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Lyvertyve

Svend Åge på 67 har skiftet 
alder og nu som 19-årig ind-
skrevet sig på tyskstudiet i ny 
novelle af tidligere tandlæge 
og nu forfatterspire

Fødselsdag

For tredje år i træk er Bryg-
gens fødselsdag aflyst. For 
stor usikkerhed og for få 
frivillige har gjort planlæg-
ningen umulig.

Lejeloft

Aftale om loft over husle-
jestigninger skaber lettelse 
blandt Bryggens lejere. Men 
lovforslaget er ikke i mål 
endnu. 

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
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• Du får en fast behandler, som kender dig 
• Vi byder altid velkommen med et smil
• Moderne klinik med afslappende atmosfære
• Centralt på Bryggen - tæt på metro og bus

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S  
 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge
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siden 2020 har fire Ex-
moor vildheste græsset 

og lavet naturpleje på 
Amager Fælled. Sidste 
august blev et nyt lille 

føl født på Fælleden 
helt uden menneskelig 

indblanding.

Fælledheste undgår aflivning
Hestene på Amager Fælled får lov til at blive boende 
og får sågar tag over hovedet. Kogræsserlauget, der 
ejer hestene, blev nemlig pålagt at opføre læskure til 
de græssende heste. Det var dyrere, end hvad lauget 
havde penge til, og der var derfor frygt for, at hestene 
måtte afhændes eller i værste fald aflives. Men nu 
er kommunen gået med til at bygge og betale to nye 
læskure, så hestene fortsat kan overvintre på Fælleden

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

Kort før weekenden med-
delte Teknik- og Miljøfor-
valtningen, at der vil blive 
bygget to nye læskure på 
strandengen på Amager 
Fælled til de vildheste, der 
laver naturpleje i området 
ved at græsse og spise for-
skellige invasive arter. Der-
med kan hestene blive bo-
ende på strandengen, også 
i vintermånederne.

Politianmeldt
Der var ellers risiko for at 
blive flyttet eller i værste fald 
aflivet. I foråret blev Køben-
havns Kogræsserlaug, der 
ejer og passer hestene, nem-

lig meldt til politiet, fordi 
hestene ikke havde læskure. 
Til stor overraskelse for ko-
græsserlauget, der mente, at 
der var tilstrækkelige mulig-
heder for læ og beskyttelse 
for hestene i beplantningen i 
området.

Men det var Fødevaresty-
relsen ikke enige i, blandt 
andet fordi der ikke er 
grantræer på strandengen. 
Derfor fik Københavns Ko-
græsserlaug påbud om at 
opføre læskure til hestene.

Afhænding eller 
aflivning
Men det er er både dyrt og 
potentielt bøvlet at få tilla-
delse til at bygge læskure 
på Fælleden. Derfor var der 
usikkerhed om, hvorvidt det 

kunne nås inden 1. novem-
ber, som er skæringsdatoen 
for, hvor sent Fødevaresty-
relsen mener, at hestene 
kan gå ude uden ekstra be-
skyttelse mod vind og vejr. 
Fik hestene ikke et skur 
inden da, ville Københavns 
Kogræsserlaug blive nødsa-
get til at afhænde og i vær-
ste fald aflive hestene. 

Derfor gik kogræsserlau-
get til Københavns Kom-
mune for at bede om hjælp 
til at bevare hestene på Fæl-
leden. Kort før weekenden 
faldt brikkerne så på plads.

– Vi har fundet en løs-
ning, så der kan blive opsat 
to mindre læskure, der ikke 
kræver byggetilladelse. 
Det betyder, at Kogræsser-
lauget på Amager Fælleds 
heste og køer fortsat kan 

gå på fælleden og foretage 
naturpleje og samtidig leve 
op til Fødevarestyrelsens 
krav om, at dyrene skal 
have adgang til læ, siger en-
hedschef i Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Jakob Hjuler 
Tamsmark.

Meldingen fra kommu-
nen vækker stor glæde hos 

formand for Københavns 
Kogræsserlaug, Flemming 
Bak Jensen.

– Vi er utroligt glade for 
kommunens store støtte og 
opbakning i denne sag, og 
for at hestene på Fælleden 
nu er sikret. De vil sørge for 
en god og mangfoldig natur 
mange år frem.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Flere beboere i Bryggens 
mange udlejningsejendom-
me har i den seneste tid 
været usikre på, om de ville 
have råd til at blive boende 
i deres lejligheder. I mange 
af ejendommene følger hus-
lejen nemlig priserne på for-
skellige varer og tjeneste-
ydelser. Og fordi priserne 
kun er gået én vej, opad, så 
huslejen ud til at gøre det 
samme. I flere ejendomme 
kunne beboerne se frem til 
huslejestigninger på 8-10 
procent. Det skabte for 
mange lejere stor usikker-
hed om, hvorvidt de ville 
have råd til at blive boende.

Men i forrige uge landede 
et politisk flertal bestående 
af regeringen, SF, Enhedsli-
sten og Radikale en aftale, 
der lægger et loft på husleje-
stigninger i private lejeboli-
ger, så lejen maksimalt kan 
stige med fire procent om 
året de næste to år. 

Redningskrans
Aftalen kommer som en 
stor lettelse for beboerre-
præsentationen i ejendom-
men Langebohus, der indtil 
for nylig frygtede husleje-
stigninger på op til 10 pro-
cent.

– Loftet på fire procent 
de næste to år er en let-
telse for alle lejere hos os i 
Langebohus. Det giver den 
afklaring, vi ønskede, og 
særligt vigtigt muligheden 
for den enkelte lejer for at 
planlægge økonomi på den 
lange bane, siger Andreas 
Linsdell fra beboerrepræ-
sentationen, men tilføjer:

– Fire procent er meget, 
og det rammer nogle lejere 
rigtig hårdt, uden tvivl. 
Hvis aftalen går igennem, 
ser vi som lejere ind i en 

stigning fra 2022 - 2024 på 
godt 13%, hvis de nuværen-
de energipriser ikke vokser 
yderligere, og det er klart, 
at med de i forvejen høje 
priser på fødevarer, energi 
og leveomkostninger i Kø-
benhavn, så skal mange 
jonglere med deres hus-
holdningsbudgetter for at få 
enderne til at mødes. Vi for-
venter, at huslejestigningen 
vil påvirke antallet af fra-
flytninger i den kommende 
tid, men omfanget kender vi 
ikke endnu.

Også i ejendommen Ar-
tillerigården ser man med 
bekymring på udsigten til 
potentielle årlige husleje-
stigninger på fire procent.

– Bestyrelsen er utro-
ligt ked af, at lejere på en 
måde rammes dobbelt af 
inflationen - både gennem 
eksempelvis dagligvarer og 
energiudgifter, men også 
gennem huslejestigning. 
Derfor må vi også erkende, 
at selv om et loft på fire pro-
cent er en redningskrans, 
vil der desværre stadig 

være beboere, der vil blive 
meget presset økonomisk, 
siger Kimberly Fray, der er 
bestyrelsesleder i Artilleri-
gården, og fortsætter:

– Dertil kommer, at afta-
len giver private udlejere 
mulighed for at hæve lejen 
over de fire procent, hvis 
de kan dokumentere højere 
driftsudgifter sammenlig-
net med året før, og en hus-
lejestigning på fire procent 
ikke kan dække udgifterne. 
Så selv om vi er glade for, 
at der er givet en politisk 
håndsrækning, er der flere 
faktorer, der gør, at ikke alle 
vores beboere kan ånde let-
tet op.

3/4 flertal
Selv om regeringen med 
opbakning fra sine støtte-
partier har flertal for lejelof-
tet, er den endnu ikke helt 
hjemme. Normalt skal der 
gå 30 dage, fra et lovforslag 
bliver fremsat, til det kan 
blive tredjebehandlet og 
vedtaget, men indenrigs- 

og boligminister Christian 
Rabjerg Madsen (S) har 
indstillet lovforslaget til ha-
stebehandling. Det kræver 
imidlertid 3/4 flertal i folke-
tinget at give dispensation 
fra tidsfristen på 30 dage, 
og det betyder, at der skal 
hentes stemmer i den bor-
gerlige fløj.

Bliver forslaget ikke ha-
stebehandlet, er der stor 
sandsynlighed for, at det 
ikke kan nå at blive vedta-
get før en eventuel valgud-
skrivelse. Så kan det først 
blive behandlet, hvis de 
fire aftalepartier stadig har 
flertal på den anden side af 
valget. 

I et autoværksted fra 1950’erne har Mogens Dahl netop udvidet sit koncert-, 
kultur- og konferencehus med en ny sal

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Mogens Dahl 
Koncertsal
redaktion@bryggebladet.dk

I to år er der blevet hamret 
og banket i gården i Snor-
resgade, men nu er Mogens 
Dahl langt om længe klar 
til at vise sin ‘lille ny’ frem. 
I et gammelt autoværksted 
i bunden af gården er ind-
rettet en helt ny koncertsal 
med 4,5 meter til loftet og 
plads til mellem 140 og 180 
gæster. 

Selv om der er langt fra 
olieskift og undervognsbe-
handlinger til bygningens 
nye funktion som ramme 

om koncerter, foredrag, 
arrangementer og design-
events, så har Mogens Dahl 
alligevel valgt at sende et 
nik til bygningens og byde-
lens industrielle fortid i kon-
certsalens navn: Garage. 

På taget af Garage er 
etableret en tagterasse med 
plads til 150 gæster.

Læs mere på:  
mogensdahl.dk 
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Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Islands Brygge er en af de fedeste 
bydele i København, hvis ikke i hele 
Danmark. Det ved alle, der bor her, 
naturligvis godt. Skulle man være i 
tvivl, kan man bare se på de mange 
mennesker, der valfarter hertil, sær-
ligt i sommerhalvåret, når Bryggen 
tager sig ekstra godt ud. Er man sta-
dig ikke overbevist, kan man kaste 
et blik på boligpriserne; selv i det 

nuværende boligmarked. Alle vil gerne bo her, og de, 
der allerede gør, ved, hvor priviligerede de er.

Men Bryggens charme er mere end dens unikke be-
liggenhed mellem blåt og grønt. Bryggens DNA findes 
i kultur- og butikslivet. I bolig-, grundejer,- handels- og 
idrætsforeninger. Og ikke mindst blandt aktivister og 
ildsjæle i borgerforeningerne, hvad enten de kæmper 
for nattero, naturbeskyttelse eller for sammenhængs-
kraft i bydelen. Det er fællesskaberne, der gør Bryg-
gen unik. Men Bryggens fællesskaber afhænger af 
Bryggeboerne.

I årevis har Bryggens Fødselsdag været et årligt 
tilbagevendende højdepunkt, hvor erhvervsdrivende, 
foreninger og helt almindelige bryggeboere i fælles-
skab har skabt en byfest i hjertet af bydelen. Det har 
vi kunnet takke en hård kerne af hårdtarbejdende, fri-
villige ildsjæle for. Men når disse ildsjæle trækker sig 
tilbage af forskellige årsager, skal nye ildsjæle træde 
til. Ellers mister vi vores traditioner. Ligesom vi mister 
de butikker, vi ikke handler i, og vi mister det forenigs-
liv, vi ikke deltager i. Vi mister de ting, vi ikke tager 
ejerskab over.

Det samme gør sig gældende for de foreninger, der 
kæmper for bydelens udvikling. Det være sig for grøn-
ne åndehuller og fællesskaber, for beskyttelse af vores 
fælles naturområder, for livability i de nye byområder 
eller for en Havnepark, der føles som et aktiv snarere 
end en belastning for bydelen. De kampe kan ikke ta-
ges af enkeltpersoner. Det kræver opbakning og delta-
gelse fra os allesammen.

LEDER

Bryggen har brug  
for Bryggen
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Lejere lettede over lejeloft
Beboerne i flere udlejningsejendomme fik en håndsrækning, da der i 
forrige uge blev indgået en politisk aftale om at sætte loft over, hvor meget 
huslejen må stige de næste to år. Men selv en stigning på fire procent kan 
vælte læsset for nogle beboere

Mogens dahls Garage

Knopskydning. Efter to års 
byggearbejde har Mogens 
Dahl åbnet sin anden kon-

certsal Garage i et gam-
melt autoværksted.

Lejerne i blandt andet 
Langebohus holder 

vejret og håber på, at 
et lovforslag om et 

huslejeloft på fire pro-
cent om året de næste 

to år kan nå at blive 
vedtaget, inden der 

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

Kigkurren skal være et 
grønt og rekreativt åndehul 
midt på Bryggen. Det har 
Islands Brygges Lokalråd 
plæderet for i årevis med 
opbakning fra Amager Vest 
Lokaludvalg. Derfor fore-
slår lokaludvalget nu i sine 
ønsker til de budgetforhand-
linger, der finder sted på 
rådhuset i denne uge, at der 
skal sættes halvanden mil-
lion kroner af til at lave en 
helhedsplan for Kigkurren. 

Lommepark
En begrønning af Kigkur-
ren er allerede begyndt 

på græsrodsniveau. I godt 
halvandet år har en gruppe 
frivillige ildsjæle knoklet for 
at transformere den triste 
tomte på Kigkurren, hvor 

Københavns Hestedrosche 
lå indtil for få år siden, til en 
grøn, spirende og levende 
byhave. Blandt andet med 
opbakning fra Amager Vest 
Lokaludvalg, der har lejet 
grunden i tre år og stillet 
den til rådighed. Men træ-
erne vokser jo ikke ind i 
himlen. I hvert fald ikke på 
tre år. Derfor håber lokalud-
valget og lokalrådet, at de 
kan overbevise politikerne 
på rådhuset om at investere 
i en mere langsigtet plan for 
området.

ikke nok med 
plantekasser
Det håbede de imidlertid 
også sidste år, hvor Kigkur-
ren også var på bordet ved 
budget forhandl ingerne. 

Men dengang blev det i ste-
det besluttet at oprette en 
ny pulje på i alt ti millioner 
kroner ‘til fremme af grøn-
ne bylivsgader’. Puljen skal 
‘skabe mulighed for, at der 
på udvalgte veje/gader kan 
nedlægges parkeringsplad-
ser til biler, etableres plan-
tebede eller gadetræer, luk-
kes for indkørsel i én eller 
begge ender og etableres 
delebilspladser og cykelsta-
tiver’.

Men puljens formål står 
slet ikke mål med lokal-
udvalgets ambitioner for 
Kigkurren. I sit indspil til 
budget forha nd l i nger ne 
skriver Amager Vest Lokal-
udvalg således: “Desværre 
ser lokaludvalget ikke, at 
ambitionen om en grøn 
omdannelse af Kigkurren 
er foreneligt med penge til 
plantekasser og cykelstati-
ver. Vi ser et potentiale for 
et grønt område til gavn for 
alle”.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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OPNÅ DIN 
DRØMMEFRISURE 

MED HAIRTALK 
EXTENSIONS

Drømmer du om et langt, smukt 
hår med masser af fylde? Vil du 
have et naturligt look, hvor det 

hverken kan mærkes eller ses at 
du har extensions? 

Hos ZENZ kan du få påsat ægte 
hår af den absolut mest luksuriøse 

slags. Vi bruger udelukkende 
ægte hår af den bedste kvalitet 
og anvender markedets mest 
skånsomme metode helt uden 
nogen form for skadelig kemi. 

Læs mere om ZENZ og hvilke 
behandlinger vi tilbyder på  

www.zenz.dk

FYLDE, LÆNGDE 
OG NATURLIG 
FORANDRING

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

Lokaludvalg vil have halvanden 
million til grøn Kigkurren
Pulje til grønne bylivsgader er ikke 
tilstrækkelig til at realisere Amager 
Vest Lokaludvalgs vision om en grøn 
omdannelse af Kigkurren. Derfor 
har lokaludvalget i sit indspil til de 
igangværende budgetforhandlinger 
foreslået, at der sættes halvanden 
million kroner af til en helhedsplan 
for området

Både plante- og kul-
turlivet spirer allerede 
på droschegrunden 
på Kigkurren. Men 
Islands Brygges Lokal-
råd og Amager Vest 
Lokaludvalg har langt 
større grønne ambitio-
ner for området.

JEG HJÆLPER  
DIG VIDERE FRA...

LIFE & STRESS  
COACH KASTRUP

Helle Themsen 
    +45 42204444

OGSÅ ONLINE  FORLØB

Stress og udfordringer i f.eks. arbejds- 
forhold, ved personlige livsforandringer
Lavt selvværd / Selvtillid

Tankemylder / Overtænkning / Angst

Negative tanker kontra positive tanker

Eksamenspres

Tlf: +45 4220 4444   I   www.stresscoachkastrup.dk
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Nyt kunstgræs til Hekla koster  
mellem 24 og 74 millioner kroner
En ny 11-mands bane eller fuld konvertering af hele Heklas græsareal til 
kunstgræs. Det er de to muligheder for nye kunstgræsbaner, der er på 
bordet, når politikerne i denne uge forhandler om budgettet for 2023. 
Begge løsninger er hundedyre

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Der kan være nye kunst-
græsbaner på vej til bold-
klubben Hekla i 2025. Ved 
budgetforhandlingerne sid-
ste år blev der afsat penge 
til en såkaldt screening, 
der skulle afdække behov 
og muligheder for at udvide 
Hekla park med mere kunst-
græs. Nu skal politikerne så 
tage stilling til, hvilken af to 
forskellige løsninger, hvis 
nogen, de vil sætte penge 
af til, når budgettet for 2023 
bliver forhandlet på plads i 
denne uge. 

Hele molevitten
Den første og mest enkle 
mulighed er at anlægge 
endnu en 11-mandsbane 
på den modsatte side af 
boldklubbens klubhus i for-
hold til den eksisterende 
kunstgræsbane. Den anden 
- langt mere radikale - løs-
ning er at konvertere hele 
det store græsareal syd for 

klubhuset til et stort sam-
menhængende kunstgræs-
areal, der så kan opstreges 
løbende og disponeres til 
skiftende behov for bane-
størrelser. Sidstnævnte løs-
ning vil give en væsentligt 
større kapacitet. Så stor, at 
det potentielt kunne være 
muligt for andre foreninger 
at bruge arealet til eksem-
pelvis amerikansk fodbold. 

dispensation fra 
fredning
Som det allerede viste sig, 
da Heklas første kunst-
græsbane skulle bygges, er 
det langt fra ukompliceret 
at bygge til på Hekla Park. 
Området er fredet, og der-
for skal der gives dispen-
sation fra fredningen, før 
man overhovedet kan gå i 
gang med arbejdet. Dertil 
kommer, at arealet, ligesom 
meget af Amager Fælled, 
ligger på gammel losse-
pladsjord. Derfor skal der 
først fjernes et lag af den 
forurenede jord og derefter 
laves cementstabilisering. 

Det kræver yderligere dis-
pensationer fra fredningen. 
Og så er det dyrt. 

Selv hvis politikerne be-
slutter at gå videre med den 
nemme løsning, en enkelt 
ny 11-mands bane, vil det 
ifølge forvaltningens bereg-
ninger koste 24,6 millioner 
kroner alene til anlæg. Der-
til kommer 0,6 millioner 
kroner til årlig drift. Til 
sammenligning kostede 
den første kunstgræsbane 
12 millioner plus en ekstra 

buffer på fem millioner. 
Går politikerne all-in og 

vælger at lægge kunstgræs 
på hele det store areal, sti-
ger prisen selvsagt tilsva-
rende. Regningen for den 
løsning løber ifølge forvalt-
ningen op i 74,6 millioner 
kroner til anlæg og 1,2-1,8 
millioner til drift.

der kan være flere 
kunstgræsbaner på 

vej til Hekla Park. Men 
prisen bliver høj.

Ny metro: en kort 
eller en lang
En kommende ny metrolinje er 
rykket nærmere. Københavns 
Kommune har sendt to forslag til 
linjeføringen i offentlig høring og 
afholder flere borgermøder for at få 
input fra københavnerne. Én af de to 
muligheder vil give Islands Brygge 
endnu en metrostation

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

Fra 2035 bliver det muligt at 
stige på metroen fra en ny 
station i Havnestad. I hvert 
fald hvis politikerne på hen-
holdsvis rådhuset og Chri-
stiansborg finder den store 
tegnebog frem og vælger 
at arbejde videre med den 
mest omfattende af de to 
mulige linjeføringer for næ-
ste etape af den københavn-
ske metro, M5, som kom-
munen netop har fremlagt.

Amagerrundfart 
Dét forslag vil føre metroen 
fra hovedbanegården under 
havnen til Islands Brygge, 
hvor der efter planen skal 
bygges et nyt stop i nærhe-

den af Bryggebroen. Herfra 
fortsætter metroen under 
Amager Fælled til DR Byen 
og videre mod nord, hvor 
den slår vejen forbi Amager-
brogade, Lergravsparken, 
Prags Boulevard og Refsha-
leøen, inden den fortsætter 
ud på den endnu ikke eksi-
sterende Lynetteholm.

snittet
Dermed løser denne linje-
føring et presserende pro-
blem for den eksisterende 
metro. Nemlig det kapaci-
tets-udfordrede havnesnit. I 
de kommende år stiger an-
tallet af brugere af metroen 
så meget, at det inden længe 
bliver vanskeligt at få plads 
i metroen på strækningen 
under havneløbet mellem 
Kongens Nytorv og Chri-

AB Leif 
støtter 
Bryggebladet  
- fordi en 
fælles avis er 
vigtig for vores 
lokalsamfund.

Støt lokalt
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stianshavn. Og det duer jo 
ikke. Derfor er det en høj 
prioritet hos flere politikere 
at få lavet en ny metrofor-
bindelse under havnen, der 
kan tage noget af trykket 
fra den eksisterende. 

Samtidig forbinder denne 
linjeføring også alle de ek-
sisterende metrolinjer ved 
henholdsvis Hovedbanegår-
den, DR Byen og Lergrav-
sparken. Desuden er det 
muligt at forlænge linjen til 
Forum, Stengade på Nørre-
bro samt Rigshospitalet og 
Østerport. Det er også en 

mulighed for linjen at tage 
endnu en tur under havnen 
tilbage til Lynetteholm, 
hvorved der vil blive tale om 
endnu en metroring.

Til gengæld er den dyr. 
Ifølge Københavns Kom-
mune løber denne løsning 
op i en pris på omkring 14 
mia. kroner i 2020-priser.

Lille Lynetteholmslinje
Den anden mulige linjefø-
ring, der er sendt i høring, 
er en lille kort sag med kun 
fire stationer. To planlagte 

stop på Lynetteholm bliver 
forbundet med Cityringen 
på Østerport med kun ét 
yderligere stop på Refshale-
øen. Denne model forbinder 
kun den nye metro med én 
af de tre eksisterende me-
trolinjer. Og ifølge Køben-
havns Kommune løser den 
heller ikke problemet med 
det overbelastede havne-
snit.

Til gengæld er den billi-
gere. Den nye linje med fire 
nye stationer koster ifølge 
Københavns Kommune 5,5 
mia. kr. (2020-priser). 

Bliv hørt og bliv kørt
De to forslag til en kom-
mende metro er nu sendt i 
offentlig idéfasehøring, og 
høringsperioden er fordob-
let fra de normale fire uger 
til otte uger, så den varer fra 
5. september til 31. oktober. 
I den periode har alle mulig-
hed for at give deres besyv 
med om alt fra linjeføring, 
placering og indretning af 
stationer til hvilke lokale 
hensyn, der bør tages til 
eksempelvis legepladser og 
grønne oaser, eller hvilke 
særlige miljøhensyn, der 
bør tages, inden byggeriet 

går i gang. Høringen finder 
som altid sted på kommu-
nens digitale høringsplat-
form blivhoert.kk.dk.

Borgermøde
I forbindelse med høringen 
bliver der afholdt to borger-
møder om den nye metro-
linje. 

28. september inviterer 
Københavns Kommune til 
borgermøde om M5 i Kul-
turhuset Islands Brygge, 
hvor der er mulighed for 
at høre mere om og stille 

spørgsmål til de forskellige 
forslag til stationsplacerin-
ger og øvrige byggepladser, 
der kan blive nødvendige. 
Der bliver også holdt et di-
gitalt borgermøde torsdag 
d. 6. oktober. Nærmere 
program følger på metrolin-
jem5.kk.dk, når høringen 
starter.

Indsend høringssvar til de 
to planlagte metrolinjer på 
blivhoert.kk.dk til og med 
31. oktober. Info om de to 
borgermøder 28. september 
og 6. oktober på  metrolin-

jem5.kk.dk

NYHEDER

deN videRe  
PRoces FoR M5:

n Otte ugers idéfasehøring 
fra uge 36 til uge 44

n 28. september: Bor-
germøde i Kulturhuset 
Islands Brygge

n 6. oktober: Online bor-
germøde

n 31. oktober: Idéfasehø-
ring slutter

n 1. kvartal 2023: Politisk 
behandling af hvidbog 
over høringssvar til idé-
fasen

n Efterfølgende skal 
forligskredsene bag Ly-
netteholm i henholdsvis 
Folketinget og Køben-
havns Borgerrepræsen-
tation beslutte, hvilken 
linjeføring for M5, der 
skal undergå en miljø-
konsekvensvurdering.

n 2023-2024: Udarbejdelse 
af miljøkonsekvensrap-
port, der afsluttes med 
otte ugers offentlig 
høring. Efterfølgende 
forventes det, at der ved-
tages en anlægslov og 
udstedes myndighedstil-
ladelse til projektet

n 2025: Udbudsprojekte-
ring og udbud

n 2026-2034: Anlægsfase
n 2035: Metrolinje M5 

forventes taget i brug

Kilde: Københavns  
Kommune

M5 orange er en kort og billig 
løsning med det primære for-
mål at forbinde Lynetteholm 
med metronettet.

M5 lilla sender metroen 
en tur tværs gennem 
det nordlige Amager 
og giver blandt andet 
Islands Brygge en ny 
station. Metroen kan på 
sigt forlænges gennem 
Frederiksberg, Nørrebro 
og Østerbro.

SAML PLASTIK  
I NATUREN OG  
BYT TIL SUSHI

Alt for meget plastik ender i naturen. 
Derfor inviterer Letz Sushi til Pant Z Dag - en dag, hvor du 

 kan samle plastik i naturen og bytte til lækker sushi!
Vær med til Pant Z Dag den 17. september 2022 

på World Cleanup Day. 

*Rabatten gælder tirs-tors fra d. 23/8 t.o.m. d. 15/9. Gælder ikke i Tivoli Food Hall og  
bestillinger via Wolt og Takeout. Kan ikke kombineres med andre rabatter/tilbud.

VI FEJRER PANT Z MED 

15% 
RABAT TIRS-TORS
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Her i AB 
Gullfoss 
læser vi 
Bryggebladet

Bryggens fødselsdag 
aflyst igen i år
For tredje år i træk bliver der ingen fødselsdagsfejring 
for Bryggen. Mangel på både tovholder og frivillige har 
umuliggjort planlægningen af den traditionsrige dag

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

Det har i årevis været en 
lige så fast tradition som 
jul og påske. Første lørdag i 
september bliver Bryggens 
fødselsdag markeret med et 
brag af en gadefest og mar-
kedsdag. I år fylder bydelen 
117 år, men dagen bliver 
forbigået i stilhed. Det har 
nemlig ikke været muligt 
at finde frivillige kræfter, 
der kunne løfte den store 
opgave, det er at arrangere 
bydelsfesten.

– Flere af de frivillige, 
der har udgjort den hårde 
kerne, som plejer at stå for 
arrangementet, har ikke 
haft den tid eller det over-
skud, det kræver, forklarer 
Julie Stokholm, der er for-
mand for Islands Brygge 
Handelsstandsforening, og 
uddyber:

– De er selv erhvervsdri-
vende, der har knoklet - og 
stadig knokler - for at holde 
gang i deres egne virk-
somheder efter to år med 
corona-nedlukninger og re-
striktioner. Flere har også 
lagt tid og arbejde i andre 
ting, der så blev aflyst på 
grund af corona. Og på det 
tidspunkt, hvor det skulle 
besluttes, om man ville 
planlægge fødselsdagsfe-
sten, vidste ingen, om det 
var endnu et arrangement, 
der kunne risikere at gå i va-
sken, og et stort stykke fri-
villigt arbejde kunne ende 
med at være til ingen nytte.

Også Kulturhuset Islands 
Brygge, der normalt spiller 
en meget stor organistato-
risk rolle, måtte indtage en 
mere tilbagetrukket rolle 

i planlægningsarbejdet i 
år, fordi huset stod midt en 
større omstrukturering i 
foråret. Trods ihærdige for-
søg fra handelsstandsfor-
eningen lykkedes det ikke 
at mobilisere nye frivillige 
tidsnok til, at årets fejring 
kunne blive realiseret. 

Godkendelser og 
tilladelser
Det er nemlig ikke nogen 
smal sag at arrangere en 
stor bydelsfest. Julie Stok-
holm peger blandt andet på 
det store arbejde, det kræ-
ver, alene at få diverse tilla-
delser på plads.

– Vi skal have tilladelse 
til at spærre gaden af, og 
der skal flyttes biler. Dertil 
kommer en masse sikker-
hedskrav. Og der kommer 
hele tiden nye krav til. 

Dét arbejde kræver en en-
gageret tovholder, der har 
tid og mod på at tage opga-
ven på sig. Det gør sig i øv-
rigt også gældende for næ-
ste års fødselsdagsfest, selv 
om handelsstandsforenin-
gen har forsøgt at tænke 
kreativt for at gøre opgaven 
mere overkommelig.

– Vi har gjort os mange 
tanker om, hvordan vi kun-
ne gøre det anderledes eller 
mere simpelt. Vi kunne ek-
sempelvis involvere nogle 
af de lokale foreninger som 
fodboldklubben eller spej-
derne, forklarer Julie Stock-
holm og fortsætter: 

– Vi har også talt om at 
flytte festen ned på havne-
fronten for at undgå at skul-
le søge tilladelse til at spær-
re gader af. Men vi skal 
også være opmærksomme 
på ikke at flytte festen for 

langt væk fra butiksgader-
ne. Det kræver meget af 
de erhvervsdrivende at del-
tage, så hvis der skal være 
en idé i det for dem, skal de 
jo også have noget salg ud 
af det.

søges: ildsjæle
Julie Stokholm har for-
trøstning til, at Bryggens 
fødselsdag nok skal vende 
tilbage næste år. Men det 
kræver, at flere lokale mel-
der sig på banen.

– Der skal være nogle 
ildsjæle, der vil lægge kræf-
ter i det. Det har vi des-
værre ikke i handelsstands-
foreningen på nuværende 
tidspunkt. I kølvandet på 
corona har folk for travlt, 
og de har ikke penge. Så 
Bryggens beboere må me-
get gerne være med; det 
behøver ikke kun være er-
hvervsdrivende, siger hun 
og fortsætter:

– Jeg regner med, at vi 
indkalder til et møde i ja-
nuar, hvor folk kan komme 
og være med. 

 Tidligere har Bryggens 
fødselsdag været et 

tilløbsstykke for hele by-
delen hver september. 
Men to år i træk satte 
corona-pandemien en 

stopper for løjerne. I år 
er festen for tredje gang 
aflyst på grund af man-
gel på frivillige kræfter 

og usikkerhed om, 
hvorvidt festen kunne 

gennemføres.



Siden vi på Bryggebladet 
søsatte vores 
støtteindsamling for 

14 dage siden, har 137 
bryggeboere støttet med både 
store og små bidrag. Derudover 
har adskillige foreninger også 

valgt at indrykke støtteannoncer i 
dette nummer af Bryggebladet.
Her på bladet er vi uendeligt 
taknemmelige for, at så 
mange af jer, vores læsere, 
tilkendegiver, at vores lille avis 
betyder nok for jer til, at I vil 

kæmpe for at bevare den. Vi 
mener nemlig også selv, at den 
er værd at kæmpe for, og at 
Bryggen ville være fattigere 
uden sit lokalblad.

Men kampen er ikke slut, og 

Bryggebladets overlevelse er 
endnu ikke garanteret. Derfor 
håber vi inderligt, at endnu 
flere vil hjælpe med at sikre, 
at Islands Brygge også har en 
lokalavis fremadrettet ved at give 
et valgfrit støttebidrag på:

MobilePay

44 28 00
eller ved bankoverførsel til

Reg. 3409 Konto: 13470774
*Indsamlingen er anmeldt til og godkendt af Indsamlingsnævnet.

gaNgE Tak

SæRligT Tak Til:
Genbryggen, AB Gullfoss, AB Leif og 

Bryggen For Alle
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BRYGGEN FOR ALLE 
Facebook-gruppen

Nej tak til Soundboks-støj på Islands Brygge
elsker Bryggen og støtter Bryggebladet!

Alle skal være her - alt skal ikke
Tak fordi I viser hensyn på

udendørsarealerne!

svend Åges juridiske aldersskifte
Mens der tales meget om kønsskifte, 
hører aldersskifte indtil videre kun til i 
fiktionen. I sin debutnovelle ”Bytteren” 
udforsker bryggebo Bjarne Klausen, 
hvordan man slipper af sted med at 
skifte alder. Eller snarere ikke slipper 
af sted. Sammen med en række 
andre forfatterspirer er han med i 
novelleantologien ”Inderst Inde”

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

Der er i hvert fald én ting, 
forfattertalentet Bjarne 
Klausen har til fælles med 
den store, danske forfatter 
Leif Panduro: Begge har 
været tandlæger i Esbjerg. 

– Panduro skrev ud fra no-
get, man kunne kalde ”tand-
lægens æstetik”, forklarer 
den 68-årige tandlæge 
Bjarne Klausen, der for et 
par år siden gik på pension 
og byttede det sydvestjyske 
ud med en lækker lejlighed 
på Islands Brygge.

– På Panduros tid lavede 
man tandfyldninger ved 
først at fylde for meget på og 
så hakke tanden fri. Lidt li-
gesom en billedhugger, der 
finder en stor blok og ser en 
rytterstatue for sig derinde 

et sted. Sådan skrev Pand-
uro, fyldte for meget på og 
forkortede bagefter.

Ungdommen bor lige 
ved siden af
Bjarne Klausen har inviteret 
på kaffe i sin lejlighed højt 
oppe i et af Havnevigens tre 
tårne. Emnet er tandlægens 
nye rolle som novelleforfat-
ter. Engang sidste år hørte 
han om en novellekonkur-
rence fra forlaget Lykkedal. 
Forfattere in spe fra land og 
rige blev hidkaldt til frit at 
fabulere ud fra de to ord ”in-
derst inde”. 

Den pensionerede tand-
læge tyggede en rum tid på 
de to ord. Et sted, måske in-
derst inde, måske ansporet 
af den brede udsigt ud over 
Amager Fælled fra brygge-
lejligheden, fandt Klausen 

en ide. Hvorfor ikke skrive 
en historie om en 67-årig 
mand, der bytter CPR-num-
mer - og dermed tilværelse 
- med en 19-årig knægt fra 
nabolaget.

– Det er et stykke satire 
over det med bare uden vi-
dere at acceptere, at folk er 
det, de siger, de er, forklarer 
Klausen.

– Det med ”inderst inde” 
fik mig til at tænke på de 
mange mennesker, der i 
vore dage føler sig som no-
get andet, end de er. Jeg har 
ikke selv erfaringer med at 
ville skifte køn, men jeg kan 
godt sætte mig ind i det med 
at ville være noget andet. 
For eksempel være yngre, 
når man er på min alder.

skriveskelettet
Bjarne Klausen tøver ikke 
med at indrømme, at han al-
tid har haft lyst til at skrive 
fiktion. Men indtil nu er det 
mest blevet til tandlægefag-
lige oversættelser og popu-
lærvidenskabelige artikler. 
En anden stor passion er 
historien; den med det store 
H. Klausen barsler med en 
historisk roman, der fore-
går i et videnskabeligt miljø 
i 1800-tallets Danmark. 
Men foreløbig får novelle-
kunsten første prioritet. 

– Min skriveproces er fak-
tisk omvendt af Panduros 
og billedhuggerens. Jeg har 
stort set novellen inde i ho-
vedet, inden jeg begynder 

at skrive, siger Klausen.
Han har faktisk en hel no-

vellesamling på trapperne, 
som han håber, at et forlag 
vil bide på. 

– Jeg starter derimod pro-
cessen med bare at skrive, 
så jeg har et skelet at gå ud 
fra. Derefter begynder jeg 
at fylde på med detaljer. 

det man gør er den 
man er
Den ungdomshungrende 
hovedperson Svend Åge 
fra novellen ”Bytteren” har 
ikke andet til fælles med sin 
ophavsmand end alderen. 

– Jeg er så blevet 68 i 
mellemtiden, griner Bjarne 
Klausen. 

Men pointen om forfatte-
res fiktive personer har en 

dybere forbindelse til no-
vellen. I ”Bytteren” skriver 
19-årige Malte, indkapslet i 
den 67-årige krop, der tidli-
gere tilhørte Svend Åge, sig 
ind på tyskstudiet på univer-
sitetet. Her forsøger hans 
medstuderende at slette et 
værk fra pensum, fordi dets 
forfatter Siegfried Lenz var 
soldat for nazisterne. Som 
sideargument nævner de, 
at han som 90-årig i øvrigt 
ikke kan skrive relevant om 
kærligheden. 

Kort sagt bliver forfat-
teren i Klausens novelle 
‘cancelled’, dømt på forhånd 
ud fra den, han er. Eller ret-
tere, hans ungdoms hand-
linger bliver gjort til en 
uslettelig del af den, han i 
de studerendes øjne er i dag 
– handlinger, der dermed 

følger med ham ud i fylde-
pennens spids og helt ned 
på romanpapiret. 

Flere noveller på 
trapperne
Bjarne Klausen har gang 
i flere noveller, nok til en 
samling, som han håber at 
få et forlag med på. De bæ-
rer titler som ”Tjeneren”, 
”Vikaren” og ”Tyven”, og 
handler alle om personer, 
der havner i uventede og 
overraskende situationer. 
På grund af konkurrencens 
igangsættende ord ”inderst 
inde” var ”Bytteren” uka-
rakteristisk for Bjarne Klau-
sens måde at få ideer på.

– I ”Bytteren” skulle jeg 
jo skrive om noget bestemt. 
I de andre noveller er ide-
erne mere kommet til mig.

Novellesamlingen ”In-
derst inde” er lige udkom-
met på forlaget Lykkedal. 
Den markedsføres som ”28 
medrivende noveller af 28 
fantastiske forfattere”. Om 
deres gennemsnitsalder 
også er 28, melder historien 
ikke noget om. Men Bjarne 
Klausen trækker formentlig 
hverken antologiens gen-
nemsnitsalder eller kvali-
tetsniveau nedad. 

Med undtagelse af 
alderen har Bjarne 
Klausen ikke noget 
til fælles med ho-
vedpersonen i hans 
novelle.

Ved du, at der på Bryggen ligger en 
90 år gammel roklub, som også er for 
de unge? Den hedder ARK, Amager 
Ro- og Kajakklub.
Her er vi en masse glade medlemmer 
i alle aldre, der hver dag ror, træner, 
løber, tager på ferieture sammen 
og alt muligt andet, for det sociale 
betyder lige så meget som det fysiske.
Roning er også for de unge. Vi har en 
god ungdomsafdeling, hvor børn og 
unge kan komme og ro. Men vi laver 
også meget andet end at ro. Vi har 
fællesspisning, dags- og weekendture 
i andet ro-farvand og lidt kaproning, 
vi deltager i den traditionelle Amager 
Regatta, her præsenterede vores 
ungdomsroere ARK i flotteste stil.
Vi har i år søgt og fået penge af Hempel 
Fonden, så vi kan lave endnu mere med 
vores ungdomsroere, og vi vil gerne have 
endnu flere unge medlemmer.

For at ro robåd skal man være mindst 
12 år, for at ro kajak skal man være 
8 år, kunne svømme 600 meter og 
kunne lide at være ude, lave noget 
sammen med andre, ikke være bange 
for at få vabler i hænderne og sved 
på panden.
Vores ungdomsafdeling har roere op 
til 23 år, og det er aldrig for sent at 
starte.
Vi ror hver torsdag kl 16.30, hvor vi 
mødes og gør bådene klar, ror en tur i 
havnen og ser byen fra vandsiden og 
slutter med at vaske bådene og måske 
hoppe en tur i havnen eller spise 
sammen.
Om vinteren er der indendørs træning 
to gange om ugen og svømning en 
gang ugentligt.

Skriv til inriggerungdom@arok.dk... 
hvis du vil prøve at ro.

En sport dEr ka’ nogEt



14.5 Familiekoncert: 
Gunni Torp Band
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Svend Højen Burchardt 
og Philip Thinggaard
redaktion@bryggebladet.dk

Kuglerne flyver højt, og 
stemningen flyver endnu 
højere. Vi er til årets Kø-
benhavn Åben Pétanque-
festival på Islands Brygges 
havnefront. De godt 400 dy-
stende kuglekastere er svæ-
re at overse sådan en lørdag 
eftermiddag i timerne efter, 
en længe ventet regn har 
lagt sig. Det lykkes alligevel 
for en distræt jogger at være 
uopmærksom på løjerne. I 
sin runner’s high sjosker 
han intetanende i tennis-
sko tværs gennem 3-4 af de 
baner, hvor kvartfinalerne i 
double udkæmpes. 

Grisen ude af position
Den uforudsete hændelse 
med joggeren giver et min-

dre sus gennem det lille, 
men fokuserede publikum. 
De få fans på sidelinjen ved, 
hvor lidt der skal til for at 
bringe en præcisionssø-
gende kuglekaster ud af fat-
ning. Måske skal den store 
regelbog ligefrem graves 
frem? For hvad nu hvis jog-
geren jokker på én af stål-
kuglerne? Hvem får lov at 
genplacere grisen, hvis han 
sjutter i dén? 

Høj eller lav er 
spørgsmålet
I pétanque er grisen den 
lille lette kugle lidt min-
dre end en bordtennisbold, 
som man kaster den større 
tunge kugle efter. Stålkug-
lerne flyver i dag højt, fordi 
formiddagen bød på massiv 
regn. Det har gjort gruset 
tilpas mørt til, at kuglen 
ikke ruller så forudsigeligt 
som normalt. Den skal der-
for helst kastes højt, så den 
får mindre rul. 

Eller skal den? Jeg bliver 
straks klogere, hjulpet godt 
på vej af et par af de over-
raskende mange svenske 
deltagere. Regnen danner 
huller og fordybninger i un-
derlaget, får jeg forklaret, 

som man bedst undgår med 
et lavtflyvende og mere rul-
lende kast. 

– Man må tilpasse sig for-
holdene, siger svenske Bill 
Jakobsson, der har krydset 
sundet mange gange for at 
deltage i yndlingsstævnet 
København Åben.

elsket i fire årtier
Hvis lodtrækningen, som 
det er sket for Jakobssons 
hold, har givet dig én af 
banerne foran kulturhuset, 
rager der ovenikøbet grene 
ind over banen. De kan hive 
fat i de mere højtflyvende 
kuglestød. 

Bill Jakobsson står klar 
med sine to makkere til 
kvartfinalen i søndagens 
tripleturnering, hvor den 
nye normale danske tørke-
sommer er vendt tilbage.

– I går havde vi handsker 

på. I vådt vejr bliver hænder-
ne for bløde, og kuglen kan 
sidde fast i hånden. I dag er 
hænderne hårde og tørre 
igen, pointerer Bill Jakobs-
son, som også underviser i 
pétanque hjemme i Malmø.

Lært det af svenskerne
Lars Refn har været med 
helt fra starten, da den før-
ste København Åben rul-
lede over plænen i Hammer-
haven i 1983. Faktisk var 
han med blandt de første, 
der overhovedet spillede 
pétanque i Danmark, i Kon-
gens Have i begyndelsen af 
1970’erne.

– Dengang kom det fra 

Sverige. Vi var meget inspi-
reret af deres turneringer, 
det havde været i gang me-
get længere derovre. De-
res Prins Bertil var meget 
frankofil og præsenterede 
det for svenskerne allerede 
i 1940’erne.

Lars Refn er bladtegner 
og fik sin hang til pétanque 
som barn, hvor han boede 
i Frankrig. Han har sågar 
udgivet en bog om det 
spil, han betegner som en 
gentlemansport. 

Åben betyder virkelig 
åben
Festivalen er også elsket, 
fordi landsholdsspillere fra 
ind- og udland spiller side 
om side med halvsnalrede 
kugleentusiaster. Den flade 
struktur gør også, at nogle 
deltagere har et bredere tek-
nisk repertoire end andre.

Bill Jakobsson har i dag 
nået kvartfinalen sammen 
med sine to makkere. De 
har tydeligt taget under-
dog-rollen på sig, oppe mod 
et hold, der blandt andet 
tæller en mand ved navn 
Freddie Tapper, som skulle 
være særligt skarp med et 
par øl i blodet.

Hårdført folkefærd
Pétanque-folket er hård-
føre mennesker. De spiller 
i næsten al slags vejr. Og de 
tilpasser sig især forholde-
ne i København Åben, hvor 
det hele er lidt løssluppent. 
Der opstår stemning om-
kring kuglerne på Islands 
Brygge og omkring grillen 
og baren. Det er en fest af 
et noget andet brand end 
det sædvanlige Soundbox 
og bar overkrop, som man 
ser det meste af sommer-

PéTaNquE

svenskerne ruller 
kugler og kaster 

efter grise på 
Bryggen

København Åben har siden 1983 
kaldt sig en pétanquefestival og ikke 
en pétanqueturnering. Stemningen 

skal nemlig være i højsædet snarere 
end det seriøse regelrytteri i en 
sport, der nemt kan forfalde til 

pernitten teknik og detaljer. Siden 
2008 har Bryggen lagt grus til en 

begivenhed, der er elsket, især blandt 
svenske pétanque-entusiaster

Åben. København 
Åben tiltrækker 
både landsholds- 
og hyggespillere.

Med Pastis i 
glasset og béret 
på issen rykker et 
stykke Frankrig 
ind på Bryggen.
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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. 

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 
 

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

Grundlagt 1987

 

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

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,-)

www.bryggebladet.dk 

find os på:

halvåret. Her langes der 
fadøl og Pastis over disken 
til lyden af Pink Floyd eller 
”Jeg vil la’ lyset brænde, og 
la’ min dør stå på klem”. 
Flaskespil 50 kroner, står 
der på et skilt. Eftermid-
dagens hyggedisciplin ser 
ud til at være overtegnet, 
hvis man ser ud over de 
mange glade mennesker 
med kugle i hånd på de 
120 pétanque-baner à 14x5 
meter på grusunderlaget 
omkring kulturhuset og i 
havneparken.

stemningen delvis 
importeret 
Mest overraskende er det 
måske, at halvdelen af de 
godt 400 kugleentusiaster 
er svenskere. De har det 
høje humør med sig til den 
39. udgave af København 
Åben. Nogle af dem har væ-

ret her siden torsdag, får jeg 
at vide flere gange. 

Jeg bliver hurtigt nys-
gerrig efter, hvad der mon 
trækker de mange sven-
skere til Bryggen hvert år. 
Hjernen, den gamle stereo-
typ, går på automatpilot: 
Er det mon forbudt at rulle 
med stålkugler i det offent-
lige rum i Sverige? Det må 
da som minimum have no-
get med alkohol og forbud 
at gøre. 

– I Sverige er der vældig 
mange regler. Man må ikke 
have sandaler på og den 
slags, siger Bill Jakobsson, 
der er kommet til Køben-
havn Åben mange år.

– Vi elsker at komme her, 
og mange af vores danske 
venner er her.

Fra blodet til kuglerne
Men andet end danskerne 
trækker. Frem for alt må 
man ikke drikke på gaden 
hinsidan, kugler i hånden 
eller ej. I hvert fald ikke på 

samme måde som i Dan-
mark. Alkohol står desuden 
på dopinglisten i svensk pé-
tanque. København Åben 
blev født som en pétanque-
festival af den mere ufor-
melle slags tilbage i 1984. 

Bill Jakobsson tøver da 
heller ikke med at kalde det 
en fordel at have en lile pro-
mille i blodet. 

– Pragteksemplet har du 
lige her, siger Bill Jakobs-
son og kalder på én af vin-
derne af lørdagens doubles, 
Freddie Tapper.

Freddie Tapper medgiver 
straks, at han spiller lidt 
bedre efter et par genstan-
de. 

– Faktisk er jeg ikke så 
vant til at spille turneringer 
ædru.

Det er svært at vurdere 
Tappers promille her på 
tærskelen til søndagens 
kvartfinaler i disciplinen 
triple. Bill Jakobsson tager 
over.

– Det er ligesom i dart og 
billard. Man bliver lidt mere 
rolig og fokuseret, men man 
skal ikke drikke ti øl.

Kombinationen af tal og 
øl giver Freddie Tapper 
flashback.

– Jeg har det, som om jeg 
fik tredive i går. Til sidst i 

finalen kunne jeg slet ikke 
se grisen.

Jakobsson ler med og vir-
ker ikke overrasket.

– Jeg har spillet mod Fred-
die, hvor han ikke kunne 
stå stille inde i ringen, siger 
han med henvisning til den 
cirkel i gruset på størrelse 
med en køkkenvask, som 
man kaster fra. 

Kvartfinalen ender med 
klar sejr til Tappers hold, 
som da også talte Jonas Ja-
cobsson, Sveriges bedste 
pétanquespiller gennem 
tiderne. Den anden Jakobs-
son, Bill, tager det forvente-
de nederlag med ophøjet ro. 

Må ikke blive stift
Lars Refn kalder det en 
bevidst strategi at kalde 
København Åben for en 
pétanque-festival snarere 
end en pétanque-turnering. 
Ulrik Løje er turneringsko-
ordinator og uddyber:

– I mange af de mere offi-
cielle turneringer skal man 
søge dispensation for at af-
holde det, som vi gør. Det 
går ud over stemningen, 
hvis det bliver for stift. Og 
sådan har det i virkelighe-
den været fra starten med 
vores arrangement.

Pétanque-festi-
valen er ikke for 
regelryttere, men 
øjemål er ikke 
altid nok.

Flere kvinder 
kaster sig over 
pétanque. I år var 
hver fjerde delta-
ger kvinde.

Gentleman-
sport. Ulrik Løje 

(tv.) og Lars 
Refn er med 

til at arrangere 
pétanque-festi-

valen.



Stofa 
Tv-pakker
 - masser af tv-oplevelser

pakket til dig

TV-pakker med stærkt indhold
Med Stofas tv-pakker får du bl.a. adgang til alle Discoverys kanaler. Det vil sige Kanal 4, 
Kanal 5, 6’eren, Canal 9, Eurosport 1 & 2, TLC, Discovery Channel, Animal Planet m.fl. 

Vigtig nyhed til alle brugere af Bryggenet: 

Den 3. oktober får  
Bryggenet tv fra Stofa!
Det betyder nye fordele for dig som bruger
Bryggenet og Stofa har indgået aftale om, at Stofa fra 1 oktober 2022 leverer og administrerer alle  
tv-pakker. For dig som bruger betyder det, at du fremover modtager din tv-regning fra Stofa, samt at du skal 
kontakte Stofa, hvis du ønsker at ændre tv- pakker eller har brug for service. Du kan læse mere om priserne i 
Bryggebladet.

Hvad skal du være opmærksom på?
I forbindelse med det nye samarbejde mellem Bryggenet og Stofa er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

•  Når du modtager din første faktura, har du mulighed for at tilmelde dine fremtidige regninger til PBS.
•  Du modtager din første regning i slutningen af oktober 2022 med forfald primo november 2022.

Regningen vil være for 4. kvartal 2022.
•  Fra den 3. oktober 2022 skal du kontakte Stofa, hvis du ønsker at ændre dit abonnement eller har

brug for hjælp til dit nuværende abonnement.
• Har du en tv-pakke fra os i forvejen, får et separat informationsbrev fra os

Sådan får du mere at vide:
Vil du have mere at vide om de løsninger, vi tilbyder inden for tv. Eller har du spørgsmål? 
Så er vi klar til at svare eller hjælpe i chatten på stofa.dk eller på 88 30 30 30 alle hverdage fra 8-17. 

Vi kommer forbi og præsenterer
I nærmeste fremtid modtager du information om dine muligheder.  
Derudover inviterer vi dig snart til et arrangement, hvor du kan komme 
forbi og få overblik over fordelene ved de forskellige løsninger.

Nærmere tid og sted vil fremgå i næste udgave af Bryggebladet, sæt dog allerede kryds i kalenderen til uge 39.

Stor Tv-pakke

569
kroner pr. måned

Mellem Tv-pakke

409
kroner pr. måned

Lille Tv-pakke

174,50
kroner pr. måned



Stofa VælgSelv
- bland din helt egen tv- og
streamingpakke

Med Stofa VælgSelv kan du blande alle dine yndlings 
tv-kanaler og masser af populære streamingtjenester sammen 
med alle tv-kanalerne i Danmarks bedste 
Lille Tv-pakke*. 

Med Stofa VælgSelv kan du:

•  Få frit valg mellem alle de kendte tv-kanaler
og populære streamingtjenester

•  Samle dine abonnementer ét sted
og skifte dit indhold, når du vil

•  Se dit indhold, hvor det passer
dig på både mobil, tablet og
tv-skærm

VælgSelv
+ 10 point

195 
kr./md.* 

VælgSelv
+ 20 point

285 
kr./md.* 

VælgSelv
+ 30 point

365 
kr./md.* 

Supplér 
 Lille Tv-pakke 

med Stofa 
VælgSelv

* Køb af Apple TV kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Apple TV. Reklamation gælder i 2 år fra købsdato
**    Køb af Google Chromecast kræver en tv-pakke fra Stofa. Forsendelse af udstyr 99 kr. 14 dages fortrydelsesret ved køb af Chromecast. Reklamation gælder i 2 år fra købsdato.

Apple TV
På Apple TV kan du installere forskellige apps 
fra App Store, præcis som du kender det fra 
en iphone eller ipad. Så kan du streame både 
ilm, serier og tv-programmer eller spille spil 

og høre musik. Du kan også hente både 
Stofa Tv-appen og dine streamingtjenester 
til dit 
Apple TV og se dit yndlings-
indhold, når du har lyst.*

Apple TV 4

1.495,-

Chromecast
Chromecast med Google samler alt 
din underholdning ét sted. Hvis du 
har tv fra Stofa kan du også hente 
Stofa Tv-appen til dit Chromecast 
med Google TV og se dit 
yndlingsindhold direkte på dit tv. 
Chromecast med Google TV 
fungere med tusindvis af apps.**

Specialpris for  
dig hos Bryggenet: 

Kun kr. 199,- 
Max. 2 pr. husstand.  

Herefter kr. 569 pr. stk.

Se dit yndlingsindhold direkte på dit tv
Vi har gjort det let for dig at se tv. Hvis du benytter Stofa Tv-appen og andre 
streamingtjenester, kan du ved hjælp af enten Apple TV eller Chromecast streame alt dit 
yndlingsindhold direkte  på dit tv.

Masser af streaming og underholdning
i din Stofa tv-pakke

Med Stofa Tv-appen kan du:

Starte igangværende 
tv-programmer forfra

Streame din tv-pakke 
og tage dine streaming- 

arkiver og tv-kanaler 
med på farten

Sætte tv-programmer 
på pause, spole tilbage 
eller starte dem forfra

Se tv-programmer, der 
er sendt for op til  

7 dage siden

*Forudsættere en Lille Tv-pakke  *Forudsættere en Lille Tv-pakke  *Forudsættere en Lille Tv-pakke  
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
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redaktion@bryggebladet.dk

Genbrugsmarkedet er et 
kæmpe marked i vækst, 
ikke kun på Islands Brygge, 
hvor man på blot fem mi-
nutter kan gå forbi fire for-
skellige genbrugsbutikker, 
men også internationalt. 
Desuden sker køb og salg 
af genbrug i endnu højere 
grad på internettet. 

– Generelt er de fysiske 
butikker blevet presset af 
internethandel, især detail-
handel. Dog har der måske 
været en synergi, hvor sti-
gende genbrugshandel on-
line samtidig har givet flere 
fysiske genbrugsbutikker, 
siger John Thøgersen, pro-
fessor i økonomisk psykolo-
gi og ekspert i forbrugerad-
færd på Aarhus Universitet.

Særligt to faktorer har 
fået flere forbrugere til at 
købe mere genbrug de se-
nere år.

– Holdning og praksis, 
konstaterer John Thøger-
sen. Praksis indebærer 
større tilgængelighed og 
kendskab til genbrugshan-
del. 

Der er tale om en positiv 
spiral, hvor det er blevet let-
tere at købe og sælge med 
udviklingen  af muligheder 
som apps og online-butik-
ker samtidig med en større 
interesse for de fysiske bu-
tikker. 

– Således har flere fået 
erfaringer med genbrug, 
hvorved de er mere tilbø-
jelige til igen at købe eller 
sælge brugt, forklarer John 
Thøgersen. Desuden er der 
kommet et stigende globalt 
fokus på klima og miljø 
både i medier og politisk, 

men især blandt borgere. 
Særligt hos unge fylder kli-
mabekymring og afspejler 
sig i forbrugsvaner. 

Genbrug på mode
Thredup, verdens største 
online-genbrugsmodefor-
handler, forudsiger en for-
dobling af det globale gen-
brugsmarked i løbet af de 
næste fem år og en vækst, 
der er tre gange hurtigere 
end det globale tøjmarked. 

Væksten og alle de for-
skellige muligheder for køb 
af genbrugsvarer har også 
medført, at genbrugsbutik-
ker differentierer.

– Både fysisk og online 
sker en stor selektion af 
varer, og butikker henven-
der sig til mere specifikke 
segmenter, ofte ud fra en in-
tuitiv opfattelse, siger John 
Thøgersen. 

Genbrugsbutikker hen-
vender sig både til supers-
hoppere, der for eksempel 
bruger Trendsales til utro-
ligt meget køb og gensalg, 
ofte af specifikke mærke-
varer, og til dem, der rent 
faktisk bruger mindre eller 
intet nyt, samt alle derimel-
lem. 

Lokal genbrugsjagt
På lokal genbrugsjagt på 
Islands Brygge kan man 
se udviklingen i genbrugs-
koncepter ved at starte ved 
Genbryggen, en gammel, 
klassisk genbrugsbutik. 
Hertil kommer Sliced Ba-
nana med et nøje kureret 
udvalg af tøj i 90’er stil, 
Genfødt med nysyet tøj af 
gammelt stof, og endelig 
fik Islands Brygge i 2020 en 
afdeling af Det Kollektive 
Klædeskab. 

Det Kollektive Klæde-
skab er ikke en klassisk 
butik, men et tøjfælles-
skab, der giver sit bud på 
en model for mindre tøjpro-
duktion og mere forbrug 
af eksisterende tøj. Med et 
medlemskab får man mu-
lighed for at aflevere det tøj, 
man aldrig bruger, og via 
et pointsystem bytte til tøj, 
som andre har afleveret. 

Gamle tekstiler, nyt tøj
Et spraglet udvalg af skjor-
ter, shorts, kjoler samt pu-
der og punge og alt muligt 
andet i farverige mønstre 
møder én, når man træder 
ind i Genfødt på Gunløgs-
gade. 

– Genfødt blev født under 
vores praktiktid på teks-
t il formidleruddannelsen. 
Gammelt sengebetræk 
var meget billigere end 

gENbRug

er ’fast fashion’ 
ved at blive  
umoderne på 
Bryggen?
Fra Genfødt til Genbryggen - Islands Brygge huser 
adskillige genbrugsbutikker af vidt forskellig karakter. 
Men i kølvandet på modeugen i København lader det 
dog til, at der stadig er lang vej til en verden mindre 
gennemsyret af brug-og-smid-væk-kultur. Alligevel er 
genbrugsbølgen tilsyneladende begyndt, og EU’s nye 
tekstilstrategi varsler en bevægelse mod en langt mere 
bæredygtig modebranche

Udover at være 
en traditionel 
genbrugsbutik 
støtter Genbryg-
gen løbende lokale 
sociale og humani-
tære projekter på 
Islands Brygge.
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nyt stof og ofte sjovere at 
arbejde med. Samtidig er 
det en måde for os at skabe 
og producere noget nyt 
kreativt med eksisterende 
materialer, fortæller Maya 
Holm Petersen, som driver 
Genfødt sammen med Bella 
Celine Dupont. 

Flere af mønstrene er no-
stalgiske og letgenkende-
lige fra sengetøj, som man 
måske selv har sovet i som 
barn, såsom print med Bam-
se og Kylling. Således hen-
vender Genfødt sig særligt 
til folk i 20’erne og 30’erne 
med bevidst valg af en unik 
og bæredygtig tøjstil. 

Ud fra et økonomisk og 
klimamæssigt perspektiv 
er der ingen tvivl om forde-
len i at undgå fabrikation af 
nye tekstiler, som forbruger 
store mængder primære rå-
varer. Faktisk afsættes cir-
ka 80 % af tekstilers klima-
aftryk i produktionsfasen, 
mens 17 % er i brugsfasen 
og kun 3 % i affaldsfasen.

– Dog er vi nødt til at købe 
nogle nye ting såsom lyn-
låse, elastikker, sytråd og 
tryklåse for at kunne sy tøj 
i god kvalitet, så tøjet kan 
give nyt liv til tekstilerne 
længe, siger Bella Celine 
Dupont, mens hun ser op 
fra et nyt projekt på sybor-
det i butikkens baglokale, 
hvor produktionen foregår. 

Manifest mod Fast 
Fashion
Produktionen af tøj for-
svandt i høj grad ud af Dan-
mark og meget af Europa i 
takt med globaliseringen i 
starten af 1990’erne, hvil-
ket skabte en tøjproduktion 
udenfor EU karakteriseret 
ved lav pris, lav kvalitet, 
kort produktionstid og ofte 
umenneskelige arbejdsvil-
kår. 

– Nu er der med EU’s nye 
tekstilstrategi kommet en 

krigserklæring mod fast 
fashion med formuleringen 
”Fast Fashion must go out 
of fashion!”, fortæller Else 
Skjold, lektor i design og 
bæredygtighed på Det Kon-
gelige Akademi. 

EU’s strategi for bære-
dygtige og cirkulære teksti-
ler fra marts 2022 skal frem 
mod 2030 skabe en bære-
dygtig og modstandsdygtig 
tekstilbranche, der kan un-
derstøtte Green Deal-ambi-
tionerne og EU’s klimamål. 

– Strategien er rimeligt 
ambitiøs, men længe ven-
tet. Det centrale spørgsmål 
er: Hvordan kan man ændre 
den nuværende tekstilin-
dustri og varetage ressour-
cerne mere bæredygtigt? 
Her handler det i høj grad 
om formulering af og sam-
spil mellem EU-lovgivning, 
national implementering og 
national lovgivning, konsta-
terer Else Skjold. 

Hvad er 
bæredygtighed?
Det er blevet tydeligt, at den 
nuværende overproduktion 
og overforbrug ikke kan bli-
ve ved, og derfor fokuserer 
EU's tekstilstrategi på både 
producenter og forbrugere. 

– Den seneste tid er om-
væltningen til en modebran-
che med fokus på bæredyg-
tighed eskaleret ganske 
kraftigt. Det gælder om at 
få hele fødekæden op i kva-
litet, siger Else Skjold. Lige 
nu er der slagsmål i gang 
om vurdering af materialer; 
hvilke er mest bæredygtige 
og ud fra hvilke parametre? 

For hvad er bæredygtig-
hed egentlig? 

– Faktisk efterspørger 
flere virksomheder lovgiv-
ning, da de gerne vil være 
del af omstillingen, men har 
svært ved at overskue hvor-
dan, fortæller Else Skjold.

Overordnet handler bæ-

redygtighed om en holdbar 
forvaltning af ressourcerne 
med tanke på både miljø og 
klima såvel som mennesker 
ud fra et socioøkonomisk 
perspektiv.   

– I modebranchen og hos 
forbrugerne skal vi have en 
respekt for det menneske, 
der har stået i marken, og 
det menneske, som har syet 
tøjet, hvilket er blevet meget 
fjernt i Danmark, siger Else 
Skjold. 

større viden og højere 
krav
Et centralt led i lovgivning 
og implementering af teks-
tilstrategien er vidensop-
bygning. 

– Indtil nu har der væ-
ret utroligt lidt forskning i 
mode og tekstil, blandt an-
det på grund af mangel på 
finansiering og fokus, siger 
Else Skjold. 

Den 8. august 2022 lan-
cerede Miljøministeriet et 
sektorpartnerskab med 
mode- og tekstilbranchen 

om den cirkulære omstilling 
af erhvervet, der fra 2023 
skal udvides til at inkludere 
Norge, Sverige og Finland. 

– Sektorsamarbejdet for-
pligter blandt andet virk-
somheder til mere genbrug 
og større brug af genan-
vendte materialer frem mod 
2030, fortæller Else Skjold. 

For en grønnere mode-
branche er det essentielt 
at tænke på holdbarhed og 
ressourceforbrug i desig-
nprocessen, dernæst øget 
genbrug af tekstiler i de-
res oprindelige form samt 
reparationer, og endelig at 
skabe nye designs ud fra ek-
sisterende genanvendelige 
materialer. 

– Lige nu presser bran-
chen på i forhold til lovgiv-
ning i form af et Ecodesign-
direktiv, der skal sikre tøj til 
os som flest, fortæller Else 
Skjold. 

I stigende grad er der ble-
vet produceret tøj ud fra et 
utopisk skønhedsideal til 
samme type, da det er bil-
ligere, men det har resulte-

ret i en pasform, som ingen 
passer. 

– I tillæg viser forskning, 
at det ikke er mode, som er 
vigtigt for de fleste, men 
derimod personlig smag, 
tøjets størrelse og pasform 
samt anvendelighed til job. 
Det manglende fokus på 
pasform er en af grundene 
til, at en stor andel af man-
ges tøj ikke bruges, siger 
Else Skjold. 

vejen til forandring
Omstillingen af mode- og 
tekstilbranchen kræver 
virksomhedernes velvilje 
såvel som strukturelle for-
andringer. 

– Skiftet bliver sværest for 
de helt store virksomheder, 
men er lettere for de små, 
forudser Else Skjold. For ny-
lig var jeg til en modemesse 
i Bella Centret, hvor jeg for 
første gang så Frelsens Hær 
i tillæg til de sædvanlige 
virksomheder. Jeg tror på, 
at vi er ved begyndelsen af 
en hel bevægelse. Det er 

nu, man skal i gang med at 
tænke bæredygtighed som 
del af forretningen og ikke 
længere blot et lille eksperi-
menterende hjørne. 

Dog er det vigtigt, at 
virksomheder ikke blot an-
vender greenwashing for 
at skabe endnu mere salg 
og forbrug. EU’s tekstils-
trategi introducerer blandt 
andet øgede restriktioner 
rettet mod greenwashing 
og påstande om tekstiler 
samt desuden informations-
krav, et digitalt produktpas 
og bindende, produktspeci-
fikke ecodesign-krav. 

– Faktisk findes der al-
lerede et forlænget produk-
tionsansvar i Frankrig, så 
modeindustrien i højere 
grad og i længere tid holdes 
ansvarlige for sine produk-
ters holdbarhed og kvalitet. 
Mon det samme eller lig-
nende implementeres i Dan-
mark, spørger Else Skjold. 

Systemskiftet er i gang. 
Nu handler det om overgan-
gen fra lovgivning til virke-
lighed. 

gENbRug

Gammelt sengetøj 
får nyt liv som gen-
brugstøj i butikken 
Genfødt.

som en tøjbyttebørs 
på abonnement 
giver Det Kollektive 
Klædeskab bryg-
gekvinders klude 
længere levetid i et 
forsøg på at mod-
virke overforbrug. 
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FagREgiSTER

Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 82 · www.fürst.dk

Alexanderteknik
Alexanderteknik, Kigkurren 6-8
Bevidst Bevægelse og Dans
51 22 33 97 - holdehelelivet.dk

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

Arkitekt
Michala Eken, arkitekt maa
Specialist i farvesætning og design
Tlf. 20 81 91 42 · michala@eken.dk

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

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 

italiensk is
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

Life & stresscoach
Helle Themsen
+ 45 42204444
www.stresscoachkastrup.dk

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
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.
Tfl 40564201

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

Her kan din annonce stå!



OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Op-

slag på siden er gratis for private. Dog koster boligannon-

cer 30 kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv 

kort og præcist til redaktion@bryggebladet.dk. Redaktio-

nen forbeholder sig ret til at redigere opslagene.

Test din viden om 
islands Brygge

1. Havnebadet Islands Brygge var det første 
af byens havnebade i nyere tid. Hvornår 
blev Islands Brygges Havnebad indviet.

 a. 1997
 b. 2002
 c. 2007

2. Bryggebroen, der forbinder Havneholmen 
og Islands Brygge, var den første nye, der 
blev bygget i Københavns havn i 50 år. 
Men hvornår blev den indviet? 

 a. September 2002
 b. September 2006
 c. September 2012

3. Hvornår blev den første københavnske 
Metro indviet. Islands Brygge 
metrostation blev indviet samtidig?

 a. Oktober 2002 – fylder 20 år
 b. Oktober 2007 – fylder 15 år
 c. Oktober 2012 – fylder 10 år

4. Hvornår blev SAS hotellet – Radisson Blu 
Scandinavia – færdigbygget?

 a. 1973
 b. 1983
 c. 1993

(se svarene på side 19)
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Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

Bryggen på budgettet 
Af: Klaus Mygind, medlem af 
Borgerrepræsentationen og 
gruppeformand for SF

I denne uge forhandles der 
om Københavns kommu-
nes budget for 2023. Bety-
der det noget for Islands 
Brygge? Ja. Jeg deltager i 
forhandlingerne for SF, og 
jeg har tre ting med, som 
vil betyde noget for Islands 
Brygge.

Vi skal have en kunst-
græsbane mere på Heklas 
anlæg. Det skal vi, fordi en 
kunstgræsbane kan bruges 

5-10 gange mere end en 
græsbane. Der kan spilles 
fodbold hele året. 

Vi ønsker at forkorte 
skoledagen for de mindste 
klasser. Lige nu er eleverne 
i 0.-3. klasse i skole seks 
timer om dagen. Det er for 
lang tid. Skal skoledagen 
afkortes, kræver det, at 
fritidshjemmene (KKFO) 
kan åbne tidligere. Vi fore-
slår, at fritidshjemmene 
kan åbne én eller en halv 
time tidligere. Det koster 
30-60 millioner kr. for hele 
København. Det skal ikke 

medføre større forældrebe-
taling. Forslaget vil samti-
dig give mulighed for flere 
undervisningstimer med to 
voksne i 0.-3. klasse.

I København har vi sti-
gende udgifter til børn med 
særlige behov. Disse udgif-
ter er i år blevet dækket af 
skolerne og børnehaverne 
selv. Det er uholdbart. Der-
for bliver vi nødt til at be-
vilge flere penge til dette 
område samtidig med, at 
vi skal forebygge børns og 
unges mistrivsel. Hvordan 
vi kan forebygge, og hvor-

dan vi kan forbedre børns 
og unges trivsel, har vi ikke 
de endelige svar på, men vi 
må ikke sidde på hænderne. 
Der skal handles.

det er ikke noget afdansningsbal – 60 år for fuld musik
Af: Mathilde Kjær Hansen

Du kender ham måske fra 
fodboldkampe på Café Lan-
gebro, fra Bachata dans i 
Kulturhuset, vinterbadning 
på badeanstalten eller som 
fast inventar og medstifter 
af Klub Soja – Bryggens 
eksperimenterende rock-
klub.

Hvis du har boet på Is-
lands Brygge længe, ken-
der du ham måske også fra 
lokalrådet, Spillet om Bryg-
gen, skolebestyrelsen eller 
som en fast del af Brygge-
bladets opstart og første 
15 år. Thomas Kjær Jensen 
har boet på Islands Brygge 

i næsten to tredjedele af sit 
liv, og i denne måned fylder 
han 60 år.

 Thomas flyttede fra Tøn-
der til Bryggen som 23-årig. 
Her blev han hurtigt en ak-
tiv del af lokalmiljøet – både 
det lokalpolitiske og den 
kulturelle bryggesjæl. Han 
blev blandt andet en del af 
det hedengangne og i nogle 
kredse legendariske Bryg-
gens Mandskor, hvor han 
med sine tre kammerater 
og sin tinfløjte var fast un-
derholdning i det gamle 
kulturhus Gimle.

Thomas er i sine 37 år 
på Bryggen fortsat med at 
deltage aktivt i alt fra an-

delsforeningsgrundlæggel-
ser, hockeyklubber og ikke 
mindst kultur- og musikliv. 
Sin runde dag fejrer han i 
musikkens ånd med et brag 
af en dansefest i Kulturhu-
set.

 I sin tid på Bryggen har 
Thomas både nået at blive 
far til to, skilt og at finde sit 
livs nye, store kærlighed i 
Helle Helsinghoff - og så er 
han også blevet morfar to 
gange. Alle hans børn, bo-
nusbørn og børnebørn bor 
i dag dør om dør med ham, 
så mon ikke han bliver hæn-
gende her på Islands Bryg-
ge længe endnu. Kæmpe 
stort tillykke!

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

STØT
Giv et støttebidrag på:

MobilePay

44 28 00

der skal ryddes op på islands Brygge 
– vi kan ikke være andet bekendt!
Af: Helle Jønch, medlem af 
Borgerrepræsentationen for 
Det Konservative Folkeparti

Affald og støjgener i byrum-
met på Islands Brygge er 
en større belastning for de 
faste beboere og en del af 
hverdagen i sommermåne-
derne og mere til. 

Det mindste kommunen 
kan gøre, er, at sørge for 
at der er ryddet op når de 
københavnske borgere for-
lader området. Og endnu 
bedre, at borgerne selv ryd-
der op. Det sidste er bare 
lidt sværere når der mang-
ler containere eller de er 
propfyldt. 

Henover de sidste år har 
der været budgetteret med 
flere indsatser – og også i 
2021 blev der sat yderligere 
3,7 millioner kroner af år-
ligt til at renholde området. 

Det er politisk fastsat i 
Teknik og miljøudvalget 
den 30. maj 2022, at renhol-
delsesniveauet for Islands 
Brygge havnekaj og par-
kområde skal løftes op til 
niveau 4, hvor niveau 5 er 
bedst. 

Konservative København 
ønsker at sætte yderligere 
midler af til manuelt ren-
hold af:

 - Adgangsveje til og fra 
omkringliggende kontorer, 

boligarealer, studiesteder 
m.fl. 

- Selve Havneparken. 
- Havnekajen. 
- Arealerne omkring ud-

skænkningsstederne
Det skal ses som et sup-

plement til allerede foreta-
get bevilling på de 3,7 mio 
kroner til den normale dag-
lige drift samt de ekstra ind-
satser, der allerede er bevil-
get til øgede daglig renhold 
og flere tømninger af af-
faldskurvene i området.  

Konservative ønsker at af-
sætte ekstra 500.000 kroner 
til denne indsats og har fået 
foretaget et budgetnotat på 
dette, som vi tager med til 

kommende budgetforhand-
linger.

Beboerne på Bryggen for-
tjener at deres området ren-
holdes. Det er et mareridt at 
stå op til alt det skrald der 
flyder alle vegne.
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Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

kiRkE

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

Konstitueret sognepræst
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

Søndag den 11. september kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Inger Lundager

Søndag den 18. september kl. 11                
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 25. september kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 2. oktober kl. 11                
Højmesse 
ved sognepræst 
Inger Lundager

Søndag den 9. oktober kl. 11                
Højmesse 
ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

TUMLINGEMUSIK
Kom til sang, dans, bevægelse og 
sansning for de 1-3-årige i Hans 
Tausens Kirke med musikpædagog 
Simone Lehun Nørgaard. Vi går på 
opdagelse i et musikalsk univers i det 
smukke kirkerum, hvor alle sanser 
vækkes. Tumlingemusik varer omkring 
45 min, og barnet ledsages af en 
voksen i et musikalsk samvær.

Forløbet foregår over 6 onsdage kl. 
15 fra 28. september – 9. november 
(undtagen uge 42) og koster 300 kr. 
for hele forløbet.

Alle er velkomne – husk tilmelding på 
www.islandsbryggessogn.dk

TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 17 
ULVETIME  

Kom og Se din kirke! 
Ulvetime er for børn i alle aldre. I 
kirken hører vi historier og synger, og 
efter gudstjenesten er der spisning og 
hygge i menighedssalen. 
Alle er velkomne.
Tilmelding til spisning senest den 10. 

september via sms til: 24 24 65 42 eller 
mail: islandsbrygges.sogn@km.dk
Børn spiser gratis. Voksne 25 kr.
Skriv i tilmeldingen, hvor mange børn 
og voksne I kommer. 
Betaling på MobilePay: 36391

ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 13-15 
ONSDAGSCAFÉ
I september måned er ONSDAGSCAFÉ i Hans Tausens Kirke tilbage. Det er 
fra kl. 13-15, med fællessang fra kl. 14-15. Det foregår i menighedssalen i Hans 
Tausens Kirke. Ruben Harbo er vært i første halvdel, og Britta Bugge Madsen 
forestår fællessangen i anden halvdel.  Alle er meget velkomne!  Der serveres 
kaffe / te ved bordene. 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.30 
HØJSKOLESANGAFTEN
Studentermenigheden inviterer 
til fællessang og fortælling med 
højskoleforstander på Engelsholm 
Højskole, Jakob Bonderup.
Repertoiret vil være en blanding af 

velkendte sange og introduktion 
til nogle af de nytilkomne i den nye 
højskolesangbog fra 2020.
Både studerende og sognets beboere 
er velkomne - og der er gratis entré.
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BRyGGEMAD 
MED BROOKER

BRoMBæRcHUTNey:

I enhver veludstyret hus-
holdning bør der være en 
eller anden form for chutney 
på hylden i køleskabet. Det 
er et lækkert tilbehør til 
mange forskellige retter og 
nemt at lave og opbevare, 
da holdbarheden som oftest 
er god og lang. Således 
har man noget velsmag i 
køleskabet samtidig med, at 
man forlænger sæsonen og 
smagen af brombær.

n 150 g æble
n Lidt chili
n 150 g rødløg
n Skal fra ½ ubehandlet 

citron
n 3-4 cm ingefær
n Lidt salt
n Laurbærblade
n 3-4 kviste timian
n 3-4 enebær
n 300 g sukker
n ½ spsk. sennepsfrø

n ½ spsk. korianderfrø
n 2,5 dl af din favoriteddike
n 700-800 g af de bedste 

fælledbrombær

Æbler og løg skæres i tern. I 
en opvarmet gryde tilsættes 
lidt olie og æbler, løg svitses 
af. Efter et par minutter til-
sættes citronskal, krydderier 
(krydderier kan med fordel 
kommes i lidt gaze, så de er 
nemme at fiske op igen) og 
ingefær, som er skåret i tern 
(lad blot skrællen sidde på 
ingefæren og nøjes med at 
skylle den).
Når det har svitset videre i 
et par minutter, tilsættes ed-
dike og sukker, og det koges 
videre i 10-15 minutter.
Til sidst tilsættes brombær-
rene, som koger med i 5-10 
minutter. Smag til med salt 
og lidt citronsaft og stil på 
køl.

MaD

Test din viden - svar
1. (b). 2002. det oprindelige 
anlæg blev sejlet over til 
Havneholmen ved Fisketorvet, 
mens Bryggen fik et permanent 
og større havnebassin, tegnet af 
arkitektfirmaet PLoT, i 2003.

2. (b). september 2006.
3. (a). oktober 2002 – fylder 20 år.
4. (a). 1973. Hotellet fylder således 
50 år i 2023.

Brombær  
fra fælleden
Denne årstid inviterer til en sanketur 
på Fælleden. På trods af den tørre 
skovbund og den manglende regn er 
der rig mulighed for at få en god tur 
med et fornuftigt rov, og muligvis er 
der trofæer at hente

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

Hvis man bevæger sig rundt 
på fælleden i øjeblikket, er 
der flere ting, som bemær-
kes. For det første er far-
verne på gevæksterne let 
falmende i deres udtryk. 
Den stærke grønne nuance 
er på tilbagetog, og udtryk-
ket er blevet noget mere til 
den matte side. Ikke så un-
derligt med den sommer, 
som vi har haft i år. 

En anden ting, som er 
bemærkelsesværdigt, er, 
at hvis man går rundt i 
underskoven, minder ly-
den mere om en friskbagt 
grissini, der pulveriseres, 

end om en skovbund, der 
betrædes. Hvis man be-
væger sig på de indrettede 
stier, så knaser det endnu 
mere, og synsfeltet bliver 
kraftigt reduceret af den 
medfølgende støvsky. 
Fordelen ved støvskyen 
på stierne er, at hvis man 
har børn med på turen, er 
de ret nemme at holde øje 
med. Følg blot støvskyens 
bevægelse, så ved man, 
hvor børnene befinder sig.

En sidste ting, som er 
værd at bemærke, og som 
er et sikkert tegn på, at der 
er bær at finde derude, er, at 
det nederste krat af brom-
bærbuskadset er fuldstæn-
dig nedtrådt, og bærrene 
i gennemsnitlig højde er 

væk. Børnefamilier og an-
det godtfolk er ligeledes på 
udkig i reviret, så vær årvå-
gen og forberedt på at dele 
jagtmarkerne med de fleste.

sankesæson
Brombærsæsonen er i fuld 
gang, og bærrene sidder 
svulstige og mørke og ven-
ter på at blive plukket og 
bragt til nytte. 

Hvis man er træt af rifter, 
torne, blodige lemmer, itu-
revne trøjer og brombær-
saft på skjorten. så findes 
der alternative bytter at 
jage. Æbler, pærer, kirse-
bær og mirabeller er alle 
ligeledes ved at melde sig 
plukkeklar. Så uanset ens 
præference burde der være 
rig mulighed for at få sine 
sanke-lyster stillet. 

Skulle man være uheldig 
at få brombærsaft på tøjet, 
gælder det om at få det fjer-
net hurtigt for at undgå en 
permanent tilstand. Eller 
om at overbevise sig selv 
om, at man blot viderefører 
traditionen fra middelalde-
ren med at farve tekstiler 
med brombærsaft.

Hvis det er brombær-
rene, som er byttet, der 
skal jages, er der masser 

af muligheder for at finde 
dem. Dog vil jeg mene, at 
lokalkendskab til fælle-
den er en fordel. Bevares, 
brombærbuskene findes i 
overflod, men som allerede 
nævnt er der flere, som er 
på en lignende mission. Så 
hvis man har kendskab til 
lidt mindre kendte steder, 
eller hvis man er i stand til 
at medbringe en skammel 
eller en armforlænger, så 
er man allerede foran på 
point.

dopingbær
Personligt foretrækker jeg 
de store bær, da de, udover 
den syrlighed og skarphed, 
som bærrene smager af, har 
et strejf af sødme over sig, 
som gør det til et ekstraor-
dinært lækkert bær. Det er 
dem, jeg jager, de små bær 
er ikke interessante for mig, 
medmindre de skal bruges 
til en marmelade eller chut-
ney. Men hvis de derimod er 
til at spise som snack eller 
til en kage eller lignende, så 
er kravet herfra, at de skal 
være store, svulstige og så 
fyldte med C- og D-vitamin, 
at de ikke ville kunne klare 
en dopingtest. Det er trofæ-
bærrene.

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

Brev om ny tv-le-
verandør
Stofa har udsendt fysiske 
breve til alle nuværende 
brugere som har tv igen-
nem Bryggenet. Brevet 
indeholder information om 
overgangen fra Yousee til 
Stofa og de nye mulighe-
der, vi får hos Stofa.
Du kan også læse om vore 
forbedrede tv-tilbud på 
Bryggenets hjemmeside.
For at sikre den bedst 
mulige overgang, kommer 
Stofa ud på Bryggen fire 
gange i uge 39, hvor du 
kan stille spørgsmål, be-
stille eller ændre tv-pakke 
med videre.

Justering i tv-pri-
ser fra 1. oktober 
2022
En konsekvens af, at Bryg-
genet har valgt at skifte tv-
leverandør, er, at priserne 
ændrer sig lidt.

Fra og med 1. oktober 
2022 vil Bryggenets tv-
pakker koste:
• Lille tv-pakke: 175 kr./

md. (et fald på 5 kr./
md.)

• Mellem tv-pakke: 409 
kr./md. (et fald på 5 kr./
md.)

• Stor tv-pakke: 569 kr./
md. (en stigning på 24 
kr./md.) 
Desuden tilbydes tre 
VælgSelv-pakker:

• VælgSelv 10: 369,50 kr./
md. (svarer til Mellem-
pakken med Bland Selv)

• VælgSelv 20: 459,50 kr./
md. (ny mulighed i Bryg-
genet)

• VælgSelv 30: 539,50 kr./
md. (svarer til Fuldpak-
ken med Bland Selv)

Alle VælgSelv-pakkerne 
indeholder kanalerne fra 
den lille tv-pakke plus valg-
fri kanaler og streaming-
tjenester.

Netværksopgradering fort-
sætter efter sommerferien
Fiberby har opdateret 
omkring en tredjedel af 
Bryggenets medlemsfor-
eninger, og de resterende 
foreninger kan løbende 
se på https://fiberby.dk/
bryggenet/, hvornår de kan 
forvente opgraderingen 
gennemført hos dem og de 
dermed får garanteret en 
hastighed på 1000/1000 
Mbit/s. 

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)

Tv
Grundpakke: 180 kr./md. 
(fra 1/10-22: 175 kr./md.)
Mellempakke: 415 kr./md. 
(fra 1/10-22: 409 kr./md.)
Mellempakke med Bland 
Selv: 415 kr./md. (fra 1/10-
22: 409 kr./md.)
Fuldpakke: 545 kr./md. (fra 
1/10-22: 569 kr./md.)
Fuldpakke med Bland Selv: 
545 kr./md. (fra 1/10-22: 
569 kr./md.)

1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.
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NeUMANNS 
NATUR

Favoritfarve-tableau
Naturoplevelser er en kompleks komposition af farve, 
lyde og lugte. Efteråret byder på intens blå, lugt og smag

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Barndommens leg med 
‘hvad vil du helst - være 
blind eller døv’, endte for 
mit vedkommende altid 
med døv. Dog hører jeg, at 
døve skulle være mindre 
lykkelige end blinde. Må-
ske fordi de mangler musik-
ken, samtalen, ironien med 
mere.

Foråret kan i min verden 
ikke være en stumfilm, men 
måske en radiomontage, da 
fuglene og lyden af humlebi 
er lig forår og lidt sommer 
for mig. Efteråret derimod 
måtte gerne være en stum-
film i technicolor. Her står 
himlen så blå og ren. Hy-
benbær, æbler, brombær, 
hyldebær, havtorn og ver-
dens smukkeste bær, slåen-
bær, lader vinterhi-batteri-
erne helt op.

Vores naturoplevelser 
er farvebelagt. Tænk bare 
på en tur til stranden med 
mørk himmel, sort hav og 
hvide skumtoppe. Eller 
med havblik og en rød ned-
gående sol. Den oplevelse 
bliver man aldrig træt af. 

Dog er de nære naturople-
velser ikke helt så farveaf-
hængige som eksempelvis 
at se på smådyr.

Ninja grønpletfjerner
På under 30 år er der i Kø-
benhavn blevet bygget 
mere end, hvad der svarer 
til hele indre Nørrebro, Ve-
sterbro og Østerbro i areal. 
Samtidig er tætheden af bo-
liger også højere end i det 
gamle; ja man kan næsten 
ikke få luft. Dette er kom-
met snigende og ganske 
ubemærket. Dertil kommer 
det triste, men forventelige 
i kapitalismens kvadrat-
meterlogik, at der ikke er 
skabt tilsvarende grønne 
områder. Men coronaen 
gjorde sgu en god ting. 
Den åbenbarede hvor vig-
tig vores natur er for vores 
mentale og fysiske velbe-
findende. Hvis Københavns 
Kommune og de forskellige 
developere, som de hedder 
på dansk, havde fået en ar-
bejdsramme der hed, at ef-
ter nybyggerier skulle der 
være procentvis status quo 
af eksisterende natur/grøn-
ne områder, så havde vi haft 
natur svarende til 4 fælled-
parker eller Valbyparker.

Nordhavnstippen
Hop på cyklen eller tag me-
troen og oplev Nordhavns-
tippen. Et lille smukt natur-
område med bestand af den 
ekstremt truede grønbro-
gede tudse. Lige bag denne 

perle fylder man jord på jord 
fra metrobyggeriet med 
mere, og der kommer, hvis 
der blot er en rest retfær-
dighed og godhed tilbage, 
et stort naturområde. Det 
giver ikke helt grønne tal på 
bundlinjen, men kan blive et 
godt rekreativt område som 
vores store parker. Husk at 
man efter fyraften IKKE 
må gå ind på jordfyldsom-
rådet og bestige bjerget og 
nyde udsigten, vinden, se 
til Sverige og Bryggen og 
forestille sig den grønne 
fremtid dér og glæde sig ge-
nerelt til, at det bliver fedt. 
Og morsomt, at netop dette 
sted skulle have været con-
tainerterminal. Her virkede 
kapitalismen omvendt. Gen-
toftes daværende bykonge 
Hans Toft gik til de højeste 
og forlangte, at Hellerup 
ikke skulle se ud på en con-
tainerterminal, og sådan 
blev det, til glæde og gavn 
for høj og lav.

Glorie over fælle-
den og Artillerivej 
lørdag kl 6.30


