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

Skal vi også sælge din bolig?

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

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
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Lokalt ordskælv

Den bryggeboende ordekvi-
librist Per Vers udbringer en 
sidste skål for Danmarks na-
tionallyriker Benny Andersen 
på deres fælles pladeprojekt 
inden digterens død.

Kender af kvinder

Helge Scheuer Nielsen er 
stor beundrer af fortidens 
markante kvinder og har 
skrevet adskillige bøger 
om repræsentanter for det 
stærke køn.

sauna sendt afsted

Den ulovlige sauna på hav-
nefronten er blevet hentet og 
kørt væk af Teknik- og Miljø-
forvaltningen. Regningen for 
bortskaffelsen bliver sendt til 
Københavns Badeklub.

Bryggen er handicapfjendtlig

• Du får en fast behandler, som kender dig 
• Vi byder altid velkommen med et smil
• Moderne klinik med afslappende atmosfære
• Centralt på Bryggen - tæt på metro og bus

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S  
 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

tandlægen.dk Islands Brygge - personlig service og nærvær 

70 400 597 
INVITATION  

TIL DIG 
 

Vi vil gerne invitere dig indenfor til en snak om dine boligdrømme! 
 

Måske drømmer du om en villa i byen eller et lille hus på landet? 

En større lejlighed eller måske en mindre? 

 

Vi kan sælge din nuværende bolig om det er en ejerlejlighed,  
andelslejlighed eller villa/rækkehus. 

 

Kig ind og del dine drømme med os og 

lad os dele vores 27 års erfaring i bolig salg med dig. 

 

Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen? 

 

Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk 

 

Kærlig hilsen 

Sweet-Homes v/ Maria Schlichting 

 

 

 

INVITATION
Sweet-Homes vil gerne invitere dig indenfor 

til en snak om dine boligdrømme!

Vi kan sælge din nuværende bolig, om det er en 
ejerlejlighed, andelslejlighed eller villa/rækkehus.

Kig ind og del dine drømme med os og lad os dele 
vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.

Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen?
Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk

Kærlig hilsen Sweet-Homes v/ Maria Schlichting

Sweet-Homes v/ Maria Schlichting – tlf 24 64 07 88 eller besøg os på sweet-homes.dk

Bumlende brosten, kælderbutikker og utilgængelige 
badezoner. Islands Brygge en af de bydele i København, 

der er sværest at navigere i som handicappet. Det 
mener Helga Mark, der har kæmpet en årelang kamp 

for at få lige muligheder for en dukkert i havnen.
Side 8 og 9
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Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det virkede som en virkelig god 
idé, da en ny flot træsauna pludselig 
dukkede op i Havneparken ud for 
badezonen Halfdansgade. Interes-
sen for vinterbadning er eksplode-
ret i de sidste par år, og vinterbader-
klubberne i og omkring København 
har ikke haft en levende chance for 
at følge med efterspørgslen. 

Derfor blev den nye sauna, med 
det kryptiske navn ‘Zono Sauna’, 

også modtaget med åbne arme af en del bryggeboer. 
Nuvel, saunahusets æstetiske værdi kan diskuteres, 
men det samme Vinterbad Bryggens tilbagevendende 
sauna-skurvogne, der hvert år bliver stillet op ud for 
Havnebadet. 

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen så man med ven-
lige øjne på idéen, da den første ansøgning om byg-
getilladelse dumpede ind ad brevsprækken i efteråret. 
Man gik derfor i gang med at behandle ansøgningen 
med det udgangspunkt, at saunaen skulle have lov til 
at blive stående resten af vinterbadesæsonen. 

Men hos Københavns Badeklub, der, med Stephanie 
Branick i front, stod bag projektet, blev ivrigheden og 
utålmodigheden for stor. Man opsatte saunaen inden 
byggesagen var behandlet og derfor også uden at ken-
de til rammerne for en eventuel tilladelse; eksempel-
vis hvor præcis saunaen måtte stå. Ikke nok med det. 
Badeklubben åbnede også for tilmelding - og betaling 
- inden sagen var bøf. Det blev påtalt af forvaltningen, 
der også bad om, at bygningen blev flyttet ind til be-
tonmuren, hvor den efter planen ville få tilladelse til at 
blive stående.

Men begge henstillinger blev ignoreret af Stephanie 
Branick, og medlemmerne svedte lystigt videre i den 
ulovlige sauna. Hvem kan også fortænke dem i det?

Det er opskriften på at slide kommunens tålmodig-
hed tynd, og badeklubben blev bedt om at pakke sine 
sager sammen og forsvinde fra havneparken. Da heller 
ikke dét blev respekteret, sende forvaltningen et flyt-
tefirma ud, som fjernede saunaen. 

Det er en trist udgang på et forløb, hvor alle taber, 
til trods for at alle lige så godt kunne have vundet. For 
selvfølgelig bør vi kunne forvente, at forvaltningen 
møder borgerdrevne initiativer med en vis fleksibilitet. 
Men samtidig kan vi heller ikke acceptere, at aktører 
opfører bygninger på vores fælles arealer, og beder om 
tilgivelse i stedet for tilladelse.

LeDeR

inde i varmen,  
ud i kulden

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
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seks døde træer skal 
fældes i Kirsebæralléen
Seks træer i Kirsebæralléen på stykket langs 
beachvolleybanerne er så godt som døde og bliver derfor 
fældet i den kommende tid. Når vejret bliver lunere, 
bliver der plantet i alt 15 nye træer på strækningen

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

Engang blomstrede 18 kir-
sebærtræer hvert forår i 
Havneparken på stræknin-
gen langs med beachvolley-
banen og legepladsen. I dag 
er alléen her et trist syn. Ni 
døde træer er allerede fjer-
net, og inden længe ryger 
seks mere. Det oplyser Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, 
der forventer, at træerne bli-
ver fældet i løbet af februar 
eller starten af marts. Kun 
tre træer er levedygtige nok 
til at få lov til at blive stå-
ende.

Herefter går arbejdet 
gang med at plante 15 ny 
træer, så alléen igen vil 
fremstå som netop en allé. 
Præcis hvornår træerne 
bliver plantet afhænger af, 
hvor langt ind i foråret vi 
skal, førend der ikke læn-
gere er udsigt til nattefrost.

Bedre vækst

De oprindelige træers rød-
der har vist sig at ligge me-
get tæt på jordoverfladen, 
hvilket betyder, at rødderne 
er særligt udsat for trykbe-
lastning fra især bilkørsel 
mellem træerne. Det er med 
al sandsynlighed derfor, at 
mange af træerne ikke har 
haft det godt i de seneste år.

Derfor vil forvaltningen 

denne gang forsøge at plan-
te træerne i et nyt såkaldt 
‘vækstmedie’, som groft 
sagt er den blanding af jord 
og næringsstoffer, som man 
planter træerne i. Forhåb-
ningen er, at det vil hjælpe 
de nye træers rødder til at 
søge nedad, hvor de ikke vil 
være lige så udsatte som de 
eksisterende træers. For-
valtningen vil holde nøje øje 
med, hvordan træerne slår 
rødder, så man er sikker på, 
at metoden fungerer, inden 

man i løbet af de kommende 
år gradvist skifter de øvrige 
træer i Kirsebæralléen ud.

Tilfredshed i Lokalrådet  

Hos Islands Brygges Lo-
kalråd er man glade for, at 
der nu bliver taget hånd om 
denne noget trætte del af al-
léen.

– Vi er meget glade for, 
at Teknik- og Miljøforvalt-
ningen har kunnet finde 
midlerne til at begynde en 
vedligeholdelse af Kirse-
bæralléen, siger formand 
for Lokalrådet Jan Oster og 
fortsætter:

– I særdeleshed er det dej-
ligt med en løsning, hvor de 
levedygtige kirsebærtræer 
bevares, og der fokuseres 
på at give de nye træer gode 
vækstbetingelser.

Planteplan

Det var ellers ikke den op-
rindelige plan. For fem år 
siden udfærdigede forvalt-
ningen pludselig et bud-
getnotat, der lagde op til at 
fælde hele Kirsebæralléen i 
ét hug og plante nye træer. 
Det udløste et ramaskrig på 
sociale medier og i Brygge-
bladets debatspalter, og pla-
nen blev hurtigt ændret til, 
at man nu ville udskifte træ-
erne i etaper, efterhånden 
som de visnede. Hele alléen 
blev besigtiget, og det blev 
kortlagt, hvilke træer der så 
ud til at have mange gode år 
endnu, og hvilke der kunne 
trænge til en snarlig ud-
skiftning. Planen betyder, 
at alléen fremover vil bestå 
af en blanding af unge og 
gamle træer.

– Kirsebæralleen består 
allerede i dag af meget for-
skellige træer i både højde 
og volumen. Det skyldes 
især træernes forskellige 
vækstbetingelser. Nogle 
træer er så heldige, at de 
kan sende rødder ud under 
græsplænerne og er blevet 
store og kraftige. Andre 
vokser ud mod cykelstien 
og skal leve et nøjsomt liv 
med vejsalt og asfalt, forkla-
rer Jan Oster, der fulgte og 
deltog i kortlægningen af al-
léen, og uddyber:

– Disse forhold ændres 
ikke, så vi må forvente, at 
de nye træer også vil udvik-
le sig forskelligt over årene. 
Vi forventer, at Kirsebæral-
léen med blandingen af 
yngre og ældre træer vil se 
harmonisk ud efter få år.

Han ser frem til, at også 
de nye træer bliver en del af 
alléen, når den blomstrer til 
foråret.

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 785,64 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.414,13 /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 1.1.2022

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,  
2900  Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

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

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

seks træer skal 
fældes, ni er allerede 
døde og borte, og tre 
får lov til at blive stå-
ende uberørt. Senest 
i marts bliver femten 
nye træer plantet.

Flere af træerne i Kirse-
bæralléen har så dårlige 
vækstbetingelser, at de 
ikke står til at redde. 
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Nyt havnebusstoppested 
åbner sidst i februar
Det nye stop for havnebussen på det sydlige Islands 
Brygge og dets søster på enghave Brygge åbner den 
sidste søndag i februar

De har stået klar i noget 
tid, de to nye havnebus-
stoppesteder på hver sin 
side af havneløbet på hen-
holdsvis Enghave Brygge 
og Islands Brygge. Men 
fra den 27. februar begyn-
der havnebussen at lægge 
til kajs ved de to stop, der 
kommer til at forbinde de 
to bydele, indtil en eventuel 

broforbindelse over havnen 
bliver realiseret.

Et tredje nyt stop er også 
på vej på Orientkaj i Nord-
havn, men bliver først ta-
get i brug i løbet af april. 
Københavns Kommune og 
Movia påtænker en fejring 
af de nye stop, når de alle 
tre er taget i brug. 

 – AK47

Fra slutningen af fe-
bruar lægger havnebus-
sen til ved det nye stop 
på havnefronten ud for 
de to nye Sirius-tårne. 
Foto: Ricardo Ramirez

Kommunen fjerner ulovlig sauna
Københavns Badeklub fik indtil udgangen af januar til at fjerne det 
saunahus, foreningen havde opstillet i Havneparken uden tilladelse. Det 
skete ikke. Derfor kom kommunen ud og hentede huset og sender nu en 
regning til badeklubben

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Jean Gauthier
redaktion@bryggebladet.dk

Kommunen var som ud-
gangspunkt positivt indstillet 
over for initiativet til at opstil-
le en ny sauna i Havneparken 
ud for badezonen Halfdans-
gade, og en tilladelse til den 
var også på vej. Men fordi 

foreningen bag byggede 
saunaen, inden der var givet 
byggetilladelse, nølede med 
at flytte den til den placering, 
kommunen kunne gå med 
til, og derudover tog saunaen 
i brug og solgte medlemska-
ber, inden der var givet grønt 
lys, fik forvaltningen nok.

Københavns Badeklub 
fik indtil den 31. januar til at 

fjerne saunaen. Da saunaen 
stadig stod på havnefronten 
og tilmed stadig var i brug 1. 
februar, kom Teknik- og Mil-
jøforvaltningen selv ud og 
fjernede huset. Når regnin-
gen fra flyttefirmaet kom-
mer i løbet af denne uge, bli-
ver den sendt direkte videre 
til Stephanie Branick, der 
står bag Københavns Bade-

klub. Det oplyser Teknik- og 
Miljøforvaltningen.

For sent

Badeklubben gjorde ellers 
et sidste forsøg på at imøde-
komme forvaltningens øn-
sker, da de i sidste uge ryk-
kede bygningen ind til den 
placering ved betonmuren, 
som Teknik- og Miljøforvalt-
ningen havde udpeget. Men 
da var løbet altså allerede 
kørt for badeklubben, der 
fik endnu en henvendelse fra 
forvaltningen om, at brugs-
retsaftalen med Københavns 
Badeklub var ophævet, og 
at man ikke længere agtede 
at give tilladelse til saunaen. 
Derfor fik Københavns Ba-
deklub til den 31. januar til 
at fjerne saunahuset. Da 
den frist ikke blev overholdt, 
bortskaffede kommunen 
saunaen selv.

den ulovlige sauna i 
Havneparken skulle 
fjernes inden 31. januar. 
Da den ikke blev det, 
bortskaffede kommunen 
den selv få dage senere.

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

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. 

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

Hos ZENZ  får du behandlinger uden brug af 
hormonforstyrrende og allergifremkaldende 
stoffer. 

Vi er specialister i hårfarver uden skadelig 
kemi. Vi vil nemlig gerne passe på dit hår 

og din sundhed. Det betyder, at du kan 
få farvet hår hos ZENZ, uanset om du 

har sart hovedbund, er allergiker, 
gravid eller ammende.

Vi tror på, at vi ved en fælles 
indsat kan passe på vores 

klima og miljø, derfor 
er den skadelige kemi 
udelukket hos ZENZ. 
Vi bruger genanvendt 
plastik til emballagen 
i vores produkter, 
ligesom vi har vores 
eget refill system, hvilket 
har reduceret Co2-
påvirkningen med mere 

end 50%*)

Læs mere om ZENZ og 
hvad vi gør for at passe på 

dig og vores planet på 
www.zenz.dk

*) Jævnfør rapport udarbejdet af 
teknologisk institut.

DET SKAL VÆRE TRYGT 
AT GÅ TIL FRISØR!

FÅ FARVET HÅR HOS ZENZ 
UDEN SKADELIG KEMI

Bestil tid online på www.zenz.dk     I      Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk

Islands Brygge 79F, 2300 KBH S • Tlf. 32 96 43 43
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
O
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stormen Malik standser spritbilist
et træ, der var væltet under stormen Malik, var medvir-
kende til, at en spritbilist blev pågrebet i Njalsgade

Det føg med byggeaffald, 
tagsten og altanmøbler, da 
stormen Malik i sidste uge 
meldte sin ankomst i Dan-
mark.

I Njalsgade flækkede et 
træ og faldt ned på vejba-
nen. Kort efter kørte en bi-

list ind i træet. Ingen kom 
til skade ved sammenstø-
det, men bilisten viste sig at 
være påvirket. Det oplyser 
politiets vagtchef.

– Tidligere på aftenen 
flækkede et træ på Njals-
gade, der væltede og efter-

følgende spærrede vejen, 
siger vagtchefen til BT og 
fortsætter:

– Inden det når at blive 
fjernet, omkring klokken 
19.30, er der så en spritbi-
list, der kører ind i det.

 – AK47

BOLDKLUBBEN HEKLA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 
på Hekla Park, onsdag den 9. Marts 2022 kl. 19.00. 

DagsorDen:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag (Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)
7. Valg jf. § 6  stk. 1&2
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en 
uge (2/3-22) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på 
dagsordenen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2022 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er 
stemmeberettiget.

Vel mødt.
Bestyrelsen       

Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.
samt at følge os på Facebook  bkhekla  

Teknik- og miljøborgmester vil have 
uvildig advokatundersøgelse af 
kratrydning på Amager Fælled
et stort krat på byggefeltet på Amager Fælled er blevet ryddet. Men der 
er modstridende opfattelser af, om det er sket i overensstemmelse med 
retningslinjerne i VVM-redegørelsen for byggeriet. Derfor vil teknik- og 
miljøborgmester Line Barfod (eL) nu have en uvildig advokat til at kigge 
sagen igennem

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

Fælledby P/S har haft gang 
i motorsave og tunge køre-
tøjer i krattet på den nord-
lige del af byggefeltet. De 
sidste 14 dage er der blevet 
fældet træer og buskadser 
i det område, som Ama-
ger Fælleds Venner kalder 
Tornsangerland. Rydnin-
gen er blevet mødt af høj-
lydte protester fra Amager 
Fælleds Venner og ikke 
mindst Extinction Rebelli-
on, der begge ud over deres 
generelle modstand mod 
byggeprojektet mener, at 
rydningen sker i strid med 
bestemmelserne i VVM-
redegørelsen for projektet. 
Blandt andet fordi træfæld-
ningerne finder sted, inden 
man har indsamlet den 
fredede stor vandsalaman-
der, der bor i området. En vurdering Amager Fælleds 

Venners advokat er enig i. 
Det er juristerne i Tek-

nik- og Miljøforvaltningen 
imidlertid ikke. Forvaltnin-
gen er tilsynsmyndighed 
på byggeprojektet, men 
selvom den øverste chef, 
teknik- og miljøborgmester 
Line Barfod, er modstan-
der af Fælledby, så er det 
forvaltningens vurdering, 
at Fælledby P/S' plan for ar-
bejdet er i overensstemmel-
se med VVM-tilladelsen.

Hvem har ret?

Derfor vil borgmesteren 
nu have en uvildig advokat 
til at undersøge, hvis juridi-
ske vurdering der er rigtig. 
Hendes egen forvaltnings 
eller Amager Fælleds Ven-
ners advokats. 

Det gjorde hun klart på 
et møde i Borgerrepræsen-
tationen, hvor SF stillede 
forslag om, at teknik- og 
miljøborgmesteren skulle 
pålægges at redegøre for, 
“hvordan forvaltningen 
som myndighed sikrer, at 

de i VVM-redegørelsen 
fastlagte rammer og andre 
fastlagte regler for byggeri-
et på Amager Fælled bliver 
overholdt”. 

Tillid til tilsyn

Enhedslisten havde selv på 
samme møde stillet forslag 
om, at Borgerrepræsenta-
tionen skulle få sine med-
lemmer af bestyrelsen i By 
& Havn til at “arbejde for 
en udskydelse af Fælledbys 
rydning af krattet på områ-
det …” Det forslag kunne 
ses som udtryk for, at tek-
nik- og miljøborgmesteren 
ikke har tiltro til, at hendes 
egen forvaltning er deres 
opgave som tilsynsmyndig-
hed voksen, hvis den lader 
arbejde fortsætte, der er i 
strid med de rammer, der 
er fastsat i VVM-tilladelsen. 
Derfor stillede SF som æn-
dringsforslag, at Line Bar-
fod nu skal redegøre for, 
om hendes forvaltning ved, 
hvad den laver.

Det pålæg tog Line Bar-
fod som et mandat til at 

hyre en uvildig advokat til 
at komme med en tredje 
vurdering af situationen.

– Jeg går ud fra, at hvis 
flertallet vedtager det her 
ændringsforslag, så har 
flertallet givet mandat til, 
at jeg som borgmester kan 
indhente en vurdering fra 
en uvildig advokat. Det vil 
jeg så gøre, og det vil så 
komme med i den redegø-
relse, jeg så vil give Borger-
repræsentationen, sagde 
hun fra talerstolen.

Alle partier i Borgerre-
præsentationen med undta-
gelse af Enhedslisten, Alter-
nativet, Dansk Folkeparti 
og Nye Borgerlige stemte 
for ændringsforslaget.

Fælledby P/s har ind-
draget området nord 

for vandrehjemmet i byg-
gefeltet og fældet træer 
og buske. Nu skal Tek-

nik- og Miljøborgmester 
Line Barfod redegøre for, 
hvorvidt arbejdet er sket 

i overensstemmelse med 
VVM-tilladelsen.



10.2 NEKO3 x Copen-
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12.2 
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Afenginn 
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24.2 Laura Illeborg 
m. Band 

17.2 Morten Schantz 
Trio ”Dynasty”

stormen Malik standser spritbilist
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Helges kvinder 
Helge Scheuer Nielsen ser sig selv som kvindernes mand. I årevis har han 
beskæftiget sig med og skrevet bøger om historiske kvinder, der har kæmpet 
for jævnbyrdighed mellem kønnene i et mandsdomineret samfund. Han 
glæder sig over de store fremskridt, der er sket på ligestillingsfronten, men 
mener samtidig, at tonen mellem kønnene til tider kan blive en smule skinger

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

Helge har sit eget værelse. 
”Stinkadores”, kalder hans 
kone gennem snart halv-
treds år det. Men hun er 
selvfølgelig ikke-ryger. Selv 
siger han ”herreværelset”. 
Det er hér, han ryger på 
sin pibe og nyder et glas 
eller to. Læser den daglige 
Politiken og Information. 
Og ikke mindst er det hér, 
han skriver om sine elskede 
kvinder. ”Mine aftener i Pa-
radis med stærke kvinder” 
hedder én af hans femog-
tyve bøger. 

Titlen antyder duften af 
noget uartigt. Det er det 
ikke. De kvinder, Helge 
skriver om, var stærke og 
toneangivende for mere 
end hundrede år siden. 
Stærke kvinder der mani-
festerede sig som kultur-, 
social- og normbrydere 
dels gennem deres person-
lige liv, dels gennem deres 
forfatterskaber og deres 
liv i offentligheden. Det 
moderne gennembruds 
kvinder. Kvinder der 
gjorde op med de tre K’er. 
Køn, klasse og kirke. Et 
opgør med et mandsdomi-
neret og undertrykkende 
hierarkisk samfund. De 
kæmpede for ligestilling 
på arbejdsmarkedet, ud-
dannelsesmuligheder. Og 
ikke mindst stemmeret, 
som de først fik i 1915.

Gode gamle dage

Helge Scheuer Nielsen 
er født i 1940 og har fulgt 
samfundsudviklingen fra 
efterkrigstidens vareman-
gel til nutidens overflødig-
hedshorn af muligheder. 
Dengang da børn født uden 
for ægteskab var ”uægte” til 
nutidens delebørn og ale-
nemødres muligheder for 
kunstig befrugtning. Fra 
social armod til nutidens 
velfærdssamfund.

Helge Scheuer Nielsen 
er vokset op på Bryggen og 
husker tydeligt fiskehand-
lere, købmænd, ismejerier 
og ikke mindst Bergthora 
Teatret, den lokale biograf 
i Isafjordsgade. Og så kun-
ne han lide at komme hos 
bageren ved siden af Hans 
Tausens Kirke. Dér stod 
Bryggens svar på Marilyn 
Monroe bag disken. 

Fritgående børn

Lommepenge tjente man 
ved at samle stakkevis 
af gamle aviser, der blev 
solgt hos Levin på Islands 
Brygge til dagspris per 
kilo. Helge voksede op før 
metro, før universitetet, 
før DR Byen. Dengang det 

hele var Fælleden. Med 
Langbakken hvor den stod 
på ski og kælk om vinteren 
og om sommeren hule-
byggeri og alle vandhul-
lerne med salamandere og 
snoge. Et fribytterliv uden 
voksenopsyn.

– Det kan jeg godt savne 
i dag. At se nogle børn på 
egen hånd, uden voksenop-
syn. Børn i dag er tilsynela-
dende under konstant over-
vågning. 

Nu er Langbakken jæv-
net med jorden, og Helge 
Scheuer Nielsen og frue bor 
i én af de moderne boliger, 
der er bygget oven på barn-
dommens vildnis. Han er 
glad for boligen, men ikke 
for udviklingen. 

skideballer og øretæver

Men livet dengang var an-
det end sne om vinteren og 
piger i bomuldskjoler i som-
mersolens skarpe modlys.

– Man behandlede ikke 
børnene ordentligt. Man 
talte grimt til børnene, si-
ger Helge Scheuer Nielsen. 

Og med egne erfaringer 
dels fra børnehjem, dels 
dagligdagen med en stedfar 
der var særdeles rundhån-
det med både skideballer 
og øretæver, var grundlaget 
for en livslang social indig-
nation skabt. Derfor bliver 
han så glad, når han i dag på 
gaden kan se børn, der med 
udbredte arme og et begej-
stret ”Hej Far!” hopper op i 
favnen på farmand. 

Han ville egentlig være 
snedker, men blev bib-
liotekar. Han lærte tidligt 
Preben Wilhjelm at kende 
og blev en del af det politi-
ske liv. Var med i SF’s in-
derkreds, og som politisk 
engageret og evig oprører 
ville det have været natur-
stridigt ikke at gå ind i fag-
foreningsarbejdet. Seks år 
sad han hér. Søgte tilbage 
til biblioteket og var i en 
årrække leder af bibliote-
ket i Amager Centret. Men 
både i fagforeningen og på 
biblioteket gik en stor del 
af dagen med at hjælpe bor-
gere, der enten var kom-
met i klemme i systemet, 
eller som ”bare skulle have 
oversat et brev fra myndig-
hederne til et alment forstå-
eligt dansk”. 

Fortidskvinder

Nu sidder Helge Scheuer 
Nielsen i sin hule og skriver 
om stærke kvinder, som le-
vede for hundrede år siden. 
Men hvorfor skal vi i dag 
læse om stærke kvinder fra 
”gamle dage”? Svaret er me-
get klart og præcist:

– Jeg er bange for, at vi er 
ved at blive historieløse og 
er ved at miste forståelsen 

for, at nutidens selvfølge-
ligheder bygger på tidli-
gere generationers omkost-
ningsfulde kampe. 

Deraf følger naturligvis, 
at intet kommer af sig selv, 
og morgendagens goder er 
noget, der skal kæmpes for 
i dag.

Kvinderne ud af 
korsettet 

Helges kvinder var stærke 
kvinder. Det er kvinder 
som Olivia Levison, Ag-
nes Henningsen, Amalie 
Skram, Adda Ravnkilde, 
Erna Juul Hansen (storesø-
ster til Holger Drachmann). 
Men de kæmpede ikke kun 
deres egen sag. De kæm-
pede for alle kvinders ret 
til at være jævnbyrdige og 
ligeberettigede borgere i 
et mandsdomineret og un-
dertrykkende samfund. De 
kæmpede kvinderne ud af 
korsettet og ind på uddan-
nelser og universitetet. De 
tilkæmpede kvindernes ret 
til at komme ind på Kunst-
akademiet som andet end 
nøgenmodel for de mand-
lige kunstnere. De kæm-
pede for retten til et sexliv. 
De kæmpede kvinderne 
væk fra udskamningen for 
at være født kvinde. De 
kæmpede for at blive aner-
kendte som forfattere og 
kunstnere. De kæmpede 
for et liv i livet. 

er kampen ikke 
overstået?

Men hvad skal kvinderne 
kæmpe for i dag?

– Det teknologiske, tek-
nokratiet, regnedrengene 
er ved at tage overhånd.

Computeren og effektivi-
tetskravene er blevet for do-
minerende. Eller som Helge 
Scheuer Nielsen formulerer 
det:

– Forhaven er sgu meget 
pæn, men hvor blev empa-
tien af? Vi mangler en Greta 
Thunberg til at tale tekno-
kratiet imod. Men det er 
en kamp for både mænd og 
kvinder. Den almindelige 
borger finder sig i alt for 
meget fra ”regnedrengene”.

Der skal også findes en 
bedre balance mellem fami-
lielivet og karrieremulighe-
der. Den kamp rækker ud 
over den enkeltes individu-
elle muligheder. En kamp 
som også blev kæmpet for 
hundrede år siden. Kampen 
for de andre. Ifølge Helge 
Scheuer Nielsen er Enheds-
listens stærke kvinder i den 
forbindelse forbilledlige og 
ikke til at komme udenom:

– Selv om mange af dem 
har vældig fine uddannel-
ser, vælger de at bruge ud-
dannelsen i Folketinget og 
arbejde for noget, der er 

større end en individuel er-
hvervskarriere. 

Kvindernes mand 

Helge Scheuer Nielsen ser 
til enhver tid sig selv som 
kvindernes mand. Derfor 
glæder det ham, at kvinder i 
dag respekteres og deltager 
i diskussioner og debatter 
på lige fod med mænd. Det 
var også på tide, opgøret 
med mænds syn på kvin-
der som sexobjekter kom. 
Der har i tidens løb fundet 
megen uacceptabel adfærd 
sted, og med rette har Me-
Too sat ”noget” i gang. 

Når det er sagt, synes 
han dog, at tonen af og til 
er lidt skinger, og det kan 
gøre omgangstonen mand 
og kvinde imellem lidt an-
strengt. Lidt uskyldig flirt 
eller komplimenter bør der 
være plads til.

– Hvis jeg havde været 
fyrre år yngre, havde jeg 
stillet mig op i køen, sagde 
han forleden i en alder af 
snart 82 år til en væsentlig 
yngre kvinde. 

Selv mente han, det var et 
kompliment. Sådan blev det 
på ingen måde modtaget.

Vildskab og galskab 

Men også i privatlivet er der 
plads til justeringer. Man 
kunne fristes til at tro, at 
kvinderne nu skal afgive 
lidt af det vundne, for Helge 
Scheuer Nielsen siger:

– Nu bevæger jeg mig nok 
ud på meget tynd is, men af 
og til synes jeg, ægteskabet 
er blevet for pænt og ordent-
ligt. Måske for meget beha-
gesyge. Lidt for husmoder-
ligt så at sige. Selv om man 
er to i et ægteskab, skal 
man ikke smelte sammen i 
en symbiose. Man skal give 
hinanden plads. Jeg savner 
noget vildskab og galskab. 

På sit herreværelse 
ryger Helge Scheuer 
Nielsen på sin pibe 
og læser og skriver 

om markante kvinder 
igennem historien.

FeBerPiGeN:

n Helge Scheuer Nielsen 
er lige nu bogaktuel med 
en nyudgivelse af novel-
lesamlingen ‘Feberpigen’, 
der er skrevet af den 
jødisk-østrigske forfatter 
Maria Lazar (1895-1948). 
Hun flygtede fra nazi-
sterne i 1933 til Danmark 
og videre til Sverige i 
1939. Novellesamlingen 
bærer tydeligt præg af 
hendes store interesse for 
Sigmund Freud, psyko-
analysens fader. er man 
interesseret i denne eller 
én af Helge S. Nielsens 
andre bøger, skal man 
henvende sig direkte til 
ham selv. Han er både 
forfatter, forlægger og 
udgiver. Han kontaktes 
på:  
post@bakkekrogen.dk
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Der er gode, brede for-
tove, så det er let at komme 
frem i kørestol, fortæller 
Helga Mark på vej ned ad 
Gunløgsgade en råkold og 
blæsende januarformiddag.

Men der stopper de rosen-
de ord også. Ud over at være 
kørestolsbruger sidder Hel-
ga Mark i lokalbestyrelsen 
i Dansk Handicap Forbund 
og er aktuelt kandidat til 

Amager Vest Lokaludvalg. 
Hun kommer kun sjældent 
på Islands Brygge, som hun 
mener er et uvenligt sted for 
folk med handicap og sær-
deleshed kørestolsbrugere. 
Men hun er generelt kritisk 
overfor den fysiske plan-
lægning af hele byen, som 
hun mener behandler lige 
adgang for handicappede 
som en eftertanke.

– Min største kæphest 
er havnebadet, konstaterer 
hun.

Umiddelbart ser adgangs-

forholdene ellers fine ud. 
Træbyggen mellem havne-
kajen og det flydende hav-
nebad er bygget med en 
skråning, så Helga Mark 
uden problemer kan køre 
fra havnefronten ned til 
badets låge og ud på den 
landgangsbro, der forbin-
der træbyggen med selve 
havnebadet. 

Tæt på men langt fra

Men her opstår problemet. 
Der er nemlig ingen rampe, 
der skaber en glidende over-
gang fra landgangsbroen til 
havnebadets dæk. I stedet 
stopper broen brat, og det 
er umuligt for borgere på 
hjul at køre ud fra broen 
uden at falde med hovedet 
først ind på anlægget. 

Så Helga Mark må vende 
180 grader og køre op på ka-
jen igen, som hun har gjort 
så mange gange før.

– Det frustrerer mig, at 
jeg skal straffes, fordi jeg 
sidder i kørestol. Hvorfor 
kan jeg ikke bruge havne-
badet ligesom alle andre el-
ler tage mine venners børn 
med herned om sommeren? 
undrer Helga Mark sig og 
fortsætter:

– Handicappede skal føle 
sig som almindelige men-

nesker. Det kræver lige ad-
gangsforhold.

For stejl

Helga Mark har presset på 
for at få forbedret adgangs-
forholdene til havnebadet 
i årevis, og hendes navn er 
da også velkendt hos Kul-
tur- og Fritidsforvaltnin-
gen, der oplyser, at man i 
2020 rent faktisk undersøg-
te, om det kunne lade sig 
gøre at etablere handicap-
adgang ved Havnebadet på 
Islands Brygge. Dengang 
nåede man frem til, at det 
ikke kan lade sig gøre på 
grund af et krav om, at en 
kørestolsrampe skal have 
en konstant hældning på 
maksimalt fem centimeter 
per meter. Og det er ikke 
muligt, fordi havnebadet 
flyder på vandet, og højden 
derfor varierer på grund af 
skiftende vandstand.

Men den forklaring køber 
Helga Mark ikke.

– Problemet er jo også, at 
de beregner trinnets start 
fra kajkanten og ikke fra, 
hvor rampen lægger fra og 
til på havnebadet. Derved 
får de en urealistisk bereg-
ning, da der jo er en forsæn-
ket trækaj i forhold til den 
oprindelige kajkant, siger 

hun og fortsætter:
– Man skulle tro, ingen af 

dem havde været nede ved 
havnebadet og ved selvsyn 
set, at de er helt gal på den.

32 meter landgangsbro

Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen oplyser også, at der 
på nuværende tidspunkt 
er handicapadgang og en 
lift ved Helgoland Søba-
deanstalt, ligesom der er 
niveaufri adgang til hav-
nebadet ved Sluseholmen. 
Men de mange nye bade- og 
dyppezoner, der er søsat 
forskellige steder i havnen 
i de sidste par år, er bygget 
på måder, der ikke gør det 
muligt at gøre dem tilgæn-
gelige for kørestolsbrugere.

Forvaltningen oplyser, 
at der ved badezonerne 
typisk er en niveauforskel 
på 1,6 meter fra kajkant til 
ponton, så for at leve op til 
hældningsgraden skulle en 
rampe være 32 meter lang. 
Og så lang en rampe ville 
være alt for tung til, at de 
flydende badezoner ville 
kunne bære.

– Jeg har aldrig krævet 
lige adgang for alle ved alle 
havnebadene og badezo-
nerne. Men at forvaltningen 
ikke kan løse problemet ved 

bare 1-2 havnebade eller 
badezoner er ikke accepta-
belt, siger Helga Mark.

Der er i Budget 2022 af-
sat midler til planlægnings-
bevilling ved Havnebadet 
Fisketorvet. Kultur- og 
Fritidsforvaltningen arbej-
der på at finde rådgiver til 
opdatering af havnebadet 
og oplyser, at der i den for-
bindelse er stort fokus på at 
lave handicapadgang.

skinner og brosten

Selvom adgangen til hav-
nebadet har optaget Helga 
Mark meget, er det langtfra 
den eneste finger, hun har 
at sætte på forholdene for 
handicappede på Islands 
Brygge. Hendes minicros-
ser bumler af sted henover 
de ujævne brosten på havne-
kajen.

– Hvis jeg er i min manu-
elle kørestol, risikerer jeg 
at sidde godt og grundigt 
fast i jernbaneskinnerne og 
ville ikke uden hjælp kunne 
komme fri af sporene.

Du mener vel ikke, at man 
burde skifte hele den gamle 
brolægning ud?

– Hvorfor ikke? Når man 
har kunnet lægge flade og 
jævne brosten på havneka-
jen på den sydlige del af Is-

HaNDicap

Ulige adgang  
på Bryggen
Islands Brygge er den mest 
ufremkommelige bydel i København 
for folk med handicap. Det mener 
Helga Mark, der blandt andet har 
kæmpet i årevis for at kunne tage en 
dukkert i havnebadet på Bryggen
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lands Brygge, kan man vel 
også her. Jeg vil jo heller 
ikke fjerne de gamle skin-
ner. Men man kunne godt 
fylde dem op med cement, 
så hjul ikke sidder fast i dem.

Kan du ikke bare køre på 
sporet af flade sten ligesom 
cykler og barnevogne?

– I teorien, men som du 
kan se, er jeg trehjulet, så 
der vil altid være mindst et 
af mine hjul, der kører på 
brostenene. 

Helga Mark undrer sig 
over, at hensyn til borgere 
med nedsat funktionsevne 
ikke i højere grad bliver 
medtænkt, når man udvik-
ler byen. Hun mener, at man 
i alle planlægningsfaser og 
i arbejdet med blandt andet 
lokalplaner burde gøre det 
til en fast del af processen 
at evaluere, i hvor høj grad 
et nyt byrum er tilgænge-
ligt for folk med handicap. 
På den måde kunne man 
eksempelvis undgå at fylde 
havnen med badezoner, 
som folk med handicap er 
ekskluderede fra at bruge.

Hvad er dit nummer?

Nogle ting står selvsagt 
ikke til at ændre. Den gam-
le del af Islands Brygge 
er eksempelvis født med 
erhvervslokaler, der enten 
ligger i kælderen eller i hæ-
vede stueetager, hvor kun-
der må forcere 2-3 trin for at 
komme ind. Det tænker de 
fleste dårligt nok over, men 
for Helga Mark er trinene 
stopklodser, der forhindrer 

hende og mange folk som 
hende i at handle i de fleste 
butikker på Bryggen.

– Vi har også penge, som 
vi gerne ville bruge i de 
mange butikker. Men det 
kan vi ikke komme til, siger 
hun.

Problemet kan for de fle-
ste butikker i stueetagens 
vedkommende løses med 
en metalrampe der kan 
købes i butikker med hjæl-
pemidler for få hundrede 
kroner. Det har Helga Mark 
oplevet butikker gøre, når 
hun har henvendt sig og 
gjort opmærksom på pro-
blemet. Hun fremhæver 
blandt andet Andersen Ba-
kery i Thorshavnsgade, der 
lyttede og reagerede på Hel-
gas henvendelse.

Men der er faktisk en 
endnu nemmere måde at 
imødekomme kunder med 
handicap.

– Se her, siger Helga 
Mark og peger på døren til 
en butik i kælderen i Gun-
løgsgade.

– Her står et telefonnum-
mer på ejeren, som jeg kan 
ringe til, hvis jeg godt kun-
ne tænke mig at købe no-
get. Jeg ved jo godt, at alle 
de små butikker ikke kan 
bygge nye, handicapvenlige 
indgangspartier. Men hvis 
de allesammen skrev deres 
nummer på døren, så ville 
de imødekomme en ny, stor 
kundegruppe.

Udvalgselevator

Helga Mark er netop nu 
kandidat til Amager Vest 
Lokaludvalg, opstillet for 
Dansk Handicapforbund. 
Hvis hun bliver valgt ind, 
ved hun allerede nu, hvad 
hendes første punkt på 
dagsordenen er.

– Døren til elevatoren i lo-
kaludvalgets eget hus åbner 
udad, så jeg kan ikke åbne 
den, uden at nogen hjælper 
mig.

Hertil men ikke 
længere. Der er 
ingen rampe på 
landgangsbroen 
til havnebadet, så 
Helga Mark og 
andre kørestols-
brugere kan ikke 
komme i vandet.

der er intet rekreativt 
ved at bumle henover 
Havneparkens ujæv-
ne brosten i Helga 
Marks minicrosser. 
Tager hun sin manu-
elle kørestol, risikerer 
hun at sidde fast i 
jernbanesvellerne. 

Helga Mark ville 
ønske, at indeha-
verne af Bryggens 
kælderbutikker 
ville skrive et 
telefonnummer på 
døren, så hun kan 
få fat på dem, hvis 
hun vil handle. I 
dag kører hun (og 
hendes penge) 
bare forbi.

Mia Nyegaard (r): Vi skal 
blive bedre til at tænke 
handicapadgang ind i  
byens faciliteter
Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R) 
ser de ringe adgangsforhold for handicappede 
til byens havnebade som et udtryk for, at 
København ikke er god nok til at planlægge 
byen, så den inkluderer borgere med handicap

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: KK
redaktion@bryggebladet.dk

De fleste af havnebadene, 
badezonerne og dyppezo-
nerne i Københavns Havn 
er ikke tilgængelige for kø-
restolsbrugere og borgere 
med andre typer handicap. 
Det gælder blandt andet 
havnebadet her på Islands 
Brygge. Det ærgrer kultur- 
og fritidsborgmester Mia 
Nyegaard (R).

– Det er naturligvis ikke 
tilfredsstillende. For mig 
er det vigtigt, at så mange 
mennesker som muligt har 
adgang til Københavns 
mange forskellige facilite-
ter. Derfor skal vi selvføl-
gelig også se mulige løsnin-
ger, der gør havnebadene 
mere handicapegnede.

Hun oplyser dog, at der 
ifølge hendes forvaltning 
ikke er mulighed for at for-
bedre adgangsforholdene 
til havnebadet på Bryggen 
på nuværende tidspunkt.

– Forvaltningen har tidli-
gere undersøgt muligheden 
for at etablere handicap-
adgang ved Havnebadet 
Islands Brygge. Det kunne 
ikke lade sig gøre, da hav-
nebadet flyder på vandet 
og ikke kan imødekomme 
kravene til hældningen ved 
handicapadgang, siger hun 
og fortsætter:

– Det understreger for 
mig, at vi skal blive bedre 
til at tænke handicapad-
gang ind i byens faciliteter 
allerede i bygningsfasen, så 
flest mulige borgere får mu-
lighed for at bruge dem.

Konkret peger hun på, at 
havnebadet ved Fisketorvet 
snarligt vil få en overhaling, 
hvor man vil have køben-
havnerne med handicap i 
baghovedet.

– Ved de seneste budget-
forhandlinger blev der afsat 
midler til en opdatering af 
havnebadet ved Fisketor-
vet, hvor der netop er stort 
fokus på at etablere handi-
capadgang. 

Hun tilføjer, at hun er 
indstillet på at kigge på for-
skellige muligheder for at 
give handicappede borgere 
mulighed for også at bade i 
havnen.

– Som kultur- og fritids-
borgmester vil jeg under-
søge mulighederne for, at 
vi i endnu højere grad kan 
etablere alternative handi-
capadgange ved både de 
kommende og de allerede 
eksisterende havnebade. 
Det kunne eksempelvis 
være gennem flere livredde-
re, specialfremstillede sti-
ger eller lignende, så flere 
får muligheder for at bruge 
havnebadene.

Kultur- og fritidsborgme-
ster Mia Nyegaard (R) er 
utilfreds med, at køben-

havnere med handicap ikke 
har lige adgang til byens 

havnebade.
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Om lidt er rappen klar
Pladen hedder "Sidste omgang". Men det er første gang, rapperen 
Per Vers og den afdøde digter Benny Andersen mødes på vinyl. 
Den ordkloge bryggebo fortæller her om samspillet mellem de to 
kunstnere. Og om hvordan han forsøgte at leve op til Andersens 
eneste krav til projektet: Gør dig umage

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

Da rapperen Per Vers mød-
te nationaldigteren Benny 
Andersen kort før dennes 
død i 2018, blev det start-
skuddet til et unikt parløb 
på ord. Deres korte, men 
produktive udveksling har 
nu kastet albummet "Sidste 
omgang" af sig. Per Vers ud-
sætter på pladen Benny An-
dersens poesi for rap, men 
samarbejdet kom i stand, 
mens Andersen stadig var 
lyslevende.

På titelsangen "Sidste om-
gang" rapper og rimer Per 
Vers om digterfyrtårnets 
bortgang. "Vi nåede knap 
nok at drik' ud, før Benny 
var nødt til at check' ud".

Bennys stemme 

– Pludselig, bum, så var han 
væk, siger Per Vers om det 
afbrudte samarbejde.

Rapperen med det borger-
lige navn Per Uldal har boet 
i samme boligforening på 
Bryggen i over 20 år. Bryg-
gebladet møder ham på mi-
nikaffebaren Sneezing Fru-
its i værkstedsbaggården 
på Kigkurren. Over en sort 
kaffe fortæller han om den 
svære kunst at få en duet i 
stand med en kunstner, der 
vejer tungt hos stort set alle 
danskere.

– Jeg kunne aldrig drøm-
me om at spørge ham, om 
jeg måtte tage rundt og 
fremsige hans digte. Min 
tilgang til Benny var: Du 
har lavet en masse fedt. Kan 
vi mon lege sammen?

Det kunne de. Legen 
tager form af Benny An-
dersens oplæsning af egne 
digte, som Per Vers så hiver 
over på sin hjemmebane og 
giver dem rapperens "take". 

Ordfletteri

På albummet "Sidste om-
gang" mødes Vers og An-
dersen i et lyttevenligt 
sammenrend af poesi og 
rap. Konceptet er til at for-
stå: En aldrende og hygge-
snøvlende Benny Andersen 
indtaler digte udvalgt af 
Per Vers. Rapperen svarer 
tilbage over digtets tema, 
rapificeret og i egen verbal 

indpakning, til tider lige-
frem flettet ind i Andersens 
digtoplæsning. 

Med egne ord

Per Vers rapper med ud-
gangspunkt i Andersens 
poesi, men ordene er hans 
egne.

– Jeg leder altid efter et 
lærred, der føles lækkert, 
og som giver mig lyst til at 
dryppe min maling på, for-
klarer Per Vers om sit mo-
dige projekt.

– Det ligger dybt i mig 
som rapper, at man fremfø-
rer sine egne ord. Sådan er 
det ikke altid i almindelig 
sangskrivning.

Rapperen peger på et 
klassisk eksempel på skarp 
opdeling mellem tekst og 
musik: Elton Johns penne-
fører, Bernie Taupin, som 
sendte sangtekster med 
brev eller fax til Elton og lod 
ham gøre med dem, hvad 
han ville. 

Halvdød duo

Som duo er der i sagens 
natur også en vis afstand 
mellem Vers og Andersen. 
"Levende musik fra den 
halvdøde duo" kalder rap-
peren samklangen. Og 
den kommer faktisk til os 
levende i et nytænkende 
liveformat, der kaster en 
danmarksturné af sig. Her 
er Benny Andersen med på 
video og i animation.

– Alt er jo blevet aflyst, så 
foreløbig har vi kun optrådt 
to gange, siger Vers om sit 
og Andersens sceneshow, 
hvor det er lykkedes at få 
DR's Underholdningsorke-
ster med.

Let, lystigt og levende

Da Benny Andersen sagde 
sit sidste øh i august 2018 i 
en alder af 88, tog han hel-
digvis ikke sine ordslotte 
med sig. Mange kender 
ham som lystig, munter og 
folkelig. Sådan tænkte Per 
Vers faktisk også oprinde-
ligt samarbejdets tone. Ind-
til altså selveste døden kom 
ind i billedet.

– En kunstnerisk skabel-
sesproces får altid en farve, 
og Bennys død kom natur-
ligvis til at farve denne her 
proces, konstaterer Per 
Vers.

– Noget let, lystigt og le-
vende blev pludselig til no-
get mere seriøst.

det lette  
med det tunge

Heldigvis maler Andersens 
pensel både lette og tunge 
strøg. Efter hans død gik 

Per Vers i gang med at ba-
lancere mellem det lystige 
og det mere alvorstunge.

– Pludselig sad jeg med et 
eftermæle, potentielt med 
et stykke danmarkshisto-
rie, siger Per Vers. 

Det lyriske slag ordtennis 
lyder til gengæld alt andet 
end dødt. Sprællevende kan 
man nu heller ikke kalde 
det. Tilpas dystre beats 
sørger for en lettere melan-
kolsk og tænksom grund-
tone. På den måde synes 
balancen at være fundet. 
Der er endda blevet plads til 
Andersens berømte kritik 
af det, han så som en til ti-
der indsnævret dansk folke-
karakter. 

i hælene på poeten

I "Denne kolde verden" be-
skriver Andersen det som 
et overgreb at blive født. 
Digterbabyen hives ud fra 
sit "lille lune tolitersocean", 
hvilket Vers matcher med 
"De har lukket for min pri-
vate spa".

I "Kig på klokken" udvi-
der rapperen Andersens 
filosofiske digt om tiden og 
døden med en kampanalo-
gi, ovenikøbet med indbyg-
get tvetydighed: "De siger, 
klokken er slået, men den 
kan ikke slåes". 

Verbalt slægtskab

På albummet kommer lyt-
teren på sporet af et verbalt 
slægtskab mellem Vers og 
Andersen, et slægtskab der 

også rammer og rummer 
den danske folkesjæl, som 
Benny Andersen fodrede i 
et par menneskealdre. 

"Skål i champagne og 
Henny, for Benny og de 
seks årtier han bevægede 
sin pen i", rapper Per Vers 
på "Sidste omgang", som er 
Benny Andersens svirende 
hyldest til liv, druk og ven-
skab. 

Lette og tunge strøg

Tretten numre er det blevet 
til på "Sidste omgang". An-
dersens stemme er dreven, 
mens Vers' rap er nærvæ-
rende og aktiv. Han finder 
ind til essensen af Ander-
sens digte, det være sig om 
døden, kærligheden, ven-
skab og tiden. To erfarne 
ordhjerner er på arbejde, og 
begge gør sig umage for, at 
den store digters ord bliver 
ved med at være vores alle-
sammens.

Per Vers har været 
bryggebo stort set 
siden 1990’erne hvor 
rappen trak ham 
ud af den sydjyske 
landsby Gram.

God figur. Benny 
Andersen har 

kun eet krav til 
rapperen: Gør 

dig umage.
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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-fredag: kl. 9.00 – 18.00
Lørdag: kl. 10.00 – 14.00

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

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

ejendomsservice
EMS-Ejendomsservice 
www.ems.dk - Tlf: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.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

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
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

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
TANDLÆGEN.DK
v/ Søren Nielsen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
Islandsbrygge@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/koebenhavn-s/
islandsbrygge/

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.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

Test din viden om 
islands Brygge

1. Amager Vest Lokaludvalg er et af 12 
lokaludvalg i København. Inddeling af 
København i 12 bydele blev etableret for 
blandt andet at styrke nærdemokatriet. 
Hvornår startede de københavnske 
lokaludvalg egentlig?

 a. 2001
 b. 2007
 c. 2013

2. Hvem var den første formand for Amager 
Vest Lokaludvalg?

 a. Lars Rimfalk Jensen
 b. André Just Vedgren
 c. Jan Oster

3. Tre ministre er impliciret i regeringens 
seneste ministerrokade efter 
Benny Engelbrechts afsked som 
Transportminister. En af dem er tidligere 
bryggebo. Hvem?

 a. Trine Bramsen – ny Transportminister
 b. Jeppe Bruus – ny Skatteminister
 c. Morten Bødskov – ny Forvarsminister

4. Vinterbad Bryggen blev stiftet i 2011 og 
kunne benytte Havnebadet Islands Brygge 
allerede i 2012. Men hvornår kom den 
første sauna?

 a. 2012
 b. 2013
 c. 2018

(se svarene på side 17)

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 forbe-

holder sig ret til at redigere opslagene.

da bagsiden af 
foden desværre 
er blevet slået 
af dette meget 
gamle, klart 
mørkeblå 
øjenskylle-glas, 
som jeg har 

arvet efter min bedstemor, 

vil jeg MeGeT GeRNe 

købe et lignende, hvis 

én, der har et sådant, vil 

sælge mig det.
Ring eller sms GeRNe til 

Helle: 
2721 9192. Tak!


Fremleje af lejlighed pr. 1.4. 

her på Bryggen/København S/

Christianshavn etc.

Rar lejlighed søges (snart små-

desperat) af sød stille omgæn-

gelig OG ordentlig mand med 

fast indtægt – der holder af at 

passe sig selv/IKKe-ryger!

Jeg vil fremleje din lejlighed for 

1-3 mdr., mens jeg venter på 

at købe min egen andel hér på 

Bryggen!

Husleje-ide: 3000-max. 5000,-

Tøv ikke med at kontakte mig 

– vil blive både taknemmelig 

og meget lettet/glad.

Kim Fristrup Jensen

6067 0679

kimfj55@gmail.com
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‘Blød Lykkes’ værker er 
normalt at finde rundt om-
kring i gadebilledet, men i 
hele februar udstiller gade-
kunstneren sine bløder bil-
leder i Brodøsens Værksted 
i Isafjordsgade.

Mange har måske en fore-
stilling om, at korsstings-
broderier er store billeder 
i oldemors stue. ”Brølende 
Kronhjort ved skovsø”, 
”Rejsen til Amerika”. Eller 
måske fiskere der kigger ud 
over havet. 

Gadekunstneren med 
kunstnernavnet Blød Lykke 
arbejder også med kors-
stingsbroderier, sommeti-
der også til væggen. Men 
ofte viklet omkring træer, 
skilte eller lygtepæle i det 
offentlige rum. 

Værkerne der kan ses på 
udstillingen i Brodøsens 
Værksted har både andre 
udtryk og indhold. Nogle er 
monteret på skateboard, an-
dre på tunge jernrammer, 
gammelt jernskrot, som gi-
ver dem helt nyt liv. Andre 
ses gennem filtre af gamle 
diasrammer. Oftest er de 
sort/hvide og måske med få 
farver tilsat.

Uanset hvordan de er 

monteret, er broderierne 
komplekse, fordi de hver 
især rummer fortællinger. 
Ikke en konkret fortælling, 
som der bare er én sandhed 
omkring. Men man er ikke 
i tvivl, når man ser dem, at 
der er noget på spil. Der er 
mange motiver i hver, og 
også gentagne mønstre. 
Dødningehoveder er det 
mest gentagne motiv.  

Et værk har eksempelvis 
en stiliseret livmoder og 
æggestokke udfyldt med 
dødningehoveder. Den for-
tælling handler konkret 

sten) sekundær og ikke det 
vigtigste. 

Blød pølse uden æble

En anekdote, der understøt-
ter det narrativ, er et barn-
domsminde, som min bedre 
halvdel har fortalt. Hendes 
livret er boller i karry, men 
det skal ikke være en hjem-
melavet version med saftige 
kødboller og hjemmelavet 
karryblanding og en sovs, 
der er smagt til med æble, 
kærlighed og spidskom-
men! Nej, det skal være den 
lidt bløde pølse, der ligger 
i køledisken i supermarke-
det! Forklaringen på dette 
er, at det var den, hun spiste 
sammen med sin far, når 
de var alene hjemme på vil-
lavejen i Vanløse, og derfor 
kan selv ikke den bedste 
og mest delikate version 
konkurrere med mindet. 
Og tro mig, min faglige 
stolthed har lidt adskillige 
knæk af at blive udkonkur-

reret af den købte færdige 
version. Men jeg har accep-
teret skæbnen, og min stille 
hævn består i, at vores børn 
elsker min version!

den franske Njalsgade

Hvis jeg tvinger mig selv til 
vælge en livret, er det retten 
Coq au vin. Klassisk fransk 
rustik bondemad, når det er 
bedst!

Hvis jeg lukker øjnene 
og forestiller mig, at jeg er 
på et pulserende marked i 
Bourgogne, hvor der hæn-
ger hønsefødder ved siden 
af Charolais-kvæg, krydde-
rier og masser af varianter 
af Dijon-sennep, så langt 
øjet rækker. Så vil jeg tage 
mig god tid til at gå rundt 
blandt de forskellige boder, 
førend jeg beslutter mig for, 
hvad der skal i kurven. Jeg 
vil udvælge mig den helt 
rigtige unghane og et flot 
stykke Ventreche (peber-
bacon), inden jeg bevæger 

MaD oG KuLTuR

deT sKer  
På BryGGeN

Hver måned er der 
begivenheder på 
Bryggen, der kan få 
dig til at grine eller 
græde. Begivenheder 
der gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter og 
udstillinger. Alt mu-
ligt. Læs her, hvad 
du ikke vil gå glip af i 
den kommende tid

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

BRyGGeMAD 
MeD BROOKeR

BryGGe-COq AU ViN:

Udgangspunktet er den 
klassiske opskrift, men her 
tilpasset lokale Brygge-
råvarer.

n 1 hel kylling eller 8-10 kyl-
lingelår

n 140 g. tørsaltet bacon
n 2 løg
n 1 porretop
n ¼ knoldselleri
n 3 gulerødder
n 5 fed hvidløg
n 1 håndfuld persillestilke
n frisk timian
n 4 laurbærblade
n 2 dl. kyllingebouillon eller 

terning
n 15 perleløg (evt. syltet)
n 15 champignoner
n 2 håndfulde hakket per-

sille

Fremgangsmåde :
Start med at skære bacon i 
store tern og steg dem i en 
stor stegegryde. Herefter 
brunes kyllingen af i det 
resterende baconfedt. (Hvis 
man benytter sig af en hel 
kylling, parteres den i min-
dre stykker).

Løg, porrer, gulerod, hvidløg 
skæres i grove stykker og 
brunes af i stegegryden. 
efter kød og grøntsager er 
brunet af, tages det op og 
lægges til side. Champig-
noner og perleløg brunes 
ligeledes af, og det hele 
lægges efterfølgende tilbage 
i stegegryden med grøntsa-
gerne nederst.
De resterende ingredienser 
undtagen persille kommes i 
gryden sammen med bouil-
lon og vand, indtil kødet er 
næsten dækket.
Braiser på komfur eller i ovn 
cirka 2 timer ved 160 grader. 
Når kødet er mørt, tages 
det hele op, saucen sigtes 
og jævnes. Kog saucen godt 
igennem og hæld tilbage 
over kød og grøntsager. 
Smag til med salt, peber, 
citron, og drys med hakket 
persille.
Bon appetit!

Se mere af Stephan Øhlers 
Brookers madunivers på 
instagram profilen:  
@madrytteren

Hvad er din livret?
Det spørgsmål er jeg blevet stillet 
mange gange qua mit arbejde i 
et produktionskøkken, hvor der 
er børn med i køkkenet. Det er et 
tilbagevendende emne for en del 
børn og et godt åbningsspørgsmål, 
hvis man ikke ved, hvordan man 
skal starte samtalen. Og når man 
nu alligevel står og laver mad, er det 
et nærliggende spørgsmål. Svaret 
på spørgsmålet er dog noget mere 
kryptisk fra min side. 

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

Børns svar på det samme 
spørgsmål er ofte hurtigt 
og kontant. Boller i karry, 
Lasagne, fiskefilet, stegt 
flæsk, pasta … bare pa-
sta! Nogle gange kommer 
svaret så prompte, at man 
overvejer, om de blot har 
gået og ventet på at få stillet 
spørgsmålet. For mit eget 
vedkommende kan jeg ikke 

give et lige så klart svar. Jeg 
har ikke en enkelt ret, jeg 
vil betegne som min abso-
lutte favorit. Jeg har mange 
retter, som vil kunne indgå 
i den kategori. En livret for 
mig handler ikke kun om 
maden. Det handler i lige så 
høj grad om stemningen, de 
mennesker man spiser sam-
men med, anledningen til 
at mødes. For mig er gode 
madoplevelser bundet op på 
minder og ikke mindst fø-
lelser, og så er maden (næ-

mig videre til grøntsagerne, 
hvor gulerødder, svampe, 
krydderurter perleløg og 
vin finder vej til min kurv. 
Jeg kan dufte timian, laur-
bærblade og persille, dette 
marked er en fryd for alle 
sanser.

Lige indtil det øjeblik hvor 
jeg åbner øjnene og indser, 
at jeg stadig befinder mig 
i Brugsen i Njalsgade og 
ikke i Frankrig og slet ikke 
i Bourgogne.

 Her er hverken Ventre-
che eller Charolais-kvæg og 
slet ikke hønsefødder.

Til gengæld kan Bryg-
gens udvalgte hylder byde 
på dansk tørsaltet bacon, 
majskylling og fransk vin. 
Så der er igen mulighed 
for, at livretten kan blive 
vækket nok en gang og 
kan forlænge sin egen hi-
storie.

Så Brygge-Coq au vin kan 
bestemt også noget.

❚  FeSTIVAL

Lystfest lyser på Bryggen
I hele februar bliver oplyser 
mere end 50 unikke lys-vær-
ker byrummet i forbindelse 
med den tilbagevendende 
Copenhagen Light Festival. 

Også på og omkring 
Bryggen er der lys i mørket. 
Der er blandt andet værker 
at finde ved Kulturhuset 
Islands Brygge og under 
Langebro ligesom både 
Lille Langebro og Kalvebod 
Brygge igen i år er oplyst i 
forskellige farver. På Bryg-
huspladsen på begge sider 
af BLOX er der også spek-

takulære installationer at 
opleve.

Copenhagen Light Festival 
løber indtil den 27. februar. 
Læs mere og find det fulde 
program på copenhagen-
lightfestival.org

FAKTA:

n Festivalen er non-profit
n Værkerne er tændt 17.00 

til 23.00. enkelte værker 
er også tændt om mor-
genen.

n Værker er placeret langs 
på gå-, løb og cykel-ruter 
a ca. 2, 5 og 10 km i 
indre by, mens enkelte 
værker kan findes på 
Refshaleøen, Baunehøj, 
Vanløse, Tingbjerg og 
Sundby.

n Festivalen har pop-up 
event-program samt 
særlige guidede ture. 

n Festivalens kort med 
info findes i den offi-
cielle app “Copenhagen 
Light Festival, der viser 
hvor de mange lysinstal-
lationer er ud fra hvor 
man selv er.

Kilde: Copenhagen Light 
Festival

igen i år indgår Kalve-
bod Brygge i Copen-

hagen Light Festivals 
program. Denne gang 
med værket ‘Don’t be 

blue’. Foto: PR

❚  UDSTILLING

Gadebroderier ud-
stilles i Brodøsens 
Værksted

om et kræftforløb, men når 
livmoderen i værket er om-
givet af blomster, frie fugle 
og sommerfugle udtrykker 
det bedring.

Et andet værk handler 
om Amager Fælled. Der er 
både broderet Københavns 
Kommunes logo, og hjerter 
og frøer, fugle, sommer-
fugle og blomster. Man skal 
ikke have fulgt meget med i 
medierne for at kunne give 
det en fortælling.

Blød Lykkes værker kan op-
leves i Brodøsens Værksted 
i Isafjordsgade 13 tirsdage 
og onsdage mellem kl. 13-18 
hele februar.

det kræver ikke megen 
fantasi at forestille sig, 

hvilken historie broderiet 
af Københavns Kommu-

nes logo omgivet af en 
sangfugl og en padde 

fortæller Foto: PR
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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

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

Studenter - og sognepræst 
Camilla Aggersbjerg
Træffes på tlf: 5141 1050 eller mail: 
caag@km.dk Mandag er 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 13. februar kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst Ghita Katz Olsen

Søndag den 20. februar kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst Lisa Joshi 

Søndag den 27. februar kl. 11
Fastelavn 
Familiegudstjeneste 
ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 6. marts kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 13. marts kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst Inger Lundager 

Søndag den 20. marts kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst Ghita Katz Olsen

Søndag den 27. marts kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 3. april kl. 11                 
Højmesse 
ved sognepræst Inger Lundager

Søndag den 10. april kl. 11
Palmesøndag  
Højmesse ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

ONSDAGS-
KONCERT
Onsdag den  
23. februar kl. 17 
Nohr Klaverkvartet: Cassandra An-
drea Juul, violin, Vincen Arneodo, 
bratsch, Ludvig Jacobson, cello, Love 
Persson, klaver, samt  Aino Siurua, 
cello og Åsne Sjølie Sandegren, sang . 
Kvartetten spiller Mozart : Klaverkvar-
tet i g mol K. 478
Duoen opfører Graener: Eine Sangs-
timme und ein Cello musizieren op.113 
samt: Sommerfeldt: Om kjærlighet. 
Dørene åbnes en halv time før koncer-
ten, alle er velkomne!  -bbm

FASTELAvN på BRyGGEN! 
Søndag den 27/2 kl. 11.00 holder vi familiegudstjeneste i Hans Tausens Kirke. 
Efter gudstjenesten vil der være fastelavnsboller og tøndeslagning i kirkehaven for alle børn. 
Derfor - kom udklædt!
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Af: Lasse Schelde, Fagpolitisk 
rådgiver for transport, 
bolig og landdistrikter for 
enhedslisten.

Historien om den netop 
lukkede sauna på Bryggen 
(Bryggebladet 27. januar 
2022) viser med al tyde-
lighed, med hvilken tilfæl-
dighed planlægningen i 
Havneparken foregår. Som 
arkitekt og byplanlægger 
skærer det i øjnene at se 
tilfældige knopskydninger 
uden en samlet plan, blottet 
for arkitektonisk kvalitet.

Vores havneareal, fra Lan-
gebro til Islands Brygge 24, 
er et af de mest populære i 
hele byen og afbilledet gang 
på gang udadtil i reklamer 
for byen på den ene og an-
den måde. Det er et af de 
mest populære områder i 
hele byen, og det kan undre, 
at al udvikling langs havnen 
foregår på en måde, der vir-
ker totalt tilfældigt. Der er 
ingen samlet plan for, hvad 
der skal ske på området – 
eller med området. Der er 
kritisk mangel på toiletter, 
hvordan skal en ny toiletbyg-
ning se ud? Skal den passe 
ind i det arkitektoniske ud-
tryk, Havnebadet har? Der 
er også tilstødende proble-
matikker som hele trafikaf-
viklingen på Islands Brygge 
med aggressiv kørsel om 
sommeren. Måske skal der 
være en plads i Njalsgade-

krydset, som ikke kan pas-
seres af biler? – Og måske 
skal hele Njalsgade også 
gentænkes som en del af at 
kigge på Havneparken. Man 
kan forestille sig meget.

Venner, vi må stille højere 
krav til, hvilke aktiviteter 
der skal foregå på vores al-
lesammens fællesareal. En 
sauna-"forening", der har 
til huse på Frederiksberg, 
lyder i mine ører ikke som 
noget særligt lokalt forank-
ret, men jeg kan tage fejl.

Havneparken er gam-
mel og slidt mange steder 
og utidssvarende. Men det 
hjælper ikke, at der gives 

tilladelse til tilfældige små-
bygninger uden arkitek-
tonisk kvalitet eller sam-
mentænkning med andre 
funktioner og faciliteter 
langs vores havnefront. 
Jeg er med på, der er for-
skellige ejerskaber langs 
arealet, men i det mindste 
kan kommunen dog lave 
en lokalplan for området, 
om at der ikke kan opføres 
individuelle små projekter 
med profit for øje. Desuden 
er der jo vedtaget, at der 
skal bygges en sauna som 
en del af PLOT/BIG's hav-
nebad. Hvilket bringer mig 
til mit næste punkt. Er der 

overhovedet nogen, der har 
spurgt – borgerinddraget 
– beboerforeningerne, bor-
gere og andre langs havnen 
om, hvad vi overhovedet har 
lyst til lokalt?

Jeg efterlyser en reaktion 
fra Teknik- og Miljøforvalt-
ningens og Borgerrepræ-
sentationens side. Hvad 
mener de, der skal gøres 
ved Havneparken? Hvordan 
passer vi på vores allesam-
mens fællesareal og sikrer, 
at udviklingen her både er 
byen værdig, på højt arki-
tektonisk niveau og tager 
afsæt i lokale ønsker og 
behov? Hvordan sikrer vi, 

at folk, der bor på Bryggen, 
bliver hørt, så der ikke bare 
bliver givet tilfældige byg-
getilladelser til højre og 
venstre?

Jeg mener, der må laves 
en ny samlet masterplan for, 

hvad der skal ske med vores 
brygge de næste mange år.

Bryggebladet har forholdt 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
kritikken, men forvaltningen 
har ikke ønsket at svare.

DEBaT

Test din viden - svar
1. (b). 2007. Amager Vest 
omfatter islands Brygge, 
Ørestad, sundholmskvarter og 
sundbyvester.
2. (a). Lars rimfalk Jensen. 
3. (c). Morten Bødskov. Han bor i 
rødovre i dag.

4. (a). 2013. Foreningen fik 
to mobile saunaer stillet til 
rådighed i februar 2013. i 2017 
blev der tilføjet en skurvogn til 
omklædning.

der er brug for en  
helhedsplan for Havneparken

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

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er re-
gistreret på Brygge-
nets hjemmeside eller i 
Bolig:nets app. 
2. Undersøg, om dine 
naboer har oplevet samme 
fejl. Det kunne jo være, 
at det f.eks. blot er dit 
fjernsyn, din router eller dit 
kabel, der er i stykker. 
3. Hvis du oplever internet-
problemer så genstart din 
router.
4. Kontakt Kundeservice. 
Du kan kontakte Kunde-
service pr. e-mail eller 
telefonisk.

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: 180 kr./md.
Mellempakke: 415 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 415 kr./md.
Fuldpakke: 545 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
545 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

Påskeæg eller...
Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere 
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke 
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager 
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale 
efter forbrug.
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet 
fra 35-150 L/time pr. anlæg.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.
Flot syre, stringent og mineralsk. Lige som det 

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

1 flaske klassisk Chablis 169,- (spar 40,-)
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NeUMANNS 
NATUR

Én promille
I Danmark har vi i omegnen 
af 4000 svampe, som kan ses 
med det blotte øje. Men det 
er estimeret, at der findes så 
mange som 50.000 forskellige 
svampearter i den danske muld. 
Men lær gerne én promille af dem, 
eller blot små 50 svampe, at kende

Hvis man skovler en jord-
prøve op i en god dansk 
skov, er der i blot 1 kubik-
centimeter jord, 50 kilome-
ter hyfer, som er de lange 
rørformede svampeceller, 
der er perfekte til at bore 
sig gennem det nærings-
stof, som svampene lever af. 
I bare ét gram jord har man 
fundet DNA fra 270 arter af 
svampe. Næsten hver gang 
de dygtige feltmykologer – 

det er eksperter i svampe 
– kigger på en stængel eller 
en stub, finder de en ny art 
for landet.

Eksempelvis kan DNA-
data blandt andet fortælle, 
at svampen Smardas stjer-
nebold, der officielt kun 
findes i Botanisk Have i 
København, også findes i 
bevoksningen mellem Ro-
senhaven og Parkstien i Val-
byparken, hvor man har fun-

det dens DNA i jorden. Men 
ingen har endnu set selve 
svampen på dansk jord, så 
den der finder denne, bliver 
førstefinder i Danmark og 
kommer i en fin europæisk 
klub, der tæller færre men-
nesker, end der har været 
på Månen. Nå ja, så er den 
også ganske smuk – slå den 
lige op. 

Der er masser af andre 
svampe, som vi ved via 
DNA-sekventering er der-
ude, men ingen herhjemme 
endnu har set. Lidt modsat 
Loch Ness-uhyret og Yetien 
som mange har set, men 
som bestemt ikke findes. 
Der er også en masse trøf-
ler, der er fundet DNA-spor 
af. Så gode opdagelser ven-
ter trøffelhundeejerne, og 
Bryggen har mindst 3 af 
dem. Der findes ikke anden 
metode til at finde trøfler 
end ved lugtesans.

indlær en promille

En sikker måde at øge kend-
skabspromillen på er ved 
hjælp af appen Svampeatlas. 
En anden glimrende app er 

Inaturalist, der ud over at 
kunne artsbestemme svam-
pe også genkender andre 
planter og sågar dyr. Begge 
er gode til at øge promillen 
langsomt men sikkert.

Fælleden er jo nyt land, 
og der er ikke mange store 
genkendelige svampe. Men 
lidt er der, og lav, der vokser 
på sten, grene med mere er 
da lidt svamp. Men tag en-
delig i Kongelunden eller 
Dyrehaven. Kig ikke blot 
ned men op. I træerne sid-
der der ofte de store pore-
svampe, som eksempelvis 
tøndersvamp som vi brugte 
lige op til ildstålet. Ötzi-
manden, som man fandt i en 
gletsjer, havde tøndersvamp 
med i sin oppakning, da han 
døde for 5000 år siden. Men 
vent ikke så længe med at 
beruse jer i god litteratur 
og naturoplevelser med 
svampe.

Nogle anbefaler et liv 
med en halv promille, men 
naturvejlederen siger, at en 
hel promille eller mere er 
godt.

ellespejlporesvamp 
findes blandt an-
det på Fælleden.

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

De fleste holder svampe 
ud i strakt arm, da vi med 
rette har fået at vide, at de 
dræber. Og det gør de gan-
ske grumt, altså hvis man 
spiser de 3-5 virkelig far-
lige. Det kan let være en 
diabolsk metode i en krimi. 
Men vi putter heller ikke 
ukendte bær, biller eller 
rødder i munden. Der har 
simpelthen været for meget 
fokus på spisesvampe – og 
ikke på alle de andre sjove, 
mærkelige, undseelige, seje 
og flotte svampe naturen 
er fyldt med. Svampe er en 
god historie og oplevelse i 
sig selv. Vi kigger jo heller 

ikke på fugle og andre dyr 
eller planter blot for at spise 
dem.

svampens liv

Der vælter med genial lit-
teratur og forskning om, 
hvor meget svampe gør og 
kan og alt det, vi endnu ikke 
ved. Kan varmt anbefale 
bogen Svampenes forunder-
lige liv af Merlin Sheldrake 
– bare navnet er genialt. 
Kan fås med det vuns på vo-
res gode Bryggebibliotek. 
Wood Wide Web er kun en 
af mange utrolige historier 
om svampe, og hvor meget 
de er med i vort og alle an-
dre levende organismers 
liv.


