ture hjemme foran pejsen. 
Resten af årets 365 dage 

giver kalenderen viden og 
facts om jagthistorie, jagt-
myter, jagtsprog og ikke 
mindst masser af fun facts 
fra jagtens forunderlige ver-
den. Desuden er der afsnit 
om jagtetik og jagtetikette.

– Jagtkalenderen skal 
også ses lidt som et oprør 
mod forestillingen om, at 
man kan få alt på en app, 
siger 33-årige Mathias Vog-
drup-Schmidt om sin sene-
ste analoge udgivelse.

offline i vildmarken
I Jagtkalenderen 2022 er 
der ganske vist en side med 
QR-koder og nyttige links. 
Men det betyder netop 
ikke, at man skal stå dybt 
inde i skoven eller i vildmar-
ken og krydse fingre for, at 
der er mobilnetværk eller 
strøm på telefonen. Jæge-
ren skal i fred og ro kunne 
iagttage og nyde naturen og 
ikke mindst holde sanserne 
skarpe.

– Kalenderen skal ses 
som et supplement til den 
megen information, man 
kan finde online, siger Ma-
thias Vogdrup-Schmidt og 
nævner med det samme to 
situationer, hvor Jagtkalen-
deren kommer ind.

– Men jeg håber, at mange 
jægere synes, at det ikke er 
det samme som at hive Jagt-
kalenderen op af lommen 
derude. Eller sidde hjemme 
ved pejsen bagefter og nyde 
læsningen, notere og tænke 
tilbage på jagtoplevelsen. 

Forfatteren er klar over, 
at markedet for fysiske bø-
ger kan være hårdt. Men 

Jagtkalenderen 2022 er 
Mathias Vogdrup-Schmidts 
tredje fysiske bog om jagt-
relaterede emner.

Jagthunde og jagtsprog
De to andre, "Nudansk Jæ-
gerlatin" og "Danmarks 
Jagthunde", tager henholds-
vis jagtsproget og 36 racer 
af jagthunde under behand-
ling. 

Passionen for natur, og 
dermed grundlaget for jagt-
interessen går tilbage til 
barndommen, hvor Mathias 
boede klos op ad skoven i 
Charlottenlund. Det tog fart 
i gymnasiet, hvor han tog 
jagttegn sammen med en 
ven.

– Drømmen er en dag at 
kunne leve af min passion, 
siger jagtforfatteren, der 
foruden mange jagtoplevel-
ser også er indehaver af en 

ph.d. i økonomi og et job i 
Skatteministeriet.

– Jeg arbejder også på en 
film om jagt sammen med 
min glimrende fotograf Mi-
chael Kaack.

de store svenske 
vidder
Selv et overfladisk opslag i 
en af de tre bøger er nok til 
at konstatere den høje kvali-
tet af fotografierne. Mange 
af dem er taget i Sverige, 
hvor Mathias Vogdrup-Sch-
midt går på jagt det meste af 
tiden.

– Mit jagtliv er formet af 
Sverige, hvilket er lidt af en 
tilfældighed. Jeg var heldig, 
at mine forældre købte en 
ødegård derovre, siger Ma-
thias Vogdrup-Schmidt om 
de enorme jagtområder og 
andre dyr i Sverige end her-
hjemme.

Vild natur er 
uforudsigelig natur

– Jeg kan godt lide en form 
for jagt, hvor der kan ske 
noget uforudsigeligt, siger 
Mathias Vogdrup-Schmidt.

I Danmark er der fine ind-
hegninger og gode jagtom-
råder. Han hilser ikke de 
aktuelle planer om at etab-
lere flere vilde naturparker i 
Danmark velkommen. Men 
det giver ikke meget me-
ning for en jæger, at natur-
parkerne bliver omtalt som 
"vild natur".

– Naturparkerne kan 
være gode til formidling af 
natur, men dyrene kan ikke 
rigtig bevæge sig frit derin-
de, siger Mathias Vogdrup-
Schmidt.

– Jeg kan godt se noget 
dynamik i ideen om natur-
parker. Men det er trods alt 
styret.

Mathias Vogdrup-Schmidt 
holder bogreception torsdag 
den 23. september fra 15:00 
til 17:30 i jagtbutikken Hun-
ter's House, H.C. Ørstedsvej 
7 B, Frederiksberg. Alle er 
velkomne. Læs mere på 
knaekogbraek.com eller på 
facebooksiden ’Jæger og 
forfatter Mathias Vogdrup-
Schmidt’.

JaGt

Martin Roland Eldrup
Indehaver, 
Ejendomsmægler, MDE 
& køberrådgiver med 
tryghedsmærke

Christian Bast
Indehaver

Sælgeranbefaling
9,9 ud af 10

Kilde: Boligsiden.dk - sælgers anbefalinger 02.09.2021

 
 

 

Skal vi også 

sælge din bolig? 

Bestil en GRATIS 

salgsvurdering!

3321 0004

Vurderingskonsulent for Totalkredit

DIN LOKALE ESTATE EJENDOMSMÆGLER, SELV BOSIDDENDE PÅ BRYGGEN                                                                                                      MIN EJENDOMSMÆGLER

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

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

  facebook.com/estateislandsbrygge

ny bog vil i lommen 
på jægeren
Jagt kræver forberedelse. Det kræver 
også masser af ro. Man kan ikke 
stå ude i marken eller skoven og gå 
på nettet. Med den nye lommebog 
Jagtkalenderen 2022 får jægeren styr 
på jagtens mærkedage, naturfacts, 
jagthunderacer, lokale tips og meget 
andet. Forfatteren forklarer om sit 
seneste jagtværk

Pennefører og hun-
defører. Jagtforfatter 
Mathias Vogdrup-
Schmidt med sin 
tyske jagtterrier.
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Tekst: Johnny Hedegaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– I Første Mosebog, Bibe-
len, befaler Gud menne-
sket, at det skal underlægge 
sig og herske over alt leven-
de på Jorden. Og jeg skal da 
love for, at vi lyttede efter, 
siger lektor i biologi ved Kø-
benhavns Universitet Hans 
Henrik Bruun og fortsæt-
ter:

– Undersøgelser viser, 
at ud af verdens samlede 
pattedyrbiomasse fylder 
mennesket 36 procent. 
Vores husdyr, svin, hest, 
kvæg, ged, får, kamel, fyl-
der 60 procent. Det er i alt 
96 procent. Det vil altså 
sige, at alle verdens øvrige 
fritlevende pattedyrarter, 
blåhval, elefant, spidsmus, 
flagermus, pindsvin og så 
videre kun fylder fire pro-
cent af den samlede patte-
dyrbiomasse. 

Biodiversiteten er med 
andre ord under pres både 
globalt og lokalt i Danmark. 
Et emne som Hans Henrik 
Bruun vil fortælle uddyben-
de om i Kulturhuset Islands 
Brygge søndag den 26. sep-
tember.

Biodiversitet giver 
bedre studiemiljø
Biodiversitet handler ikke 
udelukkende om artsrig-
dom og naturens velbefin-
dende. 

Bryggebladet møder 
Hans Henrik Bruun i Uni-
versitetsparken på Øster-
bro, der ifølge lektoren selv 
tidligere bestod af nogle 
træer, lidt buske, en flad 
græsplæne og omgivet af 
halvfjerdserbeton.

– I den grad uinspireren-
de. Så indbyder man landets 
ungdom til at komme ind og 
være kreative og tænke ud 
af boksen. Og så har man 
verdens mest konforme 
landskab, de skal gøre det i. 

Sammen med en kollega 
har Hans Henrik Bruun 
været med til at omlægge 
parken og skabt et miljø, 
der flittigt opsøges af de 
studerende. De studerende 
kan samles i cirkelformede 
siddemiljøer, hvor der er 
elstik til computeren, sam-
tidig med at der er udsigt 
til vilde blomsterbede. Dog 
ikke mere vilde, end at de 
kræver et minimum af pleje 
som erstatning for naturens 
bøfler og hjorte. I parkens 
mange nye naturmiljøer er 
der to år efter opførelsen 
registreret cirka 50 vilde 
biarter, cirka 40 arter svir-
refluer, og korttået træløber 
er én af parkens ynglende 
fuglearter. De forskellige 
miljøer rummer hver op 
imod tyve til femogtyve in-
sektarter. 

Anlægget har også en pæ-
dagogisk funktion:

– Når skolebørnene kom-
mer fra en lidt død udstil-
ling på Zoologisk Museum, 
kan de jo se, hvordan en 
lille del af naturen kan se ud 
i virkeligheden.

Tilbagegangen  
har altid været der
I Danmark er biodiversite-
tens tilbagegang til at tage 
og føle på: Vibe, lærke, 
humlebi, sommerfugl. Iføl-
ge Hans Henrik Bruun er 
stort set alt, der kan bevæge 
sig, talmæssigt stærkt redu-
ceret eller helt forsvundet. 
Desværre er det dog ikke 
noget nyt fænomen, at men-
nesket sætter sit kedelige 
aftryk. 

Hans Henrik Bruun afli-
ver et par myter om paradis 
på Jord. Lige fra de første 
der malede hulemalerierne 
i Grotte Chauvet i Sydfran-
krig til Nordamerikas india-
nere og inuitterne, mener 
Bruun ikke, at menneskets 
tilstedeværelse har medført 
noget godt.

– De tilbad de store ma-
giske dyr. Men de skulle 
jo også have noget at spise. 
Der er jo ikke nogen af dem, 
som har rådført sig med 
‘rødlisten’, før de gik på 
jagt, siger han.

For fuldstændighedens 
skyld skal det imidlertid 
også med, at Bruun ikke 
mener, at Jorden nødven-

digvis ville være et bedre 
sted, hvis mennesket ikke 
var på Jorden. En løve spi-
ser gerne en antilope, selv 
om den skulle være den sid-
ste af sin art.

Og mennesket er én art 
blandt alle de andre. Vi skal 
derfor også have dækket vo-
res behov. Hvilket umiddel-
bart kan være en begræns-
ning. Men vi er forpligtede 
ved vores evne til refleksi-
on. Vi kan tænke etisk.

Religion
I sin begejstrede talestrøm 
bruger Bruun mange store 
ord. Næstekærlighed, sam-
eksistens er nogle af dem. 

Er der noget religion ind 
over? 

– Nej. Der er etik! Hvis 
religion også handler om, 
hvordan vi lever sammen 
som mennesker imellem og 
medskabninger imellem, så 
er der en etisk dimension 
i det religiøse, men tros-
dimensionen er der ikke. 
Det handler om, hvordan 
vi lever sammen med vores 
medskabninger”.

Hvem skal tage ansvar
Den globale tilstand har nu 
nået et niveau, hvor det er 
tydeligt, at en redningsakti-
on er tvingende nødvendig. 
Men hvem har det fremad-
rettede ansvar? Hvem skal 
gøre noget?

– Der skal afsættes areal 

til andre arter, vi deler 
jordkloden med. Areal der 
ellers kunne bruges til no-
get ”nyttigt”. Det kan den 
enkelte gøre i sin altankas-
se, gårdmiljøet på Vester-
bro, i sin kolonihave. Og 
på landbrugsjord. På den 
nationale skala er det de 
demokratisk valgte i Fol-
ketinget, der skal træffe 
beslutningerne om anlæg-
gelse af nationalparker 
med store græsædende 
dyr og vild natur. 

Selv om Bruun tror meget 
på civilsamfundet og den 
enkelte, der går foran og 
spreder budskabet, er det 
dog i større skala den demo-
kratiske samtale, der er det 
bærende element. 

Jorden er et samfundsgo-
de, som både alle og ingen 
ejer. Vi skal derfor finde en 
fællesnævner for, hvilket 
samfund vi ønsker at leve 
i. Det er en svær samtale, 
når vi befinder os i konkur-
rencesamfundet, som i stor 
grad læner sig op ad nyt-
teværdi som målestok. Og 
det er nytteværdien, vi skal 
tage et opgør med i os selv. 

Ubetinget 
eksistensberettigelse
Vi skal aflære os naturens 
nytteværdi. Dyrene og plan-
terne og i øvrigt også men-
nesket selv har, hvad Bruun 
kalder ”ubetinget eksistens-
berettigelse”. De og vi har 
eksistensberettigelse uden 

betingelser ene og alene 
ved at være til.

– Hvis vi kan lære det, vil 
det også være en frigørelse 
af os selv. Hvis vi kan ac-
ceptere de skæve eksisten-
ser, der er mellem de andre 
arter, så vil vi også bedre 
kunne acceptere de skæve 
eksistenser mellem vore 
medmennesker, og vi kan 
navnlig bedre acceptere 
os selv – at vi har en eksi-
stensberettigelse uden at 
skulle være perfekte, uden 
at skulle præstere, uden at 
skulle stå til regnskab har 
vi eksistensberettigelse.

At det er vigtigt med 
denne accept af ”ubetinget 
eksistensberettigelse”, og 
dermed give plads til vore 
medskabninger skal også 
ses i lyset af, at det på in-
gen måde er nødvendigt 
med biodiversitetens mang-
foldighed for menneskets 
overlevelse. 

Jorden kan sagtens brød-
føde ti milliarder menne-
sker. Vi skal bare gå over til 
plantebaseret kost. De vig-
tigste plantebaserede føde-
kilder bestøves via vinden.

– Så selvfølgelig vil det 
blive svært at få æbletærte; 
den må vi undvære.

Det kan gøres ved at 
udnytte blot halvdelen af 
Jorden. Resten kunne så 
udlægges til vild natur – na-
tionalparker. 

For at de kan få lov at stå 
uberørte kan man følge 
englænderen James Love-
locks vison: Bevidst forure-
ning. Kontrolleret spred-
ning af lavradioaktivt affald 
i udvalgte områder. Tiden 
efter Tjernobyl-katastrofen 
i 1986 har vist, at dyr som 
vildsvin, bjørn og andre 
store dyr har indtaget og 
trives ganske fint på det for-
urenede område uden men-
neskelig indblanding. Det 
er måske men forhåbentlig 
ikke den eneste måde, men-
nesket kan holdes i ave.

Men er det den fremtid, 
den verden vi ønsker? En 
verden hvor der er dyr og 
natur på bevidst forurende 
områder, og vi lever et 
kontrolleret liv styret ef-
ter nytteværdi? Et liv på de 
præmisser sammenligner 
Bruun med et liv uden mu-
sik og anden form for kunst. 
Et liv i åndeligt armod.

Pandoras æske

Der er absolut ingen tvivl 
om Bruuns engagement. 
Han formidler i et særdeles 
levende sprog, og hans en-
gagement er smittende. Og 
han taler overbevisende for 
biodiversitetens sag. Allige-
vel er spørgsmålet meget 
nærliggende: Nytter det?

Han svarer med at genfor-
tælle myten om Pandoras 
æske. I al korthed handler 
den om, at den overjordisk 
smukke og kloge Pandora, 
som er sendt til menneske-
ne af guden Zeus, har fået 
overdraget en krukke. Hun 
kender ikke indholdet, men 
må under ingen omstændig-
heder tage låget af. Nysger-
righeden kan hun dog ikke 
styre, og på et tidspunkt 
letter hun på låget. Bare et 
lille bitte kig. Men alver-
dens dårligdomme, plager 
og årsagerne til alle vore 
ulykker, grådighed, forfæn-
gelighed, sladder, misun-
delse og så videre, vælter op 
ad krukken. Kun håbet er 
tilbage, da hun endelig får 
presset låget på plads igen.

– Håbet – hvis vi opgiver 
det, hvor er vi så? Hvis vi 
ikke tror på det, hvad skal 
vi så stå op for?

Hans Henrik Bruun holder 
foredrag om biodiversitet 
under overskriften ‘Natur 
og mennesker’ i Kulturhu-
set Islands Brygge den 26. 
september klokken 13:30. 
Billetter koster 50 kroner og 
kan købes på billetto.dk 

NatuR

Biodiversitet er 
sameksistens 
Biodiversitet er et opgør mellem 
nytteværdi og accepten af alle 
levende væseners ubetingede 
eksistensberettigelse 

Hans Henrik Bruun 
har været med til at 
omdanne Universitets-
parken på Østerbro til 
et område, der både in-
spirerer og stimulerer 
de studerende, og som 
samtidig tiltrækker og 
understøtter et væld af 
dyrearter.

FAKTA:

n "Biodiversitet" er et ord, 
vi bruger til at fremhæve 
naturens rigdom. Det 
betegner den brede vifte 
af dyr, planter, deres le-
vesteder og deres gener. 
Biodiversitet indgår i et 
samspil med det fysiske 
miljø for at skabe de 
økosystemer, som opret-
holder levende organis-
mer – som os selv. 

n Rødlisten er fortegnel-
sen over plante-, dyre- 
og svampearter, der 
er blevet vurderet til at 
være i risiko for at uddø. 
Rødlisten giver et samlet 
overblik over, hvor truet 
en art er, og om artens 
antal og levesteder er 
stabile eller har frem- el-
ler tilbagegang.

n IUCN's rødliste over 
truede arter er ver-
dens mest omfattende 
opgørelse over den 
globale bevaringsstatus 
for klodens biologiske 
arter. IUCN er hoved-
autoriteten i alle emner, 
der vedrører bevarings-
statusser.
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Der findes kun et fortidsminde på Islands 
Brygge. Hvad er navnet og placering?

 a. Dyssen ved den store bålplads på 
Amager Fælled

 b. Fundament til øvelsesværk Polygonen 
bag H/F Bryggen

 c. Faste Batteri på hjørnet af Ørestads 
Boulevard og Njalsgade

2. Hvilken bygning blev fredet i 2014?

 a. Hans Tausens Kirke fra 1915-1936
 b. Ballonhangaren fra 1917
 c. Ejendommen Gullfoss fra 1926-1932

3. Bryggens første bibliotek åbnede i 1928. 
Hvilken adresse havde biblioteket?

 a. Artillerivej 70 i Gullfosshus
 b. Njalsgade 15 – samme adresse som i dag
 c. Islands Brygge 3 – GLS pakkeshop i dag

4. Fra 1902 til 1972 blev der producerede 
et velkendt produkt på adressen Islands 
Brygge 63. Hvilket produkt?

 a. OMA margarine
 b. Gosch tændstikker
 c. Beauvais ketchup

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)


Åben for nye deltagere

Coronakrisen er slut i denne omgang, og den spanske 

litteraturklub har derfor genoptaget sin normale møde-

frekvens. Vi mødes klokken 19 den første tirsdag i hver 

måned på Islands Brygges Bibliotek.

I forbindelse med genoptagelse af møderne åbner vi op 

for nye deltagere i klubben. Vi beskæftiger os med lit-

teraturen indenfor det store spanske og latinamerikanske 

område.

Det kræver ingen specielle forudsætninger at deltage. 

Det, som samler os, er glæden ved litteratur og nysger-

righeden om, hvad der skrives af litteratur i denne store 

del af verden.

Det er en helt fantastisk litteratur, som sagtens kan måle 

sig med vor egen og med store dele af den øvrige verden. 

Den er måske ikke særlig kendt af danskerne, der tager 

på ferie i de spansktalende områder. Det er lidt synd, 

for dermed afskærer man sig selv fra at give ferien en ny 

dimension. Et større kendskab til, hvad der rører sig i de 

respektive lande på litteraturområdet, kan måske med-

virke til at gøre ferien mere oplevelsesrig. Der er mange 

spændende forfattere i dette enorme område. Ingen 

nævnt, ingen glemt!

Kendskab til det spanske sprog er ikke nødvendigt. De 

bøger, vi læser, er alle oversat til dansk, så alle kan være 

med. Ved hvert møde får vi udleveret en ny bog til gen-

nemlæsning, og ved det efterfølgende møde tilbringer vi 

et par hyggelige timer sammen, hvor vi snakker om, hvad 

bogen gav os.

Så har du lyst til at være med, så send en mail til vores 

tovholder, bibliotekar Sonja Karlsen på sonjak@kk.dk, 

eller grib knoglen og ring på 24456692.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Anden gang er forhåbentlig 
lykkens gang, når Aarsleff i 
denne uge gør endnu et for-
søg på at etablere den nye 
bro over havnevigen. Første 
forsøg kiksede, fordi en kos-
metisk betonkant var støbt 
forkert. Men fejlen er ud-

bedret nu, og broen er klar 
til montering. Ifølge Aarsleff 
holder tidsplanen trods den 
kosmetiske brøler.

bRYGGEmix

Tandbørstei- 
værksættere  
konkurs

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk
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Efter shitstorm og utilfredse kunder 
er bryggevirksomheden Unobrush 
begæret konkurs

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

Tandbørsteproducenten 
Unobrush er i slutningen 
af august begæret konkurs. 
Det skriver Finans.dk. Bag 
selskabet står Daniel Kri-
stoffersen og Andreas Dier-
ks, som Bryggebladet sidst 
talte med i 2018,, da de på 
ingen tid havde crowdfun-
det over ti millioner kroner 
til deres, på papiret, bane-
brydende nye tandbørst-
ningsagregat. 

Men da tandbørsterne 
blev sendt ud til de mange 
støtter, begyndte en storm 
af klager at komme den 
modsatte vej. Kunderne 
mente ikke, at de havde 
fået, hvad de var blevet lo-
vet, og ifølge Finans.dk 
viste tandbørsten sig også 
at være langt mindre bære-
dygtig, end de to iværksæt-
tere havde håbet.

– Selskabet har haft en del 
negativ omtale i pressen, 
men vi skal have afdæk-
ket, om der er nogen, som 
vil drive det videre. Som 
jeg har forstået ledelsen, så 
har den endelig fået udvik-
let og købt et produkt, som 
nu ligger på lager, men det 
har simpelthen ikke været 
muligt at få solgt og distri-
bueret i det tempo, som le-
delsen havde håbet på. Der-
for er selskabet løbet tør 
for penge, siger advokat og 
kurator Anders Hoffmann 
Kønigsfeldt til Finans.dk. 
 – AK47

daniel Kristoffersen og 
Andreas dierks kunne 
næsten gå på vandet i 
2018, da de via crowd-
funding havde skaffet 

over ti millioner kroner til 
udvikling af tandbørsten 

Unobrush. Nu er virk-
somheden gået konkurs.

To nye havnebus-
stoppesteder i syd
Nye stoppesteder for havnebussen 
skal fungere som bro mellem Islands 
Brygge og Enghave Brygge

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

Der kommer ingen bro over 
fra Islands Brygge til Eng-
have Brygge lige foreløbig. 
I stedet bliver der nu bygget 
to nye stoppesteder til hav-
nebussen på hver sin side af 
havneløbet, så bussen kan 
forbinde de to bydele. På 
Islands Brygge-siden bliver 
stoppestedet anlagt ud for 
bygningen Pollux lige nord 

for havnevigen.
Arbejdet er allerede gået i 

gang og vil stå på hverdage 
mellem klokken 07:00-17:00 
og lørdage mellem 08:00-
17:00. Ifølge Teknik- og 
Miljøforvaltningen foregår 
arbejdet primært på vandet, 
så der bliver kun arbejdet 
på promenaden i mindre 
omfang. Under hele an-
lægsarbejdet vil der være 
almindelig byggepladsstøj 
og -støv og i perioder et be-
grænset areal at færdes på. 

To nye stoppesteder for 
havnebussen skal forbinde 
Enghave Brygge med Is-
lands Brygge.

Broplanen holder 
trods kosmetiske 
udfordringer
Det lykkedes ikke at montere den nye 
bro over havnevigen i første omgang. 
En betonkant var støbt forkert og 
skulle tilpasses

den nye bro over havnevi-
gen har ventet tålmodigt 
på landjord, men bliver i 
denne uge lagt på plads 

i forlængelse af gaden 
Islands Brygge. 

ingen klager over regnbuesport
Støjvagten modtog ingen klager over støj fra Sports Village i Havneparken

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

Der var stor lokal bekym-
ring, da Sports Village i 
forbindelse med World 
Pride og Euro Games midt 
i august indtog Havnepar-
ken med fest, sport og fuld 
musik. Arrangementet 
havde nemlig fået en meget 
vidtgående dispensation fra 
forskriften for udendørs 
musikarrangementer, der 
gælder i Havneparken. Der 
var således givet tilladelse, 
at der i Sports Village måtte 
spilles musik både højere 
og i længere tid, end hvad 
der normalt tillades i Hav-
neparken.

Alligevel modtog Køben-
havns Kommunes støjvagt 
ikke en eneste klage over 

arrangementet hele ugen. 
Det oplyser Teknik- og Mil-
jøforvaltningen, men på-
peger samtidig, at det ikke 
kan udelukkes, at borgere 
har rettet henvendelse til 
andre forvaltninger eller di-
rekte til politikere. 

En nærliggende forkla-
ring til fraværet af klager 
kan også være, at arrange-
mentet druknede i regn, 
stort set fra det startede til 
det sluttede, og at der der-
for aldrig kom rigtigt gang i 
festlighederne.

der var ophold i by-
gerne og gang i både 
højtalere og pedaler, 
da Pan Idræt holdt et 
timelangt cykelevent 
i Sports Village i 
Havneparken.



18 BRYGGEBLADET  23. september  2021KiRKE

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

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

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

Søndag den 10. oktober kl. 11
Gudstjeneste ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

Søndag den 17. oktober kl. 11
Gudstjeneste ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER

BANKo 
Tirsdag dEN 28. sEp.  
kl. 13.30 – 15.00

I efteråret 2021 byder Hans Tausens 
indenfor til Tirsdags Banko i 
menighedssalen. 
Det bliver et hyggeligt og uformelt 
samvær, hvor vi udover Banko om 
beskedne præmier, skal nyde lidt 
kaffe og kage samt hinandens gode 
selskab. 
Pris for en plade til samtlige spil er 
10 kr. og betales kontant. 
Kage og kaffe er gratis. 

RUm TIL Ro 
ONsdag dEN 29. sEp.  
kl. 17 - 17.30

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

oNSdAgS-
KoNcERT 
ONsdag dEN 6. OkT.  
kl. 17.00

Koncert med Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium
Program med en strygekvartet af 
Carl Nielsen og lieder
af Brahms og Mendelsohn, for 
sangere og pianist.
Gratis adgang.

TILLYKKE  
MEd  
kONFirMaTiONEN
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opdaget, at facaderne på de 
gamle bygninger har fået et 
løft. 100 år gamle bygnin-
ger har nu fået monteret en 
altan, til stor glæde for be-
boerne, og også til glæde 
for alle andre som kigger 
på bygningerne, da der nu 
også er vækster i forskellige 
farver at kigge på.

Vis mig din altankasse
Når man har indrettet sin 
nye altan med pallemøbler, 
grill, lamper, varmekanon 
og puder, så er det tid til at 
beslutte, hvad der skal dyr-
kes i altankasserne. Alle 
de andre ting kan nemt 
skiftes ud, men afgrøderne 
i kasserne er vigtige, da 
tidsperspektivet er relativt. 
Her kan man jo ikke bare 
sætte en ny afgrøde, uden 
at det kræver tålmodighed. 
Når øjnene klatrer op ad fa-
caderne, så møder de mas-
ser af farverige blomster og 
krydderurter. Mynte, ros-
marin, timian, persille, pur-
løg, citronverbena, skovsy-
re, løvstikke, citronmelisse. 
Disse urter er nemme at gå 
til og dyrke på altanen, da de 
næsten passer sig selv. Man 
kan også plante vækster i 
større eller mindre krukker 
på altanen. Det kunne være 
rabarber, kartofler, gulerød-
der, oliventræ, citrontræ, 
blot for at nævne nogle. En 
god ven fortalte, at da han 
erhvervede sin første lejlig-
hed med tilhørende altan, 
blev der plantet persille i 
samtlige kasser. På den 
måde ville der altid være 
tilbehør til stegt flæsk med 
persillesovs! 

Gendyrk er også meget 
oppe i tiden, så i stedet for 
at smide toppe fra gulerød-
der, forårsløg og andet i 
biospanden, så sæt dem i 
et glas vand til de spirer og 
plant dem ud i altankassen 
– så gendyrker de sig selv, 
helt i tråd med den økologi-
ske tanke.

Grøntsager fra 
Kigkurren
Hvis man ikke er så privile-
geret, at man har lejlighed 
med tilhørende altan, skal 
man ikke opgive håbet om 
kunne høste krydderurter 
og andre afgrøder i nærhe-
den af lejligheden. Ligesom 
der er byhaver i Sundholms-
kvarteret, er der ligeledes 
på Bryggen ved at blive 
etableret byhaver, hvor man 
kan få råderet over en plan-
tekasse og komme og dyrke 
grøntsager og fællesskab. 
På hjørnet ved Kigkurren, 
hvor hestedrochen var pla-
ceret, er der, blandt andet 
med støtte fra Amager Vest 
Lokaludvalg og Islands 
Brygges Lokalråd, ved at 
blive etableret et byrum 
med plantekasser, bænke 
og kompost. 

Tanken bag projektet er, 
at det skal være drevet af 
frivillige kræfter, som skal 
være med til at etablere 
en grøn oase på Bryggen. 
Der skal dyrkes økologiske 
grøntsager og blomster. 
Derudover etableres der 
et værksted, hvor man kan 
reparere eller lave nye ting 
til pladsen. Fællesspisning 
og temaaftener er ligeledes 
ideer, der arbejdes med. Al-

lerede i år er der cirka 25 
plantekasser, der er taget i 
brug. Hvis man skulle være 
interesseret i at få en plante-
kasse eller at deltage i en ar-
bejdsgruppe, er det muligt 
at skrive til Islands Brygges 
Lokalråd.

Hvis det var mig, der var 
i besiddelse af en sydvendt 

altan eller byhave, ville jeg 
sidde ved citrontræet og 
vente på, at de blev modne, 
og så skulle der laves citron-
måne ved enhver given lej-
lighed.

Se mere af Stephan Øh-
lers Brookers madunivers 
på instagramprofilen @
madrytteren

maD

Test din viden - svar
1.(c). Faste Batteri på hjørnet af 
Ørestads Boulevard og njalsgade. 
opført mellem 1765 til 1770.

2.(b). Ballonhangaren fra 1917. 
3. (a). Artillerivej 70 i Gullfosshus
4. (b). Gosch tændstikker

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

oPsKRiFTeR:

Citronmåne
n 250 g smør
n 250 g sukker
n 250 g hvedemel
n 4 æg
n ½ vaniljestang
n ½ tsk bagepulver
n Saft og skal fra 1 citron
Smør og sukker piskes sam-
men. Æggene tilsættes, og 
røres sammen med smør og 
sukker, tilsæt dernæst mel, 
bagepulver og vanilje. Saft 
og skal tilsættes til sidst. 
Dejen kommes i en smør-
smurt form og bages ved 
170 grader i cirka 1 time.

Citronsirup
n 1 citron
n 150 g sukker
n En sjat vand
Ingredienserne kommes i 
en kasserolle og koges op, 
til sukkeret er opløst. Når 
kagen er bagt, prikkes en 
masse huller i kagen, og den 
overhældes med siruppen.

Citronglasur
n Citronsaft
n Flormelis
n Evt. frugtfarve
Den afkølede kage over-
trækkes med glasur.
Velbekomme!

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

Hver tredje  
får for lidt
Et tjek udført af Kunde-
service viser, at der i knap 
1.100 lejligheder med 
Bryggenet er oprettet for-
bindelse med en maksimal 
hastighed på 100Mbit/s. 
Det skyldes som oftest, at 
brugeren har en gam-
mel router som ikke har 
gigabit-stik til internet-
forbindelsen, men det 
kan også være på grund 
af dårlige kabler – enten 
internt i lejligheden eller i 
sjældne tilfælde i Brygge-
nets udstyr.
Bolig:net er i gang med at 
ringe rundt til de brugere, 
der har nedsat hastighed 
for at gøre opmærksom på 
situationen og give råd om 
udbedring.
Du kan selv undersøge, om 
du er berørt ved at tjekke 
specifikationerne på dit 
udstyr og evt. gennemføre 
en hastighedstest på www.
speedtest.net. 

Velkommen til 
Admiralens Gaard
Ejerforeningen Admiralens 
Gaard bliver tilsluttet til 
Bryggenet fra onsdag d. 
22. september.
På dagen vil en medarbej-
der fra bolig:net være til 
stede i ejendommen for 
at hjælpe beboerne med 
oprettelse og han vil også 
udlevere routere til de 
beboere, der ønsker at leje 
en sådan.
Velkommen til Bryggenet.

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.

Citrontræet fra 
sicilien eller måske 
Kigkurren!
Antallet af altaner på Bryggen er over 
de sidste par år steget markant. Man 
kan nærmest ikke gå nogen steder 
uden at se gamle og nye bygninger 
blive plastret til med sort koldt stål. 
Man må næsten gå med hovedet bøjet 
i skam, hvis man ikke er indehaver 
af minimum en altan på matriklen, 
og hvad er mulighederne for dem, 
som ikke er så privilegerede? Der 
følges nysgerrigt med i, hvad der 
dyrkes til kulinarisk indtagelse på de 
nyerhvervede altaner

Tekst: Stephan Øhlers 
Brooker
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Under vinterens og forårets 

hjemsendelser gik der fol-
kesport i gåture, når man 
nu ikke kunne lave andet. 
Hvis nogle af disse gåture 
blev foretaget på Bryggen, 
vil man formentlig have 
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Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Børn i naturen er jægere, 
samlere og glade børn. 
Stod 12 år i træk i som-
merferien på Skovsgård 
Gods på Langeland og så 
på børn, der fangede små-
dyr i vandhullet. Kun foræl-
drene havde telefonen oppe 
for at forevige deres poder 
med det intense jæger/
samler-blik de får.

Danmarks Naturfred-
ningsforening har lige fået 
lavet en større undersøgel-
se om børns naturvaner og 
-lyster.

87 procent har badet i 
havet. Måske kan man ud-
lede, at børn lærer at svøm-
me i skolen, at strandene 
er gode, gratis og tilgæn-
gelige, og at forældrene 
giver deres gode barndoms 
naturoplevelser videre. Ved 
siden af denne forklaring 
kunne være, at hele 11 pro-
cent af alle børn i Danmark 
af økonomiske, religiøse el-
ler kulturelle årsager ikke 
oplever vores sidste rigtig 
vilde natur. 

Kommer man på stran-
den igennem sin barndom, 
vil man automatisk opleve 
tang, tanglopper, vand-

mænd, brandmænd, små-
fisk, koldt og varmt vand, 
være glad, slå sig på sten. 
Være lidt bange når man 
enten er for langt ude, el-
ler det føles, at tangen 
trækker en ned. Alt i alt en 
masse naturoplevelser og 
robusthedsskabende ople-
velser.

Kun 37 procent har over-
nattet ude, fortæller un-
dersøgelsen. Det er smad-
der ærgerligt, da én nat i 
naturen husker man bedre 
end 1000 nætter hjemme 
i engen. Så hvis der er en-
kelte forældre på Bryggen, 
som det ikke er lykkedes 
for at sove ude endnu. Så 
er september og oktober 
perfekte tidspunkter. Det 
er ikke for varmt, der er få 
myg, solen går tidlig ned, 
og det bliver heldigvis først 
lyst efter klokken 6. Gør 
det på altanen, i et shelter, i 
et telt, i en hængekøje med 
mere, og alle disse overnat-
ningsformer kan man finde 
på Kalvebod Fælled.

78 procent af børn vil ger-
ne sidde med noget elektro-
nik som deres favoritaktivi-
tet, og det gælder sikkert 
også os voksne. Kender 
blot min gode genbo, lit-
teraten, der er på fuldkost 
med gode bøger, hvor de 

fleste – som jeg – sidder og 
ser serier eller krimier. 

De voksne synes, at de 
to største barrierer for at 
tage børnene med ud i na-
turen er tid (47 procent), 
og at børnene ej gider (31 
procent). Hvis man sidder 
tørt, varmt og trygt i sofaen 
og får dopamin ad libitum 
af spil. Ja, så er der natur-
ligvis modstand til at skal 
for eksempel i flyverdragt, 
støvler, elefanthue og ud i 
novembers regn og rusk. 
Men den kamp skal ALLE 
forældre tage og vinde – thi 
intet barn er kommet sur 
ind fra leg i naturen.

dagens lille overgreb
Det jammerlige er dog, at 
lige meget hvor røde kin-
der, hvor sjovt det var, og at 
de glemte tiden og legede 
og oplevede løs, så star-
ter kampen forfra, næste 
gang de skal ud, da den 
digitale dopamin domine-
rer. Børnetandlægen sagde 
engang, at mange mindre 
børn i et kortere eller læn-
gere tidsrum er meget uin-
teresseret i at få børstet 
tænder. Det er dagens lille 
overgreb, man må ud i. På 
samme måde må forældre 
være naturpushere. Det gi-

ver også den ”onde” voksne 
frisk luft, motion, mindre 
skærmtid – altså hvis læ-
gen ikke har ordineret 
mere skærmtid.

77 procent er blevet 
brændt af en brændenælde. 
Det er godt, at børn leger 
ude i naturen og generelt 
synes, den er ufarlig, OG så 
har de også lært én plante 
at kende. 63 procent har 
lavet bål. Det er stort, og 
bålet er naturens 72 tom-
mer-fladskærm, som alle 
skal have lov til at sidde og 
stirre ind i, blive varm, tom 
og tryg. Så hvis alt ovenstå-
ende ikke tænder jer, så lav 
i det mindste et bål en tid-
lig aften og kig også op, da 
kun halvdelen af børn har 
set nattehimlen.

NatuR

NeUMANNS 
NATUR

den digitale dopamin dominerer
Når børn bruger fiskenet, spørger de bestemt ikke om internet


