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Skal du sælge på Bryggen  
- Så brug din lokale  
Estate-ejendomsmægler

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
2300 København S
Telefon 3321 0004
Email 2301@estate.dk

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
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Hurtigløbere

Der var nærmest ikke en 
rekord, der ikke blev slået, da 
Copenhagen Marathon vend-
te tilbage til Islands Brygge 
for første gang i tre år.

Genbrugshunde

En ny 2nd hand-butik for 
dyreartikler har slået dørene 
op i Gunløgsgade. Indehaver 
Lucif Dalin håber, at Bryg-
gens mange hundeejere vil 
både handle i og donere til 
butikken.

Ny ravnemor

Natteravnene på Islands 
Brygge har fået ny formand. 
Elisabetta Berthou vil op-
bygge et stort og kompetent 
korps af ravne, der kan gøre 
Havneparken tryggere for de 
unge.
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 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

70 400 597 

• 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   

syg på fuld tid
Håret er væk, munden smager som aske, og giften kan konstant mærkes i kroppen. Med en uventet kræftdiagnose 
og heftige kemobehandlinger gik Janice Thorsen fra et fast job som dagplejer og indehaver af en nyåbnet tøjbutik til 

at være fuldtidsbeskæftiget som kræftpatient.  side 6
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Pure Tea Copenhagen - Islands Brygge 63 A 3th - 2300 KBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

Pure Tea e-butik
Økologisk te af rene teblade uden tilsætning 
af aromastoffer importeret fra Kina
Te-meditation alle hverdage mellem 12-13 
og gratis te-smagning første  og sidste 
fredag i måneden mellem 14-16 efter aftale. 

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

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

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

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

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

 

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

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

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

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00 
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

Grundlagt 1987
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skoleleder: Ud fra omstændighederne har vi været tilfredse
De mange byggesager på den nye udskolingsbygning er, hvad man kan forvente på et nybyggeri. Særligt midt 
i en pandemi, der skaber forsinkelser. Det mener skoleleder Aase Marie Hammer, der dog ærgrer sig over, at 
problemerne med vand, der trænger ned gennem taget, har trukket ud så længe

ting, der skal fikses. Og vi 
stod midt i en coronapan-
demi, hvor der var forsin-
kelser på mange ting. Der 
var inventar, der endnu ikke 
var leveret, og andre ting 
der skulle specialbygges. 
Så der pågik stadig arbejde, 
efter vi var flyttet ind, for-
klarer hun og tilføjer:

– Ud fra omstændighe-

derne har vi været tilfredse.
Ifølge Aase Marie Ham-

mer har mange af fejlene 
og manglerne været i små-
tingsafdelingen, men der 
har også været større fejl, 
der gav anledning til be-
kymring.

– Det mest generende var 
helt klart vandskaden, som 
vi har været nervøse for. 

Det krævede, at underlaget 
på dele af tagterrasserne 
skulle brydes op og efterføl-
gende skal udbedres igen, 
fortæller hun og tilføjer:

– Derudover har der væ-
ret andre ting, der har truk-
ket ud. Nogle af faglokaler-
ne skulle bygges om, fordi 
fagrækken på udskolingen 
blev ændret af ministeriet 

undervejs. Værkstedslo-
kaler skulle blandt andet 
opgraderes til regulære 
faglokaler for håndværk og 
design.

ingen aflysninger
Aase Marie Hammer un-
derstreger, at der ikke har 
været aflyst undervisning 
på grund af forhold som 
eksempelvis manglende in-
ventar eller gastilslutning i 
fysiklokalerne.

– Det er eksempelvis ikke 
al fysikundervisning, der 
kræver gastilslutning. Så 
lærerne har kunnet ændre 
i undervisningsplanerne, 
så eleverne kunne få under-
visning i andre fagområder, 
indtil det hele var klar, for-
klarer hun og tilføjer:

– Jeg vil mene, at alle fag-
lokaler er oppe og køre nu. 
Der er en del bøvl, når man 
starter op i et helt nyt hus. 
Men vi er super glade for 
bygningen, og børnene har 
taget godt imod den.

Trods børnesyg-
domme på den 
nye udskoling er 
skoleleder Aase 
Marie Hammer 
overordnet set glad 
og tilfreds med 
bygningen.

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

Siden den nye udskolings-
bygning på Artillerivej åb-
nede i sommers, har listen 
over fejl og mangler på byg-
ningen vokset sig længere 
og længere. Ifølge mediet 
KLFnet, der bliver udgivet 
af Københavns Lærerfor-
ening, har skolen oprettet 
92 sager, siden den blev 
overleveret fra bygherren, 
Mt Højgaard. Det tal kan 
Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen hverken be- eller 
afkræfte, men forvaltnin-
gen siger til KLFnet, at man 
fortsat mener, at “skolen var 
klar til brug ved skolestart 
august 2021”.

Til trods for indsivende 
vand fra loftet og manglen-
de udstyr i flere faglokaler 
er skoleleder Aase Maria 
Hammer også overordnet 
set tilfreds med den skole, 
hun overtog for et år siden.

– Man får nok aldrig et 
nyt byggeri, der er hundre-
de procent klar til brug. Der 
vil være både store og små 
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Hos ZENZ undgår vi potentielt 
skadelige stoffer i samtlige af de 

produkter vi anvender. 

Fordi der ingen generede dampe 
eller skadelig kemi er hos ZENZ, 

kan både gravide, babyer, 
allergikere og alle andre der 

prioriterer sundhed trygt være i 
salonerne. Glæd dig til en ægte 
wellness oplevelse hos ZENZ. 

Læs mere om ZENZ og hvilke 
behandlinger vi tilbyder på  

www.zenz.dk

BEHANDLINGER 
UDEN SKADELIG 

KEMI

ZENZ HAR 
ALLERGIVENLIGE 

SALONER OG 
PRODUKTER

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

HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

The New Beauty Standard

LOOK GOOD · FEEL GOOD · DO GOOD

ingen Kulturhavn på Bryggen 
Der bliver ingen stor og levende festivalplads i Havneparken, når 
Kulturhavn-festivalen går i søen den 27.-28. august. Med undtagelse af 
enkelte aktiviteter skipper festivalen Bryggen i år og fokuserer i stedet på 
Nord- og Sydhavn

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

Siden Kulturhavn-festivalen 
blev søsat for første gang 
i 2001, har Havneparken 
på Islands Brygge været 
epicenter for de mange ak-
tiviteter. I takt med at nye 
byområder er åbnet langs 
havnefronten, har festiva-
len udvidet sin rækkevidde 
mod både nord og syd, men 
dens hjerte har altid banket 
på Bryggen. Men allerede 
før, coronapandemien af-
lyste de seneste udgaver 
af Kulturhavn, begyndte 
arrangørerne at neddrosle 
aktiviteterne i Havnepar-
ken, og i år er festivalen så 
flyttet helt væk fra Bryggen. 
I stedet har Kulturhavn i år 
fokus på Nordhavn og Syd-
havn med festivalpladser 
på Orientkaj og Frederiks 
Brygge.

– Kulturhavn har fulgt 
havnens udvikling siden 
begyndelsen i 2001, og Hav-
neparken har lagt græs og 
grus til mange skønne fe-
stivaler. Islands Brygge er 
pragteksemplet på, hvordan 
havn og kultur- og fritidsliv 

smelter sammen og skaber 
et skønt sted at være for 
københavnerne og vores 
besøgende, fortæller pro-
jektleder Esther Jexen Dall 
og fortsætter:

– Kulturhavn har som 
ambition at aktivere hele 
Københavns Havn og der-
ved gøre opmærksom på de 
mange skønne områder og 
muligheder i Københavns 
blå byrum gennem kultur- 
og fritidsaktiviteter. Derfor 

har vi valgt at sætte fokus 
på Sydhavn og Nordhavn 
med festivalplads på Frede-
riks Brygge om lørdagen og 
ved Orientkaj metrostation 
om søndagen. Der vil også 
være pop op-events, som 
kommer til at være forskel-
lige steder i havnen.

Ét af de pop op-events 
bliver en guidet sejltur ar-
rangeret af Islands Brygges 
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv. 

Det fulde program for Kul-
turhavn 2022 bliver offent-
liggjort i starten af august. 
Festivalen finder sted den 
27.-28. august.

Kulturhavn plejer 
hver sommer at fylde 

Havneparken med 
kultur- og idræts-
aktiviteter. Men i 
år bliver Bryggen 

forbigået.

Movia har ikke registreret 
efterladte havnebuspassagerer 
Havnebussens operatører skal rapportere tilbage, 
hvis de er nødt til at efterlade passagerer ved 
stoppestederne, fordi bussen er fyldt. Der er endnu ikke 
registreret tilfælde af dette

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

Movia beklager, hvis pas-
sagerer har oplevet at blive 
efterladt ved havnebus-
sens stoppested ved Bryg-
gebroen. Det siger Movias 
plandirektør Per Gellert 
som svar på et læserbrev i 
sidste nummer af Brygge-
bladet, hvor to bryggeboer 
beskrev, hvordan de fra de-
res hjem tæt på Bryggebro-
en kan se, at havnebussen 
jævnligt sejler forbi stoppe-
stedet uden at standse, fordi 
skibet allerede er fyldt med 
passagerer. 

Per Gellert forklarer, at 
operatørerne af bussen skal 
rapportere tilbage, hvis de 
er nødt til at springe stop 
over for ikke at overskride 
havnebussens kapacitet.

– De nye elhavnebusser 
har en kapacitet på 80 pas-
sagerer. Og såvel Movia 
som den private operatør, 
der sejler havnebusserne 
for os, er af sikkerheds-
mæssige årsager meget 
opmærksomme på, at den 

maksimale kapacitet over-
holdes, siger han og fort-
sætter:

– Vi er naturligvis glade 
for, at havnebusserne er en 
succes, og vi har bedt opera-
tøren melde ind til os, hvor 
ofte de må efterlade passa-
gerer ved stoppestederne. 
Disse data vil indgå i den 
løbende dialog, vi har med 
Københavns Kommune om 
planlægningen og finansie-
ringen af havnebusserne.

Er det et nyt tiltag? Eller 
findes der allerede nu data 
for, hvor mange passagerer 
der er blevet efterladt?

– Movia har på nuværen-

de tidspunkt ingen indmel-
dinger om efterladte passa-
gerer fra havnebussernes 
stoppesteder. Det er en del 
af aftalen med operatøren, 
at de skal melde efterladte 
passagerer ind – også på 
havnebusserne. Det har vi 
mindet operatøren om.

Movia har ikke regi-
streret tilfælde, hvor 

Havnebussen har 
efterladt passagerer på 
stoppestedet ved Bryg-

gebroen.

Annonce.indd   1 19/05/2022   13.40
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seholdere, senge, bure. Alt 
hvad man kan stå og mang-
le som hundeejer. Især hvis 
man har en hvalp, er det 
smart at købe brugt, fordi 
de jo vokser. Så det, hvalpen 
kan passe den ene måned, 
passer ikke den næste, for-
tæller hun med en smitten-
de entusiasme og tilføjer:

– Hvalpe har det jo også 
med at bide ting i stykker, 
så det giver ikke så meget 
mening at købe de dyreste 
ting. 

Alt på hylderne og kro-
gene i butikken er doneret 
af andre private hundeejere.

– Så folk på Bryggen skal 
endelig bare komme ned 
med deres brugte ting. Alle 
har jo en stor klump af hun-

deting i en skuffe et sted, 
som man måske ikke kan 
sælge på Den Blå Avis, men 
som man egentlig gerne vil 
af med. Kom ned til os, så 
giver vi en godbid, siger Lu-
cif Dalin og tilføjer:

– Det må gerne være 
brugt eller slidt eller lugte 
lidt. Vi renser selvfølgelig 
alting.

Hun skynder sig dog at 
understrege, at tingene skal 
være i god nok stand til, at 
det er sikkert at bruge for 
den nye ejer.

– Tingene må ikke være 
gået i stykker. Et dækken, 
der mangler en knap, går 
selvfølgelig an og kan godt 
sælges billigt. Men seler, 
halsbånd, snore og den 

slags skal være i orden. Det 
samme med legetøj, hvor 
der ikke må være gået dele 
af, der kan være farligt for 
hunden.

Mopsemix
Lucif Dalin har faktisk også 
selv doneret en del ting til 
butikken igennem årene.

– Jeg har to hunde, en 
old english bulldog og et 
mopsemiks, så det er to helt 
forskellige størrelser. De er 
så søde. Den yngste er fire, 
så det er lang tid siden, no-
gen af dem har været hvalp, 
fortæller hun og fortsætter 
grinende:

– Jeg har selv bidraget 
med en del fejlkøb til butik-
ken. Der har været mange 
tasker og dækkener og se-
ler, som mine hunde bare 
ikke skulle bede om.

ikke en bøjet 25 øre
2nd Paw er nonprofit og 
drevet udelukkende af fri-
villige.

– Jeg får ikke en bøjet 25 
øre for det, fortæller Lucif 
Dalin og fortsætter:

– Vi er 10-13 stykker lige 
p.t. Vi kunne godt tænke os 
at have længere åbnings-
tider, men så skal vi bruge 
flere frivillige. Så hvis no-
gen har tid og lyst til at tage 
to vagter om måneden, må 
de endelig kigge forbi.

Med lønudbetalinger på 
0,- har Lucif Dalin og holdet 
bag 2nd Paw mulighed for 
at donere nogle ganske be-
tragtelige beløb til forskel-
lige gode dyreformål.

– Vi har et ret pænt over-
skud, som vi donerer til 
skiftende organisationer 
hver tredje måned. Vi har 
doneret til Førehunde, Dy-
reværnet, forskellige shel-
ter, hunde i Ukraine og til 
Dyrlæger Uden Grænser. 
Lige nu samler vi ind til for-
eningen Fair Dog, fortæller 
Lucif Dalin og tilføjer:

– De sidste par gange har 
vi kunnet donere helt op til 
10.000 kroner. Det, synes 
vi, er ret godt klaret, og vi 
håber, at Bryggens hunde 
kan være med til at matche 
det.

2nd Paw ligger i Gunløgs-
gade 15 og har åbent torsdag 
og fredag fra 13-18 og lørdag 
fra 11-15.

NYHEDER

Ny formand for Natteravnene på islands Brygge
Natteravnene på Islands Brygge har været tæt på at gå i opløsning. Men ravnenes nye formand, 
Elisabetta Berthou, vil genrejse foreningen, så de gule jakker kan blive mere synlige og 
tryghedsskabende i Havneparken, som hun oplever er blevet et mere hårdkogt sted i de senere år

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

– Mine to døtre på 15 et 
halvt og 19 år er holdt op 
med at gå ud på Bryggen, 
fordi de ikke synes, at det er 
så trygt, som det har været 
tidligere, fortæller Elisabet-
ta Berthou og tilføjer:

– De har ellers den alder, 
hvor de går ud og hygger 
med deres venner; også 
på de sene timer. Men de 
trækker væk fra Bryggen 
og mødes andre steder, 
fordi de oplever, at utryg-
hedsskabende episoder 
med knivstikkerier og salg 
af narko og slåskampe og 
banderelaterede ting er 
blevet en del af hverdagen i 
Havneparken. De har ellers 
dyrket kampsport og væ-
ret danmarksmestre i judo, 
men selv de synes, at det er 
blevet for hardcore. 

Blandt andet derfor har 
Elisabetta Berthou været 
medlem af Natteravnene 
på Bryggen det sidste års 
tid og er for ganske nylig 
tiltrådt som ny formand for 
foreningen. 

Hun kommer fra en bag-
grund som skolelærer for 
primært udskolingselever, 
men har også arbejdet med 
kriminalitetstruede unge 
på kanten og unge, der 
sidder i fængsel. Hun har 
arbejdet professionelt med 
social omsorg for unge, 
der ikke har det nemt, i 20 
år, men har for nylig skiftet 
spor og arbejder nu med IT i 
KOMBIT på Bryggen, hvor 

hun også har boet de sidste 
17 år. Men med jobskiftet 
væk fra det sociale område 
begyndte Elisabetta Bert-
hou dog også at savne kon-
takten med de unge.

Fulde børn leger værst
Da hun derfor meldte sig 
under fanerne som nat-
teravn, blev hun alligevel 
overrasket over, hvor unge 
de unge, der kommer i Hav-
neparken, rent faktisk er.

– Tidligere har jeg jo 
ikke selv frekventeret Hav-
neparken så meget, fordi 
jeg er et par og fyrre. Men 
da jeg begyndte at gå med 
Natteravnene, blev jeg over-
rasket over, hvor unge de 
er. Vi henvender os til de 
13-18-årige. Deres dømme-
kraft er ikke lige så velud-
viklet, og de kan rode sig ud 

i nogle uhensigtsmæssige 
situationer, fortæller Elisa-
betta Berthou og tilføjer:

– Jeg blev også overrasket 
over, hvor dårlig stand de 
unge er i. Der må være nog-
le forældre rundt omkring, 
der slet ikke ved, hvor fulde 
deres børn er.

Natteravnene er til stede 
i Havneparken hver week-
end for at have et voksent 
øje på, hvad de helt unge 
laver, og for at have en tryg-
hedsskabende autoritet. Og 
Elisabetta Berthou mener, 
at de unge også selv finder 
det trygt, når de ser de gule 
jakker.

– De ved, hvem vi er, hvad 
vi står for, og at vi har kon-
domer i den ene lomme, 
bolsjer i den anden. Og de 
forstår, at vi er imødekom-
mende, og at man ikke kan 
konfliktoptrappe med os, 

forklarer hun og uddyber:
– Vi er ikke opsøgende, 

og vi går ikke ind i en grup-
pe og begynder at snakke 
med dem. Men vi er altid 
klar, hvis nogen henvender 
sig til os. Dem, der gør det, 
er somme tider unge, der 
måske ikke har så meget 
voksenkontakt til daglig. 
Vi møder helt klart nogle 
unge fra belastede hjem, 
som måske ikke er klædt 
ordentligt på til at være ude 
om aftenen, og hvor man får 
den tanke, at deres forældre 
enten ikke ved, hvor de er, 
eller måske ikke interesse-
rer sig for, hvor de er.

Over 18
De ‘store’ gæster i Havne-
parken, der er 18 år eller 
derover, interesserer Nat-
teravnene sig ikke for, med-

mindre der er optræk til 
ballade.

– Hvis der har været op-
takt til noget, så kommer 
vi og spørger ind til det, 
og så bliver dét måske om-
drejningspunktet i stedet. I 
nogle situationer er vi må-
ske på det rigtige sted på 
det rigtige tidspunkt og kan 
afværge nogle af de fysiske 
ting, fortæller Elisabetta 
Berthou og uddyber:

– En aften oplevede vi en 
pige, der var trængt op i en 
krog af tre-fire drenge. Der 
måtte jeg gå forbi et par 
gange for at få kontakt med 
pigen og spørge, om hun 
var o.k. Det sagde hun så, 
at hun var. Hvis vi støder på 
nogen, der har ‘taget noget’, 
så trækker vi os. Det er or-
densmagten, der skal tage 
sig af det, så dem tilkalder 
vi, som alle andre også ville 
gøre.

styr på ravnene
Da Elisabetta Berthou 
meldte sig som formand, 
var det for en forening, der 

var tæt på opløsning og 
stort set uden aktive med-
lemmer. Derfor satte hun 
sig ned og gennemtrawlede 
telefonlisten for at mobili-
sere tidligere ravne igen. 
Nu håber hun på at kunne 
genrejse foreningen med et 
højere ambitionsniveau.

– Jeg kunne godt tænke 
mig, at vi prøvede at sætte 
barren lidt højere og sikre, 
at alle de ravne, der skal 
ud og gå, bliver klædt godt 
på. Og så drømmer jeg om 
at opbygge et stort korps af 
natteravne, så man som fri-
villig ikke er forpligtet hver 
eneste fredag. Hvis vi var 
25 eller 30 frivillige, så skal 
man ikke gå så tit, fortæller 
hun og understreger, at alle 
kan være med uanset alder 
og baggrund.

– Hvis man kan gå i tre 
timer og tilbagelægge i om-
egnen af fem kilometer, så 
kan man være natteravn. 
Vi går altid fra kulturhuset 
fredag aften klokken 20. 
Derfra går vi forbi den nye 
og gamle skole, Havnevigen 
og legepladsen i Havnestad. 
Vi kan også finde på at gå 
over Bryggebroen til plad-
sen foran Fisketorvet, hvor 
der også nogle gange sam-
ler sig nogle unge.

Hvis man ønsker at prøve 
at gå med Natteravnene, 
kan man kontakte Elisabetta 
Berthou på islandbrygge@
natteravnene.dk eller på 
telefon 21698242. Det er ikke 
bindende, og man er velkom-
men til at komme med på en 
uforpligtende prøvetur.

Genbrug og 
godbidder

som nytiltrådt 
formand for Nat-
teravnene på Islands 
Brygge ringede 
Elisabetta Berthou 
til alle tidligere og 
passive medlemmer 
for at få kickstartet 
foreningen igen.

indehaver Lucif 
dalin har selv to 
hunde, der har 
doneret adskillige 
hundeartikler til 
2nd Paw

Bæredygtighedsbevidste hunde 
og deres ejere kan købe gode og 
genbrugte hundeartikler og samtidig 
støtte gode formål i den nyåbnede 
nonprofit-hundegenbrugsforretning 
2nd Paw
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvalpeseler, -kurve, -dæk-
kener og bure. Mange hun-
deartikler er bliver ubru-
gelige, kort tid efter de er 
købt, fordi de små firbenede 
lynhurtigt bliver til store fir-
benede og vokser fra deres 
ting og tøj. Men i stedet for 
at de brugte ting bare ryger 
i småt brændbart, kan de få 
et nyt hundeliv og komme 
andre hundefamilier til 
gode. 

Det er tanken bag den nye 
nonprofit-genbrugsbutik for 
hunde ‘2nd Paw’. Efter at 

have boet i to år i hundesko-
len Københavnersnudens 
lokaler på Nørrebro og i 
Nordvest er genbrugskon-
ceptet nu rykket ind i Gun-
løgsgade.

– Vi er blevet voksne og 
klar til at flytte hjemmefra 
og få vores eget sted. Så da 
muligheden for at få loka-
let her på Bryggen bød sig, 
slog vi til med det samme, 
fortæller Lucif Dalinl, der 
står bag 2nd Paw.

Pølleposeholder
– Vi sælger alt til hunden 
bortset fra mad og medicin. 
Seler, tøj, dækner, pøllepo-



Skal du først i køen? 
Skriv dig op, og bliv inviteret til det snarlige preshow

T E R RASS E R N E . D K

udlejning@norsepm.dk 
Bredgade 45A, 2. sal
1260 København K
tel: +45 - 33 33 13 33

Livsnydelse 

TIL LEJE Vil du have byens største terrasse?
35 eksklusive lejeboliger på kanten af havneliv og Fælledens vilde natur 

Skriv dig op til premieren på Københavns nye 
liebhaver-lejeboliger, hvor indeliv og udeliv 
smelter sammen, og udsigten er i en liga for sig. 
Det er lejeboliger for de kræsne, der stiller krav til 
bæredygtighed, lækre materialer og dansk design.

Unik blanding af familieboliger og penthouses
Badeture i havnebadet, sommerfester i orangeriet, 
legeplads, petanquebane, fitnessområde, privat 
parkeringskælder og en stor udsigtsterrasse med frit 
kig til Amager Fælled. Terrasserne ligger naturskønt 
på Islands Brygge i en perfekt kombination af byliv og 
fredet natur. 

Indvendigt får du arkitektegnet luksus med Designa 
køkken, brede egetræsgulve med gulvvarme, blødt-

vandsanlæg, sundt indeklima, energimærkning A2020, 
mulighed for flere badeværelser, walk-in og store 
skydedøre, der kan åbnes ud til en grøn udezone på 
helt op til 91 m2.

• 48-185 m² – 2-5 værelser
• Altan/terrasse på helt op til 91 m²
• Køkken-alrum med egetræsskuffer og quooker
• Brede egetræsgulve med gulvvarme
• Badeværelser med Vola, designerspots  

og kalkfrit vand
• Medfølgende havemøbler og plantekasser
• Orangeri, legeplads, fitnessområde, 

parkeringskælder
• Egen udgang til Fælleden
• Indflytning vinter 2022

PRESHOW  
I JUNI

Skriv dig op nu
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Når livet 
bliver vendt 
på hovedet
En mandag morgen i marts i brusebadet opdagede Janice Thorsen en usædvanlig 
knude under sin ene arm. Instinktivt vidste hun, at noget var helt galt og var 
indstillet på det værste. Kræftforløbet kom kort efter åbning af butikken ByJanice i 
Isafjordsgade på Islands Brygge og har vendt op og ned på alt 

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

Janice Thorsen har tidli-
gere danset i blandt andet 
musicals samt arbejdet som 
model, hvilket har bidraget 
til en sans for skønhed og 
mode. Interessen for smukt 
og bæredygtigt tøj samt 
lækre hudplejeprodukter 
uden skadelige kemika-
lier førte til lanceringen af 
webshoppen, ByJanice i fe-
bruar 2021.

– I november 2021 kunne 
jeg endelig åbne butikken i 
mine egne lokaler med en 
ansat. Det har været skønt 
at blive taget så positivt 
imod af alle, der er kommet 
forbi. Jeg har virkelig haft 
en sindssyg god start med 
mange, der støtter op om 
mit mål om at bidrage til lo-
kalmiljøet, fortæller Janice 
Thorsen, mens vi går rundt 
i butikken blandt forårstøj i 
fine farver. 

Butikker og drømme på 
Bryggen
Netop lokalmiljøet er vigtig 
for Janice Thorsen, der selv 
har boet på Islands Brygge 
siden sidst i 90’erne.

– Jeg ville ikke have star-
tet en butik noget andet 
sted, konstaterer Janice 
Thorsen, som vi går ned ad 
Egilsgade mod vandet.

– Det er en stor satsning, 
men jeg håber på, at de lo-
kale butikker vil blive ved 
med at blive brugt mere, da 
det er meget hyggeligt at 
kunne gå forbi flere små bu-
tikker i nabolaget frem for 
altid at skulle ind til byen. 

Kort efter at butiksdrøm-
men var blevet en realitet, 
blev den daglige gang med at 
udplukke nye varer, indrette 
en indbydende butik og hyg-
gelig kundekontakt uventet 
udskiftet med scanninger, 
kemoterapi og lægesamtaler. 

den livsændrende 
besked
En tilfældig mandag mor-
gen blev starten på en ny 
hverdag med kræftbehand-
ling som det nye fuldtidsjob.

– Jeg opdagede knuden 
under min ene arm i badet 
og ringede med det samme 
til lægen. Senere samme 
dag var jeg hos lægen og 
blev allerede der henvist til 
kræftpakken, siger Janice 
Thorsen. 

Kræftpakken er en kon-
kret plan for udredning af, 
hvorvidt der er kræft, samt 
eventuelt relevante behand-
linger, mens patienten fra 

start tilknyttes en fast kon-
taktperson på hospitalet. 
For Janice Thorsen var næ-
ste trin i processen under-
søgelser på Rigshospitalet 
torsdag samme uge.

– Der blev blandt andet 
taget biopsier, som skulle 
dyrkes, før jeg kunne få en-
tydigt svar på, om der var 
tale om kræft eller ej samt 
hvilken slags kræft. Men 
lægen medgav allerede, at 
det var kræft, hvilket min 
intuition også havde sagt 
mig fra start. Så det var in-
gen overraskelse, husker 
Janice Thorsen.

Alligevel var ventetiden 
og uvisheden uudholdelig.

– Der sker virkelig noget 
inde i en, når man får sådan 
en besked, konstaterer Ja-
nice Thorsen og kigger ud 
over vandet.

– Fra start har jeg meget 
tænkt, at det bare er noget, 
som jeg må klare at komme 
igennem, hvilket klart stadig 
er målet. Men det er også ble-
vet mærkbart hårdere. 

Ti dage senere kunne Ja-
nice Thorsen endelig høre 
sin diagnose og udsigter 
ved en samtale hos kirur-
gerne. Diagnosen var bryst-
cancer, som havde spredt 
sig fra én kræftknude i 
brystet til to yderligere i det 
lymfatiske system. 

Metastase er meget ka-
rakteristisk for cancerceller, 
altså at de spreder sig via 
lymfebanen og blodbanen. 
For brystcancer er de lymfe-
knuder, som cancercellerne 
typisk først spreder sig til, 
lokaliseret i armhulen, hvil-
ket netop er stedet, hvor Ja-
nice Thorsen først mærkede 
en mærkelig knude. 

syg på fuld tid
Torsdag ugen efter diagno-
sen var Janice Thorsen til 

samtale hos onkologerne. I 
mellemtiden havde hun væ-
ret på Rigshospitalet hver 
dag til scanninger og diver-
se ting. Besøg på Rigshospi-
talet er der stadig mange af 
om ugen.

– Jeg har fra start af skul-
let ansætte en til i butikken, 
så de er to, der kan holde 
den kørende uden mig, si-
ger Janice Thorsen. I be-
gyndelsen fyldte det økono-
miske virkelig meget i mit 
hoved, da jeg gik fra en god 
løn som dagplejer ud over 
butikken. Fra to fuldtidsjob 
til ingenting er en rigtig 
stor forskel. 

Så om mandagen startede 
cytostatika, hvilket vil sige 
kemoterapi som neoadjuve-
rende behandling, hvilket 
er medicinsk behandling 
inden en operation for at 
mindske kræftknuden. Fak-
tisk er noget af det karakte-
ristiske ved cancerceller, at 
de ikke undergår celledød, 
men i stedet fortsætter med 
at vokse, dele sig ukontrol-
leret og sprede sig invasivt. 
Det betyder, at en kræfttu-
mor bliver ved med at vok-
se, og derfor er kemoterapi 
vigtigt.

– Jeg skal have to slags 
kemo i løbet af et halvt år 
fordelt med 12 uger med 
den mildere kemo og 12 
uger med den hårdeste 
kemo, forklarer Janice 
Thorsen. 

Og det bliver hårdt, siger 
lægerne. 

Mod og modstand
Nu er Janice allerede nået 
til den sjette kemobehand-
ling.

– Inden kemoterapi var 
jeg ved godt mod, men det 
har virkelig været ben-
hårdt. Nu kan jeg faktisk 
forstå, at folk kan have lyst 

til at give op og stoppe med 
kemo, selvom jeg ikke selv 
på noget tidspunkt kommer 
til at stoppe. Men jeg har 
været meget syg, og faktisk 
var sidste uge den værste 
indtil videre, fortæller Ja-
nice Thorsen og trækker 
vejret dybt. 

Bivirkninger ved kemote-
rapi har ramt Janice Thor-
sen hårdt, tidligt og i stort 
antal.

– Allerede den første uge 
fik jeg meget ekstrem akne, 
hvilket heldigvis gik væk. 
Derudover har jeg fra start 
af haft meget tørre slimhin-
der, hvilket giver en kon-
stant fornemmelse af aske 
i munden, så alt smager 
mærkeligt. Desuden har jeg 
allerede mistet alt mit hår, 
men det gør mig ikke så me-
get, siger Janice Thorsen og 
tager sin paryk af for at vise 
sit skaldede hoved. 

Åben og ærlig
For Janice Thorsen har det 
fra start af været vigtigt at 
fortælle åbent om sit kræft-
forløb, nærmest som en 
slags terapi og også for at 
bidrage til mere opmærk-
somhed og forståelse for at 
være syg med kræft.

– Jeg fortalte det hurtigt 
til mine to børn og mine 
nærmeste, fortæller hun og 
fortsætter:

– Derudover lavede jeg et 
Facebook-opslag og laver 
faktisk stadig opdateringer 
på Facebook en gang imel-
lem for at nå ud til bekendte, 
så folk hører det fra mig, og 
man heller ikke hele tiden 
skal annoncere det for før-
ste gang. 

Åbenhed giver også mu-
lighed for, at andre kan ræk-
ke en hånd ud og hjælpe.

– Min mor og min søster 
har virkelig været en stor 

hjælp, mens mine veninder 
mere har været mental støt-
te. Begge dele har været 
meget eftertragtet, men jeg 
er også konstant udmattet 
af at være kvalm, ikke sove 
igennem og det hele, så det 
tapper meget energi at være 
sammen med andre, medgi-
ver Janice Thorsen. 

Filmen knækker
Som selvstændig gennem 
hele livet og alenemor til to 
er man vant til at klare sig 
selv.

– Det kunne en gang 
imellem være fristende at 
kunne være svag og blive 
grebet, men det er ikke en 
mulighed, erkender Janice 
Thorsen.

– Udadtil er jeg altid rigtig 
stærk, men alene derhjem-
me om aftenen, når jeg ikke 
har børnene, så kan filmen 
godt knække en gang imel-
lem. Så græder jeg, er ked 
af det og føler mig enormt 
ensom. Men der kommer 
altid en ny dag. 

En ny dag, hvor veninder 
og andre forundret spørger 
Janice Thorsen, hvordan 
kan du tage det så roligt?

– Jeg har aldrig tvivlet 
på, om jeg skulle være her 
mere eller ej. Jeg skal sta-
dig være her, men jeg har 
måttet indse, at det næste 
halve år bliver umenneske-
lig hårdt, konstaterer Janice 
Thorsen. 

Giften i kroppen
Det er ubeskriveligt at få ke-
mobehandling.

– Jeg føler virkelig, at jeg 
kan mærke giften i min 
krop og det er det allervær-
ste. Det er simpelthen så 
ubehageligt og en konstant 
fornemmelse, beskriver Ja-
nice Thorsen, der heldigvis 

har haft sin gamle veninde 
med til nogle kemobehand-
linger. 

 En anden veninde har 
selv fået fjernet et bryst på 
grund af et forstadie til can-
cer.

– Så hun har ikke været 
igennem kemoterapi, men 
ellers har hun været igen-
nem noget af det samme, 
forklarer Janice Thorsen. 
Det er virkelig dejligt, at jeg 
kan tale meget med hende. 
Faktisk sponserede hun 
også min paryk, som er af 
ægte hår, for hun ved, at det 
jo alligevel betyder noget. 

Cancerfri fødselsdag
Lige nu vedrører den umid-
delbare spænding og be-
kymring første scanning 
efter behandlingsstart. Der 
vil være scanning hver sjet-
te uge i forløbet for at holde 
øje med udviklingen.

– Jeg er meget spændt på, 
om der har været en effekt 
af kemoen. 

For Janice Thorsen er 
udsigten til igen at kunne 
drive sin egen butik en cen-
tral faktor, der hiver hende 
gennem hverdagen som 
kræftsyg, hvilket snarere er 
en sammensmeltning af at 
være stærk for sine børn og 
medtaget af utallige bivirk-
ninger og hospitalsbesøg 
end nogen egentlig hver-
dag. 

Efter bortoperation af det 
ene bryst, mastektomi, skal 
Janice Thorsen også igen-
nem fem ugers daglig strå-
lebehandling, før al kræften 
forhåbentligvis er fjernet.

– Faktisk bliver jeg 50 
år den 4. december, så jeg 
havde håbet at være rask 
lige inden min fødselsdag, 
men det bliver i hvert fald 
deromkring, konkluderer 
Janice Thorsen.

Janice Thorsen 
åbnede tøjbutik i 
egne lokaler for et 
halvt år siden, men 
en kræftdiagnose 
vendte op og ned på 
iværksætteriet.
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Rekordløb
Der blev slået rekorder til højre og 

venstre, da Copenhagen Marathon 
vendte tilbage til Islands Brygge efter 

to coronaaflyste løb. Der blev slået 
løbsrekorder blandt både mænd og 

kvinder, ligesom der også blev kåret 
nye danmarksmestre

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

Med en tid på kun 2 timer, 
8 minutter og 23 sekunder 
løb Berhane Tsegay fra 
Eritrea det hurtigste ma-
raton på dansk jord nogen-
sinde. Faktisk var niveauet 
ved dette års Copenhagen 
Marathon, der blev afviklet 
i sidste uge, så højt, at både 
2.- og 3.-pladsen og flere 
andre løbere, der åndede 
Tsegay i nakken, slog den 
hidtidige rekord på 2:09.54 
fra 2019.

Også blandt kvinderne 
blev der løbet nogle impo-
nerende tider. Helah Jelegat 
Kiprop fra Kenya kom over 
målstregen efter 2 timer, 24 
minutter og 10 sekunder, 
hvilket var mere end 5 mi-
nutter hurtigere end rekor-
den fra 2019.

danmarksmestre
I år havde Copenhagen Ma-
rathon for første gang siden 
2013 DM-status, og Thijs 
Nijhuis fra Viborg var kørt i 
stilling som favorit til at tage 
DM-guldet. Men til manges 
overraskelse måtte han 
udgå efter kun 30 kilometer 
og blev derfor overhalet in-
denom af Andreas Lommer, 
der løb med sejren med en 
tid på 2:17,21. Lige under 
EM-kravet på 2:14,30, men 
ikke desto mindre en per-
sonlig rekord. 

Der var også DM-guld 
på kvindesiden, hvor den 
37-årige maratondebutant 
Karen Ehrenreich fra Aar-
hus snuppede DM-titlen i 
2:43,21 timer; mere end 10 
minutter foran nærmeste 
konkurrent.

ViNdeRNe:

Mænd
1. Berhane Tsegay, Eritrea: 

2:08,23
2. Henok Tesfaye, Eritrea: 

2:08,39
3. daniel Kipchumba, 

Kenya: 2:08,55
12. Andreas Lommer, 

Odense Atletik: 2:17,21 – 
DM-guld

15. Mark Olsen, Hechmann 
Racing Club: 2:20,27 – 
DM-sølv

16. Jonas Kvottrup Nielsen, 
AGF: 2:22,44 – DM-
bronze

Kvinder
1. Helah Jelegat Kiprop, 

Kenya: 2:24,10
2. Muluhabt Tsega, Etio-

pien: 2:24,23
3. Agnes Keino, Kenya: 

2:25,08
12. Karen ehrenreich, 

Aarhus 1900: 2:43,21 – 
DM-guld

18. stine schønning, NBRO: 
2:54,12 – DM-sølv

19. Bouchra Lundgren erik-
sen, Klub 100 Marathon: 
2:57,27 – DM-bronze

eliteløbernes 
hjemmebragte 

proviant blev kørt 
ud på ruten, kort 
tid før startskud-

det lød.
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Berhane Tsegay fra Eritrea løb 
det hurtigste maraton nogen-
sinde i Danmark med en tid på 
2:08,23. Kun få sekunder efter 
kom hans landsmand Henok 
Tesfaye over mållinjen med en 
løbstid på 2:08,39.

i atleternes backstageområde blev der ringet flittigt med PR-klokken, hver gang en løber 
havde slået sin personlige rekord.

det var en varm og 
solrig løbsdag, og 
flere løbere kollap-
sede på asfalten ef-
ter at have krydset 
mållinjen.

Umiddelbart før 
starten gik, blev løbets 

favoritter præsente-
ret. Thijs Nijhuis fra 

Viborg (venstre), som 
mange forventede ville 
løbe med DM-guldet, 
måtte dog udgå efter 

30 minutter.
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ældresagen
redaktion@bryggebladet.dk

Samfundet bevæger sig 
konstant i nye retninger 
med tendenser, spørgsmål 
og kriser, som mærker hver 
genereration.

– I dag kan man virkelig 
bemærke et stort skift mel-
lem generationer og en be-
vægelse mod ligeværd og 
transparens. Eksempelvis 
med unge, der insisterer 
på balance og integritet, 
såsom atleter som Simone 
Biles, der trækker sig på 
grund af psykisk helse, 
hvilket overrasker de ældre 
generationer, konstaterer 
kultursociologen Emilia 
Van Hauen. 

Men hvorfor taler vi over-
hovedet om generationer?

– Generationsforskning 
er jo ikke en eksakt viden, 
men det giver en indsigt i 
samfundets værdier i en 
given tid, og hvordan det 
påvirker individets adfærd 
og ambitioner, fortæller 
Emilia Van Hauen publi-
kum.

Netop opgøret med fore-
stillingen om, at alder defi-
nerer, hvad man kan, er in-
teressant og blevet tydelig 
i dag, hvor alderdom ikke 
længere nødvendigvis er lig 
magt og respekt.

X, Y, Z
Hver generation kan ses 
som en reaktion på den for-
udgående.

– Eksempelvis har X’erne 
fra 1960-1980 fokus på at ud-
vinde eget potentiale, mens 
boomerne fra 1945-1960 
karakteriseres ved kollekti-
vitet, beskriver Emilia Van 
Hauen.

På samme vis prioriterer 
Y’erne fra 1980-1995 frihed 
og fleksibilitet, mens Z’erne 
fra 1995-2010 modsat søger 
efter stabilitet og ontologisk 
sikkerhed, altså tryghed i 
egen væren.

– Netop fællesskab er 
centralt for Z’erne, hvilket 
overrasker mange. Men de 
er jo opvokset i en digitali-
seret verden, hvor de kon-
stant orienterer sig mod 
hinanden, pointerer Emi-
lia Van Hauen. Dette kan 
også knyttes til, hvordan 
de unge tænker meget på 
diversitet og inklusion. 

Faktisk kan de unge også 
anskues som demokratisk 
engagerede.

– Det sker bare i højere 
grad i nye mere løse former 
som klimastrejker og digi-
tale grupper frem for parti-
politisk og i foreninger, for-
klarer Emilia Van Hauen og 

leder således frem til næste 
programpunkt. 

Vi kan dø
Mens paneldebatdeltagerne 
finder plads på scenen, bli-
ver vi præsenteret for kli-
maproblemstillingen fortalt 
af folkeskolebørn i en kort 
video. En pige siger, at vi 
kan dø. Andre børn forkla-
rer, at vandet stiger, Jor-
den bliver varmere, og der 
kommer flere tsunamier. 
En dreng påpeger, at vi jo 
ikke kan rejse til en anden 
verden. 

Børnenes klimabevidst-
hed illustrerer, hvordan 
klimaproblemstillingen er 
blevet en indiskutabel præ-
mis og altoverskyggende 
dagsorden på tværs af gene-
rationer.

– Der er blevet brugt lang 
tid på at overbevise alle om, 
at klimaforandringer er en 
menneskeskabt udfordring. 
Nu er det store spørgsmål 
og uenigheden, hvordan vi 
skal løse udfordringen, for-
tæller Rasmus Svaneborg, 
som er klimajournalist på 
Klimamonitor.

Faktisk har klimafor-
skere siden 1970’erne for-
udsagt klimaforandringer 
som konsekvens af den øge-

de drivhuseffekt som følge 
af stigningen i carbondio-
xidindhold i atmosfæren. I 
1979 blev Verdens Klima-
konference afholdt i Genève 
som et af de første større 
internationale møder, der 
ledte til etableringen af Ver-
dens Klimaprogram.

– I løbet af de sidste 10 år 
er der virkelig sket en æn-
dring med markant yngre 
stemmer og en større vil-
lighed til at ændre spor, 
beskriver den tv-kendte me-
teorolog og klimadebattør 
Jesper Theilgaard.

– Debatten er skiftet fra 
at være dystopisk til at være 
mere præget af håb og frem-
tid. I dag er tonen blevet 
mere konstruktiv, og klima-
topmøder i København og 
Paris har vist, at vi godt kan 
samles om løsninger. 

Klimahåb
Imidlertid er det lettere at 
blive enige om klimamål 
end at implementere sam-
fundsændringer for at nå 
dertil. Så er der overhove-
det grund til håb?

– For mig giver det al-
ligevel et lille håb, at flere 
ser en forbindelse til klima-
kampen og en mulighed for 
at bruge sin stemme og po-

sition til at engagere sig, si-
ger Esther Kjeldahl, som er 
medstifter af Den Grønne 
Ungdomsbevægelse. 

Der er sket en udvikling 
fra kun at tale til forbru-
gere. I dag er det politiske 
aspekt blevet tydeligere for 
mange.

– Jeg møder tit en generel 
lyst og vilje til at ændre sam-
fundet, for det her fungerer 
jo ikke. Vi er nødt til at opnå 
et nulvækstsamfund, væk 
fra erhvervseventyr-tanke-
gangen. Men det er især et 
spørgsmål om magt og pri-
vilegier, konstaterer Esther 
Kjeldahl. 

Aktører og ændringer
Magten er fordelt på tre ak-
tører, som på skift trækker 
udviklingen i forskellige 
retninger.

– Politikerne med beslut-
ningskraft, erhvervslivet og 
civilsamfundet med valgret 
og købekraft, fortæller Jes-
per Theilgaard. 

Som borgere kan videns-
niveau blive en begræns-
ning og at ændre verden 
gennem konsumerisme en 
jungle at finde rundt.

– Mange ved det overord-
nede, men der rejser sig 
hurtigt spørgsmål neden-

under. Hvilken energikilde 
er egentlig bedst at omstille 
til? Det er umuligt for bor-
gere at være ekspert i alt 
fra solcelleenergi til diesel-
blandinger, siger Rasmus 
Svaneborg. 

På nogle punkter er der 
en forskel i generationernes 
tilgang til klimahandling.

– Flere ældre har en 
aktivistisk erfaring fra 
blandt andet miljødebatter 
i 60’erne og 70’erne, som 
de drager nytte af i dag, 
eksempelvis i Bedsteforæl-
drenes Klimaaktion, siger 
Jesper Theilgaard.

– Dog kan aktivisme tage 
mange former ud over civil 
ulydighed, som især unge 
aktivister tyer til. Såsom at 
engagere sig i lokalsamfun-
det, hvilket flere kan se sig 
selv i på tværs af generatio-
ner. 

Generationer og klima
En bedstefar fra Bedste-
forældrenes Klimaaktion i 
grøn vest rejser sig pludse-
lig op blandt publikum og 
fortæller om nogle gode 
erfaringer fra klimade-
monstrationer, hvor flere 
unge er kommet hen for at 
takke og kramme ham for 
at tage del. 

Faktisk er næste punkt på 
dagsordenen, at vi sammen 
skal lave to wordclouds, der 
sætter ord på, hvilke vær-
dier klimahandling kræver 
fra den yngre og den ældre 
generation. Ord som fælles-
skab, handling og engage-
ment går igen, mens den æl-
dre generation også ser ud 
til at få brug for villighed, 
ansvar og omstilling. Til 
gengæld bliver værdier som 
mod, håb og fravalg krævet 
af de unge for at modvirke 
klimaforandringerne.

DEbat

Klimakrise og 
generationskløft
Gråhårede, unge og alt derimellem 
diskuterede samtid, generationer og 
klimaforandringer, da Ældresagen 
holdt en række samtalesaloner i 
deres domicil i Snorresgade

Kan klimadebatten 
bygge bro over genera-
tionskløfter? Det var et 
af temaerne, da Ældre-

sagen holdt en række 
samtalesaloner i deres 

hus i Snorresgade.
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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. Lossepladsvej var fra 
1950’erne betegnelsen 
for en adgangsvej til 
lossepladsen for affald 
syd for Islands Brygge. 
Navnet blev officielt i 1989. 
Men hvornår ophørte 
deponering af affald på 
Amager Fælled?

 a. 1974
 b. 1984
 c. 1994

2. Gadenavnet Lossepladsvej 
blev ændret til Artillerivej i 
hviket år? 

 a. 1992
 b. 2002
 c. 2012

3. På Amager Fælled findes 
der følgende arter: 
Kødfarvet gøgeurt, 
ægbladet fliglæbe, skov-
hullæbe og sump-hullæbe. 
Var har de til fælles?

 a. De er giftige planter
 b. De findes kun på 

Amager Fælled
 c. De er vilde orkidéer og 

fredet
4. Den nyeste skolebygning 

på Bryggen har adressen 
Artillerivej 126. Hvilket 
firma havde hovedkvarter 
på adressen i 1970’erne?

 a. C.W. Obel
 b. OTA
 c. Storno

(se svarene på side 15)

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

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

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
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Tekst: Johnny Hedegaard
Foto: DIIS
redaktion@bryggebladet.dk

Lige nu er verden stærkt op-
taget af krigen i Ukraine, og 
derfor hører vi ikke så me-
get om den faste, kontinuer-
lige strøm af personer, der 
er på flugt fra afrikanske 
lande. Men selvom vi i me-
dierne kun periodisk orien-
teres om flygtninge og mi-
grantforholdene, som når 
de pludselig går på vores 
egne motorveje, så foregår 
menneskestrømmen mere 
eller mindre konstant. Ikke 
kun fra Afrika og nærmeste 
Mellemøsten. Faktisk er 
den største gruppe migran-
ter i et land som Libyen fra 
Bangladesh.

Det fortæller seniorfor-
sker på Dansk Institut for 
Internationale Studer Hans 
Lucht og forklarer, at de 
fleste af disse migranter bli-
ver lokket af udsigten til ar-
bejde, hvilket der potentielt 
set burde være nok af, idet 
Libyen blandt andet råder 
over de største oliereser-
ver i Afrika. Men på grund 
af den politiske situation i 
landet er ressourcerne uud-
nyttede, udviklingen er 
fraværende. Migranterne 
strander og forsøger natur-
ligvis nu at komme andre 
steder hen. 

Mange migranter er i en 
ulykkelig situation, fordi de 
har lånt penge til rejsen, er 
blevet lokket under falske 
forudsætninger og sidder 
nu fastlåst uden handle-
muligheder. Gældsætter 
sig måske yderligere for at 
købe sig til en plads på en af 
de risikofyldte transporter 
over Middelhavet.

Sammen med sin kollega 
Lars Erslev Andersen, der 
også er seniorforsker på 
DIIS, besøger Hans Lucht 
Kulturhuset Islands Brygge 
31. maj, hvor de vil gå dy-
bere i fortællingen om den 
katastrofale flygtningesi-
tuation, vi jævnligt præsen-
teres for i medierne. De to 
kompetente forskere ved, 
hvad de taler om: Tilsam-
men har de end mere 40 års 
erfaring i lokalt feltarbejde, 
studier og forskning på om-
rådet.

På flugt fra hvad?
Hans Lucht skelner ikke 
mellem de forskellig årsa-
ger til, at folk er på flugt. 
Generelt er alle migranter 
på flugt fra et eller andet: 
Sociale omstændigheder, 
forringede indtjeningsmu-
ligheder, for eksempel i 
form af fejlslagen fiskeri, 
tørke der umuliggør land-
brug, manglende lokale 
arbejdstilbud, klimaflugt, 
lige så vel som det kan være 
flugt fra vold, undertryk-
kelse, politisk forfølgelse. 
Flygtning i juridisk termi-

nologi er man dog først i 
det øjeblik, man registreres 
som asylansøger.

Ifølge Hans Lucht er det 
fælles for størstedelen af 
alle migranter, at de fra 
start har et ønske om at 
komme hjem til deres op-
rindelsesland igen. De øn-
sker ikke at blive en del af 
vores vestlige samfund. De 
ønsker at spare nogle penge 
sammen, så de kan vende 
tilbage og bygge et lille hus 
og stifte familie.

Billige tomater på dåse 
Selv om problemet ikke er 
voldsomt i Danmark, er vi 
alligevel i berøring med 
økonomien i migrantproble-
matikken. Det uafhængige 
medie- og researchcenter 
DanWatch påviste for få år 
siden, at hver gang vi for 
eksempel køber en dåse 
flåede tomater af billigste 
slags, er der stor risiko for, 
at vi indirekte understøtter 
illegal, ulovlig, underbetalt 
arbejdskraft i Sydeuropa.

– De her kunstige pri-
ser er direkte forbundet til 
migrantarbejdernes vilkår 
og udsathed overfor udnyt-
telse. For fire kroner er det 
svært, hvis ikke umuligt, at 
forestille sig, at der skulle 
stå et menneske bag de då-
setomater. Men det gør der, 
og de lever under inhuma-
ne forhold, uddyber Hans 
Lucht. 

Det menes, at mere end 
en fjerdedel af ansatte i syd-
europæisk landbrug er mi-
granter. Det skal dog siges, 
at en stor del af dem er kom-
met på helt legalt vis med 
ret til kortere ophold i det 
pågældende land og får et 
arbejde. De ”glemmer” dog 
oftest at ansøge om forlæn-
gelse og lever dermed en il-
legal, ikke-registreret tilvæ-
relse uden rettigheder med 
uanstændig underbetaling 
og usle indkvarteringsfor-
hold til følge. 

Migranter er ikke kun 
et europæisk fænomen 
I øvrigt står Kina for den 
største gruppe migrant-
arbejdere i hele verden. 
Adskillige internationale 
rapporter fortæller, at men-
nesker tvangsflyttes og 
bliver sat i tvangsarbejde. 
Blandt andet derfor kan vi 
købe billige kinesiske pro-
dukter, og afsløringer af 
tvangsarbejde i de kinesi-
ske bomuldsmarker, som 
står for cirka en femtedel 
af verdensproduktionen af 
bomuld, har fået USA til at 
indføre et importstop fra 
den kinesiske provins Xin-
jiang.

send penge
Men hvorfor accepterer mi-
granterne så usle forhold? 

De arbejder oftest under 
forhold og til lønninger, 
som ingen europæer ville 
acceptere. Det skal forstås, 
at det på ingen måde er sta-
tusjobs, migranter efterly-
ser. De har brug for penge. 
Uanset hvordan. Landbrug, 
byggeplads, rengøring, fla-
skesamler. 

Dels, især hvis det drejer 
sig om unge mænd, vil de 
spare op for siden at rejse 
hjem for at etablere sig med 
hjem og familie. Andre sen-
der penge hjem til familien. 
Uanset hvor paradoksalt det 
end lyder i vores ører, er 
denne økonomiske støtte, 
hvor lidt det end må være, 
altid med til at forbedre 
situationen for familien i 
hjemlandet. 

Og mindst lige så vigtigt 
er det, at migrantarbejde-
ren, uagtet hvor sølle en 
position vedkommende end 
måtte have i vores øjne, 

pludselig har fået en helt an-
den social status i familien. 
Måske har hele familien væ-
ret med til at gøre det økono-
misk muligt at komme væk. 
Han er derfor nu en central 
person i familien. Det er én, 
der nu bliver spurgt til råds 
og har betydning.

Udviklingsbistand
Og for at gøre det endnu 
mere komplekst, profiterer 
den lokale regering ofte af 
den forbedrede økonomi, 
som familierne opnår i form 
af en forbedret købekraft, 
forbedrede muligheder for 
uddannelse og sundhed. 

Penge sendt af migran-
ter til familien i hjemlandet 
kaldes remitter. På FN’s 
hjemmeside kan man læse, 
at remitter fra de nordiske 
lande til udviklingslandene 
i 2012 var omkring 32 milli-
arder. Den samlede bistand 

fra de nordiske lande var til 
gengæld 86,7 milliarder. 

Danmark gav i 2012 15,6 
milliarder kroner i udvik-
lingsbistand, samme år 
antages det, at omkring 
9 milliarder kroner blev 
sendt ud af landet fra her-
boende migranter. Så selv-
om migranter verden over 
bestrider underbetalte, 
lavstatusjobs, er de allige-
vel på tungeste vis med til 
at forbedre købekraften og 
økonomien hos familien og 
landet. FN’s rapport viser, 
at globalt set blev der i 2017 
sendt remitter fra 200 mil-
lioner mennesker til 800 
millioner. Samlet set ud-
gør beløbene tre gange så 
meget, som der blev givet i 
udviklingsbistand.

Endnu en problematik 
er, at via bistandsstøttede 
projekter øges velstanden 
i et land relativt. Lige før 
kurven knækker på den po-
sitive måde, har en familie 
måske skrabet lige akkurat 
tilstrækkeligt sammen til at 
sende ét af familiemedlem-
merne afsted. Lokalområ-
det mister herved arbejds-
kraft. 

Men, og det er vigtigt, un-
derstreger Hans Lucht:

– Folk bliver hjemme, 
når de oplever, at udvik-
lingskurven i pågældende 
lande topper. Befolkningen 
mærker nu forbedret sund-
hedstilstand, mulighed for 
uddannelse, sociale forbed-
ringer. Og som tidligere 
nævnt er det kun meget få 
af de, der rejser, som ikke 
har et ønske om at komme 
tilbage.

A- og B-flygtninge
Ifølge den franske økonom 
Thomas Piketty er Vestens 
velstand grundlagt via sla-
veri, kolonibesiddelser og 
generel udnyttelse af andre 
lande. Før vi får gjort op 
med vores egen historiske 
selvforståelse i forhold til 
omverdenen, ser han ingen 
varige løsninger. 

Hans Lucht er på ingen 
måde uenig i udsagnet om 
grundlaget for vores vel-
stand, og selv om han har 
forsket i emnet i mere end 
tyve år, ser han imidlertid 
heller ikke løsningen ligge 
lige for. 

Han påpeger at vi med 
krigen i Ukraine nu ser, at 
mennesker, som af forskel-
lige årsager er på flugt, 
er delt i et A-hold og et B-
hold.

– Forestillingen om, at 
et menneske på flugt er en 
universel figur, der skal 
hjælpes, er kollapset, siger 
han og tilføjer, at Europas 
indsats i Middelhavet heller 
ikke imponerer ham:

– Vi bevæger os mere og 
mere væk fra hvordan man 
behandler andre menne-
sker.

Vejen til 
bastardkulturen 

Alligevel har han nogle bud 
på forskellige indsatser.

– I lyset af at de fleste har 
et ønske om at vende tilba-
ge til hjemlandet, bør man i 
større grad give arbejdstil-
ladelser for kortere perio-
der. Migranterne tager jo 
gerne de jobs, andre ikke vil 
røre ved. Der bør etableres 
lovlige måder at komme til 
Europa samt støtte til bedre 
uddannelse af lokalt politi 
til bekæmpelse af menne-
skesmugler-industrien, si-
ger han og tilføjer:

– Man bør i højere grad 
etablere projekter til fordel 
for lokale unges mangel på 
arbejde. Man kommer hel-
ler ikke uden om at skulle 
se på problematikken med, 
at nogle lande modtager fle-
re remitter, end der modta-
ges i produktiv investering 
og støtte.

Men hvorfor betegne mi-
granternes underverden 
med det lidet flatterende ud-
tryk ’bastardkultur’, som de 
to forskere gør i deres op-
læg? Det svarer Lars Erslev 
Andersen på i en mail, sendt 
fra Libanon, hvor han lige 
nu er på feltarbejde:

– I sin bog De Satani-
ske Vers anvender Salman 
Rushdie en metode, hvor 
han bruger ord, der har 
nedsættende klang, posi-
tivt og prøver derved at 
give eksempelvis udstødte, 
marginaliserede, migranter 
stemme. Bogen er et opgør 
med alle former for funda-
mentalistisk tænkning og 
ideologi. Han er imod ”ren-
hedens kultur” og advoke-
rer for bastardkulturen. I sit 
efterskrift til bogen skriver 
han om sin bog: Den jubler 
over bastardiseringen og 
frygter det renes absolutis-
me. Blanding, sammenrod, 
lidt af dette og lidt af hint, 
det er på den måde, det nye 
kommer til verden. Det er 
den vældige chance, som 
de store befolkningsflyt-
ninger giver verden. Det er 
en kærlighedssang til vore 
bastard-jeg’er.

De gennemgribende og 
holdbare løsninger, som 
blandt andet Hans Lucht pe-
ger på, vil i stor grad kræve 
netop dette ”opgør med alle 
former for fundamentali-
stisk tænkning og ideologi”.

– Med det bedste vi kan 
yde, kan det ikke undgås 
at blive en såkaldt win-win-
situation, siger Hans Lucht.

Og så har vi – måske – ba-
stardkulturen.

Globale samtaler i Kultur-
huset Islands Brygge tirsdag 
den 31. maj klokken 19:30. 
Billetter koster 60,- og kan 
købes på billetto.dk. Arrange-
mentet er blevet til i samar-
bejde med Dansk Institut for 
Internationale Studier.

FoREDRag

Test din viden om 
islands Brygge

Bastardkultur og migranternes underverden
Flygtninge flygter ikke for sjov, og de fleste drømmer om at vende hjem til deres hjemland. Med et håb om at 

kunne skrabe penge sammen til at brødføde sig selv og deres familier derhjemme tager de usle og underbetalte 
lavstatusjobs, som privilegerede danskere ikke ville røre med en ildtang. De to migrationsforskere Hans Lucht og 

Lars Erslev Andersen giver en guidet tour i migranternes underverden, som de benævner ’bastardkultur’

Lars erslev Andersen er 
seniorforsker i migration og 
global orden ved Dansk Insti-
tut for Internationale Studier. 
Han har blandt andet be-
skæftiget sig med teorier om 
verdensorden og geopolitik, 
transnational jihadisme og 
terrorismens idehistorie, 
USA's sikkerhedspolitik 
og politik i Mellemøsten, 
politiske udviklinger i Den 
persiske Golf, Libanon og 
Palæstinakonflikten og Kina. 
Han udgav sidste år bogen 
’Oprør og alliancer – Mel-
lemøsten efter det arabiske 
forår’, som han har fortalt 
om ved et tidligere arrange-
ment i Kulturhuset Islands 
Brygge.

Hans Lucht er seniorfor-
sker i migration og global 
orden ved Dansk Institut 
for Internationale Studier. 
Hans forskning omhandler 
primært udokumenteret mi-
gration fra Afrika til Europa 
via Nordafrika. Lucht har 
fokus på migranters oprin-
delseslande og grunde til at 
rejse, særligt i Vestafrika, på 
vestafrikanske smuglernet-
værk og organisering af ruter 
henover Sahara, på rejsen 
henover Middelhavet, mi-
granters vilkår i Nordafrika, 
særligt Libyen, migranters 
dødsfald på havet og i ørke-
nen og hvilke konsekvenser 
de måtte have for de efter-
ladte såvel som for Europa, 
afrikanske migranters vilkår 
i Sydeuropa og europæisk 
migrationspolitik. Luchts 
arbejde er baseret på etno-
grafisk feltarbejde i Ghana, 
Niger, Libyen, Italien og 
Grækenland. Han har blandt 
andet udgivet romanen 
"Lysene på den anden side" i 
2021, som er inspireret af en 
virkelig migrant i Danmark.
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HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

Søndag den 5. juni kl. 11
Pinsedag
Højmesse 
ved sognepræst  
Henriette Barkholt

Mandag den 6. juni kl. 11
2. pinsedag
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 12. juni kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
N. N.

Søndag den 19. juni kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Camilla Aggersbjerg

Søndag den 26. juni kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 3. juli kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 10. juli kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 17. juli kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER

HANS TAUSENS KIRKE øNSKER åRETS 
KoNfIRmANdER TIllyKKE mEd 
KoNfIRmATIoNEN

HERREHjøRNET 
Onsdag d. 1. juni  
kl. 11:30 til 14:00

fyRAfTENS-
KoNcERT 
tOrsdag d. 2. juni  
kl. 17:00 til 18:00

GUdSTjENESTE mEd  
SAlmESANG foR bAbyER
lørdag den 11. juni kl. 15

Herrehjørnet er en gruppe 
voksne mænd, der mødes 
første onsdag i måneden kl. 
11.30, til socialt samvær over 
en god frokost og en øl. 
Har man lyst til at være med 

er man meget velkommen til 
at kontakte Ruben Harbo på:  
Ruben.harbo@gmail.com Koncert med studerende hos 

Marianna Shirinian Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium.

Så holder vi gudstjeneste med 
salmesang for babyer igen. Kirkens 
babysalmesangshold er med ved 
gudstjenesten, så tag din baby 
under armen og kom og se, hvad 
babysalmesang går ud på. Alle er 

velkomne til at være med – også selv 
om man ikke lige har en baby ved 
hånden! Gudstjenesten varer en halv 
times tid, og bagefter er der mulighed 
for en kop kaffe, te eller saft og lidt 
frisk frugt.
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jordbær, baseret på den op-
fattelse, at det er de bedste 
jordbær der findes. Ikke 
alle deler den opfattelse, 

og dermed sker der nogle 
gange det, at der findes 
jordbær i vores køleskab i 
februar måned. Fuldstæn-

dige smagsløse, de ligner 
jordbær, men smager be-
stemt ikke af et solbeskin-
net bær. 

Men når de så er der, jord-
bærrene, så er der ikke et 
sommer øje tørt. Og de kan 
indgå i mange forskellige 
konstellationer som man 
har drømt om gennem en 
lang vintersæson.

En personlig favorit er 
en engelsk dessert kaldet 
Eton mess; et sammensu-
rium af jordbær, dessert-
creme, sirup og marengs. 
Serveret i et glas, så man 
kan se den bevidst rodede 
anretning. Desserten har 
sin oprindelse i den en-
gelske by Eton, hvor des-
serten blev serveret til en 
årlig rugbykamp. Resten 
er historie, som man siger. 
På de britiske øer, er det 
en meget velkendt dessert. 
Og som mange andre, sæt-
ter briterne også pris på 
de sødmefyldte bær, den 
fede creme med masser af 
vanilje, den syrlige sirup, 
og de knasende og seje 
marengs.

Hyldeblomst 
Hvis man bevæger sig 
ud på Fælleden, er der i 

øjeblikket masser af hyl-
deblomster. De karakte-
ristiske og velduftende 
skærme, hænger på må og 
få. Udstyret med en saks 
og en plastpose, er der 
rig mulighed for at hjem-
bringe lidt af den lokale 
fauna. En sirup lavet med 
hyldeblomst, citron, vand 
og sukker, er et sikkert 
hit. Hvis man sætter den i 
fryseren, og rører en gang 
imellem, så har man den 
lækreste hyldeblomstsor-
bet; hvis man ikke er så 
privilegeret, at man har en 
ismaskine.

Hvis man derimod laver 
en sirup og har stående i 
køleskabet, er der et læk-
kert condiment til en jord-
bærdessert, eller mulighed 
for at gøre, at den svalende 
sommerdrink kommer til 
at smage af hyldeblomst. 
Med de lokale skærme 
er der også mulighed for 
at vende dem i Orly eller 
Beignet dej, og så fritere 
dem. Sprøde, sødmefyldte 
og lækre. Og for nogle, en 
tur tilbage til barndom-
mens minder. Og nu hvor vi 
dvæler ved barndommens 
minder, er jordbær med 
sukker og fløde, stadigvæk 
en klassiker.

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

KONdiTORCReMe:

En god dessertcreme som 
kan bruges i flere forskellige 
sammenhænge. Den er god 
til lagkage, trifli, frugtsalat 
eller som fyld i bagværk, der 
savner lidt creme at følges 
med.

n 1 liter piskefløde
n 3 æg
n 150 g sukker
n 2 spsk. majsstivelse
n 1 vaniljestang

Majsstivelse og ½ l fløde 
hældes i en gryde, og der 
røres til der ikke er flere 
klumper. Resten af ingredi-
enserne tilsættes og gryden 
sættes på middelvarme. Når 
vaniljemarven er fjernet fra 
vanlijestangen, kommes selve 
stangen op i gryden sammen 

med marv og de resterende 
ingredienser.
Det hele koges op og koger 
i et par minutter under om-
røring.
Cremen køles ned og sæt-
tes på køl. Et tip er at filme 
cremen, men sørg for at 
filmen lægger sig helt tæt på 
cremen. På den måde undgår 
man at der kommer en mørk 
hinde på cremen, som kan 
være svær at slippe af med.

Når cremen skal bruges, 
piskes ½ l. piskefløde til skum 
og vendes i cremen. Så får 
man en mindre sød og mere 
luftig creme. Vaniljestangen 
som ligger i cremen, tages op 
og kasseres, inden piskeflø-
den tilsættes.

maD

Test din viden - svar
1. (a). 1974. 
2. (b). 2012.
3. (c). de er vilde orkidéer og 
fredet.

4. (c). storno. Virksomheden 
produceret radiotelefoner og 
senere mobiltelefoner. storno 
er blev købt af General electric i 
1981 og af Motorola i 1986. 

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

Repræsentant-
skabsmøde afholdt
Årets ordinære repræ-
sentantskabsmøde blev 
afholdt tirsdag d. 17. maj i 
Kulturhuset. 
17 af Bryggenets 33 med-
lemsforeninger var repræ-
senteret, og de 25 repræ-
sentanter genvalgte de tre 
bestyrelsesmedlemmer, 
men der kunne desværre 
ikke findes yderligere med-
lemmer eller suppleanter 
på mødet, så der er ledige 
pladser i bestyrelsen.
Repræsentantskabsmødet 
vedtog også det foreslåede 
budget efter at have taget 
bestyrelsens beretning til 
efterretning og godkendt 
årsregnskabet.

Rykkere fra NAL 
Medienet
NAL Medienet sendte tidli-
gere på måneden rykkere 
ud til de brugere, der ikke 
havde betalt opkrævningen 
for tv-pakker for andet 
kvartal.
Desværre var rykkerne 
ikke så informative, så det 
var svært for nogle brugere 
at gennemskue, hvad de 
handlede om eller hvordan 
de kunne søge yderligere 
information.

Hvis du har fået en rykker 
fra Bryggenet og du har 
spørgsmål eller indsigelser 
til den, så bør du kontakte 
kundeservice hos NAL 
Medienet på nal@nal-medi-
enet.dk eller telefon 7013 
0339.

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
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. oktober 2022 af NAL 
Medienet.
På telefonen (7013 0339) 
ydes der personlig betje-
ning 
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.1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.

sommerdessert
Med sommeren på vej med hastige 
skridt, vokser drømmene om at sætte 
sine tænder i voluminøse bær og 
frugter. Vinterens ørkenvandring, hvor 
rodfrugter er konge og bær kun findes 
i fryseren, er overstået; og måske 
kunne man være så heldig at finde et 
par af ingredienserne på fælleden

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

Med sommerens indtog 
på vore breddegrader føl-
ger der masser af positive 
vibrationer med. Solens 
dans på himlen bliver in-
sisterende og længereva-
rende, lyset følger med og 
forlænger sommeraftener-
ne. Følelsen, som rammer 
kroppen, kan nok bedst 
beskrives som at blive aet 
med musik. 

Når ens habitat er præget 
af årstidernes skifte, sætter 
man nok mere pris på sæso-
nens varer, end hvis man bo-
ede et sted uden årstidernes 

skiften. Når man ikke har 
spist velsmagende jordbær i 
lang tid, så glæder man sig 
til de skal smages igen.

Og med sommeren følger 
et overflødighedshorn af 
alverdens frugter, bær og 
krydderurter, som pludse-
lig endnu en gang, står til 
rådighed.

eton mess
På min egen matrikel kan 
der godt opstå mindre di-
skrepanser om hvornår på 
året at man eksempelvis 
skal indtage jordbær. Jeg 
er af den klare opfattelse, 
at jordbær skal spises når 
der er sæson for danske 
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NeUMANNS 
NATUR

Gul gør glad
Løvetand, munkehoved, 
præstekrone, harekål, gåsetunge, 
troldkoneko, koblomme, luseblomst, 
troldkællingemælk, rakkerurt, 
fandens malkeko – eller for de fleste 
kendt som fandens mælkebøtte – og 
for alle os, der holder af den, hedder 
den bare mælkebøtte
Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Mælkebøtten har mange 
navne, og mange af navnene 
er nedsættende som tegn 
på, at den i mange sammen-
hænge er blevet opfattet 
som besværligt ukrudt. Det 
er lidt svært at forstå, når vi 
her midt i maj har Fælleden 
fyldt med gule mælkebøtte-
blomster.

spildt skønhed
Det er lidt mærkeligt, men 
mælkebøtteblomsterne hav-
de faktisk slet ikke behøvet 
at stå der og stritte og stråle 
med deres gule blomster-
pragt. Mælkebøtterne her i 
Danmark bliver nemlig slet 
ikke bestøvet. Deres frø 
bliver dannet uden befrugt-
ning. På samme måde som 

forskellige andre planter 
kan lave kopier ved at forme-
re sig ved rodskud, kan mæl-
kebøtten sprede sig effektivt 
ved at sende svævende frø 
ud i verden, som er kopier af 
den selv. Derfor er der flere 
hundrede forskellige små-
arter af mælkebøttearter i 
Danmark; mindst 350.

De fleste er – for os al-
mindelige mennesker – 
næsten umulige at skelne 
fra hinanden, men kigger 
man på knæ nærmere ef-
ter, kan man godt se, at de 
faktisk varierer meget i ud-
seende.

Selv om mælkebøtterne 
ikke har brug for bestøv-
ning, laver de både nektar 
og pollen, så de er til stor 
nytte for bier og alle mulige 
andre insekter. Hvorfor de 
giver en gratis omgang der, 
må være en forsinket evolu-
tionsudvikling eller det før-

ste eksempel på altruisme i 
naturen.

symbol på 
sammenhold
Mælkebøttens blomst er 
sammensat af flere hundre-
de enkeltblomster. De er i 
flere sammenhænge blevet 

brugt som symbol på sam-
menhold. For eksempel i 
1915, hvor kvinderne fik 
valgret. Her uddelte Dansk 
Kvindesamfund mælke-
bøtter, da 12.000 kvinder 
gik i procession til Amali-
enborg for at takke kongen 
for valgretten. Siden er det 
jo gået rigtigt godt, og der 

er i dag fuldstændig bi-
nær kønsbalance i politik, 
forskning og ledelse.

Gul & gratis
Der udstedes hermed ga-
ranti for, at ingen går for-
gæves efter mælkebøtter på 
Fælleden.

Brug dem til:

 ❙ Mad: Salat, 
sammenkogte retter 
med mere. Tjek fx www.
vildmad.dk

 ❙ Vin: af de gule blomster
 ❙ Medicin: Urindrivende, 

blodrensende, godt for 
fordøjelsen.

 ❙ Leg: Lav ringe af 
stængler, kranse af 
blomster, puste frø og 
tælle kærester.

 ❙ Led leg: Knips 
mælkebøtteblomster i 
hovedet på hinanden og 
tvær blomsten, gerne på 
andres pande og giv gule 
striber.

 ❙ Indeholder: A-vitamin 
(meget), B-, C-, 
D-vitamin, jern, kalcium, 
kalium med mere. 

Med gult går det godt.


