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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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Keramikkvinder

Keramikkunstner Susanne 
Hangaard er aktuel med 
udstillingen Dolls Feminine 
hvor hun i porcelæn portræt-
terer fem markante kvinder

improviseret 
indsamling

To paller med varmt tøj, tæp-
per og børneartikler er på vej 
til Polen og Ukraine efter en 
uges indsamling på Bryggen

Vinbar ved vandet

Coredesign-ejer Pia Marie 
Schougaard åbner ny kombi-
neret café og vinbar i det ene 
af de to nye Sirius-tårne

• 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

Газета Брюгген

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* Ifølge Boligsiden.dk d. 23-11-2020. Ejerlejligheder solgt i 2300 København S de seneste 12 måneder uden projektsalg

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

Skal vi også sælge din bolig?

Veronicas familie vil ikke flygte
Veronica Magaards mor stammer fra byen Zhytomir, 
140 kilometer vest for Kyiv i Ukraine. Hendes 
bedstemor, onkel, tante og fætter befinder sig stadig 
i byen, hvor de venter og ser tiden an. Men kampene 
rykker tættere på, og Veronica ville ønske, at  
hendes familie ville skynde sig ud af landet
side 4
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der flyder stadig med byg-
gematerialer og forskelligt 
maskineri og arbejdsredska-
ber på pladsen neden for de 
to hvide Sirius-tårne, der er 
skudt op på den sydlige del 
af Bryggen. Men på denne 
tid om et år kan bryggeboer 
sidde på den planlagte cen-
trale plads og nyde en kop 
kaffe eller et glas vin med 
udsigt over havneløbet. 

Til den tid regner Pia Ma-
rie Schougaard nemlig med 
at slå dørene op til hendes 
og hendes mands nye kom-
binerede café og vinbar i 
stueetagen af det nordligste 
af de to tårne. 

Tre i én + en

Det lå egentlig ikke i kor-
tene, at Pia Marie Schou-
gaard, der ejer og driver 
designvirksomheden Co-
redesign her på Bryggen, 
skulle springe ud som café-
ejer.

– Jeg var på udkig efter 
nye lokaler til Coredesigns 
showroom og havde lagt 
mig fast på to af erhvervs-
lejlighederne i stueetagen, 
da mægleren foreslog, at 
vi skulle åbne en café i det 
tilstødende lokale ud mod 
vandet, fortæller Pia Marie 
Schougaard og fortsætter:

– Det var slet ikke noget, 
vi havde overvejet på det 
tidspunkt, og hverken min 
mand eller jeg har erfaring 

med at drive café. Men mæg-
leren solgte idéen så godt, at 
vi tænkte, “hvorfor ikke”?

De endte med at købe alle 
tre erhvervslejligheder og 
-lokaler og kaster sig nu ud i 
et nyt caféeventyr.

– Vi flytter også selv ind i 
en lejlighed i det andet tårn, 
fortæller Pia Marie Schou-

gaard og peger op mod de 
øvre etager på det sydlige 
tårn. 

Lille sult
Pia Marie Schougaard ser 
sin kommende café som 
et sted, hvor folk kommer 
forbi om morgenen til en 

kop kaffe og en croissant 
og måske vender tilbage 
om aftenen til et glas vin 
med udsigt over havnen. Ud 
over lidt let tapas og snacks 
bliver det ikke et spisested; 
der er ikke planer om et 
stort køkken. Men Pia Ma-
rie Schougaard håber på 
at kunne samarbejde med 

forskellige lokale madleve-
randører.

Ahhhhh-sted
Til indretningen af caféen 
har hun slået pjalterne sam-
men med indretningsar-
kitekt og bryggebo Jesper 
Gadegaard.

– Vi vil gerne have, at ca-
féen skal emme af hygge. 
Den skal være et ahhhhh-
sted, hvor man bare har lyst 
til at hænge ud og slappe. Vi 
kommer til at holde det i lidt 
mørkere farver som kon-
trast til alt det hvide, vi al-
lesammen bor i, griner hun.

Fart på
Pia Marie Schougaard og 
hendes mand får nøglerne 
til lokalerne, når Sirius-
tårnene efter planen åbner 
til efteråret. Selv håber hun 
på at kunne åbne ikke alt for 
længe derefter. Men alting 
skal designes og bygges fra 
bunden, så et mere forsig-
tigt bud på et åbningstids-
punkt er næste forår.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Visualisering: Møller & 
Grønborg og ADEPT.
redaktion@bryggebladet.dk

Den nye hovedindgang til 
Naturpark Amager, der 
skal bygges ved indgangen 
til Amager Fælled ud for DR 
Byen metrostation, skulle 
efter planen have stået klar 
til sommer. Men byggeriet 
er endnu ikke gået i gang, 
og nu oplyser Teknik- og 
Miljøforvaltningen, at ar-
bejdet er forsinket til 2023. 
Det fremgår af et notat, som 
forvaltningen har sendt til 
politikerne i Teknik- og Mil-
jøudvalget. 

Forsinkelsen skyldes en 
klage, som Amager Fæl-
leds Venner i maj sidste år 
sendte til Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet over den nye 
fredning af Amager Fælled, 
som blev vedtaget af Fred-
ningsnævnet en måned 
forinden. Her gør Amager 
Fælleds Venner indsigelse 
mod den planlagte oplyste 
sti tværs over Strandengen, 
som den nye fredning giver 
mulighed for at anlægge. 
Klagen i sig selv har altså 
ikke noget direkte at gøre 

med selve hovedindgangen 
eller det område af Fælle-
den, som den er planlagt på. 
Alligevel har klagen fået be-
tydning for planlægningen 
af hovedindgangen, fordi 
det ligger inden for frednin-
gens område.

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen uddyber i en mail til 
bryggebladet:

 ■ Forvaltningen er på nu-
værende tidspunkt i gang 
med lokalplanprocessen 
for Naturpark Amager, 
herunder udarbejdelse 
af et lokalplanforslag. 
Lokalplanforslaget sen-
des dog ikke i offentlig 
høring, før de igang-
værende klagesager er 
afgjort. Forvaltningen 
har vurderet, at det ikke 
er hensigtsmæssigt at 
sende lokalplanforslaget 
i offentlig høring, da 
verserende klagesager 
vedrørende fredningen 
om Amager Fælled 
kan føre til ændring af 
fredningen. Afgørelsen 
i klagesagen forventes 
afgjort i løbet af 2022. 
 ■ Klagerne over afgørelsen 

om fredning af Amager 
Fælled har desuden 
opsættende virkning, 
jf. Naturbeskyttelses-
loven. Dette betyder, at 
fredningsafgørelsen, 
som blandt andet har til 
formål at muliggøre byg-
geriet af Naturpark Ama-
ger, ikke kan udnyttes på 
nuværende tidspunkt. 

To blå  
støttepunkter droppet

Det er ikke første gang, 
at naturhensyn spænder 
ben for de nye faciliteter i 
Naturpark Amager. To blå 
støttepunkter på diget på 
Amagers sydkyst er allere-
de sløjfet, fordi Danmarks 
Natur f redningsforening 

mente, at de planlagte ba-
debroer, omklædningsrum 
med mere ville tiltrække 
så mange nye gæster, at 
det ville være til gene for 
fuglelivet i det store fugle-
reservat på den modsatte 
side af diget. Det var Fred-
ningsnævnet enig i, og de 
to projekter måtte derfor 
skrinlægges. 
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Fredningsklage forsinker byggeri af ny 
naturparkindgang ved dR Byen
Amager Fælleds Venners klage 
over fredningen af Amager Fælled 
forsinker byggeriet af planlagt 
hovedindgang til Naturpark Amager 
ved DR Byen metrostation

den nye hovedindgang 
til Naturpark Amager 

ved DR Byen metrosta-
tion skulle være åbnet 

til sommer, men er 
forsinket indtil 2023 på 

grund af en klagesag 
mod fredningen af 

Amager Fælled.

sirius-tårnene er stadig 
under konstruktion, men Pia 
Marie Schougaard har al-
lerede købt hele tre erhvervs-
lejligheder i stueetagen.

Ny café og vinbar åbner på havnefronten
En ny kombineret café og vinbar 
åbner i stueetagen af det ene af 
de to Sirius-tårne på det sydlige 
Bryggen. Bag projektet står Pia Marie 
Schougaard, der er indehaver af 
design- og brandingvirksomheden 
Coredesign, som også flytter med 
ind i tårnet
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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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

LOOK GOOD - FEEL GOOD - DO GOOD

DET SKAL VÆRE 
TRYGT AT GÅ TIL 

FRISØR!

FÅ FARVET HÅR 
HOS ZENZ UDEN 
SKADELIG KEMI

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.

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

Hjælp  
nye mødre  
med dansk!
Har du lyst til at gøre en forskel for 
nybagte mødre, der gerne vil blive 
bedre til dansk? Og har du 3 timer 
om ugen du vil bruge i en hyggelig 
mødregruppe på Amagerfælledvej 
73 med mødre fra hele verden? 

Så kan vi godt bruge din frivillige 
hjælp og du må gerne tage en ven 
eller veninde med! Du er velkom-
men både hvis du har erfaring med 
danskundervisning eller bare synes 
det lyder spændende.

Mødrene mødes en gang om ugen 
og øver deres danske sprog sam-
men. Én gang om måneden får vi 
også besøg af sundhedsplejersken, 
hvor mødrene kan spørge ind til stort 
og småt. Relationen til de deltagende 
mødre og de uformelle samtaler er 
dét der gør, at vores mødre får lyst til 
at komme igen.

Vi vil blive så glade for at  
høre fra dig, hvis du:

 ❚ har lyst til at arbejde med sprog-
undervisning på et basisniveau, 
hvor der kun er fokus på det talte 
sprog

 ❚ at du kan lide babyer og er 
nysgerrig på mødrenes liv og 
hverdag

Kontakt
Kontakt Manal Dbouk, hvis du er 
nysgerrig på at høre mere eller hvis vi 
har fanget din interesse. Vi starter op i 
slutningen af marts, men hvis du først 
kan starte senere, så hører vi stadig 
gerne fra dig. 
Mail: mandb@kab-bolig.dk
Mobil: 24521787

Hvem er vi?
Amagerplanen er den boligsociale 
helhedsplan på Amager og dækker 
19 boligafdelinger, der til sammen 
har 4.135 lejemål og lidt over 9.000 
beboere. Området strækker sig fra 
den sydlige del af Urbanplanen, hvor 
Dyvekevænget og Remisevænget 
Vest ligger, til den nordligste del af 
Amagerbro, hvor Hessengården er 
den yderste afdeling ved Holmblads-
gade.      

Byggeri af blå  
støttepunkter starter op igen
Arbejdet på tre blå støttepunkter 
i Naturpark Amager har stået 
stille siden november, hvor 
hovedentreprenøren Barslund gik 
konkurs. Men nu har kommunen 
indgået aftale med en ny 
entreprenør, og byggeriet bliver 
genoptaget

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

Tre nye såkaldte ‘blå støt-
tepunkter’, der er en del 
af Naturpark Amager, er 
på vej på havnefronten og 
kysten ud til Kalvebod-
løbet. To på hver sin side 
af Slusen og et tredje ved 
den kommende byskov på 
Selinevej. Med støttepunk-
terne kommer nye bade-
muligheder, flydebroer 
hvor kajaker, SUP-boards 
og andre mindre både 
kan lægge til og flere an-
dre faciliteter for børn og 
voksne. 

Men i november stand-
sede byggeriet af de tre 
støttepunkter brat, da 
hovedentreprenøren Bar-
slund gik konkurs. Siden 

har byggepladserne ligget 
øde hen, men nu begynder 

de at summe af liv igen. Kø-
benhavns Kommune har 
nemlig fundet en ny entre-
prenør, så arbejdet kan be-
gynde påny.

– Vi er glade for at kunne 
meddele, at det relativt hur-
tigt er lykkedes at finde en 
ny entreprenør til arbejdet, 
så københavnerne snart 
kan få gavn af de nye faci-
liteter i Naturpark Amager, 
siger områdechef i Teknik- 
og Miljøforvaltningen i 
København Henriette Hall-
Andersen.

Konkursen medfører en 
mindre forsinkelse, men 

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen forventer, at alle de tre 
nye faciliter på naturpar-
kens kyst vil blive klar til 
sommer.

der er liv på bygge-
pladsen igen, efter af 

kommunen har fundet 
en ny hovedentrepre-

nør, og byggeret af tre 
blå støttepunkter til 

Naturpark Amager kan 
gå i gang igen.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Det passer ikke så godt 
lige nu, kan du komme lidt 
senere? siger Veronica Ma-
gaard med en let irritation 
i stemmen, der er kende-
tegnende for en datter, der 
taler i telefon med sin mor. 

Herefter slår hun ubesvæ-
ret over i flydende ukrainsk. 
Aftalen bliver, at Veronicas 
mor kan komme over, når 
vores interview er overstå-
et. “Hun har brug for det”, 
som Veronicas forlovede 
Malthe Pedersen bemær-
ker, mens han brygger en 
kande kaffe. 

Moderen bor kun en kort 
gåtur væk. Men hendes 
egen mor - Veronicas mor-
mor - befinder sig i det vest-
lige Ukraine i byen Zhyto-
myr, hvor moderens familie 
stammer fra, og hvor adskil-
lige andre familiemedlem-
mer stadig bor.

– Der har været kampe 
3-4 kilometer fra den bolig-
blok min mormor bor i. Hun 
går ned i sikkerhed i kælde-
ren hver gang, der er luft-
alarm, fortæller Veronica 
og tilføjer med let bæven i 
stemmen:

– Det er virkelig uhygge-
ligt at tænke på.

Hun har ikke selv talt 
med sin mormor, siden kri-
gen brød ud. Det kommer 
ligesom for tæt på.

– Jeg har haft for svært 
ved at ringe til min familie 
og høre dem tale om krigen. 
Høre, at det er virkeligt. Jeg 
skal tage mig sammen og 
have ringet til min mormor. 
Men jeg havde brug for tid 
til at absorbere det hele. Det 

er noget, der virkelig sker; 
det er ikke bare noget, jeg 
drømmer, fortæller hun og 
fortsætter:

– Jeg har mest haft skre-
vet til min mormor. Og til 
min onkel, tante og fætter, 
der også bor i byen. Men jeg 
får de fleste informationer 
om dem fra min mor. Hun 
er i kontakt med dem næste 
hver time. 

Tom trussel
Da Veronica sidst hørte sin 
mormors stemme, holdt 

hundredetusinder af rus-
siske tropper afventende 
langs den ukrainske græn-

se, og den igangværende 
fulde invasion af landet var 
endnu kun et hypotetisk 
‘worst case scenario’.  

– Jeg ringede til min mor-
mor et par dage før krigen 
startede og spurgte, om 
hun var nervøs for, at der 
ville udbryde krig. Hun 
troede ikke rigtigt på, at 
det kunne ske. Det var ikke 
en realitet for hende på det 
tidspunkt, og hun lød nær-
mest overrasket over, at 
det var noget, vi talte seri-
øst om i vesten. Hun så det 
mere som en tom trussel fra 
Rusland, erindrer Veronica 
og fortsætter:

– Sådan tror jeg, at mange 
ukrainere har haft det. De 
har ikke rigtigt troet på, at 
det kunne ske, og måske 
været lidt uforberedte. 

ser tiden an
Selv var Veronica overra-
sket over, at hendes familie 
ikke i højere grad havde 
forberedt sig på en mulig 
invasion.

– Jeg gik selv og tænkte 
meget på, hvad de ville 
gøre, og om de havde en 
plan. Ville de flygte? Hvor 
ville de tage hen? Den mor-
gen det så skete, ringede 
jeg til min onkel og spurgte, 
hvad de havde tænkt sig at 
gøre, og om de havde tænkt 
sig at flygte. Men han af-
fejede det; de ville lige se 
tiden an og se, om ikke det 
gik over, fortæller Veronica, 
inden hun udbryder: 

– Det kan i (I skal med 
stort) da ikke gøre. I kan 
da ikke bare tage en dag 
ad gangen. I er da nødt til 
at have en plan B, hvis der 
pludselig bliver bombet i 
jeres by. Men det ville han 
slet ikke høre på. Det har 
virkelig været svært at over-
bevise dem om, at det var 
det rigtige at flygte.

intet at miste
Både Veronica og hendes 
mor har eller gjort, hvad de 
kunne for at overtale fami-
lien til, at de bør komme ud 
af landet. Men indtil videre 

har de talt for døve ører.
– De er bange for rejsen. 

For at sidde fast i lange bil-
køer. De bekymrer sig me-
get om små tilsyneladende 
ubetydelige ting. Kan min 
mormor komme på toilet-
tet? Mister de deres ejen-
dele, hvis de rejser fra deres 
hjem? Hvad med min onkels 
butik? Men det hele er bare 
så ligegyldigt i det store bil-
lede. De skal bare løbe! Jeg 
så helst, at de kom ud derfra 
og kom til Danmark, fortæl-
ler Veronica og fortsætter: 

– De har en bil, og de har 
ikke ret meget at miste ved 
at rejse. Min onkel har en 
forretning, hvor han sæl-
ger hi-fi udstyr til rige folk. 
Men den kan han jo allige-
vel ikke passe lige nu. Min 
fætter på 16 går i skole, men 
det er også på pause. Livet 
er gået i stå, så der er ikke 
nogen grund til, at de bli-
ver i byen. Jeg ved ikke om 
de er ukuelige, eller om de 
bare ikke kan overskue at 
flygte. Jeg er ikke sikker på, 
at de selv ved det. 

Er du bekymret for din 
familie?

– Ja, selvfølgelig. Jeg er 
ikke nøvendigvis bange 

for, at der sker dem noget. 
Men jeg tænker meget på, 
at deres liv måske er foran-
dret for altid. Lige nu er alt 
gået i stå. Det er jo ikke et 
liv at sidde og gemme sig i 
en kælder. Det er umuligt at 
få tilværelsen til at hænge 
sammen, når alting er så 
usikkert.

UkRaiNE

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. 

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,-)

Veronica Magaard e 22 år gammel og studerer Østeuropastudier og russisk på Københavns Universitet. Derudover 
er hun skribent for Bryggebladet og journalistpraktikant på Heartbeats. Hun er halvt dansk og halvt ukrainsk og 
taler både dansk, russisk og ukrainsk

“de skal bare løbe”
To uger inde i Ruslands krig mod Ukraine befinder 
Veronica Magaards familie sig stadig i den ukrainske 
byen Zhytomyr 140 kilometer fra hovedstaden Kyiv. 
Selvom de har en bil og en dansk familie, der står klar til 
at tage imod dem, tøver de med at flygte. Veronica ville 
ønske, at de tog benene på nakken

Veroncia Magaards mor 
fulgte kærligheden fra 

Vestukraine til Danmark. 
Kort efter Veronicas fødsel 
blev hendes forældre skilt, 

men hendes mor skabte 
en tilværelse for dem i en 
lille lejlighed på Østerbro, 

selvom hendes familie, 
venner og netværk var i 

Ukraine.

som barn brokkede Vero-
nica Magaard sig, når hun 

skulle på ferie hos familien 
i Zhytomyr hvert år. Over, 

hvordan der så ud, hvor 
dårligt alting fungerede 

og over at skulle spise 
rødbedesuppe og pel-

meni, som er en russisk 
form for ravioli. Men den 

østeuropæiske kultur satte 
sig alligevel i hende. I dag 

studerer hun Østeuro-
pastudier og russisk og 

rejser Østeuropa (stort Ø) 
tyndt og besøger byer og 
steder, som de færreste 
andre kunne finde på at 

tage hen.
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aftage alle de donerede ting, 
hvis jeg selv kunne sørge for 
fragt, fortæller Dorthea Boon 
Vesterskov Lajboschitz.

Fragtfirmaet DSV tilbød 
at tage to paller med til Po-
len til halv pris, og de 2200 
kroner, det kostede, fik 
Dorthea Boon Vesterskov 
Lajboschitz doneret fra folk 
i sit netværk på rekordtid. 
SuperBrugsen i Njalsgade 
gav de to paller, tingene 
skal stables på, og Malling 
donerede 30 flyttekasser, 
som indholdet af de mange 
poser kan pakkes ned i. 

Efter planen bliver alting 
hentet på Bryggen en af de 
kommende dage og fragtet 
til Polen, hvor Caritas tager 
imod og sørger for, at tin-
gene ender hos folk, der har 
brug for dem, og nogle ting 
kommer videre til afdelin-
gen i Ukraine.

Dorthea Boon Vesterskov 
Lajboschitz er meget tak-
nemmelig for den store støt-
te og opbakning, hun har op-
levet, og er ikke afvisende for 
at stå for en indsamlingsrun-
de mere, hvis der er interes-
se for det. Hun kan kontaktes 
via hendes to instagrampro-
filer @dorthea_boon og @
cleanyourclosetsecondhand.

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

Man kan næsten ikke kom-
me ind i trappeopgangen 
for de mange fyldte plast-
sække, der står opmagasi-
neret på gulvarealet under 
trappen.

– Det er væltet ind hele 
ugen, og jeg har aftaler med 
et par stykker mere, der 
kommer og afleverer flere 

ting de næste par dage, 
fortæller Dorthea Boon Ve-
sterskov Lajboschitz (39).

Få dage efter at krigen 
i Ukraine brød ud, beslut-
tede hun sig for at indsamle 
varmt tøj og sko, varme 
tæpper, legetøj, bleer, sutte-
flasker, mælkeerstatning og 
andre ting, der kan komme 

de mange kvinder og børn, 
der er på flugt fra krigen, til 
gode.

– Ligesom mange andre 
bliver jeg meget berørt af 
det, der sker, og føler et 
behov for at gøre noget, for-
tæller hun. 

Sådan var der mange 
mennesker på Bryggen, 
der havde det. Umiddelbart 
efter at Dorthea Boon Ve-
sterskov Lajboschitz havde 
skrevet i facebookgruppen 

‘Opslagstavlen på Islands 
Brygge’, at hun samlede 
ind, begyndte hendes tele-
fon at bimle og bamle.

– Min telefon var rødglø-
dende, i timerne efter jeg 
havde lavet opslaget. Jeg 
kunne næsten ikke følge 
med de mange beskeder, 
jeg fik. 

Siden har hun dagligt haft 
besøg af bryggeboer med 
varmt tøj i overskud. 

Til dagligt driver Dorthea 
Boon Vesterskov Lajbo-
schitz en secondhandbutik 
på Vesterbro. Her har hun 
igennem en længere perio-
de jævnligt doneret tøj, der 
ikke er blevet afhentet retur 
af kunderne efter deadline, 
til den katolske kirkes hu-
manitære hjælpeorganisa-
tion Caritas Danmark.

– Cartitas Danmark tog 
kontakt til deres polske afde-
ling, der heldigvis gerne ville 

UkRaiNE

 

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

Dine tænder fortjener omsorgsfuld  
og professionel behandling

Kigkurren 8G, 1. sal, København S  •  70 400 597

 islandsbrygge@tandlaegen.dk  •  tandlaegen.dk/islandsbryggeDIN TANDLÆGE PÅ BRYGGEN

Vores moderne og nyrenoverede klinik har en afslappende atmosfære, så du kan føle dig 
tryg. Vi byder altid velkommen med et smil og sørger for, at du får den rette tandbehandling 
i højeste kvalitet. Vi sætter ekstra tid af til dig, når du kommer som ny patient. 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08:00 - 16:00
08:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 16:00
07:00 - 14:00

Åbningstider:
Klinikken har udvidet åbningstider,  
så du kan klare dit næste eftersyn,
når det passer dig.

Hos tandlægen.dk Islands Brygge ved vi,  
at den personlige service og nærvær er 

afgørende for at give dig en tryg oplevelse.
 

Derfor får du en fast behandler,  
så vi kan lære hinanden bedre at kende  
og sikre, at din behandling er tilpasset  

dig og dine behov. 

• Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du tryg og omsorgsfuld behandling
• Samarbejdet mellem vores dygtige tandlæger og tandplejere, er vores styrke
• Alsidig viden og bred erfaring sikrer dig den bedste tandbehandling
• Med digitale og teknologiske løsninger tilbyder vi de mest effektive behandlingsmetoder

Vi ser frem til at byde dig velkommen 

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

dorthea samler ind til Ukrainske flygtninge
Den sidste uge er det væltet ind med varmt tøj, børneting og 
legetøj hos Dorthea Boon Vesterskov Lajboschitz. I denne uge 
bliver det hele pakket på to store paller og kørt til Polen, hvor det 
skal komme ukrainske flygtninge til gode

Bryggen har doneret 
adskillige sække med 

varmt tøj og bør-
neting til ukrainske 

flygtninge.

Øget politipatruljering på Amager Fælled 
på grund af klager over løse hunde
Politiet kommer i den kom-
mende tid til at patruljere 
mere på Amager Fælled 
end vanligt. Det skyldes, at 
politiet har modtaget flere 
henvendelser om hunde, 
der løber frit på Fælleden, 
hvilket ikke er tilladt.

Mange hundeluftere la-
der deres firbenede venner 
løbe frit på Amager Fælled. 
Men det er forbudt, og Kø-
benhavns Politi har i den se-
neste tid modtaget flere kla-
ger over løse hunde. Derfor 
skruer politiet nu op for til-
stedeværelsen på Fælleden. 

Det oplyser Københavns 
Politi til AmagerLIV.

– Vi har desværre også 
tidligere år oplevet proble-
mer med, at flere borgere 
ikke har deres hund i snor 
på Amager Fælled. Vores 
tilgang har været dialogens 
vej, og det vil det også være 
fremadrettet – men vi har 
også mulighed for at give 
bøder, hvis vi oplever, at vo-
res anvisninger ikke efter-
kommes, siger leder af nær-
politiet på Amager Bjarke 
Alberts til AmagerLIV og 
uddyber, at løse hunde kan 

være til gene for både fod-
gængere, cyklister og ikke 
mindst de vilde dyr, der le-
ver på Fælleden. 

Det kan koste en bøde på 
2.000 kroner, hvis man ikke 
har sin hund i snor i et om-
råde, hvor det er påbudt; ek-
sempelvis Amager Fælled. 
Det gælder også for hunde, 
der ellers er meget søde og 
normalt opfører sig pænt. 
Det nærmeste fritløbsom-
råde for hunde er på bakken 
i udkanten af Fælleden ved 
indgangen ved DR Byen 
metrostation. – AK47
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Tekst: Philip Thingaard
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk 

Visioner skal have rod i 
virkeligheden. Det gælder 
især de grønne af slagsen. 
Iværksætter Jacob Vahr er 
manden bag cafémøderne 
Grønne Visioner, som fin-
der sted i Kulturhuset Is-
lands Brygge tre aftener 
her i foråret.

– To altankasser på en 
bygning gør ikke bygnin-
gen grøn, siger Jacob Vahr 
fra sin bopæl i Brasilien, 
hvor han arbejder med at 
omlægge produktionen af 
fødevarer.

det grønne popsprog
Møderne på Bryggen har 
til hensigt at ryste det, man 
kunne kalde den grønne 
pose. Posen er propfyldt med 
poppede og tomme mode-
ord, der som grønne kravle-
planter florerer vidt og bredt. 

– Det handler om at fin-
de ud af, hvad der er ægte 
grønt, og hvad der bare kal-
des grønt, siger Jacob Vahr.

Ved arrangementerne vil 
paneldeltagerne og et aktivt 
publikum forsøge at finde 
hoved og hale i klimaspro-
get. Ord som "bæredygtig" 
og "klimavenlig" gør megen 
skade i debatten. Den stør-
ste synder er det på overfla-
den uskyldige ord "grøn". 

Grønt begrebstyveri
I panelet til Jacob Vahrs 
sproglige forårsrengøring 
vil der kun være repræsen-
tanter for virksomheder, 
der har fingrene nede i jor-
den og faktisk forsøger at 
forgrønne verden. Det vil 
sige fjerne mere kulstof, 
end man udleder.

– Typisk inviterer man en 
konsulent, der i en eller an-
den organisation har imple-
menteret noget, de kalder 
en grøn ledelsesstil.

Grøn ledelsesstil har bare 
ikke meget med naturen og 
klimaet at gøre, er Vahrs 
pointe. En sådan virksom-
hed har blot gjort noget 
"godt", eksempelvis forbed-
ret arbejdsvilkårene. Eller 
de har gjort forretningsmo-
dellen mere "bæredygtig", 
eksempelvis økonomisk. 
Problemet er så, at de kal-

der deres visioner og hand-
linger for grønne.

– Det må de jo så kalde 
rødt eller gult. Nej, jeg vil 
hellere høre fra stifterne af 
virksomheder, der har haft 
grønne visioner i årevis, og 
som står op hver dag for at 
føre dem ud i livet, siger Ja-
cob Vahr.

– Jeg vil høre, hvorfor og 
hvordan de arbejder for at 
gøre folks liv mere grønne. 

Grøn smagsdommer
Når det gælder rolleforde-
lingen til "Grønne visioner", 
går Jacob Vahr også sin 
egen vej. Han ser sin egen 
rolle som kuratorens, der 
viser en række udvalgte 
kunstværker frem for publi-
kum og guider dem.

– Jeg præsenterer og in-
viterer de her cases, fordi 
jeg mener, de på hver deres 
måde har en grøn vision.

Vahr vælger paneldelta-
gerne ud fra, om de sætter 
handling bag deres ord. Og 
det skal de have hjælp til 
fra værten, men især fra et 
talstærkt og forhåbentlig 
engageret publikum.

– Kom uden filter og sig 
din mening, siger arrangø-
ren og tilføjer, at man gerne 
må afbryde og klirre med 
ølflasker ved cafébordene.

Det handler om at redde 
både private og offentlige 
organisationer fra dem selv.

– Jeg vil gerne have virk-
somheder ud af deres boble 
og ud i kulturen. For de ta-
ler kun med sig selv, de har 
kørt boblen op, hvor alt er 
blevet grønt. Det er hverken 
korrekt eller hensigtsmæs-
sigt. 

den grønne fraseomat
Publikum skal hjælpe til 
med at punktere boblen, 

så sproget kan få lidt luft. 
Det samme mener brygge-
bo og forfatter Johan Ros-
dahl. Som omtalt i Bryg-
gebladet kort før jul er han 
manden bag den såkaldte 
Fraseomat. Man drejer på 
en skive, og der fremkom-
mer diverse forvrøvlede 
sætninger. 

Pointen er at latterliggøre 
de mange smarte og tomme 
slogans i klimadebatten.

– Forleden var jeg inde i 
Folketinget og aflevere en 
Fraseomat hos hver af parti-
ernes klimaordførere, siger 
Johan Rosdahl. 

Han hilser ideen om kli-
masproglige møder velkom-
men og vil være at finde 
blandt publikum i Kultur-
huset Islands Brygge. Han 
håber, det kan være med til 
at bevidstgøre sprogbruger-
ne, høj som lav.

– Alle i debatten bør vide, 
at der er folk i verden og 

Danmark, der tænker over, 
hvad der bliver sagt.

Ægte grøn
Tilbage til Jacob Vahr. Ini-
tiativtageren til "Grønne 
visioner" understreger, at 
det ikke handler om at dele 
verden op eller udskamme 
nogen.

– For mig er det grønt, 
når vi gør noget, der er med 
til at hele planeten.

Budskabet er, at man ikke 
skal tale om grøn, hvis man 
ikke er ordentligt grøn. Det 
vil sige, hvis projektet el-
ler produktet optager mere 
CO2, end det udleder. En 
vindmølle reducerer gan-
ske vist udledning, men den 
er også med til at udlede i 
form af de materialer, den 
består af, det være sig stål, 
glasfiber, beton. Et andet 
eksempel er stenuld, der 
ganske vist isolerer bygnin-

ger bedre end i gamle dage 
og dermed reducerer var-
meforbruget.

– Men så længe bygnin-
gen ikke decideret optager 
CO2, er den ikke grøn. Det 
er bygningen, hvis den er 
lavet af alger og muslin-
geskaller, forklarer Jacob 
Vahr.

der er andre  
farver end grøn
Som del af nuanceringen 
af debatten foreslår den 
42-årige iværksætter at om-
tale produkter og projekter 
ud fra en slags farveskala. 
Gas er eksempelvis ikke 
sort. Men det gør det på in-
gen måde grønt.

– Hvorfor ikke kalde det 
gråt? spørger Vahr retorisk.

På Jacob Vahrs nuance-
rede farveskala kan andre 
projekter så passende kalde 
sig lysegrå. Han nævner de 
såkaldt grønne investerin-
ger, der går til at fælde skov.

– Men det gør dem jo ikke 
sorte. Kald en spade for en 
spade, og lad være med at 
fortælle alle, at det er grønt.

Grønne havregryn
Det kan lyde som om, Jacob 
Vahr vil have en kulturrevo-
lution. Men faktisk er han 
ikke modstander af det ka-
pitalistiske forbrugersam-
fund.

– Jeg hader retorikken 
fra Greta Thunberg. Vi skal 
leve os ud af det her, ikke 
sidde i et hjørne og spise 
havregryn, som vi har dyr-
ket i baghaven, siger Vahr 
og slutter af med et sjovt 
tænkt eksempel.

– Hvis du kan finde ud 
af at lave en ko, der faktisk 
tager kulstoffer ud af atmo-
sfæren, så er det satme en 
god ko. Og så skal vi skal 
spise en allerhelvedes mas-
se af den!

GRøNt

Grøn er 
bare en 
farve
Har man visioner, bør man gå 
til lægen. Sådan lød det fra den 
tidligere tyske forbundskansler 
Helmut Schmidt. Men Schmidt var 
ikke aktiv i den grønne omstilling. 
Det er klimaiværksætter Jacob Vahr 
til gengæld, og han inviterer alle til at 
komme i Kulturhuset Islands Brygge 
og rydde op i klimasproget

Grønt hjerte. Jacob 
Vahr kæmper for 
klar tale i klimade-
batten.



11.3 Bryggens 
Beat Club 

16.3 Barselsgruppe med 
Extinction Rebellion

17.3 Klimaforandringer 
Er Ikke For Sjov 

10.3 Mormormad og 
kvindekamp

12.3 From dump site to 
urban nature

18.3 Klub Geyser: 
Indianna Dawn / Anne Raffnsøe 

/ SESARE

22.3 Værksted for Syn-
lige Reparationer

20.3 Premiere på filmen 
Oprør for Dig

23.3 
Grønne Visioner 

23.3 Antikapitalistisk 
Samtalesalon

24.3 
Tegneværksted

19.3 Klub Soja:
A Mess / Roxy Jules 

/ No Nose

13.3 + 20.3
Maskeværksted

12.3 
Dire Straits Jam
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B-tekst portrætfoto: 

B-tekst figurer: 

FeMiNiNe  
dUKKeRKvinder i porcelæn 

der ikke lod sig 
knuse. Mother Teresa, 
Michelle Obama, 
Melania Trump, Vigdís 
Finnbogadóttir og 
Camille Claudel.
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5 stærke og vidt forskellige kvinder står samlet i flok 
og sætter tanker i gang, som de står rankt i form 
af porcelænsdukker på CLAY – Keramikmuseum 
Danmark. Kvindeflokken indeholder blandt andre den 
tidligere amerikanske førstekvinde Michelle Obama og 
den tidligere islandske præsident Vigdís Finnbogadóttir. 
Porcelænsdukkerne er blevet til i Susanne Hangaards 
værksted i Leifsgade på Islands Brygge

Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Kenneth Rytter Jensen 
og Dorte Krogh
redaktion@bryggebladet.dk

Susanne Hangaard åbner 
dørene til sit hyggelige og 
travle værksted og viser mig 
straks rundt blandt lerovne, 
alskens typer ler, støbe-
forme og tekøkken ud til 
baggården, før vi ender ved 
skrivebordet midt i værkste-
det med en kop ingefærte. 
Det er tydeligt, at der altid 
er gang i projekter og en leg 
med materialer og udtryk.

– Faktisk har det været 
mit første egentlige arbejde 
med at portrættere, begyn-
der Susanne Hangaard og 
fortæller videre:

– Så jeg har skullet reflek-
tere over, hvad det vil sige at 
portrættere og finde ud af, 
hvad der er det interessante. 

studie i kvinder
Arbejdsprocessen har ført 
til et helt lille studie i de ud-
valgte 5 kvinder.

– Jeg har skullet lære dem 
at kende for at udvælge det 
essentielle at formidle om 
dem, konstaterer Susanne 
Hangaard.

Noget af det særlige ved 
de figurative portrætterin-
ger er insisteren på nuancer 
i, hvad der ofte kan blive en 
sort/hvid-fremstilling af 
køn og magt.

– Det er et abstrakt ar-
bejde, hvor jeg har forsøgt 
at inkorporere så mange lag 
som muligt for at fortælle 
om personer med fokus på 
både deres positive og ne-
gative aspekter, fortæller 
Susanne Hangaard.

Krop, køn, identitet og 
magt er nøgleord i et sel-
skab af kvinder som dette.

– Det er et sjovt tankeeks-
periment at forestille sig, 
hvad deres hierarki havde 
været, hvis de havde mød-
tes, og hvad de ville have 
haft at sige til hinanden, si-
ger Susanne Hangaard. 

Kvinder i porcelæn 
De fem kendte kvinder er 
udformet i grågrønt farvet 
porcelæn med brug af stø-

beforme i forholdet 1:2 og 
derefter modelleret videre 
på for at opnå virkeligheds-
nære gengivelser.

– Ud over det umiddel-
bare udtryk har jeg forsøgt 
at finde frem til de forskel-
lige nuancer af kvinderne, 
blandt andet i udformnin-
gen af tøjet og deres ab-
strakte attribut, forklarer 
Susanne Hangaard, der så-
ledes arbejder ukonventio-
nelt med at blande forskel-
lige teknikker og materialer 
indenfor keramik. 

Samtidig inkorporerer 
hun eksempelvis tekstil 
til porcelænsdukkernes 
tøj. Samlet får man altså 
et unikt og eksperimente-
rende kunstværk med kera-
mik som hovedmedie og høj 
kunstnerisk kvalitet på alle 
fronter. 

Hver kvinde har nemlig 
fået sit eget objekt modelle-
ret i stentøjsler, nærmest en 
helgengenstand, som på en 
vis afspejler og nuancerer 
kvinderne.

– Eksempelvis har den 
franske skulptør Camille 
Claudel fået en skygge med 
struktur af hår og skæg, der 
repræsenterer skulptøren 
Auguste Rodin, som hun 
levede i skyggen af, fortæl-
ler Susanne Hangaard. Hun 
var en viljestærk og modig 
kvinde, idet hun insisterede 
på at være i kunstverdenen 
i en tid, hvor den var virke-
lig mandsdomineret. Som 
Rodins elskerinde endte 
hun derfor med et liv som 
skyggekvinde.

Her på udstillingen Dolls 
Feminine er det bare vendt 
om, så Rodin er blevet 
Claudels skygge. 

Fascination af kvinder
Susanne Hangaard har altid 
interesseret sig for forstå-
elsen af kvinder og deres 
position i verden. En plads 
i verden, som historisk har 
været meget lille og præget 
af mændene ved deres side.

– Og i stor udstrækning 
stadig kan være det i dag, 
tilføjer Susanne Hangaard.

– Eksempelvis har jeg 
valgt at beskæftige mig 
med Melania Trump, den 
ypperste trofækone. Sam-

tidig er hun en meget kon-
troversiel figur og måske 
svær at synes om, modsat 
Michelle Obama, der er el-
sket af alle og står ved siden 
af på udstillingen.

Valget af at inkludere Me-
lania Trump har vakt mest 
diskussion og mindst for-
ståelse, men udstillingens 
kvinder er ikke udvalgt ud 
fra, hvilken positiv forskel 
de har gjort og størrelsen 
af den. I stedet er det en 
gruppe af fem vestlige kvin-
der, der repræsenterer vidt 
forskellige baggrunde og 
liv, politisk, religiøst og kul-
turelt. Samlet kan de give 
et lille indblik i, hvilke be-
grænsninger køn og magt 
sætter og eksempler på, 
hvordan det kan overkom-
mes i større eller mindre 
grad.

– Her tænker jeg særligt 
på den tidligere islandske 
præsident Vigdís Finn-
bogadóttir, der var verdens 
første, demokratisk valgte 
kvindelige præsident, for-
tæller Susanne Hangaard. 
Hun er 91 år nu, og det er 
næsten umuligt at finde no-
get negativt om hende. 

Den femte kvinde i grup-
pen er Mother Teresa, der 
hjalp humanitært ved at 
stifte den katolske nonneor-
den Kærlighedens Missio-
nærer, men samtidig ytrede 
sin støtte til mere kontro-
versielle katolske doktriner.

– Hun var altså ikke kun 
repræsentant for det gode, 
og hun kæmpede også selv 
med det onde, siger Susan-
ne Hangaard.

Næste kvinder
Susanne Hangaard er slet 
ikke færdig med temaet og 
er allerede i fuld gang med 
at udvælge og undersøge de 
næste fem kvinder.

– En kvinde, som jeg er 
særlig opslugt af, er Angela 
Merkel, der virkelig har 
haft kæmpe indflydelse på 
det EU og Europa, vi har 
fået i dag, gennem de sene-
ste årtier, fortæller Susanne 
Hangaard, tydeligt begej-
stret. 

Listen over potentielle 
kvinder er lang, over 60, så 
det er nødvendigt at priori-
tere.

– Jeg kommer også til 
at gå mere raskt til værks 
med de næste. Jeg er kom-
met frem til, at jeg ikke 
behøver opsluges og vide 
alt i detaljer. Uanset kom-
mer kvinderne til at være 
lige så stærkt portrætteret, 
konkluderer Susanne Han-
gaard.

Udstillingen Dolls Femi-
nine kan opleves på CLAY 
– Keramikmuseum Danmark 
i Middelfart. Den åbnede 
i november 2021 og kan 
besøges frem til den 24. 
april 2022. Se mere på www.
susannehangaard.dk eller på 
instagram @susanne_han-
gaard

det kræver dyb koncen-
tration og stor præcision 
at opnå den kunstneriske 
kvalitet og det tekniske 
niveau, som Susanne 
Hangaard mestrer i sit 
værksted lige ved legeplad-
sen i Leifsgade. 
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– Alle har en mormor, siger 
Johanne Mygind.

– Og mange husker deres 
mormor som den, der både 
stod som garant for tryghed 
og god mad.

Så når Kulturhuset Is-
lands Brygge inviterer til 
”mormormad og kvinde-
kamp” og lægger hus til en 
samtale mellem de to forfat-
tere Johanne Mygind og Ka-
rima Boyloud og med kom-
petente Emma Holten som 
moderator, serveres der ef-
ter samtalen mormormad. 
Selv om Johanne Mygind 
og Karima Boyloud begge 
er vokset op som danskere 
i det danske velfærdssam-
fund, kommer de med hver 
deres traditioner. Karima 
Boyloud med sin marokkan-
ske indvandrerbaggrund og 
Johanne Mygind med sine 
traditionelle bedsteforæl-
dre og sin opvækst i kol-
lektiv. Det ses også på me-
nuen: Forretten er rejemad, 
hovedret grøntsagstagine 
og desserten kathrineblom-
mekage.

Bøgerne og forfatterne
Johanne Mygind udgav i 
2021 den anmelderroste 
roman ‘Kærlighedens år’. 
Med forlagets ord er det en 
“rå og rørende fortælling 
om mødre og døtre og om 
kampen for frigørelse gen-
nem tre generationer. En 
roman om længsel, lyst og 
frihed”. Bogen er inspireret 

af Johanne Myginds eget fa-
milieliv og opvækst.

Karima Boyloud udgav 
også i 2021 sin lige så an-
melderroste roman ”Kær-
lighedens navn”. Om bogen 
siger Karima Boyloud til 
forlaget, at bogen er: ”… en 
fortælling der går på tværs 
af generationer og etnicitet. 
Den handler om universelle 
temaer, mor-datter-forhold, 
generationsopgør, social 
arv – og også om vores an-
bringelsessystem”. 

På trods af tilsyneladende 
forskelle er der altså flere 
ligheder hos de to forfat-
tere end det modsatte: De 
er lige gamle, begge er dan-
skere vokset op i det danske 
velfærdssamfund, og uaf-
hængigt af hinanden har 
de skrevet hver sin bog om 
samme tema.

– Og så har vi det tilfælles, 
at vi er kvinder. Det vil sige, 
at vi deler de vilkår, kvinder 
deler over det meste af ver-
den i vores generation, Det 
liv, vi har, er meget forskel-
ligt fra det liv, vores mødre 
og mormødre har haft.

Og det er blandt andet 
det, der vil blive samtalens 
omdrejningspunkt med 
mormødrene som referen-
cepunkt: At der på meget 
kort tid er sket markant 
store forandringer, som er 
vores fælles præmis, på for-
holdsvis kort tid. 

Begge bøger handler om 
forholdet mellem mødre og 
døtre i tre generationer. Bø-
gerne er romaner, inspire-
rede af personlige liv. Men 
ikke mere personlige end 
at det samtidig er en gene-
rel undersøgelse af, hvad vi 
hver især giver videre. Som 
Johanne Mygind siger:

– Min mormor og mor 
levede to vidt forskellige til-
værelser. Hvilke erfaringer 
havde de gjort sig, og spil-
lede deres kampe og afsavn 
ind på de ideer, jeg fik med 
i vuggegave? Hvad er det 
for en arv, vi har med os, 
og hvordan påvirker den de 
valg, vi foretager i dag?

Måltidets betydning 
De store kulturelle foran-
dringer har også ændret 
vores madkultur, som i dag 
er markant anderledes end 
vores mormødres. Der er 
derfor også forbundet en 
stor del nostalgi med den 
forsvundne kultur; og på 
trods af nye kostvejlednin-
ger og mange nye retninger 
er der rigtigt mange, som 
mener, at mormors mad nu 
engang er den bedste.

Måltidet har altid været et 
socialt anliggende og især 
tidligere også et udtryk 
for omsorg. Mormors mad 
smagte så godt, fordi hun 
ikke tilberedte i huj og hast, 
men ofte brugte hele dagen 
i køkkenet. Og det spæn-
dende er, at mormormad for 

fremtidens børnebørn vil 
være pizza, sandwich, pasta 
med spinat. 

Der er også lidt mere per-
sonlig nostalgi forbundet 
med arrangementet i kul-
turhuset. Johanne Myginds 
bedsteforældre levede de-
res sidste år på Bryggen, og 
når de inviterede familien, 
foregik måltiderne i kultur-
huset.

Kvindekamp 
Gamle mænd kan blive for-
skrækkede over ordet kvin-
dekamp og ser for sig kvin-
der med rynkede pander 
og løftede knytnæver. Men 
fortvivl ej.

– At kæmpe er ikke det 
samme som at føre krig, si-
ger Johanne Mygind. 

Mennesket er relationer, 
men også meget andet. Og 
Johanne Mygind vil være 
andet og mere end bare 
sine relationer, som kan 
være mor, datter, hustru og 
så videre.

– Jeg vil også være jour-
nalist, forfatter. Jeg vil være 
noget i min egen ret. Det 
har været kvinders kamp. 
At blive andet og mere 
end deres relationer. Den 
”kamp” har i øvrigt også 
medført, at mændene har 
fået plads til at være fædre.

Forandringer 
– Kvindernes stemme i 
samfundet, flere og flere 
kvindelige forfattere. Det 
giver en mere righoldig lit-
teratur og flere erfaringer, 
siger Johanne Mygind og 
fortsætter:

– Den udvikling, kvinden 
har gennemgået, er måske 
den største forandring i det 
20. århundrede og har også 
tvunget mændene til at for-
andre sig. Det er ikke en 
entydig udvikling, der kan 
karakteriseres som god el-
ler ikke-god. Uanset med 
hvilke øjne man anskuer 
udviklingen, er der sket 
meget på meget kort tid, og 
Johanne Mygind siger, at 
om to hundrede år vil man 
sige: ”Wow – der skete no-
get, dér, i slutningen det 20. 
århundrede”.

Forskelligheder og 
ligheder
Johanne Mygind fortæller, 
at Karima Boylud blev mar-
kedsført som forfatteren, 
der skrev om indvandrere. 
Og hun selv som forfatteren 
der skrev om kvinder.

– Men Karima og jeg har 
det tilfælles, at vi skriver 
om MENNESKER. Derfor 
kan mænd, etniske danske-
re, muslimer og alle mulige 
andre sagtens lytte til vores 
samtale.

Aftenen vil på sin vis være 
en hyldest til mormødre, og 
de to kvindelige forfattere 

vil samtale om deres bøger 
og udviklingen over tre ge-
nerationer, og det er i høje-
ste grad vedkommende for 
os alle, mænd som kvinder. 
Vi bør alle kunne relatere 
os til historierne.

– Vi har alle en mormor, 
siger Johanne Mygind, som 
glæder sig meget til arran-
gementet og tilføjer:

– Jeg håber så meget, at 
der vil komme mange, både 
mænd og kvinder, for at vi 
i fællesskab kan reflektere 
over vores fælles danmarks-
historie. Vi kommer i øje-
blikket til at gøre hinanden 
meget forskellige, men det 
er vigtigt, at vi stopper op 
og siger: Hey, vi minder fak-
tisk om hinanden.

Mormormad og kvinde-
kamp i Kulturhuset Islands 
Brygge torsdag den 10. 
marts klokken 17. Billetter 
koster 150,- og kan købes på 
billetto.

SamtalE

Mormormad og kvindekamp 
Samfundsforandringer diskuteres 

i lyset af hyldest til mormor og 
kvindernes naturlige ønske om at 

være andet og mere end relationer

Karima Bouylud debu-
terede som forfatter i 
2021 med romanen ’I 

kærlighedens navn’, 
hvori hun skildrer 

tre generationer af 
marokkansk-danske 

kvinder, som kæmper 
for at få hverdagen til 

at fungere mens de 
bevæger sig mellem 

to vidt forskellige kul-
turer, med hver deres 
kodeks og eksplicitte 
og implicitte forvent-

ninger.

Kærlighedens år (2021) 
er Johanne Myginds 
debutroman. Romanen 
handler om længsel, 
lyst og frihed. Det 
er en rå og rørende 
fortælling om mødre og 
døtre og om kampen for 
frigørelse gennem tre 
generationer. Johanne 
Mygind har markeret sig 
som en af sin genera-
tions stærke feministi-
ske stemmer og har i 
mange år arbejdet som 
journalist hos Weeken-
davisen, Information og 
P1. Desuden underviser 
hun på Krogerup Høj-
skole på kurset ”Kald 
det kærlighed”.
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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. Per Vers, eller Per V, er hans kunsternavn. 
Men hvad er bryggeboens rigtige 
efternavn?

 a. Brørup
 b. Uldal
 c. Støvring

2. Han skrev en klumme for Bryggebladet 
fra maj 2007 til september 2012 om det 
politiske spil på Københavns Rådhus. 
Hvem er han?

 a. Jarl Cordua
 b. Jesper Schou Hansen
 c. Klaus Mygind

3. Copenhagen Light Festival sluttede den 27. 
februar i år. Men hvornår blev festivalen 
afholdt for første gang?

 a. 2008
 b. 2013
 c. 2018

4. Copenhagen Jazz Festival blev grundlagt 
i sin nuværende form i 1979.  Scenen 
”Jazz by the Sea”, ved Kulturhuset Islands 
Brygge, har været en del af festivalen 
siden hvilket år?

 a. 1979
 b. 1995
 c. 2005

(se svarene på side 19)

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.



søges: P-plads til motorcykel 

(kælder, garage, skur) på Bryg-

gen eller først på Amager.

Eventuelt fællesskab med 

andre MC-ejere. OBS. Ingen 

larm.
Kontakt: 61260236

Mvh
Jesper Scheibel

Njalsgade 49, 4. th.





I løbet af marts måned bliver hver boligforening flyttet en ad gangen fra Bolig:net til 
Fiberby. Den præcise dato for din boligforening vil fremgå af informationsmaterialet 
som du snart modtager. Du kan også følge med og se aktuel status på 
fiberby.dk/bryggenet, samt anden praktisk information om skiftet (tilmelding, 
betaling, router, fast-IP, m.m.).

Internettjenesten vil fortsætte uændret med op til 1 Gbit/s (500/500 Mbit/s 
garanteret), men prisen vil stige fra 65 kr. til 75 kr. pr. måned. Til gengæld bliver hele 
netværket opgraderet efter skiftet, så vi til sommer kan garantere 1 Gbit/s til alle. Der 
vil desuden komme gratis hjælp til WiFi og fejlsøgning i hjemmet.

Vi skifter leverandør af internet 1. april 2022
Bryggenet har valgt at skifte internetleverandør til Fiberby. Skiftet sker officielt 1. 
april, men i praksis vil det ske i løbet af marts måned. Dette opslag fortæller kort 
hvad skiftet vil betyde for dig.

Velkomst- og informationsmateriale huststandsomdeles ca. 7 dage før din 
boligforening skifter.

Nyt fra

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Bryggenet

Internet

TV

Fastnet-telefoni

Der sker ingen ændringer af Bryggenets TV-pakker fra YouSee, men faktureringen 
skifter fra Bolig:net til NAL Medienet fra 1. april 2022.

Grundet persondataloven (GDPR) beder vi dig om på ny at registrere din 
e-mailadresse på http://bryggenet.dk/tv, for fortsat at kunne modtage fakturaen for 
TV per e-mail.

Skiftet fra Bolig:net til Fiberby vil ikke påvirke telefonikunder. Ønsker du at fortsætte 
med dit telefoniabonnemnt, skal du derfor ikke foretage dig noget. Du vil i så fald 
fortsætte som kunde hos bolig:net.

Bryggenet vil ikke tilbyde en telefoniløsning fremadrettet.



14 BRYGGEBLADET   10. Marts  2022kiRkE

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 8A 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. marts
Højmesse ved sognepræst
Inger Lundager

Onsdag den 16. marts
Rum til Ro
Fyraftensgudstjeneste ved 
studenterpræst
Camilla Aggerberg

Søndag den 20. marts
Højmesse ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

Søndag den 27. marts
Højmesse ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 3. april
Højmesse ved sognepræst
Inger Lundager

Søndag den 10. april
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

JAzz mEd 
CARSTEN 
dAHL og 
mAdS 
WINdINg
SØNDAG DEN 13. 
MARTS KL.15.

Carsten Dahl – piano, Mads Vinding- 
bas. GRATIS ADGANG.
Forår i Hans Tausens kirke med en 
jazzkoncert en søndag  eftermiddag 
: Carsten Dahl er et velkendt navn 
gennem årtier herhjemme og i 
udlandet, både i hans egenskab 
som en bredtfavnende, enormt 
spændende  musiker , maler, digter 
og foredragsholder . Vi glæder os til 
at høre ham i hans egenskab som 
jazzpianist sammen med Mads Vinding 
– også en kendt og afholdt musiker 
med mange farver på paletten –  tillige 
en gammel kending i musiklivet på 
Bryggen. De to har spillet sammen 
for nogle år siden, nu mødes de igen 
– Genbryggen sponsorerer en god del 
af koncerten, alle er meget velkomne, 
ingen restriktioner! Dørene åbnes en 
halv time før koncerten begynder.

gå foR UKRAINE og vERdENS 
fATTIgSTE – foLKEKIRKENS NødHJæLp 
SogNEINdSAmLINg
Søndag den 13. marts går børn, unge 
og voksne på gaden over hele landet 
for at samle ind til mennesker på flugt 
i Ukraine og verdens fattigste, som er 
hårdest ramt af klimaforandringer. 
Pengene fra indsamlingen går 
blandt andet til mad, vand, bleer, 
soveposer, tæpper og husly til 
mennesker, der for kort tid siden 
levede et fredeligt liv. 
Foruden mennesker i Ukraine går 

indsamlingen til klimahjælp til verdens 
fattigste familier, der er hårdest ramt 
af klimakrisen. Klimahjælp har været 
indsamlingens fokus de seneste 
fem år, men på grund af den akutte 
situation i Ukraine har indsamlingen i 
år to spor; krig og klima.
Det bliver altså både en gåtur for 
ofrene for krigen i Ukraine og til 
mere klimahjælp til verdens fattigste 
familier. 

Sogneindsamlingen udgår kl. 12 fra 
Hans Tausens Kirke og i år er det igen 
muligt at tage indsamlingsbøssen i 
hånden og gå fra dør til dør. Man kan 
melde sig som indsamler på kirkens 
hjemmeside:
islandsbryggessogn.dk 
eller ved at møde op i kirkens 
menighedssal på selve dagen.



15BRYGGEBLADET10. Marts 2022 NYHEDER

Test din viden - svar

1. (b). Uldal. 
2. (a). Jarl Cordua. 
3. (c). 2018.
4. (a). 2005. 
 

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

Omlægning til 
Fiberby i løbet af 
marts
Det praktiske skifte af 
internetleverandør fra 
bolig:net til Fiberby gen-
nemføres i løbet af marts 
måned. Der bliver i starten 
af marts husstandsomdelt 
information om, hvornår 
ændringen gennemføres i 
de enkelte boligforeninger. 
Du kan også se datoerne 
på Bryggenets hjemme-
side.

Ændringen kræver ikke 
adgang til de enkelte 
lejligheder, men der kan 
forekomme korte afbrydel-
ser af internet-tjenesten på 
din forenings ”skiftedag” 
og du vil skulle oprette dig 
som bruger hos Fiberby når 
ændringen er gennemført.
Oprettelsen sker ganske 
enkelt ved, at du – når din 
boligforening er skiftet - 
går ind på hjemmesiden 
https://tilmeld.fiberby.dk/ 
og tilmelder dig, hvorefter 
du med det samme igen vil 
have adgang til internettet 
via Bryggenet.

Ny fakturering  
for tv
I anden uge af marts ud-
sender NAL Medienet fak-
turaer for tv i andet kvartal 
til Bryggenets brugere med 
tv-pakker.

I forbindelse med dette 
vil det være nødvendigt 
at registrere sine beta-
lingsoplysninger hos NAL 
Medienet via hjemmesiden 
http://bryggenet.dk/tv/, 
da de ikke kan overtage de 
nuværende kreditkort-data 
og betalingsserviceaftaler 
fra bolig:net.

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)
(fra 1. april 2022 stiger 
prisen til 75 kr./md.) 

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.

Fælledbys første boliger
Allerede i 2024 kan de første beboere flytte ind i Fælledby på Amager Fælled 
i nyt boligprojekt, som netop er blevet offentliggjort

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Holscher 
Nordberg
redaktion@bryggebladet.dk

Sløret er løftet for det første 
byggeprojekt på Amager 
Fælled, der efter planen 
skal stå indflytningsklar i 
2024. Byggeriet består af 
lejligheder på to til fem væ-
relser på mellem 55 til 125 
kvadratmeter. 

I præsentationsmaterialet 
fremhæver Holscher Nord-
berg trappeopgangene, som 
bliver kaldt ‘naturtårne’ 
fordi reposerne er større og 
derfor skaber rammer for 
“beplantning, udsigt og god 
akustik, så man kan bruge 
dem til ophold”. Tanken er, 
at trappeopgangene skal 
være egentlige fællesarea-
ler, hvor beboerne kan mø-
des på kryds og tværs. 

Træ og metal
Bygningerne bliver pri-
mært opført i træ - nærmere 
bestemt et præfabrikeret 
byggesystem i limtræ - og 
bliver derudover beklædt 
med metalplader og træli-
ster.

Holscher Nordberg 
har designet det 

første byggeri i Fæl-
ledby på Amager 

Fælled.

X-Factor-dommer 
rykker til Bryggen
Den verdensberømte DJ Martin 
Jensen, der er aktuel i TV2-
programmet X-factor, har købt en 248 
kvadratmeter stor luksuslejlighed i 
Sfinxen på Islands Brygge til den nette 
sum af 11 millioner kroner

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Morten rygaard 
redaktion@bryggebladet.dk

DJ og X-Factor-dommer 
Martin Jensen har haft 
det store kreditkort oppe 
af lommen. Han har nem-
lig spenderet 11 millioner 
kroner på en luksuslejlig-
hed i byggeriet Sfinxen 
i den sydlige ende af Is-
lands Brygge. Det skriver 
Se&Hør. 

Han overtager lejlighe-
den, der er på to etager og 
248 kvadratmeter, den 10 
marts. 

– Det glæder jeg mig da 
til, siger Martin Jensen til 
Ekstra Bladet. 

Han forventer dog ikke af 
flytte ind før efter X-Factor-
optagelserne er overstået.

– Jeg tror, at jeg kommer 
til at vente. Jeg kommer til 
at lave noget arbejde i den 
nye lejlighed, og så flytter 
jeg nok, når vi er færdige 
med 'X Factor'.
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NeUMANNS 
NATUR

Fred og forår
Forbavset bliver man hvert forår 
over solens varme på ens korpus. 
Over at de mindste forårstegn giver 
en grundglad følelse af, at det hele 
bliver godt

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Franco Vannini/Flikr
redaktion@bryggebladet.dk

Forår er tid for den år-
lige MUS-samtale på ar-
bejdet. Chefen er ung og 
meget fleksibel, så da jeg 
anbefalede, at vi lavede en 
cykel-MUS i respekt for 
Cykelmyggens fader, Flem-
ming Quist Møller, endte 
vi hurtigt i den sjællandske 

natur. Så kunne jeg blande 
pligten med to af mine hob-
byer, cykling og natur. Her 
oplever man vinter og forår 
inden for få meter. Lærken 
flyver højt det ene sted, en 
sommerfugl kommer stiv-
vingede flaksende forbi. I 
næste sving på stien, hvor 
solen ikke kommer, er isen 
ret tyk på de store vandpyt-
ter, og døgnrimen ligger 
over græsset. På markerne 

ser man snorlige rækker 
af muldvarpeskud. Det er 
forårsbrunstige hanner, der 
er på jagt efter den årlige 
ultrakorte parring med en 
hun. De kan grave op til 6 
meter i timen, og hvor man-
ge muldvarpeskud og hvor 
mange kilo jord de flytter 
og løfter på 24 timer er lige 
til grundskolens problem-
regning. Der er helt sik-
kert 10-20 graders forskel 
fra lavtliggende områder i 
skygge til sydvendte bakke-
skråninger i læ.

Læ eller ej; lyset påvirker 
forårsdrifterne hos en ræk-
ke organismer. Vandtang-
lopper, mennesker, fugle 
og haren bliver påvirket 
af lyset, så der produceres 
mindre melatonin og mere 
serotonin. Mødte masser af 
harer i fuld firspring og fra 
jernhesteryggen og vurde-
rede dem til at være ret uky-
ske i deres fremtoning.

Fred
Desværre fylder fraværet af 
fred det meste, og i naturen 
er freden helt forbi. Lige 
om lidt vågner dyr, planter 
spirer, fugle flyver ind, æg 
klækkes og så videre. Og 
krigen er i gang. Alle kæm-
per om plads, om mage, om 
føde, om vand. Alles gener 
arbejder på højtryk for at få 
levedygtig afkom på benene 

i løbet af sommeren. Det 
starter nu med at få de bed-
ste redepladser, de rigtige 
jagtmarker, det fredeligste 
sted, det mest solrige spot. 
Alle dyr og planter uden 
undtagelse er udsat for an-
greb, der svækker, nasser 
eller slår dem ihjel. Planter 
angribes af bladlus, larver, 
svamp eller bliver spist, 
inden de får mangfoldig-
gjort sig selv. Derudover 
skal planterne kæmpe om 
ressourcerne, lys, plads 
og vand. Min yndlingsfor-
årsbebuder, humlebidron-
ningen, som er spottet på 
Amager, er i strid modvind 
med nutidens pesticider i 
haver og landbrug. Tidli-
gere var den blot i modvind 
fra morgen til aften, da der 
er masser af snyltere og 
parasitter, der blandt andet 
prøver at overtage boet. De 
bliver også spist af musvit-
ter og andre fugle. Alt i alt 
er foråret velkomment med 
alt det skønne for os menne-
sker, der beskuer naturen 
fra sidelinjen.

Camouflage og hastig-
hed er harens overle-
velsesstrategi.


