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Klare rammer for 
ordenskorps

Konservative vil have et kom-
munalt ordenskorps, der skal 
udskrive bøder til folk, der 
spiller for højt på soundboks. 
Men det kræver klokkeklare 
regler og objektive kriterier.

Nyt hejseværk til 
roklub

Amager Ro- og Kajakklub har 
modtaget en stor dona-
tion fra Spar Nord Fonden. 
Pengene skal gå til et nyt 
hejseværk i bådehallen

Trafikken skal 
tæmmes

Trods trafiksikring opleves 
krydset ved Axel Heides 
Gade stadig utrygt. August 
på 10 år har startet en un-
derskriftindsamling for at få 
lysregulering.

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Skal du sælge på Bryggen  
- Så brug din lokale  
Estate-ejendomsmægler

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
2300 København S
Telefon 3321 0004
Email 2301@estate.dk

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Din tanDlæge på islanDs Brygge

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

KLAUS MYGIND
I BORGERREPRÆSENTATIONEN

JeG ArbeJDer for brYGGeN 
PLADS tIL børN oG UNGe  
GrøN KIGKUrreN  
- Nej til souNdboxe 

Utæt 
skole 
indviet
Den nye udsko-
ling blev ind-
viet med taler og 
borgmesterbe-
søg, mens regn-
vandet dryppede 
ned fra bygnin-
gens utætte tag.
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Foto: Ricardo Ramirez



2 BRYGGEBLADET  7. oktober  2021NYHEDER

Beboerhjørnet  
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: Telefon: 20 68 11 62 (hverdage mellem 9-16)
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk
Udgiver: Bryggebladet
Redaktør: Andreas Kirkeskov (AK47) (ansv.)  
Redaktion: Maja Topsøe- Jensen, Marianne Barfod (kisser), Vanessa 
Wolter, Jørgen Østergaard, Philip Thinggaard, Victoria Bloch Blytt 
Sandstad, Hans Buhl, Mads Kristian Mikkelsen, Viktoria Fuglsang 
Semenova, Stephan Øhlers Brooker, Thomas Neumann.
Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt
Webmaster: William Gauthier
Annoncer: Andreas Kirkeskov 20 68 11 62  
DTP: Jens Burau (supergreen.dk)
Korrektur: Asger Jeppesen(aj)
Administration: Karsten Poulsen
Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk
Oplag: 9.700
Distribution: Karoline Zara Rasmussen (ansv.)
Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen, 
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn  
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.
Næste nummer udkommer: 4. november
Deadline: 28. oktober

   

  
side 14 og 17

ingen ko på flisen
Slagterens Smørrebrød og Deliktatesse er blevet bedt om at fjerne deres 
vartegn Maren Malkeko, fordi det kræver tilladelse fra kommunen at 
opsætte vareudstillinger på fortovet

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

Københavns Kommunes 
har bedt Slagterens Smør-
rebrød og Delikatesse om 

at fjerne deres vartegn – 
der går under navnet Maren 
Malkeko – fra fortovet foran 
butikken i Leifsgade. Det 
oplyser Teknik- og Miljøfor-
valtningen og uddyber, at 
der ikke er modtaget nogen 

klager over koen, men at det 
ganske enkelt er et spørgs-
mål om lighed for reglerne. 

Man må nemlig ikke op-
sætte såkaldte vareudstil-
linger på offentligt fortov 
uden at have søgt og fået 
tilladelse fra kommunen. 
Det skal blandt andet sikre 
fri passage på byens for-

tove, men også for at holde 
lidt hånd i hanke med, hvad 
der bliver stillet frem i det 
offentlige rum. Derfor har 
forvaltningen vejledt i, hvor-
dan man søger tilladelse til 
at inddrage en del af forto-
vet til koen. 

Blikfanger
Det er indehaver af Slagte-
rens Smørrebrød og Deli-
katesse Sandie Jacqueline 
Ring i fuld sving med, og 
hun håber, at Maren Mal-
keko snart kan komme til-
bage på sin plads helt ud til 
gaden. Hun undrer sig over, 
hvorfor det skulle være et 
problem til at begynde med.

– Vi oplever hver dag 
børn, der kysser og kram-
mer Maren Malkeko, når de 
kommer forbi, og turister, 
der stopper op og tager bil-
leder. Vi har rykket hende 
helt ind til muren, hvor vi 
også har vores borde og sto-
le stående, men hvor hun jo 
desværre ikke er helt lige så 
‘blikfangende’. Så håber vi, 
at kommunen godkender, at 
hun kan komme tilbage i sit 
rette element igen snart.

Vartegnet for 
Slagterens Smør-
rebrød og Deli-
katesse Maren 
Malkeko er blevet 
forvist til en plads 
helt ind til husmu-
ren, fordi der ikke 
er givet kommu-
nal tilladelse til, at 
hun kan stå ude 
på fortovet.

Kryds ved Axel Heides gade opleves 
stadig utrygt trods ombygning
August fra 4.y på Skolen på Islands Brygge oplever ofte farlige situationer i 
trafikken i krydset ved Axel Heides Gade og Artillerivej. Derfor har han allieret sig 
med sin moster og startet en underskriftindsamling for at få lysreguleret krydset

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

Selvom klokken kun er 14, 
er der allerede knald på tra-
fikken på Artillerivej. Både 
den på fire og den på to hjul. 
Store kolonner af cyklister 
kommer ud fra cykelstien 
på Fælleden og fortsætter 
over vejen mod Axel Heides 
Gade, men må stoppe ud 
for midterhellen og febrilsk 
forsøge at opnå øjenkontakt 
med bilisterne for at afkode, 
om de vil holde tilbage eller 
suse forbi. 

Ligesom hundredvis 
af andre skolebørn kører 
August på 10 år gennem 
krydset ved Axel Heides 
Gade og Artillerivej hver 
morgen på vej til skole. Han 
synes, at krydset er kaotisk, 
og han både ser og oplever 
jævnligt farlige situationer.

– I morges var der en an-
den cykel, der var tæt på at 
ramme mig, fortæller han 
og viser med en udstrakt 
hånd, hvordan en cyklist 
på vej ud på Fælleden kryd-
sede cykelstien langs Artil-
lerivej uden at orientere or-
dentligt.

– Jeg får jo helt ondt i 
maven, når jeg hører det, 
siger Marianne Christen-

sen, der er Augusts mo-
ster, og tilføjer:

– Jeg troede, at du kørte 
på stierne inde på Fælleden.

– Det gør jeg også som 
regel, men nogle gange har 
man jo lidt travlt, konstate-
rer August. 

Sammen har de to be-
sluttet sig for at prøve at 

gøre noget ved krydset. For 
August er løsningen ligetil.

– Det sikreste ville jo 
være, hvis der kom et lys-
kryds, siger han.

skriv under
Men sådan et kommer jo 
ikke af sig selv. Derfor har 

August og Marianne sam-
men oprettet en under-
skriftindsamling for etable-
ring af en lyskurv i krydset. 
Underskrif tindsamlingen 
har på godt 14 dage fået 129 
støtter. Flere af medunder-
skriverne fremhæver, at 
det er vanskeligt og farligt 
at krydse Artillerivej som 

cyklist, og enkelte undrer 
sig over, hvorfor man har 
prioriteret at etablere et 
lyskryds ved Hilmar Bauns-
gaards Boulevard længere 
mod syd, hvor trafikken 
ikke er nær så hektisk.

Helt sikkert
Ønsket om et lyskryds er 
ikke nyt; det har været 
fremført i årevis. Alligevel 
blev dén løsning fravalgt, 
da krydset blev ombygget 
for at forbedre trafiksikker-
heden i 2020. Det til trods 
for at 32 ud af de 34 hørings-
svar, der blev indsendt i for-

bindelse med den politiske 
beslutning, gav udtryk for, 
at den valgte løsning ikke 
var tilstrækkelig, og at der 
var brug for lysregulering. 

Men forvaltningen vurde-
rede dengang, at den valgte 
løsning, hvor man blandt 
andet rettede Axel Heides 
Gade ud og etablerede en 
midterhelle på Artillerivej, 
var den sikreste løsning.

– Vi har sammen med 
vores rådgivere vendt og 
drejet flere forskellige ideer 
til muligheder for, hvordan 
en signalregulering kunne 
etableres, men fagligt set 
får vi altså den bedste, 
sikreste og mest smidige 
trafikafvikling uden sig-
nalregulering. Det lokale 
ønske om signalregulering, 
vurderer vi, bunder i et be-
hov for større tryghed og 
overskuelighed i krydset, 
og det er netop også formå-
let med den løsning, som vi 
nu etablerer, skrev enheds-
chef i Teknik- og Miljøfor-
valtningen Simo Brückner 
dengang i en mail til Bryg-
gebladet.

August og Mariannes 
underskriftindsamling kan 
findes på skrivunder.net – 
‘Lyskryds ved Axel Heides 
Gade, Artillerivej’.

August og hans 
moster Marianne 
Christensen søger 
lokal opbakning til 
deres ønske om 
at få lysreguleret 
krydset ved Axel 
Heides Gade og 
Artillerivej.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det var med let bøjet hoved, 
da sektionsdirektør i MT 
Højgaard Martin Lose tog 
ordet ved den officielle ind-
vielse af den nye udskolings-
bygning på Artillerivej. Alle 
deltagerne ved receptionen 
var nemlig kort forinden pas-
seret igennem skolens spise-
område, hvor lange, gennem-
sigtige plastikposer hang 
ned fra ovenlysvinduerne i 
loftet for at føre indsivende 
regnvand ned i et par store 
plastikspande på gulvet. Der 
trænger nemlig vand ind i 

den nye bygning, og det har 
der faktisk gjort, siden den 
stod færdig tidligere på året.

– Det er super ærgerligt, 
at vi har de her udfordrin-
ger. Men det skal løses, og 
det gør vi alt, hvad vi kan 
for at gøre, forsikrede han 
og fortsatte:

– Vi havde håbet, at sko-
len ville være stueren nu, 
men der kommer stadig 
vand ind enkelte steder. 
Men det får vi kontrol med. 

Når regnen regner 
oppe på taget
Ifølge et nyhedsbrev ud-
sendt af Økonomifor-

valtningen arbejder MT 
Højgaard løbende med at 
finde utætheder og tætne 
taget, for at holde vandet 
ude. Det sker blandt andet 
ved opskæring af beton-
overf lader i skolegården, 

der som bekendt ligger på 
taget af bygningen. Beto-
nen bliver skåret op om-
kring brønde, døre, trap-
per samt langs kanten til 
facaden. I den forbindelse 
leder MT Højgaards folk 
efter huller, som de så 
tætner og derefter hælder 
vand ud over for at teste, 
om de holder tæt. 

Det har imidlertid vist 
sig svært at finde årsagen 
til lækagerne, så arbejdet 
forventes at fortsætte ind i 
efteråret.

– Jeg håber at det her in-
termezzo, vi har lige nu, bli-
ver en bisætning i skolens 
historie, afsluttede Martin 
Lose sin tale ved indvielsen.

NYHEDER

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Sønderbro 
Frugthave 
Skal åbnes Fredag d. 15. Oktober 

Kl 15.00 - På plænen v/Bålstedet

Hilsen Hf. Sønderbros Frugtpresse gruppe, sponseret af Hf. Sønderbro,
Amager Vest Lokaludvalg, Friluftsrådet, Københavns Kommunes Partnerskabstræer. 
Samarbejdspartnere: Hf. Nokken, Hf. Lille Nok, Hf. Økohaverne, Hf. Prøvestenen.

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

D A N S K E  O S T E
O

P
A

T
E
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Hver mandag og tirsdag
Stegt flæsk

m / persillesovs og kartofler ad libitum  140 kr

Bryggens Spisehus – Kulturhuset 
Islands Brygge 18 – 2300 København S

Ugens ret
6 til 10 oktober
Onsdag til Søndag  
fra kl. 11:30
Flæskesteg  
m. brune / hvide kartofler, 
rødkål og brun sovs   
140,-

13 til 17 oktober
Onsdag til Søndag fra kl. 
11:30
Smørstegt krebinetter  
m. stuvede grøntsager, 
kartofler og brunsovs  
140,-

20 til 24 oktober
Onsdag til søndag  
fra kl. 11:30 
Vildtgryde af 
hjortekølle 
m. rodfrugter og svampe 
dertil kartoffelkompot og 
tyttebær  150,-

27 til 31 oktober
Onsdag til søndag  
fra 11:30
Kylling i karry  
med ris og mango chutney  
120,-

Fællesmiddag på Bryggen
6. oktober kl. 18:00 og 3. 
november kl. 18:00
Dagens ret + vin: 110 kr. 
/ Kun mad: 80 kr.

Børn mellem 5 - 12 år 
spiser med til halv pris.
For tilmelding skriv til: 
bryggemiddag@gmail.com

de to nye tårne
I starten af 2022 skyder endnu to boligtårne op på det sydlige Islands Brygge, 
når byggeriet af Havnebryggen Capella går i gang. I den forbindelse inddrages 
dele af midterrabatten på Hilmar Baunsgaards Boulevard til skurby
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

To nye boligtårne på 40 me-
ter og 12 etager skyder efter 
planen i vejret i løbet af 2022. 
Bygningerne, der har fået 
navnet Havnebryggen Ca-
pella, kommer til at rumme 
66 boliger, der er bæredyg-
tighedscertificeret til guld-
niveau i DGNB-systemet.

Byggeriet går i gang i 
starten af 2022, og i den 
forbindelse vil en del af mid-
terrabatten på Hilmar Bau-
nsgaard Boulevard blive ind-
draget til skurby. Hvad det 
præcis kommer til at betyde 
for trafikken i området kan 
PensionDanmark ikke sige 
noget konkret om endnu.

CApellA:

n Capella er den klareste 
stjerne i konstellatio-
nen Kusken og er den 
tredje-klareste stjerne på 
den nordlige halvkugle. 
Havnebryggen Capella 
slutter sig til rækken af 
bygninger med stjerne-
navne, der tæller Polaris, 
Pollux, Castor og Siris.

To nye bolig-
tårne er på vej 
på hjørnet af 
Islands Brygge 
og Hilmar 
Baunsgaards 
Boulevard.

Når det regner på skolen, 
drypper det på eleverne
Den spritnye udskolingsbygning på 
Artillerivej er utæt, og der drypper 
regnvand ned i både idrætshallen og 
skolens spiseområde. Entreprenøren 
bag skolen, MT Højgaard, beklager 
og knokler for at udbedre fejlene

siden skolens åbning 
efter sommerferien 
er der løbet regnvand 
gennem taget og ned i 
skolens spiseområde og 
idrætshal

er professionel inde for  
skadedyrsbehandling

har du skægkræ,  
kakerlakker, mus, rotte.
Ja alt inde for skadedyr.

så er vi på pletten.

tlf. 50 41 52 00 - jwskadedyr.dk - info@jwskadedyr.dk
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det bliver snart meget let-
tere at få både både og ka-
jakker i vandet og tilbage 
på plads igen efter endt 
træning, når Amager Ro- og 
Kajakklub anskaffer sig et 
nyt hejseværk. Det nye sy-
stem skal gøre det lettere at 
komme til klubbens største 
og tungeste både, der kan 
veje helt op mod 80-100 kilo.

– Det er der selvsagt 
nogle, der synes er svært 
og tungt at få ned. Derfor 
er der mange både, vi ikke 
får brugt så ofte, forklarer 
rochef i klubben Carina Bi-
schoff og uddyber:

– Nogle af dem står på 
bådvogne, som man lige 
kan trille ud til vandet. Men 
for at få plads til bådparken 
ligger nogle af bådene i lag 
og nogle på hylder ret højt 
oppe.

Junior, senior
Men fremover bliver selv 
de tungeste inriggere let til-
gængelige for alle klubbens 
medlemmer. Også junior- 
og seniorroere, der ellers 
godt kan kæmpe lidt med 
de store både. I de kom-

mende uger skal klubbens 
bestyrelse nemlig ud og 
investere i et spritnyt hejse-
system, der skal gøre det let 
at løfte både ned fra selv de 
øverste hylder.

Investeringen er mulig-
gjort af en stor donation på 
60.000 kroner fra SparNord 
Fonden, der blev uddelt i 
klubhuset til lyden af cham-
pagnepropper.

– Det kan være svært at 
få klubber og foreninger til 
at løbe rundt; især hvis man 
har større projekter, man 
ønsker at føre ud i livet. Så 
det er dejligt, at vi kan hjæl-
pe jer videre med jeres hej-
seværk, sagde afdelingsdi-

rektør i Spar Nord Amager 
René Egerup Bendtsen da 
han overrakte den ceremo-
nielle kæmpecheck.

Banken Spar Nord og 
Spar Nord-fonden er ad-
skilte størrelser, og René 
Egerup Bendtsen har ikke 
noget at skulle have sagt i 
udvælgelsen af modtagere 
af donationer.

– Men jeg får lov til at 
komme ud og være jule-
mand på dage som i dag, 
sagde han med et stort grin.

Nu mangler klubben kun 
at indhente tilbud og lave 
en aftale med en af de kun 
to smede i Danmark, der 
laver netop denne type hej-

seværk. Carina Bischoff  
glæder sig til snart at kunne 
tage systemet i brug:

– Det kommer også til 
at give os plads til endnu 
flere både i bådhallen. Ama-
ger Ro- og Kajakklub er jo 
ikke i en situation, hvor vi 
bare kan udvide. Vi har den 
plads, vi har.

NYHEDER
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parkering
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

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

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

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

henvendelse: aps freden-invest, hambros allé 1,  
2900  hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

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

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

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

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

60.000 kroner til nyt hejseværk
Amager Ro- og Kajakklub får donation på 60.000 kroner fra SparNord-
Fonden til nyt hejsesystem i klubbens bådhal

Med en økonomisk 
håndsrækning fra Spar 

Nord-fonden kan Amager 
Ro- og Kajakklub snart 
installere et nyt hejse-
system, der skal gøre 

bådene på øverste hylde i 
bådhallen let tilgængelige.

info: bryggens.dk - booking: info@bryggens.dk
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Med politiforliget fra decem-
ber 2020 fik landets kommu-
ner mulighed for at oprette 
ordenskorps, der skal have 
mulighed for at udskrive 
bøder til borgere, der forbry-
der sig mod ordensbekendt-
gørelsen ved eksempelvis 
at spille høj musik til gene. 
Men korpset har lange ud-
sigter, da der ikke blev afsat 
penge ved forhandlingerne 
om budgettet for 2020. Til 
stor frustration for den kon-
servative gruppeformand 
Jakob Næsager.

– Det glæder mig, at po-
litiforliget er indgået, og 
jeg håber, at københavns 
Kommune vælger at gøre 
brug af muligheden for at 
oprette ordenskorps. Men 
det plager mig, at der ikke 
er sat en eneste krone af 
på budgettet, sagde Jakob 
Næsager, da han i fredags 
havde taget sin formand 
Søren Pape Poulsen med 
til Bryggen for at drøfte de 
bekymringer og ønsker til 
korpset, som naboerne til 
Havneparken har. 

Den tidligere justitsmi-
nister forhandler nemlig 
netop nu med de øvrige 
partier bag politiforliget 

om rammerne for blandt 
andet et muligt kommu-
nalt ordenskorps. Og det 
er ikke helt klart, hvilke 
beføjelser det bør have, 
hvis de skal kunne gøre en 
forskel.

– Politiet kan foretage 
skøn. Men når vi har med et 
kommunalt ordenskorps at 
gøre, så kan de kun udskri-
ve bøder på baggrund af ob-
jektive kriterier, forklarede 
Søren Pape Poulsen.

Hvor politiet kan lave en 
vurdering af, hvorvidt en 
soundboks i Havneparken 
spiller så højt i Havnepar-
ken, at det er til gene, så 
skal rammerne for ordens-
korpset være så firkantede, 
at de kun skal vurdere, om 
en regel er overtrådt eller 
ej. Hvis der eksempelvis er 
totalforbud mod musikaf-
spilning efter klokken 22 
og nogen alligevel tænder 
en soundboks, så vil ordens-
korpset kunne finde bøde-
blokken frem.

privat område
Derudover må et ordens-
korps, som det ser ud nu, 
ikke bevæge sig ind på pri-
vat område. Men en stor del 
af Havneparken er jo også 
privatejet.

– Det giver god mening, 
at ordenskorpset ikke skal 

gå ind på privat grund. Men 
når der er tale om private 
arealer med offentlig ad-
gang, så er det jo en anden 
sag, sagde Søren Pape Poul-
sen. 

Støjproblemerne er imid-
lertid ikke begrænset til 
selve Havneparken, hvor 
der ellers er blevet indført 
skærpede støjregler. Folk 
har derfor mulighed for at 
tage deres soundboks under 
armen og rykke festen over 
på legepladsen ved havnen 
eller på området nærmest 
Langebro, hvor de skær-
pede regler ikke gælder, 
ligesom det også har været 
et problem, at folk kommer 
gående med tændte sound-
bokse gennem Njalsgade på 
vej fra metroen til Havne-
parken. 

NYHEDER

Man.- Fre.: 9.30-17.00. Lør.: 09.00-14.00.  
Leifsgade 17, 2300 København S. Telefon: 93 99 11 89

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

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

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,-)

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

BRUNCH TILBUD
7 forskellige ting inkl. et valgfrit shot.

Normalpris: 198 kr.

Din pris 111,-
Medbring annoncen for at få rabatten. Gælder kun t.o.m. oktober 2021.

find os på:

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

FA
C
EB

LA
D

ET

pure Tea Copenhagen - islands Brygge 63 A 3th - 2300 kBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

Pure Tea e-butik
økologisk te af rene teblade uden tilsætning 
af aromastoffer importeret fra kina
Te-meditation alle hverdage mellem 12-13 
og gratis te-smagning første  og sidste 
fredag i måneden mellem 14-16 efter aftale. 

Konservative kræver 
klarhed om ordenskorps
Vejen er banet for oprettelsen af et 
kommunalt ordenskorps, der skal sikre 
ro i blandt andet Havneparken. Men 
der er fortsat ikke afsat penge, og det 
er uklart, hvilke beføjelser korpset kan 
få. Den Konservative partiformand 
Søren Pape Poulsen lagde vejen forbi 
Islands Brygge for at blive klædt på 
inden de videre forhandlinger om 
rammerne for korpset

gruppeformand for Det 
Konservative Folkeparti på 
Københavns Rådhus Jakob 
Næsager og hans formand 
Søren Pape Poulsen havde 

sat Bettina Hartmann og 
Lissi Rolandsen, der har 

kæmpet en årelang kamp 
mod larm i Havneparken, 
stævne i kulturhuset til en 

snak om støj og ordens-
korps.
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“i ethvert 
menneske er der en 
lille stump historie”
Svetlana Aleksijevitj er anerkendt verden over 
for hendes evne til at skildre livet under og efter 
Sovjetunionen gennem individers erfaring. Med hendes 
vidnesbyrdromaner bevæger hun sig på grænsen mellem 
reportage og fiktion. I 2015 modtog hun Nobelprisen 
i litteratur, og i denne måned har hun modtaget 
Sonningprisen på Københavns Universitet. I den 
forbindelse svarede hun på spørgsmål fra studerende på 
Søndre Campus på Islands Brygge

Tekst: Viktoria Fuglsang 
Semenova
Illustration: Christoffer Gertz 
Bech
redaktion@bryggebladet.dk

Den belarusiske journalist 
og forfatter Svetlana Alek-
sijevitj, der står bag bøger 
som ’Krigen har ikke et 
kvindeligt ansigt’ og ’Bøn 
for Tjernobyl’ vandt i 2015 
Nobelprisen i litteratur, og 
den 23. september fik hun 
overrakt Københavns Uni-
versitets Sonningprisen. I 
den forbindelse kom hun en 
fredag eftermiddag ud på 
Københavns Universitet på 
Islands Brygge til en Q&A 
for studerende. 

Gennem oversættelse af 
studielektor Mads Büchert 
Eskildsen, KU, kunne stu-
derende fra Det Humanisti-
ske Fakultet stille spørgs-
mål til Svetlana Aleksijevitj, 
der er kendt verden over for 
hendes vidnesbyrdroma-
ner. Hun beretterede om 
sit forfatterskab, kvinder i 
krig, Belarus i 2021 og om 
at give en stemme til alle.

ingen har monopol på 
sandheden
Svetlana Aleksijevitj er ble-
vet rost for at bevæge sig i 
genren, hvor tidligere sov-
jetborgeres stemmer bliver 
til kollektivfortællinger og 
får en stemme i historien. 

– Jeg skriver ikke speci-
fikt om gamle eller unge 
mennesker. Hvis man be-
skæftiger sig lidt med filo-
sofi, så ved man, at der ikke 
findes anden tid end nutid, 
og i ethvert menneske sid-
der der både et gammelt 
menneske, et ungt menne-
ske og et barn. Lige nu skri-
ver jeg på en bog om den 
røde utopi. Men det er ikke 
en historisk bog. Jeg har 
beskrevet konkrete men-
neskers historie, fortæller 
Svetlana Aleksijevitj.

– Det, der interesserer 
mig, er, hvad mennesket fø-
ler, og hvad mennesket gen-
nemlever. Menneskets følel-
sesverden. Jeg er optaget af 
disse ting i menneskets liv, 
idéen om den tid og det, der 
foregik dengang. Vi snakker 
Anden Verdenskrig, Tjerno-

byl, Det store kommunisti-
ske imperiums opløsning 
og alt det, der var i denne 
verden. I ethvert menneske, 
gamle som unge børn, er 
der en lille stump historie. 
Mit mål har været at lave en 
roman af stemmer, hvor en-
hver stemme kan udskrive 
sine sandheder. For der er 
ikke nogen der har monopol 
på sandheden, på hvad der 
er rigtigt eller forkert, og for 
at høre om denne her tid så 
har det været nødvendigt at 
spørge så mange mennesker 
som overhovedet muligt. 

Krigens ansigtsløse 
kvinder
Omkring 800.000 kvinder 
deltog under Den Røde Hær 
på lige fod med mændene i 
krigen mod tyskerne. De 
havde blandt andet funk-
tioner som partisaner, sol-

dater, snigskytter og mine-
ryddere. Da de kom hjem, 
sårede af krigen, blev de tit 
mødt med mistro, hvorimod 
mændene blev mødt med 
anerkendelse. Kvinderne 
blev stille, alt imens krigens 
og sejrens historie blev et 
mandsdomineret narrativ. I 
1985 skrev Svetlana Aleksi-
jevitj den prisbelønnede bog 
’Krigen har ikke et kvinde-
ligt ansigt’, vidnesbyrdro-
manen om kvindelige sov-
jetiske soldaters deltagelse 
i Anden Verdenskrig.

– Anden Verdenskrig var 
en anden tid, og kvinder 
havde svært ved at forblive 
kvinder. Det var ikke alle, 
der var parate til krigen. 
De blev gjort parate, ved 
at man klippede dem som 
drenge. Det vil sige, at man 
klippede deres lange hår af, 
og så fik de, det værste man 
kunne give en kvinde: Man-

debukser og kæmpestore 
støvler, for der var ikke 
støvler i størrelse 37, forkla-
rer Svetlana Aleksijevitj og 
fortsætter:

– Derfor skulle man vir-
kelig prøve at finde ind til 
det kvindelige for at forblive 
kvinde under disse vilkår. 
Jeg kan huske en kvinde, 
der fortalte, at da de indtog 
Prøjsen, gjorde de holdt og 
overnattede i et hus, hvor 
der var en masse flot da-
metøj. Alle de her kvinder 
valgte en flot BH, en kjole 
eller en trusse og lagde sig 
til at sove i det, for om ikke 
andet: Så natten over være 
kvinde. Det havde de ikke 
rigtig mulighed for ellers, 
forklarer Aleksijevitj.

Tæt på livets tilblivelse
Om kvinder i krig forklarer 
Aleksijevitj, at de ser, hvem 

de slår ihjel igennem sigte-
kornet, og hun gengiver en 
beretning fra hendes erin-
dringsarbejde:

– Der var en kvindelig 
sovjetisk finskytte, der 
engang fortalte mig: ‘’Jeg 
kunne se en ung, smuk tysk 
officer gennem sigtekornet, 
og der gik lang tid, inden 
jeg formåede at trykke på 
aftrækkeren. Det var først, 
da der var en, der begyndte 
at råbe en befalingsordre, 
og så faldt den tyske officer, 
og jeg kastede op.’’

Til dette tilføjer Svetlana 
Aleksijevitj konstaterende:

– Kvinder er ikke et pro-
dukt af krig og er ikke op-
draget til krig. Kvinder er al 
for tæt på livets tilblivelse.

Belarus 2021
Svetlana Aleksijevitj fort-
sætter den dag i dag med at 
indsamle folks erindringer. 

Også når det gælder re-
volutionen i Belarus, som 
begyndte i august 2020 som 
resultat af Aleksander Lu-
kasjenkos fortsatte greb om 
magten.

– Jeg skriver om revolu-
tionen, og det er lykkedes 
mig at få noget materiale ud 
af landet. Jeg blev heldigvis 
ikke tjekket på grænsen. 
Der er mange fra Belarus, 
der har forladt landet, cirka 
90.000 mennesker, og de 
folk kan man så møde i ek-
sempelvis Berlin, Ukraine 
og Polen. Der er mange, der 

sender mig deres erindrin-
ger, forklarer Svetlana Alek-
sijevitj, der selv bor i Berlin 
for tiden. 

Til et spørgsmål fra en 
studerende om hvorvidt 
Svetlana Aleksijevitj er op-
timistisk eller pessimistisk 
omkring fremtiden i Øst-
europa, svarede hun:

– Jeg er dokumentarisk, 
så jeg er hverken optimist 
eller pessimist. Jeg er en 
form for refleksion af det, 
der foregår.

soNNiNgpriseN 
2021:

n Sonningprisen gik i år til 
den belarusiske forfat-
ter Svetlana Aleksijevitj. 
Københavns Universitets 
Sonningprisen på 1 mil-
lion kroner er Danmarks 
største kulturpris. 
Svetlana Aleksijevitj 
blev anerkendt for sine 
fortællinger baseret på 
beretninger fra sovjeti-
ske borgere og hendes 
arbejde som medlem af 
den belarusiske opposi-
tions koordinationsråd, 
hvis mål er at sikre et 
fredeligt politisk skifte i 
landet

sVeTlANA 
AleKsiJeViTJ (f. 1948)

n Svetlana Aleksijevitj er 
uddannet journalist i 
Minsk og har gennem 
sit arbejde skabt sin stil 
indenfor vidnesbyrd-
genren. Hendes værker 
er resultatet af hund-
redvis af interviews og 
personlige fortællinger 
fra borgere. Hun blev i 
2015 tildelt Nobelprisen 
i litteratur "for hendes 
mangestemmige værk, 
et monument over 
lidelse og mod i vor 
tid". Hendes bøger er 
et produkt af det 20. år-
hundredes store krige og 
katastrofer, og hendes 
værker synes at give en 
stemme til det utal af 
skæbner, der ellers ville 
blive glemt.

den nobelprisvin-
dende journalist og 
forfatter Svetlana 
Aleksijevitj tog imod 
spørgsmål fra stude-
rende på humaniora 
på KU, da hun var 
i København for at 
modtage Sonning-
prisen.





Halloweenjagt
I Bryggens Butikker

WANTED

REWARD

..................................................................
2021..................................................................

Aflever en seddel i halloween-postkassen ved 
Egils Deli inden 31. oktober med: 

1. navn 
2. telefonnummer 

3.Skriv hvilke butikker du har 
fundet halloweenlamperne i 

10-31 oktober

..................................................................Trækkes lod om en stor skål slik

Find min. 20 halloween græskarlamper 
rundt omkring i bryggens butikker

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

– Det har været dejligt at 
starte på denne her virkelig 
flotte skole, indledte Ada fra 
7.Y og blev suppleret af Ella 
fra parallelklassen 7.U:

– Men der har også væ-
ret nogle ulykker. I starten 
af skoleåret var der ingen 
bøger, ingen computere, 
og kopimaskinerne virkede 
ikke.

– Der var også vandskade, 
og i det hele taget var sko-
len ikke klar til, at vi skulle 
starte, fortsatte Ada, inden 
Ella rundede af i en mere 
optimistisk tone:

– På trods af alt det har 
det været en rigtig god op-
levelse at starte. 

efternøler
De to piger sidder i elev-
rådet på Skolen på Islands 
Brygge og var inviteret til 
at tale ved den officielle 
indvielse af den nye udsko-
ling, der slog dørene op for 
eleverne for første gang i 

august. Selvom indvielsen 
overordnet var præget af op-
timisme og glæde ved langt 
om længe at have indtaget 
bygningen, var det også 
svært at komme uden om, 
at der rundt omkring stod 
drypspande og opsamlede 
regnvand, der sev ind fra 
det utætte tag. Opstarts-
vanskelighederne blev dog 
italesat allerede i skoleleder 
Aase Marie Hammers vel-
komsttale:

– Skolen på Islands Bryg-
ge er faktisk halvgammel; 
den blev 50 i år. Nu har vi så 
fået en efternøler. Det kan 
godt være hårdt at få en lille 
ny, især når man er kommet 
op i årene. Der kan være 
søvnløse nætter, og der kan 
komme børnesygdomme. 
Men der er også mange 
glæder ved at lære sådan en 
lille ny at kende, sagde hun 
og fortsatte:

– De børn som i starten 
af processen var med til at 
beskrive deres ønsker til sko-
len, de er for længst gået ud, 
men jeg er sikker på, at de 
elever, der går her nu, synes, 
at det er blevet en okay skole. 

Kraftcenter

Børne- og ungdomsborg-
mester Jesper Christensen 
(S) var allerede på besøg 
på skolen kort efter over-
dragelsen i foråret, men 
virkede begejstret for at 
komme tilbage og opleve 
skolen med inventar og ikke 
mindst med elever og perso-
nale.

– Det er blevet en fanta-
stisk flot skole, og jeg tror, 
at når I har taget den i brug 
og har fundet ud af, hvordan 
I vil gøre den til jeres egen, 
så vil den åbne sig og give 
mange gode muligheder. 
Jeg synes, at det er et ek-
sempel på, at man godt kan 
lave anderledes skoler. I er 
jo en af frontløberne på at 
lave skoler målrettet til de 
ældste elever. Skolen her er 
indrettet til, at der måske er 
knapt så mange løbehjul el-
ler ting, man kan falde over 
på legepladsen … eller … 
skolegården. Den er indret-
tet mere efter jeres behov, 
sagde han og applauderede 
også skolens udformning 
til trods for den vanskelige 

byggegrund, den ligger på:
– Det er en særlig ud-

fordring at bygge skoler i 
København. Vi er mange i 
byen, og pladsen er trang. 
Denne her grund er trekan-
tet, og det giver nogle udfor-
dringer. Men når man står i 
et rum som dette eller oppe 
på taget og kigger ud over 

KBH, så er det en fantastisk 
følelse. 

Han sluttede af med at 
fremhæve, hvilke mulighe-
der skolens lokaler og ikke 
mindst idrætshallen giver 
for fritidslivet efter skoletid.

– Jeg har en forventning 
om, at skolen vil blive et 
kraftcenter i denne del af 
byen og vil være endnu 
mere end en skole. 

Den forventning tilslutte-
de kultur- og fritidsborgme-
ster Franciska Rosenkilde 
(ALT) sig, da hun tog ordet:

– Det her er en ny måde 
at bygge skole på, hvor vi 

også indtænker fritidslivet, 
og hvad vi ellers har af til-
bud til borgerne, når nu vi 
er så mange københavnere, 
der skal dele byens arealer. 
Det at få en idrætshal og en 
madskole med ind i skolen 
giver et andet rum og nogle 
flere muligheder for at dyr-
ke fællesskaber og interes-

ser, sagde hun og tilføjede:
– Jeg er sikker på, at de 

børnesygdomme, som vi er 
opmærksomme på, nok skal 
gå over.

lockdown og lockers
For eleverne var det dog 
langt mere jordnære ting, 
der vakte begejstring, som 
læreren Johanne Sjöstrøm 
kunne berette:

– Under lockdown havde 
vi mange turdage, og frem 
mod sommerferien blev 
mange af turene rettet den-
ne her vej, fordi der var så 

stor spænding og glæde om-
kring, hvad det var for en 
skole, der var på vej, fortalte 
hun og tilføjede:

– Særligt taget i solen dra-
gede. Og så var der store 
forventninger til de store, 
fantastiske ‘lockers’, som I 
kunne få lov til at indtage. 
Det var næsten, som om de 

nye faglokaler ikke var så 
vigtige; man skulle skynde 
sig op og se de lockers. Nu 
er man lidt mere stor, man 
har sin egen afdeling med 
sit eget skab, og man går fra 
lokale til lokale.

SKOLE

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

skoleindvielse trods børnesygdomme
Samtlige talere ved indvielsen af den nye udskoling på 
Artillerivej 130 nævnte de mange startvanskeligheder, der 
har været, siden skolen blev taget i brug efter sommerferien. 
Men der var også store forhåbninger til skolen som centrum 
for skole- og fritidsaktiviteter for hele bydelen

Både børne- og ungeborg-
mester Jesper Christensen 

(S) og kultur- og fritids-
borgmester Franciska Ro-
senkilde (ALT) deltog ved 

indvielse. Overborgmester 
Lars Weiss (S) var også på 

programmet, men måtte 
melde afbud.
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Må det bedste 
pokerfjæs vinde

Poker er en folkesport, der 
spilles bedst indendørs. 

I rusk og regn sidst i 
september husede Casino 

Copenhagen hundredvis 
af håbefulde spillere. De 
kom fra hele landet, og 

sågar fra udlandet, til 
danmarksmesterskaberne 

i poker. Bryggebladet 
kiggede med over 

skuldrene i dysten om 
førstepladsen  

på 850.000 kroner

Af Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez og 
Danske Spil Poker
redaktion@bryggebladet.dk

Harry's Pølser holder klos 
op ad indgangen til kasi-
noet. Man skulle tro, at en 
stime af spillefugle var flø-
jet forbi og dumpet en pøl-
sevogn ned på Artillerivej. 
"Ingen pølser indenfor", 
formaner et skilt på skyde-
dørene ind til receptionen. 
Jeg modstår fristelsen og 
går direkte ind i kasinoet til 
årets DM i Poker.

For hvert trin op ad vin-
deltrappen bliver jeg mere 
og mere dulmet af en kvid-
rende baggrundslyd. Den 
kommer oppe fra første 
sal, en behagelig raslen fra 
tusindvis af pokerjetoner, 
som lyden af katolske ro-
senkranse. Jetonerne ligger 
i hænderne på de 258 håbe-
fulde deltagere ved lørda-
gens Main Event. 

dunst i luften
Et gyldent tivoliskær kaster 
sig ned fra loftet, over de 
28 tætpakkede pokerborde 

i kasinoets Ballroom. Om-
kring hvert bord sidder ni 
spillere og en professionel 
dealer. Luften er lettere 
dunstig og minder mig om 
dunkle internetcafeer med 
teenagersved. Til poker er 
det dog mest midaldrende 
mænds sved, og en hurtig 
scanning af rummet be-
kræfter da også min for-
dom om kønsfordelingen: 
cirka én kvinde for hver 20 
mænd. 

Udklædningen der 
udeblev
Til gengæld bliver min for-
dom om pokerturneringer 

som noget med skæg og 
blå briller gjort til skamme. 
En stråhat hist, en hawaii-
skjorte hér, er hvad det kan 
blive til. En del sidder med 
hovedtelefoner på, til de 
forhåbentligt mange timer 
i det store udskilningsløb. 
Enkelte har pokerfjæset 
gemt bag mundbind.

pokerøkonomien
Alle har kvalificeret sig til 
slutrunden på hver deres 
måde. Nogle på nettet, an-
dre ved kvalifikationsturne-
ringer rundt i landet. Det er 
bestemt ikke gratis at delta-
ge, for præmiepengene skal 
jo komme et sted fra. Mens 
nogle har betalt håndøre og 
kæmpet sig frem, har andre 
købt sig ind fredag for 4.000 
kroner eller i dag lørdag for 
14.000 kroner.

Veksler 35 kroner til 
trekvart million
Uanset størrelse kan et ind-
skud hurtigt vise sig det 
hele værd. Eller snarere, 
først efter snesevis af timer 
ved bordet. Til sidste DM i 
Poker brugte unge Alexan-
der Hansen sølle 35 kroner 
på at være med. Han stak til 
sidst af fra finalebordet med 
den nette sum af 747.450 
kroner.

pokersultne danskere
Op til start lørdag eftermid-
dag var der over 60 på ven-

teliste, hver især klar med 
de 14.000 kroner og håbet 
om en afbudsplads. Den 
enorme deltagelse i år har 
da også fået førstepræmien 
op på 850.000 kroner. Det 
er eksempelvis heller ikke 
kedeligt at blive nummer 
13, hvilket giver et halvt 
hundrede tusinde dejlige, 
skattefrie danske kroner. 
En placering som nummer 
63 udløser 15.400 kroner.

– Deltagelsen i år har slå-
et alle rekorder, siger Ricky 
Møller, marketing manager 
hos Casino Copenhagen. 

Faktisk var der så meget 
at lave på førstedagen fre-
dag, at turneringsleder Lars 
Mikkelsen for en stund trak 
sig fra eftermiddagens ses-
sion til en velfortjent lur.

– Normalt er det ellers 
lidt af en hyggeturnering, 
fortæller Ricky Møller. 

sølvræven fra greve
For enden af salen, som et 
alter inderst inde, står fi-
nalebordet og tager imod 
spot- og kameralys fra alle 
vinkler. Der livestreames 
fra bordet via Danske Spils 
hjemmeside rundt til de 
danske stuer. Ved dette 
bord sidder profilerne, 
blandt dem pokerstjernen 
Theo Jørgensen. I dag stil-
ler "Sølvræven fra Greve" 
op i hyggeturneringen iført 
en lysegrå, rund hat med 
flad top og tynd kant. Han 
ryger dog tidligt ud af tur-
neringen.

Udrensning i feltet  
og i luften

Søndag følger jeg lidt med 
på computeren. Fra hjem-
mestuen nyder jeg kommen-
tatorernes poker-nørderi og 
fansenes energi i chatvindu-
et. Feltet kommer ned på 94 
deltagere og sidenhen 18, 
klar til mandagens finaler. 

Jeg stikker forbi Ball-
room igen mandag efter-
middag. Der er som regel 
ikke vinduer på kasinoer, 
men alligevel virker luften 
renset. Men vi er jo også 
nede på ti mand, fem ved 
hvert bord. Cirka samme 
antal tilskuere følger in-
tenst med, mest venner og 
familie. Nogle bider negle 
fra behørig afstand, mens 
andre lusker rundt og nær-
mest kigger spillerne over 
skuldrene og ned på deres 
mobiler.

de danske 
overraskelser 
Stemningen er nærmest 
andægtig, nu hvor de store 
penge snart skal fordeles. 
Eller det vil sige en gang i 
aften eller nat. Eneste bag-
kant er kasinoets åbningsti-
der. Som poker-ignoramus 
er jeg i vildrede. Hvor er ar-
tiklen på vej hen? Jeg lister 
mig hen til eftermiddagens 
turneringsleder Patrick 
Gilbert, der går rundt og fø-
rer tilsyn med de to borde. 
Han må da have noget til 
mig. Hviskende fisker jeg 

Tænksom. 
De kvindelige 
deltagere var 
i undertal, og 
desværre nåede 
ingen af dem 
finalebordet.
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et sportsjournalistisk go-to 
spørgsmål op: 

– Er der nogen overra-
skelser?

– Jeg er overrasket over, 
at der er så mange danske 
spillere tilbage, hvisker bri-
ten tilbage.

"danmarks"-
mesterskaberne
Hov! Hvad? Danske? Er det 
ikke danmarksmesterska-
berne, vi er til? Det går op 
for mig, at det lydlige bag-
grundstæppe af raslende je-
toner i dag er erstattet af en 
lige så behagelig summen, 
ja ligefrem hørbar samtale 
hen over bordene. Og no-
get af den er på engelsk og 
svensk. 

De danske spillemyndig-
heders værdisæt tillader 
ikke diskrimination, får 
jeg at vide. Det gælder hel-
ler ikke nationalitet. Det 
er med andre ord et dan-
marksmesterskab for både 
amagerkanere og ameri-
kanere, svendborgensere 
og svenskere. Der deltager 
endda nogle stykker fra det 
pokergale Tjekkiet.

den aktive svensker
En bestemt deltager stikker 
ud. Svenske Fidan Zahiti 
er iført grønt halstørklæde 
og endnu grønnere tophue. 
Han er hele tiden i gang, 
især uden for sin tur, med 
verbalt at føle sine modstan-
dere på tænderne og aflæse 

dem. Han har en fadøl ved 
hånden, men den bliver vist 
aldrig rigtig drukket.

– Det dér gjorde du da 
ikke i går, siger Zahiti ven-
ligt men bestemt til en af 
modspillerne.

– I går var i går, lyder sva-
ret, hvortil svenskeren kvit-
terer med et registrerende 
nik. 

pokerpsykologien
Den stakkels modspiller 
ventede et nanosekund for 
længe med at svare, tænker 
jeg. Mon han ikke nu er fær-
dig, timerne talte, en sim-
pel pokerfisk der spræller i 
nettet, regnet ud, før eller 
siden klar til at modtage det 
svenske dødsstød.

pokerergonomien
Poker er matematik, sand-
synlighed og naturligvis 
held. Men især er det psy-
kologi. Zahiti er konstant 
aktiv, retter på huen og 
svinger halstørklædet over 
den ene snart den anden 
skulder. Han sidder uroligt 
på sin stol. Måske for at hyle 
de andre ud af den, måske 
blot fordi den bedste ar-
bejdsstilling er den næste. 

finalebordet
De ni finalister er fundet, og 
finalebordet er besat. Vi har 
selvfølgelig Fidan, og vi har 
Tim Jaksland, finansana-
lytiker, eliteskakspiller og 

vinder af DM i Poker 2014. 
Vi har Christian Blumensa-
adt, der hænger i, selv om 
han var på sit rigtige arbej-
de hele natten. Vi har også 
Jens Christian Nielsen fra 
Vejle. Iført stråhat og med 
tilnavnet "Hr. Poker Tours" 
lever Nielsen mest af at ar-
rangere pokerrejser. Da-
gens finaledeltagelse viser, 
at han tydeligvis har lært 
noget på de mange ture. 

gådefuld favorit
Finalisterne går til pause, 
og jeg går hjemad. Jeg når 
lige at fange favoritten Fi-
dan Zahiti. Han går rundt 
på parkeringspladsen og 
taler i telefon. Hvis han kan 
multitaske ved bordet, kan 
han også multitaske i pau-
sen, tænker jeg. Jeg beder 
ham om et interview til den 
lokale.

– Senere, svarer han.
– Altså senere, når du har 

vundet? spørger jeg, i et 
slesk forsøg på at få inter-
viewet allerede nu.

– Exactly! svarer han og 
peger på mig med et gåde-
fuldt "I like you, man!". 

Fra pokersmil til vinder-
smil

Hjemme i stuen igen nær-
mer klokken sig midnat. 
Jeg åbner for det, jeg tror 
er livestreamingen. Frem 
kommer Fidan Zahitis lune-
fulde kontrafej. Stadig iført 
grøn hue og halstørklæde 
over hættetrøjen. Men nu 
er det lille, skæve poker-

smil erstattet af et stort, 
skævt vindersmil. Den ene 
arm over hovedet og en 
kæmpemæssig pap-check i 
den anden. "Vinder af DM 
i Poker 2021", står der på 
checken og lige nedenun-
der "850.000 kroner".

regnvejr og 500 på rød
Jeg springer straks på cyk-
len. Fem minutter i støv-
regn ned til SAS-hotellet 
er ingen sag. I hvert fald 
ikke med udsigt til et in-
terview med et vaskeægte 
pokerstjernefjæs. Men jeg 
ankommer til et menne-
sketomt Ballroom. Ingen 

poker, ingen Zahiti. Kun 
personale der sætter stole 
op og pakker sammen. Det 
var ikke livestreaming der-
hjemme på computerskær-
men.

– De gik allesammen for 
halvanden time siden, for-
tæller receptionisten mig.

Jeg går slukøret ned ad 
vindeltrappen og ud i reg-
nen. Den er pludselig taget 
så meget til, at det er umu-
ligt at cykle uden at blive 
dyngvåd. Det må være et 
tegn fra himlen, tænker jeg, 
vender om og går ind igen. 
Nu skal der 500 kroner på 
rød. Heldet må da følge de 
uheldige.

storm på Casino 
Copenhagen. Ball-
room var fyldt helt op 
med 258 håbefulde 
pokerspillere til årets 
slutrunde ved DM i 
Poker.

så hatten passer. 
Enkelte i Ball-

room-salen søgte 
at narre fjenden 

med hat og briller.

det gyldne loft. 
Casino Copenha-
gen lagde endnu 

engang hus til DM 
i Poker i det over-
dådige Ballroom.

"Han er eminent til at 
aflæse andre," siger 

Tim Jaksland (th.) om 
sin svenske overmand 

Fidan Zahiti (tv.) til 
DM i Poker 2021.
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
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Da Stine Nørgaard Bjerg 
for et års tid siden startede 
Studio FLØR, for at lave 
blomsterbinding, var tan-
ken, at det skulle være et 
hobbyprojekt sideløbende 
med hendes arbejde som 
event- og lokationsansvarlig 
for Dahl advokatfirma. Men 
Studio FLØR tog hurtigt 
form og fart, så i sommers 
traf Stine Nørgaard Bjerg 
beslutningen om at gøre 
blomsterne til sin levevej.

– Idéen udsprang under 
en samtale med mine ven-
ner sidste sommer. Vi talte 
om, hvad vi hver ønskede at 
stille op med vores liv, hvis 
alt var muligt, fortæller Sti-
ne Nørgaard Bjerg, der på 
daværende tidspunkt følte 
et behov for at standse op. 

 Sidenhen vendte tanken 
om blomster hele tiden til-
bage.

– Så oprettede jeg et CVR-
nummer for at kunne købe 
blomster ved et stort blom-
stermarked i Taastrup og 
lavede en Instagram-profil 
for at dele mine blomster-
projekter, siger Stine Nør-
gaard Bjerg. 

I begyndelsen var idéen at 
binde blomster primært for 
hyggens skyld og sælge lidt 
til bekendte. Det ændrede 
sig dog hurtigt. Blandt an-
det efter et samarbejde med 
restauranten Fars Dreng på 
Islands Brygge i forbindelse 
med deres åbning. 

flower power
Stine Nørgaard Bjerg har 
altid fundet glæde i at ud-
vælge og købe blomster på 
markeder for derefter at 
ordne og lave buketter til at 
pynte med i hjemmet.

– Det er helt fantastisk at 
få lov til at gøre som arbej-
de, fortæller hun. Jeg elsker 
at se, hvilken magisk stem-
ning, glæde og god energi 
blomster kan skabe. 

Hos Studio FLØR bliver 
der arbejdet med både tør-
rede og friske blomster.

– Helt i starten arbejdede 
jeg med tørrede blomster, 
da deres uendelige livstid 
er praktisk og tiltalende for 
mange. Dog kan jeg egent-
lig bedst lide friske blom-
ster, da de har et helt andet 
liv og farve, siger Stine Nør-
gaard Bjerg. 

Netop farver er karakte-
ristisk for stilen hos Studio 
FLØR.

– Mine buketter er meget 
personlige og anderledes. 
Jeg følger min egen intui-
tion og smag uden direkte 
inspiration hos andre blom-
sterdekoratører, forklarer 
Stine Nørgaard Bjerg. 

sæsonblomster
Travlhed og arbejdstider 
som blomsterbinder er me-
get varierende og afhænger 
også meget af indsats med 
eksempelvis promovering. 
Dog er der rigeligt at se til 
for Studio FLØR.

– Jeg elsker hele proces-
sen ved at stå tidligt op, 

køre ud på blomstermarke-
det, udvælge blomster og 
bagefter blive overrasket 
over nye måder at sammen-
sætte og ordne blomsterne 
til flotte dekorationer og bu-
ketter, siger Stine Nørgaard 
Bjerg.

Alt efter sæson skifter ud-
valget af blomster, hvilket 
giver anledning til at ekspe-
rimentere.

– For mig er det stadig nyt 
og spændende, hver gang 
jeg kommer til markedet og 
ser udvalget. Variationen af 
udbud tvinger mig til kon-
stant at lære nye blomster at 
kende, så jeg hele tiden ud-

vikler mig og mine udtryk, 
bemærker Stine Nørgaard 
Bjerg.

Ud over ture til blomster-
markeder indgår der også 
ture til de steder, hvor blom-
sterdekorationer skal leve-
res og installeres.

– Jeg kan meget godt lide 
at se lokalerne og møde 
menneskerne i forvejen, da 
jeg har brug for det visuelle 
og sætter enormt stor pris 
på det personlige, konstate-
rer Stine Nørgaard Bjerg og 
uddyber:

– Selvfølgelig er det altid 
sjovest selv at kunne sætte 
sit præg mest muligt, men 

jeg imødekommer jo gerne 
alle mulige forskellige øn-
sker, og kun fantasien sæt-
ter grænser, siger Stine 
Nørgaard Bjerg. 

Altansnak
Det lokale er et vigtigt ele-
ment af Studio FLØR. Stine 
Nørgaard Bjerg bor i en 
hjørnelejlighed i stueetagen 
ved Havnevigen med to al-
taner, så om sommeren er 
det muligt at arbejde ude og 
falde i snak med forbipasse-
rende.

– Jeg sætter pris på 
stemningen og mærker, at 
mange er interesserede og 
nysgerrige på mit projekt 
og gerne vil købe og støtte 
lokalt, beskriver Stine Nør-
gaard Bjerg. 

Betydningsfulde 
brudebuketter
Nogle af de mest betyd-
ningsfulde blomster er 
dem, der hører til bryllup-
per. Netop bryllupsblom-
ster hører også til det mest 
mindeværdige for Stine 
Nørgaard Bjerg.

– Jeg var meget beæret 
over at få lov til at lave en 
brudebuket til en venindes 
bryllup, husker Stine Nør-
gaard Bjerg. 

Derudover blev der i som-
mer lavet blomsterdekora-
tioner og brudebuket til et 
stort bryllup ved Marienlyst 
Strandhotel.

– Egentlig bød jeg selv 
ind på kun at lave dekora-
tionerne, da det kræver helt 
særlig ekspertise at lave en 
brudebuket, men brudepar-
ret insisterede på også at få 
brudebuketten fra mig, for-
tæller Stine Nørgaard Bjerg 
stolt.

spirrende  
iværksætter-selvtillid
Første år som iværksætter 
har i den grad budt på både 
udfordring og læring. Hvad 
har været det sværeste?

– Allerførst er det van-
skeligt, men virkelig vigtigt 
at opbygge selvtillid, siger 
Stine Nørgaard Bjerg og 
fortsætter:

– Det gælder om at over-
komme tvivlen på, om man 
nu er god nok, og nå hen til 
at tro på, at andre vil kunne 
lide og betale for ens kon-
cept og produkter. 

Til gengæld har beløn-
ningen for at kaste sig ud i 
drømmeprojektet om blom-
ster været stor.

– Jeg er virkelig blevet be-
kræftet i, at jeg traf det rig-
tige valg ved at skabe Stu-
dio FLØR. Nu udvikler jeg 
mig selv ved at lave noget 
konkret og kreativt, som på 
samme tid er min passion, 
konstaterer Stine Nørgaard 
Bjerg. 

Derudover er det aldrig 
nemt at skabe og udvikle 
sin egen virksomhed, især 
ikke første gang som iværk-
sætter, når det meste læres 
undervejs.

– Heldigvis har jeg et godt 
netværk omkring mig og 
benytter mig af diverse ar-
rangementer og initiativer 
i København for iværksæt-
tere, hvilket er både vigtigt 
og givende, siger Stine Nør-
gaard Bjerg. Så sent som i 
går deltog jeg i Ladies La-
unching, et netværksmøde i 
et drivhus på en tagterrasse 
på Østerbro, hvor jeg fak-
tisk havde stået for at de-
korere hele drivhuset med 
markblomster.

Blomstermarked  
på Bryggen
Drømmene og planerne for 
fremtiden er allerede tal-
rige. En hjemmeside er un-
dervejs, og i oktober lance-
res et blomsterabonnement 
målrettet lokalområdet.

– Så skal jeg også holde et 
blomstermarked sammen 
med Café Noah inspireret 
af mine ture til Bornholm 
i sommers, fortæller Stine 
Nørgaard Bjerg. Egent-
lig var jeg taget afsted på 
salgsturné med en masse 
tørrede blomster, men jeg 
nåede ikke længere end til 
den anden butik, som købte 
alle mine blomster. Det er 
endt som en kæmpe suc-
ces, fordi at vi nu har fået et 
stærkt og længerevarende 
samarbejde op at køre.

En lidt mere langsigtet 
drøm er at rykke studiet 
ud af lejligheden og finde 
et sted i nabolaget, hvor 
Studio FLØR kan få endnu 
mere mulighed for at blom-
stre og udvikle sig.

BLOmSTER

flair  
for flora
For et års tid siden lancerede Stine Nørgaard Bjerg 
Studio FLØR fra sit hjem på Islands Brygge. Siden da 
har blomsterstudiet vokset fra et hobbyprojekt til en 
levevej, så hun nu på fuld tid arbejder med farverige 
blomsterbuketter og fine blomsterdekorationer til 
enhver anledning

stine Nørgaard 
Bjerg trådte ud 
af trædemøllen 
og sprang ud 
som fultids-
florist.
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gør børnenes Artillerivej mere tryg
Af: Liv Lillevang, Jeppe 
Greve, Sofie Stærbo, Camilla 
Krogh Christensen, Mikkel 
Georg, Rikke Bonnevie, Irene 
Strøyer, Michelle Willumsen, 
Thomas Willumsen, Helle 
Hellesøe Jessen, Ulrik 
Hellesøe Jessen, Jesper 
Buhl, Gitte Lauridsen, 
Liselotte Davidsen, Kristina 
Vanciene, Rimantas Vancys, 
Tina Møller, Maja Johansen, 
Victor Martens, Mads 
Georgsen, Michael Tannery 
og Jonas Dreves Glass, 
Hannah Elvery, Morten 
Nielsen, Bjørn Ortmann 
Larsen, Stine Raun Nissen, 
Signe Storkfelt og Carsten 
Altschuler, forældre til børn i 
Artillerivejens vuggestue og 
udflytterbørnehaven Slottet 
    
   
Den københavnske mor-
gentrafik er som udgangs-
punkt mødested for mange 
forskellige trafikanter. 
Nogle trafikanter er travle. 
Andre trafikanter er trætte. 
Nogle triller afsted på fire 
hjul. Andre tuller rundt på 
to.

Det ved de fleste, der fær-
des i byens gader og trafika-
le knudepunkter, og alle for-
søger at navigere herefter.

Artillerivej her på Islands 
Brygge hører til blandt ét af 
disse trafikale knudepunk-
ter, hvor særligt området 
omkring Kigkurren er et 
sted, hvor mange trafikan-
ter mødes. Pendlende bili-
ster fra det øvrige Amager 
og københavnske opland 
krydser her skolebørn cyk-
lende på vej til Skolen på 
Islands Brygge, vuggestue- 
og børnehavebørn på gåben 
til klyngen af daginstitutio-
ner nær Fælleden og busser 
på vej til vendepladsen ved 
Kigkurren.

Men hvor opgaven med at 
navigere i trafikken her nor-
malt er hjulpet godt på vej af 
fodgængerfelt, helleanlæg 
og cykelstier, er det i dag 
en utryg omgang at færdes 
på Artillerivej omkring Kig-
kurren.

Det skyldes, at fortovet er 
gravet op, så fodgængere 
og cyklister skal flette ind 
mellem hinanden på cykel-
stien. Og det vel at mærke 
på begge sider af vejen. Det 
betyder, at forjagede voksne 
på vej på arbejde, store børn 
slingrende på vej til skole 

og små og uerfarne trafi-
kanter på vej til institution 
skal finde plads til hinanden 
på cykelstierne og ofte mø-
der hinanden i modgående 
retning. Ved flere lejlighe-
der har afspærringen lig-
get væltet ud på cykelstien, 
mens de bløde trafikanter 
også ved enkelte lejligheder 
har været ført ud på køre-
banen uden skiltning til bi-
listerne.

Hertil skal lægges, at gra-
vearbejdet på fælledsiden af 
vejen ofte involverer større 
og mindre gravemaskiner, 
som ind imellem fortrænger 
de bløde trafikanter til kø-
rebanen, mens der hyppigt 
kører lastbiler og anden 
tung trafik fra byggeplad-
serne ved den kommende 
skolehave og det fremtidige 
plejecenter/daginstitution.

Det gør, at vi er mange 
forældre, som oplever mor-
gentrafikken her som deci-
deret nervepirrende.

Her følger et par konkrete 
eksempler på hændelser, 
som har udspillet sig på vej-
strækningen inden for den 
seneste måned.

En mor med en tre-årig 
på cykel og en et-årig i klap-
vogn kommer gående ad 
Kigkurren og vil krydse Ar-
tillerivej ved fodgængerfel-
tet. Da fortovet på Kigkur-
ren er afspærret og gravet 
op det sidste stykke ud til 
Artillerivej, må de benytte 
kørebanen for at komme 
frem til cykelstien, som de 
skal gå ad for at nå fodgæn-
gerfeltet. Ude på kørebanen 
på hjørnet mellem Artil-
lerivej og Kigkurren må 
de vente, til der er fri bane 
for modkørende cyklister. 
I mellemtiden kommer en 

højresvingende bus fra den 
nordlige ende af Artillerivej 
og drejer ind på Kigkurren. 
Bussen standser først sit 
drej, da moren og de to børn 
står mast op ad afspærrin-
gen med en halv meter til 
bussens midterdør.

Byggepladsen mellem 
Artillerivej og rideskolen, 
hvor der om få år vil være 
et plejecenter og endnu en 
daginstitution i “fælledk-
lyngen”, har indgang og ud-
gang klos op ad klyngens 
eksisterende institutioner. 
For at komme til og fra 
byggepladsen må lastbiler 
køre via parkeringspladsen 
foran institutionerne. En 
morgen klokken 8:25 bak-
ker en lastbil med anhæn-
ger ud fra byggepladsen. 
Bilister, fodgængere og 
cyklister fra begge sider 
af parkeringspladsen nær 
institutionen og sidenhen 
ude på Artillerivej må en-
ten springe til side eller 
blot afvente, at lastbilen er 
ude.

Da byggepladsen er heg-
net ind, er der intet udsyn 
for chaufføren, før bagen-
den af anhængeren er et 
godt stykke ude på Artille-
rivej, ligesom børn og foræl-
dre på vej til daginstitution 
først kan se den bakkende 
lastbil, når de står lige ved 
indgangen til byggeplad-
sen. Manøvren er så svær 
for det lange, tunge køretøj, 
at buschaufføren fra den 
nærliggende udflytterbør-
nehave må kommunikere 
med lastbilchaufføren for at 
sikre sig at kunne komme 
ud med sin bus fem minut-
ter senere.

Som børneforældre kan 
vi kun glæde os over, at der 

bliver bygget flere daginsti-
tutioner på Islands Brygge, 
og vi ser frem til at kunne 
sende vores små poder til 
skolehaven. Men det er i 
øjeblikket ofte med hjertet 
i halsen, at vi skal aflevere 
vores børn, og det føles lidt 
som et spørgsmål om tid, 
før det går galt.

Så kære Teknik- og Mil-
jøforvaltning, kan vi ikke 
gøre noget for at gøre de 
mange bryggebørns vej til 
skole og daginstitution lidt 
mere tryg?

Vi har forgæves forsøgt at 
starte en dialog med kom-
munen, men måske kunne 
man starte her: Tunge tra-
fikanter og unge trafikanter 
skal ikke deles om fortovet!

Optimalt set betyder det, 
at der ikke skal køre lastbi-
ler eller anden tung trafik 
til og fra byggepladserne 
i tidsrummet 07:45-08:45, 
hvor der færdes mange 
daginstitutions- og skole-
børn på Artillerivej. Som 
minimum kunne det være 
ønskværdigt, at bakkende 
lastbiler skal guides ud fra 
byggepladserne.

Vis fodgængerne vej til 
den sikreste rute!

Med opgravede fortove i 
begge vejsider er det umu-
ligt at “henvise gående til 
modsatte fortov”. Optimalt 
set skal trafikken på Artille-
rivej reguleres på en måde, 
så det stadig er muligt at 
vælge en rute langs vejen 
forbeholdt gående uden 
med- og modkørende cyk-
ler. Som minimum bør der 
henvises til en alternativ og 
mere sikker vej for gående.

Med håbet om en mere 
tryg Artillerivej til vores 
børn

dennis schnell-lauritzen bagatelliserer  
fælledens beskaffenhed
Af: Kim Fristrup Jensen, 
Gunløgsgade 55, 2. th. 2300 S

Jeg bliver nødt til atter 
at erklære mig (delvist) 
uenig med Dennis Schnell-
Lauritzen (red. kandidat til 
Borgerrepræsentat ionen 
for Socialdemokratiet ved 
det kommende kommunal-
valg), som jeg delvist ken-
der, og som bestemt er en 
flink fyr.

Hans bagatelliserende og 
afværgende holdninger/
meninger/påstande, som 
selvfølgelig er helt legitime, 

om, at området op mod Vej-
lands Allé er af en (halv)
ubetydelig beskaffenhed, 
ingen tager notits af endsige 
bruger, og at der er gået ’for 
meget frednings-Taleban i 
den’, er jeg bestemt uenig 
med ham i.

Området er selvfølgelig 
ikke blevet brugt i særlig 
høj udstrækning, medmin-
dre man har været vandrer-
hjemsbesøger eller almin-
delig nysgerrig turist. Men 
området har tilsyneladende 
stor principiel/symbolsk 
betydning.

Dennis Schnell-Lauritzen 
fremhæver den enlige sa-
lamander overfor borgere, 
der mangler et sted at bo, 
og sætter dermed tingene 
marginalt og symbolsk på 
spidsen.

Jeg mener modsat, at der 
kan ligge den (måske social-
demokratiske) fare OG fejl-
slutning i netop den omtalte 
salamimetode, ved at man 
ved grønthøstersynspunk-
ter netop forfægter boliger 
for enhver pris og på ethvert 
sted, legitimitet og forrang 
og dermed nedprioriterer 

OGSÅ marginalnatur, i vir-
keligheden IKKE så meget 
de eksotiske arter, men den 
i-liggende fare i at inddrage 
selv den mindste bræmme 
rand/marginaljord for at 
legitimere tilbagebetaling 
af metroen! OG i øvrigt hø-
ste stemmer til forestående 
kommunalvalg.

Vi er nogle, der, før Den-
nis blandt andet kom til 
byen, godt kan få forbipasse-
rende kuldegysninger ved 
tidligere socialdemokrati-
ske bykongers imperiale og 
storhedsvanvidsagtige byg-

ge -ekspansions -drømme 
for vores alles København 
– OGSÅ ’frednings-taleba-
nernes’ forhåbninger om 
bevarede grønne ’maginal-
lunger’ overfor ekspande-
rende boligmarkeder, der 
kan og vil påberåde sig na-
turskøn beliggenhed.

Dennis Schnell-Laurit-
zens glimrende pointer om 
über-øjebæen Metropol ved 
Islands Brygge deler jeg i 
øvrigt til fulde.

Svar:

Københavns 
Kommune indskær-
per over for entre-
prenør
Af: Jane Snog, 
områdechef i Teknik- 
og Miljøforvaltningen, 
Københavns Kommune

 
Mange tak til Jeppe Greve 
og Liv Bjerg Lillevang for at 
gøre os opmærksomme på 
de udfordringer, der udspil-
ler sig på Artillerivej.

Når vi i Københavns 
Kommune giver tilladelse 
til vejarbejde, er det vigtigt 
for os, at fodgængere og 
cyklister fortsat kan bevæ-
ge sig trygt i trafikken.

Fortovene på begge sider 
af Artillerivej er lige nu ind-
draget på grund af Radius’ 
elarbejde. Der er etableret 
fælles cykel-/gangsti på 
disse strækninger. Vi aner-
kender, at det ikke er opti-
malt, men vi kan desværre 
komme i situationer, hvor 
det er den eneste mulighed 
for at kunne gennemføre 
forsyningsarbejdet. Her er 
det vigtigt, at afspærring 
og skiltning overholder alle 
gældende regler, og vi har 
derfor indskærpet over for 
entreprenøren, at afspær-
ringerne skal tilses dagligt.

Ved krydset mellem Kig-

kurren og Artillerivej har 
entreprenøren afspærret 
dele af fortovet, som har 
tvunget fodgængere ud på 
kørebanen i en 4-5 meters 
strækning. Dette er sket 
uden vores tilladelse, og vi 
er blevet gjort opmærksom-
me på det takket være læ-
serbrevet. Afspærringen er 
fjernet igen, og forvaltnin-
gen har indskærpet over for 
entreprenøren, at de skal 
overholde gældende regler. 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen beklager hændelsen, 
som forståeligt har skabt 
utryghed blandt fodgæn-
gere.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen vil derudover tage 
en snak med byggepladser-
ne for at høre, om det er mu-
ligt at undgå vareleverancer 
i tidsrummet 07:45-08:45, 
hvor der færdes mange dag-
institutions- og skolebørn 
på Artillerivej.

Desuden vil forvaltningen 
sørge for, at de lastbiler, der 
kører ind og ud fra bygge-
pladser ved Artillerivej 69, 
vil blive guidet af en såkaldt 
”flagmand” af sikkerheds-
mæssige årsager.
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Et område på Islands Brygge er kendt 
som Moskégrunden, fordi en lokalplan fra 
1992 muliggjorde, at der skulle bygges 
en moské på grunden. Hvor finder man 
grunden?

 a. Det grønne areal mellem Artillerivej 
og Ballonparken – dér hvor man bygger 
skolehaver.

 b. På Ny Tøjhusgrund. HK Hovedstaden er 
bygget på  ”Moskégrunden”.

 c. Overfor Københavns Universitet i 
Njalsgade mellem Amagerfælledvej, 
Ørestads Boulevard og Statens Serum 
Institut.

2. En lille plads, med en zebrastribede 
bakke, på hjørnet af Ørestads Boulevard 
og Njalsgade, er navngivet efter en 
socialdemokratisk folketingsmedlem og 
minister. Hvem?

 a. Laurits Hansen
 b. Svend Auken
 c. Laurits Julius Bomholt

3. J.H. Deuntzers Gade er en mindre gade i 
Bryggen Syd. Hvem var J.H. Deuntzer?

 a. Overborgmester i København fra 1938 
til 1946

 b. Konseilspræsident(datidens 
statsminister) fra 1901 til 1905

 c. Statsminister fra 1926 til 1929

4. Vejen der fører fra Arillerivej til H/F 
Sønderbro fik nyt navn i 2016. Hvad er 
navnet?

 a. Bonderosestien
 b. Kardinalgangen
 c. Thomas Madsen-Mygdals 

gade(statsminister fra 1926 til 1929)

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.

Her kan din annonce stå!

(se svarene på side 19)
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Af: Lasse Vogel 
Andersen og Andreas 
Petersen, kandidater til 
Borgerrepræsentationen for 
Det Konservative Folkeparti 
ved kommunalvalget 

Hvor var det ærgerligt, at 
budgetaftalen for 2022 ikke 
gav en krone til Kigkurren 
og ikke nævner visionen om 
at skabe en grøn korridor 
fra Amager Fælled til Hav-
neparken med et eneste ord. 
Vi konservative stod uden 

for budgetaftalen i år, blandt 
andet fordi vi er bekymrede 

for de mange nedlæggelser 
af p-pladser, der er aftalt.

Som konservative kan-
didater og medlemmer af 
Amager Vest Lokaludvalg 
støtter vi dog helhjertet vi-
sionen om at gøre Kigkur-
ren til en grøn korridor. 
Korridoren kan forbinde de 
grønne områder på Amager 
Fælled og Havneparken 
samt forskønne kvarteret. 
Visionen vil både begrønne 
området, skabe rum til byliv 
og biodiversitet for planter, 
dyr og mennesker samt for-
håbentlig øge trafiksikker-

heden for bløde trafikanter.
Samtidig foreslår vi, at 

Snorresgade får et ansigts-
løft, hvilket kunne ske ved 
at forvandle den til en smuk 
allé med træer på begge 
sider. Dette vil også harmo-
nere fint med kommunens 
vision om 100.000 flere træ-
er i 2025.

Nu er den grønne vision 
for Kigkurren naturligvis 
ikke gratis, og derfor er det 
i første omgang nødvendigt 
at gå videre med en analyse 

af finansiering. Til dette 
skridt er der brug for poli-
tisk prioritering på rådhu-
set. En ting er sikkert: Vi 
vil godt love, at Kigkurren 
har højeste prioritet for os, 
så det store arbejde, som 
lokale kræfter har lagt i pro-
jektet, kan bære frugt.

Visionen om Kigkurrens 
grønne korridor skal selv-
følgelig gennemføres på en 
måde, så der tages hensyn 
til lokale beboeres mulighe-
der for parkering i området.

Amager fælled afgørende naturområde 
for biodiversiteten i København
Af: Erhardt Franzen, 
konferencedeltager og 
medlem af Amager Vest 
Lokaludvalg

På nyligt afholdt konferen-
ce om Københavns Kom-
munes fremtidige biodiver-
sitetsstrategi blev der ikke 
lagt skjul på, hvor vigtigt 
et sammenhængende na-
turområde som Amager 
Fælled er i en strategi for 
bevarelse og udvikling af 
biodiversiteten i Køben-
havn. En udvikling der er 
behov for nyder fremme. 
Konferencen holdtes i Vo-
lume Hallen på Enghavevej. 
Cirka 175 mennesker del-
tog, repræsenterende man-
ge forskellige foreninger, 
organisationer og aktører 
på de mange områder, der 
kan være med til at lægge 
grundstenen til en fremti-
dig biodiversitetsstrategi i 
Danmarks hovedstad.

Der blev på konferencen 
fremført glimrende indlæg 
og diskuteret indgående om 
nødvendigheden og beho-

vet for at bevare og udvikle 
biodiversiteten, for at men-
neskeheden kan overleve på 
jordkloden. Alt liv er bundet 
sammen fra mindste til stør-
ste levende organisme på 
Jorden, og de er alle hinan-
dens forudsætninger for at 
kunne være med. Røres der 
for meget ved disse grund-
læggende sammenhænge 
og relationer, rystes bære-
dygtigheden i det fysiologi-
ske og biologiske kredsløb i 
sin grundvold på Jorden.

Det er dette kredsløb, 
der i vor tid er blevet rystet, 
kortsluttet og ødelagt i en 
grad, som gør det nødven-
digt, at der gøres noget for 
at rette op på tingene. Ar-
ter er uddøde i massevis, 
og flere følger efter hvert 
år, og gøres der ikke noget 
drastisk, vil katastrofen for 
menneskeheden lure lige 
om hjørnet.

Det gennemgående i alle 
17 indlæg på konferencen 
var, at der både i byerne, i 
det åbne land og i havet sker 
ødelæggelse af biodiver-

siteten hver dag, og at det 
sker uden klar bevidsthed 
om det fatale i det. Årenes 
kæmpetab af biodiversitet 
overalt på Jorden er nega-
tivt influerende på både 
klima og miljø og rammer 
dermed menneskeheden 
dobbelt hårdt.

I første omgang drejer det 
sig om at få stoppet udviklin-
gen i de daglige ødelæggel-
ser af biodiversiteten og i an-
den omgang og sideløbende 
at få genskabt noget af det 
allerede ødelagte. Og det er 
det, en biodiversitetsstrategi 
må gå ud på. Hvilket blev un-
derstreget i de mange ind-
læg på konferencen.

Gennemgående i en bio-
diversitetsstrategi for en by 
som København skal helt 
klart være, at naturelemen-
tet skal have en langt mere 
fremtrædende rolle i byens 
hele udvikling. I de seneste 
20 – 30 år har udviklingen 
fortrinsvis drejet sig om at 
bygge boliger og ejendom-
me af glas, jern og beton 
og plastre det hele til med 

asfalt og fliser på jorden. 
Overalt på bekostning af na-
turen og dermed biodiver-
siteten. Sadles der ikke om 
hurtigt og effektivt, ender 
byen som en begravelses-
plads for biodiversiteten, 
hvor menneskene om ikke 

så mange år vil følge efter.
Løftestangen for biodi-

versiteten er naturen. Den 
ægte natur i et sammen-
hængende forløb for flora 
og fauna. Det gælder både 
på land og i vand. Bedst er 
større sammenhængende 
områder, hvor indbyrdes 
bæredygtighed mellem or-
ganismer og arter i områ-
derne kan virke, mens der 
for områder, der er mindre, 
skal være en struktureret 
sammenhæng og en indivi-
duel hensyntagen til en bio-
diversitetsmæssig mangfol-
dighed.

Af hensyn til biodiversi-
teten er det dermed påkræ-
vet, at det grønne og det blå 
prioriteres langt højere end 
hidtil i byudviklingen i Kø-
benhavn. Skal prioriterin-
gen have nogen mening, er 
det oplagt, at projektet med 
at ødelægge bevaringsvær-
dig natur med byggeriet Vej-
lands Kvarter/Fælledby på 
Amager Fælled skal stoppes 
per omgående. Et indlæg 
på konferencen af 8.-klasse-
selever fra tre københavn-
ske skoler pegede på, at Fæl-
leden i stedet for byggeriet 
skulle udvides med vild na-
tur på golfbanen på arealet 
syd for Vejlands Allé af hen-
syn til biodiversiteten og et 

sammenhængende område.
Gennemgående på kon-

ferencen var også, at Kø-
benhavns udvikling i langt 
højere grad end hidtil skal 
ses og kædes sammen med 
udviklingen i områdekom-
munerne, hvor der også 
bygges i tusindvis af boliger 
og anlæg til folk, der flytter i 
retning af de større byer og 
her hovedstaden. Sammen 
med omegnskommunerne 
og det østsjællandske om-
råde vil der kunne opnås en 
meget bedre hensyntagen 
og synergi vedrørende bio-
diversitetsspørgsmålet, end 
kommunerne kan hver for 
sig. Flora og fauna kender 
ikke kommunegrænserne 
– ikke en gang landegræn-
serne!

Konferencen var arran-
geret og gennemført af 
Københavns Kommune – i 
samarbejde med en række 
centrale aktører på områ-
det. Resultatet af konferen-
cen skal bidrage til grund-
laget for udarbejdelsen 
af oplæg til en fremtidig 
biodiversitetsstrategi for 
København. Oplægget for-
ventes fremlagt til drøftelse 
og meningstilkendegivelse 
i borgerhøringer og beslut-
ningsprocesser i løbet af 
foråret 2022.

DEBAT

I anledningen af min 70 års 
fødselsdag ville det glæde mig 
at se venner og bekendte til 
en kop kaffe, et stykke kage 
og en lille én på Aristo den 27. 
oktober klokken 14:00.

Kærlige bryggehilsener  
Marianne

The King

E.P. You’ll Never 
Walk Alone

et Bryggen for alle – også for hunde
Af: Valérie Severin
Som forholdsvis ny hunde-
ejer har jeg det seneste halve 
år oplevet, hvor lidt plads til 
leg der er i det offentlige rum 
til vores mange hunde her på 
Bryggen. 

Når man får hund, åbnes 
en ny verden for en – lidt li-
gesom når man får børn. 
For nogle år siden var det 

legepladser, jeg kiggede ef-
ter, når jeg gik tur. Nu leder 
jeg efter steder, hvor jeg kan 
træne med min hund, og 
hvor hunde kan mødes og 
lege sammen uden at være 
til gene. De steder er svære 
at finde i vores efterhånden 
tætbebyggede bydel. Til gen-
gæld mødes jeg af mange 
Hundeluftning frabedes-skil-

te på mine ture.
Nogle vil måske mene, at 

vi bare kan bruge de steder, 
som allerede findes i Køben-
havn, men desværre ligger 
ingen af disse områder så tæt 
på Bryggen, at vi lige kom-
mer forbi på en af vores dag-
lige gåture. 

Vi er i skrivende stund over 
700 medlemmer i gruppen 

Hund på Islands Brygge, og vi 
savner et lokalt område, som 
vi alle nemt kan gå til med 
vores hunde, store som små, 
og hvor både 2- og 4-benede 
kan mødes til snak, træning 
og fri leg.

Det håber vi, der kan fin-
des plads til på vores skønne 
Bryggen. Selvfølgeligt under 
hensyntagen til beboere, 

naturen og de vilde dyr. Fra 
Amager Fælled Venner lyder 
det, ifølge en artikel i Havne-
fronten tilbage i september, 
at man godt kan leve med et 
indhegnet område til hunde-
luftere – med forbehold – da 
det kan forbedre forholdene 
for både dyr og mennesker 
på Fælleden. 

Amager Vest Lokaludvalg 

er heldigvis også positivt 
indstillede, og der vil der-
for blive holdt et møde for 
at undersøge mulighederne 
nærmere. Hold dig opdateret 
på hvornår og vær med til at 
finde en konstruktiv løsning, 
ved at melde dig ind i grup-
pen Hund på Islands Brygge .

Kigkurren – den grønne vision lever endnu
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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 10. oktober kl. 11                     
Højmesse ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen 

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

Søndag den 24. oktober kl. 11                     
Højmesse ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen 

Søndag den 31. oktober kl. 11                     
Højmesse ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag de. 7. november kl. 11                    
Allehelgensgudstjeneste  
ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen                                     

GUDSTJENESTER

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

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk www.bryggebladet.dk 
find os på:

TIRSdAgS-
bANKo 
12. oktober og  
26. oktober kl. 13.30 
Hyggeligt og uformelt samvær, 
hvor vi udover banko om beskedne 
præmier skal nyde lidt kaffe og kage 
samt hinandens gode selskab. Kaffe 
og kage er gratis, og pris for en 
plade til samtlige spil er 10 kr., som 
betales kontant. 

MoRgEN-
SANg 
13. oktober og  
27. oktober kl. 10
For alle, der har lyst at synge. Vi 
mødes i kirken, og vi synger både fra 
højskolesangbogen og salmebogen.

RUM TIl Ro 
13. oktober kl. 17
Læg vejen forbi til en kort 
gudstjeneste. Gennem ord og toner 
får du mulighed for at fordøje dagen 
og finde ro, inden du begiver dig 
hjemad eller videre.
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Test din viden - svar
1.(c). overfor Københavns 
Universitet i Njalsgade mellem 
Amagerfælledvej, Ørestads 
Boulevard og statens serum 
institut. den nyeste lokalplan fra 
2016 indeholder ikke krav om 
opførelsen af en moské.

2.(b). svend Auken. pladsen blev 
navngivet i 2012.
3. (b). Johan Henrik deuntzer 
(1845-1918) var konseilspræsident 
(datidens navn for statsminister) fra 
1901 til 1905.
4. (a). Bonderosestien

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

opsKrifT:

Boller i selleri 
n 800g knoldselleri
n 1 løg
n 6 dl hønsefond
n 25 g smør
n 2 spsk. mel
n 1 sjat fløde
n 1 opskrift på din bedste 
frikadellefars

fremgangsmåde:
Sellerien skæres i mundrette 
stykker og stilles til side. 
Bouillonen koges op, og 
der formes kødboller af din 
bedste frikadellefars, som 
pocheres. Herefter kommes 
selleristykkerne i bouillonen 

og koges møre. Smør smel-
tes i en gryde, det hakkede 
løg tilsættes og efterføl-
gende melet. Når det er rørt 
sammen, tilsættes bouil-
lonen lidt ad gangen. Sørg 
for at røre godt igennem, 
så der ikke opstår klumper i 
sovsen! Tilsæt fløden, smag 
til med salt og peber, og 
kom boller og selleri ned i 
sovsen. Server kartofler eller 
ris til. 

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

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.

Knoldselleriens 
repremiere
I takt med at efteråret har meldt 
sin ankomst, ændrer råvarerne 
i køkkenet sig. De spæde, fine 
sommergrøntsager er på retræte og 
holder ferie indtil næste forår. Til 
gengæld melder rodfrugterne om 
deres comeback. Hvis man har et 
ønske om at spise mere klimavenligt, 
er det at følge sæsonerne et nemt 
og sikkert skridt på vejen, og i den 
forbindelse er rodfrugterne ikke til at 
komme udenom

Knolden fra  
den mørke muld
Historisk blev knoldselleri 
dyrket i middelhavslandene 
og fandt sin vej til Danmark 
og Nordeuropa, hvor klima-
et passer godt til den store 
knoldede rod. 

Tidligere var persillero-
den den foretrukne smags-
giver, men da man omkring 
1800-tallet begynder at 
dyrke knoldselleri på de 
amagerkanske landbrug, 
som på dette tidspunkt 
forsynede københavnerne 
med grøntsager, begynder 
knolden langsomt at vinde 
indpas i de københavnske 
og amagerkanske køkke-
ner.

I gastronomien taler man 
om de 5 grundsmage (sødt, 
surt, bitter, salt, umami). I et 
balanceret måltid tilstræber 
man, at alle 5 grundsmage 
er repræsenteret. Det kan 
godt være en svær øvelse 
at få alle grundsmage til 
at spille sammen på set-
tet. Men sellerien kan godt 
komme til at shine med 
dens karakteristiske sød-
me, som opstår, når den får 
varme.

selleriens stjernestatus
Hvad skal man så lave med 
sellerien? Hvis vi begynder 
med det genkendelige, så 
er sellerimos oplagt. Enten 
som en blanding af kar-
tofler og selleri, men kan 
også sagtens klare jobbet 
selv uden hjælp fra kartof-
lerne. Hvis man har lavet 
mos, og man har rester, så 
rør det sammen med et par 

æg og sprøjt massen op på 
en bageplade, og bag dem 
i ovnen. Så får de en sprød 
overflade og et blødt indre. 
Sellerifritter er en dejlig 
variation, skær sellerien ud 
i de ønskede størrelser og 
kog dem møre. Når de er 
kølet af, så giv dem et hur-
tigt drøn i fritureolien, så de 
bliver knasende sprøde. Sel-
leripuré er nemt at lave og 
løfter mange retter både vi-
suelt, men også smagsmæs-
sigt. Kog sellerien mør i 
vand, og blend den sammen 
med smør, lidt fløde, citron-
saft, salt og peber. Saltbagt 
selleri er en oplevelse værd, 
smagen bliver superintens, 
og sødmen er vanvittig. Lav 
en almindelig gærdej med 
absurde mængder salt i. 
(Ca. 300 g salt til 5 dl vand) 
Det ordnede selleri pakkes 
ind i saltdejen og kommes 
i ovnen i et par timer ved 
160 grader. Den saltbagte 
selleri kan bruges som ho-
vedelement, men ville også 
være en udmærket garni-
ture. Til selleribøf skæres 
skiver på 1-2 cm, som her-
efter paneres i æg og rasp. 
Steges møre på en pande 
og serveres som bøf. Hvis 
man ønsker en anderledes 
råkost, kan man ligeledes 
rive sellerien og blande 
dem sammen med gulerod, 
rødbede, eller hvad man nu 
synes, der skal i råkosten. 
Blot husk på, at bitterheden 
godt kan være voldsom, når 
den er rå, så bland den op 
med noget.

Næste gang der skal vari-
eres i køkkenet, prøv at give 
sellerien en chance, det vil-
le være godt for både selle-

riens stjernestatus, klimaet 
og for dig! Den indeholder 
nemlig både kalium, fosfor 
og antioxidanter. Derud-

over er den god for blodtryk 
og immunforsvar.

Jeg synes, den fortjener 
sit øjeblik på den røde løber.

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

Knoldselleri har altid spillet 
en perifer birolle i den store 
danske madfilm. Den har 
dog altid været god til at bi-
drage med sødme og karak-
ter. Hvis man laver bouillon, 
suppe og kogte retter, er 

sellerien formentlig en fast 
bestanddel af ens bouquet 
garni (grøntsager og urter 
der giver smag til retten og 
så kasseres). Men hvad hvis 
man prøver at tænke selle-
rien på en anden måde? Sel-
lerien skal ikke altid være i 
baggrunden, den må gerne 
træde frem i rampelyset og 
modtage folkets hyldest.
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Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Jeg kørte i går i min boo-
merbil ud ad Kongelunds-
vej, der har seljerøn stå-
ende på begge sider som 
en allé. De bornholmske 
rønnebær, bornholmske 
rosiner, som de også kal-

des, lå over vej, cykelsti 
og fortov. Bryggens træer 
har også ubetænksomt 
kastet bær, egetræernes 
agern med mere om sig 
som en anden uopdragen 
teenager. Om et par uger 
ligger så også bladene og 
roder. Træer skal desuden 
vandes, beskæres, udskif-
tes, og oven i hatten sid-

der fugle og skider højt fra 
træets grønne top.

de ufødte
Frederiksberg Kommune 
har en træpolitik, hvor der 
blandt andet står, at ”man 
skal kunne se mindst ét 
træ fra hver bolig”. Det er 
en god måde at få plantet 

en masse træer, og den po-
litik må også give rum for 
nogle kreative løsninger 
med sløjfning parkerings-
pladser, beplantning i rabat-
ten eller bortsprængning 
af ivejenstående strukturer 
– vil gerne have det job. I 
den gamle del af Bryggen 
er man i gang med at om-
lægge fliser, sten med mere 
i hele Leifsgades længde, 
og ikke ét sted er der gjort 
plads til nye træer. Sikkert 
med reference til teenager-
allegorien.

Man har erkendt, at by-
træer skal have 15 kva-
dratmeter for at trives og 
blive gamle. Træer er dyre 
at plante og passe, så kan 
vi lige så godt sikre os, at 
en sådan investering giver 
mest muligt afkast, for at 
blive i det økonomiske og 
rationelle sprog. 15 kvadrat-
meter er præcis størrelsen 
på en parkeringsplads, og 
det er her, at Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Køben-
havn godt kunne gøre det 

endnu bedre. Men de er her 
for at tjene os borgere, og 
det gode er, at der er kom-
munalvalg om 5-6 ugers 
tid, hvor vi skal vælge deres 
chefer.

de levende
De træer vi allerede har, 
og som snart får mange 
kammerater, hjælper os på 
mange måder. Hvor Alfons 
Åbergs hemmelige ven er 
Svipper, er træerne vores. 
De giver skygge og svaler, 
når det er varmt. Det gælder 
faktisk også bygningerne. 
Og hvor der er træer, nok 
mange, isolerer de også om 
vinteren. Træerne giver læ 
og ly for insekter, fugle med 
mere, og nattens konge, fla-
germusen, har så glæde af 
træer på række. Træerne 
suger også vand op, og det, 
sammen med mere varme, 
kommer der heller ikke 
mindre af. Og vores men-
tale helbred vinder ved dag-
ligt at kunne se ud på noget 
grønt, som blandt andet et 
retrospektivt galdeblære-
studie allerede i 80'erne do-
kumenterede.

de døde
Danmark har ikke alene en 
biodiversitetskrise, og et af 

mange problemer er, at dyr 
mangler levesteder. Det 
er eksempelvis dødt ved, 
gamle træstammer med 
mere, og det er der ikke 
meget af på Fælleden. Men 
klemt inde mellem Ballon-
parken, ballonhangaren og 
byggefeltet ud mod Artille-
rivej er et præmieeksempel 
på det, vi skal have meget 
mere af. Det bliver kaldt 
bræmmen. Her er der mas-
ser af gamle halvdøde og 
heldøde træer. Kommunen 
vil naturligvis fjerne dette 
område for at lave en sti el-
ler noget andet, vi har rige-
ligt af. Gode folk i Ballon-
parken har mindelig bedt 
kommunen om at bevare 
dette Bryggens urskov. 
Men kun ét træ, en ask, er 
fundet bevaringsværdig. 
Men det er det døde også. 
Lad os bede for, at dem i 
Njalsgade Teknik og Miljø 
i endnu højere grad tænker 
mere end grus og asfalt 
som afgørende faktorer i 
byplanlægningen allerede 
i dag.

NATuR

NeUMANNS 
NATUR

Tid til træer
De sviner, de roder, de fylder, og de er farlige, men træer er vores hemmelige venner

Bevar byens 
træer, levende 
og døde!


