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• Fokus på forebyggelse, så du beholder dine tænder  
sunde og flotte hele livet 

• Med høj faglighed, kvalitet og moderne behandlings- 
metoder, sikrer vi dig den rette og bedste behandling

Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du  
en fast tandplejer, som kender dig

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S   
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Formandsfarvel

Efter to årtier og tusindvis 
af frivillige timer i Boldklub-
ben Hekla takker mangeårig 
formand Jan M. Sørensen af

systemskifte i Hekla

En dramatisk generalforsam-
ling i Boldklubben Hekla 
endte med cheftrænerens 
afgang og en stor udskiftning 
i bestyrelsen

Leg under sporet

En gruppe forældre arbejder 
på at etablere et lege- og 
aktivitetsområde under me-
trohøjbanen ved DR Byen

24. marts 2022 
30. ÅrGaNG  Nr. 6

Jazzfestival i fare
Kommunen har givet afslag på kulturhusets ansøgning om tilladelse til at 

afspærre en del af havnepromenaden, når det tilbagevendende arrangement 
Jazz by the Sea løber af stablen til sommer. Afslaget betyder også, at de 

populære loppemarkeder heller ikke kan afholdes fremover. Forvaltningen 
vil nu i dialog med kulturhuset om en mulig løsning.  

side 4

Foto: Palle Vedel 
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Det var op ad bakke med 
solen i øjnene at åbne en 
ny café i begyndelsen af 
coronapandemiens første 
år. Det var erfaringen hos 
cafékæden Fars Dreng, der 
åbnede deres afdeling i A-
house på det sydlige Islands 
Brygge i foråret 2020. Nu 
kun knapt to år senere luk-
ker caféen igen.

drengs far
Bag kæden står far Jesper 
Holmberg og hans dreng, 
den tidligere professio-
nelle fodboldspiller Dennis 
Holmberg. Sammen åbnede 
de den første café i Adelga-
de i 2005, og siden er to af-
delinger kommet til, blandt 
andet her på Bryggen.

Personaleudfordringer
Men inden længe lukker 

Bryggeafdelingen ned igen. 
Det bekræfter Jesper Holm-
berg:

– Grunden til, at vi har 
besluttet at lukke ned, er en 
kombi af, at coronaen har 
været hård mod os, og vi 
har haft store personaleud-

fordringer, fortæller han og 
tilføjer:

– Vores caféer i indre by 
kører fantastisk, og vi hol-
der derfor fokus der.

Bryggebladet har spurgt, 
hvilke personalemæssige 
udfordringer caféen har 

haft, men det har Jesper 
Holmberg ikke svaret på. 

skuffer over tid
Det vakte ellers stor begej-
string i lokalområdet, da 
Fars Dreng meldte sin an-
komst i 2020. Men at døm-
me ud fra caféens anmel-
delser på Trustpilot er det 
ikke lykkedes at leve op til 
hypen. Her har kæden Fars 
Dreng nemlig et gennem-
snit på kun to stjerner, og 47 
procent af de i alt 66 anmel-
delser er dårlige. Heraf går 
en stor andel af de negative 
udtalelser på afdelingen på 
Bryggen, der især bliver 
kritiseret for dårlig betje-
ning, lange ventetider og 
skuffende mad. 

NYHEDER

Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det kom som en overraskelse for 
mange, da Nikolaj Kirk tidligt lør-
dag morgen annoncerede på Face-
book, at han fremadrettet ikke 
længere vil være en del af Amager 
Fælleds Venner. “I den seneste tid 
er Amager Fælled Venner langsomt 
blevet skubbet over i en ny retning. 
En retning som er mere en konfron-
tatorisk linje, som jeg ikke deler. 
Det er ikke min kamp. Det er ikke 

den vej, jeg ser Amager Fælleds Venner burde gå”, 
skrev han om sin afsked.

Præcis hvad han hentyder til, vil han åbenbare på 
Amager Fælleds Venners kommende generalforsam-
ling. Men enhver, der har fulgt bevægelsens udvikling 
i den seneste tid, vil også have bemærket, at der er sket 
et gearskifte blandt fælledvennerne. 

Amager Fælleds Venners stadig tættere parløb med 
aktivisterne i Extinction Rebellion bliver til stadighed 
en større belastning for folkebevægelsens troværdig-
hed og truer netop dens folkelighed. Amager Fælleds 
Venners force igennem årene har været grundighed, 
seriøsitet og strategisk tæft, ikke performance og ci-
vil ulydighed. Det er derfor, bevægelsens største sejre 
har været vundet gennem jura og folkeoplysning. Det 
er derfor, man har kunnet sætte sig i respekt på rådhu-
set, i By & Havn og ikke mindst i den københavnske 
befolkning. Men den respekt sætter Amager Fælleds 
Venner over styr, hver gang de optræder sammen med 
Extinction Rebellion.

Det er ikke engang et spørgsmål om, hvorvidt civil 
ulydighed er legitimt i politisk kamp. Det er et spørgs-
mål om, hvorvidt det er virksomt. Hvis man tror, at 
man gavner naturens sag ved at lænke sig til bygge-
hegn, skrige fra toppen af kraner eller besætte bone-
de gulve iført papmachemasker, så har man ikke læst 
rummet. Man har ikke engang læst kommentarspo-
rene under de nyhedsartikler, der bliver skrevet om 
ens aktioner. Aktivisterne har så travlt med at klappe 
i hænderne over al den opmærksomhed, de har skabt, 
at de overser, at de fleste mennesker bare ryster på 
hovedet af dem. I værste fald skaber aktionerne de-
cideret antipati for deres sag, som når Extinction Re-
bellion blokerer broerne over havnen og tvinger tu-
sindvis af CO2-udledende biler til at holde i tomgang 
i morgentrafikken.

Extinction Rebellion fremsætter kun dårlige argu-
menter for bevarelsen af Amager Fælled. Ønsker man 
gode argumenter for værdien og skønheden af natu-
ren på Fælleden, så ret opmærksomheden mod Nikolaj 
Kirks facebookside ‘En verden af liv – Amager Fælled’.

LEDER

Nikolaj Kirk  
har ret
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Helhedsplan for Havnestad droppet
Arbejdet med en stort anlagt helhedsplan for alle fællesarealerne 
i Havnestad blev standset, før det var startet. På en ekstraordinær 
generalforsamling blev idéen nedstemt

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

Der kommer alligevel ingen 
helhedsplan for fællesarea-
lerne i Havnestaden; heri-
blandt den privatejede del 
af Havneparken. Det står 
klart, efter at deltagerne 
på en ekstraordinær gene-
ralforsamling i grundejer-
foreningen i slutningen af 
februar nedstemte forslaget 
om at udarbejde en helheds-
plan for området.

Øde og stille
Idéen med at udvikle en 
helhedsplan udspringer af 
en erkendelse af, at fælles-
arealerne i Havnestaden 
har store potentialer, men 
for nuværende fremstår 
øde og meget stille. Fæl-
lesarealerne tæller ud over 
den sydlige ende af Hav-
neparken også den grønne 
og blå kile, havnekajen fra 
Havneparken til området 
langs A-huset, flere byrum 
som Axel Heides Plads og 
Jens Otto Krags Plads samt 
gadeforløb som Axel Heides 
Gade.

Det kunne bestyrelsen 
i Grundejerforeningen 
Havnestad godt tænke sig 
at gøre noget ved og satte 
derfor sidste år gang i et 
arbejde med at undersøge 
mulighederne for at få mere 
liv og flere funktioner på 
fællesarealerne.

Under titlen ‘Projekt Hel-
hedsplan Levende Byrum i 
Havnestad’ blev der blandt 

andet igangsat et samar-
bejde med Gehl, som er den 
tidligere stadsarkitekt Jan 
Gehls virksomhed, og som 
efter planen skulle rådgive 
grundejerforeningen i udar-
bejdelsen af helhedsplanen. 
Der blev også givet tilsagn 
fra Amager Vest Lokalud-
valg om støtte på 100.000 
kroner til ‘Projekt Helheds-
plan Levende Byrum i Hav-
nestad.

Terapihaver og 
pølsevogne
I et tidligt oplæg til proces-
sen frem mod en helheds-
plan nævnes idéer som 
motionsredskaber, sand-
kasser, terapihaver, mobile 

kaffebarer, pølsebarer såvel 
som et forslag om at gøre 
hele gaden Islands Brygge 
til gågade om søndagen. 

Men intet af dette ser nu 
ud til at blive realiseret; i 
hvert fald ikke som en del af 
en helhedsplan. Det oplyser 
formand for Grundejerfor-
eningen Havnestad Thomas 
Kjellberg Christensen efter 
den ekstraordinære gene-
ralforsamling på den sidste 
dag i februar, hvor det var 
til afstemning, om arbejdet 
med helhedsplanen skulle 
fortsætte.

Ifølge Thomas Kjellberg 
Christensen blev der på ge-
neralforsamlingen udtrykt 
bekymring for, hvad et ar-
bejde for at skabe mere liv 

i bydelen kunne medføre af 
gener med støj og skrald. 
Blandt andet derfor var der 
ikke flertal for at fortsætte 
arbejdet med helhedspla-
nen, som blev nedstemt på 
mødet.

Thomas Kjellberg Chri-
stensen fortæller, at besty-
relsen nu vil drøfte andre 
måder, man kan forløse by-
delens potentialer.

Planerne om at 
skabe mere liv i 

Havnestaden ved 
at udarbejde en 
helhedsplan for 

fællesarealerne er 
droppet.

Fars dreng lukker på Bryggen
Knapt to år efter at cafékæden Fars Dreng flyttede ind i 
A-house, lukker afdelingen på Islands Brygge igen

Fars dreng åbnede på 
Bryggen i coronapan-
demiens første måne-
der. Nu lukker caféen 
sin afdeling i A-house.
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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.
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endnu et advokatfirma blåstempler 
fældning af krat på Amager Fælled
Teknik- og miljøborgmester bad i februar et advokatfirma om at undersøge, om Fælledby P/S’ fældningen af et krat 
på Amager Fælled skete i overensstemmelse med bestemmelserne i VVM-tilladelsen for byggeriet. Det gjorde det, 
ifølge advokatfirmaet SIRIUS, der blandt andet tilslutter sig, at der er forskel på at ‘fælde’ og at ‘rydde’ et krat. En 
uværdig ordleg, der kun har til formål at blåstemple Fælledby P/S’ aktiviteter, mener formand for DN København 
Knud Erik Hansen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Alle regler og hensyn i 
VVM-tilladelsen til bygge-
riet af Fælledby på Amager 
Fælled blev overholdt, da 
Fælledby P/S i januar og 
februar fjernede største-
delen af krattet i byggefel-
tets nordlige del. Det har 
jurister fra Miljøstyrelsen, 
kommunens eksterne ad-
vokat, Horten, Teknik- og 
Miljøforvaltningens egne 
jurister samt Fælledbys 
advokat alle tidligere vur-
deret, og de vurderinger 
tilslutter advokatfirmaet 
SIRIUS sig nu. Det frem-
går af et notat, advokater-
ne har udarbejdet for tek-
nik- og miljøborgmester 
Line Barfod (EL).

Borgmesteren bestilte 
notatet i kølvandet på et 
møde i Borgerrepræsenta-
tionen i starten af februar, 
hvor hun af et flertal af par-
tierne blev pålagt at rede-
gøre for, “hvordan forvalt-
ningen som myndighed 
sikrer, at de i VVM-rede-
gørelsen fastlagte rammer 
og andre fastlagte regler 
for byggeriet på Amager 
Fælled bliver overholdt”. 
Line Barfod lagde i den 
forbindelse vægt på, at 
der fandtes to forskellige 
juridiske vurderinger af 
sagen: Miljøstyrelsen, 
Horten, Teknik- og Mil-
jøforvaltningen og Fæl-
ledbys advokat mente, at 
reglerne var overholdt, 
mens Amager Fælled Ven-
ners advokat mente, at de 
var overtrådt. Derfor tog 
borgmesteren de andre 
partiers ønske om en re-
degørelse som et mandat 
til, at hun kunne bestille 
en uvildig advokatunder-
søgelse. 

Så sagt så gjort, og nu har 
SIRIUS så også vurderet, at 
VVM-tilladelsens bestem-
melser var overholdt.

Fældning eller rydning
Et springende punkt i re-
degørelsen er, hvorvidt det 
var tilladt for Fælledby P/S 
at fjerne krat i området, 
inden der var opsat pad-
dehegn omkring området 
og indsamlet og flyttet de 
store vandsalamandere, 
der raster i området. Sidst-
nævnte må man først gøre, 
når salamanderne vågner 
fra deres vinterhi, hvilket 
de først ventes at gøre til 
april. Derfor hedder det i 
VVM-tilladelsen, at krattet 
ikke må ‘ryddes’, førend sa-
lamanderne er flyttet.

Men det mener Fælledby 
P/S heller ikke, at de har 
gjort. De skelner nemlig 
mellem ‘rydning’, som bety-

ster fra Miljøstyrelsen, kom-
munens eksterne advokat, 
Horten, forvaltningens ju-
rister og Fælledbys advokat 
alle vurderet, at alle regler 
og hensyn beskrevet i VVM-
tilladelsen er overholdt. Ta-
ger de allesammen fejl?

– De kan jo bare læse 
teksten. Der står i punkt 3 
i VVM-tilladelsen, at man 
ikke må rydde, så længe stor 
vandsalamander ikke er flyt-
tet. Og det må først ske fra 
april, når den er aktiv. Det 
står der jo. Dén grundlæg-
gende bestemmelse forhol-
der de sig ikke til, og så laver 
de en uværdig ordleg for at 
komme udenom.

Advokatfirmaet 
siRiUs tilslutter 
sig den tolkning, at 
der ikke må ryddes 
men altså gerne 
fældes vegetation 
på Amager Fælled, 
før den fredede stor 
vandsalamander er 
flyttet.

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. 

der, at man fjerner rødder, 
tørv og de øverste jordlag, 
og ‘fældning’, som foregår 
over jord. En skelnen som 
blandt andre kommunens 
jurister og nu også advokat-
firmatet SIRIUS anerken-
der.

“Vi vurderer endvidere, 
at det har været forudsat, 
at bygherre har mulighed 
for at foretage fældning, 
men ikke rydning, af træer 
og buske forud for opfyl-
delsen af vilkår nr. 1 (red.: 
Opsætning af paddehegn 
og indsamling af stor vand-
salamander) under forud-
sætning af, at det foregår 
med gående mandskab. 
Derimod vil det ikke være 
muligt at foretage rydning 
forud for opfyldelsen af 
vilkår 1, da dette vil stride 
mod vilkårets formål.”

Ordleg
Men den skelnen er ren se-
mantik. Det mener formand 
for Danmarks Naturfred-
ningsforenings afdeling i 
København Knud Erik Han-
sen. Den nye rapport fra 
SIRIUS har ikke overbevist 
ham om, at Fælledby P/S’ 
arbejde i området, som han, 
ligesom Amager Fælleds 
Venner, kalder Tornsanger-
land, er foregået efter bo-
gen.

– Det er en ren semantisk 
omfortolkning af, hvad et 
ord som ‘rydning’ betyder, 
så man kan nå frem til, at 
man godt måtte handle, som 
man har gjort. Det er en ord-
leg, der ikke er myndighe-
derne værdig, siger han. 

Han er forarget over, at 
advokatfirmaet slet ikke 
stiller spørgsmål ved denne 
skelnen mellem de to ord.

– SIRIUS har jo bare 
overtaget Fælledbys og 
kommunens fortolkning. 
De forholder sig slet ikke 
kritisk til den. Efterføl-
gende kan man så bare se 

bort fra den bestemmelse, 
der siger, at man ikke må 
rydde krattet, før stor 
vandsalamander er flyt-
tet, fordi man har kaldt det 
noget andet, siger han og 
fortsætter:

– Man kunne forvente, at 
en advokat, som skulle give 
en uvildig vurdering, ville 
tage med i sin betragtning, 
at der var en anden fortolk-
ning.

Har man forstyrret stor 
vandsalamander ved at fæl-
de krattet?

– Man har kørt rundt med 
maskiner der, hvor stor 
vandsalamander er, og det 
kan skade dem. Det, der er 
afgørende, er, at man har en 
VVM med nogle regler, der 
skal overholdes. Det kan 
man ikke bare omfortolke 
efter forgodtbefindende.

Ud over SIRIUS har juri-
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“Som et led i By & Havns 
ønske om at skabe en le-
vende og varieret rekreativ 
havn, åbnes der nu for mu-
ligheden for flere husbåde 
i København. Derfor peger 
By & Havn nu på en række 
placeringer, hvor man ger-
ne ser, at der kan tilbydes 
placeringer til husbåde i 
fremtiden.”

Sådan skrev By & Havn i 
sidste uge i en pressemedde-
lelse, der blev gengivet stort 
set uredigeret i flere andre 
medier. Et af de steder, der 
bliver peget på i pressemed-
delelsen, er “langs en del 
af Islands Brygge”. Nær-
mere adspurgt oplyser By 
& Havn, at der er tale om 
kajarealer ud for Havnesta-
den. By & Havn oplyser, at 
man tilbage i 2020 har haft 
dialog med den tidligere 
bestyrelse i Grundejerfor-
eningen Havnestad, som 
ville etablere husbåde langs 
Islands Brygge. Men den 
udlægning kan nuværende 

formand for grundejerfor-
eningen Thomas Kjellberg 
Christensen ikke genken-
de.

– Bestyrelsen har før min 
tid som formand arbejdet 
med ideen og valgt ikke 
at gå videre med ideen om 

husbåde ved GF Havnestad, 
fortæller han.

Boliger på vand
By & Havn oplyser også, at 
Grundejerforeningen Hav-
nestad i 2020 skulle have 

indledt et samarbejde med 
Foreningen for Flere Boli-
ger på Vand (FFBV) for at 
afsøge mulighederne for 
at placere husbåde langs 
havnefronten. Kaptajn og 
forperson i FFBV, med det 
passende navn Glenn Vand-

krog, bekræfter, at forenin-
gen i 2020 var dialog med 
den tidligere bestyrelse. Ef-
ter at grundejerforeningen 
fik ny bestyrelse, ophørte 
dialogen med formandska-
bet, men ifølge Glenn Vand-
krog var FFBV sidenhen i 
løbende kontakt med besty-
relsesmedlem Erik Vittrup 
Christensen med henblik 
på at koble visionen om hus-
både i bydelen op på det, på 
det tidspunkt, igangværen-
de arbejde med at udarbej-
de en helhedsplan for alle 

havnestadens fællesarealer. 
Bryggebladet har henvendt 
sig til Erik Vittrup Christen-
sen for at få bekræftet dette, 
men ved avisens deadline er 
han endnu ikke vendt til-
bage.

intet arbejde med 
husbåde
Siden er arbejdet med 
helhedsplanen blevet ned-
stemt på en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor 
Erik Vittrup Christensen 
efterfølgende også valgte at 
trække sig fra bestyrelsen. 
Thomas Kjellberg Christen-
sen oplyser, at der ikke for 
nuværende bliver arbejdet 
for at få husbåde til Havne-
staden.

– Det er ikke sådan, at 
nuværende bestyrelsen vil 
arbejde for, at der skal være 
husbåde ved GF Havnestad. 
Hvad der sker i fremtiden, 
kan jeg jo ikke svare på, 
men så skal det i givet fald 
på en generalforsamling, 
og som jeg læser vores lo-
kalplan for området, så skal 
denne også revideres.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Kulturhuset Islands 
Brygge
redaktion@bryggebladet.dk

Hvert år bliver kajkanten 
ud for Kulturhuset Islands 
Brygge omdannet til en 
minifestivalplads, når det 
ugelange arrangement Jazz 
by the Sea hver aften under 
hele jazzfestivalen byder på 
koncerter med både lokale 
og internationale jazzorke-
stre og -musikere. 

De sidste to år har det sto-
re arrangement været aflyst 
på grund af corona, men i år 
er det i fare for at blive aflyst 
på grund af en lokalplan. 

I forbindelse med festi-
valen bliver arealet på hav-
nepromenaden ud for kul-
turhuset nemlig spærret 
af. Men ifølge lokalplanen 
for Havneparken skal pro-
menaden langs havneløbet 
være frit tilgængelig for of-
fentligheden og må derfor 
ikke spærres af. 

12 meter
Den bestemmelse har ar-
rangøren af Jazz by the Sea 
igen i år søgt dispensation 
fra – det plejer at være en 
formssag. Men til alles sto-
re overraskelse blev der i år 

givet afslag på dispensati-
onsansøgningen.

“Grunden til, at vi giver 
afslag, er, at arrangementet 
med opstilling af scene og 
siddepladser på havnepro-
menaden ikke iagttager den 
vedtagne lokalplan, da ar-
rangementet er lukket med 

hegn og placeret for tæt til 
kajen, så den frie offentlige 
passage langs promenaden 
hindres”, lyder det i afsla-
get, hvori forvaltningen 
også understreger, at pro-
menaden ifølge lokalplanen 
skal friholdes i 12 meters 
bredde.

slut med jazz og lopper

Afslaget vækker stor ærg-
relse hos leder af Kultur-
huset Islands Brygge Louis 
Friis Pedersen.

– Vi er selvsagt meget, 
meget kede af dette afslag. 
Jazz by the Sea er en iko-
nisk scene – ikke bare for 
Bryggen, men for hele Kø-
benhavn, som gennem åre-
ne har huset mange store 
internationale jazznavne, 
og det er jo nærheden til 
vandet og den stemning, 
det skaber, der gør den helt 
særlig. Vi er p.t. i tænke-
boks med Copenhagen Jazz 
Festival, om vi fortsat skal 

afholde koncerter under 
jazzfestivalen, eller om vi 
helt skal droppe det, siger 
hun og tilføjer:

– Stramningen betyder i 
øvrigt også, at vi ikke kan 
holde loppemarkeder som 
sædvanlig. I år har vi fået 
tilladelsen, så der kan vi 
godt, men fra næste år kan 
det ikke holdes med stade-
pladser ud mod havnefron-
ten. Det synes vi også er 
ærgerligt.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen bekræfter, at der er 
givet afslag på dispensati-
onsansøgningen, men åb-
ner i samme åndedrag for, 
at der muligvis kan findes 
en løsning, så Jazz by the 
Sea alligevel kan blive til 
noget.

– Forvaltningen vil gå i 
dialog med ansøger om ar-
rangementet ’Jazz by the 
Sea’ foran Kulturhuset på 
Islands Brygge, således at 
det fortsat vil kunne afhol-
des, samtidig med at det 
overordnede hensyn til at 
sikre fri adgang for borger-
ne til byens kajkanter efter-
leves, oplyser forvaltningen 
i en mail og fortsætter.

– Loppemarkeder er der 

i år givet tilladelse til, og 
også her vil arrangementet 
fortsat kunne afholdes, når 
det overordnede hensyn til 
at sikre fri adgang for bor-
gerne til kajkanterne efter-
leves.

Udsigtsløst
Louise Friis Pedersen har 
dog svært ved at se, hvor-
dan lokalplanens bestem-
melser kan komme til at 
harmonere med festivalen 
form.

– Arrangementet ikke 
kan hænge økonomisk sam-
men, hvis vi ikke kan tage 
entré, og det kræver, at vi 
kan spærre af til koncert-
området i nogle timer. Det 
er svært at forene med at 
”sikre fri adgang for bor-
gerne til byens kajkanter”, 
siger hun og uddyber: 

– Pointen med dette ar-
rangement er jo netop 
udsigten og nærheden til 
vandet. Hvis vi skal sætte 
et hegn op ud mod vandet, 
så folk kan passere, så ry-
ger udsigten til vandet jo. 
Desuden vil det tage en del 
af pladsen til koncerten og 
mindske kapaciteten. Vi 
har været vandt til at holde  
5 meter fri til kajkanten, så 
det er ikke noget problem 
i forhold til opstillingen til 
koncerten. Det er afspær-
ringen, vi har brug for og 
adgangen til vandet. Det er 
dét, der gør Jazz by the Sea 
til et magisk koncertvenue. 
Hvis ikke man kan se van-
det samtidig med at man 
er til koncert, så kan den jo 
lige så godt holdes et andet 
sted.
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ingen husbåde på vej på islands Brygge
I en pressemeddelelse skriver By & Havn, at de ønsker flere husbåde i 
Københavns havn, og peger blandt andet på Islands Brygge. Men aktuelt 
bliver der ikke arbejdet for at få husbåde til havnefronten i bydelen

Husbåden Zenobia 
ligger ensomt ud for 
Gemini Residence i 
Havnestaden. Der er 
ingen udsigter til, at 
den får selskab af flere 
husbåde lige foreløbig.

Lokalplan sætter stopper for jazzfestival og loppemarked
Et krav om fri offentlig adgang til havnekajen 
sætter en stopper for jazzfestivalen Jazz by 
the Sea og de populære loppemarkeder på 
havnefronten. Forvaltningen er dog indstillet 
på at give lidt elastik

Ud over jazzfesti-
valen Jazz by the 
Sea er loppe-
markederne på 
kajkanten også i 
farezonen.
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

To lokale beboere og en 
række andre frivillige pu-
ster nu liv i en efterhånden 
gammel drøm. Den går 
under arbejdstitlen Under 
Sporet. De håbefulde frivil-
lige bag projektet har luret, 
at den ubrugte plet jord un-
der DR Byen metro "højst 
bruges af hundeluftere el-
ler folk, der skyder genvej". 
De ser for sig, at pletten en 
dag lægger grund til tram-
poliner, boldbure, klatresta-
tiver og løbehjulsbaner. Og 
ikke mindst lokalt gadeliv 
for børn, unge, voksne og 
gamle. 

initiativrige kræfter 
– Vi tænkte, at det da måtte 
kunne lade sig gøre at få 
gang i dette projekt med 
alle de initiativrige kræfter, 
der er her i området, siger 
Anne-Katrine Bondo.

Selv om det stadig er i 
skitse- og ansøgningsfasen, 
får projekt Under Sporet 
stor opbakning i lokalom-
rådet.

– Ifølge vores seneste 
rundspørge efterspørger 
vores beboere aktivitets-
områder som dette, siger 
formand for Grundejerfor-
eningen Ørestad Universi-
tetskvarter Pernille Toft. 

selv ansvarlige for 
lovlighed
Men der skal mere til for 
at få et så ambitiøst projekt 
ud at rulle. Derfor trækker 
den lille kerne af frivillige 
på gode kræfter. Det gælder 
blandt andet folk, der ved 
noget om byggetilladelser. 
Det er også nødvendigt at 
have med, mener Erhardt 
Franzen fra arbejdsgrup-
pen Fysisk Plan, der hører 
under Amager Vest Lokal-
udvalg.

– Vi støtter som udgangs-
punkt initiativet. Men vi 
gjorde det klart over for 
initiativgruppen, at de skal 
sikre sig, at alle lovkrav 
bliver overholdt, og at fag-
ligheden er i orden, siger 
Erhardt Franzen til Bryg-
gebladet.

– Og at de selv skal stå for 
den del.

driften fremover
Sharleny Stanislaus arbej-
der som forsker. Derfor 
ved hun en ting eller to om, 
hvor mange detaljer og spe-
cifikationer der skal med i 
en projektbeskrivelse, når 
man søger midler. Hun har 

derfor erfaring med, hvor-
dan man søger fondsmidler.

– Der skal tages hensyn 
til sikkerhed, belysning og 
andre ting, siger Sharleny 
Stanislaus.

– Men ikke mindst skal 
nogen stå for den videre 
drift og vedligeholdelse. 
Den opgave kan frivillige 
ikke klare.

Under Sporet har regnet 
på tallene og er kommet 
frem til, at det kommer til at 
koste i omegnen af 3,5 mil-
lioner kroner. Hvis det lyk-
kes at samle penge ind til at 
få det opført, vil der dertil 
komme løbende driftsud-
gifter, som kommunen ty-
pisk vil afholde. Med andre 
ord er der stadig en del ube-
kendte.

Tiltrækker pigerne
Foruden hensyn til lovlig-
hed, drift og vedligeholdel-
se er der et særligt hensyn 
i projekt Under Sporet. Det 
drejer sig om pigerne. Alt 
for mange tilbud til gade-
idræt er henvendt til dren-
ge, og ifølge Idrættens Ana-
lyseinstituts undersøgelser 
ligger pigernes deltagelse 
i uformel gadeidræt nede 
på 25 procent. I forening-
sidrætten har man længe 
talt om "pigeproblemstillin-
gen", det vil sige, hvordan 
man skaber aktiviteter, der 
får pigerne i bevægelse, 
uden at det foregår på dren-
genes præmisser. En af tan-
kerne bag Under Sporet er 
at trække pigerne til og ret-
te op på den skævvridning. 

det sociale aspekt
– Pigerne bliver ofte over-
set, siger Sharleny Sta-
nislaus.

Eksempelvis ville blødere 
underlag til spring og gym-
nastik ifølge Bondo og Sta-
nislaus trække flere piger 
til. Talrige undersøgelser 
viser, at piger helst vil dyr-
ke aktiviteter med bevæ-

gelse, hvis der er et socialt 
aspekt og fokus på fælles-
skab snarere end eksempel-
vis konkurrence. Det kræ-
ver eksempelvis fokus på 
tryghed og det velkendte, 
hvilket taler for at placere 
faciliteter til gadeidræt tæt 
på der, hvor folk faktisk bor. 
Eller inddrage skolen hvil-
ket præcist er, hvad Under 
Sporet gør i tæt samarbejde 
med Ørestad Friskole.

Voldfedt 
– Det ku' være voldfedt med 
et sted at skate under me-
troen, siger 12-årige Ber-
tram Beske Eriksen.

Sammen med vennen 
Klint Illum-Enge laver de 
små tricks på rullebræt-
tet i den spæde forårssol, 
mens resten af drengene er 
et smut inde i Netto. Dren-
gene skater ofte på det lille 
område foran Netto, men 
det er ikke optimalt og kan 
være til gene for andre. De 
drømmer også om bedre 
forhold.

– Vi skal en halv time med 
metro og S-tog for at finde 
et godt sted, siger Klint 
Illum-Enge.

Rigeligt med 
skatebaner
Måske er det ikke tilfæl-
digt, at Under Sporet i deres 
projektskitse ikke bruger 
begrebet skatebane, men 
i stedet "løbehjulsramper" 
og "hybridbane". Skateba-
ner er der nemlig rigeligt af, 
hvis man holder det op med 
antallet af aktive brugere af 
dem.

– Selv om piger da også 
skater, skal der også være 
noget, der henvender sig 
til dem, siger Sharleny Sta-
nislaus.

Komplekst 
Forskere i byrum og idræts-
udviklere har i årtier brudt 
deres hoveder med at finde 

ud af, hvad der skal til for at 
få flere piger i bevægelse i 
den uformelle gadeidræt. 
Noget tyder på, at pigerne 
helst selv vil være med til 
at præge de aktiviteter, der 
foregår. De aktive byrum 
skal "facilitere og ikke bare 
være faciliteter". Det påpe-
ger Bianca M. Hermansen, 
der forsker i, hvordan byens 
borgere bruger dens rum 
og faciliteter. 

Hermansen skriver i sit 
debatindlæg "Er der plads 
til pigerne i det aktive by-
rum?" følgende: "Det er 
godt at blande, flekse samt 
sløre linjer og grænser: 
Egenskaber der alle er be-
vidst fraværende i den tradi-
tionelle boldbane, hvor alle 
regler er klare og ikke til 
forhandling. Og det er lige 
præcis derfor, flertallet af 
pigerne ikke bruger bold-
banen."

Liv under sporet
Foreløbig gælder det for 
Under Sporet om at samle 
midler til at få foretaget 
grundige undersøgelser 
og en mere detaljeret plan. 
Selv om der er klar støtte 
fra Københavns Kommune, 
DGI København, Metrosel-
skabet og andre relevante 
aktører, bliver det store 
spørgsmål at sikre projek-
tets langtidsholdbarhed. 
Det vil sige ordentlig drift 
og vedligeholdelse. Ellers 
kan gadeliv under sporet 
hurtigt igen blive til det 
"døde byrum", som Anne-
Katrine Bondo og Sharleny 
Stanislaus har spottet på 
deres daglige gåture i lokal-
området.
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www.bryggebladet.dk 
find os på:

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,-)

 

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

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Lokale drømmer om aktivt liv 
under metrobroen
Næsten hver dag går Sharleny Stanislaus og Anne-Katrine Bondo med deres 
børn forbi en gabende tom græsplæne. Plænen ligger under metrosporet 
ved DR Byen Station og bliver ikke brugt til noget som helst. Det skal der 
gøres noget ved, hvis det står til de to mødre. Sammen med andre beboere 
drømmer de om aktivt gadeliv under metrosporet, som de håber kan 
udgøre en form for overdækning

Fri leg. Børnene 
Johanna, Ella, Alvin, 

Ellen, Hans og Bertil 
håber, som deres 

forældre, på et nyt 
aktivitetsområde un-
der metrohøjbanen.
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“der har ikke 
været nogen 

revolution”

Længere tids samarbejdsvanskeligheder i BK Heklas bestyrelse 
kulminerede på en dramatisk generalforsamling, hvor rekord 
mange medlemmer med fuldmagter fra flere andre medlemmer 
skiftede det meste af bestyrelsen ud. Manøvren bliver af nogle 
kaldt et ‘kup’, men den nyvalgte bestyrelse afviser, at der har været 
noget fordækt ved forløbet, eller at der er tale om et kursskifte

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

“Hvis du ønsker en klub, 
der fortsat – og helst i endnu 
højere grad – kan være et 
positivt omdrejningspunkt 
for dit og Bryggens børns 
fritidsliv, så er det vigtigt, 
du stemmer denne gang til 
generalforsamlingen.”

Sådan indledes en mail 
rundsendt til en del af for-
ældregruppen i ungdoms-
afdelingen af Boldklubben 
Hekla forud for generalfor-
samlingen den 9. marts. 
I mailen opridser Mark 
Mickelborg, der er pigefor-
mand i bestyrelsen, at der i 
længere tid har været uenig-
heder om, hvorvidt klubben 
skal prioritere senior- eller 
børne- og ungdomsfodbold. 

Derfor opfordrer han på 
vegne af ungdomsafdelin-
gen så mange forældre som 
muligt til at deltage i gene-
ralforsamlingen, og foræl-
dre der ikke har mulighed 
for at deltage på dagen til 
at underskrive fuldmagter. 
Inden generalforsamlingen 
vil der blive udsendt en liste 
med navne på kandidater, 
som forældrene opfordres til 
at stemme på, når der skal 
vælges en ny bestyrelse. 

Ny balance
Og sådan gik det. Over 
hundrede personer mødte 
op, mange med fuldmagter 
fra andre personer, hvilket 
resulterede i en rekordstor 
deltagelse ved en generalfor-
samling i Hekla. Posen blev 
rystet, og hvor den gamle 
bestyrelse kun havde én 
børne- og ungdomsrepræ-
sentant, har man nu en næ-
sten omvendt situation, hvor 
ungdomsafdelingen sidder 
på størstedelen af posterne.

– Set i forhold til med-
lemsandelen er den fordeling 
jo egentlig ikke helt skæv, 
forklarer Heklas nyvalgte 
formand Claus Frederiksen 
med henvisning til, at mere 
end 80 procent af klubbens 
medlemmer er børn og unge.

– Men vi ville da hellere 
have haft en bestyrelse med 
fire-fem seniorrepræsentan-
ter, så vi på bestyrelsesmø-
derne havde bedre mulig-
hed for at komme hele vejen 
rundt, supplerer nyvalgt be-
styrelsesmedlem og kom-
munikationsansvarlig Mads 
Due Anker og fortsætter:

– Nu ligger der jo en stor 
opgave for vores nyvalgte 
seniorformand om at få ta-
get en masse snakke med 
seniorafdelingen og be-
trygge dem om, at der ikke 
er noget, der er anderledes 
end for 14 dage siden.

Forfordelt
I kølvandet på generalfor-
samlingen har der nemlig 

været stor opstandelse på 
sociale medier, hvor der er 
blevet udtrykt bekymring 
for, at den nye bestyrelse vil 
køre Heklas seniorafdeling 
ud på et sidespor. 

En af dem, der frygter, 
at seniorafdelingen vil få 
trange kår fremover, er tid-
ligere cheftræner og senior-
formand i bestyrelsen Brian 
Niclasen.

– Jeg tror helt sikkert, at 
den nye bestyrelse vil ned-
prioritere seniorafdelingen. 
De har kun interesse for de-
res børn, siger han og fort-
sætter:

– På den korte bane kom-
mer vi ikke til at se de store 
ændringer. Men på længere 
sigt er jeg ikke i tvivl om, at 
alt det, jeg har bygget op de 
sidste tre år, kommer til at 
falde fra hinanden. Senior-
afdelingen får dårligere 
spilletider, og spillere for-
svinder. Jeg frygter, at det 
bliver en klub, hvor man 
kommer som ungdomsspil-
ler, og så rykker man videre 
til andre klubber. Jeg synes, 
at det var vigtigt, at Islands 
Brygges drenge bliver i Is-
lands Brygges klub og ikke 
smutter alle mulige andre 
steder hen. Men af dem jeg 
har trænet indtil nu, kom 
alle på nær to andre steder 
fra.

Ifølge Brian Niclasen blev 
seniorafdelingen allerede 
nedprioriteret under den 
gamle bestyrelse; den hvor 
der kun var én ungdomsre-
præsentant, som selv var 
seniorspiller.

– Årsagen til, at jeg og et 
par andre gik i bestyrelsen 
i sin tid, var, at der var en 
tydelig forfordeling af tid 
og midler. Vi gik ind med 
det ene mål, at ingen måtte 
forfordeles. Det betyder, at 
vi ville komme til at træde 
nogle over tæerne, fordi de 
skal have lidt mindre.

Hvem mener du blev for-
fordelt?

– Det var pigeafdelingen 
med Marck Mickelborg i 
spidsen. Der har vi måttet 
tage nogle kampe, og bøl-
gerne er gået højt. Pigerne 
fik stadig mest, men vi fik 
udlignet det lidt. De havde 
bedre spilletider og mere 
baneplads.

Den udlægning kan Mark 
Mickelborg imidlertid slet 
ikke genkende.

– Jeg har kigget det hele 
igennem. Hvis du kigger i 
træningsplanerne, har pi-
gerne faktisk mindre træ-
ningstid end drengene på 
Hekla Park. Så jeg kan på 
ingen måde genkende, at 
pigerne skulle være blevet 
forfordelt. Det er faktuelt 
forkert, siger han.

Den nyvalgte bestyrelse 
afviser kategorisk, at den 
kommer til at nedprioritere 
seniorafdelingen.

– Det kommer på ingen 
måde til at ske. Det har 

også været skrevet ud flere 
gange, at det slet ikke er 
intentionen, forsikrer Mark 
Mickelborg og fortsætter:

– Jeg er også personligt 
blevet skudt i skoene, at jeg 
ville prioritere anderledes. 
Men jeg har skrevet sort 
på hvidt, at sådan hænger 
det slet ikke sammen. Der 
er ikke noget, der skal la-
ves om. Ikke omklædning, 
træningstider eller noget 
som helst. Der skal være 
en fair fordeling. Så nogle 
skal i stedet for at træne to 
timer kun træne halvanden, 
så det passer med slotsene. 

Ultimatum
Frem mod generalforsam-
lingen blev uenigheden så 
stor, at Brian Niclasen stil-
lede et ultimatum. Det var 
kun plads til enten ham el-
ler Mark Mickelborg i den 
næste bestyrelse.

– Jeg synes, at Mark gør 
et godt stykke arbejde i pi-
geafdelingen, men at han 
er uegnet som bestyrelses-
medlem. Men jeg sagde 
åbent til bestyrelsen, at jeg 
ville trække mig, hvis han 
fortsat sad i bestyrelsen, 
fortæller Brian Niclasen. 

Det ultimatum blev set 
som et forsøg på at sætte 
ungdomsafdelingen helt 
uden for indflydelse i besty-
relsen. Derfor besluttede 
en samlet ungdomsafdeling 
at mobilisere så mange for-
ældre som muligt forud for 
generalforsamlingen.

– Hvis jeg røg ud, og der i 
stedet kom to seniorer ind, 
så ville der slet ikke være 
nogen, der repræsenterede 
ungdommen i bestyrelsen, 
siger Mark Mickelborg.

Hvorfor fandt I det nødven-
digt at sende mails ud til for-
ældrene og bede dem komme 

og stemme på bestemte kan-
didater? 

– På grund af det ultima-
tum der blev stillet, om at 
jeg skulle ud. Normalt sid-
der vi kun 30 personer til en 
generalforsamling, og man 
får den bestyrelse, man 
stemmer på.

Kunne bestyrelsen så ikke 
have sendt en mail rundt, 
der opridsede begge sider af 
uenigheden?

– Hvad er begge sider af 
sagen? Der er jo aldrig no-
gen, der har sagt, at senior 
skal nedprioriteres.

Har de forældre, der dukke-
de op og stemte på baggrund 
af de mails, ungdomstræ-
nerne har sendt ud, truffet et 
informeret valg?

– De fleste hold har jo haft 
et forældremøde. Da jeg fik 
besked om, at der blev frem-
sat et ultimatum, så skrev 
jeg rundt til mine træner-
kolleger og forklarede, at 
jeg med sandsynlighed var 
på vej ud. Derfra har det jo 
været en samlet ungdoms-
afdeling, der er kommet 
med denne her opfordring. 
Det er blevet insinueret, at 
jeg skulle have orkestreret 
det hele. Det har jeg ikke. 
Jeg har snakket med mit 
eget hold. Og jeg har spillet 
med åbne kort.

Allerede inden general-
forsamlingen kunne Brian 
Niclasen se, hvilken vej det 
bar hen:

– Jeg meldte ud, at jeg 
ikke ville være der længere, 
fordi jeg ikke kunne se mig 
selv i en bestyrelse, der var 
kommet til magten på den 
måde, siger han og lægger 
ikke skjul på, at han mener, 
de fremmødte forældre er 
blevet manipuleret:

– Det er jeg slet ikke i tvivl 
om. Havde de kendt til fakta 
om, hvor meget arbejde der 

er blevet lagt af især mig, 
som er direkte målrettet 
ungdomsafdelingen, tror 
jeg ikke, tingene var sket, 
som de gjorde.

ser op til seniorer
I en mail, der er sendt ud til 
en del af forældregruppen 
inden generalforsamlingen, 
skriver en anden ungdoms-
træner, at “undertegnede 
og stort set alle trænere på 
Heklas øvrige børne- og 
ungdomsårgange mener, 
at Hekla først og fremmest 
skal være en lokal bredde-
klub for lokale børn og unge 
på Bryggen…”

Deler bestyrelsen den hold-
ning?

– Nej, det er vi ikke enige 
i. Selvfølgelig skal vi også 
have en seniorafdeling. Vi 
kan slet ikke kun være en 
børne- og ungdomsklub. Så 
mister vi de større spillere, 
for de har brug for nogle se-
niorspillere, de kan se op til 
og træne sammen med, når 
de bliver ældre, siger Claus 
Frederiksen og tilføjer:

– Her er det vigtigt at slå 
fast, at der altså er ro i klub-
ben. Der er ingen grøfter 
mellem ungdom og senior, 
eller piger og drenge for den 
sags skyld. Vi har for eksem-
pel  ikke mistet medlemmer 
siden generalforsamlingen. 
Det er kun den tidligere se-
niortræner/seniorformand, 
der har forladt klubben, og 
som åbenbart har haft behov 
at smække med den dør, han 
selv har valgt at gå ud af.

Når der bliver sendt sådan 
en mail ud, kan I så forstå, 
hvis der opstår bekymring 
for, at senior er på vej ud på 
et sidespor?

– Nej, for det er jo ikke 
sådan, der bliver ageret i 
bestyrelsen. Det er et trus-

selsbillede, der bliver ma-
let, der ikke har rod i vir-
keligheden, fastslår Mark 
Mickelborg og fortsætter:

– Som medlemsfordelin-
gen er nu, ville ungdomsaf-
delingen jo i teorien kunne 
tryne seniorafdelingen. 
Men det gør vi ikke, for det 
ønsker vi ikke. Og det er 
heller ikke det, der er meldt 
ud.

senioromsorg
Nu håber bestyrelsen, at 
støvet kan lægge sig. I den 
forbindelse er det vigtigt 
at signalere tydeligt, at der 
ikke er store forandringer 
på vej.

– Senior vil nok blive 
nurset mere, end de havde 
regnet med. For de skal 
mærke, at de ikke bliver 
nedprioriteret, siger Mark 
Mickelborg og bliver sup-
pleret af Mads Due Anker:

– Vi kommer til at skrue 
op for kommunikationen. 
Vi har et ønske om at være 
mere transparente, så der 
ikke opstår historier om, at 
nogle får noget, som andre 
ikke får. 

Han ærgrer sig over, at 
debatten på de sociale me-
dier fik lov til at stikke af 
i dagene efter generalfor-
samlingen:

– Der er blevet sagt og 
skrevet nogle ting, der 
simpelthen ikke passer. 
Ting som at Hekla skal til 
at være en pigeklub og til 
at søge licens. Eller at om-
klædning 1 skal til at være 
et pigeomklædningsrum. 
Det har ingen gang på jord, 
og jeg ved ikke, hvor det 
kommer fra. Man må gerne 
være ærgerlig over den nye 
bestyrelse, men det gene-
rer mig, når man ikke hol-
der sig til fakta, siger han 
og tilføjer:

- Vi er ikke på vej til at æn-
dre kurs til eksempelvis at 
være en ren børneklub. Der 
har ikke været nogen revo-
lution.  Men du kan sige, at 
vi lader den naturlige evolu-
tion få plads i Hekla i stedet 
for at være reaktionære og 
holde fast i, at alting var 
bedre i gamle dage.

den nye besty-
relse i Boldklub-
ben Hekla bliver af 
enkelte medlem-
mer beskyldt for at 
have kuppet sig til 
magten.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: RODAM 
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Med en udstrakt arm kan 
man næsten røre trækro-
nerne på Fælleden. Den 
store terrasse fremstår sta-
dig i rå beton med et interi-
mistisk trærækværk, men 
selvom vi kun er på 3. sal, 
er der klart udsyn over hele 
Amager Fælled helt til Øre-
stads flade tage mod syd. 

De to nye beboelsesejen-
domme i første parket til 
Amager Fælled får i alt 600 
kvadratmeter terrasser og 
altaner. Det er altså ikke 

noget tilfælde, at ejendom-
men har fået navnet ‘Te-
rasserne’. Hver lejlighed 
fra første til tredje sal får 
i gennemsnit 30 kvadrat-
meter altan eller terasse, 
penthouselejligheder hele 
92 kvadratmeter.

større og mindre end 95
Fra 2005 til 2020 havde Kø-
benhavns Kommune en re-
gel, der gjorde, at størstede-
len af nyopførte lejligheder 
skulle være over 95 kvadrat-
meter. Det havde man for at 
sikre store boliger, som bør-
nefamilier kunne bo i. Men 
for to år siden besluttede 

man på rådhuset at bløde 
op for reglen, så halvdelen 
af nybyggede boliger kan 
være under 95 kvadratme-
ter. Både inden for nye og 
gamle lokalplaner. Derfor 
er der i Terasserne både 
helt små lejligheder på 41 
kvadratmeter, mellemstore 
på 55 til 85 kvadratmeter 
samt store familievenlige 
boliger fra 111 kvadratme-
ter og helt op til penthouse-

lejligheden på 185 kvadrat-
meter.

Aktive fællesarealer
Lejlighederne i stueetagen 
får deres egne små haver, 
men størstedelen af area-
lerne mellem bygningerne 
er udlagt til fællesområder. 
Her er der blandt andet 
planlagt en legeplads med 
trampolin, legehus, fald-

underlag med mere. Derud-
over bliver der også opsat 
en træningsstation med 
forskelligt træningsudstyr, 
ligesom der bliver etableret 
en petanquebane. 

Cykelskuret er gemt væk 
under en hævet opholds-
platform, hvor beboere kan 
mødes og nyde udsigten 
over Fælleden.

Centralt på pladsen midt 
mellem bygninger bliver op-

ført et orangeri, hvorfra en 
trappe fører ned til fælles-
rummet, der har både både 
køkken og toilet. Selvom 
fællesrummet ligger under 
jorden, sikrer orangeriets 
store glasparti et stort na-
turligt lysindfald oppefra. 

Kabel fra 
Amagerforbrændingen
Samtlige af de 16 parke-
ringspladser i kælderen 
under bygningerne har el-
ladestandere. Det kræver 
selvsagt en ret betydelig 
elkapacitet. Derfor er der 
trukket ekstra kabler fra 
Amager Forbrændingen. 
Bygningerne får også eget 
blødtvandsanlæg, så bebo-
erne ikke skal døje med det 
hårde, kalkmættede køben-
havnske vand.

De kommende beboere 
kan flytte ind i starten af 
november, og udlejningssel-
skabet Norse åbner for ud-
lejning i løbet af sommeren. 
Tilmeldte på udlejningsli-
sten vil blive inviteret til et 
pre-show af ejendommen i 
slutningen af juni.

Se mere på terrasserne.dk

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

HOFOR har i lang tid ar-
bejdet på en stor forsy-
ningsoperation på Islands 
Brygge. Nogle vandrør, der 
forsyner Amager med drik-
kevand, har skullet flyttes 
fra en gammel nedlagt tun-
nel til et nyt rør under hav-
nen. 

Men de nye rør skal også 
kobles på det øvrige forsy-
ningsnet, og det medfører 
en del gravearbejde. Tidli-
gere har hele Bergthoras-
gade været gravet op i en 
længere periode, og der har 
flere gange været arbejdet 
forskellige steder på Artil-
lerivej, hvor selve tilkoblin-
gen foregår. 

Siden efteråret har Axel 
Heides Gade så stået for 
skud. Dengang udførte 
HOFOR de første mindre 
koblinger på Axel Heides 
Gade, men der er fortsat 
byggeplads i gaden. 

For at undgå at skulle 
spærre Artillerivej helt, er 
der blevet tænkt i forskel-
lige løsninger, og i sam-
arbejde med Københavns 
Kommune er HOFOR nået 
frem til at udføre en del af 
arbejdet i weekender, hvor 
trafikken ikke er så tæt på 
Artillerivej. Der bliver der-

for lige nu arbejdet i dagti-
mer i weekenden og ikke på 
hverdage.

Lysregulering ved Axel 
Heides Gade
 Den sidste etape af dette 
arbejde kommer til at kræ-
ve arbejde i hverdage, og en 
vejbane af Artillerivej bliver 
spærret. Der vil derfor blive 
opsat en lysregulering på 
Artillerivej, og det kommer 

til at påvirke trafikken i om-
rådet. Det weekendarbejde, 
HOFOR udfører nu, er med 
til at afkorte den periode, 
hvor en vejbane er spærret 
i Artillerivej.

 HOFOR forventer lige nu 
at være helt færdig med ar-
bejdet til juni.

BRYggEmix

Bryggebørn bagte for Ukraine
En flok drenge fra 4. X på Skolen på Islands Brygge 
solgte lørdag kager og pandekager for at samle penge 
ind til ofrene for krigen i Ukraine. På under to timer var 
alt udsolgt og mere end 13.000 kroner sendt afsted til 
Røde Kors

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

Krigen i Ukraine fylder i det 
flestes bevidsthed for tiden. 
Det gælder også børn, og 
i 4. X på Skolen på Islands 
Brygge besluttede en flok 
drenge at tage sagen i egen 
hånd. Hvordan gør man så 
det? Man sælger selvsagt 
pandekager og sender ind-
tjeningen til Røde Kors. 
Særligt hvis ens far bager 
verdens bedste pandeka-
ger. Og det mener Milas, 
der er søn af Rune og San-
die Ring, der ejer og driver 
Slagterens Smørrebrød og 
Delikatesse i Leifsgade, at 
hans far gør. Så alle mand 
blev sat i sving. 

Sandie og Rune stillede 
deres industrikøkken og 
fagpersonale til rådighed, 
så der kunne bages kager, 
cookies og pandekager i 
lange baner, og som dren-
gene i lørdag solgte foran 
butikken. 50-60 kilo kage 
og i omegnen af 300 pan-
dekager, sjusser Sandie 
Ring sig til. Alle indtægter 
blev sendt direkte videre til 
Røde Kors. 

Kun krummer tilbage
Salget gik over al forvent-
ning. Drengenes forældre 
havde ellers fået besked 
om, at de nok ville have en 
del kagerester med hjem 
når dagen var omme. Men 
allerede en halv time efter, 

at boden var åbnet, var flere 
af kagerne, cookies og muf-
fins allerede udsolgte. To ti-
mer senere, klokken 14, var 
der kun krummer tilbage, 
og folk gik forgæves. 

På de to timer fik drenge-
ne solgt for 13.237 kroner, 
der fluks blev doneret til 
Røde Kors.

det var et stort 
tilløbsstykke, da en 

flok drenge fra 4. 
X på Skolen på Is-

lands Brygge lørdag 
solgte kage for at 

samle penge ind til 
ofrene for krigen i 

Ukraine.

HOFOR graver i Axel Heides 
Gade frem til juni
En ny vandforsyning under havnen skal kobles på nettet 
under Artillerivej. For ikke at forstyrre trafikken på 
Artillerivej mere end nødvendigt, bliver en del af arbejdet 
udført i weekenden. HOFOR forventer at være helt 
færdig i juni

HOFOR graver i 
Axel Heides Gade 

frem til juni.

Terasserne 
tager form
Det nye boligbyggeri Terasserne på 
Fælled-siden af Artillerivej skrider 
hastigt frem. Selvom indflytning i 
de 35 lejligheder først er planlagt til 
starten af november, er der allerede 
næsten 500 på interesselisten

35 nye lejeboliger er 
undervejs i udkanten 
af Amager Fælled.
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Tak for kampen, Jan!
Efter en snes år i bestyrelsen og 15 år 
som formand i Boldklubben Hekla 
sparkede Jan M. Sørensen bolden 
videre på generalforsamlingen i 
begyndelsen af marts. Han afleverer 
en forening, der i hans regeringstid 
har snuppet førertrøjen som 
Bryggens suverænt største forening 
med næsten 1000 medlemmer, 
heraf 800 børn 
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Tekst: Hans Buhl
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Man tror sgu, det er løgn. 
Men Frøken Christiansen, 
der lærte mig at lægge 
sammen og trække fra, 
gange og dividere i den 
sorte skole i slutningen 
af 1950'erne, har haft mit 
regnestykke til gennem-
syn i det hinsides VAR-
rum – og forsynet det med 
både flueben, ”meget ud-
mærket” og klistret Dan-
nebrogsflag.

Det står altså til troende, 
at Jan M. (M for Makorsky) 
Sørensen i sine 20 år som 
bestyrelsesmedlem – heraf 
de sidste 15 som formand 
– har lagt mindst 15.000 
frivillige timer i BK Hekla. 
Det svarer til 8-10 års fuld 
arbejdstid, 15-20 timer om 
ugen løber op…

Timelønnen, nu vi er i tal-
lene, har været helt oppe at 
ringe omkring halvanden 
krone.

Klubben i mit hjerte
– Jeg begyndte selv at spille 
fodbold i Hekla, da jeg var 
17 år, så jeg har efterhånden 
været med i 40 år. Klubben 
sidder i mit hjerte, og mit 
frivillige arbejde har været 
en måde at give lidt tilbage, 
siger Jan Sørensen over en 
kop kaffe og en Fanta i klub-
huset på Hekla Park. 

Det er her, mellem He-
klas nye kunstgræsbane 
på højre hånd og den gode 
gamle af græs med rødder 
på venstre, at vi ruller årene 
tilbage.

Til dengang i midt 
90'erne, hvor Hekla Park 
end ikke var en våd drøm, 
og hvor Jan og de andre 
Bryggedrenge med knop-
per under fødderne mødtes 
i et kælderlokale i Egilsga-
de og cyklede i fælles flok til 
Kløvermarken, hvor Hekla 
dengang havde hjemmeba-
ne og træningstider.

Inden da havde Jan været 
omkring Fremad Amager, 
men født og opvokset på 

Bryggen lå det i kortene, at 
Hekla skulle blive livsklub-
ben.

– Jeg har faktisk spillet 
324 1. holdskampe for He-
kla, og efter det har jeg væ-
ret med på old boys-holdet 
lige indtil for fire år siden. 
Så måtte jeg stoppe, for jeg 
glemte min alder og var sta-
dig 24 oppe i hovedet. Det 
gav en masse skader, smiler 
Jan og vifter et imaginært 
støvfnug af sin nyvaskede 
Hekla-træningstrøje.

Jord- og bordhøjde
Nu læderbolden er dømt 
ude, bliver der mere tid til en 
lille, flyvsk og drilsk cellolu-
idbold, der både kan sige 
ping og pong. Jan Sørensen 
har sideløbende med fod-
bolden givet den gas på divi-
sionsniveau i bordtennis for 
Amager Bordtennisklub, og 
det gør han stadig. Han har 
også siden 2012 været fast 
deltager ved EM og VM i 
bordtennis for veteraner.

– Altså ikke som udtaget, 
det er noget, man selv mel-
der sig til.

Det skulle lige med, sy-
nes Jan. Han er ikke typen, 
der puster sig op. Jord- og 
bordhøjde er der, han befin-
der sig bedst. Også som for-
mand i Hekla har den posi-
tion været hans foretrukne. 
Jan kunne ellers godt sole 
sig i at have været mange-
årig formand i Bryggens 
suverænt største forening, 
men foretrækker en anden 
stillingsbetegnelse.

– Jeg er jo bare Brygge-
Jan. Og, mener jeg selv, en 
rolig mand, måske også lidt 
tykhovedet. Det har da ind 
i mellem været både op og 
ned at være formand, men 
jeg har lært ikke at tage 
mig tingene for nært, for 
ellers risikerer man at løbe 
skrigende væk efter fem 
minutter. Jeg kan ikke min-
des, jeg på noget tidspunkt 
har været så træt af det. Og 
hvis, så skulle jeg bare ud at 
dufte til græsset.

Tilfreds med halvanden 
krone i timen og lidt grøn-
svær i næseborene? Det ly-
der sådan, men Jan kan da 
også med stolthed i stem-
men nævne et par andre ge-
vinster fra formandstiden.

– Mit største klap på skul-
deren har været at blive 
udnævnt til æresmedlem i 
Hekla.

Plus sølvnålen og titlen 
som Årets Leder, DBU har 
hædret ham med undervejs.

200 glade børn
Størst af alt, når du kigger 
tilbage?

– Hvis jeg skal nævne 
noget, så var det største i 
virkeligheden nok at stå der 
til indvielsen af vores kunst-
græsbane. Det tog så man-
ge år at nå dertil, og den 

bane var måske mit svende-
stykke, funderer Jan. Og så 
ved nærmere eftertanke:

– Men der er en lige så 
stor glæde at komme ud på 
Hekla Park til vores som-
mer-fodboldskole og opleve 
200 glade børn.

Der er noget med de børn, 
de har været Jans hjertesag 
i alle årene. Fra dengang 
et par forældre med fod-
boldlystne skolebørn kom 
og bad Hekla om at udvide 
med en børne- og ungdoms-
afdeling. Det første år del-
tog ni børn i træningen, nu 
genlyder Hekla Park hver 
eneste uge af 800 børn.

– Nu er arbejdet så småt 
gået i gang med endnu en 
kunstgræsbane, og det har 
vi så meget brug for. Der 
er flyttet rigtig mange små-
børnsfamilier til Bryggen 
de seneste år, og nu kom-
mer der jo nok også 2400 
nye boliger på Fælleden. Så 
stiger medlemstallet også i 
Hekla, siger Jan, der også 
krydser fingre for en udvi-
delse af omklædningsfaci-
liteterne.

Lige nu råder klubben 
kun over fire omklædnings-
rum, og det er lige før, 
væggene buler udad. Til 
gengæld har Hekla været 
dygtige og heldige med at 
tiltrække de mange frivil-
lige, der er altafgørende luft 
i bolden og net på målene i 
så stor en klub. Jan er ikke 
alene, næsten 100 forældre 
og andet godtfolk spiller 
med som trænere, holdle-
dere, i udvalg og bestyrelse 
og alt det andet, der også 
gør en klub til mere end blot 
en klub.

Klubfølelsen
I dag bor Jan, 58, med fruen 
i Kastrup og arbejder på 
30. år i securityafdelingen i 
lufthavnen, han har en søn 
på 22 og en bonusdatter på 
27. Og er ovenud glad for 
det hele. En lille bekymring 
sniger sig dog ud mellem 
læberne. Måske endda en 
lidt større bekymring:

– Tidligere var de bedste 
seniorer stolte af at tage He-
kla-trøjen på, det er ikke det 
samme nu. Spillerne ryk-
ker konstant rundt til andre 
klubber, fordi de måske der 
kan få fritagelse fra kontin-
gent og andre goder. Jeg så 
da gerne, vi havde et Hekla-
hold i Danmarksserien eller 
Københavnsserien som for-
billede for de mange børn 
og unge i klubben.

Måske er der sket noget 
med klubfølelsen. Og det 
kan Jan godt blive lidt trist 
over. Men nu er det ikke 
hans problem mere, Jan 
trænger til noget andet nu.

– Om jeg er afklaret med 
at stoppe som formand? Ja. 
Men hvem ved om et år…

Indtil videre: Tak for kam-
pen, Jan!

Tålmodighed er en 
dyd, når man gerne 
vil have en kunst-
græsbane. Det tog 
seks-syv år, før tanker 
og planer blev omsat 
til handling. Den 
afgående formand 
Jan Sørensen håber 
ikke, at kunstgræs-
bane nummer to på 
samme måde skal ud 
i forlænget spilletid.
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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

Handyman
Personlig assistance 
Bryggens altmuligmand v. René M. Hansen
Tlf. 28993925, Nolde25@gmail.com

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. I 1991 opført op mod 100 bryggeboer 
et teaterstykke, Spillet om Bryggen, 
tilrettelagt af blandt andet en kendt 
forfatter med inspiration fra Bryggens 
lokalhistorie. Hvem?

 a. Klaus Rifbjerg
 b. Susanne Brøgger
 c. Ebbe Kløvedal Reich

2. Teaterstykket Spillet om Bryggen blev 
opført i en nu nedlagt hal på adressen 
Islands Brygge 89. Stykket blev set af et 
par tusind tilskuere i den lille uge det blev 
opført. Hvem flyttede inde i hallen efter 
opførelsen af Spillet om Bryggen?

 a. Antik Pjot
 b. Uttrup Tæpper
 c. Rema 1000

3. Kokken og madkunstner Mette 
Martinussen åbnede en pop-up restaurant 
med navnet Ester & Soja i en af 
Sojakagefabrikkens forladte bygninger 
(Sundhedstyrelsen i dag). Hvem 
samarbejdede hun med om projektet?

 a. René Redzepi
 b. Claus Meyer
 c. Søren Gericke

4. Fra 2006 til 2011 havde Mette Martinussen 
den innovative restaurant Madeleines 
Madteater i en forladt depotbygning på 
Artillerivej. Hvad blev den hangarlignende 
hal brugte til inden Martinussens hold 
flyttede inde?

a. Tuborg øldepot
b. Uttrup Tæppers varelager
c. Det Kongelige Teaters kostumedepot

(se svarene på side 15)

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og 

lykønskninger. Opslag på siden er gratis for 

private. Dog koster boligannoncer 30 kroner 

i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv 

kort og præcist til redaktion@bryggebladet.

dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at 

redigere opslagene.Her kan din annonce stå!



Ti bøder for løse  
hunde på Fælleden
Politiet har sat fokus på løse hunde på Amager Fælled. 
Indtil videre er der udskrevet ti bøder

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

De sidste par uger har po-
litiet været ekstra meget til 
stede på Amager Fælled. 
Det skyldes, at Københavns 
Politi har modtaget flere 
henvendelser fra borgere 
om hundeejere, der lufter 
deres hunde på Fælleden 
uden at have dem i snor. Og 

det er ulovligt. Det gælder 
for hele området, da de løse 
hunde både er til gene for 
områdets vilde dyr og for 
borgere, der går, løber eller 
cykler i området.

Siden politiet øgede til-
stedeværelsen på Fælle-
den, er der blevet udskre-
vet ti bøder til hundejere, 
der ikke har haft deres 
hund i snor.

– Det er blevet til mange 
gode snakke med hunde-
ejere, gående og løbende 
under vores patruljering på 
Amager Fælled de seneste 
uger, og vi har fået mange 
positive kommentarer på 
vores tilstedeværelse og 
øgede fokus på hunde, der 
ikke er i snor, siger David, 
der er en af de lokale betjen-
te i området.
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Tekst og foto: Stephan 
Øhlers Brooker
redaktion@bryggebladet.dk

Men når det så lykkes at 
komme afsted, så stævner 
lykkeridderne ud, og som 
regel et af de første spørgs-
mål som bliver stillet, som 
var det en træt teenager, der 
scanner køleskabet: “Hvad 
skal vi have og spise?”

Det er nemlig udgangs-
punktet: maden! Hvis der er 
styr på det, skal det nok gå.

Kærestetur og 
benzinpriser
Denne gruppe af menne-
sker har relationer, der går 
langt tilbage, men livet har 
indhentet dem. Karrierer 
som selvstændige og direk-
tør kræver sin tid, og hvis 
der bliver smidt et par børn 
ind i den ligning, begynder 

tidskonsumptionen først at 
forekomme kompliceret. 
Og at kunne prioritere sig 
selv på drengerøvsweek-
end kommer først længere 
nede ad listen. Generalfor-
samling i tennisklubben 
,lektielæsning, Aula, MUS-
samtaler, kærestetur, mål-
tidskasser, afløbsrens og 
benzinpriser er alle ting, 
der går forud for dette, så 
det kræver god planlæg-
ning at kunne udføre et lille 
frikvarter fra det store hjul.

Når det så lykkes at få 
samling på tropperne, er der 
heller ikke et øje tørt. Det er 
næsten som om, at tiden har 
stået stille – og at vennerne 
så hinanden i sidste uge i ste-
det for sidste eller forrige år.

Minderne bliver delt og 
genfortalt, og samtalerne 
flyder – fra de overfladiske 
af slagsen til de eksisten-
tielle. Der er i dette forum 

blevet løst adskillige livs- 
og midtvejskriser og ved-
varende livskriser. Ligesom 
der er blevet fejret, hyldet 
og hædret, når den livseksi-
stentielle beslutning er truf-
fet og ført ud i livet. Der er 
med andre ord blevet sparet 
mægtig mange psykologse-
ssioner for deltagerne.

Maden, samtalen om den 
og tilblivelsen ligger hele 
tiden og blander sig i sam-
talen som et naturligt binde-
middel. Så imellem de alvor-
lige og de mindre alvorlige 
snakke er det nok meget 
sundt at skulle forholde sig 
til noget så jordnært som at 
tilfredsstille et grundlæg-
gende behov. 

Fritidsklub med alkohol
Råvarerne er altid fænome-
nale, af højeste kvalitet og 
inspirerer altid til at kom-

me i kyndige kulinariske 
hænder for at blive æret en 
sidste gang. I køkkenet bli-
ver der leget, udfordret og 
gjort ting, som er skæve, 
skabende og sjove, ligesom 
der også bliver lavet mad i 
klassisk forstand. Til tider 
kan det minde om en fritids-
klub, hvor de voksne er ble-
vet skiftet ud med alkohol!

Oftest er morgenmad og 
frokost det, der ville kun-
ne betegnes som vulgært 
og drengerøvsagtigt. Det 
kunne være pocheret æg 
Florentine, toast extraor-
dinaire, cowboytoast med 

store mængder bløde løg, 
steaksandwich eller et helt 
svinebryst marineret og 
grillet. Hvorimod om afte-
nen er modus operandi de 
lidt mere ekstravagante og 
lækre råvarer – pighvar, 
caviar, vildsvin, alverdens 
former for svinekød, store 
bøffer, gele, foie gras, per-
ler, chokoladejord, double 
cream og flødeboller. Et af 
højdepunkterne har uden 
tvivl været “fugl i fugl” – fra 
kalkun til vagtel. Hvor alle 
fugle udbenes og lægges i 
lag og bindes op, steges og 
spises!

Maden spænder vidt og 
bliver til i leg og med håbet 
om at ramme rigtigt. 

Det er i sådanne tilfælde, 
at maden bliver katalysator 
for samtalen, samværet og 
nærværet

Det lykkes ofte, og det 
forstærker lysten til endnu 
en gang at forsøge at ser-
vere et måltid, som er vel-
smagende, lidt beskidt og 
ledsaget af en god historie.

I øvrigt bliver det herfra 
anbefalet at prøve flødebol-
ler sammen med caviar, 
hvis man ønsker at prøve 
noget nyt!

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

TOAsT  
exTRAORdiNAiRe:

I min verden er dette ver-
dens bedste toast – fyldt 
med ost og svøbt i bacon.

n Brioche-brød i skiver
n Emmentaler
n Gruyere
n Sennep
n Bacon i skiver

Brødet ristes let og smøres 
efter temperament med 
sennep. De 2 forskellige 
slags ost lægges på den 
ene skive brød, toasten 
lægges sammen og svøbes 
efterfølgende i bacon. 
(Svøb gerne begge veje, 
så alt brød er pakket ind). 
Den nu svøbte baconpakke 
steges gylden og sprød på 
en stegepande og serveres. 
Et spejlæg eller pocheret 
æg serveret til vil blot 
højne oplevelsen. 

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

Madklubben
Der har på disse linjer tidligere været beskrevet, hvordan 
mad bringer mennesker sammen. Det kommer det også 
til at handle om denne gang. Gamle venner, hvor nogle 
af venskaberne går mere end 30 år tilbage, mødes med 
jævne mellemrum. Det at mødes kan godt være en svær 
øvelse, da der er geografisk placering, jobs og travle 
familiekalendere at tage hensyn til

Heimstaden trækker køb af Njals Tårn tilbage
Den svenske ejendomsgigant Heimstaden har revet købsaftalen på det 
skandaleombruste Njals Tårn på batterigrunden over

redaktion@bryggebladet.dk

Det svenske selskab Heim-
staden, der opkøber, udvik-
ler og forvalter ejendomme 
i hele Europa, skulle efter 
planen have overtaget Njals 
Tårn på batterigrunden, når 
tårnet står klar. Men nu har 
ejendomsgiganten trukket 
sig fra købsaftalen med en-
treprenøren Bach Gruppen.

Det oplyser Heimstaden 
til Ekstra Bladet.

– Det er korrekt at Heim-
staden og Bach Gruppen er 
blevet enige om at ophæve 
købet i overensstemmelse 
med bestemmelser i aftale-
grundlaget om forsinkelse. 
Derudover har vi ikke mu-
lighed for at kommentere 
sagen, men henviser til 
Bach Gruppen for yderli-
gere spørgsmål,' skriver 
Christian Dreyer, kommu-
nikationschef i Heimstaden 
til Ekstra Bladet.

– AK47, Foto: Ricardo Rami-
rez

Gammelt træ  
fældet på 
Kigkurren

Et gammelt og tårnhøjt pop-
peltræ på droschegrunden 
på Kigkurren blev i sidste 
uge fældet. Teknik- og Mil-
jøforvaltningen oplyser, 
at der var tømmersvamp i 
træet, og at det derfor måtte 
fældes, inden store grene 
begyndte at knække af og 
falde ned på vejen eller – 

værre endnu – på legeplad-
sen på nabogrunden. 

 – AK47

et af Bryggens gamle 
træer blev fældet, 

inden det begyndte 
at falde fra hinanden 

på grund af svamp.
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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

KiRKE

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 27. marts kl. 11.00
Højmesse ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 3. april kl. 11.00
Højmesse ved sognepræst 
Inger Lundager

Søndag den 10. april kl. 11.00
Højmesse ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Skærtorsdag 14. april kl. 11.00
Højmesse ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Langfredag 15. april kl. 11.00
Passionsgudstjeneste ved 
sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 17. april kl. 11.00
Højmesse ved 
Inger Lundager

Mandag den 18. april kl. 11
2. påskedag, 
Højmesse ved sognepræst 
Camilla Aggersbjerg.

GUDSTJENESTER

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

LANgfREdAg
15. april kl. 11

Spiller Gyarfaskvartetten Joseph 
Haydns strygekvartet: "Jesu Kristi 
syv ord på korset " med Lars Ahlmann 
Olesen som liturg under medvirken af 
kirkens kor og organist.
Der er naturligvis fri adgang.

Gyarfaskvartetten:
Andrea Gyarfas - violin
Benedikte Damgaard - violin
Sidsel Feher Most - bratsch
Live Johannson - cello

ONSdAgS-
CAfÉ 
23. martS kl. 13-15 
6. april. kl. 13-15
Fællessang, kaffe og kage
Alle er meget velkomne!

PåSKEdAg
17. april kl. 10.30
Påskesalmer fra tårnet, trompet - en 
20årig tradition.
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Tekst: Thomas Kjær Jensen
Foto: Carsten Dahl

Kim voksede op i Vinkelhu-
sene i Tårnby. Sammen med 
senere så kendte fodbold-
koryfæer som Jan Heintze 
og Frank Arnesen havde 
de en vild og sjov barndom 
i Vestamagers grå bolig-
blokke gennem 60'erne og 
70'erne.

I begyndelsen af 90'erne 
flyttede Kim så til Gunløgs-
gade, hvor han var et kendt 
ansigt på Islands Brygges ga-
der og stræder. Ikke mindst i 
det store lokale teaterprojekt 
”Spillet om Bryggen” i 1991, 
hvor Kim havde en af hoved-
rollerne. Som djævel.

Hvem har ikke set den 
lille glade mand med det 
runde, skallede hoved og 
den grønne parkacoat? En-
ten stående eller siddende i 
området omkring legeplad-
sen, hvor han var i gang 
med til en sludder med en-
ten den ene eller den anden 
bryggebo?

Kim havde en helt ene-
stående evne til at komme 
i kontakt med folk. Og det 
lønnede sig: Hans netværk 
var enormt – og alle om-
kring ham syntes, at Kim 
både var sjov, lyttende, 
rummelig, indsigtsfuld og 
ikke mindst glad for at have 
folk omkring sig.

Især mange af Bryggens 
store børn kender Kim. Han 
havde en forunderlig evne 
til at være på bølgelængde 
med de unge.

Et af Kims allerstørste og 
varmeste minder var den-
gang, ham og hans lille fa-
milie tog til Island i starten 
af 0'erne for at arbejde og 
opleve landet i nogle år.

Det var en formativ og 

glad tid, som Kim talte me-
get om efterfølgende. Lige 
siden dengang var der altid 
en lille nordatlantisk rem af 
huden hos ham og hans fa-
milie. Desværre begyndte 
hjertet allerede under Is-

lands-opholdet at volde ham 
problemer.

Men det lod han sig på 
ingen måde slå ud af. Kim 
skiltede ikke med sine hjer-
teproblemer. Tværtimod: 
Der blev fightet igennem fra 

miNDEoRD

Test din viden - svar

1. (c). ebbe Kløvedal Reich 
sammen med Claus Flygare og 
Preben Friis. 
2. (a). Antik Pjot. 
3. (b). Claus Meyer.
4. (a). Tuborg øldepot. 

 

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

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

Skiftet til Fiberby 
er godt i gang
Fiberby har overtaget leve-
ring af internet til de fleste 
af Bryggenets medlemsfor-
eninger.
Tidsplanen på https://
fiberby.dk/bryggenet/ er 
fulgt og de fleste steder er 
skiftet gået glat. 
I enkelte foreninger har 
omlægningen dog taget 
en større del af dagen end 
håbet.
De sidste 13 foreninger 
kommer på efter nedenstå-
ende plan:
 ❚ Mandag d. 21/3: A/B 

Halfdan og A/B Njal
 ❚ Tirsdag d. 22/3: A/B 

Egilshus og A/B Gullfoss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ❚ Onsdag d. 23/3: A/B 
Njal L/Saga A og B/S 
Isafjord

 ❚ Torsdag d. 24/3: A/B 
Axel Heides Gård, A/B 
Jutlandia Hus, E/F 
Grönings Have og E/F 
Havnebryggen Polaris

 ❚ Mandag d. 28/3: A/B 
Gunløg, E/F Islandshus 
og E/F Snorreshus

Fiberby holder 
længe åbent
I forbindelse med skiftet 
af internetleverandør, har 
Fiberby udvidet deres 
telefontid i Kundeservice i 
den periode, hvor Bryg-
genet bliver flyttet over til 
Fiberby.
Du kan således ringe til 
Fiberby Kundeservice på 33 
2300 99 i dette tidsrum:
 ❚ Mandag til torsdag kl. 

9 – 20
 ❚ Fredag kl. 9 – 16
 ❚ Lørdag kl. 10 – 14

Du kan også sende en e-
mail til support@fiberby.dk.

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. 
Kundeservice leveres af de 
firmaer, der står for vore 
tjenester, så der er forskel-
lige kontaktpunkter og åb-
ningstider for hhv. internet 
og tv.

Internet
Kundeservice leveres af 
Fiberby.
På telefonen (33 2300 99) 
ydes der personlig betje-
ning 
Mandag til torsdag kl. 9 – 
18 (i uge 11 dog helt til kl. 
20)
Fredag kl. 9 – 16
Lørdag kl. 10 – 14
Du kan også sende en e-
mail til support@fiberby.dk.

TV
Kundeservice leveres frem 
til 1. april af bolig:net.
På telefonen (7174 2300) 
ydes der personlig betje-
ning 
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: 75. 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 

75 kr./md.

Kim Fristrup Jensen (1958-2022)
Kims side – og intet skulle 
ødelægge hans gode humør.

Der var heller ikke no-
get, der skulle ødelægge 
Kims fodboldengagement! 
Lige til det sidste fulgte han 
med, når hans yndlingsklub 
Arsenal var i kamp.

Hårdnakkede rygter vil 
vide, at nogle gæster fre-
kventerede Café Langebro, 
når Arsenal skulle spille 
fodbold. Ikke nødvendigvis 
for at overvære kampen. 
Men alene for at være vidne 

til Kims enorme engage-
ment når ”The Gunners” 
var på banen.

I torsdags stoppede hjer-
tet så med at slå. Kim er 
ikke iblandt os længere, og 
han efterlader nu sin lille 
familie: Stine og de to børn 
Svea og Alfred.

Vi vil alle savne ham.

Bisættelsen finder sted fra 
Sundby Kapel fredag d. 25. 
marts kl 13.
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De danske træers metusa-
lem er nok asp, også kendt 
som som bævreasp eller 
poppel. Den kom til landet, 
da isen trak sig tilbage for 
11.000 år siden. Bævreasp 
er et træ, man kan bestem-
me kun med hørelsen. På 
vindsvage dage står blade-
ne og bevæger sig ved selv 
de mindste pust. Fidusen 
for træet er, at der kommer 
mere luft og dermed CO2 
forbi bladene, og dermed 
kan den øge fotosyntesen. 
Træet vokser virkelig hur-

tigt, og man behøver ikke at 
vente mange menneskeliv 
for at se et større træ vokse 
frem.

I Sverige har man talt om, 
at mindst 350 arter af biller 
og 115 arter af sommerfug-
le lever på asp. Svenskerne 
sørger også for, at vi ofte rø-
rer ask – da tændstikker er 
af asp. Mange bagdele har 
rørt ved asp, da den bruges 
i saunaer. Træet er virkelig 
god til at sprede sig via frø 
– lige nu starter den med at 
blomstre. Asp spreder sig 
også ved rodskud, og 100 
nye træer kan komme op 
rundt om et gammelt træ. 
Ofte ser man i hegn eksem-

pelvis 10 rodskud på stribe. 
Og bævre som en asp af 
frygt eller kærlighed er en 
stående vending.

Trælse TMF
Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvalt-

ning er stor. Der er sikkert 
masser af gode kræfter og 
initiativer der, og så er der 
bommerterne. I fredags 
fældede TMF en stor pop-
pel på Kigkurren, da den 
var angrebet af svamp. Fint 
nok da den kunne falde ind 
på børnehavens legeplads 

midt i legen. Prøvede for-
gæves på SMS at få forvalt-
ningens enhedschef til at 
skåne de sidste to-tre me-
ter af stammen, som kunne 
stå i en lang årrække og 
være et tiltrængt biodiver-
sitetshotel. Men det var 
der ikke gehør for. Der er 
absolut ingen fare for, at det 
nederste af et træ vælter, 
det imploderer blot over 
tid. Måske lever områder af 
TMF i nogle andre tidslom-
mer end os skatteborgere 
her i marts 2022, der erken-
der, at biodiversitetskrisen 
er her. Hver lille positiv 
handling er en af de mange 
bække små, der skal få os 
igennem. TMF er her for 
at tjene byen, borgerne og 
biodiversiteten, ingen over, 
ingen under. I stedet for at 
gå bodsgang, flagellantisk 
pineri eller skamme jer 
kunne I love os, at frem-
over er biodiversiteten en 
fuldstændig integreret ting 
som klima i alle små og sto-
re handlinger, tak!

NAtUR

NeUMANNS 
NATUR

Træ i sproget
Siger man ask, asp, birk, bøg, eg, 
el, elm, fyr, taks, tjørn, lind, ene 
eller røn, ja så har man noget af 
det mest oprindeligt danske i sin 
mund; ordene har 2000 til 6000 år 
på bagen. Stort set alle oprindelige 
danske træer har én vokal. Så møder 
man et træ, der hedder eksempelvis 
kirsebærkornel eller kejserbusk, så er 
det garanteret importeret i nyere tid

Træls totalfæl-
ding af TMF.


