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Sexfilmbog

Foto: Maja de Silva

Det er ikke småting,
Natascha Andersen bliver
mødt med, når hun chatter
med og rådgiver unge piger
om ensomhed, mobning,
overgreb og selvmordstanker.

Foto: Jan Weincke

Foto: Peter Irgens

Selvmordschat

Sengekant- og stjernetegnsfilmene fra 1970’erne var et
produkt af markedskræfterne
snarere end af dansk frisind,
hævder bryggeforfatter i ny
bog om en munter epoke i
dansk film.
side 12

Soniske skriverier
Digter, lydmager og herboende colombianer Elizabeth
Torres er aktuel med en ny
poesifilmfestival, der løber af
stablen i kulturhuset over to
søndage i november.
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Trehjulet forandring under Langebro
Med sin vognpark på 40 cykler er
vareleveringsfirmaet Chainge, der med
rugbrødsmotor kører ud med blandt andet
måltidskasser, flyttet ind i lokalerne under Langebro.
Side 6

Ring 36 30 15 55

Din tandlæge på Islands Brygge

foR en gRatis
salgsvuRdeRing

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE 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

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

Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Politikere sætter skub i for-forarbejde til ny bryggebro
Kommunen beder Metroselskabet hjælpe med data og analyser, der kan bruges i en forundersøgelse af en ny bro fra
Islands Brygge til Enghave Brygge. Selve undersøgelsen kan dog tidligst besluttes ved overførselssagen til foråret
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

Selvom forslaget var på bordet, blev der som bekendt
ikke sat penge af ved de seneste budgetforhandlinger
til, at kommunen kunne gå
i gang med de indledende
øvelser til at bygge en ny cykel- og gangbro fra det sydlige Islands Brygge til Enghave Brygge. En sådan bro har
været på tegnebrættet i årevis og vil blandt andet gøre

det sydlige Islands Brygge
stationsnært med sydhavnsmetroen, der efter planen
åbner i 2024. Men der mangler altså fortsat finansiering.
I første omgang et relativt
beskedent beløb til en forundersøgelse af de forskellige
muligheder for eksempelvis
form og placering af broen.

Haster
Næste chance for at få sat
skub i processen er ved den
såkaldte
overførselssag,
hvor der forhandles om over-

Leder

Valgfri
Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Når du læser dette nummer af
Bryggebladet, kender du formentlig udfaldet af tirsdagens kommunalvalg. Du ved, om Enhedslisten
buldrede frem og overtog positionen som det største parti i Borgerrepræsentationen fra Socialdemokratiet, som flere målinger forudså
op til valgdagen. Og du ved, om det
lykkedes Line Barfod (EL) at samle
nok partier bag sig til at gøre krav
på overborgmesterposten, eller om Sophie Hæstorp
Andersen (S) blev kronet som endnu en bydronning
i den endeløse række af socialdemokratiske hovedstadsregenter.
Intet af dette vidste vi på Bryggebladet, da vi sendte
nærværende avis til tryk, længe inden valghandlingen
var overstået. Derfor er denne avis så godt som blottet for politisk indhold. Betragt det som en – måske
kærkommen – pause fra valgkamp, plakater, flyers,
morgenuddelinger og meningsmålinger samt drama
og fnidder omkring konstituering og fordeling af borgmesterposter.
Vi vender for en stund ryggen til rådhustårnet på den
anden side af vandet og retter blikket mod vores egen
bydel og de mennesker, der lever, arbejder og virker
der. Der bliver masser af tid til at tale politik de kommende fire år.

skydende penge fra budget
2021. De forhandlinger finder sted i foråret 2022.
Men på foranledning af
Venstre og Radikale Venstre har Borgerrepræsentationen nu bedt forvaltningen rette henvendelse til
Metroselskabet for at bede
dem begynde at forberede
relevant data, der kan indgå
i en eventuel foranalyse allerede nu.
– Det haster med at komme i gang med at skabe denne overgang. Metroen åbner
om få år, og der er et fantastisk potentiale i at binde de
to sider af havnen sammen,

indledte beskæftigelses- og
i nt eg r at ionsborg mest er
Cecilia Lonning-Skovgaard
(V) og uddybede:
– Noget af det data, der
kunne være interessant at
få på bordet frem mod overførselssagen, er: Hvad er
passagergrundlaget egentlig set med metrobriller?
Hvad ville et forventet passagerflow være? Hvordan
ser trafikmønstrene ud i
området.
Også medstiller af forslaget Mette Annelie-Rasmussen mente, at broplanerne
var blevet syltet lovligt
længe.

– Man siger, at gode ting
er værd at vente på, men
jeg synes, at vi allerede har
ventet længe. Vi vil gerne
i gang med at binde byen
sammen der, hvor der rent
faktisk bor folk på begge sider af vandet.

Symbolpolitik
Bryggebo og gruppeformand for SF i Borgerrepræsentationen Klaus Mygind tog også ordet for at
gentage sin opbakning til
broen.
– Den bro skal etableres,
fordi den er en forudsæt-

En cykel- og gangbro fra
Islands Brygge Syd og
Enghave Brygge har været
i støbeskeen i mange år og
fremgår af lokalplanerne
for begge områder.

ning for at gøre Islands
Brygge Syd stationsnært,
sagde han, men tilføjede:
– Det konkrete forslag
har nok mest symbolsk
betydning, da det er begrænset, hvilke informationer Metroselskabet kan
komme med på nuværende
tidspunkt.

Førsteplads i græskarjagt
Eddie, Otto og hans lillesøster vandrede Bryggen tynd for at vinde
handelsstandsforeningens Halloween-konkurrence.
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Allie Kruchell
redaktion@bryggebladet.dk
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To timer. Så lang tid tog
det for de tre gæve bryggebørn Eddie og Otto og hans
søster at kommer vidt nok
omkring til at finde mindst
tyve af de mange græskarlamper, der hang i butiksvinduer over hele bydelen.
Græskarlampejagten
var
en del af Islands Brygge
Ha ndelsst a ndsforenings
Halloween-konkur rence,
hvor enhver, der kunne
finde tyve lamper, deltog i
lodtrækningen om en stor
skål slik.
De heldige eller måske
snarere udholdende vindere
fik overrakt deres sukkerholdige præmie i Egils Deli
af formand for Islands Brygge Handelsstandsforening
Julie Stokholm og Martin
Eldrup fra Estate Ejendomsmægler. Julie Stokholm fortæller, at konkurrencen var
en stor succes:
– Mange flere deltog, end
vi havde regnet med, og det
var virkelig dejligt at se de
lokale komme rundt og kigge i butikkerne.

Efter to timers intens græskarjagt fik Otto og Eddie overrakt en stor skål slik af formand for
Islands Brygge Handelsstandsforening Julie Stokholm og Martin Eldrup fra Estate Ejendomsmægler.
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Slagterens Smørrebrød og Delikatesse
vinder ‘månedens Amagerbutik’

NYHED I SLOWMOTION
LASERTERAPI

Lokalavisen AmagerLIV og Danske Bank har kåret smørrebrødsbutikken
i Leifsgade som månedens butik på Amager. I december skal årets butik
findes og vinderen præmieres med 10.000 kroner

· Gigt
· Sportsskader
· Lænde-, og nakkesmerter
· Iskiassmerter
· Hælsporer
· Inflammation
· Reduktion af væskeophobning ved brystopererede

redaktion@bryggebladet.dk

– Det var en kæmpe overraskelse. Vi er simpelthen
så glade og stolte, fortæller
Sandie Ring og bliver sup-

pleret af sin mand og forretningspartner Rune Ring.
– Vi vidste godt, at vi var
blevet nomineret. Men vi
havde ingen anelse om,
hvor mange der havde
stemt på os.
Deres butik Slagterens

Smørrebrød og Delikatesse
er netop blevet kåret som
månedens Amagerbutik af
lokalavisen
AmagerLIVs
læsere. Konkurrencen er
et samarbejde mellem avisen og Danske Bank, der i
marts, april, maj, juni, sep-

TIL SKADESBEHANDLING & SMERTELINDRING

45 min 650 kr. (1. gang 325 kr.)
Eller tillæg til 60-90 minutters massage: 130 kr.

tember, oktober og november har hyldet en butik på
øen. I december kåres så
årets butik, der præmieres
med 10.000 kroner.

Få mere info på slowmotion.dk
eller ring på 40556860.
Vi glæder os til at se dig.

Udsatte

·

Klinik for sundhed & forebyggelse www.slowmotion.dk

Hvis den ære skulle tilfalde
Sandie og Rune, har de ikke
tænkt sig at holde på pengepræmien længe.
– Hvis vi vinder, donerer
vi præmien til en organisation, der hjælper udsatte
unge, siger Sandie Jacqueline Ring, men tilføjer efter
et øjebliks betænkningstid:
– Enten det eller Mændenes Hjem. Vi sidder lidt
på vippen, for begge dele er
sager, der ligger os på hjerte. Men de skal gå til nogle,
der har mere brug for dem
end os.
Der er stolthed og store
smil fra Rune Ring og
slagtersvend Jesper Grand
over, at Slagterens Smørrebrød og Delikatesse
er kåret som månedens
Amagerbutik.

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.
Pure Tea Copenhagen - Islands Brygge 63 A 3th - 2300 KBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

Naturlig og sund livsstil
for dig og din familie
ZENZ’ behandlinger har fokus på
sundhed og naturlig skønhed.
ZENZ tænker på hele din families
sundhed og undgår skadelige og
allergifremkaldende ingredienser.
ZENZ’ produkter er naturlige,
veganske og økologiske samt
cer tificeret af Svanemærket og
AllergyCer tified.

Gavekort*

til salon forkælelse
kr. 200,Islands Br ygge 79 F .KBH. S
Book tid på www.zenz.dk
eller ring på tlf: 32 9 6 43 43
*Dette gavekor t gælder til
behandlinger hos ZENZ på Islands
Br ygge 79F t.o.m. 31/12/2021.
Gavekor tet kan ikke kombineres
med andre tilbud eller rabatkor t
eller omby ttes til kontanter.
Max 1 gavekor t pr. kunde.
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Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
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Åbent borgermøde om trafik på gaden Islands Brygge
I et forsøg på at gøre det tryggere for bløde trafikanter at krydse gaden Islands Brygge foreslår
lokalrådet fem nye overgange med plantekassechikaner. I den forbindelse inviterer rådet til et åbent
borgermøde om trafiksituationen i bydelen
Muskelbiler

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Jan Oster
Illustration: Jan Oster
redaktion@bryggebladet.dk

Fem nye overgange over
gaden Islands Brygge med
plantekasser, der indsnævrer vejen fra tre til kun ét
spor. Det er Islands Brygges
Lokalråds bud på, hvordan
gaden Islands Brygge kan
gøres tryggere for særligt
børn, ældre og handicappede bryggeboer. Forslaget
er sendt til kommunen og er
derudover også grundlaget
for det borgermøde, lokalrådet holder i morgen aften
om trafiksituationen på Islands Brygge.

Islands Brygge er en trafikeret og uoverskuelig vej,
mener lokalrådet. Ved den
seneste trafiktælling ved
Vestmannagade på en hverdag den 21. maj 2019 blev
talt 7.800 daglige cyklister
og 4.400 motorkøretøjer.
I sommermånederne bliver gaden endnu mere travl,
når antallet af både biler og
cyklister stiger voldsomt.
I de sidste par år har der
derudover også været problemer med såkaldte ‘muskelbiler’, der kører ræs på
gaden. Det skaber utrygge
og til tider farlige situationer, når der samtidig

er mange mennesker, der
krydser gaden på vej til og
fra Havneparken.

gere bedre mulighed for at
stoppe op og orientere sig
på vej over gaden.

Plantehelle

Borgermøde

På nuværende tidspunkt
er den eneste regulerede
overgang lyskrydset ved
Njalsgade. Men lokalrådet
foreslår nu at placere fem
nye overgangsmuligheder
ved Vestmannagade, Reykjaviksgade, Snorresgade,
Sturlasgade og ved den
grønne kile. Overgangene
skal have to ‘heller’, udgjort
af plantekasser i stedet for
de eksisterende midterheller, hvor der kun er én opholdsmulighed. Det mener
lokalrådet nemlig er utilstrækkeligt for særligt ældre og gangbesværede borgere. Plantekasserne vil ud
over at indsnævre vejen og
tvinge bilister til at sænke
farten også give disse bor-

Lokalrådet har sendt sit forslag om flere krydsninger
til forvaltningen, men ønsker også idéer og input til
mulige løsninger fra Bryggens beboere. Derfor bliver
der i morgen torsdag den
18. november klokken 19:00
åbent borgermøde i Kulturhuset Islands Brygge. Mødet bliver holdt i umiddelbar
forlængelse af lokalrådets
årsmøde, hvor der også er
mulighed for at deltage og
engagere sig i rådets arbejde.

Lokalrådet ønsker at
gøre gaden Islands
Brygge tryggere at
krydse for særligt ældre
og gangbesværede
bryggeboer.

FRA NemID TIL MitID
Tilbyder hjælp til overgangen.
I de næste måneder afholdes et ugentligt informationsmøde.
Hver tirsdag, fra kl. 14-15.30
Sted: Holmbladsgade 62
Max deltagerantal 8 - 10 personer
Coronapas skal kunne vises på forlangende.

Få bl.a. svar på disse spørgsmål:
Hvad skal jeg bruge?
Hvordan skal jeg vælge?
Hvornår skal jeg gøre det?
Hvad skal jeg passe på?
Dine egne spørgsmål er velkomne.
Tilmelding til Kirsten Søndergaard på tlf. 61 29 28 62
Træffes mandag-fredag efter kl. 10. Læg evt. besked på
telefonsvarer. Oplys dit navn og dit telefonnummer.

Læs mere på islandsbryggeslokalråd.dk

Fem nye krydsninger
med plantekasser, der
skaber to nye heller, skal
give bedre krydsningsmuligheder på gaden
Islands Brygge, hvis det
står til lokalrådet.

Frivillige til
Tryghedsopkald
søges
HAR DU LYST TIL AT
RINGE TIL EN ENSOM
ÆLDRE OG SIGE
GODMORGEN OG
RIGTIG GOD DAG?

Ældre Sagen Amager2300 vil starte
endnu et team af frivillige, der på skift kan
ringe til ældre der gerne vil have et opkald
hver morgen. Vi ved det giver tryghed for
den ældre, at blive kontaktet telefonisk
dagligt.
Vi forestiller os der udarbejdes en
turnusplan blandt de frivillige, og
selvfølgelig også med mulighed for at
bytte rundt ved ferier og andet.
Synes du det lyder som noget du godt
kunne tænke dig så skriv eller ring til én
af os.
Socialhumanitære koordinatorer:
Dorthe Thorbech, mail:
dorthe.thorbech@aeldresagen-post.dk
tlf: 61 68 88 20
Jette Andersen, jette.susanne.andersen@
aeldresagen-post.dk tlf: 29 87 84 36
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FEST ?

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
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os for etud,
uforpligtende
tilbud. Brygge.
skal
forventes
fra
topproducenten
Drouhin.
eller
Påskeæg
gratis
på Islands

Påskeæg eller...

Islands
Brygge
25, 25
2300
Islands
Brygge
· 32København
54 07 05 S
tlf: 32 54 07bryggen@toftvin.dk
05, e-mail: bryggen@toftvin.dk
Hver mandag og tirsdag

Stegt flæsk

m / persillesovs og kartofler ad libitum 140 kr

Ugens ret
17 til 21 november
Onsdag til søndag fra kl. 11:30

Hakkebøf

med bløde løg, kartofler, brun sovs og surt
120 ,24 til 28 november
Onsdag til søndag fra kl. 11:30

Chilli con carne

af okseklump og bønner serveret med ris
120 ,-

Fællesmiddag på Bryggen
1. december 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

Bryggens Spisehus – Kulturhuset
Islands Brygge 18 – 2300 København S

CO2-udledning og
cykellevering
Siden Chainge blev stiftet som cykelleveringsfirma i 2019, har
virksomhedens cykelbude cyklet, hvad der svarer til 2,5 gange rundt
om Jorden for at mindske mængden af lastbiler, larm og forurening i
København. Nu er vareleveringsvirksomheden flyttet ind under Langebro
Tekst: Victoria Bloch Blytt
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg blev overrasket over
ikke at se et cykelfirma til
levering af store varer i en af
verdens førende cykelbyer
ligesom i Amsterdam, hvor
jeg har arbejdet i en cykelvirksomhed, fortæller den
engelske entreprenør Paul
Blakemore, der for tre år siden flyttede fra Amsterdam
til København, hvor han i
dag bor her på Bryggen..
Fra idé til virksomhed gik
der blot seks måneder, hvor
Torben Damgaard Nielsen
kom til som partner. Siden
da har det taget fart.
– Vores første kunde var
Eat Grim. Nu har vi fået 50
ansatte og leverer fast for
mange erhverv, heriblandt
Aarstiderne og Original
Coffee, siger Paul Blakemore. I næste uge starter vi
også et samarbejde med et
pakkeleveringsfirma.
For nylig har Chainge lejet sig ind i lokalerne under
Langebro, hvorfra pakker
og varer bliver fordelt på de
mange cykelanhængere og
kørt ud til deres destinationer over hele byen.

Den tredobbelte
bundlinje
Chainge er del af en bølge
af start-ups og virksomheder med ambition om at
arbejde med mennesket og
miljøet i fokus for med nye
idéer og principper at bidrage til FN’s verdensmål
11 om bæredygtige byer og
lokalsamfund.
– Bæredygtighed er hele
vores
eksistensgrundlag,
konstaterer Paul Blakemore.
Den centrale idé hos
Chainge er at gentænke det
konventionelle
logistiske
system, som afhænger af
petroleum og diesel. Her
er tankegangen at få cykeltransport som del af varelevering til at fylde markant mere.
– Faktisk tænker vi aktivt
den tredobbelte bundlinje
ind i alle vores foretagender.
Det indebærer en samtidig afvejning af økonomisk
indtjening,
miljømæssig
bæredygtighed og social
retfærdighed, fortæller Paul
Blakemore. Eksempelvis er
det meget vigtigt for os, at
alle vores medarbejdere er
ansat med ordentlige kontrakter, der sikrer ordentlig
løn, arbejdsforsikring og så
videre.

find os på:

www.bryggebladet.dk
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En arbejdsdag
på cyklen
En typisk arbejdsdag som
ansat i Chainge indebærer

fem til seks timer på cyklen.
De fleste starter dagen ved
Chainges første lokaler i
Nordvest og cykler derfra
gennem byen efter en forudbestemt rute.
– Om søndagen cykler
alle vores medarbejdere
fra Nordvest gennem byen
med leveringer om formiddagen på vej mod en fælles
frokost ved filialen på Islands Brygge. Her kommer
der en lastbil med en levering, som vi fordeler på omtrent tyve cykler og således
fjerner ti-tolv lastbiler fra
vejen i København, forklarer Paul Blakemore.

udledning af 25 tons CO2,
beretter Paul Blakemore.
Chainge har altså allerede haft succes og hurtig
udvikling.
– Det har virkelig været
henrivende og beviser, at vi
gør noget rigtigt, siger Paul
Blakemore. Samtidig har vi
selvfølgelig også gennemgået mange udfordringer,
og den største har selvsagt
været covid-19. Ellers er det
generelt vanskeligt som en
lille start-up at rekruttere
medarbejdere, finde nye
erhverv at samarbejde med
og steder til kontorer og
cykler.

Pulsen på Chainge

Cykelinfrastruktur
på dagsordenen

Lige nu opererer Chainge
primært indenfor markedet
for måltidskasser ud over
kaffe, men de kunne lige så
vel levere kontorforsyninger og andre typer varer,
der ikke overstiger de 200
kilo, hver elcykel kan bære.
– Lige nu leverer vi for
erhverv til både virksomheder, private forbrugere og
offentlige institutioner som
modtagere i sidste ende,
forklarer Paul Blakemore.
Vi er et lokalt foretagende i
hele København med både
Amager, Frederiksberg og
til tider Hellerup inkluderet.

Succes som start-up
I dag har Chainge 40 cykler
og drømmer om at få 100
og senere 1000 for at kunne
medvirke til at fjerne halvdelen, hvis ikke alle de 10.000
lastbiler, som dagligt kører
gennem Storkøbenhavn.
– Siden vi blev grundlagt i
2019, har vi allerede kørt cirka 100.000 kilometer og derved reddet København fra

Med målet om færre biler
og lastbiler på vejen følger
ambitionen om at få cykelinfrastruktur på dagsordenen.
– København er allerede
en cykelby, men der er stadig behov for et endnu større fokus på at udnytte potentialet i cykler og udvide
infrastrukturen for cykler,
siger Paul Blakemore.
Eksempelvis kunne man
lade sig inspirere af de
bredere cykelstier i Amsterdam, hvilket ville give
bedre plads til cykler både
som transportmiddel og varelevering.
– At udvide cykelstinetværket og udbygge cykelstierne
ville nok indskrænke kørebanerne. På den måde bliver
trafikfaren og udledningen
af drivhusgasser mindre, siger Paul Blakemore.

Venner i trafikken
Hos Chainge handler alt
grundlæggende om ansvar.
Især ansvaret for miljøet.

Bryggeboende englænder Paul Blakemore
har set, hvordan cykler
bliver brugt til varelevering i cykelbyen
Amsterdam og sat sig
for, at gøre hollænderne kunsten efter i
København.

– Vi vil gerne blive holdt
til ansvar af vores medarbejdere og alle andre for,
at vi bliver ved med at gøre
det rigtige og leve op til ansvaret for at påvirke byen i
en positiv retning, fortæller
Paul Blakemore.
– Vi gør en stor dyd af at
være en venlig virksomhed
og ikke skabe fjender blandt
andre trafikanter og engagere os i andre lokale virksomheder. Der skal være
plads til alle i trafikken og i
byen, og ved at samarbejde
kan vi gøre det mere grønt
og sikkert for alle, konkluderer Paul Blakemore.

18.11
Klub Soja

20.11 Salsa Jam
feat. Los Cubraz

Nature & Culture International
Poetry Film Festival

23.11
Dans på Bryggen

24.11 Vinterfriluftsliv
for begyndere

25.11Nancy Harms /
Peter Rosendal Kvartet

26.11
Klub Geyser

27.11
Die Herren

1.12 Fællesmiddag på
Bryggen

2.12
Grarup Allstars

Klassiske juleminikoncerter
for børn

4.12

4.12
Humleridderne

11.12 Bryggens
Julemarked

Funky julefest: Papa’s Got a Brand
New Bag - James Brown Tribute

21.11 + 28.11

18.12
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Kunsthåndværk på Bryggen Pigesnak om selvskade og selvmord
Den støtte, Natascha Andersen fik fra sin egen mentor i teenageårene,
inspirerede hende til at blive frivillig i GirlTalk. De sidste fem år har hun
været frivillig i foreningen, der hjælper piger og unge kvinder landet rundt
gennem svære tider i livet. Hver uge sætter hun sig til tasterne og tager de
unge piger i hånden for at hjælpe dem igennem livets dilemmaer
Ulrike Ramin
VOLCANO ring

Tekst: Veronica Magaard
Foto: Peter Irgens

Natascha Andersen har selv
oplevet værdien af, at have
nogen at snakke med, når
det gør ondt i teenagelivet.
Derfor blev hun frivillig hos
GirlTalk, hvor hun chatter
med unge piger om store og
små problemer.

redaktion@bryggebladet.dk

Thorshavnsgade 12, 2300 København S
Tlf: 8838 5981 – mail@formverk.dk
Tirs-fredag 11-17.30 Lørdag 10-14
www.formverk.dk

Hudpleje & Skønhedsklinik
HosAmal.dk
• CND Shellac
• Ansigtsbehandlinger
• Spa pedicure & manicure
• Oxygen ansigtsbehandling
• Diamant peeling
• Voksbehandlinger
• Brudeopsætning
• Gavekort
HosAmal.dk • Egilsgade 4 • 2300 kbh S
Online tidsbestilling eller på tlf: 2084 3136

Slagterens Smørrebrød & Delikatesse
har helt ekstraordinært fået fingrene i
kun 100 økologiske
danske landænder
til juleaften.

Ondt i sjælen

Det vil også være muligt
at bestille landænder,
samt mulighed for
stegning.
Det er en god ide at
bestille i god tid, så De
er sikret Deres juleand
og kvalitets flæskesteg
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Man.- Fre.: 9.30-17.00. Lør.: 09.00-14.00.
Leifsgade 17, 2300 København S. Telefon: 93 99 11 89

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

Selvskade, selvmordstanker og en altoverskyggende
tristhed er nogle af de udfordringer, den 29-årige
bryggebo Natascha Andersen møder i sit frivillige
arbejde som chatrådgiver
hos GirlTalk. Også mere
typiske dilemmaer som
kærestesorger, mobning og
ensomhed, der ofte fylder
meget i teenageårene, er
blandt de problemer, hun
hjælper hundredvis af unge
piger, hun er i kontakt med,
med.
– Nogle af de sværeste
samtaler omhandler ensomheden, fordi når pigerne har
det dårlig, så er netværk
sindssygt vigtigt. Det er
det, som kan hjælpe pigerne
videre, men når de ikke har
et netværk, så er det rigtig
svært. Man kan ikke sende
dem videre til en relation,
fordi de ikke har nogen, beskriver Natascha Andersen
og uddyber:
– I nogle tilfælde ikke engang deres forældre, og så
må man jo være der selv.

FACEBLADET
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.
find os på:

Selvværdet kan være lavt,
og forventninger høje til
både udseende og image.
Sammenligninger med fotomodeller og berømtheder
smitter af på selvværdet og
sætter samtidigt uopnåelige idealer for de unge piger.
– Da jeg var helt ung,
sammenlignede jeg mig
med dem, jeg gik i skole
med, men sådan er det ikke
mere. Og ej hvor er jeg glad
for, at jeg ikke vokser op nu.
Jeg synes, det var rigeligt
at sammenligne sig med
de andre i klassen. Men nu
skal de både sammenligne
sig med modeller, kendisser
og klassekammeraterne, siger Natascha Andersen.
Nutidens unge piger befinder sig i en kultur, hvor
det kan være svært at åbne
op overfor hinanden, og det
kan gøre livet endnu sværere at håndtere.
– Pigerne der skriver til
mig, har selvværdsproblemer generelt, og derfor
har de ikke et stærkt fundament, som de kan læne
sig op ad. De tør ikke tale
med hinanden om problemerne, og derfor føler sig
alene med det. Det er vigtigt at tale med hinanden
om det, inden problemerne
vokser sig store, fortæller
Natascha Andersen og uddyber:
– Jeg vil gerne nå frem
til at få pigen til at elske sig
selv og styrke sig selv indefra. Selvværdet er blevet
meget lavt generelt, og de
unge vælter meget nem-

for selvskade, hvor pigerne
skriver grimme ting om sig
selv i lukkede forummer på
eksempelvis Instagram.

Afmagt

mere. Fundamentet er ikke
stærkt.

Anonym relation
Der er især én ung kvinde,
som har gjort stærkt indtryk på Natascha. En ung
kvinde der har skrevet til
hende i fem år, men som
hun aldrig har stået ansigt
til ansigt med.
– Hun gør i sig selv et
stort indtryk, fordi jeg har
skrevet med hende så længe. Det er så vildt, at jeg lige
pludselig kender hende så
godt eller i hvert fald noget
af hende. Men jeg aner jo i
virkeligheden ikke, hvem
hun er. Jeg ved alt om, hvad
der sker følelsesmæssigt,
og jeg kender hende så godt
følelsesmæssigt, at jeg virkelig kan støtte og vejlede
hende i svære situationer,
beskriver Natascha Andersen.

En ven i nøden
Natascha havde som ung
også selv en mentor, som
hun kunne tale med om alle
livets udfordringer. Oplevelsen med mentoren har gjort
stort indtryk på Natascha
og har givet hende en ekstra dimension på, hvordan
hun hjælper de unge piger
på vej. Den støtte, hun fik
dengang, ville hun gerne
give videre til andre, derfor
er hun i dag frivillig i GirlTalk.
– Jeg havde en kollega
på mit første job, da jeg var
fjorten år. Hun var ikke bange for at stille spørgsmål,
som mange i dag kan være.
Hun blev en mentor for mig,
fordi hun støttede mig igennem alle teenageproblemerne. Hun har hjulpet mig til
at gøre det, som var det rigtige for mig, siger Natascha
og uddyber:
– Det har givet mig et

andet syn på, hvordan jeg
rådgiver selv. Jeg har lært
at træffe beslutninger, som
gør mig glad, så det er også
den indgangsvinkel, jeg
har, når jeg skriver med
pigerne. Hvad gør hende
glad?
Trangen til at hjælpe andre ligger dybt i Nastacha.
Hun er uddannet kropsterapeut, life- og businesscoach,
og hun er også påbegyndt
uddannelsen som psykoterapeut på Psykoterapeutisk
Institut.
– Jeg har altid gerne villet
hjælpe mennesker, så det
er bare min vej. Det er det,
der interesserer mig, og
det som jeg synes er spændende, fortæller Natascha
Andersen.

En ny afskygning af
selvskade
Flere og flere unge piger
skriver til Natascha og hendes kollegaer. Coronakrisen har sat sine spor, og de
psykiske senfølger afspejler
sig i statistikken, men de sociale mediers usynlige krav
om perfektion er stadigvæk
et af de centrale problematikker. Et helt nyt fænomen
er opstået, hvor selvskaden
sker gennem de sociale medier.
– Jeg tror helt klart, at der
er et stigende problem med
mistrivsel, og jeg tror ikke,
pigerne lægger mærke til,
hvor meget sociale medier
styrer alt andet. Der er ikke
mange, der ser, at sociale
medier kan være årsagen
til deres mistrivsel, fortæller Natascha Andersen og
uddyber:
– Førhen hvis man var
mobbeoffer, så var det jo
kun i skolen, men nu er det
jo hele tiden, også over telefonen. Jeg ved, at der er
nogle, der mobber sig selv
også. Det er en helt ny form

Rådgivning indebærer en
masse styrker, som giver
plads til, at de unge piger
tør at tage springet og åbne
sit hjerte op for Nastacha,
men omvendt giver det
hende en følelse af afmagt,
når de unge piger logger af
uden at fuldende deres sidste sætning.
– Jeg oplever det som en
kæmpe styrke, at vi kun
har en chat. Den unge tør
at skrive mere om de alvorlige ting. Det er meget voldsomt at sige over telefonen,
”jeg skærer i mig selv”. Det
er mindre farligt og mere
trygt at skrive det, også hvis
det eksempelvis omhandler
overgreb eller incest, siger
Natascha Andersen og uddyber:
– Vi skal have dem til at
ringe efter hjælp selv, hvis
de er tæt på at tage livet af
sig selv. Nogle gange siger
de, at de ringer, men vi kan
jo ikke vide det. Hvis de
logger af, så ved vi jo heller
ikke, hvad der er sket. De
tilfælde er de sværeste.

En appel til
bryggeboerne
De frivillige hos GirlTalk
tilbyder talrige af forskellige forløb, som de unge
piger har haft stor glæde
af gennem tiden. Natascha
vil gerne sprede glæden på
Bryggen og opfordrer derfor alle interesserede til at
hoppe med på vognen og
benytte sig af mulighederne hos GirlTalk.
– Vi holder jo foredrag,
som jeg også har været med
til. Vi kommer også ud til
forskellige folkeskoler, hvor
vi både hjælper enkelte klasser og hele årgange. Derudover har vi også gruppeforløb. Vi taler om forskellige
emner som familie, venner,
selvværd og sociale medier.
Det opfordrer jeg til, da det
har været virkelig godt. Pigerne har været virkelig
glade for det og skabt stærke venskaber der, beskriver
Natascha Andersen.
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Et rugbrød i
Ballonparken
Som den ældste bebyggelse på
Islands Brygge har Ballonparken
på Artillerivej gennem sin
149-årige historie oplevet lidt
af hvert. Fra militært anlæg til
nutidens ’Christiania Light’selvejende institution, har stedet
også huset en lang strøm af
mere eller mindre usædvanlige
køretøjer. Et grønt og hvidt
folkevognsrugbrød er et af de
seneste

Tekst & fotos Kim Scholer
redaktion@bryggebladet.dk

Det lå måske i kortene, at
Anders Svinkløv skulle
ende med en bil, der var
lidt ud over det sædvanlige,
da han og kæresten Mette
Lyhne Hansen for et par år
siden blev forældre til først
en, så to piger. Anders havde op til da haft en masse
mere eller mindre afdankede motorcykler, inklusive
nogle såkaldte ’rat-bikes’,
der ret beset er bygget op
som kørende, men stadig
lovlige vrag. ’Suck Geely’
(mc-mærket) står der på en
af disse hærgede, kinesiske
125 cc’ere, som Anders og
et par af hans venner har
kørt rundt på så langt væk
som til Kroatien.
En af de små Vespa Ape
45-knallerter (en overgang
med en tunet motor), var
også længe en del af hans
to- og trehjulede harem af
køretøjer, og havde sågar
transporteret ham og Mette
400 kilometer op til Vättern
i Sverige med en lang gummibåd hængende ud over
begge ender af Apens tag.
Ligesom med mandens lange dreadlocks, væg-til-vægtatoveringer og piercinger,
så er det sjældent den slagne vej, han følger.
Men som sagt, en dag
blev familien større, og skal
man på ferie med helt små
børn, er det folkevognsrugbrød, der nu står foran det
røde træhus i Ballonparken,
egentlig ikke et dårligt valg
til formålet.

Kær bil har mange
navne
VW Type 2 ’Transporter’
(officielt
typebetegnelse
’T1’) kom til verden i 1950,
kun få år efter den berømte
VW Type 1 personbil begyndte at køre af samlebåndet. I Wolfsburg, hvor
VW fabrikken lå, havde
man hurtigt set et potentielt
marked for en varevogn af
denne størrelse, og det var
naturligt at basere den på
Type 1’en. Bunden blev forlænget, den firecylindrede,

luftkølede 1100 cc-boksermotor blev snart boret op til
1200 cc og fik flere kræfter
– 30 hk! – og et stort kasseformet karosseri havde sæder og styretøj rykket frem
foran forakslen.
Som ’Boblen’, ’Hitlerslæden’ og hvad folkeviddet
ellers kaldte personbilen,
fik Transporteren hurtigt et
kælenavn herhjemme: nemlig ’Rugbrødet’. De tidlige
eksemplarer med delt forrude kaldes i dag også for
’Splitrude’, efter det amerikanske ’split window’.

Ry for driftsikkerhed
Bilen kom snart i allehånde
versioner med åbent lad,
forhøjet tag, forlænget akselafstand og dobbeltkabine, så et helt arbejdssjak
kunne komme med. Rugbrødet fik hurtigt et godt ry
for driftsikkerhed og solgte
pænt bedre end de andre
konkurrenter fra Ford,
Renault og hvem der eller
havde kopieret idéen med
en kassevogn, der havde
førerkabinen anbragt helt
oppe foran.
Den version, VW byggede til persontransport,
havde tre rækker sæder og
plads til ni personer. Den
var derfor et oplagt valg for
taxavognmænd, men familier med ekstra mange børn
(som det ofte var stilen,
før p-pillen blev opfundet)
havde også stor nytte af den
ekstra plads.
Skulle man bruge rugbrødet til campingferie, tilbød flere specialfirmaer at
bygge dem om med senge,
køkkener, fortelte og så videre for dem, der ikke lige
havde evner eller tid til at
klare den slags selv.

Høje priser
Folkevognsrugbrødet blev
i den tidlige ’splitrude’-version bygget frem til 1967
i Tyskland og indtil 1975
i Brasilien. Det nøjagtige
antal kendes ikke, men ligger i omegnen af halvanden
million, hvorefter næste
generation af Transporter –

T2 udgaven med en enkelt,
buet forrude – førte faklen
videre.
Den oprindelige T1 Transporter er meget eftertragtet
i dag, med priser der især i
de senere år er steget støt,
og som i ’Samba’-versionen
med ovenlysvinduer og soltag i USA kan komme op
over en million kroner for et
perfekt eksemplar.

Et kørende projekt
Det er en knap så perfekt
udgave af T1’en, som Anders har: En årgang 1965,
malet i hvid og mintgrøn og
med en nyligt renoveret motor ude bagtil. Bilen var født
som en varevogn med bare
vægge bagi, oprindeligt
uden sideruder og uden den
stadig lidt spartanske indretning, som omsider blev
installeret sidste år.
– Jeg købte den som et
sminket lig, fortæller Anders og fortsætter:
– Med masser af plasticpadding og rust. Så der er
skiftet en del jern undervejs.
Hvor motorcyklerne har
været nemme at finde plads

til, når der skulle skrues,
er det straks lidt mere omstændigt med en bil af denne størrelse.
– Den er et kørende projekt, tilføjer manden, der ud
over VW’en, motorcyklerne
og tiden med familien også
skal passe sit 8-16-job som
arkitekt.
Det tekniske har været
nemt nok at fixe her uden
foran deres hus, men der
er lang vej endnu. Til vínter
skal forrammen skiftes, det
vil sige alt foran hjulene og
under forlygterne, hvilket
vil kræve et sted indendørs,
hvor bilen kan anbringes
helt stabilt.

Det luftkølede miljø
Kørende projekt eller ej,
ikke desto mindre er det
lykkedes at køre rugbrødet
på ferie hver af de sidste
seks år samt til en del af de
VW-træf, der holdes rundt
omkring. Især træffene
og sammenholdet i VWkredsen er gode, som for
eksempel når der opstår et
problem, der ikke lige kan
fixes ude på vejen:
– Der var engang, hvor et

forhjul gik sønder, nævner
Anders.
– Det var en lørdag, men
da jeg havde spurgt om
hjælp på nettet, var der
straks ti svar, blandt andet fra et par fyre i Give,
der holdt deres dækcenter
åbent, skiftede begge fordæk – og ville ikke engang
have penge for det.
Hele det ’luftkølede’ miljø
og klubtræf er en af de større plusser ved at have en bil
som denne, især for de nye
folk der endnu ikke har lært
selv at skrue på biler.
– Det er en del af VWkulturen at kunne tage en
motor ud på et par minutter,
siger Anders, der nu altid
har været i stand til at håndtere værktøj, helt tilbage fra
knallerttiden i Esbjerg.
Til træffene ser man
også, hvor forskellige de
fremmødte rugbrød (og
deres ejere) er. Der er
dem, der går meget op i,
at tingene skal være 100
procent originale, mens
andre ser bilen som noget
at sætte deres eget præg
på. Dem der kun kører i
godt vejr, og dem der ikke
er blege for at tage dem ud

af den aflåste garage (forsikringskrav) året rundt.
Heldigvis er der plads til
alle holdninger.

Tipoldefars
listehammer
– Bilen er driftsikker, i den
forstand at vi aldrig har måttet opgive en tur eller skulle
få den hjem på et fejeblad,
siger Anders, mens Mette
viser billeder af ungerne,
der leger i en kornmark på
den ene side af bilen. Gæt
selv, hvem der lige da lå under den omme på den anden
side.
– Jeg har også været under bilen nogle gange med
min tipoldefars lange tynde
listehammer,
fortsætter
han.
– Den kan lige nå ind, så
man kan banke på startermotoren, hvis den har sat
sig.
Uden på er det første,
man bemærker, selvfølgelig den lidt solblegede
bemaling, alle klistermærkerne og den store tagbagagebærer med stigen på
venstre side af bilen. Der
er også lige de ekstra luft-
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Som alle andre af
VW’s luftkølede
boksere har motoren
været driftsikkerheden selv. Erfarne folk
kan tage den ud på
3-4 minutter...

Med telt både på
bilens tag og i siden
er den som skabt til
campingferier.

Få indflydelse på bydelen!
Stil op til valg til lokaludvalg,
eller vær med til at bestemme,
hvem der bliver valgt ind!
Frist for tilmelding er
d. 14. januar 2022 kl. 12.00
indtag til motoren, gjort i
aluminiumsplade og nittet
på. Og så er der de smalle,
amerikanske ’EZ Camper’vinduer, hvor der oprindeligt var plade.
– Bilen var oprindeligt en
’panelbus’, siger Anders.
– Men er konverteret til
camper. Så man må bruge
varerummet til at sidde eller sove i og, som det gerne
bliver tilfældet, også til fars
skrammel og til to små pigers Pixi-bøger og legetøj.
– Den har ikke vundet nogen konkurrencer til træf,
siger Anders, der med et
stolt grin viser sin dengang
2-årige datters tegning af
familiens bil frem.
– Hun fik til gengæld en
førstepræmie i tegnekonkurrencen.

En romantisk drøm
Hvor de førnævnte motorcykler var noget, kun Anders rigtig kunne dyrke, betyder VW’en noget andet og
vigtigere. Den er en familieting – et sommerhus på
to hjul, og for pigerne især
vil den med tiden komme til
at repræsentere alle de ture

og ferier, alle de eventyr de
har oplevet med den.
– Når jeg nu kun har nogle ugers ferie og weekenderne, så er det her noget,
jeg kan gøre sammen med
familien, siger Anders. Men
også for ham og Mette er
den mere end det.
– I dag er alting digitalt og
så organiseret, så det er fedt
med noget, der larmer lidt,
måske har hul i taget. Men
selvfølgelig er arbejdet med
at skrue på bilen mit, mens
resten af fornøjelsen er familiens.
– En bil som den her er en
romantisk drøm for nogle,
indskyder Mette.
– Men for nogle af dem er
det nok bedst, at det forbliver en drøm.
Hun husker også, hvordan familiebilens forgænger, en lige så brugt rød
T2-model, skulle startes
i bedste biltyv-stil med to
løse ledninger holdt mod
hinanden.

En bedre hverdag
Når man kører rundt i et
rugbrød som det her, ser
man kun glade smil og po-

VW-rugbrødet foran
familiens hus i Ballonparken. Tofarvede biler
var, hvad man foretrak
dér i 1960’erne, mens
sidedørenes små sideruder kom til senere.

sitive reaktioner fra andre.
– De fleste kan jo associere den med noget positivt,
mener Anders.
– Jeg har aldrig set et surt
ansigt på grund af bilen, og
der er mange, som kommer
hen og snakker.
Hvilket selvfølgelig også
er en del af fornøjelsen.
Godt nok er der mere arbejde ved at holde en gammel bil driftsklar, men det
opvejes både af køreoplevelserne og af de folk, man her
kommer i kontakt med. Og
sikkert også bevidstheden
om at man i et trafikbillede
med stort set ens biler kan
gøre folks hverdag bare en
smule mere sjov og underholdende.

Læs mere på
www.amagervestlokaludvalg.kk.dk
eller skriv til info@avlu.dk

BEDRE BUSFORBINDELSER
I AMAGER VEST?
PLADS TIL PENDLERLIV

Sengekant
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Lyst i biografmørket
– ny bog om gamle
sexfilm

Erotisk skole.
"Plottene i filmene
er ofte, at en helt
almindelig bondedansk mand får
hjælp af attraktive
damer til det dér
med sex," siger
Brian Iskov. Her
hjælper Birte Tove
den midlertidigt
impotente kostskolerektor Max
Mikkelsen (Ole
Søltoft) i Rektor på
sengekanten.

Filmskribent Brian Iskov er dykket
ned i en kort, men intens periode
i dansk filmhistorie. Nu er hans
bog “Danmark på sengekanten”
om 1970’ernes erotiske lystspil og
pornofilm udkommet. Bogen skulle
være udkommet i 2019, i 50-året for
billedpornoens frigivelse i Danmark.
Men bryggeboen røg ind i to
hjernerystelser undervejs
Tekt: Philip Thingaard
Foto:Foto: Carsten Seidel og
Jan Weincke.
redaktion@bryggebladet.dk

Bøger som pirrer læsernes sanser. Under den parole udgiver bogværkstedet BOOK LAB bøger med
skarpt visuelle udtryk og
kant. Nu også med sengekant i form af Brian Iskovs
“Danmark på sengekanten”. I bogen gennemgår
filmskribenten fra Islands
Brygge et underbelyst kapitel i dansk filmhistorie.
Det drejer sig om erotiske
lystspil fra 1970’erne, også
kendt som sengekantfilm
og stjernetegnsfilm.
– Jeg kan godt lide at tage
fat i hjørner af populærkulturen, der ikke er overrendt, siger Brian Iskov om
sin interesse for og mangeårige nørderi med filmene
fra netop den periode.

Sengekant og
stjernetegn
På bare otte år i 1970’erne
udkom otte sengekantfilm
og seks stjernetegnsfilm.
Mens førstnævnte trækker
på folkekomedier og lystspil krydret med sexscener,
indeholdt sidstnævnte decideret porno. Sengekantfilmene og stjernetegnsfilmene fik enorm succes i og
uden for Danmark, som var
det første land til at frigive
billedpornoen i 1969. "Danmark på sengekanten” er
ansporet af Iskovs interesse
for, hvordan det kunne ske
så hurtigt og lige netop i
Danmark.

Frisindsmyten
I det rigt illustrerede bogværk undersøger Iskov
desuden det, han kalder for
frisindsmyten.
– De her film solgte sindssygt mange billetter og var
voldsomt populære. Alligevel er det meget svært at få
de nulevende medvirkende
fra dengang i tale, siger
Brian Iskov.
Som journalist blev Iskov
naturligt pirret af de mange
mutte filmfolk, der arbejdede foran og bag kameraet
dengang.

– Den manglende lyst til
at udtale sig siger lidt om,
at danskerne måske i virkeligheden ikke var så frisindede igen, siger Iskov.
Han bakker påstanden op
med, at mange af de medvirkende har følt sig sat i bås
og aldrig rigtig sluppet af
med et image som afklædte
og lumre skuespillere.

Frisind til forhandling
Brian Iskov vurderer, at det
er lige så svært at sige noget
entydigt om danskernes aktuelle frisind. Han peger på,
at Bertel Haarder som kulturminister i 2015 udråbte
frisindet til en særlig dansk
værdi. Få år efter blev det
stik modsatte konklusionen
i SEXUS, en sociologisk undersøgelse af danskernes
sexliv og holdninger til erotik.

Spandt guld på sexfilm
I bogen stilles der skarpt på
en kort og intensiv periode
i kølvandet på billedpornoens frigivelse. Det danske
biografpublikum var efterhånden mæt af Morten Korch og folkekomedier med
Dirch Passer.
– Det åbnede muligheder,
og filmbranchen sprang på.
De opdagede, at lystspil –
med tyk streg under lyst
– og med en vis mængde
nøgenhed gik som varmt
brød.
Brian Iskov har lagt mange års research i bogen.
Den bruger han til at vise,
at filmenes succes snarere
skyldtes simpel kommerciel efterspørgsel end det
højt besungne danske og
skandinaviske frisind.
– Jo dybere jeg gravede i
min research, jo tydeligere
blev det, at markedskræfterne styrede frisindsshowet.

Liderlige Skandinavien
Ikke kun danskerne strømmede i biograferne. I bogen
beskriver Iskov, hvordan
man i fjerne egne som Mexico og Hongkong nærmest
rullede den røde løber ud
for
sengekantskuespillerinden Birte Tove. I de

argentinske biografer blev
Mazurka på sengekanten i
1972 kun overgået af Oscarvinderen The Godfather i
flest solgte billetter.
– Der var opstået en forestilling ude i verden om
Skandinavien som et slaraffenland for sex, hvor alle
var lækre og blonde og ville
have sex hele tiden, fastslår
Iskov.

Frisind til salg
Danske filmkøbmænd forstod at udnytte denne fantasi og tilbyde opfyldelse af
den i form af film. Spørgsmålet er, om det kan bruges
som bevis for meget andet,
end at filmene var populære, og at der var et marked.
– Jeg tror, at den berøring,
de fleste almindelige danskere havde med den seksuelle revolution, var, at de
kunne gå i biografen og se
en skæg film, der også var
lidt fræk. Så gik de måske
hjem og lod sig inspirere,
siger Brian Iskov.

Hjernerystelser i flertal
Egentlig skulle “Danmark
på sengekanten” udkomme
for et par år siden, i 50-året
for billedpornoens frigivelse. Men Brian Iskov røg ind
i to hjernerystelser, først en
cykelulykke og siden et ubehageligt møde med en lav
dørkarm i et gammelt bondehus. Det har i perioder
tvunget ham til selv at holde
sig inden for sengekanten.
– Heldigvis havde jeg
skrevet 80 procent af bogen,

inden den anden hjernerystelse, siger Brian Iskov.
Han glæder sig over, at
bogen endelig er kommet i
handlen, og at BOOK LAB
modigt kastede sig over
den. Bøger med mange billeder i som “Danmark på
sengekanten” er nemlig
dyre at lave.
Mindre heldigt er det, at
han stadig døjer med senfølger af hjernerystelserne.
Det er hårdt for enhver,
men særligt hårdt for en
filmentusiast.
– Der var et års tid, hvor
jeg ikke kunne se film. Når
jeg går i biografen i dag,
kommer jeg en halv time for
sent med vilje, siger Brian
Iskov.
– Så slipper jeg for at
bruge energi på reklamer,
forfilm og andet gøgl, der
dræner min energi.

Stilhed efterlyses
Noget drænende gøgl, som
Brian Iskov og mange andre ikke slipper for, er musik alle vegne i København.
Efter hjernerystelserne har
han efterlyst steder, hvor
man kan få noget at spise
eller føre en samtale, uden
der bralrer musik ud i hele
lokalet.
– Der er meget unødvendig støj. På en lokal restaurant her på Bryggen spurgte
jeg forsigtigt, om de kunne
dæmpe eller slukke musikken i det bageste lokale, for
ellers kunne jeg ikk være
der, siger Brian Iskov.
– Tjeneren var uforstående og nedladende. Man

bliver jo nærmest udstødt af
samfundet.

I biffen i hjemmesko
Til gengæld finder Brian
Iskov ro på det gamle Bryggen, hvor han har boet de
sidste 20 år.
– Det er fedt, at man kan
være inde i byen med dens
puls, og så snart man kommer over Langebro, er der
roligere, siger Iskov.
Faktisk er der en spændende tilknytning mellem
stjernetegnsfilmene og Islands Brygge, ifølge bogens
forfatter.
– Werner Hedman, der
instruerede
mange
af
disse film, var barnefødt
i Egilsgade. Som dreng i
1930’erne sneg han sig ofte
ned i Bergthora Teatret i
Isafjordsgade og så film, siger Brian Iskov.
– Dengang var biografen
meget lokal. Folk kom ned
i hjemmetøfler og så westernfilm, eller hvad der nu
var på plakaten.

Brian Iskov er født 9.
februar 1976 og arbejder
som freelance journalist
for diverse dagblade og
magasiner, hvor han
primært skriver om filmog kulturstof. Han er
forfatter til flere bøger;
blandt andet Den Store
Troldspejlsbog og har
derudover oversat flere
fagbøger som eksempelvis Star Wars-leksika.
Derudover arbejder han
som korrekturlæser og
blogger.

"Danmark på sengekanten" udkommer
denne måned på
forlaget BOOK LAB
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Tøjwebshop bliver til kælderbutik
Efter at have levet online i næsten
et år manifesterer tøj-, makeup- og
interiørbutikken By Janice sig nu i
den virkelige verden i Isafjordsgade
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov

hop til hendes butik i fødebyen Frederikssund, at hun
begyndte at betræde den sti,
der har ført til, at hun i dag
har sin egen butik.
– Jeg havde aldrig lavet en
webshop før, så det sagde
jeg, at jeg sagtens kunne,
fortæller hun med Pippi
Langstrømpes selvsikkerhed og tilføjer:
– Mens jeg lavede min
søsters hjemmeside, fik jeg
lyst til at prøve at lave noget tilsvarende. Men med
mine egne ting og mit eget
udtryk.

butik, når hun holder åbningsreception på lørdag.

redaktion@bryggebladet

Der bliver hamret og banket
på hjørnet af Isafjordsgade
og Egilsgade. Alle lysrør og
kabiner er revet ud af Consols gamle solcenter i kælderlokalet, og de blå vægge
har fået adskillige lag hvid
maling, så lokalet fremstår
lyst og åbent. Arbejdet med
at transformere lokalerne
har allerede været ramt af
flere forsinkelser, og åbningen af Janice Thorsens nye
butik ‘By Janice’ er blevet
udskudt. Men nu skulle den
være der.
– Der skulle laves ret meget, så vi har travlt, fortæller Janice Thorsen midt i alt
byggerodet, men forsikrer:
– Vi skal nok nå at blive
klar til åbningsreceptionen.
Butikken har eksisteret
online i månedsvis. I løbet
af ugen flytter tøj, smykker,
skønhedsprodukter
samt forskelligt interiør
og nips ind i butikslokalet,
og i weekenden slår Janice
Thorsen for første gang dørene op til sin nye fysiske

Signatursofa
I et hjørne af lokalet står en
lyserød sofa; noget af det
eneste rigtige inventar på
nuværende tidspunkt. Men
det er også en særlig sofa.
– Jeg bruger den til mange af billederne på min
webshop og på sociale medier, forklarer Janice Thorsen og tilføjer:
– På et tidspunkt havde
jeg slæbt den ud på promenaden ved Havnevigen for
at tage nogle billeder der.
Dér var der flere, der skrev
ud i den lokale facebookgruppe og spurgte, om der
var nogen, der manglede en
sofa. Så den er semikendt i
lokalområdet.

Selvgjort er velgjort
Det ligger i butikkens navn,
‘By Janice’, at Janice Thorsen gør en dyd ud af at gøre
tingene selv. Blandt andet
for at have fuld kontrol over
sit udtryk, når hun fører
sine visioner ud i livet.

Ud af baglokalet

– Jeg tager eksempelvis
selv alle produktbillederne
til min webshop og sociale
medier og bruger kun meget sjældent producenternes egne fotos, forklarer
hun.
Janice Thorsen føler sig
godt tilpas både bag og
foran kameraet. Hun har
tidligere arbejdet som både

model og som professionel
danser og har blandt andet
stået på scenen i Cirkusrevyen og forskellige musicals.
– Det var igennem mit modelarbejde, at jeg begyndte
at interessere mig for mode,
makeup og hudpleje, fortæller hun.
Alligevel lå det langtfra i

DIN LOKALE ESTATE EJENDOMSMÆGLER, SELV BOSIDDENDE PÅ BRYGGEN

kortene, at Janice Thorsen
en dag skulle stå bag disken i sin egen butik. I en
periode arbejdede hun som
‘planner’ for TV3, hvor hun
blandt andet havde til opgave at planlægge kanalens
reklameblokke.
Det var først, da hendes
søsters veninde spurgte, om
Janice kunne lave en webs-

Idéen opstod midt i en coronatid, hvor Janice Thorsen ligesom mange andre
havde lidt for meget tid, så
der var ikke langt fra tanke
til handling. I februar sidste år sprang hun ud som
iværksætter med sin webshop og fysisk base i et baglokalet hos Britt Kehler i
Gunløgsgade. Men pladsen
blev trang, og det kriblede
i Janice Thorsen efter at få
fod under eget bord. Så da
solcentret i Isafjordsgade
lukkede, og kælderlokalerne blev ledige, slog hun til.
Der er åbningsreception
i butikken på Isafjordsgade
5 på lørdag den 20. fra klokken 10:00.
Se mere på byjanice.dk
eller på Instagram @janice_
by_janice

MIN EJENDOMSMÆGLER

Spørg aldrig kun én
ejendomsmægler, men spørg
ALTID Estate Islands Brygge

3321 0004

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

Christian Bast
Indehaver

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
EJENDOMSMÆGLER MDE

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

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit
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Poesien
blomstrer
på film i
kulturhuset
Over to søndage afholder Kulturhuset Islands Brygge en poesifilmfestival med fokus på klima,
natur og miljøet. Elizabeth Torres er idémageren bag digtarkivet Det Poetiske Fonotek, som er
festivalens motor. Hun kalder sig for både poet og brobygger

Tekst: Philip Thingaard
Foto: Zarko Ivetic

offentlige
organisationer
eller private virksomheder.

redaktion@bryggebladet.dk

Kulturlivet led under coronanedlukningen. Det gjaldt
også poesien. Den colombianskfødte digter og tidligere bryggebo Elizabeth Torres besluttede sig at gøre
noget ved sagen. Ud af det
kom Det Poetiske Fonotek.

Kunstnere alene med
arbejdet
Fonoteket er et arkiv over
digtoplæsninger, ofte ledsaget af musik. Dem har poetiske sjæle fra hele verden
indtalt og uploadet direkte
på projektets hjemmeside.
– Ideen til Det Poetiske
Fonotek udsprang af et behov for at vise, at poesi ikke
bare er ord, der står på et
stykke papir, fortæller Elizabeth Torres.
Fonoteket er et tilbud til
hele den globale digterstand og er nu et vigtigt
element i festivalen “Nature
& Culture International Poetry Film Festival 2021”.
– Under nedlukningen
blev det tydeligt, at vi kunstnere og digtere til tider står
alene og har svært ved selv
at opbygge netværk, medmindre de er bakket op af

Det poetiske
hverdagsliv
Foruden selv at være digter
ind til benet ser Elizabeth
Torres sin rolle som brobygger mellem kunstnere
og digtere verden over. Fonoteket er en platform, der
samler poeternes kunst og
budskaber i lyd og billede.
– Poesien er en ledsager
hverdagslivet. Jeg vil gerne
modarbejde den fejlagtige
opfattelse, at det er for en
elite og foregår på biblioteker, siger Elizabeth Torres.
Som ordet fonotek antyder, er hjemmesiden en
samling indtalte digte.
Modsat tørre tekster skal
levende lydklip ledsage os
alle som baggrundstæppe i
hverdagen.
– Verden og hverdagslivet er så poetisk, at det bør
dokumenteres, siger Elizabeth Torres.

To søndage i streg
Festivalen for poesifilm
finder sted på Kulturhuset
Islands Brygge søndag den
21. november fra 13:0020:00 og igen søndagen efter i samme tidsrum, men

med andre film og foredrag.
Den er finansieret af midler
fra Københavns Kommune.
Nogle af filmene præsenteres af filmmagerne selv
med mulighed for spørgsmål. Klimaaktivisterne fra
Extinction Rebellion er
også med på programmet.

Frivillige ildsjæle
Men festivalen er især
kommet i stand takket
være hårdt frivilligt arbejde. Det gælder naturligvis
Elizabeth Torres selv, men
også billedkunstneren Rita
Howis, hvis temaudstilling
om overflader, “Colors for
Climate”, også er en del
af festivalen og allerede
nu kan ses i kulturhuset.
Desuden har to dommere
udvalgt de 28 film, der
vises på festivalen. Hvis
man ikke når forbi, kan
man frem til 30. november
streame både disse deltagende film og 100 andre
poesifilm fra projektet via
w w w.p oet ic phonot eque.
com.

Torres og fremhæver tre af
værkerne.
“Sexy Recycling” er en
animeret musikalsk film
om et par, der genbruger.
Det særlige er, at selve figurerne i animationsfilmen er
lavet af genbrugspapir.
– Den er smuk, fordi den
både er klimabevidst og sød
på samme tid, siger Torres.
På poetisk vis sidestiller
“Murmur of Icebergs” klimasituationerne i den arktiske øgruppe Svalbard og
Macao i Det Sydkinesiske
Hav, hvor kunstneren selv
er fra.
– I den kan man som nykommer til poesien virkelig
opleve, hvordan poesi er
hverdagserfaringens sprog,
siger Elizabeth Torres.
Endelig fremhæver hun
festivalens afsluttende film,
“Katu”, om en region i Amazonas, hvor lokalbefolkningen har mærket klimaforandringer helt ind på kroppen.
– Den bevæger, fordi den
er fortalt af vidnerne selv,
siger Elizabeth Torres.

Tre filmtips

Forfulgt som
børnedigter

Filmene er natur, klima og
miljø.
– Alle filmene er meget
smukke, siger Elizabeth

Elizabeth Torres har altid
haft poesien helt tæt på livet. Faktisk i så bogstavelig
forstand, at hun allerede

som 11-årig måtte flygte fra
det voldshærgede Colombia
med sine forældre og bror.
Da havde hun allerede fem
år på bagen som poet med
aktivistisk tilsnit. Hendes
syleskarpe ord og indignerede oplæsninger fik lokale
gangstere op i det røde felt.
– Vi tog til Miami for at
deltage i et TV-program,
der hed “Don Francisco”.
Men så snart vi ramte amerikansk jord, bad vi om asyl
og fik det, forklarer Elizabeth Torres.

Hellere Bryggen end
New York
Familien endte med at bo
i New York. I 2015 fik Elizabeth Torres nok af uligheden i New York og dens
undertoner af racisme. Som
27-årig flyttede hun derfor
til København. Det første
år lånte hun en lejlighed i
Egilsgade af en veninde,
der stadig bor i den.
– Der er en fed international stemning i København,
siger Torres.

Når poesien blomstrer
bogstaveligt
Foruden festivalen og fonoteket har Elizabeth gang i
en radiokanal, driver et gal-

Poesi under
armen. Elizabeth
Torres er ivrig digter, ivrig brobygger
og ikke mindst
ivrig skrivemaskinesamler.

leri på Nørrebro, studerer
på Scenekunstskolen som
dramatiker og har i det hele
taget utallige kunstneriske
jern i ilden. Nogle af dem
under det rammende navn
Madam Neverstop.
Et lille hjørne af Elizabeths krøllede hjerne har
fundet på det særlige bogmærke af blomsterfrø til
den bog, der er del af poesifilmfestivalen.
– Når man bliver træt af
at bruge bogmærket som
bogmærke, kan man plante
det og se poesien blomstre,
siger den 33-årige ordsmed.
Nature & Culture – International Poetry Film Festival
søndag den 21. og søndag
den 28. november klokken
13:00 – 20:00 i Kulturhuset
Islands Brygge. Gratis entré.
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Advokat

Cykler

Fotografer

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

Bryggen City Cykler
Leifsgade 1 · 35 36 92 22
Man-fre 9-18 · 9.30-14.30

Fotograf Ricardo Ramirez
ricardo-ramirez.com
info@ricardo-ramirez.com

Historiedamen Mariane Josefsen
32 57 31 46
www.historiedamen.dk

T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05 · www.tssmørrebrød.dk

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Fotohandlere

Indretning

BSA Byg v/ Toni Bergenhammer
Egilsgade 45, kld.
40 14 74 13
bsabyg@mail.dk

Njal Foto
Njalsgade 22
32 54 55 90 · www.njalfoto.dk

The Sweet Spot
v/ Laura Scheuer Trøstrup
www.thesweetspot.dk
laura@thesweetspot.dk · 41 60 60 20

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

Diætister
Klinisk diætist Vibeke Mousten
Kigkurren 8D, st. th.
21 96 51 00 · www.diaetistpraksis.dk

Dyreartikler

Begravelse

HPReptiles Danmark ApS
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lørdag LUKKET
92 43 01 77 · www.hpreptiles.dk

Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk
Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Ejendomsmæglere
Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.dk

Blomster

Elektrikere

Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Fodterapi

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

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

Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Speciale i ryg, nakke, skuldre, fertilitet
og genoptræning efter fødsel
41 40 10 94 · www.amj-fysio.dk

Foreninger

Genbrug

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Mandag & onsdag kl. 15-18
Lørdag kl. 11-14

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

Børnetøj

Frisører

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

Gulvservice

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

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

Skønhedsklinikker

Zoneterapi

Hos Amal
Egilsgade 4
20843136 - www.HosAmal.dk

sanselig.dk
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

Falk Gulve fra A-Z
Din Lokale Gulvmand
31 10 45 10 · www.falk-gulve.dk

dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

Systuer

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
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Test din viden om
Islands Brygge
1. Hvornår blev metrostationen Islands
Brygge indviet?
a. Oktober 2002
b. Maj 2004
c. Oktober 2006
2. Nyttehaveforeningen Faste Batteri fejrede
en rund fødselsdag i 2020. Hvornår blev de
første haver taget i brug?

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.

a. 1960
b. 1940
c. 1920

(se svarene på side 19)

3. Da Skolen på Islands Brygge skulle
udvides i 1990’erne samt ved anlæggelse
af Ørestad Boulevard fik en del haveejere
i N/F Faste Batteri erstatningshaver i
nærheden af Nokken. Hvad hedder den
nye forening i dag?
a. N/F Prøvestenen
b. N/F Lille Nok
c. Amager Fælled Økohaver
4. Den omstridte Njals Tårn er bygget på en
ny gade/vej. Hvad er navnet?
a. Bardenflethsgade
b. Faste Batteri Vej
c. Ny Tøjhus Vej

KULTUR
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Det sker
på Bryggen
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❚Arkitektur

Bo bedre bæredygtigt
I Dansk Arkitekturcenters nye udstilling giver tegnesstuen Vandkunsten
deres bud på
bæredygtige by- og
boformer.

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

leshus og legeplads. Det er
et lille samfund og en by,
som lever. Så kom og få et
indblik i fremtiden med
Vandkunsten.
Til udstillingsåbningen
den 19. november vil der i
tegnestuens ånd være mulighed for langbordsmiddag, koncert med Tranquebar samt hygge i DAC's
familieværksted,
hvor
TagTomat guider til at lave
frøbomber.
Hvordan klemmer man en
familie ned på under 40 kvadratmeter? Hvordan lykkes
vi med at bo mere bæredygtigt og grønt, uden at det
går ud over livskvaliteten?
Den anmelderroste udstil-

ling Bo bedre bæredygtigt,
der startede på Utzon Center i Aalborg, er rekurateret
og kan nu opleves i endnu
større skala i Dansk Arkitektur Center. Tegnestuen
Vandkunsten kunne fejre

sit 50-års jubilæum i 2020,
men tegnestuens værdier
er mere aktuelle end nogensinde.
I udstillingen kan du
blandt andet opleve et helt
hus på 37 kvadratmeter.

Indrettet præcist, som
Vandkunsten mener, at vi
skal bo og klar til indflytning med plads til en familie på fire personer. Udstillingen er opbygget som en
landsby med drivhus, fæl-

❚Foredrag

❚Humletid

Ud i kulden

Tid til en humle
Humle, humle, humle,
humle, humle! Jamen dog,
jamen dog, ska' vi tumle.
Humleridderne giver en
længe ventet omgang, og
faktisk også den eneste i
København i år. Amagerlegenderne fra Tårnby,
der var med til at popularisere dansksproget hiphop i

Det er allerede mørkt, inden man har fri fra arbejde,
og de fleste af os skynder
os bare hjem i varmen. Men
man kan jo ikke sidde i sofaen og se Netflix hele vinteren. Derfor vil journalist og
eventyrer Solveig Willum
klæde bryggeboerne på til
en vinter fuld af oplevelser
i naturen.
Det handler om ikke at
lade sig afskrække af kulde,
riv eller rusk og i stedet se

vejrets omskiftelighed som
en mulighed for at opleve
sine omgivelser på en ny
måde. Det behøver ikke
at være så svært, når man
først får det lært. Det kræver bare lidt forberedelse.
Det hjælper Solveig med,
når hun guider til ture uden
for termoruden.
 Foredrag med Solveig
Willum om vinterfriluftsliv
for begyndere i Kulturhuset

Solveig Willum vil
have bryggeboerne ud i sne, regn
og blæst og finde
de store naturoplevelser.

Islands Brygge onsdag den
24. november klokken 19-21.
Arrangementet er gratis. Læs
mere på kulturhusetislandsbrygge.kk.dk

1990’erne, vender hjem til
lorteøen efter at have stået
stort set på standby i næsten et årti.
Med sig har de ‘Jyder
Der Flyder’, der spiller god
gammeldaws, støvet og rå
boom bap-hiphop med jysk
charme og høje knæløft.

 Udstillingsåbning af ‘Bo
bedre bæredygtigt’ på Dansk
Arkitektur Center 19. november klokken 18-21. Udstillingen løber fra 20. november
2021 til 18. april 2022. Læs
mere på DAC.dk

 Humleridderne i Kulturhuset Islands Brygge lørdag
den 4. december klokken 21.
Billetter koster 195,- i forsalg
og kan købes på billetto.dk
Humle med riddere,
tre i det hele. Ridderne med humle,
der ikke vil dele.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 21. november kl. 11
Højmesse ved sognepræst
Lisa Joshi

Babysalmesang

Tirsdagsfælleskab

Sang og musik er stimulerende for velvære og udvikling for børn i alle aldre.
Der er stadig ledige pladser både på holdet kl. 10 og kl. 11.

Kom forbi Hans Tausens Kirke til hyggeligt samvær, kaffe og kage og
bankospil.
Pladerne koster 10 kr. kaffe og kage er gratis.

Mandag den 22. og 29. november

Tirsdag den 23. november kl. 13.30

MORGENSANG FOR ALLE

Søndag den. 28. november kl. 11
1. søndag i advent
Højmesse ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 5. december kl. 11
2. søndag i advent
Højmesse ved sognepræst
Camilla Aggersbjerg

Onsdag den 24. november kl. 10

Vi mødes i kirkerummet og der synges både efter salmebog og
højskolesangbog.

RUM TIL RO

ONSDAG DEN 24. November KL. 17
En kort gudstjeneste der runder dagen af ved
studenterpræst Camilla Aggersbjerg.

Julekoncert

Søndag den 5. december kl. 16

Julekoncert med Julekantate med Camerata Øresund.
Entré 150 kr.

Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03 94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Per Ramsdal
Tlf. 20 18 39 91 – mail: pr@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Lars Ahlmann Olesen
Tlf. 29 12 84 14 – mail: lao@km.dk
Mandag fridag

Provst og sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Tlf. 51 17 47 27 – mail: mkni@km.dk
Mandag fridag

Burchhardts
Begravelsesforretninger

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

Bryggens
Begravelsesforretning

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

Vor kære

er pludselig gået bort
Familien

find os på:

www.bryggebladet.dk

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

➜

Preben Søndergaard Pedersen
† 3. november 2021

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

P

www.burchhardt.dk

* 10. august 1946

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.

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Allan Nielsen

PARKERING
Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00)
Døgnparkering (alle dage 0-24)

Kr. 762,75 /md.
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

MAD
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smagende ting, der venter
på at blive tørret og spist.

Bryggemad
med Brooker

Siden oldtiden har man benyttet sig
af at tørre fødevarer for at konservere
og ikke mindst at have forråd til
vinteren. Denne kundskab lever i
bedste velgående i moderne tid, nu
kan man med en dehydrator tørre
ens udvalgte emner. Selv hvis man
ikke er i besiddelse af en sådan, kan
ovnen bruges. Her skal man blot
være opmærksom på, at ovnen kan
indstilles på de lave temperaturer, som
man tørrer ved, og at ovnlågen skal
stilles på klem, så luften slipper ud

redaktion@bryggebladet.dk

Tidligere var tørrede fødevarer forbeholdt folk, der
vandrer, og såkaldte ”preppere”, altså folk der bygger forrådslagre op, ud fra
den betragtning at Jordens
undergang er nær forestå-

Tørret Kiwi:

Tør skinke

Skal du have tørt på?

Tekst og foto: Stephan
Øhlers Brooker

ende. Et fænomen der er
aldeles veludviklet, og med
solide lagre af dåsemad,
pulvermad og vand er man
beredt på kaos. Med tanke
på den pandemiske tid som
vi befinder os i, er det måske meget godt med et forsvarsværn mod, hvad der
måtte komme. Men tag ikke
fejl – der er masser af vel-

En gennemsnitlige familie har formentlig allerede
en stor del tørrede råvarer
på hylderne i husholdningen. Krydderier, den lækre
sydeuropæiske
skinke,
chokolade, kaffe, mysli og
gryn. Og nu hvor juletiden
nærmer sig, og der snart
er gløgg i kopperne, er det
også værd at bemærke, at
nødder, rosiner, nelliker,
stjerneanis og kanel alle er
tørrede. Selv appelsinskallen kan være tørret. Derudover er der et par åbenlyse
fordele ved at benytte tørrede kontra frisk. Madspildet
er nærmest ikke-eksisterende, når varerne tørres.
Derudover kan man også nå
at redde friske råvarer, som
nærmer sig udløb, ved at
tørre dem.
Dehydreret er tanken
om at man fjerner væske,
så man dermed forlænger holdbarheden på sine
madvarer. Man undgår, at
maden bliver dårlig og fordærvet, og den fylder heller
ikke så meget i massefylde
og vægt. Noget som blandt
andre vandrefolket sætter
pris på, når de pakker en
taske og begiver sig afsted
– måske en snackide til gåturen på Amarminoen…

Dobbeltdehydrerede
kokosbananer
Hvis man dykker lidt ned i
denne tørre del af det kulinariske værksted, så er der

mange udfoldelsesmuligheder med en dehydrator i maskinparken. Talrige snacks
til madpakken eller blot til
snackhylden er muligt. Om
man er til veganske alternativer, rawfood eller blot
sunde snacks, er det hele indenfor rækkevidde. Frugt,
grøntsager, kød, nødder,
kiks, brød, te og hovedretter, så kan tørret mad noget!
Så alle de krydderurter, du
plukkede på Fælleden i løbet af sommeren, kan tørres og gemmes til vinterens
måneder…
Frugtlæder er en god
madpakkesnack – de fleste
børn kan godt lide figen-/
frugtstænger, her har man
mulighed for at lave et hjemmelavet alternativ, der er
sundere og billigere. Det er
ret simpelt at give sig i kast
med. Den frugt, man ønsker at benytte, varmes op
med de smagsgivere, man
nu foretrækker. Så kommes
det i blenderen og smøres
tyndt ud på bagepapir og
tørres i 6-10 timer. Derefter
er det lige til at skære i passende størrelser og så rulle
dem sammen og opbevare
dem i en lufttæt beholder.
En anden favorit er banan-

Nyt fra bryggenet
Store stigninger på
tv-pakker
Som de fleste tidligere år,
stiger tv-pakkerne igen til
nytår. Desværre er stigningerne ret store i år, da
kanalpriserne er steget så
meget, at Bryggenet ser
os nødsagede til at hæve
priserne til:
❚❚ Grundpakke: 180 kr/md
(en stigning på 13 kr./
md. fra de nuværende
167 kr./md.)
❚❚ Mellempakke: 415 kr/
md (en stigning på 43
kr./md. fra de nuværende 372 kr./md.)

❚❚

❚❚

❚❚
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Mellempakke Bland
Selv: 415 kr/md (en
stigning på 43 kr./md.
fra de nuværende 372
kr./md.)
Fuldpakke: 545 kr/md
(en stigning på 45 kr./
md. fra de nuværende
500 kr./md.)
Fuldpakke Bland Selv:
545 kr/md (en stigning
på 45 kr./md. fra de nuværende 500 kr./md.)

Har du ikke
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger 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.

Mb md.
./
r
k
65

vand og så bliver retten rehydreret, smagfuld, cremet
og lækker, som var den lige
blevet tilberedt på almindelig vis.
En dehydrator kan købes
for 300,- og op til et prisleje,
hvor man bliver sendt på fattiggården i en tønde.
Om ikke andet så er det to
fluer med ét smæk – velsmagende mad med lang holdbarhed og forsvarsværn
mod atomkrig og nedsmeltning af civiliseret samfund,
som vi kender dem.

Test din viden - svar
1.(a). Oktober 2002.
Metrostationen Islands Brygge
indviedes den 19. oktober 2002
som en del af metroens første
etape.
2.(b). 1940. N/F Faste Batteri
fejrede således 80-års
fødselsdag.
3. (b). N/F Lille Nok. Foreningen

består af 75 haver og blev dannet
med sin nuværende placering i
1996 efter at have ligget der, hvor
Skolen på Islands Brygge ligger
i dag.
4. (a). Faste Batteri Vej. Njals
Tårn har adressen Faste batteri
Vej 78.

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

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://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

0
0
0
1
/
0
100 it/s

skiver, der tørres for så at
komme dem i en blanding
af fuldfed kokosmælk og
vanilje. Og så tilbage i dehydratoren og tørre videre.
Man ender med en banan,
der er sej at tygge på – som
var det en karamel med fantastisk smag af kokos og
vanilje. Og så er der naturligvis klassikeren over dem
alle: Beef jerky, tørret kød
som kan marineres i ens favoritsmage og tørres.
Men man kan faktisk
også tilberede et reelt måltid som risotto eller chili
con carne. Tilbered det,
som du ville gøre under normale omstændigheder, og
så smør det i et tyndt lag og
tør det. Når det så skal spises, tilsættes ganske enkelt

Når kiwierne i frugtskålen
nærmer sig udløbsdato, så
er det bare om at give dem
en tur i dehydratoren, og så
er der fyld til mysliblandningen eller som snack.
Kiwierne skrælles og
skæres i skiver på mellem
½ og 1 centimeter, lægges i
dehydratoren med masser
af luft mellem skiverne. Tør
mellem 55-60 grader i 8-14
timer. Man kan eventuelt
bytte rundt på bakkerne i
dehydratoren i løbet af tørretiden.

Kundeservice

Bryggenets priser

Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.
Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.
Husk at oplyse dit kundenummer 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.

Internet
Op til 1Gbit/s: 65 kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
Tv
Grundpakke: 167 kr./md.
(fra 1. januar 2022:
180 kr./md.)
Mellempakke: 372 kr./md.
(fra 1. januar 2022:
415 kr./md.)
Mellempakke med Bland
Selv: 372 kr./md. (fra 1.
januar 2022: 415 kr./md.)
Fuldpakke: 500 kr./md. (fra
1. januar 2022:
545 kr./md.)
Fuldpakke med Bland Selv:
500 kr./md. (fra 1. januar
2022: 545 kr./md.)
Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Egernsafari
på Fælleden
Egernet kan let forstumme al tale,
når det lige kommer forbi på jorden
eller suser op og ned ad træet ved
siden af, hvor man går eller står. Det
har stor ”cutefaktor” hos alle
Tekst: Thomas Neumann
Foto: Flikr/Stanze
redaktion@bryggebladet.dk

Fra stien bag Ballonparken
så jeg inde i skoven et egern
– en ægte sensation. Fik
heldigvis også et halvdårligt foto, men et egern kan
man se. Det eneste andet
sted, egern er set på Amager, skulle være i Ugandaskoven i Tårnby. Men et
rygte siger, at den er sat ud
der, så vores egern her er en
ægte nytilflytter. Men jeg
krydser fingre for, at dette
selvtransporterede egern
finder en mage, og at vi kan
have masser af egern uden
for døren fremover.
Egern kan svømme som
de fleste pattedyr, og måske er Sjælland blevet et
for uhipt sted, og det er
svømmet til ”drømmeøen”.
Tørskoet transport er altså
også en mulighed. Der er ni

broer, der forbinder os med
Sjælland, ja tæl selv efter, så
der er masser af muligheder, selv om de ikke er gode
faunapassager. Egernet har
sikkert aldrig været en del
af Amagers natur, men nu
skal det da være. Ulven i Jylland var også nogle år om at
finde mage og få unger, så
ting kan tage tid.
Vi har sandsynligvis en
veneration for egern, da de
umiddelbart ikke er konkurrenter eller er farlige
for os mennesker og måske
også fordi i den nordiske
mytologi, at egernet Ratatosk var en budbringer og
sladrevorn, som jo vist er
godt.

Egerninvasion af
England
I vikingetiden var egernets
pels en handelsvare, og forskere har for få år siden fun-

Neumanns
Natur

Halen gør egernet
ekstra cute
det spedalskhedsbakterier
hos egern i England – og
på denne måde kunne spedalskhed være overført til
England, og det har måske
kostet flere liv end drab og
plyndringer fra vores forfædres side.
I middelalderen symboliserede egernet djævlen,

og på tysk siger/sagde man
også, at ”der Teufel ist ein
Eichhörnchen” (djævlen er
et egern), da det bevæger
sig hurtigt og er frimodig –
djævlens træk. Dertil findes
og fandtes sorte egern – ja,
så måtte det være ondt.
Vi har sorte djævle på
Sydfyn, omkring Odense

og på Langeland – de er de
oprindelige danske egern.
Men når et rødt egern møder sort egern, og den søde
nøddegalop spiller, så vinder den røde pels i afkommet, og på den måde er de
sorte egern så få.
Egernet var udryddet i Jylland omkring 1900-tallet på

grund af jagt og manglende
skov. Man har sikkert også
spist egern for at holde sulten fra døren. Der blev så importeret fire egern fra Sverige, og de tre, der overlevede,
er stamfædre og -mødre til
hele den jyske bestand; tak
Sverige. Først i 1950 blev de
udbredt i hele Jylland.

