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2023 på Bryggen

Ti forskellige aktører på Bryg-
gen fortæller om, hvad det 
kommende år kommer til at 
byde på. 

Toft på toppen

Et år, der bød på både butiks-
jubilæum og rund fødselsdag 
for Flemming Toft, blev 
rundet af med en kåring som 
månedens Amager-butik.

dyre kloakregninger

Byens kolonihaver skal kloa-
keres, og milionregningen 
ender hos havelejerne. HF 
Bryggen er blandt de første 
i køen.
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 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

70 400 597 

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

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

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

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S   

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,-)

skorstensfejeren gik en tur
Den ene af Københavns kun to skorstensfejermestre huserer 
på Bryggens tage. Bryggebo Henrik B. Jensen holder på 
formerne, traditionerne og på sin høje hat side 6
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: KK
redaktion@bryggebladet.dk

Politikerne i Teknik- og Mil-
jøudvalget har besluttet, at 
432 af byens omkring 882 
P-automater skal pilles ned 
og erstattes af informati-
onsskilte. Arbejdet starter 
på Amager i første halvdel 
af 2023, hvor blandt andet 
tolv automater på den nord-
lige del af Islands Brygge 
bliver fjernet. 

Beslutningen skyldes, at 
flere og flere bilister ifølge 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen alligevel betaler for de-
res parkering gennem apps 
på deres smartphones. Der-
for er der penge at spare ved 
at nedlægge mange af de ek-
sisterende P-automater - 2,5 
millioner kroner om året, 
vurderer forvaltningen.

de ringer…
Faktisk har Teknik- og Mil-

jøforvaltningen undersøgt, 
om det ville være muligt 
helt at droppe samtlige 
automater, men Transport-
ministeriet vurderede, at 
det var en dårlig idé, fordi 
der trods alt stadig findes 
borgere, der af forskellige 
årsager ikke har adgang til 
en smartphone eller sågar 
en mobiltelefon. Derfor vil 
der stadig være mulighed 
for at betale ved brug af P-
automater. Dog betydeligt 
færre. Derudover har kom-
munen også oprettet en te-
lefonlinje, hvor betaling kan 
klares via telefonen. Frem-
over kan bilister altså ringe 
til 33 66 18 18 og få håndte-
ret betalingen.
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Kommunen nedlægger tolv P-automater
Halvdelen af byens parkeringsautomater skal nedlægges. Heriblandt tolv på 
Islands Brygge

de blå prikker på 
kortet viser hvilke 
automater, der vil 
blive nedlagt i de 

kommende måneder.

474.257 kroners kloakregning på vej til kolonihavelejere
38 kolonihaveforeninger i København skal kloakeres. Og det koster. Regningen ender hos havelejerne selv, der 
kan se frem til en ekstraregning på næsten en halv million kroner hver. Haveforeningen Bryggen er blandt de 
13 haveforeninger, der står forrest i køen til at blive kloakeret

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

Inden for kort tid går kloa-
keringen af 38 haveforenin-
ger i Københavns Kommu-
ne i gang. Det store projekt 
koster over 1 milliard kro-
ner de næste 30 år, og reg-
ningen skal lejerne selv 
betale over huslejen. Det får 
Kolonihaveforbundet til at 
frygte, at særligt ældre ha-
velejere vil blive presset ud 
af haveforeningerne.

Ifølge Københavns Kom-
munes egne beregninger vil 
kloakeringen koste hver en-
kelt af de cirka 3.720 have-
lejere i København 474.257 
kroner, som altså skal afdra-
ges over havelejen. Beløbet 
skal dog afdrages over 70 
år, hvilket beløber sig til 
6.775 kroner om året for den 
enkelte lejer. 

Ifølge Kolonihavefor-
bundets er det en uspiselig 
stigning i lejen for mange 
af forbundets medlemmer. 
Kurt Arend Hansen, der ud-
over at være næstformand 
i Kolonihaveforbundet selv 
har have i HF Vennelyst på 
Kløvermarksvej frygter, at 
særligt de ældre lejere kan 
blive tvunget til at opgive 
deres kolonihaver.

– Mere end halvdelen af 
vores lejere (red. i HF Ven-
nelyst) er over 60 år, og 
mange har kun folkepensio-
nen eller kontanthjælp som 
indtægtskilde. Hvor skal 
de tage pengene fra, når de 
kun har en almindelig fol-
kepension? Jeg kan ikke se 

andet end, at de kan blive 
tvunget til at opgive deres 
have, siger han. 

Bryggen først
Haveforeningen Bryggen 
er blandt de 13 foreninger, 
der står forrest i køen til at 
få lagt kloakrør. Også her 
er det forventningen, at leje-
stigningen vil få flere til at 
forlade foreningen.

– Flere haveejere vil 
sælge, hvis der kommer 
denne ekstra udgift, siger 
formand for HF Bryggen, 
Birgit Jensen.

Hun stiller ikke spørgs-
mål ved rimeligheden af, at 
haveforeningerne selv skal 
betale for at få nye kloakker. 

– Det er selvfølgelig fair, 
at vi skal være medbetalen-
de for kloakering, da det jo 
trods alt er en forbedring af 
haverne.

Private aktører  
på banen
Kolonihaveforbundet er 
blandt andet kritisk over 
for den finansieringsmodel, 
der er besluttet politisk. 
I budgetaftalen for 2022 
blev det nemlig vedtaget, at 
kloakeringen skal foregå i 
et såkaldt Offentligt-Privat 
Partnerskab (OPP). Det be-
tyder, at en privat aktør, ek-
sempelvis en pensionskasse 
eller en bank i samarbejde 
med en entreprenør, bygger 
og betaler de nye kloakker. 
Kommunen betaler et årligt 
beløb for, at leverandøren 
stiller kloakkerne til rådig-

hed og vedligeholder dem. 
Efter 30 år køber kommu-
nen så kloakkerne tilbage.

Den private aktør skal na-
turligvis tjene penge på så-
dan et samarbejde, og blandt 
andet derfor er denne model 
86 millioner kroner dyrere 
alene for de første 13 haver, 
end hvis kommunen selv på-
tog sig opgaven.

Når det alligevel giver 
mening for kommunen at 
indgå et sådan partnerskab, 
skyldes det blandt andet, at 

det ikke koster anlægsmål-
tal her og nu. Hvert år bliver 
der sat en øvre grænse for, 
hvor mange penge landets 
kommuner må bruge på 
anlægsprojekter. Vælger 
Københavns Kommune 
at bruge anlægsmåltal på 
at kloakere kolonihavefor-
eningerne, er der andre 
anlægsprojekter, der må 
vente. Det kan stå i vejen 
for byggeri af eksempelvis 
skoler eller daginstitutioner 
eller renovering af veje. 

Når kommunen efter 30 
år tilbagekøber kloakkerne, 
er det til 56 procent af den 
oprindelige pris. Tilbage-
købet koster anlægsmåltal 
til den tid, men altså langt 
mindre, end hvis kommu-
nen havde stået for hele pro-
jektet fra begyndelsen. 

Kommunen kunne  
have betalt
Når regningen for kloak-
kerne ender hos have-

lejerne, er det fordi et stort 
flertal i Borgerrepræsenta-
tionen kun undtaget Libe-
ral Alliance har besluttet, 
at det skulle være sådan. 
Kommunen spurgte ellers 
allerede i 2021 Ankestyrel-
sen, om det ville være i strid 
med kolonihaveloven, hvis 
kommunen undlod at regu-
lere havelejen for at betale 
for kloakkerne. Eller mere 
mundret: Skal regningen 
sendes videre til havelejer-
ne? Til det svarede Anke-
styrelsen, at nej, det skal 
den ikke nødvendigvis.

Alligevel blev der i bud-
getaftalen for 2022 truffet 
en principbeslutning om 
at gøre netop dette, og den 
efterfølgende model for ko-
lonihavernes betaling for 
kloakering blev vedtaget af 
samtlige partier i Borgerre-
præsentationen med undta-
gelse af Liberal Alliance.

Bestyrelsesformand 
Birgit Jensen er skep-
tisk over for finansie-
ringen af den kom-
mende kloakering 
af Haveforeningen 
Bryggen og 12 andre 
kolonihaveforenin-
ger. Frem mod 2028 
skal samtlige koloni-
haveforeninger, der 
ligger på Køben-
havns Kommunes 
jord, kloakeres. 
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
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 AB Store 
Thorlakshus 
ønsker alle 
et godt nytår

Fritidscentret får nyt klatretårn
Det næste 30 år gamle klatretårn på Artillerivej er mærket af tidens 
tand og bliver revet ned. Efter planen står dets nye og mere slidstærke 
efterfølger klar til maj

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

Efter knap 30 års tro tje-
neste er det tid til at sende 
Fritidscenter Islands Bryg-

ges klatretårn på pension. 
Tårnet har knejset over Ar-
tillerivej siden maj 1994 og 
er siden da blevet besteget 
af utallige bryggebørn. 

Men selvom fritidscentret 
har lappet og vedligeholdt 

klatretårnet omhyggeligt i 
de forgangne år, er tiden nu 
kommet til at skifte det ud. 
Tårnet bliver allerede nu 
skilt ad og pillet ned for at 
gøre plads til dets arvtager.

Hvor det oprindelige tårn 

var lavet af træ, bliver det 
nye bygget op i jern. Ifølge 
Fritidscenter Islands Bryg-
ges leder, Lars Munkedal, 
er tårnets plader stort set 
vedligeholdelsesfrie. Tår-
net bliver en anelse lavere 
end det gamle og bliver der-
udover vinklet, så beboerne 
på den modsatte side af Ar-
tillerivej får lidt bedre ud-
syn ud mod Amager Fælled. 

Udskiftningen af klatre-
tårnet har faktisk været un-
dervejs i tre år, men det har 
trukket gevaldigt ud med at 
skaffe byggetilladelse.

– Så vi var meget glade 
her inden jul, da den gik 
igennem, siger Lars Mun-
kedal.

Efter planen skulle det 
nye tårn gerne stå klar til 
indvielse til maj.

det gamle klatre-
tårn ved Fritids-
center Islands 
Brygge er under 
afvikling. Når 
tårnet er væk, 
bliver der opført 
et nyt og mere 
robust tårn.

Havnebadet har nu 
åbent året rundt
Gamle og nye vinterbadere kan nu få en dukkert i 
byens tre havnebade næsten hele året. I den seneste 
budgetaftale blev der sat penge af til at udvide 
åbningstiderne med otte måneder

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

Med daglige badevandstem-
peraturer på plussiden af 
frysepunktet og isøksen 
på sin plads i redskabssku-
ret er idéen om en dukkert 
i havnen måske mindre 
uoverskuelig i år. Og der er 
godt nyt til nye eller mindre 
rutinerede vinterbadere. 
For første gang er havne-
badene i Københavns Havn 
nemlig åbne for offentlighe-
den i vintermånederne. 

Normalt har havneba-
dene som dét på Islands 

Brygge ellers været lukket 
land for offentligheden om 
vinteren, hvor kun medlem-
mer af vinterbaderforenin-
ger som Vinterbad Bryggen 
har haft adgang. De øvrige 
københavnere har kun kun-
net bruge havnebadene i 
juni, juli og august, hvor der 
også er livredder tilknyt-
tet. I 2022 blev åbningsti-
den ekstraordinært udvidet 
med en måned, så der også 
kunne bades i september. 

11 ud af 12 måneder
Men i den seneste budget-
aftale blev der afsat penge 

til at holde byens tre hav-
nebade åbne i yderligere 
otte måneder. Det betyder, 
at havnebadet har åbent 
hele året med undtagelse 
af april, hvor det bliver luk-
ket for vedligeholdelse og 
klargøring inden den travle 
sommersæson. Der er dog 
fortsat kun livredder ved 
havnebadene i sommermå-
nederne. 

Prisen for at holde de 
tre havnebade ved Islands 
Brygge, Fisketorvet og Slu-
seholmen åbne hele året 
er 0,2 millioner kroner om 
året, der går til teknisk til-
syn med badene. Indtil vide-
re er der afsat penge til den 
udvidede åbningstid i 2023, 
2024, 2025 og 2026.

Medlemmerne af 
Vinterbad Bryggen har 
tidligere haft eksklusiv 
adgang til havnebadet 
i vintermånederne, 
men nu er anlægget 
åbent for offentlighe-
den året rundt.
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Halvtreds år med Tofterne
Familien Toft har haft forretning 
på hjørnet af Egilsgade og Islands 
Brygge siden 1972. De er en 
del af Bryggens lokalhistorie og 
gode købmandstraditioner i al 
almindelighed. Men det er også 
historien om en forretning, der har 
tilpasset sig Bryggens virkelighed 
gennem 50 år: Fra vinforretning til 
købmand og til vinhandler igen. 
Sønnen Flemming Toft har styret 
biksen siden 2006, men faren, Per 
Toft, kigger stadig forbi hver dag

Tekst: Jean Gauthier
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk   

Hos Bryggebladet har vi 
hørt, at Toft Vin skulle fej-
re 50-års jubilæum i 2022. 
Men året skiftede til 2023, 
og der er stadig ingen tegn 
på en jubilæumsfest. Vi måt-
te spørge Flemming Toft, 
om vi havde regnet forkert.

–  Tja, den er god nok, for-
klarer han. Vi skulle have 
fejret det i maj måned 2022, 
men der var Distortion, Co-
penhagen Marathon, kon-
firmationer og almindelig 

sommertravlhed. Så der-
for blev der desværre ikke 
holdt noget, forklarer Flem-
ming.

Til gengæld blev vores 
henvendelse en mulighed 
for at få genopfrisket histo-
rien om det ældste familie-
foretagende på Bryggen.

Købmand i et 
arbejderkvarter
–  I starten, i 1972, var de 
fleste bryggeboere lejere, 
og der var mange industri-
arbejdspladser og håndvær-
kere i nabolaget, fortæller 

Flemming om opstarten af 
forretningen på Bryggen.

–  Det var en anden sam-
mensætning end i dag, hvor 
der er tale om kontorar-
bejdspladser, andelsboliger 
og ejerboliger.

–  Min far overtog en vin-
handel, som havde svært 
ved at få det til at løbe rundt. 
Han koncentrerede sig om 
at servicere de tilbageblev-
ne erhvervskunder og tilfø-
je lidt flere købmandsvarer.

I slutningen af 1970’erne 
kunne Per Toft overtage na-
boforretningen – Hanbergs 
Farvehandel, som var gået 
nedenom – og tilføje friske 
kødvarer og anden kolonial 
i den udvidede forretning. 
Butikken blev tilknyttet kæ-
derne Edeka og senere hen 
Frikøb.

Midt i halvfemserne blev 
Købmand Toft tilknyttet 
Holte Vinlager, og lige si-
den har vinen fyldt mere og 
mere i forretningen.

Fra far til søn
Flemming Toft og hans 
søster Bettina er født og 
vokset op i en købmandsfor-
retning. Inden forældrene 
overtog forretningen på 
Bryggen, havde de en køb-
mandsforretning på hjørnet 
af Højdevej og Kirkegårds-
vej på Amager i ti år. Med 
forretningen fulgte en to-
værelses lejlighed, som fa-
milien boede i.

I 1981 fik Flemming lej-

Du kender bydelen bedst! 
Derfor vil vi gerne høre 
din mening,  
viden og idéer.

Tilmeld dig vores  
Digitale Borgerpanel  
og få indflydelse  
på vores arbejde i  
Amager Vest Lokaludvalg.

Læs mere og tilmeld dig her:

https://amagervestlokaludvalg.kk.dk/ 
vaer-med/det-digitale-borgerpanel

Det Digitale Borgerpanel
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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

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. 809,21/md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.456,55 /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 1.1.2023

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,  
2900  Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

lighed på Bryggen. Da han 
på det tidspunkt arbejdede 
i Parken, smuttede han ofte 
forbi butikken i Egilsgade 
efter fyraften, hvor han ger-
ne gav en hånd med.

– Man kunne nok give en 
hånd, en time eller to, siger 
Flemming. Og så var der 
næsten aldrig problemer 
med at låne bilen.

Flemming har også væ-
ret afløser i butikken, når 
forældrene var på vinrejser. 
Og fra 2003 til 2006 blev 
han fastansat i butikken. 
Det var således naturligt, 
at faren tilbød ham at købe 
forretningen, når han skul-
le gå på pension. Flemming 
Toft overtog Toft Vin i 2006.

Øl til 30 kroner
– Hvis du havde fortalt mig 
for ti år siden, at jeg skulle 
sælge øl til tredive kroner 
flasken, ville jeg have sagt, 
at du ikke var rigtig klog, 
sagde Per til Bryggebladet i 
2006 efter overdragelsen af 
butikken til hans søn.

– I dag har vi øl op til 250 
kroner flasken, siger Flem-
ming i 2023.

– Godt nok er der tale om 
en større flaske, men allige-
vel, tilføjer han.

I 2006 kom der også et 
større udvalg af øl i forret-

ningen. Det er noget, Flem-
ming pressede på for at få.

– I år 2000 kom der cirka 
100 nye danske øl om året. 
I dag, med de små brygge-
rier, er det omkring 1.500 
nye øl om året, forklarer 
Flemming. 

Det er svært at følge med 
det hele – markedet er ble-
vet for stort. Udover vinen 
og øllet er der kommet et 
større udvalg af whisky og 
spiritus siden overtagelsen 
i 2006.

Tilpasses tiderne
– Vi har faktisk en del kun-
der siden 1970’erne, der 
stadig henter deres kaffe og 
drikkevarer hos os, det er 
glædeligt, siger Flemming.

Når snakken falder på de 
kriser, Toft Vin har oplevet 
de seneste 15 år: Finanskri-
sen i 2008, to år med corona 
og nu den voksende infla-
tion, er Flemming fortrøst-
ningsfuld.

- Usikkerheden er det 
værste, siger Flemming. 
Vi kan godt se, at en del af 
folks købsmønstre er flyt-
tet på nettet. Men heldigvis 
køber folk stadig lokalt. Og 
vi tilpasser os. Vi har drop-
pet aviser og ugeblade, 
men har et større udvalg 
af chokolade og flødebol-
ler. Og vi kan mærke, at 
arbejdspladser er kommet 
igen efter corona. Også fir-
magaver er langsomt på vej 
tilbage.

”Glemming”  
Toft-familien har i alle åre-

ne været annoncør i Bryg-
gebladet, og siden 2006 
har de annonceret fast i 
hvert nummer af avisen. 
Til tider har Flemming 
glemt at sende en annonce 
til Bryggebladet trods ad-
skillige påmindelser. Avi-
sen fik tit de nyeste tilbud 
fra Toft Vin som noget af 
det sidste af det, som skul-
le med i den trykte udgave 
af Bryggebladet. Og som-
metider kom der slet ikke 
noget fra Tofterne.

På redaktionen fik vi den 
idé med en fast annonce, 
som kunne bruges i nødstil-
fælde: Indehaveren af butik-
ken var så døbt Glemming 
Toft.

Efter et par måneder 
spurgte vi Flemming, om 
ikke vi skulle stoppe med 
det pjat med ”Glemming”.

– Nej, sagde han, mine 
kunder kigger på annon-
cen, hver gang Bryggebla-
det er på gaden. Har jeg nu 
fået et ”G” eller et ”F”?  

de næste  
ti år
Toft Vin blev én af måne-
dens Amagerbutikker i 
2022 og er således med i 
konkurrencen om Årets 
Amagerbutik sammen med 
tre andre Brygge-butikker: 
Slagterens Smørrebrød, 
Bryggens Pizzeria og Hos 
Amal. Vinderen offentliggø-
res midt i januar.

– Det er selvfølgelig fint 
med den slags hæder, men 
uanset hvad, ved jeg med 
sikkerhed, hvad jeg skal 
lave de næste ti år.

i 2006 overtog 
Flemming Toft sin 
fars butik, som 
han har drevet lige 
siden.
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skorstensfejeren 
holder på 
formerne
Henrik B. Jensen på 66 år er 
ikke bare skorstensfejer; han er 
skorstensfejermester. Én af kun to i 
hele København, der tilsammen
har i alt 10 svende. Selvom faget er 
reduceret voldsomt siden forrige 
århundrede, findes skorstensfejeren 
stadig og ligner sig selv med høj hat 
og ulastelig klædt i den klassiske 
sorte uniform

Tekst: Viktoria Fuglsang 
Semenova
Foto:  Ricky Molloy
redaktion@bryggebladet.dk

– Denne her, siger Henrik 
B. Jensen, mens han løfter 
sin høje hat, den har jeg 
mine papirer i. Så den kal-
der jeg for hovedkontoret. 

Inderst i bunden af hatten 
under et stort stempel af en 
krone og fjer står der COR-
NELIUS OTTESEN. KIØ-
BENHAVN med kursive 
bogstaver. Hatten stammer 
nemlig fra en gammel hat-
tefabrik, der blev etableret 
allerede i 1884. 

– Den er ældgammel. 
Sådan nogle får vi foræret 
indimellem, når folk har 
nogle liggende på loftet. Vi 
må ikke købe dem selv - det 
bringer ulykke. En skor-
stensfejer køber aldrig sin 
høje hat selv, forklarer Hen-
rik B. Jensen. 

Den 66-årige bryggebo 
er skorstensfejermester og 
tager sig - sammen med sin 
kollega og to svende - blandt 
andet af de cirka 250 ak-
tive ildsteder her på Islands 
Brygge. 

Selvom meget har ændret 
sig siden de første skor-
stensfejeres tider, hvor både 
arbejdsvilkår og forhold var 
markant ringere end i dag, 
er noget dog, som det altid 
har været: skorstensfeje-
rens klassiske og ikoniske 
beklædning med høj hat og 
uniform. 

Under hatten sidder en 
såkaldt kepsel, så hatten 
sidder ordentligt på. Den 
sorte uniform med de gyld-
ne knapper går under det 
tyske navn ’’kollert’’ og har 
næsten ikke ændret sig si-
den fagets oprettelse i 1778.

– Hvorfor skorstensfe-
jeren begyndte at gå med 
sorte, høje hatte, det er al-
drig rigtig blevet opklaret. 
Jeg følger en Facebooksi-
de, der hedder ’’Det gamle 
København’’, og dér ser 
man ofte billeder af folk i 
starten af 1900-tallet, som 
går med høj hat, fortæller 
Henrik B. Jensen. 

Én af historierne om 
skorstensfejerens høje, 
genkendelige hat går på, at 
man dengang ikke ville as-
socieres med de udstødte 
rakkere og natmænd, som 

blandt andet hjalp bødlen 
og fjernede natrenovation. 
Derfor tog skorstensfejere 
høj hat på, som også det fi-
nere borgerskab gik med.

Kongelige skorstene
De kongelige slotte var de 
første, der fik fejet deres 
skorstene i Danmark, og 
den første danske skor-
stensfejer blev ansat under 
kong Christian IV i 1636.

– Da de københavnske 
slotte brændte i slutningen 
af 1600-tallet, så sagde kon-

gen, Christian IV, at han 
ville have nogen til at rense 
sine skorstene, fortæller 
Henrik B. Jensen.

Den første danske skor-
stensfejer hed Gudmand 
Olsen og var ikke faguddan-
net. Hans job var primært at 
sørge for de kongelige slottes 
skorstene, og først over 100 
år senere bliver faget ordent-
ligt anerkendt i Danmark.

– Skorstensfejerlauget 
stammer fra 1778 og var 
samlet i København. Først 
i 1926 kommer det øvrige 
land med i lauget. De havde 

tidligere klaret sig uden, 
fortæller Henrik B. Jensen.

Far og søn
Skorstensfejermesteren 
fortæller, at den smukkeste 
udsigt, han kender til, er fra 
toppen af Illums Rooftop 
tidlig morgen, når solen 
står op. På taget af Illum 
renser Henrik B. Jensen 
og hans kollega hver tredje 
måned en stor skorsten, der 
er tilsluttet en brændefyret 
pizzaovn i Rooftoppens re-
staurant.

Det var dog ikke de bjerg-
tagende udsigter, som trak 
Henrik B. Jensen mod skor-
stensfejer-erhvervet i første 
omgang. Allerede som barn 
fascineredes han af den lo-
kale skorstensfejer. 

– Da jeg som barn boede i 
Helsingør, mødte jeg på vej 
til skole en skorstensfejer 
på sin cykel. Ham hilste jeg 
på hver morgen, og jeg syn-
tes, at han var en virkelig 
fed fyr. Der var et eller an-
det ved den høje hat, og så 
kom han cyklende dér med 
sin kost og stige, erindrer 
Henrik B. Jensen.

–  I 1973, da jeg var 17 
år, gik jeg i lære hos selv-
samme skorstensfejer, og 
jeg har aldrig overvejet at 
arbejde med noget andet, 
uddyber Henrik B. Jensen, 
hvis egen søn også er endt 
i erhvervet. 

– Min søn Mathias på 33 
år er også skorstensfejer i 
København og på Islands 
Brygge. Sammen med sin 
makker står han for Ballon-
parken og Nokken, fortæl-
ler han og fortsætter: 

–  Min søn dyrkede eli-
tesport som ung og vidste 
ikke, hvad han ville udover 
det. Så jeg satte ham i kon-
takt med skorstensfejerme-
steren på Frederiksberg, 
som på det tidspunkt skulle 
bruge en ny lærling. Ma-
thias kom i lære, og det har 
han ikke fortrudt. 

Aktive ildsteder
I dag fejer de københavnske 
skorstensfejere ikke blot al-
mindelige skorstene, men 
renser også ventilationsaf-
træk fra lejligheders køkke-
ner og bad, fejer røgrør og 
brændeovne, renser pizza-

ovne og laver brandpræven-
tive tilsyn. Desuden er man 
i gang med at uddanne med-
arbejderne i servicering af 
varmepumper, da man her 
kan se et stort potentiale 
fremadrettet.

– Skorstensfejerne er ude 
at feje cirka 10 ejendomme 
om dagen. Året rundt, når 
de ikke har ferie, forklarer 
Henrik B. Jensen. 

Ud af 13.500 ovne i hele 
København er der cirka 250 
aktive ildsteder på Islands 
Brygge, og der er stadig 
kundegrundlag i skorstens-
fejerbranchen:

– Lige nu er branchen 
stabil. På en trist baggrund 
med krig, inflation og sti-
gende energipriser behol-
der folk deres brændeovne. 
Mange udskifter dem til 
nye og mere miljørigtige 
brændeovne, som også kun 
bruger halvdelen af det 
brænde, som en gammel 
brændeovn bruger. Så der 
er også noget økonomi i det. 
Og så er det jo bare sinds-
sygt hyggeligt, fortæller 
Henrik B. Jensen, som også 
har været formand for Skor-
stensfejerlaugets Miljøud-
valg siden 2009. 

I dag følger skorstens-
fejerbranchen med i den 
globale miljøudvikling, og 
gamle brændeovne er bare 
ikke særlig miljøvenlige:

– I 2008 begyndte bræn-
deovne at blive miljømær-
ket, og en ny lov i større 
byer med kollektiv varme-
forsyning har snart lov til at 
gå ind og forbyde brænde-
ovne, der er installeret før 
2008, forklarer Henrik B. 
Jensen og fortsætter: 

– Det er alt sammen no-
get, hvor vi kan hjælpe og 
give rådgivning.

I lyset af energikrisen på-
peger Henrik B. Jensen, at 
det, trods tårnhøje priser på 
brænde, er vigtigt, at man 
ikke fyrer med affaldstræ, 
fordi det kan være af en 
sådan beskaffenhed, at det 
kan være svært at vurdere, 
om det er behandlet med 
kemikalier, maling eller 
andet, der i så fald kan give 
sundhedsskadelig røg.

Miljøet er blevet en natur-
lig del af skorstensfejerens 
arbejde, og Henrik B. Jen-
sen har da også skiftet fir-
mabilen ud med en elcykel.

skorstensfejermester 
Henrik B. Jensen, hans 
kollega og deres to 
svende holder styr på 
Bryggens skorstene.
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Hvad  
bringer  

2023  
på 

Bryggen?
Bryggebladet har 
spurgt en række 

lokale aktører, 
hvilke planer, 
forventninger 

og forhåbninger 
de har til det 

kommende år på 
Islands Brygge

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

redaktion@bryggebladet.dk

»
Fritidscenter islands Brygge ser 
frem til et nyt år med nyt klatretårn, 
skift af forvaltning, og så kan vi 
forhåbentlig snart få udskiftet vores 
gamle naturfritidshjems-bygninger, 
som har været lukket ned de sidste 
tre år på grund af råd og svamp.
Lars Munkedal, leder af Fritidscenter 
islands Brygge

kan få tilladelse til at få ud-
skiftet vores gamle naturfri-
tidshjem, som ligger helt op 
mod fælleden. Det blev luk-
ket for tre år siden, og vi har 
siden da været i dialog med 
kommunen om at få opsat 
nogle nye pavilloner. Men 
sådanne ting tager åbenbart 
tid i kommunen, og den dag 
i dag er vi ikke nået meget 
længere. Man har fundet 
ud af, at en lille trekant af 
vores grund ligger på fredet 
jord, og så går ting altså lidt 
langsommere end normalt. 
Vores håb er, at vi snart kan 
få en tilladelse, så vi kan få 

bedre plads til alle vores 
unge fra 6. klasse og op; de 
mangler virkelig plads.

I takt med at skolen er 
vokset, så er vores fritids-
center også vokset fra 190 
børn til over 500 børn, og 
der er ikke meget udsigt til, 
at det tal bliver mindre de 
næste år.

2023 bliver også året, 
hvor vi skifter forvaltning. 
Vi har altid hørt til område 
Amager, og dér har vi haft 
et rigtigt godt samarbejde 
med de andre Amager-klub-
ber. Men nu har man valgt, 
at vi alle flytter til Køben-

havn. Så vi ser frem til, hvad 
dette bringer.

Hvad der ellers skal ske 
hos os i det nye år, det er, at 
vi fortsat vil lave en masse 
fede aktiviteter til Bryggens 
børn. Vi vil udvikle på akti-
viteterne, og så vil I helt sik-
kert se os. 

Fritidscenter islands Bryg-
ge har mere end fordoblet 

deres medlemstal og er i 
pladsmangel, fordi en del 

af klubbens lokaler blev 
lukket for tre år siden.

»
Vi har oplevet langt mindre 
ballade på græsplænerne efter at 
soundbokse blev forbudt efter kl. 
22 af Københavns Kommune. Og 
vi ved, at mange har sat pris på 
at kunne få deres nattesøvn. det 
betyder jo ikke, at man ikke skal 
nyde de lange lyse sommernætter. 
Men hvis man gør det uden musik, 
er der plads til alle.
Thomas Kjellberg, formand for 
Grundejerforeningen Havnestad

Glædelig jul og godt nytår 
til alle på Islands Brygge. 
Til dem, der ikke ved det, 
repræsenterer vores grund-
ejerforening (red. Grund-
ejerforeningen Havnestad) 
de bryggeboere, der bor fra 
Lagkagehuset og til Irma – 
for at sige det på dansk. Det 
er blandt andet os, der ejer 
de to grønne plæner mel-
lem Kulturhuset og Brygge-
broen.

Vi vil i 2023 arbejde videre 
med mange af de ting, der 
også har fyldt de foregående 
år. Dels er vi i gang med at få 
el-ladestandere på plads på 
vores del af Bryggen. Som 
mange ved, er det et snørk-

let, besværligt og uigen-
nemsigtigt arbejde, men vi 
håber, at det snart kommer 
på plads, da mange bebo-
ere er gået over til el-bil. Vi 
er heldigvis blevet færdige 
med det arbejde, der var på 
bolværket ved molen, men vi 
er lidt spændt på, hvad frem-
tiden byder for så vidt angår 
træmolen, for desværre pas-
ser badegæsterne ikke altid 
godt på den. Vi vil derfor 
(selvfølgelig) opfordre til, at 
man ikke tænder engangs-
grill på træværket. Det bur-
de sige sig selv, men…

Metroen kommer – må-
ske – til Island Brygge syd, 
og vi holder som mange 

andre øje med hvor og hvor-
når. Lige nu er Axel Heides 
Gade nævnt, men lad os se, 
hvor det ender. Og hvad det 
vil betyde af byggestøj og 
gene for cyklerne. Vi har al-
lerede nu opfordret Køben-
havns Kommune til, at man 
tager de mange erfaringer 
fra andre bydele med, så 
selve byggeprocessen gi-
ver mindst muligt gene for 
dem, der bor omkring.

Vi har i 2022 desuden 
gennemgået vores vedli-
geholdelsesplan for alle de 
grønne områder, og der er 
nu et helt fast årshjul for 
pleje og vedligeholdelse af 
græsplæner, rabatter, træer 

og buske. Ligesom sneryd-
ning og sommervanding er 
kommet i system. Når det 
altså er nødvendigt. 

Sidst – men absolut ikke 
mindst - har vi oplevet langt 
mindre ballade på græsplæ-
nerne efter at soundbokse 
blev forbudt efter kl. 22 af 
Københavns Kommune. Og 
vi ved, at mange har sat pris 
på at kunne få deres natte-
søvn. Det betyder jo ikke, 
at man ikke skal nyde de 
lange lyse sommernætter. 
Men hvis man gør det uden 
musik, er der plads til alle. 
Hvilket er sådan, Bryggen 
burde være. Plads til alle. 
Hele døgnet.

Grundejerforeningen 
Havnestad har ople-
vet, at gemytterne er 

dæmpet en anelse i den 
del af Havneparken, 

som foreningen ejer og 
driver.

Den første april 2023 fylder 
klubben 55 år, og der er sket 
meget i de dengang midler-
tidige bygninger på Artille-
rivej.

I 1994 fik vi bygget vores 
klatretårn, som blev åbnet 
af daværende socialborg-
mester Winnie Larsen-Jen-
sen (S). Men nu må tårnet 
lade livet til fordel for et nyt 
og mere moderne tårn. Ef-
ter tre års venten på bygge-
tilladelse kan vi nu endelig 

gå i gang, og engang til maj 
håber vi, at det nye kan ind-
vies.

I 2022 fik vi ekstra midler 
til at holde åbent for vores 
ungdomsklubs medlem-
mer i dagtimerne. Men da 
vi desværre har alt for lidt 
plads i forhold til, hvor man-
ge medlemmer vi har, så var 
skolen på Islands Brygge så 
venlige, at vi måtte låne den 
nye hal tre gange om ugen. 
Vi håber dog på, at vi snart 
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Der er gennem de seneste 
år desværre lukket butik-
ker på Bryggen grundet 
pandemien og inflationen, 
men der er også kommet 
nye kræfter til. Endelig har 
vi mulighed for at mødes på 
normal vis og er ved at få 
skabt det sammenhold, som 
Handelsstandsforeningen 
havde inden corona. 

I 2023 håber vi på endnu 
flere medlemmer; også 
dem, man ikke ser i gadebil-
ledet, vil vi invitere inden-
for. Det kan være kontorer, 
webshops, kunstnere eller 
dem, der arbejder selvstæn-
digt hjemmefra. 

Vi mødes hver den før-
ste onsdag i måneden kl. 
8.30  på Café Tobis, og her 
er det nye ideer, der bliver 
bragt op – ideer, vi sammen 
kan realisere. Det er meget 
stærkt og giver en følelse af 
at have ‘kollegaer’, selvom 
vi alle sidder i hver vores er-
hverv. Vi har derudover år-
lige events og meget andet. 
Se på www.islandsbrygge.
net. Alle er velkomne til at 
komme og høre om os.

Samarbejdet, vi startede 
op sidste år med kulturhu-
set, har igen i år været en 
stor succes, både med jule-
bingo og julemarkedsdag, 
som nu forhåbentlig er tra-
ditioner, vi kan fortsætte 
mange år frem. Man har 
kunnet mærke stor interes-
se fra beboere og lokale, og 
dejligt, at vi får gang i disse 
ting igen for bydelen. 

Et tilbagevendende pro-
blem på Bryggen, som bli-
ver ved med at dukke op 
både i avisartikler og di-
verse dialoger, omhandler 
tomme lokaler i bydelen og 
alt for høje huslejepriser. 
Ejendomsmarkedet har væ-
ret i rivende udvikling, boli-
ger på Bryggen er kommet i 

høj kurs, og der er kommet 
en helt ny bydel, men også 
sunde andelsforeninger til. 

Men for erhvervslivet er 
det ikke det samme. Én ting 
er, at Bryggen måske har 
fået en mere ‘penge-stærk’ 
lokal befolkning. Men flere 
faktorer gør, at erhvervsli-
vet på Bryggen ikke kan føl-
ge med i samme udvikling. 

En anden ting er, at der 
kommer stadig mere net-
salg, og alt skal være let og 
leveres til døren, og hvor lo-
kal- og butiksmiljøet ikke er 
lige så nødvendigt. Derud-
over opfattes Bryggen sta-
dig som det ‘gamle’ og det 
‘nye’ Islands Brygge, og der 
mangler at blive bygget bro 
mellem disse, for at vi kan 
blive en samlet bydel. Der 
er for langt at gå imellem 
de to, så der kommer ikke 
‘slentre-kunder’, og mang-
lende parkeringsmulighe-
der gør, at der er andre ste-
der, der er nemmere at køre 
til end her. Bryggen er ikke 
en gennemgangs-by, som 
mange kommer igennem på 
vej til og fra job, som Nørre-
bro, Amager, Vesterbro og 
andre bydele. Vi er afhæn-
gige af dem, der bor her, 
og af at vi kan skabe noget, 
som folk udefra kommer 
hertil for. Og ikke kun om 
sommeren, hvor det er sol, 
sommer og fest på Bryggen, 
der tiltrækker.

Vi har en havnefront, som, 
hvis man ser på andre byer 
med en tilsvarende havne-
front, burde være det sted i 
byen med det største butiks-
liv. I stedet har vi langs van-
det et ” lukket” udtryk med 
manglende dagligt liv med 
alt fra en kiste, GLS pak-
keshop, kontor- eller besty-
relseslokaler og isbutikker, 
der jo kun kan have åbent 
halvdelen af året.

Samtidig er flere af de 
store lokaler ofte tomme i 
meget lang tid, og mange 
har ikke har råd til at reno-
vere. Den lukkede Danske 
Bank, det gamle apotek, 
Tiger-butikken, frisøren i 
Thorshavnsgade, Joe and 
the Juice og generelt dårligt 
udnyttede lokaler og små 
tomme lokaler rundt om-
kring.

Mange lokaler på Bryg-
gen er gamle kælderloka-
ler, gamle lejligheder, og 
simpelthen ikke udlejet i 
rimelig stand fra mange af 
foreningerne i forhold til 
prisstigningerne og marke-
det. 

Erhvervslivet på Bryggen 
følger altså ikke samme ud-
vikling som ejendomsmar-
kedet eller andre områder, 
og det håber vi snart, at der 
er nogen, der forstår. 

På trods af pandemien og 
inflation, som alle stadig 
kæmper med, har vi ikke 
hørt om nogen andelsbo-
ligforeninger på Bryggen, 
der har hjulpet lejerne i de-
res erhvervslejemål i disse 
hårde tider, hvor alle har 
været ramt på alle fronter. 
Mange ejendomme har til-
med forhøjet huslejen til, 
hvad de mener er markeds-
pris. Men det handler også 
om lokaler, der har været 
til salg, og lokaler, der ikke 
kan sælges på grund af 
prisstigninger.

Foreningerne vil gerne 
have mere økonomisk stær-
ke lejere ind, der kan bære 
omkostningen for lokaler, 
de ikke selv sætter i ordent-
lig stand, hvilket man godt 
kan forstå. Men udlejere 
burde også se erhvervene 
som noget, der bidrager til 
et rigt lokalmiljø og forbed-
rer sundheden og sikkerhe-
den af deres ejendom. Og jo 
bedre stand og vilkår, der 
er i deres erhvervslejemål, 
desto mere stabile virksom-
heder får de også ind. 

Så vores opsang i år er, 
at det er på tide, at forenin-
gerne tager ansvar og kon-
takt til de erhvervsdrivende 
og gør, hvad de kan, for at 
vi ikke står med endnu flere 
tomme lokaler i 2023.

2023 på BRYggEN

»
de midlertidige pavilloner er meget 
snart fortid. de har tjent os godt 
siden 2014, men nu glæder vi 
os virkelig til at få vores grønne 
område tilbage. 
Aase Hammer, skoleleder på skolen på 
islands Brygge

Efter mange år med udvi-
delser og byggeri – og et 
par år med corona – begyn-
der vi nu at nærme os nogle 
af de visioner og strategier, 
vi har for skolen, og vi kan 
mærke, at vi begynder at 
konsolidere os som en to-
matrikelskole.   

Vi kan dog fortsat ikke 
komme udenom at nævne 
vores byggeri på skolen, når 
vi ser på det kommende år. 

Én af de store ting, der 
sker på bygningsområdet, 
er, at vores pavilloner meget 
snart er fortid. De har tjent 
os godt siden 2014, men 
nu glæder vi os virkelig til 
at få vores grønne område 
tilbage. Når pavillonerne 
er væk, skal der bygges et 
stort udekøkken til brug for 
både skole og fritid, og der 
skal indrettes nye opholds- 
og aktivitetsområder på en 
del af arealet. Én af vores 
5.-klasser lavede i efteråret 
et matematikprojekt om 
netop det grønne område, 
hvor de beregnede og byg-
gede modeller for, hvordan 
de kunne tænke sig, at om-
rådet blev indrettet. Klas-
sens ideer er taget med 
videre til landskabsarkitek-
ten, og vi håber, at børnene 
vil kunne genkende noget 
af det, når det står færdigt. 
Endelig skal en del af områ-
det igen bruges til idræt og 
bevægelse. 

Vi er i store træk færdige 
med arbejdet på den nye 
udskolingsafdeling, mens 
der fortsat pågår arbejde på 
den gamle skole. I løbet af 
det tidlige forår overtager vi 
den nye bygning, hvor der 
skal være madskole med 
produktionskøkken og spi-
seområde for eleverne, og 
vi er i gang med at ansætte 
personale til opgaven. Vi 

forventer, at vi inden som-
merferien kan prøvekøre 
madproduktionen, og at den 
daglige madordning kom-
mer i gang i begyndelsen af 
næste skoleår. For vores ele-
ver på 5. klassetrin betyder 
madskolen, at de kommer 
til at være med i køkkenet 
en uge ad gangen som en 
del af deres undervisning i 
madkundskab.

Vi kan nu mærke, at vi 
ikke længere er begrænset 
af coronaen, og vi har fået 
sat gang i flere tiltag, som 
ikke har været mulige det 
sidste par år. Blandt andet 
kan vores elevråd på begge 
matrikler nu mødes igen og 
få et kontinuerligt samarbej-
de. Det betyder meget for os, 
at vi kan inddrage eleverne i 
de forandringer, der sker på 
skolen, og at de oplever at 
kunne tage medansvar for 
skolen. Vi har tre meget ak-
tive elevråd, to i basisskolen 
og et i udskolingen. 

Vi har på skolen forskel-
lige grupper af elever, som 
uddannes inden for særlige 
felter; færdselspatrulje, di-
gitale ambassadører (un-
derviser yngre klasser i 
god digital adfærd) og app-
writer agenter (eksperter 
i brug af app til læsning og 
skrivning), og i det kom-
mende år vil vi meget gerne 
have gang i legepatruljen 
igen, som er en gruppe af 
børn, som uddannes til at 
sætte lege i gang for deres 
yngre kammerater i fri-
kvartererne. Legepatruljen 
har ligget stille nogle år, og 
vi ser frem til at få gang i det 
igen, formentlig i skoleåret 
2023/24.

Der er mange måder at 
lære på, og et af vores nye 
tiltag i 2023 bliver et sam-
arbejde med læsehunden 

Valde. Læsehundene er et 
frivilligt projekt, som hjæl-
per børn med at blive moti-
veret til at læse, ved at de får 
lov til at læse op for hunden. 
Læsehunden er certifice-
ret til opgaven, så man er 
sikker på, at den kan klare 
opgaven, at lytte og være en 
hyggelig læsemakker. 

For første gang vil der i 
2023 blive afholdt eksamen 
i valgfag i 8. klasse. Det 
er fag som håndværk/de-
sign, billedkunst, musik og 
madkundskab. De tidligere 
eksamener er blevet aflyst 
pga. Coronanedlukninger-
ne, og eleverne har i ste-
det fået deres årskarakter 
som bedømmelse. Men nu 
skal det være, og det bliver 
spændende at se, hvordan 
det kommer til at forløbe, 
når der skal holdes eksa-
men i de praktiske fag. 

I hele skoleforløbet skal 
vi i det og de kommende 
år arbejde videre med den 
projektorienterede under-
visning, som også eleverne 
efterlyser mere af. Her skal 
vi også nævne, at vi ser 
frem til at fortsætte det fan-
tastiske samarbejde med 
skolehaven som startede op 
i 2022, og som vi forventer, 
at endnu flere får glæde af i 
2023. Vi har et fast forløb for 
alle 2. og 3. klasser, og der-
udover er der mange gode 
tilbud, som vi kan benytte 
os af. 

I udskolingen har vi nu 
fået etableret et godt fab-
lab (en slags ”fabrikations-
laboratorie”), hvor der kan 
arbejdes med både digitale 
og analoge værktøjer som 
en del af projekterne. Hele 
udskolingen laver projekt-
opgave fra 6. til 9. klasse 
og bruger blandt andet her 
værktøjerne fra fablab. 

Arbejdet med den nye 
udskoling er stort set 
færdig. Nu ser elever 

og personale på Skolen 
på Islands Brygge frem 
til at komme i mål med 

bygge- og anlægspro-
jekterne på basisskolen. 

»
ejendomsmarkedet har været i 
rivende udvikling, og Bryggen 
er kommet i høj kurs. Men de 
erhvervsdrivende lider under nogle 
foreningers markedsvurdering og 
manglende forståelse for området. 
Julie stokholm, formand for islands 
Brygges Handelsstandsforening og 
indehaver af egils deli

i islands Brygges 
Handelstandsfor-
ening ærgrer man sig 
over, at både andels-
boligforeninger og 
private udlejere ikke 
gør mere for at under-
støtte erhvervslivet i 
bydelen.
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2023 bliver et år uden co-
rona-nedlukninger (bank, 
bank, bank under bordet). 
Sidste år skulle vi genfinde 

rytmen, og vi har i løbet af 
efteråret kunnet se, mærke 
og føle, at det var muligt 
at lægge coronaen bag os 

og se frem til et år, hvor vi 
kan slippe håndbremsen og 
køre på med et fuldspækket 
kulturprogram. Det glæder 
vi os til!

Vi har i noget tid afprøvet 
en grøn arrangementsprofil 
i KIB med samtalesaloner, 
udstillinger og workshops, 
og vi har besluttet, at det bli-
ver en fast del af husets pro-
gram. Udover vores egne 
initiativer vil vi gerne åbne 
huset op for kunstnere, for-
eninger, organisationer og 
private, der ønsker at sætte 
fokus på den grønne dags-
orden sammen med os. Vi 
samler alle husets arrange-
menter med fokus på natur, 
forandring og klima i pro-
grammet ’KIB the Change’, 

som ligger klar i trykte ek-
semplarer i slutningen af 
februar. 

Vi ønsker også at skabe 
grønnere rammer for huset 
- helt bogstaveligt. Husets 
placering giver lidt udfor-
dringer, men vi drømmer 
om at skabe flere områder 
rundt om KIB med plads 
til grønne vækster og blom-
ster, hvor både mennesker 
og insekter kan boltre sig. 
Vi er også svært begejstre-
de for Spisehusets grønne 
rejse og deres mange gode 
tiltag for at gøre deres menu 
og arbejdsgange endnu 
mere bæredygtige. 

Har du gået en tur langs 
Bryggens kaj for nylig, har 
du nok lagt mærke til det lil-

le kuppelhus, der har taget 
plads uden for kulturhuset. 
KIB har til og med maj lånt 
kuplen af den nordiske de-
signvirksomhed Njord som 
et ekstra kulturrum, der 
skal fyldes med et væld af 
forskellige events i løbet af 
foråret. Kuplen er i sig selv 
en lille arkitektonisk perle 
og kommer til at være en 
levende scene i forbindelse 
med, at København er Arki-
tekturhovedstad i år. 

I 2023 bliver der også 
kræset for vores koncert-
gæster og musikere. Vi har 
investeret i de fysiske ram-
mer for koncertafviklingen 
for at sikre, at vi er helt oppe 
på beatet og kan levere en 
optimal lydoplevelse for vo-

res gæster. Kig forbi til en 
Vinterjazz-koncert eller tag 
ungerne med til Amager 
Børnemusikfestival i KIB i 
februar og giv det et lyt. 

I 2023 vil KIB fortsat være 
et sted, hvor bryggeboere 
og københavnere kan sam-
les om det, de holder aller-
mest af: musik, kunst, dans, 
debat og viden, en god kop 
kaffe og ikke mindst familie 
og venner.

2023 på BRYggEN

»
Vi har stadig svært ved at få 
armene ned, efter at der blev 
bevilget penge til mere kunstgræs i 
Hekla Park.
Claus Frederiksen, formand for 
Boldklubben Hekla

Bolden ruller på Hekla 
Park. Træningerne ude og 
inde er startet op efter jule-
ferien, og det er et spænden-
de 2023, vi har taget hul på. 

Sidste år fik vi i Hekla en 
ny sammensætning i besty-
relsen, og vi har siden arbej-
det på at fremtidssikre He-
kla. Det arbejde fortsætter 
ind i 2023. Vi har vedtaget 
en vision om at være lokal-
områdets mest attraktive 
idrætstilbud samt Køben-
havns hyggeligste og bed-
ste breddefodboldklub for 
alle og med plads til alle. 
Der er flere veje, der skal 
føre os dertil. 

En af dem er #Gamechan-
ger-initiativet, som Hekla 
har valgt at blive en del af. 
Det handler kort fortalt om, 
at alle skal være velkomne 
i klubben – uanset seksuel 
orientering og kønsiden-
titet - og at vi som #Game-
changer-klub vil gå forrest 
og arbejde for en kultur 
præget af tolerance og rum-
melighed. Det glæder vi os 
til at udbrede i klubben i lø-
bet af foråret.

Vi arbejder på at blive en 
DBU Børneklub. Derfor vil 
vi styrke børnefodboldmil-
jøet i Hekla, og til det har vi 
en ambition om at ansætte 
en børneudviklingstræner, 
der kan sparre med og un-
derstøtte børnetrænerne i 
klubben.

Vi har stadig svært ved at 
få armene ned, efter at der 
blev bevilget penge til mere 
kunstgræs i Hekla Park. Vi 
håber, at de første spadestik 
vil blive taget i løbet af efter-

året. Med mere kunstgræs 
kan vi blive en reel helårs-
klub med endnu mere klub-
liv i Hekla Park alle årets 
måneder, hvor flere årgan-
ge vil kunne træne samti-
dig. I den forbindelse kunne 
vi dog godt ønske os bedre 
omklædningsmuligheder 
og parkeringsmuligheder, 
ligesom vi virkelig savner 
et fodgængerfelt med blink, 
så vores medlemmer ikke 
skal krydse Artillerivej med 
hjertet i halsen, når de skal 
til og fra træning.

På det sportslige plan hå-
ber vi, at vores herresenior 
kan rykke op i serie 2, når 
vi når sommerferien. An-
detholdet sikrede sig opryk-
ning til serie 3 i efteråret, 
hvor også vores kvindese-

niorhold vandt deres række 
og rykkede en række op. Vi 
kunne forresten godt ønske 
os flere spillere til kvindese-
nior, så interesserede skal 
ikke holde sig tilbage med 
at komme og prøve at træne 
med!

På pigesiden fortsætter 
vi for ungdomsårgangene 
med samarbejdet med flere 
amagerklubber under nav-
net ”Amager Pigefodbold”. 
Samarbejdet er kommet 
rigtig godt fra start, og pi-
gerne bliver udfordret på 
det niveau, de er på, samti-
dig med at de danner ven-
skaber på tværs af moder-
klubber – og på tværs af 
Amager.

For drengene har vi sam-
arbejde med både FCK og 

AC Amager Academy på 
forskellige planer. Det giver 
de allerdygtigste mulighed 
for en god overgang til elite-
klubber og god inspiration 
til træningen i Hekla. 

Derudover vil flere ung-
domsspillere tage trænerkur-
sus, så de senere kan blive 
assistenttrænere for yngre 
årgange, og det er med til at 
styrke sammenholdet i klub-
ben. Næste skridt bliver at 

uddanne kampledere/dom-
mere blandt de unge med-
lemmer – det giver klubben 
mulighed for at tilbyde dom-
mere ned til 5-mandsfodbold 
samt et fritidsjob med rigtig 
god mening for de unge.

Vi håber desuden på at 
kunne byde velkommen i 
et nyrenoveret klubhus, når 
varmen vender tilbage, og 
lænestolene bliver fundet 
frem på Hekla Park.

Formand for BK 
Hekla, Claus Frederik-

sen, håber, at anlæg-
get af klubbens nye 

store kunstgræsbane 
kan gå i gang allerede 

til efteråret. 

»
Vi ønsker også at skabe 
grønnere rammer for huset - helt 
bogstaveligt.
Thomas Hedegaard Bøgh, leder af 
Kulturhuset islands Brygge

Kulturhuset islands 
Brygge vil også 

fremadrettet have 
fokus på klima og 

bæredygtighed.
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»
Vi på islands Brygge lever tæt på 
grønne områder, men vores bydel 
i sig selv er meget lidt grøn. den 
kunne være helt anderledes. 
Klaus Mygind, medlem af 
Borgerrepræsentationen og 
gruppeformand for sF 

Der har været mange dy-
stre forudsigelser om 2023; 
blandt andet i Mette Frede-
riksens nytårstale. Jeg har 
forhåbninger til 2023. De 
ligger selvfølgelig i forlæn-
gelse af den dystre situa-
tion. Jeg vil kæmpe for, at 
Københavns Kommune ta-
ger hånd om de familier og 
enkelte borgere, som bliver 
ramt af inflationen og kom-
mende arbejdsløshed.

Jeg håber, at der kommer 
et gennembrud i Ukraine-
krigen, som kan igang-
sætte en fredsproces. Da 
krigen begyndte, frygtede 
vi, at det ville tage 14 dage 
for Rusland at sejre. Det 
skete gudskelov ikke. Nu 
har krigen snart varet et år, 
og i vores tid er krige nær-
mest blevet uendelige. Det 
må ikke ske her.

Vi har fået en ny regering 
– ikke den, jeg ønskede, 
men nu er den der og så må 
vi presse den til handling på 
klimaområdet, hvor dens 
målsætning er, at Danmark 
skal være CO2-neutral i 
2045. Det kræver handling 
nu.

Hvad med Islands Bryg-
ge? Hvad er vores ansvar? 
Virkeligheden er nok, at vi 
borgere på Islands Brygge 
hører til de absolut mest 
CO2-forbrugende i verden. 
Det må vi se i øjnene! Vi 
kan sætte initiativer i gang 
lokalt, som spiller sammen 
med de nationale og globa-
le. Hvad kan der være?

Vi skal mindske den lo-
kale biltrafik i bydelen. Der 
skal cykles endnu mere. 
Fartbegrænsning, delebiler, 
kun én bil pr. husstand kan 
få P-licens. Mindre pendler-

parkering og mere metro til 
Islands Brygge. 

Jeg har arbejdet for, at 
Metrolinjen fra Lynettehol-
men over Refshaleøen til 
Hovedbanegården linjefø-
res i en stor cirkel, så den 
dækker Sundby og Islands 
Brygge Syd. Til efteråret 
skal linjeføringen beslut-
tes. Jeg forventer, at vi får 
metrostation ved Axel Hei-
des Gade. Metro er på lang 
sigt den mest CO2-neutrale 
transportform ud over cyk-
ling og gang; også sammen-
lignet med el-biler.

 Vi på Islands Brygge le-
ver tæt på grønne områder, 
men vores bydel i sig selv er 
meget lidt grøn. Jeg undrer 
mig hver dag over, at min 
egen gade, Erik Eriksens-
gade, er en stor stenørken. 
Den kunne være helt ander-
ledes. Som borger kan man 
via sin boligforening få støt-
te til at begrønne sin gade 
gennem bylivsgadepuljen, 
der kan findes på byfornyel-
sespuljer.kk.dk

Jeg håber, at vi kan få sat 
skub i ideen om at skabe en 
grøn sammenhæng fra Hav-
nen gennem Snorresgade 
og Kigkurren til fælleden. 
Det vil være fantastisk. Men 
det kræver støtte til Lokal-
rådets arbejde, og at jeg får 
skabt et politisk flertal for 
finansiering på Rådhuset.

Jeg synes, at miljøet i Hav-
neparken blev bedre i 2022. 
Vi fik sænket hastigheden 
med ekstra vejbump; det 
skal fortsætte i 2023. Jeg 
stillede forslag i Borgerre-
præsentationen om, at der 
blev lavet et parkbrugerråd, 
hvor foreninger, naboer, 
politi og kommune styrede 

Havneparken. Det blev des-
værre ikke gennemført.

Vi har stadig problemer 
med affald. Jeg var i Bern i 
Schweiz, hvor de har indført 
et samlet genbrugssystem 
med al catering – kopper, 
tallerkener, pizzabakker. 
Det bør vi kunne lave for 
hele Islands Brygge.

Jeg ser frem til 2023 på 
Islands Brygge. Jeg nyder 
hver morgen at se skole-
børnene på vej til skole med 
følelsen af, at nu er vi ved 
at være i mål med Skolen 
på Islands Brygge. Det har 
taget tid og stor tak til alle, 
der har arbejdet for det. 
Skolehaverne og den nye 
store daginstitution glæder 
jeg mig over, og snart skal 
plejehjemsbyggeriet i gang. 
På idrætsområdet fik vi be-
vilget penge til mere kunst-
græs på Hekla. Det giver 
meget større kapacitet. Så 
alt i alt er vi snart en hel-
støbt bydel.

Mit sidste ønske til Is-
lands Brygge er, at mange 
vil hjælpe, så vores fælles 
avis Bryggebladet kan klare 
de økonomiske udfordrin-
ger, som den står i lige nu.

Klaus Mygind (SF) 
opfordrer Bryggens bo-
ligforeninger til at gøre 

brug af kommunens by-
livsgadepulje til at gøre 

gaderne grønnere.

»
Lokaludvalget har bedt 
Københavns Kommune om midler 
til at lave en strategi for trafikken i 
Amager Vest. 
Kresten Thomsen, formand for Amager 
Vest Lokaludvalg

Amager Vest Lokaludvalg 
får et spændende år i år. Vi 
har påtaget os at kæmpe for 
nogle store projekter, som 
vil være til gavn for hele by-
delen. 

Trafik er et stort område. 
Det gælder bustrafikken, 
hvor vi jævnligt må slås 
mod forringelser. Og det 
gælder børnenes skolevej, 
hvor vi har mange farlige 
steder i vores bydel. 

Alle forudsigelser siger, 
at vi kommer til at opleve en 
voldsom vækst i trafikken i 
Amager Vest. Vores befolk-
ning vil vokse med 18.000 
mennesker over de næste 
7-8 år. De skal alle transpor-
teres. Vejlands Alle vil snart 
være overbelastet. Selv før 
byggeriet på fælleden er 
færdigt. Oven i denne ud-
vikling kommer der 700 
lastbiler med jord til Lynet-
ten – om dagen!

Lokaludvalget har derfor 
bedt Københavns Kommu-
ne om midler til at lave en 
strategi for trafikken i Ama-
ger Vest for om muligt at af-
bøde nogle af problemerne.

Endelig har vi startet det 
største projekt i Lokalud-
valgets historie: Vi vil have 
motorvejen overdækket 
fra Ørestad til lufthavnen. 
Luft- og støjforureningen 

er sundhedsskadelig for de 
mange mennesker, som bor 
langs motorvejen, og påvir-
ker deres livskvalitet nega-
tivt. Motorvejen er en bar-
riere, som gør, at Ørestad 
og Tårnby hænger dårligt 
sammen. En overdækning 
vil give mulighed for at rea-
lisere mange af de ting, vi 
mangler og ikke har plads 
til i dag.

På lokaludvalgets initiativ 
har Københavns Kommune 
igangsat en forundersø-
gelse af overdækning af 
Øresundsmotorvejen. Kom-
munen har desuden lavet 
en officiel henvendelse til 
Tårnby Kommune om et 
samarbejde om projektet. 
Vi har arrangeret to borger-
møder og fået udarbejdet en 
undersøgelse, som handler 
om, hvad borgerne oplever 
af gener, og hvad de ønsker, 
at en overdækning skal in-
deholde.

Et andet stort område er 
kulturlivet – eller mangelen 
på samme i Amager Vest. Vi 
har i mange år kæmpet for 
at få indflydelse på de nye 
skolebyggerier, for at de 
også kunne være faciliteter 
for foreningslivet og bruges 
til kulturelle arrangemen-
ter. Det er i et vist omfang 
lykkedes, men der kan 

stadig gøres meget her. Vi 
arbejder på at få et kultur-
hus på Sundholm. Huset er 
godt i gang og huser blandt 
andet Amager Vests egen 
nycirkus- og teatergruppe 
– Glimt.

Lokaludvalget arbejder 
også med biodiversitet. Vi 
vil lave to biodiversitets-pas-
sager fra fælleden gennem 
Islands Brygge til havnen. 
Udgangspunktet er Fælles-
skabet Kigkurren, som er et 
beboerskabt initiativ på den 
gamle Hestedrocheplads. 
Vi arbejder også med en 
biodiversitets-sti, som føl-
ger den gamle Amagerbane 
fra Prøvestenen til havnen 
på Bryggen. Endelig bak-
ker vi op om at etablere en 
faunapassage over Vejlands 
Allé.

Lokaludvalget består af 
25 energiske, frivillige men-
nesker med megen viden og 
et sekretariat. Dertil kom-
mer et antal arbejdsgrup-
per, som er åbne for alle 
borgere, som har lyst til at 
gøre en indsats. Vi kan me-
get, men vores ambitioner 
er større end vores indfly-
delse. Vi har derfor brug for 
al den opbakning, vi kan få, 
og vi har godt 4 mio. kr. til 
at støtte alle initiativer til 
fremme af Amager Vest.

Amager Vest Lo-
kaludvalg har i det 

kommende år blandt 
andet fokus på trafik 

og arbejder videre 
med udvalgets til 

dato mest ambitiøse 
projekt: en overdæk-

ning af motorvejen fra 
Ørestad til Køben-

havns Lufthavn. 
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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. AB Gullfoss blev omdannet til 
andelsboligforening i 1960. Ejendommen 
havde oprindelig 348 lejligheder bygget på 
en 9.990 m2 grund. Hvad var købesummen 
for ejendommen ved købet i 1960?

 a. 6.000.000 kroner
 b. 30.000.000 kroner
 c. 60.000.000 kroner

2. Ejendommen Gullfosshus har fået et 
øgenavn på grund af dens arkitektoniske 
udtryk, heriblandt tremmer i kældervinduer. 
Hvilket øgenavn? 

 a. Alcatraz
 b. Sing-sing
 c. San Quentin

3. Det ufærdige beboelsestårn i Njalsgade er 
på 86 meter. Er det Københavns højeste 
bygning?? 

 a. Ja.
 b. Nej

4. I 1991 var Klaus Riskær Pedersen 
nyhedsstof i en del af landets aviser. Hvorfor?

 a. Han forsøgte at købe Christianshavns 
Oplagspladser(som ejede 11 ejendomme på 
Bryggen)

 b. Han forsøgte at købe FDB pakhuse i 
Njalsgade af en rig mand fra Monaco

 c. Han forsøgte at købe Havneparken af 
Københavns Havnevæsenet

(se svarene på side 15)

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.

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
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»
islands Brygges Lokalråd vil i 
2023 fokusere på at gøre islands 
Brygge mere grøn og på aktiviteter, 
der styrker fællesskaber og 
sammenhold. 
Jan Oster, formand for islands Brygges 
Lokalråd

»
den ro, det giver, at maskinerne 
står stille, kan kommunens 
politikere bruge til at tænke over, 
om det er et byggeprojekt, som de 
vil have skal fortsætte. 
signe Bang, Nikolaj Kirk, Ulla Rosenvold 
og Knud erik Hansen, talspersoner for 
Amager Fælleds Venner

Grønnere Bryggen er 
rammen om flere grønne 
projekter. Sammen med 
Amager Vest Lokaludvalg 
har vi projektet Kigkurren 
om etablering af en grøn 
forbindelse mellem Havne-
parken og Amager Fælled 
gennem Snorresgade og 
Sturlasgade og Kigkurren. 
Målet i 2023 er, at politi-
kerne finder midlerne til, 
at kommunen kan begynde 
arbejdet med en plan for 
projektet.

Et andet fælles projekt 
er at udnytte muligheden 
for at plante mange nye 
træer i gaderne på Islands 
Brygge. Som en del af Kø-

benhavns Kommunes plan 
om i 2025 at have plantet 
100.000 nye træer er der 
fundet plads til 189 nye 
træer på Islands Brygge 
mellem H.C. Andersens 
Boulevard og Sturlasgade. 
Der er ikke fundet de øko-
nomiske midler til at plan-
te alle træerne endnu. Vi 
vil derfor i 2023 inddrage 
beboerne om hvilke træer, 
der skal plantes først.

Omkring biodiversitet vil 
vi arbejde for, at den vilde 
natur kan sameksistere 
med den intensive menne-
skelige brug af byens rum. 
Målet er etablering af grøn-
ne arealer, der understøtter 

både biodiversitet og byliv 
og fællesskaber.

Fællesskabet Kigkurren 
er et sådant projekt i forbin-
delse med den midlertidige 
anvendelse af Hestedros-
chegrunden ved Kigkurren.

I det grønne arbejder vi 
med etableringen af gode 
muligheder for biodiversitet 
og den vilde natur samtidig 
med, at der er individuelle 
plantekasser.

I løbet af 2022 fik vi etab-
leret en Dome og to pavil-
loner.

Domen er til ly og læ, når 
vejret ikke viser sig fra den 
venlige side.

Pavillonerne er til at støt-

te opbygning af lokale fæl-
lesskaber omkring aktivite-
ter og arrangementer.

Det er omkostningsfrit at 
afholde åbne, offentligt til-
gængelige arrangementer 
på grunden. Vi har mødt 
interesse for arrangemen-
ter spændende fra sammen-
komster som fællesspisning 
og litteraturcafe til plante-
bytte og markedsdage. Vi 
håber at kunne gennemføre 
en del af dem i 2023.

Vi er ved at planlægge og 
arrangere et antal arrange-
menter, men der er mange 
muligheder for, at interes-
serede kan holde deres ar-
rangement på stedet. Inte-
resserede kan kontakte os 
på kigkurren@islandsbryg-
geslokalraad.dk.

Oplevelser af natur og 
årstidernes skiften er vig-
tige for menneskers fysiske 
og mentale sundhed og triv-
sel. Vi håber derfor, at rig-
tig mange Bryggeboere vil 
bruge vores dejlige grønne 
byrum både til længere op-
hold og til at besøge det i 
forbindelse med en gåtur.

i løbet af de sidste 
to år er Islands 
Brygges Lokalråd 
lykkedes med at om-
danne en tilvokset 
tomte ved Kigkur-
ren til et grønt og 
spirende fællesskab, 
der danner ramme 
om forskellige akti-
viteter.

i København, og at den i høj 
grad er det på grund af sin 
størrelse. Bygges der, vil det 
gribe ind i naturen på et om-
råde, der er meget større end 
byggefeltet.

Politikerne kan også for-
berede sig på, at to for dem 
ubekvemme emner vil blive 
mere og mere tydelige.

Den grund, som Fælledby 
skal bygges på, er både tid-
ligere losseplads og giftde-
pot. Giften ligger spredt i 
bunker under overfladen. 
Når den siver op i den fri 

luft, er den ikke farlig. Men 
den er farlig, hvis den træn-
ger ind i bygningers luk-
kede rum, hvor mennesker 
langstidspåvirkes af den. 
Metan kan også trænge op, 
og den kan eksplodere.

Det er skræmmende at se 
planerne for bygningerne. 
Bygningerne indkapsles 
mod jorden, så alt er her-
metisk tæt, herunder også 
rørføringer. Der laves et 
ventilationslag under byg-
ningerne, hvor luften skal 
udskiftes mindst 1,7 gange 

i timen hver dag i 10 årtier. 
Nederst lægges et lerlag på 
50 cm. Det må i de næste 10 
årtier ikke sprække. Hver 
time skal halvdelen af luften 
i boligerne være udskiftet.

Der er lavet målinger. De 
viser, at mange steder over-
skrides grænseværdier for 
giftige stoffer og en del ste-
der mere end 10.000 gange 
og helt op til 1,3 mio. gange. 
Det er uhyggelige tal. Når 
det går op for mange men-
nesker, vil mange sige: ”Her 
vil jeg ikke turde bo”

Politikerne bør også tæn-
ke på, om det er økonomisk 
forsvarligt at bygge. Når 
der skal bygges, er det for 
at By & Havn kan afdrage 
på gæld fra metrobyggeriet. 
Under et møde i 2020 med 
forskellige interessenter i 
Amager Fælled, heriblandt 
Amager Fælleds Venner, 
svarede en direktør i By & 
Havn på spørgsmålet om, 
hvordan det stod til med 
projektets økonomi, at 
denne var 'anstrengt'. Den 
er givet ikke blevet mindre 
anstrengt i 2022. Renten 
er steget. Det er byggepri-
serne også. Mange menne-
skers økonomi er også ble-
vet anstrengt. Mange andre 
investorer har i 2022 aflyst 
eller sat deres projekter i 
bero. Vil det være ansvar-
ligt at bygge, eller vil det 
blot give By&Havn yderli-
gere gæld?

Endelig bør politikerne 
tænke på, at natur og biodi-
versitet gennem de seneste 
år er blevet vigtigere for 
mange mennesker. Det vil 
politikerne også komme til 
at mærke i 2023.

Knud erik Hansen og 
resten af Amager Fæl-
leds Venner håber, at 
byggestoppet på Amager 
Fælled vil give ro til 
refleksion om projektets 
fremtid.

Det var stort, da Amager 
Fælleds Venner i december 
fik byrettens kendelse. Den 
sagde, at Fælledby, der er 
By & Havns byggeselskab, 
skulle indstille alt arbejde 
på Amager Fælled. Det var 
en sikker byret med tre eni-
ge dommere. 

Fælledby skal nu afvente, 
at byretten behandler selve 
sagen i maj/juni. Den hand-
ler om, at klagenævnene 
uretmæssigt har godkendt 
en lokalplan og VVM-tilla-
delse ved at inddrage 700 
sider ny information. Det 
er information, som burde 
have indgået i kommunens 
beslutning, og som skulle 
have været sendt til høring.

Vi ved ikke nu, hvor læn-
ge byggestoppet vil vare. 
Klagenævnene har anmo-

det Procesbevillingsnævnet 
om tilladelse til at kære ken-
delsen. Byggestoppet varer 
dog sandsynligvis et godt 
stykke ind i 2023 og måske 
en del længere.

Den ro, det giver, at ma-
skinerne står stille, kan 
kommunens politikere bru-
ge til at tænke over, om det 
er et byggeprojekt, som de 
vil have skal fortsætte.  

Amager Fælleds Venner 
og andre har gang på gang 
fortalt, at byggeprojektet vil 
gøre stor skade på den bio-
diversitet, der trives på Ama-
ger Fælled. Kommunens po-
litikere kan også slå op i den 
biodiversitetsstrategi, som 
de selv har vedtaget. Her 
står der, at Amager Fælled 
er det ene af de to vigtigste 
områder for biodiversiteten 
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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

 

 

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

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

HANS TAUSENS KIRKE SKAL RENOVERES OG 
ER LUKKET I JANUAR, FEBRUAR OG MARTS

I januar måned er der ikke gudstje-
nester om søndagen i Hans Tausens 
Kirke, i stedet er der mulighed for gra-
tis transport til gudstjeneste i Kirken i 
Ørestad, sognets anden kirke.
Transporten vil foregå med taxa fra 
Hans Tausens Kirke kl. 10.30 og retur 
til Hans Tausens Kirke bagefter.
Tilmelding til kørsel sker til kirkens 
kontor senest fredag(e) kl. 13 på tele-
fon 32 57 41 96.
Der vil blive holdt søndagsgudstje-
nester lokalt på Islands Brygge fra 5. 
februar 
og frem til kirken åbner igen til april.
Kirkelige handlinger bliver i perioden 
henvist til Solvang kirke ved Hans Tau-
sens Kirkes præster.

TAK FOR BIdRAG TIL  
JULEHJæLp 2022
Islands Brygges Sogns Menigheds-
pleje skal hermed bringe en tak til alle, 
der på forskellig vis har ydet bidrag til 
sognets julehjælp i 2022. Bidragene 
har gjort det muligt at give en hånds-
rækning til 26 enkeltpersoner og fami-
lier i anledning af julen.
En særlig tak til Genbryggen for deres 
bidrag uden hvilket det ville være van-
skeligt at yde denne støtte.

GUdSTJENESTER I  
ISLANdS BRyGGES SOGN 

JANUAR 2023
Søndag den 15. januar kl. 11  

i Kirken i Ørestad.  
Højmesse ved sognepræst Rikke Weissfeld

Søndag den 22. januar kl. 11  
i Kirken i Ørestad.  

Højmesse ved sognepræst Per Ramsdal

Søndag den 29. januar kl. 11 
i Kirken i Ørestad. 

JazzGudstjeneste ved sognepræst Per Ramsdal
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der mener, at der blot skal 
mere sukat dér, hvor der al-
lerede er sukat, og endnu 
mere dér, hvor der ikke er 
sukat. På den anden side 
har vi sukat-haderne, der 
vil gøre alt for at minimere 
sukat og dens kandiserede 
og parfumerede smag.

Disse to fronter fører en 
subtil proxy-krig imod hin-
anden, og det virker som 
om, at sukat-haderne fører 
på point. Blandt bagerme-
stre rundt om i landet bliver 
der bestilt mindre sukat til 
brød og bagværk end tid-
ligere. Der er kunder, der 
direkte frabeder sig de be-
rømte citrus-firkanter.

LisiBOAB
Der er tilmed stiftet en for-
ening, der bærer navnet LI-
SIBOAB - Landsforeningen 
Imod Sukat i Brunkager Og 
Andet Bagværk. Og som 
endnu et vidnesbyrd om su-
kats retræte kan man blot 
købe en pakke brunkager 
og erfare, at man skal lede 

længe, hvis man ønsker et 
stykke sukat.

Hvis man bare synes, at su-
kat er det lækreste, og er util-
freds med tingenes tilstand, 
så er der råd at hente. Der 
er nemlig lande, hvor man 
ikke går på kompromis med 
historien og fortsætter med 
at benytte sukat i bagværk. I 
Italien, særligt i Norditalien, 
er det en fast del af juletra-
ditionen at servere og spise 
Pannetone. Den italienske 
julekage tager over to dage at 
lave og er fyldt med rosiner, 

pomerans og sukat. På de 
britiske øer er de også vilde 
med at fylde deres julekager 
med tørret frugt. Udover su-
kat er det ikke usædvanligt at 
støde på rosiner, syltet appel-
sinskal, pomerans, korender 
og cocktailbær. Dog er den 
formildende omstændighed, 
at briterne er gode til at over-
hælde deres tørrede frugt 
med mørk rom, som bidra-
ger til at udjævne lidt af den 
parfumerede smag.

sæson-immigration
Men sukat-elskere skal på 
barrikaderne, hvis de vil 
bevare deres tørrede citrus-
skal. Alternativt kan de 
overveje sæson-immigration 
til lande, der ser med mil-
dere øjne på sukat.

For haderne tager ingen 
fanger! De fortsætter ufor-
trødent med at eliminere 
sukatens udbredelse og er 
på udkig efter den næste 
frontlinje, hvor de kan gøre 
indhug og erklære territo-
riet for sukatfrit.

Liber Sucus citrus me-
dica.

MaD

Test din viden - svar
1. (a). 6.000.000 kroner.
2. (b). sing-sing.
3. (b). Nej. Pasteurs Tårn i 
Carlsberg Byen er med sine 
120 meter Københavns højeste 
bygning. 

4. (a). Han forsøgte at købe 
Christianshavns Oplagspladser 
(som ejede 11 ejendomme på 
Bryggen).

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Har du ikke Bryg-
genet endnu?
Hvis du ikke har et Brygge-
net-stik i din lejlighed, er 
det højst sandsynligt fordi 
du bor i en af de boligfor-
eninger på Islands Brygge, 
der endnu ikke er med i 
Bryggenet. Du kan forhøre 
dig hos din bestyrelse om 
din boligforening allerede 
er med i Bryggenet eller de 
evt. er i dialog om at blive 
tilsluttet.
Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor man-
ge, I er, så tager vi gerne 
en snak med jer om, hvad 
der skal til for at netop I 
kan få Bryggenet.

Gratis hjælp til 
optimering af dit 
trådløse netværk
De hyppigste problemer 
Bryggenets brugere ople-
ver, er relateret til bruger-
nes eget udstyr, specielt 
trådløse net (wifi). Bryg-
genet tilbyder derfor gratis 
hjælp fra en teknikker, som 
hjælper med at optimere 
din wifi-oplevelse. 
Teknikeren vil først forsøge 
at afhjælpe udfordringen 
med dit trådløse net ved 
at guide dig igennem de 
mest almindelige løsninger 
og problemstillinger. Hvis 
dette ikke hjælper på ha-
stigheden, så vil teknikeren 
vurdere om der er grundlag 
for et hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg 
foretager teknikere en 
gennemgang af din nuvæ-
rende wifi-løsning, med 
det formål at finde frem til 
årsagen for udfordringerne. 
Som en del af gennemgan-
gen vil teknikeren 

også sikre, at din trådløse 
router er indstillet korrekt 
for at få den bedst mulige 
oplevelse.
Teknikeren vil som afslut-
ning på sit besøg komme 
med en anbefaling til, hvad 
der yderligere kan foreta-
ges for at få det bedste ud 
af din internetforbindelse. 
Her kunne mulige optime-
ringsforslag være en bedre 
placering af den trådløse 
router, udskiftning af den 
trådløse router eller ud-
bygning af det nuværende 
signal. 
Bryggenet dækker omkost-
ningen til teknikerbesøget, 
og hvis du ønsker at tage 
imod et optimeringsforslag, 
så vil du få oplyst prisen 
for dette inden arbejdet 
startes.

For at få hjælp til dit 
trådløse net skal du blot 
ringe til Kundeservice på 
33 2300 99, hvor Fiberby 
sidder klar til at hjælpe dig.
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.

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

TeBOLLeR:

Den klassiske luftige tebolle 
- her uden tørret frugt, men 
det kan tilføjes efter egen 
præference.

n 3 dl. vand
n 40 g. gær
n 2 æg
n 640 g. hvedemel
n 65 g. sukker
n 15 g. salt
n 50 g. smør
n 1 æg til pensling

sucus citrus medica
Efter en tur gennem juletraditionerne i december er 
det muligt, at man er blevet udsat for et gastronomisk 
bagholdsangreb. For udover den lækre julemad og 
de godter, man har mæsket sig i, kan der have sneget 
sig en ingrediens ind, som i den grad deler vandene. 
Sukat, som for nogen er det bedste ved en julebolle 
og det modsatte for andre. Men hvad er sukat egentlig 
for noget? Og hvor kommer det fra? Og hvordan kan 
uenigheden over et stykke tørret citrus være så stor?

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

Citrusfrugten cedrat, der 
oprindeligt blev dyrket i Hi-
malaya, er ophav til den ud-
skældte/elskede sukat. Ce-
drat ligner en citron, der er 
blevet udsat for et voldsomt 
akne-angreb. Citrusfrugten 
består mest af skal og hin-
der og mindst af frugtkød 
og kerner. For sukatelskere 
er det heldigt, da det er den 
umodne skal, som bliver 
brugt til at fremstille sukat. 
Processen er langvarig og 

begynder med, at skallen 
kommes i en saltlage for at 
fjerne bitterstoffer og påbe-
gynde en fermenteringspro-
ces. Dernæst bliver skallen 
skiftevis kogt i sukkerlage 
og tørret.

den oprindelige citrus
Som så meget andet, vi kom-
mer i munden i moderne 
tid, så var det romerne, der 
fik smag for citrusfrugten 
og fik den fragtet til Europa 
fra Indien. I de romerske pa-
ladser blev tørret og kandi-
seret cedrat oftest serveret 

i store stykker, således at 
man kunne tage en kniv og 
skære et stykke af. Deref-
ter tyggede man, indtil der 
ikke var mere smag tilbage 
- lidt ligesom nutidens tyg-
gegummi. 

Det menes, at cedrat er 
stammoder til mange af de 
citrusfrugter, som vi sætter 
stor pris på i dag - citron, 
lime, grape, appelsin med 
flere.

Men når talen falder på 
sukat, må man også erken-
de, at der er to skarpt op-
trukne fronter. På den ene 
side har vi sukat-elskerne, 

Gæren opløses i vand, og 
æggene tilsættes - det røres 
sammen, og herefter tilsæt-
tes mel og sukker. Blandin-
gen røres godt sammen, og 
smørret tilsættes, og der 
røres igen.
Tilføj sukat, rosin eller lig-
nende, hvis det ønskes.

Form bollerne til den øn-
skede størrelse og lad dem 
hæve tildækket 2-3 timer.
Pensl med æg og bag ved 
200 grader, 10-12 minutter.
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NeUMANNS 
NATUR

Madøre eller Judasøre
Dyr spiser sandsynligvis kun for at 
leve, mens alle os, der aldrig rigtig 
har sultet, lever for at spise. At sanke i 
naturen nu sucks, men én ingrediens 
er alle steder

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk 

 
Også i det herrens år 1227 
forbød paven og kirken at 
tilbede og ære Frejas træ – 
hylden. Den er sandsynlig-
vis blevet tilbedt og skattet 
i mere end 4000 år. Men 
kloge kristne bloggere / in-
fluencere / skribenter new-
brandede hylden. En genial 
fortælling om, at Judas ef-
ter ugerningen prøvede at 
hænge sig i en hyld. 

Men den lod sin gren 
knække, og i faldet ram-
mer niddingen stammen 
med siden af hovedet og 
derfra vokser judasøre ud. 
Herefter hyldede mange 
hylden for dens fortræf-
feligheder, Shakespeare, 
mange hoflæger og H.C. 
Andersen. Og hylden fort-
satte med at være en vigtig 
ressource for alle bønder. 
Helt op i 1940´erne er der 
vidnesbyrd om, at man let-
tede på hatten, når man gik 
forbi hylden, og man sagde 

”hyldemor hyldemor, med 
forlov – må jeg tage et styk-
ke af din skov”, hvis man 
skulle bruge en hyldegren 
eller blomster eller bær.

Vingummi-saprofyt
Få har sikkert spist den 
glimrende svamp judasøre 
på grund af fortællingen. 
Den er netop nu mangfol-
dig i naturen på hyld og 
birk, elm, ask og bøg. Den 
er en saprofyt - én der ned-
bryder plantemateriale - så 
den findes på gamle, dø-
ende og døde træer og her 
på billedet på gamle plader 
i skraldeskuret i andelsfor-
eningen.

Man bruger normalt 
svampe i mad på grund af 
deres dejlige smag. Men så-
dan er det ikke med judas-
øre. Det er mere konsisten-
sen end smagen, der gør sig 
gældende, for den smager 
ikke af ret meget. Men den 
er let at genkende, og den 
kan ikke forveksles med 
andre svampe. Judasøre er 

vingummiagtig at røre ved, 
mens andre, der ligner blot 
lidt, smuldrer mellem fing-
rene.

Uspiselig springer
Den kan tørres uden dehy-
drator eller ovn; et plus i 
disse strømsparetider. Man 
lægger den blot på et stykke 
køkkenrulle og lader en dag 
eller to gå. Den kan så gem-
mes i lang tid og tages frem, 
opblødes og tilsættes ma-
den. Den er virkelig sund 
med 12 procent protein, lidt 
fedt og meget kulhydrat og 
meget andet godt. Den må 
ikke steges på panden, men 
skal tilsættes en ret, der ek-
sempelvis simrer. Men vil 
I have sjov i køkkenet, så 
prøv at smide judasøre på 
panden, så hopper den højt, 
men er derefter uspiselig.

Landskendt
Den findes stort set over 
hele landet, lidt mere mang-
foldig ved kyster og fugtige 

steder og naturligvis hyp-
pigst på hyld. Den er på 
fælleden og mange andre 
steder. Måske er hylden 
det mest demokratiske træ 
i landet. Det findes overalt, 
da blandt andet solsorte om 
efteråret spreder stenene. 
Folk har plantet hylden op 
ad huset, da den holdt fluer, 
onde ånder, lyn og troldtøj 
væk. Og det mest interes-
sante er, at det er et af de få 
træer, der ikke er lovgivet 
omkring. Ja, naturligvis for-
di vedkvaliteten er for ringe 
til at bygge både, huse og 
større værktøj af. Så herre-
manden, storbonden, adlen, 
kirken og kongen var lige-
glad med hylden, men det 
var og er alle vi andre ikke.

Judasøre sladrer 
aldrig om sor-
tering i skralde-
rummet 


