
Fuldt stop på Fælleden
Arbejdet på Fælledby skal standse, mens domstolene 
behandler den sag, Amager Fælleds Venner har anlagt 
mod to klagenævn. Det sker, efter at Byretten mandag 
tillagde søgsmålet opsættende virkning

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Der er underligt stille fra 
byggefeltet på Amager Fæl-
led mandag. Enkelte ar-
bejdskøretøjer kørte for lidt 
siden rundt på det opplø-
jede areal, men motorstøjen 
er stilnet gradvist af i takt 
med, at skyggerne bliver 
længere. En enlig rød-hvid 
gummiged tager turen 
tværs over byggepladsen og 
passerer store jordbunker 
og flere sovende gravkøer 
på sin vej, inden også den 
bliver parkeret.

Opsættende virkning
Helt anderledes lød det få 
timer forinden foran Kø-
benhavns Byret, da Amager 
Fælleds Venners advokat 
Johan Løje ytrede de to ma-
giske ord ‘opsættende virk-
ning’ og blev mødt med ju-
belråb fra den forsamling af 
fælledvenner, der var mødt 
op på Nytorv i Indre By for 

at markere, at afgørelsens 
time var kommet.

Og afgørelsen blev præ-
cis, hvad aktivisterne hav-
de håbet på. Førnævnte 
opsættende virkning bety-
der nemlig, at alle bygge-
aktiviteter på Amager Fæl-
led skal standse, indtil der 
falder endelig dom i den 
sag, som Amager Fælleds 
Venner har anlagt mod to 
klagenævn.

For få uger siden fik ud-
viklingsselskabet Fælledby 
P/S ellers den første bygge-
tilladelse, der markerede, 
at opførelsen af tusindvis af 
nye boliger på Amager Fæl-
led nu kunne gå i gang. Men 
med mandagens afgørelse 
blev der altså trykket på ho-
vedafbryderen.

Notater på bagkant
Selve sagens indhold er en 
smule indviklet, men drejer 
sig grundlæggende om, at 
Amager Fælled Venner ikke 
mener, at den VVM-rede-
gørelse, der muliggør byg-

geriet af Fælledby, sikrer 
de fredede dyrearter, der 
bor inden for byggefeltet, 
i tilstrækkelig grad. Heri-
blandt den efterhånden my-
tiske store vandsalamander. 
Derfor klagede fælledven-
nerne til Planklagenævnet 
og Miljø- og fødevareklage-
nævnet.

I sommer nåede de to kla-
genævn så frem til, at VVM-
redegørelsen var fyldestgø-
rende. Men først efter at en 
række af Fælledbys rådgi-
vere havde tilvejebragt en 
masse nye notater og infor-
mationer.

Ufuldstændig høring 
Men den går ikke. Ifølge 
VVM-direktivet skal ‘of-
fentligheden tidligt og ef-
fektivt have mulighed for at 
fremsætte kommentarer og 
udtalelser’ til en VVM-rede-
gørelse. Kort sagt: grundla-
get for VVM-redegørelsen 
skal i offentlig høring. Hele 
grundlaget. Man kan altså 
ikke komme rendende med 

nye notater på bagkant.
Det var Amager Fælled 

Venners påstand, som de 
har hevet klagenævnene i 
retten over. Sagen bliver be-
handlet til næste sommer, 
men byretten har altså nu 
vurderet, at Amager Fælled 
Venners sag er velunder-
bygget nok til, at Fælledbys 
arbejde skal standse, indtil 
hovedsagen er afgjort. 

Og det kan trække ud. 

Selv hvis Amager Fælleds 
Venner skulle tabe sagen 
til sommer, agter gruppen 
nemlig at anke til Landsret-
ten. Og så kan byggestop-
pet få lange udsigter.

Ved Bryggebladets dead-
line har det ikke været mu-
ligt at få en kommentar fra 
Fælledby P/S. Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Køben-
havns Kommune udsendte 
kort efter kendelsen en 

udtalelse fra enhedschef i 
forvaltningen Jørgen Lund 
Madsen, der siger:

– Søgsmålet er med ken-
delsen tillagt opsættende 
virkning. Teknik- og Mil-
jøforvaltningen er tilsyns-
myndighed, og vi vil nu 
nærlæse kendelsen og på 
den baggrund gå i dialog 
med bygherre med henblik 
på at sikre, at kendelsen bli-
ver fulgt.

side 8side 10 og 11side 141

sjov på sprog

Bryggeforfatter Peer Lund 
har begået en ny digtsam-
ling, der veksler mellem det 
lette og det tunge.

Julen på Bryggen

Der var juleoptog, julemar-
ked, julemand og julestem-
ning i stride strømme, 
da Bryggens traditionelle 
juledag vendte stærkt tilbage 
efter to år med aflysninger.

Præst på deltid

Jeanette Saurberg er ny 
præst i Hans Tausens Kirke, 
som hun håber kan blive et 
samlingspunkt for fællesska-
ber og nye relationer mellem 
sognebørnene.

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

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

Skal vi også sælge din bolig?

15. december 2022 
30. ÅrGANG  Nr. 21

• Du får en fast behandler, som kender dig 
• Vi byder altid velkommen med et smil
• Moderne klinik med afslappende atmosfære
• Centralt på Bryggen - tæt på metro og bus

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S  
 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

tandlægen.dk Islands Brygge - personlig service og nærvær 

70 400 597 

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

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

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

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

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 785,64 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.414,13 /md.
  

Depositum for adgangskort: kr. 625,- 
Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. 

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2022

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,  
2900  Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det skal være tilladt at tage 
en dukkert overalt i Køben-
havns Havn. Det mener en 
enig borgerrepræsentation, 
der i starten af december 
besluttede, at det nu skal 
undersøges, om reglerne 
for badning i havnen kan 
vendes på hovedet, så man 
dropper de nuværende 
badezoner, og det som ud-
gangspunkt bliver lovligt 
at bade alle vegne. I stedet 
skal de områder, hvor der 
ikke må bades, fordi der ek-
sempelvis ligger et spilde-
vandsoverløb i nærheden, 
afgrænses. 

Usynlige svømmere
Men det er en rigtig dårlig 
idé. I hvert fald hvis man 
spørger i Bryggens roklub-
ber, der færdes dagligt i 
havneløbet.

– Grundlæggende synes 
vi, at det er en meget dårlig 
idé, som vi ser nogle meget 
store sikkerhedsmæssige 
problemer i, siger formand 
i Amager Ro- og Kajakklub, 
Helga Lund Laursen, og ud-
dyber:

– Vi har allerede nu 
udfordringer med svøm-
mere, der svømmer uden 
for badezonerne. Særligt 
om sommeren, når vejret 
er godt, er der folk, der ba-
der uden for badezonerne. 
Eksempelvis fra kajkanten 
langs Islands Brygge. Det 
er vi opmærksomme på og 
prøver at holde afstand. 
Men de er næsten umulige 
at få øje på, når man kom-
mer i en robåd eller kajak. 
De fleste svømmer uden 
badehætte, og hvis der er 
bare en lille smule bølger, 
så kan man faktisk slet 
ikke se dem.

Hun frygter, at flere ba-
dende i havnen uden for de 
afmærkede badezoner vil 
øge risikoen for alvorlige 
uheld, fordi sejlende enten 
ikke kan se de badende i 
vandet eller nå at standse 
eller dreje deres både eller 

kajakker, inden skaden er 
sket.

– Når vi kommer sejlende 
med 10 kilometer i timen og 
først opdager dem, når vi er 
tæt på, så kan der opstå me-
get farlige situationer, siger 
hun og fortsætter:

– Vi er bekymret for at 
blive involveret i en poten-
tielt meget alvorlig ulykke. 
Og problemet vil kun blive 
større, hvis badning bliver 
tilladt i hele havnen.

Den oplevelse tilslutter 
Alice Larsen, der er for-
mand i Bryggens Roklub, 
sig.

– Det er meget svært at se 
et lille svømmende hoved i 
havnevandet. Vi er bange 
for, at der skal ske alvorlige 
ulykker i havnen, siger hun, 
men tilføjer:

– Når det så er sagt, har 
jeg personligt tænkt på, at 
det vil være nemmere for 
politiet at håndhæve forbud, 
hvis det er forbudszoner, de 
skal overvåge. Alle bader 
alle vegne, som det er i øje-
blikket.

Bekymringen for de ba-
dendes sikkerhed deler 

også daglig leder af Net-
tobådene, der sejler kanal-
rundfarter i Københavns 
Havn, Finn Olsen. Han si-
ger til TV2 Lorry: 

– Vi har meget svært ved 
at se folk, der bader. Det er 
kun hovedet, der er synligt.

– Det er ikke nogen god 
idé. Vi har kvaler med dem 
allerede. Selvom der er 
zoner, så bader folk over 
det hele, siger han til TV 2 
Lorry.

Vandet er for alle
Hos GoBoat tager man an-
derledes positivt imod ud-
sigten til fri badning i hav-
nen. 

– GoBoat ønsker at åbne 
vandet for alle. At ændre 
baderegler skal selvfølge-
lig gøres sikkert og med 
respekt for alle aktører og 
brugere af havnen, siger 
marketing- og kommuni-
kationschef Eric Ziengs og 
fortsætter: 

– Vi ser frem til at starte 
dialogen med de relevante 
myndigheder og aktører. Vi 
stiller i hvert fald gerne vo-

res internationale erfaring 
til rådighed, når det under-
søgende arbejde starter. 
Uanset hvad der besluttes, 
glæder vi os til at skabe de 
bedste og sikreste oplevel-
ser for de mange sejlende 
gæster i den kommende 
sæson.

Borgerrepræsentationen 
bad på lignende vis i 2019 
forvaltningerne undersøge, 
om det kunne lade sig gøre 
at omdanne hele inderhav-
nen til badezone. Det blev 
dengang frarådet, og Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen 
anbefalede, at man i stedet 
arbejdede på at finde flere 
steder, hvor der kunne op-
rettes badezoner.

NYHEDER
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Andelsboligforeningen Njal
siger tak for i år og

ønsker boligforeninger,
samarbejdspartnere samt
beboere på Islands Brygge

en glædelig jul og et godt nytår

ønsker andelshavere, lejere, samarbejdspartnere 
samt beboere på Islands Brygge en glædelig jul 
og et godt og lykkeligt nytår

Andelsboligforeningen Eigi

ønsker alle 
sine læsere og 
annoncører – og 
alle på Bryggen 
og i hele verden 
– en rigtig rar og 
fredfyldt jul og et 
fantastisk nyt år 
2023 med fred og 
kærlighed i stride 
strømme! Vi ses 
igen den 12. januar.

Roklubber advarer mod fri badning i havnen 
Et forslag om at tillade badning i hele Københavns Havn bliver mødt med 
dyb bekymring i Bryggens ro- og kajakklubber. De er bange for at blive 
involveret i en alvorlig ulykke, hvis forslaget bliver ført ud i livet

Mange folk blæser i forvejen 
på, at badning kun er tilladt 
i de afmærkede badezoner. 

Det skaber usikre situationer 
på vandet, mener de lokale 
roklubber, der advarer mod 
at gøre det lovligt at bade i 

hele havnen.

AB Gullfoss ønsker alle 
på Bryggen en god jul 
og et godt nytår
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Thorshavnsgade 12 
Åbningstider: Tirs-Fre 11-17.30 & Lør 10-14 
www.formverk.dk

KUNSTHÅNDVÆRK  
PÅ BRYGGEN

Ulrike Ramin

Gurli Elbækgaard

Lokale juletræer
Igen i år er der masser af muligheder for at købe juletræer på Islands Brygge

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

Først skal træet vises, si-
den skal det spises. Men 
allerførst skal det findes og 
købes. Det er heldigvis en 
smal sag på Bryggen, hvor 
der er juletræssalg adskil-
lige forskellige steder. Og 
man kan tilmed bakke om 
det lokale foreningsliv ved 
samme lejlighed.

Hos spejdergruppen 
Thorolf på Artillerivej er 
der juletræssalg i weeken-
den 17. og 18. december fra 
klokken 10 til klokken 15. 
Længere ude ad Artilleri-
vej hos Boldklubben Hekla 
bliver der ligeledes solgt 
juletræer både 17. og 18. 
december fra klokken 10 
til klokken 18. Fortjenesten 
fra salget går til holdene, 
stævner og sociale arran-
gementer for ungdomsspil-
lerne. Samt til plantning af 
nye træer. For hvert solgt 
træ bliver der nemlig plan-
tet to nye. 

Jul på kajkanten
Sidste år begyndte Restau-
rant Viva, der ligger fortøj-
ret i vandet mellem store 
og Lille Langebro, at sælge 
juletræer som en rednings-
krans, efter at sidste vinters 
mange corona-restriktioner 

havde frarøvet restauranten 
en hel julefrokostsæson. I 
år er der mindre despera-
tion og mere julestemning 
at spore på havnefronten, 
hvor der kan købes jule-
træer i weekenden mellem 
klokken 12 og klokken 18. 

Der er både glögg og varm 
kakao på kanden. 

Som sædvanligt bliver 
der også solgt juletræer ved 
SuperBrugsen i Njalsgade 
samt i Havneparken nord 
for Kulturhuset Islands 
Brygge.

Thorolf-spejderne 
på Islands Brygge 

har solgt juletræer 
hver weekend hele 

december. 

AB’erne 
Leif og Bergthora
ønsker alle på Bryggen 
en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår

Traditionen tro er 
juleudstillingen i år lavet af 
Addy Elmegaard sammen
med datteren Susanne
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“det handler om optimering, altid”
Både slagteren og fiskehandleren i Thorshavnsgade er lukket, men Camilla 
Borg Skouboe driver stadig en håndfuld forretninger i gaden. Dertil kommer 
hendes to nye internetforretninger, Asian Lunch Company og Eat Asia

Tekst & foto: Jean Gauthier
redaktion@bryggebladet.dk

– Kerneforretningen i dag 
er det asiatiske køkken, 
forklarer Camilla Borg Sk-
ouboe.

– Lukningen af Fiskebør-
sen og Charcuteriet (red. 
henholdsvis fiskehandler 
og slagterforretning) har 
været en hård beslutning at 
tage, for jeg elskede de to 
forretninger. Men luknin-
gen betyder, at jeg ikke be-
høver arbejde 12 timer hver 
dag nu.

– Det drejer sig om at hol-
de fokus.

Camilla fremhæver kon-
kurrence fra nemlig.com og 
tilsvarende virksomheder 
samt de nye takeaway-tje-
nester Wolt og Just Eat som 
noget, der har vendt op og 
ned på markedet.

– Det har været en total 
ændring for os. Vi kører 
selv for Just Eat og Wolt i 
dag. Vi har en el-cykel og to 
biler.

Maden fra Sushiya, Wo-
kaway, My Thai Kitchen, 
Miss Poke og Hanoi Taste 
kan hentes i forretningerne 
eller leveres lige til døren.

På hendes nye internettje-
neste Eat Asia har man si-
den for nylig kunnet vælge 
mellem de meste populære 
retter i de fem forretninger 
i Thorshavnsgade, og des-
uden kan virksomheder for-
udbestille og få leveret mad 

via internetbutikken Asian 
Lunch Company.

Fra hashklub til 
sushibar
Det hele startede i 2003 
med Sushiya. Camilla hå-
bede dengang, at bryggebo-
erne ville erstatte kniv og 
gaffel med spisepinde, og at 
den fede grillmad blev byt-
tet med den magre sushi.

Allerede dengang satsede 
hun på takeaway. Der var 
kun plads til 12 spisende 
gæster i Sushiya.

Internetbestilling blev 
også søsat i 2003.

Det tog adskillige måne-
der at istandsatte kælderlo-
kalerne i Thorshavnsgade 
- som tidligere husede en 
hashklub. Skiftet fra hash-
klub til sushibar fortæller 
et og andet om Bryggens 
udvikling anno 2003.

Lige siden er det gået 
stærkt med nye asiatiske 
madkoncepter samt en slag-

ter og en fiskehandler. Det 
blev sågar til en lille afstik-
ker i form af en skotøjsfor-
retning i 2011.

På Bryggebladets redak-
tion er Camilla ofte blevet 
sammenlignet med Mads 
Skjern fra TV serien Mata-
dor.

Da det hele var på sit høje-
ste, var der 25 ansatte i Ca-
millas forretninger i Thors-
havnsgade. I dag er der ni.

Overlevede vejarbejde, 
finanskrisen og corona
Da hun var højgravid med 
barn nummer to tilbage i 
2014, var Camilla tæt på at 
kaste håndklædet i ringen. 
Al trafik i Thorshavnsgade 
blev omdirigeret, og gaden 
var stort set lukket i et års 
tid. Omsætningen i alle for-
retninger dalede, og hun 
overvejede at sælge det 
hele.

– Det var virkelig en for-
tvivlende tid, forklarer Ca-

milla. Selv finanskrisen og 
senere hen corona har ikke 
påvirket os så meget som 
vejarbejdet.

I dag er det inflationen, 
der bekymrer. 

– Laksepriser er femdob-
let på få år, og alle de øv-
rige råvarer er også steget, 
så det er en nødvendighed 
med prisstigninger på vo-
res produkter. Heldigvis er 
mad en nødvendighed. Alle 
skal spise. Og hvis man skal 
lave vores retter fra bunden 
og indkøbe alle ingredien-
ser i supermarkeder, er der 
ikke så meget at spare, si-
ger hun, mens hun peger på 
prisskiltet på væggen.

De fleste retter koster 
mellem 80 og 140 kroner.

– Tja, for blot et år siden 
var nogle af de meste søgte 
ord på nettet ting som ’vin-
skabe’ og ’terrassevarmer’, 
i dag er det ’elpriser’, ’var-
mepriser’ og ’tilbudsaviser’, 
siger Camilla. Vi skal hele 
tiden tilpasse os markedet 
og holde priserne på et ri-
meligt niveau.

Forberedelser. Under 
interviewet med Bryg-
gebladet når Camilla at 
tage lidt opvask, afle-
vere skrald, forberede 
en stor portion and, 
besvare et par sms’er, 
tage imod vareleveran-
cer og ekspedere to 
kunder. 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

Bryggens Borgerforening

islands Brygge lokalråd

ønsker BryggeBoerne

en glædelig jul  
og et  

godt nytår

TAK for et godt år til 
alle på Bryggen 

– samarbejdspartnere, 
beboere og venner

Glædelig jul 
og godt nytår ønskes 

I af AB Gunløg

Kære alle kunder,
gamle samt nye

mange tak for i år
I og jeres familier ønskes en

glædelig jul samt et godt nytår
Kærlig hilsen
Ann & Helle

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Ny foreningsby ved slusen
Selvom færdiggørelsen af det blå støttepunkt ved slusen trækker i langdrag, 
er et nyt foreningsfællesskab klar til at flytte ind i vandkanten

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

Det nye blå støttepunkt ved 

slusen skulle egentlig have 
været klar til brug allerede i 
sommer. Der var sågar plan-
lagt indvielse i august. Men 
problemer med forsyning af 
blandt andet træ til støtte-
punktets bygninger forsinke-
de arbejdet, og den officielle 
åbning er indtil videre løst 
planlagt til ‘foråret 2023’.

Men de kommende bru-
gere af faciliteterne har 
ikke ligget på den lade side. 
Under vejledning fra DGI 
Storkøbenhavn og Køben-
havns Kommune har en 
gruppe forskellige forenin-
ger siden maj arbejdet på 
at danne et foreningsfæl-
lesskab. I slutningen af 

november kom de i mål, da 
foreningens vedtægter blev 
godkendt og underskrevet, 
og Foreningsbyen Slusen 
var en realitet.

Både vådt og tørt
Selvom støttepunktet først 
bliver indviet til foråret kan 
foreninger allerede i den 
nærmeste fremtid tage fa-
ciliteter i brug og indrette 
dem med grej og udstyr. 
Støttepunktet har nemlig 
en såkaldt grejbank, som 
foreningerne får adgang til 
med en adgangskode. Den 
skal efter planen inddeles 
i to afdelinger. Én til akti-

viteter på land som eksem-
pelvis træningsudstyr eller 
fiskenet og andet grej til at 
undersøge dyre- og plan-
telivet i vandet. Den anden 
afdeling er tiltænkt vandfar-
tøjer som kajakker, rafts og 
stand-up-paddle-boards, så 
de foreninger, der dyrker 
vandsport, let kan komme 
til at opbevare deres udstyr. 

Fri adgang
Selvom de seks foreninger 
nu er fast tilknyttet støtte-
punktet, er anlægget åbent 
for alle.  Der er både toilet-
ter, læringspavillon, flyde-
pontoner og opholdsdæk 
samt forhindringsbaner på 
skrænten og en trappe op til 
plateauet på toppen af støj-
volden omkring motocross-
banen, hvor der er udsigt 
over havnen og byen.

FOReNiNgsByeNs 
BeBOeRe:

Den nye sammenslutning 
af foreninger, der fremover 
kommer til at have aktivi-
teter på og omkring det 
blå støttepunkt ved slusen, 
består indtil videre af:

n Bryggen SUP Club
n HF Sønderbro
n CPH Outdoor
n Copenhagen  

Watersports
n Spejderne ved  

Sluseholmen
n Sportskollektivet

Der er dog stadig plads til 
flere foreninger i forenings-
byen. Vil man vide mere, er 
man velkommen til at tage 
kontakt til projektleder i 
DGI Storkøbenhavn, Maj-
ken Eskelund, på majken.
eskelund@dgi.dk

Ved det blå støtte-
punkt nord for slu-
sen er en læringspa-
vilon, der står delvist 
på pæle ud over 
vandet, snart færdig 
og klar til brug.



Årets julegaveidé

Anders 
Matthesen

inkl. 3-retters middag
 6. februar 2023

IDA Conference  ·  Kalvebod Brygge 31-33  ·  1780 København V  ·  Tel: +45 3318 4664  ·  www.idaconference.com  ·  booking@ida.dk

Køb billetter på Ticketmaster.dk

Oplev uddrag fra 
Matthesens aktuelle  

turné  ‘JOKES – fra en 
hvid, straight mand’  
i intime rammer hos  

IDA Conference.

“det handler om optimering, altid”
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En række arealer på Ama-
ger Fælled bør laves om 
til vild natur, ved at kom-
munen stopper med at slå 
græsset og lader områder-
ne vokse til. Det foreslog SF 
sammen med Radikale og 
Socialdemokratiet i starten 
af december og fik opbak-
ning fra hele Borgerrepræ-
sentationen. Det drejer sig 
blandt andet om boldfæl-
leden og modelflyvebanen, 
der tilsammen udgør 4,5 
hektar. 

indskrænkning af idræt
Men det forslag bliver mødt 
med korslagte arme af bru-
gerne af boldbanerne, der 
ligger i det sydvestlige 
hjørne af fælleden. Særligt 
AFC Ørestaden Spartans, 
der spiller amerikansk 
fodbold på banerne, aner 
ikke, hvor de skal gøre af 
sig selv, hvis boldbanerne 
bliver nedlagt. 

– Det er jo en indskrænk-
ning af idrætsmuligheder-
ne i byen. For hvor skal vi 
være, hvis dette bliver ved-
taget? Der er jo ikke uanede 
mængder af græsbaner på 
Amager. Finder de ikke 
nye baner, hvor der også 
er plads til vores udstyr og 
omklædningsrum, så har vi 
ikke nogen klub mere, siger 

klubbens formand Karina 
Kunak. 

Klubben blev stiftet for ti 
år siden på det daværende 
plug’n’play-område i Øre-
stad Syd og har siden da 
kæmpet en nærmest kon-
stant kamp for både baner, 
omklædningsrum og opbe-
varing af deres udstyr. De 
undrer sig over, at de måtte 
høre i medierne, at de nu 
måske kan blive nødt til at 
flytte endnu en gang.

– Vi er meget forundrede 
over, at kommunen ikke har 
meldt noget ud til os, da vi 
ofte er i dialog med dem, 
siger Karina Kunak og til-
føjer:

– Vi har kæmpet i ti år og 
synes, at vi har masser at 
byde på endnu. Men hvis 
de fjerner boldbanerne på 
fælleden til fordel for vild 
natur, så kan det desværre 
blive enden for os.

På den anden side af Ar-
tillerivej i BK Hekla er man 
mindre alarmeret over ud-
sigten til at miste græsba-
nerne på fælleden, selvom 
klubben bruger dem jævn-
ligt.

– Der er et enkelt hold, 
der har haft en fast ugent-
lig træningstid på den side 
af Artillerivej i løbet af ef-
teråret, og der er blevet 
spillet en håndfuld kampe 
derovre. Vi bruger banerne 
til træning og kamp, når ba-
nerne nær Heklas klubhus 
er ramt af store regnskyl 

eller generelt bare er slidte 
sidst på sæsonen. Og ellers 
har vi for at imødekomme 
alle holds ønsker til træ-
ningstider brugt banerne 
en smule i den daglige drift, 
forklarer bestyrelsesmed-
lem og kommunikationsan-
svarlig i Hekla, Mads Due 
Anker, og fortsætter:

– Som det er i dag med 
vores nuværende medlems-
tal, kan vi godt se bort fra 
banerne på Boldfælleden, 
når de nye kunstgræsbaner 
står klar på anlægget ved 
klubhuset, og stadig få ka-
balen med træningstider og 
kampe til at gå op. 

spillere fra Fælledby
BK Hekla fik efter otte års 
kamp en ny stor kunstgræs-
bane i starten af 2020, og 
ved budgetforhandlingerne 
i efteråret blev det beslut-
tet også at konvertere hele 
græsarealet syd for Heklas 
klubhus til kunstgræs. Det 
vil øge klubbens kapaci-
tet betragteligt, fordi flere 
medlemmer så kan spille 
året rundt. Alligevel er 
klubben forsigtig med at 
erklære den hellige gral vel-
forvaret. 

– Vi har ikke udarbejdet 
en egentlig prognose for, 
hvad medlemstallet i Hekla 
forventes at være til den tid. 
Men hvis vi går ud fra vores 
medlemstal i dag sammen-
holdt med den kapacitet, vi 

håber på at få ud af de nye 
kunstgræsbaner, så burde 
det gå op, siger Mads Due 
Anker, men tilføjer: 

– Der er dog en del ube-
kendte forhold. For man 
skal nok være ret naiv, hvis 
man ikke forestiller sig, 
at der kommer en del bør-
nefamilier til området via 
byggeriet på fælleden. Og 
det vil unægteligt føre til 
en øget søgning til Hekla. 
Derudover er der i dag an-
dre brugere af Boldfælle-
den, der vil mangle et sted, 
hvis det fulde græsareal 
skal omdannes til såkaldt 
vild natur. Hvis de forskel-
lige brugere skal have træ-
ningstid på Hekla Park, og 
vi samtidig oplever en be-
tydelig medlemstilgang, så 
kommer det til at knibe med 
pladsen. Det har vi i øvrigt 
heller ikke omklædnings-
faciliteter til, men det er en 
anden snak.

NYHEDER

KØBMANDSVARER · FRUGT OG GRØNT 
AVISER OG UGEBLADE · UDENLANSKE VARER 

KRYDDERIER FRA PAKISTAN OG INDIEN 
ØL, VIN, SODAVAND OG SPIRITUS

DISCOUNT INTERNATIONAL
Leifsgade 7 · tel. 32 96 91 23

”Ja, min ven  
vi har Tips og Lotto og altid faste 
lave priser. Glædelig jul og godt 

nytår. Vi åbner alle dage  
i juleferie fra 9.00 til 22.00”

gode tilbud!

1 stk. x 1½ liter sodavand  25,00 + pant
2 stk.  x 1½ liter sodavand  44,00 + pant
1 stk.  x ½ liter sodavand  16,50 + pant
2 stk. x ½ liter sodavand  30,00 + pant
6 stk.  x 33 cl. Tuborg el. Hof (ds.) 48,00 + pant
1 stk. x 33 cl. King(ds.)  6,50 + pant
6 stk.  X 33 cl. King(ds.)  36,00 + pant
Billig vodka 70 cl.   100,00 

Vi bytter din 
kulsyrepatron 

59,95   

Kære andelshavere, lejere og
samarbejdspartnere

Må det nye år bringe jer gode stunder og 
masser af positive oplevelser.

På vegne af bestyrelsen 
og viceværten Steen

Andelsboligforeningen HAB

Boldklubben Hekla
ønsker alle på Bryggen en 
glædelig jul og  
et godt nytår

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: lukket · tirs., ons., fre.: 9.30-

17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Vi ønsker vores kunder
   en glædelig jul samt et godt nytår

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Boldklubber bekymrede over mulig 
nedlæggelse af boldfælleden
Forslag om at nedlægge boldbanerne på Amager Fælled og lade dem gro til 
med vild natur giver panderynker hos de boldklubber, der benytter banerne. 
Den amerikanske fodboldklub AFC Ørestaden Spartans frygter, at det kan 
blive enden på klubben

Hvis boldbanerne 
på Amager Fælled 

bliver nedlagt, 
frygter AFC Øre-
staden Spartans, 
der spiller ameri-
kansk fodbold på 
fælleden, at blive 

hjemløse.



 

Glædelig Jul & Godt Nytår fra alle os på 
Sexologiskolen - til alle jer på Bryggen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julehygge på Sexologiskolen mandag d. 19. dec. kl. 15.00-20.00 
Kom ind og får en kop varm Jule-Chai! Kl. 18.00-19.00 fortæller  
Yazmin lidt om Sexologiskolen & uddannelserne - Velkommen! 

 
        Sexologiskolen á 2009, er nordens største skole indenfor  

sexologi & parterapi med hovedsæde på Islands Brygge, og  
 afdelinger i Århus, Oslo og Nuuk - samt Global Line.     

 
Sexologiskolen har 38 uddannelser. De to Hoved- 

uddannelserne Sexolog og Parterapeut på hver 1 ½ år,  
13 moduler á 3 dage fre-søn. 35 Specialuddannelser bl.a.  

Didaktisk Sexolog med seksualundervisning i folkeskolen &  
ungdomsuddannelserne el. Erhvervssexolog, der hjælper  

virksomheder med udviklingen af seksualpolitik og  
bekæmpelse af sexchikane på arbejdspladsen! 

 
& MasterResearcher – skolens forskningsuddannelse! 

 
 
       ”Grib Chancen” er en enestående bog til forældre.                          Lej Kliniklokale kr. 1.200 pr. måned for en fast ugentlig dag  
    Bogen handler om, hvordan man på en naturlig måde                             Vær en del at et spændende & lokalt klinikfællesskab, for  
     ”griber chancen” og kommunikere med sit barn om          terapeuter, psykologer, behandlere. 5 Klinikrum, man-søn 
   en seksualitet i udvikling & blomst! Normalpris kr. 200    kl. 7.00-12.00/ 12.00-17.00/ 17.00-22.00  
   Julepris køb på Sexologiskolen 19.12. kr. 120. 2 stk. 200               Kom forbi og se kliniklokalerne d. 19. december! 
 

Sexologiskolen – Gunløgsgade 1 & Islands Brygge 27  +45 77 888 888   info@sexologiskolen.dk www.sexologiskolen.dk  
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Børnene er med 
på digterkontoret
Peer Lunds seneste digtsamling, 
”Stenkastnotater”, veksler mellem 
alvor og sjov. De 76 digte er skrevet 
på rim, men især på barnlighed. 
Det indre barn er nemlig med som 
redaktør, når den 71-årige bryggebo 
sætter pen til papir

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

Det første, der springer i øj-
nene i mødet med digteren 
Peer Lund, er netop øjnene. 
De vil lege. Det samme vil 
den mand, de sidder i hove-
det på. Ordene er yndlings-
legetøjet for den 71-årige 
bryggebo, der bruger vores 
alle sammens barnlighed i 
sin skrivekunst.

– Der kommer hele tiden 
gode svar fra børn, svar på 
alt det mærkelige, vi voksne 
går rundt og siger, fortæller 
Peer Lund.

Himmel og evighed
Ud over gode svar kommer 
der gode spørgsmål fra det 

kære småfolk. Om himlen 
mon hedder noget andet 
end himmel, siden vi taler 
om ”himlens navn”. Og om 
hvor længe en evighed va-
rer, når nu noget ”tager en 
evighed”. 

– Jeg kunne selvfølgelig 
undersøge, hvorfor man si-
ger himlens navn, gå på net-
tet eller slå op i et leksikon 
og fortælle barnet om det, 
siger digteren fra Islands 
Brygge. 

– Men jeg vil da hellere 
lave noget sjovt og grotesk 
ud af det.

Adskillige underfundige 
barnligheder har fundet vej 
til Peer Lunds digtsamling 
”Stenkastnotater”, der just 
er udkommet på Skrivefor-
laget.  

– Børn lærer os voksne at 

genopfinde og forholde os 
kritisk til alt det, vi går og 
siger. Tingene er på en be-
stemt måde, jo jo, det er de 
sikkert, påpeger digteren. 

– Men så kommer der så-
dan et sæt børneøjne på og 
åbner helt vildt op. 

Tingene som de er
Digtere siger ikke tingene, 
som de er. De siger tingene, 
som de ser dem. I digtet 
”Tingene som de er” ka-
ster Peer Lund en skarp 
lille sten efter sandsigerne. 
Dem, der kalder en spade 
for en spade. De mener at 
have forbindelse til folke-
dybet og sågar til selveste 
sandheden.

– Men hvis tankegangen 
er grim, og tungen er giftig, 
som jeg skriver, hvad er så 
nytten ved at sige tingene, 
som de er? spørger Lund og 
følger op med en retorisk 
eftertanke.

– Og hvem har i øvrigt 
sandheden?

Nattergalen versus 
rådhusklokkerne
Peer Lunds talestrøm er rar 
og varm, kunne gå direkte 
ind i 1980’ernes børnefjern-
syn. Vi sidder på TOBIs 
Café, et af hans yndlings-
steder på Bryggen. Lunds 
røst giver klangbund og 
gennemtrænger blidt men 
effektivt de mange folke-
stemmer og baggrundsmu-
sikken. 

– Vi er helt vilde med 
Bryggen, siger Peer Lund.

Sammen med hustruen 
Karen deles han om en bør-
nebørneflok på fem, den 
ene inspirationskilde efter 
den anden. I 2015 købte par-
ret hus i Radiorækkerne.

– Vi bor lige op ad Ama-
ger Fælled, dejlig natur klos 
op ad storbyen.

Lige netop det træk ved 
Bryggen hører man ofte. 
Men digtersjælen går ud 
over klichéen og sætter bil-
leder på med en sanseople-
velse fra en majaften i 2015. 
Parret var lige flyttet ind, og 
lige efter kom nattergalen. 
Peer og Karen hørte dens 
pip gennem det åbne vindue 
i soveværelset. 

– Så går vi rundt derude 
om aftenen, og nattergalen 
er godt i gang med at synge. 
Pludselig holder den op, og 
midt i stilheden… bim-bam 
rådhusklokkerne! fortæller 
digteren med stor indle-
velse.

– Dér tænkte jeg: ”Vi er 
landet det rigtige sted”.

Fri talestrøm
Foruden rar er Peer Lunds 
talestrøm befriende ufor-
udsigelig. Hvad bliver hans 
næste ordvalg? Og det næ-
ste igen? Hvor er samtalen 
mon om ti sekunder? Tale-
strømmen står i skarp kon-
trast til digtene, hvor hvert 
ord har været via den be-
rømte vægtskål.  

– Som digter bruger jeg 
ord og formuleringer for at 
gribe verden, og det sker 
forhåbentlig på en harmløs 
måde, siger Peer Lund.

Han kommer med en for-
maning om det modsatte, 
nemlig faren ved fantasi og 
ord. 

– Det pudsige er, at tyran-
ner gør det samme. De bru-
ger også sproget, for de skal 
jo overbevise nogen om, at 
de har ret. De er fuld af 
dårlige undskyldninger. Se 
bare Putin med hans fanta-
sier om ukrainske nazister 
eller blå trolde, eller hvad 
han nu jager.

små sprogfilosoffer
Vi kommer vidt omkring i 
samtalestrømmen. Men et 
bestemt emne går igen og 
igen. Sproget. Om hvordan 
børn er med som små med-
digtere, faktisk som små 
sprogfilosoffer.

– Tag bare August på 
fem, mit pap-barnebarn. 
Han bor i Sverige og taler 
svensk. Han siger tit, at et 
eller andet ord ikke findes 
på dansk, siger Peer Lund 
og har pointen klar. 

– Og det gør det jo heller 
ikke. For ham! Sagen er jo, 
at dén ting han taler om, 
har han kun erfaring med 
som udtrykt i et svensk ord. 
Derfor siger han, at det ikke 
findes på dansk.

Alvor og sjov
”Stenkastnotater” er delt i 
to. Digte for alvor og digte 
for sjov. Men det er ikke så 
vigtigt, om det er det ene 
eller det andet. Lund har 
nemlig blik for begge sider 
af eksistensen, og gerne 

på samme tid. I digtet ”Le-
getøj” leger han med selve 
legen. Udforsker hvordan to 
drenge i starten leger med 
nøjagtig de samme klodser. 
Som voksne ender de med 
at bygge helt modsatte ting, 
i det gode henholdsvis det 
ondes tjeneste.

– Jeg forestiller mig en 
gut, der er blevet i en barn-
lig tilstand, mens hans helt 
identiske ven laver våben, 
eller det jeg kalder dunder-
kasser.

Forlaget skriver om digte-
ren, at han ”går en tur ned 
ad vejen, mens han ånds-
fraværende kaster småsten 
og funderer over livet”. En 
samtale med Peer Lund er 
alt andet end åndsfraværen-
de. Hans digtekunst nydes 
bedst i selskab med ham 
selv. Han har tidligere læst 
sine digte højt på Islands 
Brygge Bibliotek.

– Det gør jeg meget gerne 
igen, slutter forfatteren.

Bryggebo og forfatter 
Peer Lund er aktuel 
med digtsamlingen 

'Stenkastnotater'



Butikken drives af frivillige 

Overskuddet går til kulturelle
og sociale formål på Islands Brygge

 
Hos os kan du handle uden CO2-aftryk  

og støtte lokalområdet

Åbningstider:
mandag og onsdag 15-18, lørdag 11-14

 
Vi har juleferie  

fra 24. december til 2. januar  
Dog åbent onsdag 28. december

 
Følg os på Facebook

ønsker alle en glædelig jul  
og et godt nytår

Tak for den opbakning
vi har fået i årets løb

Genbryggen, Reykjaviksgade 2, kld.
2300 København S

GenBryggen
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Julen gjorde sit 
indtog på Bryggen

En gammelkendt og elsket tradition 
vendte retur efter to år i corona-

isolation, da julen på Bryggen 
blev kickstartet med sne, sang og 

julestemning 

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

Det var næsten for godt til at være sandt, da de fineste små 
snefnug begyndte at dale stille ned fra himlen op ad for-
middagen. Et meteorologisk julemirakel udeblev dog, da 
snevejret stilnede af, inden det for alvor var gået i gang. 
Forventningerne til julens - og særligt julemandens -  an-
komst til Bryggen stilnede imidlertid ikke af blandt Bryg-
gens mange børn, der sammen med deres forældre og i 
nogle tilfælde også bedsteforældre var samlet på legeplad-
sen i Gunløgsgade for at tage imod dagens hovedperson.

Op og se land, julemand
Inden den rituelle morgenvækning slangede en kø af 
spændte børn sig igennem huset på legepladsen, hvor ju-
lemanden lå i en form for festlig lit de parade på en madras 
på gulvet. Nogle af de mere nysgerrige kunne ikke dy sig 
for at prikke til julemanden for at tjekke, om han mon bare 
sov rævesøvn. Andre blev mere overvældede og en smule 
bange for den sovende kæmpe. 

Da sidste levende billede havde været forbi sovekam-
meret, samledes alle børnene foran huset for i fællesskab 
at vække julemanden fra hans dybe søvn. ‘Julemand! Jule-
mand! Julemand!’ blev der råbt repetitivt, indtil syvsoveren 
kom vaklende ud på pladsen, hvor han strakte armene i 
vejret med et rungende ‘Ho, ho, ho!’

– Er i allesammen kommet bare for mig? spurgte han re-
torisk og blev mødt med et skingert ‘jaaaaa’ fra de mange 
børn. 

Rensdyrene var dødtrætte og sov den ud andetsteds oven-
på den lange flyvetur, bedyrede julemanden og erkendte i 
samme åndedrag, at også hans tornerosesøvn havde været 
tiltrængt. Herefter fandt han sin kurv fyldt med pebernød-
der frem, hvilket fik børnene til at stimle sammen omkring 
ham. Så var julen i gang.

dansende dyr
Kort tid efter marcherede børnene fra Fritidscenter Is-
lands Brygge gennem byens gader i et optog, der - udover 
de forventelige nisser, snemænd og rensdyr - også talte 
karakterer som Pinocchio, Snehvide, Pikachu, Tigerdyret, 
Mickey Mouse og en ræv. Dertil kom klubbens adskillige 
heste, der i de seneste uger har øvet sig i at gå pænt i tra-
fikken. 

Optoget kulminerede på slaget 12 i Gunløgsgade ud for 
legepladsen, hvor børnene opførte en stramt koreograferet  
danseopvisning til stor vanteblød applaus fra fremmødt fa-
milie og venner.

Selvom julesneen udeblev, var det stadig en råkold de-
cemberlørdag. Heldigvis var der masser af muligheder for 
at trække indenfor og få varmen. De fleste af butikkerne 
i de omkringliggende gader havde varm te eller glögg på 
kanden, og man skulle heller ikke lede længe efter hverken 
pebernødder, brunkager eller klejner. 

På markedspladsen
I Kulturhuset Islands Brygges største sal var julestem-
ningstermostaten skruet langt op over 19 grader. Her blev 
der nemlig for kun anden gang holdt julemarked for de 
mange lokale virksomhedsdrivende, kunstnere, behandle-
re, håndværkere med mere, der ikke nødvendigvis selv har 
butikslokaler i gadeplan og derfor lever lidt i det skjulte. 

Her var der alt fra lædervarer, kosmetiske produkter, 
strik, smykker, spiritus og både print og malerier af lo-
kale Brygge-motiver. Islands Brygges Lokalhistoriske 
Forening var også på pletten og solgte blandt andet bøger 
og plakater med flotte og fascinerede historiske fotos af 
bydelen

Også Amager Fælleds Venner var repræsenteret og solg-
te t-shirts, hættetrøjer og andet habengut med gruppens 
enkle og umisforståelige budskab ‘Bevar Amager Fælled’ 
påtrykt. Der blev også stanget mange gratis badges over 
bordet med trykket ‘Jeg er lærkeredder’, som efterfølgen-
de var synlige i gadebilledet på resten af Bryggen.

Julemanden og hans rensdyr 
havde rejst hele natten, og han 
var derfor gået kold på gulvet i 
huset på den bemandede lege-
plads. Bryggebørnene måtte råbe 
af deres lungers fulde kraft for at 
få ham på benene igen.

Hænderne op, det er jul! Børnene fra Fritidscenter Islands 
Brygge var veloplagte både før og efter deres optræden 
ved legepladsen på Gunløgsgade.
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Julemanden havde 
fået sine booster-
skud og var klar til at 
gå på gaden og hilse 
på de lokale børn 
igen efter at have væ-
ret i corona-isolation 
i to år.

de mere skjulte 
lokale kunsthånd-
værkere, behandlere 
og kunstnere med 
mere fik mulighed 
for at komme frem i 
rampelyset og under 
juletræerne.

danse dagen lang. 
Det var tydeligt 
at se, at børnene 
fra klubben havde 
haft to år til at 
øve sig på deres 
juledans. Den sad 
lige i skabet

Udvalget var både 
stort og alsidigt 
på julemarkedet i 
Kulturhuset Islands 
Brygge.
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Tekst: Philip Thingaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Efter et par jule med restrik-
tioner kan vi igen stikke klør 
fem ned i samme pebernød-
deskål. Nokkens julemarked 
gør comeback og udkom 3. 
december i sin vistnok fem-
tende udgave. Det første, 
der vækker opsigt til Nok-
kens julemarked, er invita-
tionen. Den står ude på den 
velbefærdede gangsti, i form 
af en glasmontre fyldt godt 
op med smagsprøver på den 
verden, der møder julegæ-
sten indenfor i varmen. Julet 
strikketøj, hjemmelavede 
marmelader i hætteklædte 
glas, akvarelmalede kort og 
kreativ-dekorativ keramik. 
En mistelten ligger og gnub-
ber sig mod montreglasset 
og bebuder, at julemåneden 
sandelig er kommet til Nok-
ken.

sange fra ovnen
At træde ind i Nokkens 
NEFA er som at træde ind i 
en anden verden, især til ju-
lemarked, med et godt glas 
glögg i hånden og varme 
fra murstensovnen. Halvt 
skibsværksted, kvart for-
samlingshus, en sjat varme-
stue og en brøkdel biograf. 
Ovnen er et af rummets ad-
skillige naturlige midtpunk-
ter. Ved dén står en flok 
musikanter fra både Nok-
ken og omkringliggende 
haveforeninger, mens hele 
stuen fællessynger med på 
”Nu’ det jul igen” og ”På lof-
tet sidder nissen” og andre 
evergreens, vi ikke kan få 
nok af i december måned.

Børnebod
Montren udenfor holder, 
hvad den lover. Det kon-
staterer jeg med et kort 
panoramisk kig rundt i lo-
kalet. Der er godt gang i 
boderne i værkstedslokalet 
med mere. En perlerække 
af skruetvinger hænger 
langs den ene væg. Under 
tvingerne finder vi årets 
nye indslag: en børnebod 
med keramik, legetøj og 
andet godt til julen, leveret 
af Nokkens yngste. En vok-
sen spørger til prisen på en 
flot tigerfigur. Et barn frem-
mumler en yderst fair pris, 
smaskende på en velsma-
gende bid æbleskive.

Filmhistorie
Misteltene pryder fra snart 
sagt enhver ledig hænge-
krog, især fra de mange 
projektørlamper i loftet 
foran det oprullede filmlær-
red. En overligger af guld 

hænger over lærredet som 
et barokt indslag blandt 
mange i NEFAs lille rige 
af detaljer. Nogen må have 
fundet guldoverliggeren 
på et slot engang. Navnet 
Nokkens NEFA er i sig selv 
en lille filmhistorie, eller 
en historie om film i hvert 
fald. ”Byens Lys” var kort 
oppe at vende som navn. 
Mææn… nå nej, det navn 
var anderswo engagiert, for 
det hed biografen på Chri-
stiania allerede. Byens Lys 
blev til Nokkens NEFA med 
henvisning til den gamle 
Nordisk Element Fabrik, 
der i årtier lyste op som alt-
dominerende aktør på mar-
kedet for batteridrevet lys i 
Danmark.

Akvarelmalet 
selskabsspil  
Der er uden tvivl et skvæt 
Christiania over stemnin-

gen på Nokken. Intim, 
åbensindet, drømmende, 
med hang til fællesskab og 
en god fest, når den byder 
sig til. Julestue i NEFA er 
fest i afdæmpet form, bort-
set fra når musikanterne 
griber spillegrejet. Så bli-
ver der sunget, skrålet og 
banket på nærmeste ledige 
bordflade. Boderne skaber 
også masser af god stem-
ning. Bag én af dem står 
Lena Gemzøe, akvarelma-
ler med mere. Hun må have 
mindst en håndfuld patent-
ansøgninger liggende til 
gennemsyn. Eksempelvis 
har hendes såkaldte data-
kæder intet med software 
at gøre. De er halskæder 
lavet af taster fra gamle 
computertastaturer. Hun 
er også ophavsperson til de 
navnkundige Nokkesvin, 
marcipangrise i alle tæn-
kelige former. Gemzøe har 
også tænkt sine akvareller 

et godt stykke ud af bok-
sen. De indgår som kort, 
man trækker i en selvud-
viklende selskabsleg, med 
pirrende spørgsmål til 
sjælegranskende samtaler. 
Træk et kort, og julehyg-
gen er sat i spil. Lena tager 
imod kontanter, Mobile-
Pay eller Artmoney, en art 
kunstnernes kryptovaluta. 

På loftet sidder 
Hendrix
Til julemarked er der luk-
ket af op til første etage på 
NEFA. Måske sidder nissen 
deroppe. I loftet hænger der 
i hvert fald en Jimi Hendrix-
plakat, side om side med 
bykort over Københavns 
Havn, både gamle og nye. 
I hjørnet af lokalet hænger 
et indrammet foto i storfor-
mat. Det indrammer Bryg-
gens kontraster. I forgrun-
den den lave NEFA-hytte 

med den flotte kuppel på 
taget, mens et af kvarterets 
finere vartegn, ”Pandeka-
gehusene” på Rundholtsvej, 
tårner lige så flot op i bag-
grunden. 

Høj som lav 
 ses på Nokken
I Nokkens folkemunde kal-
der man nabokærligt pan-
dekagebygningerne for ”De 
våde køkkenruller”. Nok-
kens julemarked får godt 
besøg af de velbjærgede 
naboer, får jeg at vide, og 
til daglig hjælper man hin-
anden med reparation og 
opbevaring af både. Eller 
undervisning i keramik. 
Tanken strejfer mig, om 
Nokken er et minibillede på 
det Danmark, vi ofte pryder 
os af, hvor høj bor side om 
side med lav. Det kunne jo 
være, fordi vi har noget til 
fælles. Eksempelvis hin-

andens skæbner eller bare 
interessen for keramik og 
vedligeholdelse af både. El-
ler for små intime julemar-
keder med ægte mennesker 
og varm stemning.

Nokkens julestue 
samler Bryggen
Med sin ypperlige beliggenhed kan Haveforeningen 
Nokken ikke andet end at åbne sig for omverdenen. 
Det årlige julemarked i Nokkens NEFA, et yderst 
julehjerteligt samlingssted, bevidner, at man her ikke 
gemmer sig bag stakitter og dannebrogsflag

Varmt blik. Jule-
lyset tændes op i 

NEFA.
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forandringer på madsiden. 
Det er ikke samme modus 
operandi, når det kommer 
til juleaften i min familie 
slægt anno 2022.  

For på trods af, at jeg ad-
skillige julemiddage har 
siddet og mæsket mig i an-
desteg og syntes, at det var 
det bedste, så er jeg blevet 
klogere. Faktisk er jeg kom-
met til den konklusion, at 
helstegt and ikke er for mig. 
Bevares, jeg kan da godt 
nødtvungent og under mo-
derat fysisk pres indtage 
et sådant kræ. Men hvis 
jeg skal vælge, så bliver det 
confiteret and og ikke hel-
stegt.

For de uindviede, så bru-
ger man lårene fra anden, 
som saltes i et døgn for så at 
blive kogt i deres eget fedt, 
til de er fuldstændig møre. 
Confit de Canard, som det 
hedder på fransk, er egent-
lig en gammel konserve-
ringsmetode. Men resultatet 
af tilberedningsmetoden er, 
at man ender med et andelår, 
som er fuldstændig mørt og 
lækkert. Kødet falder fra 
lårbenet, blot man stirrer 
intenst på det. Smagen er 
en gennemtrængende ande-
smag garneret med hvidløg, 
timian, laurbær, enebær, 
stjerneanis. Kødet er saftigt 
og aldrig nogensinde tørt. 

Fedtlåg
En anden fordel er, at man 
kan tilberede lårene et par 
dage i forvejen, så man 
ikke skal have den evinde-
lige kamp om, hvem der har 
mest ret til ovnen; grisen, 

anden eller gåsen.
Ved at servere confit, 

kan man stege andelårene 
sprøde på skindsiden og så 
varme dem i ovnen eller på 
panden, og så er de klar til 
servering.

Det historiske perspektiv 
ved confiteret andelår er, at 
det er en konserveringsme-
tode fra gammel tid. Lårene 
saltes først for at trække 
væske ud, således at mi-
kroorganismer får ringere 
kår at leve i. Dernæst bliver 
andefedtet flydende, når det 
bliver varmepåvirket, men 
til gengæld bliver fedtet 
massivt og uigennemtræn-
geligt, når det bliver kølet 
ned. Det medvirker til, at 
når andelårene opbevares i 
fedtet, så lægger fedtet sig 
som et låg ovenpå lårene, 
og således bliver det yderli-
gere besværliggjort at være 
mikroorganisme. Under de 
rette omstændigheder kan 
confiteret andelår opbeva-
res i flere måneder, hvis 
dette ønskes.

Hvis man kan lade være 
med at spise det!

Men uanset hvilke tradi-
tioner, nye eller gamle, som 
man benytter sig af, er hå-
bet herfra, at det udmønter 
sig i en dejlig jul, som til-
bringes med ens kære, og 
hvor man spiser præcis det, 
som man mener, der hører 
til på en sådan aften - såle-
des at de voksne har fyldte 
maver, når børnene erobrer 
den resterende del af afte-
nen.

Må juleanden være saftig 
og sovsen fyldig. Glædelig 
jul.

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

Hver familie har deres egne 
traditioner, og det gælder 
også, når det kommer til 
maden juleaften. Mine egne 
barndomsminder fra jule-
aften fortæller altid om an-
desteg og flæskesteg. Gode 
minder om, hvor man som 
barn ikke kan være i sig 
selv af begejstring, glæde 
og forventning til de mange 
gaver, der skal åbnes senere 
på aftenen. Det er som om, 

at fokus skifter, efterhån-
den som ens eget kalender-
lys brænder en ring mere 
af. Nu må gaver være gaver, 
men maden er den egentli-
ge præmie på en sådan af-
ten. Sådan er det blevet, og 
så kan man betragte cyklus-
sen gentage sig og ens egne 
børns glæde over, at årets 
vigtigste dag atter engang 
er ankommet.

Confit de canard
For mit eget vedkommende 
har der faktisk også været 

MAD

Kom og vær en del af fællesskabet

VORES 
FITNESSCENTER 
ER ÅBENT 24/7

100MBPS
WIFI

HYGGELIGE 
FÆLLESLOKALER

EVENTS HELE 
ÅRET

TAGTERRASSE FÆLLESVASKERI, 
CYKEL- OG 

OPBEVARINGSRUM

n i d o l i v i n g . c o m

Studios, 1 & 2 værelses lejligheder på Islands 
Brygge fra 7,900 kr. per måned

NJALSGADE 151, 2300 KØBENHAVN

N I D O  B R Y G G E N

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

Låget på juleanden
Året går på hæld, og december 
har indtaget kalendere med 
alt det, julemåneden byder på. 
Kulminationen på året er for nogle at 
gøre status, sørge for at rette op på 
karma-kontoen. Mens det for andre 
er ensbetydende med en måned, 
som man bogstavelig talt skal spise 
sig igennem for at komme frem til 
det madmæssige klimaks

RødkåLssALAT:

Et glimrende alternativ til 
den fede julemad. Med 
sprød kål, citrus og nødder 
holder den sig inden for 
juletemaet.

n ½ rødkålshoved
n 3 appelsiner
n 2 håndfulde nødder
n 3-4 spsk. tyttebærmarme-

lade
n Salt og peber

Kålen snittes fint, skylles 
grundigt og lægges i en 
skål. Appelsinerne befries 
for skræl med en kniv. Når 
det gøres med en kniv, er 
det nemmere at få fjernet 
de hvide hinder, der sidder 
imellem frugtkød og skræl. 
Hinderne er meget bitre, og 
dem vil man gerne fjerne. 
Den skrællede appelsin 

skæres i mundrette stykker. 
(Hvis man er tjekket, skærer 
man appelsinerne ud i filet-
er, således at man kun har 
det rene frugtkød og ikke 
også skal sidde og tygge i 
de lameller, som fileterne 
sidder i) Når appelsinerne 
er skåret på den ene eller 
anden måde, så sørg for at 
presse den resterende saft 
ud over den snittede kål. 
Det giver masser af smag, 
men det er også med til, at 
kålen falder lidt sammen.

Nødderne ristes let og hak-
kes groft.
Kål og appelsin blandes 
sammen med tyttebær 
og smages til med salt og 
peber. Nødderne drysses 
udover kålsalaten, og den er 
serveringsklar.
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Mindre 
højmesse, flere 
menneskelige 
møder
Æselridning, børnefamilier, fællesspisning, meditation, 
ensomme unge, samtaler i øjenhøjde og den spirituelle 
kirke er nogle af de ting, der optager den ny deltidspræst 
i Hans Tausens Kirke

Tekst: Johnny Hedegaad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

4. december var en gan-
ske særlig dag for Jeanette 
Saurberg.  Det var dagen, 
hvor hun blev indsat i sin 
nye stilling som deltids-
præst ved Hans Tausens 
Kirke. Hun kommer fra en 
stilling, som hun egentlig 
var glad for ved Flintholm 
Kirke. At sige, at hun glæ-
der sig til at møde sognets 
beboere, kan lyde som en 
forslidt floskel af den slags, 
man altid siger ved jobskif-
te. Men Jeanette Sauerberg 
mener det inderligt. 

Med en opvækst på Ama-
ger har Islands Brygge altid 
kaldt på hende, og Bryggen 
har altid stået som noget 
ganske særligt. Hun var 
endda praktikant i Hans 
Tausens Kirke, da hun i sin 
tid gik på Pastoralsemina-
riet. Så da muligheden for 
at virke som præst i Islands 
Brygge Sogn bød sig, slog 
hun til og valgte Bryggen til 
og Frederiksberg fra.

Ligesom Bryggen er 
noget ganske særligt for 
Jeanette Saurberg, kan 
Bryggeboerne se frem til at 
møde en ganske særlig per-
son. CV’et fortæller blandt 
andet om sammenlagt tre 
år på Vestbredden, hvor hun 
blandt andet læste arabisk 
og arbejdede for Udenrigs-
ministeriet med overvåg-
ning af menneskerettig-
hederne. Hun er uddannet 
teolog og har desuden en 
uddannelse i konfliktløs-
ning og mægling.

Familierne på Bryggen
Helt konkret er Jeanette 
Saurberg blandt andet an-
sat til at lave arrangementer 
for børn og deres voksne. 
Kirken skal renoveres og vil 
derfor være lukket i årets 
tre første måneder.  Men 
når der åbnes igen, lægger 
hun ud med en påskeguds-
tjeneste for børn. Her vil 
der være sanglege og bibel-
fortællinger i børnehøjde. 
Og efter gudstjenesten vil 
der være fællesspisning og 
æselridning for børnene.    

Der vil være børnegudstje-
nester en gang om måneden 
kl. 17. Konceptet er, at der 
startes med en halv times 
gudstjeneste, og så rykker 
man ind i salen til hygge og 
fællesspisning. Til en pris, 
hvor alle kan være med.

– Det er en dejlig måde at 
lære hinanden at kende på 

i lokalområdet. Og så har 
vi som kirke muligheden 
for at introducere børnene 
til de forskellige højtider 
på en sjov og inddragende 
måde, siger Jeanette Saur-
berg. 

Hun håber, at famili-
erne på Bryggen har lyst 
til at være med, og melder 
ud på kirkens Facebooksi-
de, så snart datoerne lig-
ger fast.

Det sociale engagement 
er meget vigtigt for Jeanette 
Saurberg, og noget, der op-
tager hende meget, er den 
store gruppe af sårbare og 
ensomme unge. Hvis der 
kan skabes mulighed for 
det, ser hun meget gerne 
Hans Tausens Kirke som 

et kommende fysisk mø-
dested for dem, så de ikke 
bare er overladt til sig selv 
og en telefon.

Fællesnævneren for alle 
Jeanette Saurbergs ideer 
er, at det er det menneske-
lige møde, der er vigtigt. 
Børnene skal lege, man 
skal synge og spise i fæl-
lesskab. Der skal være 
plads til alvorlige, fortro-
lige samtaler. Folk i nød 
skal hjælpes.                                                                                                                                        

Kirken skal møde menne-
sker dér, hvor de er. Det er 
gennem praksis, vi alle vi-
ser vores næstekærlighed, 
evnen til at rumme hinan-
den, række ud og invitere. 

– Jeg vil ikke gå efter at 
omvende nogen, man må 

være kristen med sit forbil-
lede og sin integritet.

skolekirke uden fader 
vor
I Hans Tausens Kirke skal 
Jeanette Saurberg også stå 
for skolesamarbejdet. Et 
område, hun helt tydeligt 
brænder for. Skolebørnene 
kommer til særlige skole-/
børnegudstjenester. Bør-
nene bliver introduceret til 
kirken ved besøg, og der 
bliver arrangeret dans og 
salmesang. De kommer op 
og ser orglet og taler med 
organisten, og der kan blive 
undervist i den danske sal-
metradition.

Der bliver ikke bedt bøn-
ner, når Jeanette Saurberg 
holder gudstjeneste for sko-
lerne; heller ikke Fadervor. 
Børnene kommer fra hjem 
med forskellige trosretnin-
ger eller ingen overhovedet, 
og det er vigtigt, at dette re-
spekteres.

Det at møde mennesker i 
øjenhøjde afspejler sig også 
i arbejdet med konfirman-
der. Der kan blive lavet for-
skellige kreative ting, eller 
der er yoga i kirkerummet, 
eller de lærer om ondskab, 
når de besøger Politimu-
seet. 

– Det skal være relevant 
for de unge mennesker, el-
lers lukker de bare ørerne, 
siger Jeanette Saurberg, 
som beklageligvis må er-
kende, at kirken ofte ikke 
ser konfirmanderne igen, 
før de selv har børn, der nu 
skal døbes. 

Kan det blive for moderne?
Med alle de tilbud, der 

generelt er i kirker med 
babysalmesang, yoga, spa-
ghettigudstjenester og 
rockkoncerter er det svært 
ikke at stille spørgsmålet:  
Kan det ikke blive for mo-
derne?      

– Nej, det synes jeg fak-
tisk ikke. Det giver rigtig 
god mening at knytte det 
sociale sammen med det 
kirkelige, så vi ikke bare 
kommer til en gudstjeneste 
og bagefter går hver til sit, 
men også kan opbygge nog-
le relationer i kirken. 

Men der skal være en 
mening med arrangemen-

terne. De må ikke blive 
til ren underholdning el-
ler en kulturel oplevel-
se, som er sig selv nok.                                                                                                                                             
                                                                     

At det ikke kan blive for 
moderne kan også ses ved, 
at for eksempel Facebook 
og Instagram, men også 
Bryggebladet, sagtens kan 
være kommunikationsmid-
lerne, der tages i brug, når 
der skal gøres opmærksom 
på begivenheder og arran-
gementer i kirken. 

At Jeanette Saurberg ikke 
griber opgaverne helt tra-
ditionelt an, kan også ses 
i hendes arbejde med sko-
lebørn. Ved Højdevangs-
kirken, som hun også er 
tilknyttet, er hun ved at for-
berede et arrangement for 
skolebørn, hvor der i kirken 
skal laves ”…en slags total-
teater, hvor jeg selv spiller 
alle rollerne…”.                                                                 

Det er ikke hos Jeanette 
Saurberg, man bliver mødt 
med den mindste antydning 
af hverken bedrevidende 
eller missionerende ord. 
Det er i mødet med menne-
sket, at dialogen, samtalen, 
opstår. Og det er samtalen, 
der er det vigtigste redskab 
mennesker imellem. Hos 
børn som hos voksne. 

Holistisk kirke
– Højmessen har taget mig 
virkelig mange år at lære at 
holde af, for det er jo altså 
en tør omgang med mange 
ord og meget lange salmer, 
siger Jeanette Saurberg.

Højmessen er religionen, 
men kristendom og andre 
religioner indeholder også 
spiritualitet, mystik. Og 
hele den spirituelle del har i 
mange år været fraværende 
i folkekirken. 

– Men vi er på vej, siger 
Jeanette Saurberg og for-
tæller, at hun er med i en 
folkekirke-gruppe, der del-
tager i den årlige holistiske 
messe ‘Krop, sind og ånd’. 

Her står de respektfuldt 
side om side med tarotlæse-
re og clairvoyante, omgivet 
af bjergkrystaller og røgel-
sespinde.

– Jeg har helt sikkert en 
spirituel tilgang til religio-
nen. Det, der er forskellen 
mellem spiritualitet og reli-
gion er, at religionen er den 
overleverede, mens det spi-
rituelle er den personlige 
erfaring med Gud og Guds 
nærvær.

Jeanette Saurberg fortæl-
ler, at hun selv har haft flere 
uforklarlige oplevelser. Hun 

kan godt finde på at ind-
drage dem i en prædiken, 
men hun er bevidst om, at 
de ikke skal ophæves til at 
være norm. For som hun 
siger: 

– Vi har alle vores måde 
at være tæt med Gud på. 
Og det er en farlig vej at gå 
ned ad, hvis spirituelle op-
levelser bliver noget man 
SKAL have. For hvad så 
med dem, der ikke har den 
slags oplevelser? Grunden 
til, at jeg nævner det, er, 
at jeg i mine samtaler med 
folk oplever, at rigtig mange 
har den slags oplevelser. Og 
det skal der altså også være 
plads til, at man kan snakke 
med præsten om.

Det spirituelle, det per-
sonlige, møder man for ek-
sempel gennem meditation. 
Og Jeanette Saurberg har 
da også stået for gennemfø-
relsen af meditative gudstje-
nester, teize-gudstjenester. 
Spiritualiteten, den kristne 
mystik, meditationen, går 
helt tilbage til Ørkenfæd-
rene, så det er en lang tradi-
tion, som vi er kommet væk 
fra for i stedet at fokusere på 
Luther og ordet. 

– Men vi er som nævnt 
ved at være på sporet igen, 
siger hun. 

Der gennemføres da også 
mere spirituelle gudstjene-
ster forskellige steder. Hvis 
ønsket er til stede i Hans 
Tausens Kirke, står Jeanet-
te Saurberg meget gerne for 
mere spirituelle og medita-
tive gudstjenester.

konfliktmægler og 
samtalepartner
Udover sin teologiske bag-
grund har Jeanette Saur-
berg også en uddannelse i 
konfliktmægling.

– Konfliktmægling er 
kristendom i praksis. Som 
konfliktmægler skal man 
skabe et rum, hvor parterne 
er bevidst imødekommen-
de, rummelige og virkelig 
ønsker at se og høre den 
anden. Og ikke mindst skal 
man skubbe sit ego til side. 
På grund af vores hjerner er 
vi disponeret for at komme 
i konflikt med hinanden. Vi 
er én af to typer: Flygt eller 
angrib. Men der en tredje 
mulighed: Stå. På terapeu-
tisk sprog siger man slå-
gå-stå. Man bør vælge den 
sidste, at blive stående, hvor 
man gør sig sårbar, men 
også i stand til at lytte til 
den anden. Og nu kan man 
tale om, hvad det egentlig 
drejer sig om.

4. december blev Jea-
nette Saurberg indsat 
i Hans Tausens Kirke, 
som hun fremover 
vil være tilknyttet på 
deltid.
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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

Test din viden om 
islands Brygge

1. Hvornår ble de første grundmurede 
bygninger i Artilleriets Baraklejr (nu 
Ballonparken) opført?

 a. 1772 – 250 år siden
 b. 1822 – 200 siden
 c. 1872 – 150 år siden

2. Hvornår blev den lille legeplads i Leifsgade 
opført? 

 a. 1906
 b. 1926
 c. 1946

3. Hvornår tog bryggeboerne spaden i egen 
hånd og opført Havneparken? 

 a. 1964
 b. 1984
 c. 2004

4. Hvornår blev Bryggebroen, mellem Islands 
Brygge og Vesterbro (ved Fisketorvet), 
indviet?

 a. 2001
 b. 2006
 c. 2011

(se svarene på side 19)

Ung mand 

på 20 år Simon Balslev søger værelse 

eller fremleje af lejlighed nu her pr. 

17.12.22 på Bryggen eller i omegnen 

af Bryggen. Simon kommer lige fra 

højskole og skal have et sted at bo nu 

her og også et arbejde. Simon er kirke-

sanger i sin fritid og kan lide at løbe.

Leje pr. måned op til kr. 6.000.

Henvendelse simonmbalslev@gmail.

com eller rosenmeier.edithmarie2@

gmail.com

Mobil 30485480 eller 25212322



To analoge kameraer fundet på 

borde- og bænkesættene i Leifsgade 

ud for den bemandede legeplads. 

Kontakt redaktion@bryggebladet.dk



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.



Mobilepay

44 28 00
eller ved bankoverførsel til

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

TAk
Til alle der har støttet Bryggeblade i den seneste svære tid. I 

kan takke jer selv og hinanden for, at vores bydel stadig har sin 
egen lokalavis. Vi er på redaktionen lige dele rørte, overvældede 
og taknemmelige for den store opbakning, vi har mærket.
Bryggebladets tab som følge af svigtende annoncesalg under 
covidnedlukningen i 2020-21 var ikke stort nok til, at vi kunne 
opnå covid-støtte, men stort nok til, at vi var nødt til at benytte 
muligheden for at udskyde betaling af skat og moms.

Vi gik derfor ind i 2022 med en stor covid-gæld, som der nu skulle 
afdrages på, men også med et annoncesalg i andet halvår af 
2021 – efter ”genåbningen af samfundet” – som ville være nok til 
at betale afdragene på gælden og samtidig få bladet til at løbe 
rundt, hvis salget fortsatte på samme niveau i 2022.

Sådan gik det bare ikke - den ene krise afløstes af den næste. 
Allerede fra årets begyndelse begyndte ejendomsmæglerne, hvis 
annoncer stod for en stor del af vores omsætning, at melde fra. 
Salget var nu igen end ikke stort nok til at dække den løbende 
drift, og da vi nåede sommeren, var kassen tom.

Kun takket være støttebidrag fra læserne og støtteannoncer fra 
lokale foreninger har vi været istand til at betale den halvårlige 
moms i september og de månedlige covid-afdrag. Uden 
denne støtte ville bladet være lukket nu, for misser man bare én 
rettidig betaling - og det omfatter også de ordinære løbende 
skattebetalinger - så forfalder hele covid-gælden til øjeblikkelig 
betaling.

En kombination af besparelser og lidt bedre annoncesalg i andet 
halvår har gjort, at den løbende drift nu stort set er i balance. 
Vi arbejder fortsat på at finde nye annoncører, men det er et 
langsigtet arbejde, og indtil det giver resultater, mangler vi stadig 
penge til at dække de månedlige covid-afdrag, som løber helt 
frem til februar 2024. Som det ser ud nu, kan vi til gengæld holde 
skruen i vandet, hvis vi når dertil.
Derfor har vi desværre stadig brug for hjælp fra jer - vores 
læsere. Mere end 200 af jer har allerede støttet via MobilePay, 
men vi håber at endnu flere bryggeboer vil bakke op om 
lokaljournalistikken ved at give et valgfrit bidrag på ...

Særligt stor tak til:

Genbryggen, Bryggebilen, A/B Leif, A/B Gullfoss, A/B Bergthora, A/B Store 

Thorlakhus, Boligselskabet Isafjord - andelsselskabet M.B.A, A/B Egilshus, 

Skolehaven Islands Brygge og Bryggen For Alle.
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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

Sognepræst 
Jeanette Sauerberg
Tlf. 40487788 – mail: jesa@km.dk
Mandag fridag 

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

Studenter- og sognepræst
Camilla Aggersbjerg
Tlf.: 51 41 10 50 – mail: caag@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 18. december kl. 11 
Højmesse
Ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

JULENS GUDSTJENESTER: 
Lørdag den 24. december

Kl. 13.00 
Julegudstjeneste 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Kl. 14.30 
Julegudstjeneste
ved sognepræst 
Camilla Aggersbjerg 

Kl. 16.00 
Julegudstjeneste 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen 

Juledag 
søndag den 25. december kl. 11.00 
Højmesse 
ved sognepræst 
Jeanette Sauerberg

2. juledag 
mandag den 26. december kl. 11.00 
Højmesse
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen 

Nytårsdag 
søndag den 1. januar kl. 11.00
Højmesse
Ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER

MIdLERTIdIg 
LUKNINg 
Af HANS 
TAUSENS 
KIRKE
Pga. renovering lukker kirken i 
januar, februar og marts 2023.
Kirkelige handlinger bliver i 
perioden henvist til Solvang 
kirke ved Hans Tausens kirkes 
præster.
Der vil blive holdt 
søndagsgudstjenester lokalt 
på Bryggen fra lidt inde i januar 
måned. 
Se nærmere på hjemmesiden fra 
nytår. 

HANS TAUSENS KIRKE 
ØNSKER ALLE PÅ ISLANdS 

BRYggE EN gLÆdELIg 
JUL SAMT ET gOdT NYTÅR

JULEKONcERT MEd MUKO
Endelig kommer MUKO, de studerendes kor ved musikvidenskab, Institut 
for Kunst og Kultur, Københavns Universitet, med Nenia Zenana i spidsen 

og synger den traditionsrige julekoncert ved en fyraftenskoncert kl. 17 den 
16. december. Her åbenbares programmet ved selve koncerten - kom og lyt, 

alle er velkomne, dørene åbnes kl.16.30. 
Ved koncerten samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp
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Test din viden - svar
1. (c). 1872 – 150 år siden.
2. (b). 1926.

3. (b). 1984.
4. (b). 2006.

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

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

nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
 

læs mere på 
bryggenet.dk

god jul og tak for 
i år
2022 lakker mod enden 
og Bryggenet vil benytte 
lejligheden til at ønske alle 
en god jul.
Vi vil også gerne takke 
vore brugere for jeres 
tålmodighed og fleksibilitet 
i et meget begivenheds-
rigt år, hvor vi har skiftet 
internet-leverandør i april 
og tv-leverandør to gange.

Vi håber, at alle vil få glæ-
de af netværksopgraderin-
gen, der netop er gennem-
ført for at kunne levere den 
fulde båndbredde i vore 
forbindelser fra Fiberby og 
i de nye tv-muligheder, vi 
har fået igennem aftalen 
med Stofa.
Bryggenet glæder os til et 
forhåbentlig mere stilfær-
digt 2023. 

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 af 
Stofa.
På telefonen (88 303030) 
ydes der personlig betje-
ning 
hverdage kl. 08:00-21:00
weekender og helligdage kl. 
09:00-17:00
Du kan også sende en e-
mail til support@stofa.dk.

Bryggenets priser

Internet
1000/1000 Mbit/s  
garanteret: 75 kr./md.
Tv
Lille pakke: 175 kr./md.
Mellem pakke: 409 kr./md.
Stor pakke: 569 kr./md.
VælgSelv 10 inkl. lille 
pakke: 370 kr./md.
VælgSelv 20 inkl. lille 
pakke: 460 kr./md.
VælgSelv 30 inkl. lille 
pakke: 540 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.

Café Langebro 
nomineret til årets 
ølbar 2022
Øl-bloggen Beerbloggers har nomineret ti ølbarer fra hele 
landet til Årets Ølbar 2022. Heriblandt Café Langebro

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

En roterende, uvildig jury 
bestående af medlemmer 
fra ølbranchen, tidligere 
vindere, prisvindende bryg-
gere og ølbarer samt net-
mediet Beerbloggers.dk 

har nomineret ti ølbarer fra 
hele Danmark til Årets Øl-
bar 2022. 

Blandt de ti nominerede 
er Café Langebro på Islands 
Brygge.

“Vi er MEGA glade og 
stolte over, at Beerblog-
gers.dk har nomineret os 

til Årets Ølbar”, skriver 
caféen på sin Facebook-
profil.

Årets ølbar er én ud af i 
alt seks kategorier ved Da-
nish Beer Bloggers’ Award 
2022. Derudover skal der 
findes vindere af blandt an-
det ‘årets udgivelse’, ‘årets 

artwork’, ‘årets forhandler’ 
samt ‘årets danske-’ og 
‘årets udenlandske bryg-
geri’. Kun ølbloggere og 
branchefolk kan stemme. 

Vinderne bliver fundet 
ved et stort anlagt show på 
Fanø Bryghus den 21. ja-
nuar.
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NEUMANNS 
NATUR

Amazonas eller Amazon
Her ved årets flaskehals er der nedenstående gaveideer 
til juletræet og fordøjelige tips og tricks til det nye år og 
resten af livet for netop dig og naturen. Det bliver så 
godt og er virkelig billigt

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
Min hund Buster Oregon 
Mortensen og jeg er altid på 
tur ved 6-tiden om morge-
nen. Her møder vi ofte den 
samme ræv. En mega-flot 
fælledræv med stor, busket 
hale. Det giver en direkte 
indre varme og glæde. 
Hvad er sådan en naturople-
velse værd? Hvis nu kloden 
havde for meget træ, og det 
var gået lidt af mode, og en 
frisk valuar vurderede hele 
Amazonas til at være 6.000 
milliarder kroner værd med 
kryb og kravl. Det er præcis 
den samme pris, firmaet 
Amazon er værd på nuvæ-
rende tidspunkt.  

Der er naturligvis stærkt 
profitdrevne og afstumpede 
personager, der gerne vil 
sætte et prisskilt på natur. 
Men her er vi kommet så 
langt, at den vilde blå og 
grønne natur ikke kan gø-
res op. Ganske som prisen 
på ens børn; selvom de må-
ske har været billigt til salg 
en enkelt morgen kl. 4.30.

Vores klimakrise er en 
teknisk krise. Vi skal opfin-
de, ændre, nytænke måder 
at få energi. Men biodiver-
sitetskrisen er noget andet, 
omend flere ting naturligvis 
flettes ind i hinanden. Kort 
og godt fylder vi mennesker 
for meget og skubber dyr og 
andre organismer ud over 
afgrunden. I mindst 50 år 
har vi hørt, at regnskoven 
forsvinder for hurtigt, og vi 
fisker for meget og for uin-
telligent, og det fortsætter 
også i 2023.

Handlepyramiden
Jeg har tidligere været an-
sat som pædagogisk for-
valter af madpyramiden for 
FDB/Coop og genså den 
forleden. Den er et kompas 
for en biodiversitetsfrem-
mende verden med et par 
moderationer. Greenpeace 
er altid flere paradigmer 
foran folkestemningen og 
politikerne. De har allerede 
i en årrække arbejdet for en 
transition forbi vegetar og 
til, at verdens fødegrundlag 
skal være vegansk. 

Ja, det gør ondt at læse, 
også for en ægge-og oste-
glad mand som mig. Men 
de har sgu ret. Vores kød, 
vores æg, mælk, smør med 
mere fylder virkelig meget 
af verdens areal, og det er 
den plads, naturen mang-
ler. Herhjemme har vi taget 
50% af hele Danmarks areal 
og dyrker her mad kun til 
dyr. Plus at vi importerer 
meget dyrefoder ude fra 
verden, hvor vi derfor di-
rekte er med til at mindske 
biodiversiteten også dér. Så 
spis fra bunden af madpyra-
miden og besøg sjældnere 
og sjældnere resten af py-
ramiden. Om føje tid skal 
madpyramiden være en et-
planskonstruktion.

Det er sgu et lille offer 
for forvænte og velbjergede 
borgere som mig, og ga-
ven/ gevinsten er en tålelig 
og måske endda lys fremtid 
for vores og andres børn 
og derudaf i generationer. 
Så spis økologisk, lokalt og 
frisk, og et absolut mini-
mum fra dyr. Eksempelvis 
vil jeg hermed sværge æg-
get ud af mit liv. 

Måske engang, når vi får 
genoprettet havene, kan 
fisk, bæredygtigt fanget, 
igen indgå som et godt sup-
plement. Men dette her er 
naturligvis ikke en personal 
carbon footprint fælle, hvor 
valget bliver individuelt. 
Snarere en simpel rettesnor 
for lovgiverne, der skal gen-
nemtvinge en reel omstil-
ling.

selvbegavelse
Jeg har måske tidligere an-
befalet nogle af følgende 
bøger, men gode er de til 
at blive klog på og begej-

stret for naturen. ”Åleevan-
geliet” af Patrik Svensson 
forærer en rigdom af viden 
om ålen, blandet ind i fader/
søn-forhold. ”Livets tynde 
vægge” af Nina Burton er 
en finurlig fortælling om liv 
og livet på en svensk som-
merhusgrund. I det svenske 
tema er der også ”Flue-
fælden” af Patrick Sjöberg 
om at samle på svirrefluer. 
Han kan fortælle, så man 
lytter og lærer. ”Menneske-
dyret” af Thomas Thaulov 
Raab er mere en historie 
om, hvordan vi endte som 
de hypersociale, legende 
og udforskende væsener, 

vi er.  Alle kan naturligvis 
lånes på biblioteket. Tidens 
gave er at upcycle sit tøj, 
sko, tasker med mere. Dog 
går jeg blot i andres brugte 
tøj, og ulden varmer, og det 
gør genbrugstanken også.  
Desuden er gode sko og en 
uldtrøje det vigtigste til jule-
feriens gå- og cykelture ud i 
naturen.

så enkel, lokal, frisk, 
kongesund og læk-
ker ser allemandseje-
maden ud fra nu af 
og i fremtiden.


