Ny øl på nye flasker

Ny kulturleder

Nye veje

Ølbaren bootleggers har
åbnet deres fjerde bar i
Njalsgade, hvor de har slået
pjalterne sammen med burgerrestauranten Fattys.

I en fredelig magtoverdragelse har Kulturhuset Islands
Brygge fået ny leder. Ifølge
Thomas Hedegaard Bøgh
kører huset fint, og han ser
ingen grund til at genopfinde
den dybe tallerken.

Efter 17 år med børnetøj og
legetøjsbutik på Bryggen har
Løkke Christensen sat dinBabuska til salg. Hun håber
på at finde en køber, der vil
videreføre butikken.
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92 sager om
byggesjusk
på ny skole
Massive vandskader, defekte låse og
aflyst undervisning fordi faglokaler
mangler basalt inventar. Siden den
nye udskolingsbygning åbnede sidste
sommer har skolen været plaget af
92 sager om mangler og byggesjusk
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Da den spritnye udskolingsbygning blev indviet i september, måtte to borgmestre, flere lokale politikere,
et opbud af embedsfolk
samt repræsentanter for
bygherre forcere adskillige
drypspande, der var stillet
ud i skolens spiseområde
for at opfange regnvand,
der dryppede ned fra taget.
Også i idrætshallen hang
store plastikark ned fra loftet, for at føre det nedsivende vand fra taget ned i store
murerspande.
– Vi havde håbet, at skolen ville være stueren nu,

men der kommer stadig
vand ind enkelte steder.
Men det får vi kontrol med.
Jeg håber, at det her intermezzo, vi har lige nu, bliver
en bisætning i skolens historie, sagde sektionsdirektør i MT Højgaard Martin
Lose ved indvielsen.
Men problemerne med
det utætte tag skulle vise sig
svært at få bugt med. Derudover var det langt fra det
eneste problem på skolen.
Det kan mediet KLFnet, der
hører under Danmarks Lærerforening, fortælle.

Aflyst undervisning
I følge KLFnet har der, udover den omfattende vand-

tet hele 92 sager, siden man
overtog den nye bygning for
ni måneder siden.

skade over idrætshallen og
kantineområdet, været problemer med døre med defekte låse og håndtag, faglokaler med manglende inventar
og manglende udsugning
og gas i naturfagslokalerne,
som har ført til aflysning
af undervisning. Skolen på
Islands Brygge har opret-

Skolen var klar
Ifølge et svar til KLFnet fra
Børne- og Ungdomsforvaltningen, vurderede man, at
skolen var klar til brug, da

den blev overleveret i april.
”Det er BUFs klare opfattelse, at skolen var klar til
brug ved skolestart august
2021,” skriver BUF i deres
svar og forsikrer samtidig
om, at der er sat penge af til
at udbedre skaderne, og at
skolen selv ikke skal have
penge op af lommen.

Den nye udskoling er
er tegnet af C.F. Møller
Architects, der blandt
andet står bag Mærsk
Tårnet ved Panum Instituttet og har haft MT
Højgaard som bygherre.

tandlægen.dk Islands Brygge - personlig service og nærvær
•
•
•
•

Amagers rammemand
Professionel indramning
på eget værksted

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

INVITATION
TIL DIG

INVITATION

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

Sweet-Homes
gerne
invitere
dig
indenfor
Måske drømmer vil
du om
en villa i byen
eller et lille hus
på landet?
En større
lejlighed
eller måske
en mindre?
til en snak
om
dine
boligdrømme!
Vi kan sælge din nuværende bolig om det er en ejerlejlighed,
Vi kan sælge
dinandelslejlighed
nuværende
bolig, om det er en
eller villa/rækkehus.
ejerlejlighed, andelslejlighed eller villa/rækkehus.
Kig ind og del dine drømme med os og
os dele vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.
Kig ind og delladdine
drømme med os og lad os dele
vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.
Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen?

35-års jubilæum

Få 20% rabat på alle
indramninger, hvis du
medbringer billede af
denne annonce til butikken
frem til 31. maj 2022

Skal vi gå
mod
nye
boligdrømme
sammen?
Besøg os
i butikken
eller på
vores hjemmeside sweet-homes.dk
Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk
Kærlig hilsen
Sweet-Homes v/ Maria Schlichting
Kærlig hilsen Sweet-Homes
v/ Maria Schlichting

70 400 597

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S
islandsbrygge@tandlaegen.dk
tandlaegen.dk/islandsbrygge
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Skal vi
også s
ælge
din bo
FLEST SALG
lig?
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*
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
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Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

find os på:

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

www.bryggebladet.dk
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Frisk fadøl på flaske
Bootleggers åbner ny ølbar i Njalsgade, hvor de blandt andet skænker fadøl
på flaske, som tørstige badegæster kan tage med til vandet
Emiel Alpaert er
partner i bootleggers og manager
for den nyåbnede
bar på Bryggen.

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

Bryggeboerne har fået et
nyt vandhul. Barkæden
Bootleggers har nemlig åbnet en ny ølbar i Njalsgade,
hvor de er flyttet sammen
med burgerbaren Fattys.
– Vi serverer udelukkende frisk mikrobryg, forklarer Gustav Bruun Rasmussen, der sammen med Greg
Magrath og Lennart Storgaard står bag Bootleggers.
De åbnede deres første
ølbar på Israels Plads i 2014,
og siden er to mere kommet til på Falkoner Allé og i
Holmbladsgade. Den oprindelige bar er blevet udvidet
med en cocktailbar, og nu
er det seneste skud på stammen så åbnet på Bryggen.
– Vi har 20 haner med øl
fra forskellige bryggerier;
både lokale og internationale, forklarer Gustav Bruun
Rasmussen og tilføjer:
– Vi skifter løbende ud, så
der hele tiden er noget nyt i
hanerne.

det virkelig til sig, og det
stak helt af. Det endte som
en hel lille fabrik.
Derfor endte nødløsningen med at blive en fast del
af konceptet på alle Bootleggers barer over hele
byen og nu også på Islands
Brygge, hvor Gustav Bruun
Rasmussen håber, at de friske flaskefadøl kan blive en
del af sommerhyggen i Havneparken.
– Der er 15 kroners pant
på flaskerne, så folk kan
komme forbi og tage et par
øl med ned til vandet og så
komme tilbage med flaskerne, når de er tomme.

Burgere og bajere i
bofællesskab

Lockdown flaskede sig
Da coronapandemiens første bølger lukkede og genåbnede samfundets funktioner på skift, stod nattelivet
altid bagerst i køen.
– Vi måtte ikke have gæ-

ster i baren. Skulle vi så
bare lukke ned og håbe på,
at vi kunne få hjælpepakker? spørger Gustav Bruun
Rasmussen retorisk og svarer på sit eget spørgsmål:

– Vi ville hellere fortsætte
med at få vores øl ud til folk.
Derfor brugte Gustav og
hans kumpaner lockdownperioderne til at tænke uden
for ølkassen og begyndte at

tappe og sælge deres øllager på flasker.
– Flaskerne kalder man
‘growlers’. Vi tømmer dem
for ilt og hælder derefter op
fra hanerne. Det gør, at øllet

kan holde sig friskt i flasken
i op til to uger, forklarer han
og fortsætter:
– Til at begynde med ville
vi egentlig bare af med vores varelager. Men folk tog

Melder sulten sig undervejs, er der også råd for det.
Bootleggers er nemlig flyttet ind hos burgerrestauranten Fattys, der fortsat
kommer til at grille bøffer i
baglokalet.

Mere kunstgræs til Hekla i 2028
side 10

Kommunen undersøger mulighederne for at lave endnu en kunstgræsbane
ved Hekla Park, men ifølge rækkefølgeplanen først efter 2028
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk
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På budgettet for 2022 blev
der afsat en halv million
til at undersøge behovet
og mulighederne for at få
endnu en kunstgræsbane
til Hekla Park. Undersøgelserne er ikke afsluttet, og
pengene til selve etableringen af banen kan tidligst
findes ved forhandlingerne
om budgettet for 2023, der
finder sted i efteråret. Og
selv hvis der findes penge,
kan der gå mange år, før banen er klar.
Af
den
overordnede
rækkefølgeplan for konvertering fra græsbaner
til kunstgræsbaner i Københavns Kommune, som
Kultur- og Fritidsudvalget
godkendte i 2020, står nemlig, at de to planlagte kunstgræsbaner i henholdsvis
Ørestad og ved Hekla Park
‘foreslås anlagt efter 2028’.
I planen står også, at “Der
vil frem mod 2028 ske en
tidsmæssig prioritering af
de resterende 5 baner i planen”; heriblandt banen ved
Hekla Park.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser også til
Bryggebladet, at rækkeføl-

geplanen ikke er statisk,
men et forsøg på at planlægge konvertering af græsbaner i forhold til behov og
befolkningsudvikling.

Jordbøvl
Det tog som bekendt adskillige år at komme i mål

med Heklas nuværende
kunstgræsbane. Bøvlede
jordbundsforhold førte til
budgetoverskridelser, der
forsinkede projektet ad flere omgange. Rådgiver skal
netop nu til at lave geotekniske undersøgelse af det
areal, hvor den nye bane
skal ligge. Forvaltningen

forventer, at der er samme
type forhold som den første
bane
Det er kun lidt over to år
siden, at Boldklubben Hekla
tog deres kunstgræsbane i
brug, og der er allerede run
på spilletiderne
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– Når forårssolen begynder at skinne, og kirsebærtræerne springer ud
i Havneparken på Islands
Brygge, er der en fantastisk
stemning og glæde. Men
desværre lige så sikkert
kommer der i juni måned en
diskussion af problemerne
i parken med affald, larm,
mange arrangementer med
mere.
Sådan indledte gruppeformand i SF Klaus Mygind,
da han på Borgerrepræsentationens møde i sidste måned stillede forslag om et
nyt parkbrugerråd for Havneparken. Et råd der ifølge
forslaget skal have sit eget
budget med kommunale
midler, og som “kan tage
initiativer til renovering og
udvikling af Havneparken”,
og som “vil være drivende,
når problemer skal løses i
Havneparken, og vil kunne
inddrage og engagere alle
parter i konkrete handlinger”.
Forslaget kommer ud
af en erkendelse af, at der
trods utallige møder mellem blandt andet kommu-

nen, politiet og ikke mindst
de borgere, der er plaget af
de mange fester i Havneparken i sommermånederne,
ikke er sket nævneværdige
fremskridt, og at der derfor
ikke er megen grund til at
tro, at den forestående sommer bliver mere rolig end
de foregående.
SF forestiller sig, at parkbrugerrådet kan bestå af
naboer, foreninger og virksomheder,
kulturhuset,
kommunen og fungere på
samme måde som det parkbrugerråd, der allerede
findes for Amager Strandpark. Parkbrugerrådet for
Havneparken skal erstatte

det nuværende dialogforum.

Ned i systemet
Forslaget blev imidlertid
ikke vedtaget, men i stedet
sendt til Teknik- og Miljøudvalget på foranledning af
Marcus Vestager fra Socialdemokratiet.
– Det her er et kompliceret område med mange forskellige ejerforhold og interesser, som vi mener skal
afklares i udvalget, inden
man går videre med forslaget, sagde han og tilføjede:
– På Islands Brygge findes der allerede et lokalråd
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
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Der er stadig nogenlunde
roligt i Havneparken,
men sommeren nærmer
sig hastigt med vilde
nattefester og bunkevis
af skrald.
foruden lokaludvalget, som
måske skal tænkes ind i det.
Til det kommenterede
Klaus Mygind, at Islands
Brygges Lokalråd er en
borgerforening og ikke en
kommunal instans.
Forslaget blev ikke vedtaget, men i stedet sendt til
Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor det vil blive drøftet på et kommende møde.

Vejbump skal stoppe bilræs
på gaden Islands Brygge
Tre til fem midlertidige vejbump skal gøre gaden Islands
Brygge mere sikker i sommermånederne og forhindre
gaderæs. Det foreslår SF

ULTIMATIV
FORKÆLELSE
ØKOLOGISK
WELLNESS HOS
FRISØREN
Hos ZENZ forkæler vi dig med
sundt og smukt hår, hver gang du
sætter dig i frisørstolen, og vi gør
det uden brug af unødig kemi.
Vores dygtige frisører står klar til
at give dig et personligt tilpasset
look, som fremhæver din naturlige
skønhed på fineste vis.
I alle behandlinger anvender vi
vores egen serie af allergi- og
miljøvenlige produkter.
Læs mere om ZENZ og hvilke
behandlinger vi tilbyder på
www.zenz.dk

Nye fartbump skal gøre gaden Islands Brygge mere sikker og forhindre gaderæs i sommermånederne.
Tekst. Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@brygebladet.dk

Det skal være slut med
bilræs på gaden Islands
Brygge i sommermånederne. Derfor foreslog SF
på et møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag, at der

opsættes tre til fem midlertidige vejbump på gaden i
sommerhalvåret.
Bumpene skal opsættes
på strækningen mellem
Langebro og Sturlasgade
med det formål at gøre
gaden mere sikker for de
mange mennesker, der
færdes i og omkring Hav-

neparken i sommermånederne.
I forslaget oplyser SF, at
det ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen vil koste
cirka 10.000 kroner per
bump inklusiv opsætning
og nedtagning. Mødet blev
afholdt efter Bryggebladets
deadline.

LOOK GOOD · FEEL GOOD · DO GOOD
Find din lokale ZENZ-salon på www.zenz.dk I Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk
ZENZ Islands Brygge 79F, 2300 Kbh S I Tlf. 32 96 43 43

The New Beauty Standard
HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

T

For at imødegå de tilbagevendende problemer med støj og møg i
Havneparken i sommerhalvåret foreslår SF at oprette et parkbrugerråd, der
skal være drivkraft i arbejdet med at løse Havneparkens problemer

PA T E R

SF foreslår parkbrugerråd for Havneparken
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KIB skal
stritte
Programmet i Kulturhuset Islands
Brygge skal være lige så alsidigt som
beboerne på Bryggen, mener Thomas
Hedegaard Bøgh, der er ny leder i
huset. Han vil give musikprofilen
et serviceeftersyn, men der er ikke
optræk til en større kulturrevolution
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg har for nylig været
til et af vores ‘Amargeton’arrangementer, som er et
skide sjovt og anderledes
projekt, fortæller Thomas
Hedegaard Bøgh om den
kulturhistoriske
festival,
der i de sidste par uger har
hyldet den amarkanske
hiphopscene i 80’erne og
90’erne.
Han er ny leder af Kulturhuset Islands Brygge, og for
ham er festivalen et godt eksempel på den alsidighed og
eksperimenterende tilgang
til kultur, som han gerne
ser videreført i K-I-B.
– Det er et projekt, jeg har
overtaget, så jeg kan desværre ikke tage æren for
det, griner han og tilføjer:
– Men jeg kan godt lide,
at det her kulturhus på den
måde stritter i mange retninger. Det skal det blive
ved med.

Sportsmand og
embedsmand
Thomas Hedegaard Bøgh
har været vidt omkring i
det kommunale system.
Han er egentlig uddannet
historiker, men i 2001 blev
han ansat som fuldmægtig i
Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor han servicerede
politikere, men også arbejdede med organisationsudvikling og idræt. Her var
han blandt andet med til at
starte Team Copenhagen,
der er en selvejende fond
under Københavns Kommune, som er sat i verden
for at løfte eliteidrætten i
København.
Thomas Hedegaard Bøgh
har selv en baggrund i atletik og blev hurtigt en del
af Team Copenhagen, hvor
han var i 7 år, inden han
blev sportschef i Dansk Atletik Forbund. Men alle veje
fører til rådhuset, og Thomas Hedegaard Bøgh blev
hentet tilbage i Kultur- og
Fritidsforvaltningen; denne
gang som leder i Kultur S,
som var en af de fire lokale
enheder inden for forvaltningen. Her fik Thomas
Hedegaard Bøgh ansvar
for alle idrætsfaciliteterne
på Christianshavn, Islands
Brygge, Holmen og i Sundbyerne og Ørestad.

4-10
Men i marts blev det københavnske kultur- og fritidskort tegnet om, og de fire lo-

kale enheder blev til ti, som
i vid udstrækning flugter
med de områder, byens tolv
lokaludvalg dækker over.
Thomas Hedegaard Bøgh
blev bydelsleder i Amager
Vest og samtidig også daglig leder af Kulturhuset Islands Brygge.
– Jeg har overtaget Louise Friis Pedersens plads
her i K-I-B, men jeg har
også stadig fagligt ansvar
for idrætsfaciliteterne i bydelen: Sundby Idætspark,
Motorbanen, Hekla Park,
Ørestad Skøjtehal, Ørestad
Street Hall og nogle nye
ting, der er på vej i Ørestad.
Så der er stadig elementer
af mit gamle job. Det nye for
mig er at komme mere over
i kulturverdenen og i kulturhusverdenen, fortæller
Thomas Hedegaard Bøgh
og tilføjer:
– Det er fedt! Man kunne
måske godt fristes til at putte mig i sådan en idrætsbås,
og det har jeg jo også været
førhen. Men i mit privatliv
er jeg endnu større kulturforbruger, end jeg er idrætsbruger. Jeg elsker at gå til
koncerter, teater og alle

mulige skæve, sjove og anderledes kulturaktiviteter.

Ingen kulturrevolution
Selvom han ser frem til at
videreudvikle kulturhuset,
understreger han, at han
ikke har planer om en større omkalfatring af husets
struktur eller sjæl.
– Jeg er ikke kommet for
at lave en revolution. Set
fra et ledelsesperspektiv
er det et meget veldrevet
sted. Louise og kompagni
har gjort et stærkt arbejde
og også Jan Henriksen før
hende. Nu har vi også lige
været igennem den store
omstrukturering, så nu skal
medarbejderne føle noget
tryghed i, at det ikke er alt,
der er forandret, siger han.
Selvom Thomas Hedegaard Bøgh ikke er i gang
med at revolutionere kulturhuset, har han dog heller
ikke tænkt sig at hvile på
laurbærbladene.
– Der er i forvejen sat gang
i et arbejde med at kigge på
den musikprofil, vi har. Det
skal vi fortsætte. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi

skal i en helt anden retning.
Men det er sundt at tage
sine egne aktiviteter under
lup og se på, om det nu også
afspejler det, vi gerne vil
afspejle. Har vi den rigtige
musikprofil? Vi skal lige gå
det hele efter i sømmene.
Den øvelse kommer vi også
til at lave på blandt andet
børnekulturområdet. Der
bor mange børnefamilier
både på det nye og gamle
Bryggen, og der er ikke så
mange steder at gå hen efter børnekultur. Så det skal
vi fortsætte med at fokusere
på.
Hvad med de unge? Store
børn og teenagere. Har K-IB været gode nok til at favne
dem?
– Vi har i hvert fald gjort
forsøget. Det har vist sig
at være en udfordring med
gruppen fra 15-25 år, at der
er nogle byområder i København, der er en magnet
for den gruppe, fordi der er
et heftigt byliv med barer,
diskoteker og den slags.
Er Havneparken ikke sådan et sted?
– Det er den blevet. Og
jeg ved godt, at det ikke er

med alle beboeres velsignelse. Derfor har vi også
været med i arbejdet med
at forsøge at gøre området
bedre på det punkt. Om det
så betyder, at vi skal lave
flere arrangementer for
netop den målgruppe, det
skal vi dykke ned i. Det ser
jeg som en bunden opgave.
Men det er svært at få den
målgruppe ind i huset, fordi
de hellere vil til Vesterbro
eller Nørrebro og gå til koncerter, siger han og tilføjer:
– Hvis vi vil være et kulturhus for alle beboere, så
skal vi jo også være det for
dén målgruppe.

Cykelbrætspil
Thomas Hedegaard Bøgh
afviser heller ikke, at hans
mangeårige engagement i
idrætslivet vil kunne ses i
dele af kulturprogrammet.
– Det kunne godt tænkes,
at nogle af vores kulturtilbud kunne få en sports- og
idrætsprofil. Jeg har en god
kollega, der synes, at det er
fedt at lave foredragsrækker og andre slags aktiviteter, som også tager afsæt

Thomas Hedegaard Bøgh er ny
daglig leder i Kulturhuset Islands
Brygge.

i idræt, siger han og givet
et par eksempler på arrangementer, der allerede er i
støbeskeen:
– I anledning af at Tour
de France snart kommer
til København, har vi nogle
forskellige aktiviteter her i
KIB. Blandt andet danske
mesterskaber i et særligt
brætspil der hedder Flamme Rouge samt et par cykelforedrag og et par andre
tour-aktiviteter.
Han skynder sig dog at
indskyde, at han ikke er ved
at gøre kulturhuset til en
idrætshal:
– Man kommer ikke til at
kunne komme herned og
spille badminton. Og jeg er
jo også ansvarlig for idrætsfaciliteterne, så min idrætsside kommer nok mest til
udtryk der.
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Løkke siger farvel til sin Babuska
Efter 17 år i først Egilsgade og siden i Gunløgsgade
har Løkke Christensen sat sin børnetøjs- og
legetøjsforretning dinBabuska til salg. Det var en svær
beslutning, men også tiltrængt for Løkke, der ser
frem til at holde lidt fri efter næsten to årtier med kun
meget lidt sammenhængende ferie

Pure Tea e-butik
Økologisk te af rene teblade uden tilsætning
af aromastoffer importeret fra Kina
Te-meditation alle hverdage mellem 12-13
og gratis te-smagning første og sidste
fredag i måneden mellem 14-16 efter aftale.
Pure Tea Copenhagen - Islands Brygge 63 A 3th - 2300 KBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

FEST ?

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os
for
et
uforpligtende
tilbud.
skal
forventes
topproducenten
Drouhin.
eller
Påskeæg
ud,fra
gratis
på Islands Brygge.

Påskeæg eller...

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

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

– Hvad er det, jeg hører om
dig? spørger en ældre kvinde med vantro i stemmen,
mens hun kanter sig ned ad
trappen til DinBabuska og
tilføjer med et glimt i øjet:
– Det er for dårligt, at du
ikke har spurgt om lov først.
Nyheden om, at Løkke
Christensen (50) har besluttet at sælge sin børnetøjs- og legetøjsforretning
dinBabuska i Gunløgsgade
har allerede spredt sig som
en steppebrand. Siden hun
annoncerede på de sociale,
at hun takker af efter 17 år
som butiksejer, har hun været ramt af en regulær lovestorm. Både online, men så
sandelig også nede i butikken, hvor interviewet flere
gange bliver afbrudt, fordi
nye og gamle kunder, venner og lokale samarbejdspartnere kommer ned for at
sikre sig, at de ikke har læst
forkert. Og for at ønske Løkke held og lykke med fremtiden, hvad den end bringer.
– Det har været en vildt
svær beslutning. Jeg har jo
været her i 17 år og klaret
mig igennem finanskrisen,
fremkomsten af webshops
og senest coronakrisen.
Men jeg er lige fyldt 50,
så hvis det skulle være, så

måtte det være nu, fortæller
hun.
Præcis hvad fremtiden
bringer er stadig et åbent
spørgsmål.
– Jeg har gjort mig tusind
tanker om fremtiden, men
jeg har ikke lagt mig fast
på noget endnu, fortæller
Løkke tydeligt overvældet
af lokalområdets reaktioner
og tilføjer:
– Først skal jeg holde fri
og gå en lang tur. Bare være
Løkke. Der er gået næsten
to årtier, hvor jeg ikke har
holdt mere end to ugers
sommerferie og en enkelt
uge mellem jul og nytår.

Det tredje barn
Sådan er det, når man, som
Løkke, er synonym med
sin butik og samtidig gør
en dyd ud af, at butikken til
enhver tid skal have åbent
på de tidspunkter, der står
på skiltet. I 17 år har Løkke
nærmest boet i kælderbutikken, hvor hendes to børn
også har haft en stor del af
deres opvækst.
– Min ældste datter var ét
år, da jeg fik butikken. Nu
er hun 18 og står bag kassen og kan passe forretningen alene, fortæller Løkke
og tilføjer:
– For mine to døtre er
det jo næsten, som om det
var deres andet barndoms-

hjem, der var sat til salg. Og
for mig har butikken været
som mit tredje barn.
Selvom Løkke er sikker
på, at det er den rigtige beslutning, er det også med
stort vemod, at hun siger
farvel til dinBabuska. Hun
har da også svært ved at holde tårerne tilbage, når hun
tænker tilbage på de mange
år, hun har tilbragt i Gunløgsgade og ikke mindst
på de mange børnefamilier,
der har været igennem butikken gennem årene.
– Jeg kommer virkelig
til at savne kunderne. Børnene og deres forældre. Det
har givet mig utroligt meget
at have den nære kontakt
til børnefamilierne, fortæller Løkke, der oprindeligt
kom fra en baggrund som
pædagog, inden hun åbnede
dinBabuska for 17 år siden.
17 år hvor hun også har
spillet en særdeles aktiv
rolle i lokalmiljøet, blandt
andet som en del af Islands
Brygge Handelsstandsforening og som medarrangør
på traditionsrige lokale begivenheder som Bryggens
Fødselsdag og Jul på Bryggen.
– Jeg har virkelig nydt
at være en del af det lokale
erhvervsliv her på Bryggen
og af det fællesskab, der er
mellem butikkerne herude.
Hun håber inderligt på,

Løkke Christensen
åbnede dinBabuska
i Egilsgade i 2015,
men flyttede i 2012
til Gunløgsgade,
hvor butikken har
ligget lige siden.

Få din yndlingsret
leveret til døren
eller som takeaway
Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter
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)

at butikken kan leve videre
i sin nuværende form, selv
efter hun har sagt farvel.
Løkke Christensen fortæller da også, at hun har fået
henvendelser fra folk, der
ønsker at overtage butikken
og videreføre den.
Hun er dog at finde i butikken nogle måneder endnu, og det har været vigtigt
for hende at involvere lokalområdet i beslutningen
i god tid, så hendes kunder
ikke får oplevelsen af, at
hun pludselig forsvinder fra
den ene dag til den anden.
– Dem skylder jeg jo alt.
Jeg er så taknemmelig for
den stor opbakning, jeg har
fået, siger hun og tilføjer:
– Det kan man ikke vide
sig sikker på. Bare fordi
man åbner en dør, er det jo
ikke sikkert, at folk går ind
ad den.

P

➜

PARKERING
Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

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

Kr. 785,64 /md.
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

FACEBLADET
Find Bryggebladet på Facebook og bliv venner
find os på:
med os dér! Her kan du følge med i vores
opdateringer og give os tip om vores lokalområde.
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Varmt vand
fra solen
fordamper
fra Bryggen
Virksomheden Varmt vand fra solen har siden 2001
solgt solvarmeanlæg og solceller til selvbyggere fra en
kælderbutik i Gunløgsgade. Virksomheden blev stiftet
på Bryggen af arkitekt Niels Lyck, men nu lukker den
fysiske butik. Dog lever virksomheden videre fra et
kontorfællesskab på Frederiksberg
Niels Lyck startede virksomheden Varm vand fra solen
på Islands Brygge i 2001.
Mere end tyve år senere lukker kontoret i Gunløgsgade
nu.

Tekst: Victoria Bloch Blytt
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Energi er den dominerende
årsag til klimaforandring
og udgør cirka 60 procent
af den totale globale udledning af drivhusgasser
med synlige konsekvenser
på alle kontinenter. Altså
er en omstilling til vedvarende energi essentiel for
at reducere de drastiske
ændringer i vores klimasystem. Udviklingen mod
mere bæredygtig energi er
begyndt, men der er stadig
meget lang vej til en global
økonomi, der er uafhængig
af fossile brændstoffer.
Faktisk er omkring 60
procent af det danske og
80 procent af det globale
energiforbrug stadig baseret på fossile energikilder
som kul, olie og gas. Således skal energiforbruget
virkelig omstilles til gavn
for både klima og økonomi
for at komme i nærheden af
FN’s Verdensmål nummer
7 om Bæredygtig energi og
EU’s mål om CO2-neutralitet i 2050.
I den sammenhæng spiller vindkraft og solenergi
en prominent rolle.
– Jeg har faktisk altid været fascineret af solen som
energikilde og interesseret
mig for at konstruere modeller, siden jeg byggede
min første solfanger som
14-årig i parcelhuset i Roskilde, fortæller Niels Lyck,
så vejen til at arbejde med
solvarme var tidligt lagt.

Bygninger og
bæredygtighed
I 1993 færdiggjorde Niels
Lyck arkitektuddannelsen.
– Jeg synes faktisk, at jeg
stadig bruger den hver dag.
Solvarmeanlæg og solceller
sidder jo på huse, så man
skal tænke på funktionalitet, montering og det samlede udtryk til sidst, forklarer
han.
Herefter var Niels Lyck
i flere år aktiv i miljøorganisationen Vedvarende
Energi, der arbejder for at
fremme den grønne omstilling på både lokalt og
nationalt plan såvel som internationalt med stor fokus
på konkrete aktiviteter og
inddragelse.

– Det var, mens at Svend
Auken var miljøminister, og
der var penge til initiativer
på det grønne område, husker Niels Lyck.

Bryggens affald
Et af disse grønne initiativer var et affaldssorteringsprojekt på Islands Brygge,
som Niels Lyck arbejdede
med.
– Vores fokus for at afprøve forskellige muligheder ud fra principperne,
at det skulle være nemt og
give mening for folk. Altså
de samme som gør sig gældende i ordningen i dag, der
bare har taget mange år om
at komme, fortæller Niels
Lyck.
Så i 2001 vendte Niels
Lyck tilbage til at bygge forskellige solfangere og stiftede virksomheden Varmt
vand fra solen.

Fra kolonihavehus til
kunder
Faktisk opstod idéen ud
fra et personligt behov, da
Niels Lyck købte et kolonihavehus og ville installere
solvarme.
– Det var ikke muligt at
finde elementer fra et solvarmeanlæg til selv at byg-

ge, hvilket jeg ønskede. Så
min målgruppe har fra start
været private forbrugere
med huse eller kolonihaver. Altså var der få aktører
på markedet for solvarme,
hvilket der stadig er i dag,
da der desværre ikke har
været særlig stor udvikling,
fortæller Niels Lyck.
Således begyndte Niels
Lyck at købe materialer ind
og opbygge et stort netværk
af leverandører i Europa til
selv at afprøve forskellige
modeller i kolonihaven.
– Jeg var også på studieture til Østrig og Tyskland,
da de var længst fremme på
det tidspunkt på området
for solvarme og selvbyg, siger Niels Lyck.
Siden da er Tom Juul Andersen fra Sverige indtrådt
som partner, og de sælger
og sender sammen til kunder i hele Skandinavien,
men primært Danmark.

Bæredygtighed i bølger
Udviklingen af kundetal
og interesse har gået op og
ned i bølger, især mærket af
økonomien.
– Faktisk var det bedste år
i 2008, lige inden finanskrisen. Nu er interessen igen
kraftigt steget med de stigende gaspriser på grund af

krigen. Så jeg har næsten så
travlt som aldrig før, fortæller Niels Lyck.
Altså driver den økonomiske gevinst de fleste kunder
frem for det bæredygtige
aspekt. Så den generelle
tendens mod mere fokus
på bæredygtighed har ikke
smittet særligt af på solenergisektoren.
– Min oplevelse er, at
mange snakker om det
grønne, mens få handler, og
det er sjældent de samme,
konstaterer Niels Lyck. Alligevel har jeg mange kunder
i økologiske landsbyer, som
der er kommet flere af.
Udvinding af bæredygtig
energi fra solen sker primært enten som solvarme
eller med solceller, som er
to vidt forskellige teknologier. Fælles er, at de omdanner solens stråler til energi,
henholdsvis i form af varme
og elektricitet.
– Solvarmeanlæg er i
praksis som en sort radiator, hvorved væske, typisk
vand, opvarmes. Derimod
er solceller højteknologiske
og generer strøm, som kan
sendes ud i elnettet eller
lagres på batterier, hvilket
dog stadig udgør en teknologisk og økonomisk udfordring, der forskes meget i,
forklarer Niels Lyck.

Udgangspunktet i Varmt
vand fra solen har været
solvarme, men Niels Lyck
arbejder også med solceller.
I øvrigt er en anden væsentlig forskel på de to teknologier, at solfangere har en
effektivitet i udnyttelse af
solenergien på 50-80 procent modsat solcellers på
blot 20 procent.

Fremtidens energi
Den grønne energiomstilling kræver især politiske
og økonomiske incitamenter.
– Lige nu er det ikke særlig attraktivt med solceller, da man som forbruger
betaler til elnettet med sin
ubrugte el, eksempelvis
i arbejdstiden, forklarer
Niels Lyck.
Faktisk var der en kortvarig ordning under Martin
Lidegaard som energi- og
klimaminister, som opmuntrede forbrugere til at investere i solceller.
– Nettomålerordningen
var attraktiv, da private
med solceller fik lov til at
bruge elnettet som gratis
lager. Dog var ordningen
selvsagt dyr for staten og
sluttede, siger Niels Lyck.
Jeg kunne ønske, at der var
en balance politisk, så man

havde fundet en fair mellemordning.
Til forskel fra solvarme
og solceller, så er vindudvinding virkelig rykket de
seneste årrækker.
– Egentlig startede vindudvindingens
udvikling
også på grund af en krise,
så man kunne håbe på det
samme i dag. Dog ved man
aldrig, eksempelvis er snakken om slut med flyrejser efter covid ikke indtrådt som
handling, fortæller Niels
Lyck.
Modsat vindens barndom, hvor fokus var at lave
egen energi med lav, der
selv opsatte vindmøller, så
er det i dag store firmaer.
– Det aspekt mangler politikerne øje for, da det forklarer den modstand, som
vindenergi møder i dag,
hvor folk er blevet gjort til
fjender. I stedet kunne man
eksempelvis give de lokale
mulighed for at købe andele
i vindmøller, siger Niels
Lyck.
Fremtidens
elforbrug
kommer til at indeholde
både energi fra vind, sol
og andre energikilder som
geotermisk energi og fjernvarme.
– Elforbruget bliver en
fleksibel blanding af fjernvarme og varmepumper,
forklarer Niels Lyck og
konstaterer, at alle de små
skift er led i den større grøn
omstilling, som, skønt den
er langsom, omsider vil
komme.
Læs mere på varmtvandfrasolen.dk
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Allerede på
skolehavens
åbningsdag
fik Bryggens
skolebørn
lov til at
plante
forskellige
frø og gøde
med hestepærer.

Inden længe
spirer hørfrø,
gul sennep,
morgenfrue,
boghvede,
vikke, honningurt,
kløver, olierædikke og rød
amaranth i
skolehaven.

Hjemme hos
Jonas Bjørn
Jensen (S) må
man ikke smide
med jord eller
hestepærer.
Godt man
kan komme i
skolehave og
gøre det!

Nyheder

12. maj 2022

12. maj 2022

Nyheder
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“Jorden er
jeres!”
Der var hørfrø, højt humør og
hestepærer, da bryggebørn fra både
skole og daginstitutioner indtog
Skolehaven Islands Brygge ved den
festlige åbningsceremoni i sidste
uge. Undervisningen i skolehaven er
i fuld sving allerede i denne uge
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Efter syv års
arbejde i både
med- og modvind
kom Johanna
Lundell langt om
længe i mål med
sin skolehave.

– Jeg hedder Johanna, og
jeg snakker lidt underligt,
siger Johanne Lundell til
den store cirkel af børn fra
Skolen på Islands Brygge
og flere af de omkringliggende daginstitutioner, der
er samlet midt i den nyåbnede skolehave på Artillerivej
69H.
– Du er svensker! råber en
snarrådig dreng i flokken til
stor morskab for både børn
og voksne.
Johanna Lundell, der er
leder af skolehaven, har i
forvejen en personlighed
som en flaske champagne,
og efter syv års ventetid og
flere rysteture er hun tæt på
at sprænges af begejstring
over endelig at være i mål,
da hun for første gang kan
byde Bryggens børn velkommen i haven.
– Jorden er jeres! I skal
give liv til jorden. I skal
sprede frø, og I skal sprede
hestepærer, dejlige varme
hestepærer, siger hun, hvilket får en del børnene til at
udbryde: “aaaaaaad!”
– Og I skal sætte regnorme ud, fortsætter hun til
stor begejstring for endnu
flere.
Som sagt så gjort og kort
tid efter velkomsten står
alle skolebørnene på række
med fremstrakte hænder
for at få udleveret hestepærer og en særlig frøblanding bestående af hørfrø,
gul sennep, morgenfrue,
boghvede, vikke, honningurt, kløver, olierædikke
og rød amaranth. Som en
slange snor rækken af børn
sig henover et af de store
bede, hvor frø og hestepærer bliver spredt møjsommeligt. Bagefter bliver små
livlige kompostorme sat ud
i bedet, hvor de skal hjælpe
med at omdanne gødning til
næringsrig muld.

De gule veste

Børnene fra
Børnehuset
Fælleden stod
for dagens
musikalske
indslag

Skolehaven er taget i brug,
og Johanna Lundell kan næsten ikke være i sig selv.
– Det er helt uvirkeligt.
Jeg har tudet flere gange allerede, siger hun, inden hun
må videre for at få samling
på tropperne.
– De mindste børn, der
iført gule veste er kommet
fra Børnehuset Fælleden
på nabogrunden, er blevet
rastløse af at skulle sidde
stille, mens de store børn
har sået frø. Så Johanna får

instrueret en mand med
sommerfuglevinger på ryggen til at underholde børnene, hvorefter han giver
sig til at spille på jødeharpe.
Ikke længe efter er det
de små børn selv, der skal
optræde. De har forberedt
to sange, som de opfører i
smuk harmoni med de forårskåde kvidrende fugle i
træerne.
“Spire spire top, jeg vil
vokse op. Vokse op i sol. Jeg
er en viol".
Sangen er et kæmpe hit.

Hestemøg i
dagligstuen
Der er også fint besøg fra
rådhuset af Jonas Bjørn Jensen (S), der har lagt en del
politisk arbejde i at få realiseret skolehaven.
– Hvor mange af jer bor
i lejligheder? spørger han,
hvorefter en skolehaveskov
af hænder skyder i vejret.
– Det gør jeg også. Og jeg
ved ikke med jer, men hjemme i min lejlighed må man
ikke rode med jord eller
regnorme eller hestepærer
i stuen eller på børneværelset. Så er det vigtigt, at man
har sådan en skolehave her,
hvor man kan komme ned
og grave et hul og plante
ting og se, hvad der kommer op, når man putter frø
i jorden.
Han bruger også lejligheden til at give et stort cadeau til Johanna Lundell for
hendes store og langvarige
arbejde.
– For syv år siden fik hun
den idé, at der skulle være
skolehave her. Hvor mange
af jer er syv år gamle?
Det er der en del af børnene, der er, ligesom der også
er flere, der er både otte og
ni.
– Johanna har bygget på
skolehaven, lige så længe
som I har levet. Er det ikke
vildt at tænke på? Hun er et
af de sejeste og stærkeste
mennesker, jeg kender, siger han og fortsætter:
– Det allervigtigste I skal
huske er, at skolehaven er
jeres. Og jeg tror, at hvis
nogle af jer har en god idé
til, hvad der skal ske i skolehaven, så skal I sige det til
Johanna, for hun kan trylle.
Hun kan få alt til at ske.

Erhverv/DEBAT
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To dagligvareforretninger under ombygning
Både Fakta i Njalsgade og Netto i Axel Heides Gade lukker midlertidigt, mens butikkerne
gennmgår omfattende ombygninger
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det meste af maj har bryggeboerne to indkøbsmuligheder mindre end normalt.
Både Fakta i Njalsgade og
Netto i Axel Heides Gade
lukker nemlig frem til starten af juni.
Det skyldes, at begge butikker skal bygges om. Fakta skifter tilmed også navn

og bliver til en Coop 365,
som nogle alllerede kender
fra butikken ved Islands
Brygge metrostation.
Coop 365 opstod i 2020,
fordi kæden Fakta havde
svært ved at klare konkurrencen med de mange andre discountsupermarkeder. Navnet kom af Coops
eksisterende
varemærke
365, og butikkerne bærer,
ifølge Coop, et klart signal
om en grøn linje, som man

vil følge, med større fokus
på økologi og bonus på
frugt og grønt.

Scan selv
Netto får lov til at beholde
sit navn, men derudover er
der store ændringer forude.
Når den ombyggede butik
åbner igen i juni, vil det eksempelvis være med et nyt
scan selv-betalingssystem.
Der vil stadig være mulig-

hed for at blive betjent af et
rigtigt menneske, hvis man
foretrækker det.
Derudover vil der være
et større udvalg af frugt og
grønt samt ‘convenience-varer’ som eksempelvis skyllede og hakkede grønsager,
måltidssalater og færdigretter.
– Jeg glæder mig rigtig
meget til at vise vores nye
butik til kunderne. Vi har
forsøgt at skabe fremtidens
discountbutik, men med det
samme stærke sortiment af
kvalitetsvarer til discountpriser. Butikken er indrettet efter, hvad kunderne
efterspørger, som går mod
markante frugt- og grøntafdelinger, convenience og
en enkel og nem navigering
i butikken. Det skal være
behageligt at handle her, og
det synes jeg, vi er lykkedes
med, siger butikschef Frederik Lundahl Falkenberg.
Fakta i Njalsgade har lukket
fra den 16. maj
og genopstår
som Coop 365
den 9. juni.

Netto i Axel
Heides Gade
åbner igen torsdag den 2. juni.

Ny hjertestarter i Halfdansgade
Af: Henrik Kirkeskov,
pressechef i KOMBIT.
Vidste du, at der hvert år falder 5.400 danskere om med
hjertestop uden for et hospital i Danmark? Det svarer
til 15 personer om dagen.
Når hjertestoppet indtræffer, starter kampen
mod uret – for med hvert
minut der går, falder chancen for overlevelse med 10
procent. Derfor er det afgø-

rende, at der er hjertestartere tilgængelige i vores
nærområder.
I Halfdansgade 8-10 har
KOMBIT monteret en hjertestarter på husets ydervæg
over for hovedindgangen.
Den er monteret til offentlig brug og kan bruges af
hjerteløbere og andre, hvis
en person i nabolaget falder
om med hjertestop.
I skrivende stund hænger
der 1817 hjertestartere i Kø-

Havnebussen
dropper Bryggen
Af: Jette og Arne Cyron,
Islands Brygge
Med udsigt til stoppestedet
for 992 ved Bryggebroen
ser vi, at der fredag-søndag
reelt ikke er noget stop her.
Ved næsten samtlige afgange efterlades 10-20 forhåbningsfulde børn og voksne,
der ville have taget turen
ind til centrum.
Efter supplering af to nye
stop før Bryggebroen, er båden fyldt op inden ankomst.
Vi benytter nu bilen i stedet
for bussen.
Derfor en bøn: Øg afgangene i fredag-søndage/som-

merferie/helligdage med
100 procent. Succesen forpligter – og bør ikke erstattes af skuffelse.

benhavns Kommune. Har
du styr på, hvor den nærmeste hjertestarter er på dig
og din arbejdsplads? Og kan
du finde ud af at bruge den, i
tilfælde af at uheldet er ude?
Hvis ikke, kan du læse mere
på hjertestarter.dk
Kommunernes IT-fællesskab KOMBIT har opsat
en hjertestarter på deres
domicil i Halfdansgade

Bryggebroen – et hav af problemer
Af: Emil Trankjær,
Ålandsgade 4, 2. tv.
Bryggebroen, den kære
lille utæmmede pusling. Jeg
cykler dagligt på den til og
fra arbejde. Da den i sin tid
blev anlagt, var der så mange aspekter, der ikke blev
taget med i betragtning.
Derfor ser man i dag et tredjeverdens kaos af cyklister
og fodgængere bevæge sig
på må og få, når man er i området. På hver side af broen
er der dagligt stridigheder
om, hvem der må køre/gå
først. Der kommer cyklister
og fodgængere fra utroligt
mange retninger, hvilket
gør det ekstra farligt. Et
kerneproblem er desuden,

at der ikke er plads nok på
cykeldelen af broen, og ofte
ses derfor cyklister på kollisionskurs, når de skal passere hinanden.
Et andet stort problem er,
at rigtig mange cyklister
ikke ser sig bagud, før de
overhaler, hvilket bevirker,
at hvis der kommer en cyklist bag dem, som også vil
overhale, så må denne cykle
langt over i modsatte cykelbane for ikke at støde sammen med vedkommende.
Der sker således sammenstød indimellem, og jeg ser
da også ofte rester af cykellygter, skærme, reflekser
med mere ligge på broen.
De fleste glemmer også
at se sig bagud, før de dre-

jer til venstre for enden af
broen, og dette kan ligeledes udmønte sig i sammenstød med cyklister, der
for eksempel er i gang med
at overhale den svingende
cyklist. Mange rækker bare
en hånd ud uden at se sig
bagud, og derfor aner de
ikke, om denne hånd faktisk rammer en, der er ved
at overhale dem.
Jeg synes, at der bør gøres noget ved alle disse
problemer. Som minimum
kunne man sætte skilte op,
der påbød cyklister at se sig
bagud, før de overhaler på
broen eller svinger til venstre for enden af den. Det
burde også tydeliggøres
via skiltning, hvem der skal

holde tilbage for hvem for
enden af broen.
Jeg har flere gange kontaktet kommunen vedrørende permanent skiltning
for cyklister generelt i København, men dette er ikke
blevet imødekommet. Det
er mere aktuelt end nogensinde før, da antallet af cyklister er støt stigende og har
været det i mange år. Der er
massivt brug for "genopdragelse" af mange i trafikken
og måske specielt blandt
cyklister.
Derfor, mere og permanent skiltning for cyklister,
tak! Og ja, jeg er selv cyklist.
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Advokat

Diætister

Fotografer

Handyman

Murere

Smørrebrød

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

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

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

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

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

Dyreartikler

Fotohandlere

Historiefortælling

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

Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 32 95 63 61
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 18.00
Lørdag: kl. 10.00 – 14.00

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

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

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

Frisører

Indretning

Begravelse

Ejendomsmæglere

Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk

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

Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Ejendomsservice

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Italiensk Is

Apoteker

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk
Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

Elektrikere

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

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

Genbrug

Fodterapi

Børneaktiviteter
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.dk
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

Fysioterapeuter

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

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

Foreninger

Gulvservice

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk
Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

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

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

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

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

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

BegravelseBisættelse
find os på:

Systuer

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

www.bryggebladet.dk


Her kan
din ann
once st
å!

Test din viden om
Islands Brygge

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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.

1. Niels Brock Handelsskolen havde
undervisningslokaler på hjørnet af
Gullfossgade og Artillerivej frem til
sommeren 2012. Her var hjemsted
for en række af Niels Brocks
erhvervsuddannelser. Men hvilket år
startede Niels Brock på adressen?
a. 1956
b. 1976
c. 1996
2. På hjørnet af Artillerivej og Njalsgade
fandt man Politiskolen – også kendt som
Politiets Uddannelsesafdeling – i en
årrække. Hvornår?
a. 1944 til 1996
b. 1954 til 2006
c. 1964 til 2016

(se svarene på side 15)

3. Københavns Kvindedaghøjskole
blev oprettet i 1985 på initiativ af
landsforeningen Ungbo, familie- og
ungdomspensionen Hjulmagerstien,
repræsentanter fra socialforvaltningen på
Sundbyvester samt de tre kvinder, der fra
starten blev skolens ledere. I 2007 måtte
skolen lukke på grund af økonomiske
vanskeligheder. Hvor lå skolen på
Bryggen?
a. Njalsgade 15 – ovenover biblioteket.
b. Islands Brygge 35 – nu en del af
Snorretoppen
c. Kigkurren 3 og 6D
4. Hvilken skole fandt man på adressen
Kigkurren 3 fra 1986 til 2010 ?
a. Fotoskolen Fatamorgana
b. Københavns Tandlægehøjskole
c. Gøglerskolen
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❚ Jam

Det sker
på Bryggen

Stor finalefest for hiphopfestival
I den seneste måneds tid
har festivalen AmarGetOon trukket både gamle og
nye hiphoppere til alt fra
hiphopbanko, jysk og amerikansk aften, kvinde-talk,
quiz, bustur til Amagers
historiske hiphop-hotspots
og børnedag med scratch,
beatbox og breakdance.
Fredag den 13. maj i Amager Bio afslutter festivalen,
som i over en måned har
leget, belyst, vandret, workshoppet, fejret og snakket
om Amagers betydning for
dansk hiphophistorie.
Denne aften står i god
gedigen oldschool hiphops tegn med beats, rim
og dans fra en blanding af
kunstnere, der på hver sin
måde har haft Amager inde
under huden.
På scenen kommer Pede
B og Per Vers, Graven All
Stars (Humme, SupaJan,
Es, Solo Solito, J-Spliff
& Kasper Spez), Karen
Mukupa, Al Agami Covert
Experience, Loke Deph,
DJ Noize, Humleridderne
og Backyard Boogie CPH,

De to tidligere MC’s
Fight Night-mestre Per
V og Pede B mødes på
Islands Brygge for at
planlægge deres show
Amager Bio.
Foto: Zarko Ivetic.

som spinner gulvet. Vært er
Peter 'PTA' Trier Aagaard,
mens DJ KCL er udpeget til
hus-DJ aftenen igennem.
Per Vers er stolt over, at
man nu kan vise den oprindelige danske hiphopkultur,
som har ændret sig markant
gennem årene:
– Det er fuldstændigt
enestående, at vi har været
i gang længe nok til, at man
kan lave sådan en tidsrejse
nu. Det bedste, jeg husker

fra mine teenageår, det er
undergrunds-hiphop-jams,
som indeholdt alle hiphoppens elementer. Rap-koncerter, DJ's der scratchede
og mixede, battles, beatbox, grafitti og breakdance.
Det element i hiphop, der
hedder 'Unity', det er forsvundet for længst. Men Final Jam bliver et throwback
til dengang, hvor man fik
hele pakken, og der var en
legesyge, som ikke var så

selvhøjtidelig.
Pede B supplerer:
– Ja, det er selve live-oplevelsen, der bliver spændende, ikke mindst som ung til
sådan et arrangement som
her i Amager Bio. Dengang
vi startede, var det jo ikke
let at indspille. Det var faktisk en udfordring bare at
finde et sted. I dag har hver
en ungdomsklub et studie,
så folk starter med at indspille, og så prøver de at

❚ Udstilling

ters
sommerudstilling
Kvinder Skaber Rum er inspireret af forfatteren Virginia Woolfs hovedværk ´Eget
værelse´ fra 1929, der virker højaktuel i en tid, hvor
ligestilling og kønsdebat
er øverst på dagsordenen.
Woolfs hovedpointe er, at
hvis kvinder skal kunne
skabe noget af betydning,
må de være økonomisk selvstændige. De skal have deres ’eget værelse’ i konkret
og overført betydning. Ikke

 AmarGetOn! Final Jam,
fredag 13. maj 2022 klokken
20.00 i Amager Bio. Billetter
koster 245,- og kan købes på
ticketmaster.dk

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚ Performance

Kvindelig arkitektur
Historisk har kvindelige arkitekter været sværere at få
øje på. De har ikke i samme
grad som deres mandlige
kolleger lagt navn til store,
spektakulære projekter eller tegnet vores rådhuse,
banker og kirker. Ikke desto
mindre har kvindelige arkitekter begået arkitektoniske landvindinger, som har
haft stor samfundsmæssig
betydning, og som præger
vores hverdag den dag i dag.
Dansk Arkitektur Cen-

optræde live bagefter. Vi optrådte live 100 gange, før vi
indspillede noget som helst.
Vores fokus var livemusik,
og det kan nok være meget
sundt for de unge at opleve.
En af de fedeste ting, da
jeg begyndte at optræde til
hiphop-jams, det var, at alle
kunne være med: Der var
måske tre-fire navne på flyeren, men der var altid også
en Kenneth og Muhammed
fra Brønshøj, som aldrig
havde stået på en scene før
– og der var ikke nogen, der
buh'ede. Det var bare så
smukt.

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

kun for kvindens skyld,
men til alles bedste.
I en branche, som stadig
er kendetegnet af kønsmæssig skævvridning, er
der dog i dag er stadig flere
kvinder arkitekter i eget
navn eller som partner på
en tegnestue, og deres bidrag til arkitekturen bliver
alt andet end en fodnote i
historiebøgerne. I udstillingen giver tre af de største
internationale kvindelige
arkitekter deres bud på,

hvad ”eget værelse” betyder
for dem. Oplev spektakulære installationer af tre vidt
forskellige tegnestuer, når
Dansk Arkitektur Center
overlader gulvet til Tatiana
Bilbao (Mexico), Siv Helene
Stangeland (Norge) og Débora Mesa (Spanien).

Lagnbordsmiddag
og nycirkus

Udstillingen Kvinder Skaber
Rum kan opleves på Dansk
Arkitektur Center fra 13. maj
til 26. oktober. Se åbningstider og billetpriser på DAC.dk.

Kvindernes Bygning i Niels Hemmingsens Gade er tegnet af arkitekten Ragne Grubb (1903-1961) i funktionalistisk stil og opført i jernbeton. Da hun vandt arkitektkonkurrencen om Kvindernes Bygning, etablerede hun som en af landets første kvindelige arkitekter egen tegnestue. Foto: Laura Stamer, Female Forces of Architecture (Rikke Lequick Larsen og Tanja Jorden)

Få stillet sulten og få én
på opleveren, når Amager
Vests lille storbyteater inviterer til Mad og Cirkus
på deres egen hjemmebane
i Maskinhallen ved Sundholm.
Aftenens cirkusindslag
står Mikkel Hobbitz Filtenborg og Joel Degerfeldt, der
både arbejder som duo og
individuelt, for. Tilsammen
har de et omfangsrigt program, der både indeholder
kinesisk pæl, cyr wheel og
diabolo.
Derudover optræder den
skandinaviske duo med
latinamerikanske
rødder
MAMBE & DANOCHILANGO. De forener rytmen af forskellige kulturer
til et solidt bud på fremtidens verdensmusik. Deres

Duoen Mambe og
Danochilango spiller
‘ethnic bass’ i Maskinhallen Sundby
på fredag.
Foto: Isabell N
Wedin

musikalske univers trækker spor til tribal, kuduro,
dancehall, hiphop, balkan
og cumbia. Selv kalder de
deres musikalske stil for
"ethnic bass".
 Mad og Cirkus i Maskinhallen Sundholm fredag den
14. maj klokken 18:00. Billetter koster 50,- og kan købes
på billetto.dk

14 BRYGGEBLADET

KIRKE

12. maj 2022

HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Fredag den 13. maj kl. 10
Konfirmation
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

KONCERT med MUSIKPATRULJEN
”Pas på mig – Jeg er ny i musikken!”

Fredag den 13. maj kl. 12
Konfirmation
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

Søndag den 15. maj kl. 15.00

Musikpatruljen spiller musikfortællinger – musikalske eventyr – for børn og barnlige sjæle. Den gode historie bliver bundet sammen af vidunderlig klassisk musik.
Koncerten er en sjov og sprudlende opdagelsesrejse ind i den klassiske musiks verden, med en skøn blanding af det mest berømte musik af Bach, Mozart, Grieg og en masse overraskelser undervejs. En familiekoncert der begejstrer store som små! Fri entré.

Lørdag den 14. maj kl. 10
Konfirmation
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Lørdag den 14. maj kl. 12
Konfirmation
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 15. maj kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Henriette Barkholt
Søndag den 22. maj kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Inger Lundager
Torsdag den 26. maj kl. 11
Kristi Himmelfart Højmesse
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 29. maj kl. 11
Højmesse
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen

ONSDAGSCAFÉ med
fællessang

Onsdag den 25. maj kl. 13-15

I menighedssalen i Hans Tausens Kirke er
Ruben Harbo vært fra kl. 14-15, og Britta
Bugge Madsen forestår fællessangen fra
14-15. Der serveres kaffe og te.
Alle er meget velkomne!
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

Sogne- og studenterpræst
Inger Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

Konstitueret sogne- og studenterpræst
Henriette Barkholt
Tlf. 51211541 - mail: Hebb@km.dk
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.

Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14 09
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

Allan Nielsen

find os på:

www.bryggebladet.dk

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

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

www.burchhardt.dk
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østlige USA, der påberåber
sig, at det var omkring Massachusetts, at idéen først
opstod.

Bryggemad
med Brooker

Roterende bøf
og hummer
Med forårets ankomst er der masser
af liv i skovbunden, havbunden og
i grydebunden. Det vrimler med liv
og nye ankomster, overgangen fra at
tilbehøret består af grove rodfrugter
og andre vintergrøntsager, til at
spæde skud dukker op. Asparges,
rabarber, ramsløg med mere står fint
i jorden og er klar til at blive høstet
og spist. Skaldyrene og forårsfisk
begynder ligeledes at indfinde sig i
de danske farvande. Med andre ord:
Nu er det forår
Tekst: Stephan Øhlers
Brooker
Foto: Flickr/Hubert Yu
redaktion@bryggebladet.dk

Surf ‘n turf er kombinationen af kød og skaldyr, som
trækker historiske tråde til
USA, Australien og Canada.

Oprindelsen menes at stamme fra restauranten Eye of
the Needle, som var en berømt roterende restaurant,
som tidligere lå i Seattles
vartegn, The Space Needle. Under skiftende navne
var det muligt at indtage et
roterende måltid fra 1962

Snob købemotiv

Lam i dildsauce
og rejer:
n 800 g lammebov eller
hals
n 2 gulerødder
n 2 løg
n 5 fed hvidløg
n ½ knoldselleri
n 2 porrer
n timian
n peberkorn
n laurbærblade
n nelliker
n 2 dl hvidvin
n 40 g smør
n 60 g mel
n 2-3 pasteuriserede æggeblommer
n 1 dl piskefløde

stykker og lægges til side
sammen med aromater og
krydderier. Kødet bringes i
kog, og urenheder skummes af. De istandgjorte
grøntsager og aromater +
dildstilke tilsættes sammen
med salt. Kødet koges cirka
1 time på lavt blus, (kødet
skal være helt mørt).
Kødet lægges til side, og
suppen sigtes, og grøntsagerne kasseres. Suppen
jævnes med smør og mel
og koges grundigt igennem.
Imens ordnes asparges, som
blancheres i letsaltet vand.

Lammekødet pudses af og
skæres i grove tern; løg,
gulerødder, hvidløg, selleri, porrer skæres i grove

Æggeblommer og piskefløde
blandes sammen i en skål
med en smule af den jævnede sovs og hældes derefter
tilbage i gryden. Nu er det
vigtigt, at sovsen ikke længere
koger, men blot holdes varm.
Asparges og kød tilsættes
og varmes igennem; anret
frikasséen, drys rejer udover
og hakket dild. Serveres med
kogte kartofler.

til 2017. Og det var denne
restaurant, der fandt på at

kombinere skaldyr og kød.
Der er dog også folk i det

n
n
n
n

1 bdt. hvide asparges
1 bdt. grønne asparges
200 g pillede rejer
1 bdt. dild (stilkene koges
sammen med lammekødet)

Nyt fra bryggenet
Materiale til repræsentantskabsmøde
udsendt
Anden indkaldelse til årets
ordinære repræsentantskabsmøde er udsendt
sammen med bestyrelsens
beretning, årsregnskab for
2021 og forslag til budget
for 2022.
Alle repræsentanter skulle
have modtaget materialet
pr. e-mail og andre interesserede kan se det i Bryggenets filarkiv via link på
https://www.bryggenet.dk.

Gratis hjælp til
optimering a dit
WiFi-signal
De hyppigste problemer
Bryggenets brugere oplever, er relateret til brugernes eget udstyr, specielt
Wi-Fi. Bryggenet tilbyder
derfor gratis hjælp fra en
teknikker, som hjælper
med at optimere din Wi-Fi
oplevelse.

Teknikeren vil først forsøge
at afhjælpe udfordringen
med Wi-Fi, ved at guide dig
igennem de mest almindelige løsninger og problemstillinger. Hvis dette ikke
hjælper på Wi-Fi signalet,
så vil teknikeren vurdere
om der er grundlag for et
hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg
foretager teknikere en
gennemgang af din nuværende Wi-Fi løsning, med
det formål at finde frem til
årsagen for udfordringerne.
Som en del af gennemgangen vil teknikeren
også sikre, at din trådløse
router er indstillet korrekt
for at få den bedst mulige
oplevelse.
Teknikeren vil som afslutning på sit besøg komme
med en anbefaling til, hvad
der yderligere kan foretages for at få det bedste
ud af dit Wi-Fi signal. Her
kunne mulige optimeringsforslag være en bedre
placering af den trådløse
router, udskiftning af den
trådløse router eller ud

bygning af det nuværende
signal.
Bryggenet dækker omkostningen til teknikerbesøget,
og hvis du ønsker at tage
imod et optimeringsforslag,
så vil du få oplyst prisen
for dette inden arbejdet
startes.
For at få hjælp til dit Wi-Fi
signal skal du blot ringe til
Kundeservice på 33 2300
99, hvor Fiberby sidder klar
til at hjælpe dig.

Uanset hvor det er opstået,
er det idéen, at man tager
2 meget eksklusive råvarer
og kombinerer dem. Oftest er det en ribeye eller
filet mignon med hummer,
kammusling, eller rejer
med få regionale forskelle
alt efter, hvor i verden man
indtager måltidet. I starten handlede det mest om
at vise sin købekraft, og at
man havde råd til at spise
så eksklusivt – beskrevet
som conspicuous consumption eller ‘snob købemotiv –
fordi man forbruger blot for
at vise, at man kan, uden at
råvarerne nødvendigvis er
kompatible. De er blot dyre.
Min anke ved konceptet er,
at det mest bare er en sammensætning af dyre og vilde
råvarer, der ikke umiddelbart
komplementerer hinanden.

Det danske bidrag
Anderledes forholder det
sig i det danske bidrag til
surf ‘n turf-kulturen. Retten

Test din viden - svar
1. (b). 1976.
2. (a). 1944 til 1996. I dag
har Københavns Politi et
beredskabsafsnit på adressen.
3. (c). Kigkurren 3 og 6D. Skolen
havde sin baggrund i den
voksende kvindearbejdsløshed,
som op igennem 1970erne og

er nok en af de mindre kendte danske frokostklassikere. Men ikke desto mindre
findes den i Kokkebogen og
Frk. Jensens Kogebog, som
må betragtes som nogle af
det fineste kogelitteratur, vi
har i kongeriget. Det drejer
sig naturligvis om retten
lam i dildsauce og rejer.
Det som gør, at denne ret
adskiller sig fra de oversøiske varianter, er, at det er en
gennemtænkt og reel ret.
Det er ikke blot gode råvarer, der er sat sammen uden
tanke for sammenhæng.
Men en lammefrikassé med
en lækker cremet sauce,
hvor der tilsættes rejer og
asparges. Og ja, for det
utrænede øre eller øje kan
det virke malplaceret. Men
min påstand er, at lam i
dildsauce og rejer er en
større smagsoplevelse end
bøf og hummer. Her er der
tænkt i smage, konsistenser
og struktur – og ikke bare
de meste ekslusive råvarer
man kan forestille sig.
Det skal understreges,
at jeg ikke er modstander
af eksklusive råvarer, blot
større fan af komplette retter
Velbekomme og god fornøjelse!
80erne blev et stadigt mere
påtrængende samfundsproblem.
4. (c). Gøglerskolen fra 1986.
Foreningen Ørkenfortet kom til i
1993 og A.F.U.K.(Akademiet For
Utæmmet Kreativitet) fra 2003.

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

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.
Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.
Kundeservice leveres af de
firmaer, der står for vore
tjenester, så der er forskellige kontaktpunkter og åbningstider for hhv. internet
og tv.
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Internet
Kundeservice leveres af
Fiberby.
På telefonen (33 2300 99)
ydes der personlig betjening
Mandag til
torsdag kl. 9 – 18
Fredag kl. 9 – 16
Lørdag kl. 10 – 14
Du kan også sende en email til support@fiberby.dk.
TV
Kundeservice leveres frem
til 1. oktober 2022 af NAL
Medienet.
På telefonen (7013 0339)
ydes der personlig betjening
mandag og tirsdag kl.
09:00-16:00
onsdag kl. 09:00-17:00
torsdag kl. 09:00-16:00
fredag kl. 09:00-15:00
Der er lukket i weekender
og på helligdage.
Du kan også sende en e-mail
til nal@nal-medienet.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.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Grej er godt
Adam og Eva havde fra starten af
ikke noget udstyr eller grej. Og hvor
længe Adam var i paradis, ved ingen.
Men herefter har mennesket udviklet
grej til hverdag og fest
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Naturen opleves sjældent
uden hjælpemidler og udstyr i dag og hurra for det.
En vandretur uden gode
sko, uden en rygsæk eller en kikkert, hvis man
er til fugle eller fjerne vidder, er næstbedst. Børn får
bare bedre oplevelser med
et fiskenet end at prøve at
fange en hundestejle med
hænderne. Friluftsgrej er
forførende, og jeg har lovet
mig selv, at fra nu af skal
der ikke anskaffes – men
opleves.

Rute til romkugle
På Fælleden er der opsat en
række pæle med forskellige
meditative ideer under konceptet Rute til Ro. Sønnen
havde set en kreativ tilføjelse på en af skiltene: Rute
til romkugle. Plat, men lige
mig.

Neumanns
Natur

I friluftssprog kalder man
sheltere, bålhytter, bålpladser, borde-bænkesæt, rute
til ro med mere for ‘støttepunkter’ til friluftsliv. Dem
er der masser af i landet, og
de er også spredt ud over
både Amager og Kalvebod
Fælled. Sure er nogle over
tivoliseringen af naturen,
og andre siger hurra til bålplads med brænde, borde
og et multtoilet.
Rute til romkugle er en
af de der tiltag, som sikkert
trækker nogle til, og mange
andre vil sige, hvad skal det
nu til for? Stier og støttepunkter er med til at styre
langt de fleste naturnydere,
så det giver så ro til de vilde
dyr og også til de få, der går
uden for stierne, så alt godt,
tænker jeg.

Erotisk læsning
I lørdags lærte jeg, via avisen, at der er en række genrer inden for romancelitteraturen: Vampyr-romance,

Tilinger, foråret
er her!

piratromance,
regency
(kongelige knalder kongelige), motorcykelromance
og alle dem man selv kunne
komme i tanke om. En lang
tradition fra Jane Austens

tid og jeg må sige, at noget
af det bedste i den genre,
som varmt kan anbefales, er
dyresex. Bjørli Lehrmann,
min helt af en vildt vidende
og vindende biolog og na-

turvejleder, har skrevet en
fantastisk bog – om dyrene
i haven og deres interessante sexliv. Den kan nemt
findes og hentes ganske
gratis på nettet. Måske der

er lidt mere biologi, end husarerne ville forvente med
den titel. Men læs løs, og
bliv klog, og lær med Bjørlis
store viden og humor. Bjørli
har også en guddommelig
hjemmeside: www.vestrehus.dk. Når man kommer
til åbningssiden, ligner det
et tarveligt telt fra Harry
Potter, men magisk det
er der indeni med 10.000
undersider spækket med
viden, fun facts, videoer,
mega kreative ideer – tilsat
evolutionshistorie og systematik.
God tur ind i litteraturen
og ud i naturen!

