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Taktil tonemestring

Med fingerspitzgefühl og 
gehør får den blinde kla-
verstemmer Christian Skov 
det gamle koldkrigs-klaver 
i kælderen under Langebro 
Kollegium tilbage i rette 
toneart.

Cykelværksted

Efter at have repareret bryg-
gecykler ud af bagsmækken 
på en kassevogn i årevis slår 
RenCykel nu dørene op til 
deres nye værksted.

Grønsvær  
uden gummi

Når Hekla Park for sit nye, 
store kunstgræsareal bliver 
det uden det miljøskadelige 
infill af gummi fra granule-
rede bildæk. I stedet bliver 
banen fyldt med med kork.

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?

26. januar 2023 
31. ÅrGanG  nr. 02

www.bryggebladet.dk 

find os på:
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

• 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 

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

Café Alma føler sig chikaneret med støjklager
Thomas Ruelykke Holst føler at han og Café Alma, som han driver, er uønsket af både beboere og bestyrelse i 
den andelsboligforening, caféen ligger i. Han oplever at blive chikaneret med støjklager ligesom han mener, at et 
nyopsat cykelstativ på ejendommen er et forsøg på at presse caféen væk fra fortovet  side 5
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er godt nyt til køben-
havnske vinterbadere, der 
ikke har haft held til at få en 
fod indenfor i de vinterbade-
klubber, som er så heldige 
at have adgang til en sauna 
efter det kolde dyp. Kø-

benhavns Kommune købte 
nemlig sidste år to flydende 
saunaer, der skal ligge ved 
badezonerne ved Kalvebod 
Bølge og ved Fisketorvet.

Allerede i midten af ja-
nuar ankom den første af de 
to til havnebadet ved Fiske-
torvet, hvor den i skrivende 
stund bliver monteret og 
testet, inden den kan tages 

i brug. Efter planen ankom-
mer den anden flydesauna 
til Kalvebod Bølge til marts. 
Ifølge Kultur- og Fritidsfor-
valtningen er ideen, at de to 
saunaer skal bruges af loka-
le vinterbadeklubber, men 
at der også skal være ad-
gang for ikke-medlemmer 
i en del af tiden. Men den 
endelige beslutning om, 
hvordan de to saunaer skal 
bruges, og hvem der får ad-
gang, bliver først besluttet 
af politikerne i Kultur- og 
Fritidsudvalget på et af de 
kommende møder.

Hvis timingen for ankom-
sten af de to saunaer virker 
påfaldende, så skyldes det 
måske, at Kultur- og Fritids-
udvalget i november sidste 
år besluttede at lukke samt-
lige saunaer i kommunens 
svømmehaller for at spare på 
strømmen. Disse er stadig 
lukket, men nu køres to nye 
saunaer i stilling, som kan 
blive forbeholdt medlemmer 
af vinterbadeforeninger. 

Varm genåbning
Det hænger naturligvis 
ikke sammen, og flere med-
lemmer af Kultur- og Fri-
tidsudvalget understreger, 
at de nye saunaer ikke skal 
åbnes, så længe svømme-
hallernes stadig er lukket.

– De to nye kommunale 
saunaer til havnen skal åb-
nes samtidig med, at sau-
naerne i svømmehallerne 
åbnes. Vi kan ikke åbne nye 
saunaer for klubmedlem-
mer og samtidig holde de 
eksisterende offentlige luk-
ket, fastslår Klaus Mygind 
(SF) og tilføjer, at dette må-
ske ikke ligger så langt ude 
i fremtiden:

– Vi har lukket saunaer i 
svømmehaller for at spare 
på energien. Det ser ud til 
ikke at være nødvendigt 
mere denne vinter, som 
energisituationen ser ud 
nu. Derfor tror jeg, at vi på 
næste møde i Kultur- og 
Fritidsudvalget vil beslutte 
at genåbne dem.

Samme vurdering lyder 
fra Karina Bergman, der 
sidder i Kultur- og Fritids-
udvalget for Det Konservati-
ve Folkeparti. Hun er i gang 
med at samle opbakning til 
et forslag om at få fyret op 
i de kommunale saunaer i 
den nærmeste fremtid.

– Jeg håber, at vi vil kunne 
åbne de to nye saunaer hur-
tigst muligt, men, vil jeg 
gerne understrege, de kom-
mer selvfølgelig ikke til at 
blive åbnet før de saunaer, 
som Københavns Kom-
mune ellers råder over. I 
Kultur- og Fritidsudvalget 
følger vi udviklingen tæt. 
KL (red. Kommunernes 
Landsforening) anbefaler 
fortsat, at vi holder dem 
lukket, men der er tale om 

en anbefaling og ikke et på-
bud, hvorfor vi politisk godt 
kan beslutte at åbne en eller 
flere af kommunens sauna-
er, siger hun og tilføjer:

– El-priserne er så småt 
ved at stabilisere sig, så jeg 
kan i hvert fald godt forsva-
re, at vi åbner en eller flere 
i meget nær fremtid. Sam-
men med Niels Peder Ravn 
(K) og Louise Theilade 
Thomsen (V) vil vi stille for-
slag om det på næste møde 
i Kultur- og Fritidsudvalget 
uagtet KL’s anbefaling.

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

Kunstgræsbaner er i de se-
neste år blevet kritiseret i 
kraftige vendinger; og det 
med god grund. Almindeli-
ge kunstgræsbaner forure-
ner nemlig deres omgivel-
ser med store mængder af 
mikroplast. Synderen er det 
såkaldte ‘infill’, som er det 
fyldmateriale, man hælder 
ned i det kunstige græstæp-
pe for at holde plasticgræs-
stråene oprejst. 

Traditionelt har dette 
infill bestået af gummigra-
nulat lavet af gamle bildæk, 
der bliver revet i små styk-
ker som på et rivejern. Og 
det er lige så skidt, som 
det lyder. Undersøgelser 
har nemlig vist, at gummi-
granulatet i stor stil finder 
vej uden for banerne, hvor 

det forurener både jord og 
vand. Det har blandt andet 
fået ekspertgruppen i Det 
Europæiske Kemikalie-
agentur (ECHA) til at an-
befale EU-Kommissionen 
at indføre et totalforbud 
mod at bruge gummigranu-
lat i kunstgræsbaner i hele 
Europa. Sker det, bliver 
mere end 300 kunstgræs-
baner i Danmark ulovlige 
fra om seks år, medmindre 
man skifter til et mindre 
skadeligt alternativ.

Kork og godt
Dén udfordring vil Kø-
benhavns Kommune nu 
komme i forkøbet i Hekla 
Park. Et enigt Kultur- og 
Fritidsudvalg har nemlig 
netop besluttet, at klubbens 
kommende nye kunstgræs-
bane skal være fri for det 
forurenende gummi. I ste-

det vil banerne blive fyldt 
med infill af kork, der er 
langt mindre skadeligt for 
miljøet. En beslutning, som 
Klaus Mygind, der sidder i 
Kultur- og Fritidsudvalget, 
er svært tilfreds med:

– Jeg er meget glad for 
vores beslutning om, at 
banerne skal være af kork. 
Det er meget vigtigt, at vi 
på kunstgræs følger prin-
cippet om at bruge bedst 
mulig teknologi. Vi skal 
sikre, at forureningen bli-
ver mindst mulig.

I den seneste budgetaf-
tale blev der afsat 77,7 mil-
lioner kroner til at konver-
tere et stort græsareal i den 
sydlige ende af Hekla Park 
til kunstgræs. Det vil forøge 
boldklubbens kapacitet be-
tragteligt. Særligt i vinter-
halvåret, hvor græsbanerne 
ikke kan bruges. Det er 
dette nye store kunstgræs-

areal, der altså vil blive fyldt 
med kork i stedet for det for-
urenende gummigranulat. 

Ifølge Teknik- og Miljø-
forvaltningen er der ingen 
væsentlig prisforskel for-
bundet med det nye valg 
af infill. Banerne kan altså 
bygges inden for rammerne 
af bevillingen på 77,7 millio-
ner kroner.

NYHEDER

Beboerhjørnet  
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: Telefon: 20 68 11 62 (hverdage mellem 9-16)
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk

Udgiver: Bryggebladet

Redaktør: Andreas Kirkeskov (AK47) (ansv.)  

Redaktion: Philip Thinggaard, Victoria Bloch Blytt Sandstad, Hans 
Buhl, Viktoria Fuglsang Semenova, Stephan Øhlers Brooker, Thomas 
Neumann.

Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt

Webmaster: William Gauthier

Annoncer: Andreas Kirkeskov 20 68 11 62  

DTP: Jens Burau (supergreen.dk)

Korrektur: Karsten Poulsen

Administration: Karsten Poulsen

Tryk: Sjællandske Medier, Holbæk

Oplag: 8.700

Distribution: Karsten Poulsen

Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen, 
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn  
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.

Næste nummer udkommer: 9. februar. 

Deadline: 3. februar. 

Hekla får kork-kunst 
Det kommende nye kunstgræsareal i Hekla Park bliver lavet med infill af kork i stedet for det gummigranulat, 
der normalt bruges. Det skal minimere forureningen af naturen omkring banerne

Heklas første kunst-
græsbane er lavet 

på den gammeldags 
måde med infill af 

det forurenende 
gummigranulat. Det 

skal være anderle-
des, når klubben 
nye store kunst-
græsareal bliver 

bygget. 

To nye flyde-saunaer på vej i havnen
Samtlig saunaer i Københavns Kommunes svømmehaller er lukket for at spare på el-regningen. Samtidig gøres der klar 
til at sætte strøm til to nye flydende saunaer i havneløbet. Det kommer ikke til at ske, så længe svømmehalssaunaerne er 
lukket, siger flere politikere, som samtidig er optimistisk omkring, at også disse snart kan genåbnet

Flere sAunAer oG 
bAdezoner på Vej:

n På Københavns Kommu-
nes budget for 2022 blev 
der afsat midler til to nye 
badezoner og to saunaer 
i både 2022 og 2023. 
Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen har undersøgt 
forskellige saunaløs-
ninger og endte med at 
bestille to vidt forskellige 
for at teste forskellige ty-
per. Dette vil ske i løbet 
af foråret 2023.

den nye sauna med ind-
bygget dyppezone er byg-
get af MAST og ligger al-

lerede klar ved Fisketorvet 
og bliver færdigmonteret 
og testet i de kommende 
uger. Endnu en flydende 

sauna, lavet af GoBoats sø-
stervirksomhed ‘Seanics’, 

lægger til ved Kalvebod 
Bølge til marts.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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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. 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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

er et køleskab 
et rektangel?
I et nyt kunstprojekt gik de største børn i 
Børnehuset Bryggen på opdagelse i geometrien. 
Det viser sig, at der er geometri overalt

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Julie Schmidt Rønsch
redaktion@bryggebladet.dk

Hvilken form har en rug-
brødsmad? Hvor mange 
kanter har den? Og er de 
lige lange?

Når først man bliver op-
mærksom på det, er der 
geometriske former overalt 
omkring os. Og netop dén 
opmærksomhed har 16 af 
de ældste børn i Børnehu-
set Bryggen øvet og leget 
frem i et nyt kunstprojekt 
i samarbejde med kunst-
håndværker og uddannet 
væver Pia Jensen.

Hun har vævet til private 
hjem, kirker, offentlige rum 
og udstillinger siden midten 
af 1980’erne og har senest 
været med til at opføre en 
gigantisk skulptur ved en 
kunstfestival i Emiraterne. 
Skulpturens geometriske 
mønstre har gjort, at Pia 
Jensen har fået flere forslag 
om at bruge den til under-
visning, og sammen med 
folkeskolelærer og koordi-
nator for pædagogisk ud-
vikling Christine Elisabeth 
Balle udviklede hun derfor i 
foråret 2022 et kunstprojekt 
med fokus på netop geome-
tri til Børnehuset Bryggen, 
hvor Christine Elisabeth 
Balle selv har sine børn. 

en kort, en lang
I efteråret 2022 mødtes de 
med 16 af børnehusets før-

skolebørn på legepladsen 
foran arkitektur- og desig-
ncentret BLOX. Projektet 
blev skudt i gang med en 
snak om, hvad geometriske 
former er, og hvordan man 
finder dem. Hvor mange 
kanter har de? Og hvad hed-
der de?

Pia Jensen tegnede store 
cirkler og fortalte, mens 
Christine Elisabeth Balle 
lærte børnene en nyfortolk-
ning af sangen ‘en kort en 
lang’, hvor den velkendte 
‘stang’ fik selskab af firkan-
ter, sekskanter og mange 
andre former. Alt imens gik 
den store skattejagt efter 
former og mønstre i omgi-
velserne. Dem er der hel-
digvis mange af omkring 
BLOX, der trods alt huser 
blandt andet Dansk Arki-
tektur Center.

Jagten på geometrien 
blev også afsæt for flere 
ture i lokalområdet på Bryg-
gen, hvor domen i byhaven 
på Kigkurren fungerede 
som et pragteksempel på, 
hvordan en hel konstruk-
tion kan være bygget op af 
mindre, geometriske figu-
rer. Men også helt hjemme 
på legepladsen var der geo-
metri at finde i eksempelvis 
klatrestativet.

sømbræt
Tre gange mødtes Pia Jen-
sen med børnene fra Børne-
huset Bryggen og arbejdede 
og legede med geometri. Til 

en visit i børnehuset havde 
hun medbragt et sømbræt.

– Eller…et ‘figurbræt’, 
indskyder hun.

Figurbrættet er et bam-
busbræt med trædyvler, 
som børnene så kunne 
vikle tråd omkring og på 
den måde skabe nye geo-
metriske figurer. Pia Jensen 
oplevede, hvordan børnene 
hurtigt fangede, hvor vide 
rammerne er for, hvordan 
geometriske figurer kan 
tage sig ud. Både hun og 
husets pædagoger var sam-
tidig også forbløffede over, 
hvor stor forhåndsviden 
nogle af børnene havde.

– Nogle af dem vidste, 
hvad en hexagon eller ok-
tagon var, inden vi overho-
vedet havde talt med dem 
om det, fortæller leder i 
Børnehuset Bryggen, Allan 
Franck Nielsen.

Undervejs blev der også 
anledning til diskussioner 
om, hvor stiliseret en form 
behøver at være, før den 
‘tæller’ som en geometrisk 
figur. Eksempelvis var der 
usikkerhed om, hvorvidt et 
køleskab er et rektangel, 
hvis det har afrundede hjør-
ner. Og hvad med håndta-
get?

Geometri i alt
De 16 børn, der deltog, er 
alle ved at blive kørt i stil-
ling til skolestart til som-
mer. Kunstprojektet er da 
også en del af processen 

imod at gøre dem skolepa-
rate ved at træne deres ma-
tematiske opmærksomhed, 
når de opdager, at der er 
geometri overalt omkring 
dem.

– Selv madderne i mad-
pakken er firkantede. Der 
er geometri i alt, siger Allan 
Franck Nielsen, men bliver 
rettet af Pia Jensen:

– Nu skal man jo huske, 
at der også findes organiske 
former.

Allan Franck Nielsen er 
så tilfreds med forløbet, at 
han regner med, at det skal 
gentages hvert år. Planen 
er, at det skal udvides, så 
hele huset fra de mindste 
til de største børn skal del-
tage.

Geometrien er 
svær at overse 

på legepladsen 
foran BLOX
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spartans kan spille 
videre på boldfælleden
Der skal ikke gøres plads til amerikansk fodbold i Hekla Park. I stedet får 
klubben AFC Ørestad Spartans lov til fortsat at spille på boldfælleden, som 
flere partier ellers har ønsket at udlægge til vild natur, indtil der er fundet et 
varigt hjem til klubben

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

Den amerikanske fodbold-
klub AFC Ørestad Spartans 
kan ånde lettet op. Politiker-
ne i Kultur- og Fritidsudval-
get vil nemlig nu lede med 
lys og lygte efter et nyt hjem 
til klubben. Indtil det er fun-
det, kan medlemmerne fort-
sat spille på boldfælleden på 
Amager Fælled, som de har 
gjort siden 2015.

Klubben gik ellers på 
juleferie med den nedslå-
ende melding, at tre partier 
i Borgerrepræsentationen 
ønskede at nedlægge bold-
banerne på fælleden for at 
lade dem gro til med vild na-
tur. Det ville gøre klubben 
hjemløs, og formand i AFC 
Ørestad Spartans sagde i 
december, at  “hvis de fjer-

ner boldbanerne på fælle-
den til fordel for vild natur, 
så kan det desværre blive 
enden for os.” I den forbin-
delse blev det drøftet, om et 
hjørne af Hekla Park kunne 
tilpasses, så det kunne bru-
ges til amerikansk fodbold, 
når fodboldklubbens nye 
store kunstgræsareal skal 
etableres. Et forslag, som 
fik en høflig, men lunken 
modtagelse i Hekla.

Kun runde bolde i 
Hekla park
Sådan ender det da heller 
ikke. På det seneste møde 
i Kultur- og Fritidsudvalget 
besluttede politikerne nem-
lig, at Hekla får sine baner 
for sig selv. I stedet skal der 
findes baner til AFC Øre-
stad Spartans et andet sted. 
Det skriver udvalget i en så-

kaldt protokolbemærkning:
“Udvalget glæder sig over 

udbygningen af Hekla Park 
med bedre muligheder for 
fodbold i fremtiden. Der er 
allerede i dag pres på bane-
kapaciteten til fodbold i om-
rådet, hvorfor vi ikke finder, 
at det er en løsning også at 
skabe plads til amerikansk 
fodbold i Hekla Park. Der-
for går vi i gang med at fin-
de en alternativ placering til 
amerikansk fodbold. Indtil 
vi har fundet et alternativ, 
er det udvalgets holdning, 
at amerikansk fodbold kan 
blive på boldfælleden, hvor 
der spilles i dag, så vilkåre-
ne ikke forringes i den mel-
lemliggende periode.”

Klaus Mygind (SF), der 
sidder i Kultur- og Fritids-
udvalget, er sågar åben for 
at bevare den af banerne 
på boldfælleden, som AFC 

Ørestad Spartans bruger, 
selvom han selv stod bag 
forslaget om at udlægge 
arealerne til vild natur.

– Jeg er enig i den vurde-
ring, at Hekla skal kunne 
bruge hele anlægget, og at 
vi skal finde en løsning for 
amerikansk fodbold. Vi un-
dersøger nu andre alterna-
tiver for Spartans på Ama-
ger. Jeg er også indstillet 
på, at det kan ende med, at 
der fortsat skal være ameri-
kansk fodbold på Fælleden. 
Det vil tage én hektar. Så vil 
der blive fire hektar mere 
vild natur i stedet for fem.

indtil videre kan AFC Øre-
stad Spartans blive ved 

med at spille amerikansk 
fodbold på boldfælleden.

bryggebutikker 
rydder bordet
Både første-, anden- og 
tredjepladsen gik til Bryggen, da 
avisen AmagerLIV kårede ‘Årets 
Amagerbutik 2022’. Øverst på podiet 
endte Sandie og Rune fra Slagterens 
Smørrebrød og Delikatesse

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

Hele to gange er Slagterens 
Smørrebrød og Delikatesse 
blevet kåret til ‘Månedens 
Amagerbutik’ af avisen 
AmagerLIV. En sådan kå-
ring er også et lod i hoved-
konkurrencen om at blive 
årets butik. Og anden gang 
var lykkens gang, da den 
kun to år gamle butik vandt 
en tæt, men overbevisende 
sejr og en kæmpecheck på 
5.000 kroner.

– Vi var meget overraske-
de. Det er ikke rigtigt til at 
forstå, siger Sandie Jaque-
line Ring, der sammen med 
sin mand - og den titulære 
slagter - Rune Ring driver 
forretnignen. 

Præmiepengene skal 
gå til Mændenes Hjem, 
så snart der er styr på 
bank-formaliteterne, og 
de overvældende følelser 
over den store opbakning, 
ægteparret har oplevet, har 
lagt sig. For selvom løbet 
efter sigende var tæt, var 
det tydeligt for enhver, der 
har scrollet igennem kom-
mentarsporene på de so-
ciale medier, at Slagterens 

Smørrebrød og Delikates-
se lå lunt i svinget.

brygge-konkollegaer
Det til trods for et skarpt 
felt, hvor Islands Brygge 
var særdeles velrepræsen-
teret. Hele fire ud af de i alt 
syv nominerede butikker 
var nemlig her fra bydelen. 
Udover Slagterens Smør-
rebrød og Delikatesse var 
nemlig også Bryggens Piz-
zaria, HosAmal og Toft Vin 
nomineret. Bryggens Piz-
zaria og HosAmal endte på 
henholdsvis anden- og tred-
jepladsen, så det må siges at 
have været en stor aften for 
Bryggens butiksliv. 

Det var femte gang, at 
AmagerLIV kårede Årets 
Amagerbutik. 

sejrsrusen har 
endnu ikke lagt sig 

helt i Leifsgade, hvor 
slagter Rune Ring og 
forretningens nyeste 

lærling Noah klør på. 
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Beboerne i andelsboligfor-
eningen Saga G er trætte 
af at lægge lokaler til Café 
Alma. Det er Thomas Ru-
elykke Holsts klare op-
fattelse efter at have dre-
vet caféen på hjørnet af 
Isafjordsgade og Gunløgs-
gade siden 2020.

– Vi har indtryk af, at 
andelshaverne prøver at 
presse os ud, siger han og 
fortæller, hvordan han har 
modtaget et væld af støjkla-
ger, og at der sågar skulle 
være blevet kastet vand og 
madvarer efter hans kun-
der.

11 klager fra to 
personer
Sidstnævnte er ikke muligt 
at hverken be- eller afkræfte. 
Men Københavns Kommu-
nes støjvagt oplyser, at den, 
siden Thomas Ruelykke 
Holst begyndte at drive ca-
féen for selskabet Alma ApS, 
har modtaget i alt 11 klager 
over støj. Alle 11 klager er 
kommet fra de samme to 
personer. I den forbindelse 
oplyser forvaltningen, at den 
“ved tilsyn ikke (har) kunnet 
konstatere væsentlige gener. 
På et tilsyn d. 8. marts 2022 
kunne støjvagten derimod 
konstatere, at Café Almas 
musikanlæg er låst til niveau 
’baggrundsmusik’ (~60 dB), 
som er et vilkår i Cafe Almas 
bevilling”.

Ikke desto mindre lader 
der til at være nogen frustra-
tion med caféen blandt dens 
nærmeste naboer. Brygge-
bladet har været i kontakt 
med en håndfuld beboere 
i opgangene omkring Café 
Alma, hvoraf enkelte føler 
sig stærkt generet af larm 
fra køkkenet eller lyden af 
borde og stole, der bliver 
flyttet rundt. De af caféens 
naboer, der ikke selv er ge-
neret, genkender, at det er 
et emne, der fylder meget i 
foreningen.

Bestyrelsen i SAGA G an-
erkender også, at der er ud-
fordringer, men ønsker der-
udover ikke at kommentere.

– Med en så stor cafe i en 
gammel og lydt ejendom 
er der naturligt nok udfor-
dringer, der skal håndteres. 
Bestyrelsen for andels-
foreningen Saga G arbej-
der løbende med dette. Vi 
foretrækker altid at holde 
kommunikationen direkte 

mellem bestyrelsen og Café 
Alma frem for at gå via me-
dierne. Dette i respekt for 
den forretningsrelation, 
der er mellem udlejer og 
erhvervslejer, skriver be-
styrelsens formand Jacob 
Busk i en mail. 

udsugningsisolering
Thomas Ruelykke Holst 
mener ellers, at han har 
gjort sit for at komme de na-
boer, der har oplevet gener, 
i møde. Umiddelbart efter, 
at han overtog Café Alma, 
modtog han en klage fra en 
nabo, der var generet af ly-
den fra caféens udsugning. 
Derfor fik han lydisoleret 
hele ventilationsskakten. 
En udbedring, der beløb sig 
til 50.000 kroner. 

siddepladser eller 
cykelstativer
Isolering og dæmpet musik 
til trods oplever Thomas 

Ruelykke Holst stadig, at 
han bliver chikaneret af 
enkelte andelshavere. Men 
også af bestyrelsen, der 
for nylig har fået opsat en 
række nye cykelstativer på 
bygningens facade langs 
med Isafjordsgade, hvor 
Café Alma tidligere havde 
udeservering.

– Vi har mistet tyve sid-
depladser på Isafjordsgade, 
dér hvor vi har den lange 
udstilling med dejlig sol om 
eftermiddagen, siger han 
og tilføjer:

– På en god dag kan det 
godt være op til 10.000 kro-
ner i indtægter, vi går glip af 
uden de pladser.

Thomas Ruelykke Holst 
føler sig overbevist om, at 
cykelstativerne er sat op for 
at genere ham. Men det af-
viser bestyrelsesformand 
Jacob Busk pure:

– Det var et beboerønske 
på en generalforsamling for 
to år siden at få mere cykel-
parkering i Isafjordsgade. 

Og det var der flertal for, så 
det følger vi naturligvis som 
bestyrelse. Det har intet 
med Café Alma at gøre. 

Café eller ej
Utilfredsheden med støj 
fra Café Alma er ikke no-
get, der er kommet med 
Thomas Ruelykke Holsts 
overtagelse. Også Poul 
Wulff, der åbnede Café 
Alma i 2002 og drev den 
frem til 2020, kom enkelte 
gange i clinch med sine 
overboer.

– Vi havde nogle proble-
mer med støj fra køkkenet, 
som forplantede sig i væg-
gene og generede bebo-
erne. Miljøkontrollen var 
forbi jævnligt og lavede 
en masse målinger. Pro-
blemet var, at hver gang vi 
tabte en gryde på gulvet, 
kom vi over grænsevær-
dien, fortæller han og ud-
dyber:

– Sådan noget skal der 

selvfølgelig være styr på. Så 
vi lavede en plan sammen 
med bestyrelsen, og betalte 
50 procent af en regning på 
700.000 kroner for isolering 
i etageadskillelsen. Det 
løste problemet, og alt var 
godt.

Poul Wulff erindrer, at der 
i størstedelen af de 18 år, 
han drev Café Alma, stort 
set aldrig var problemer 
med støj eller naboklager. 
Først i de senere år ople-
vede han et stemningsskift. 
Han mener, at beboerne i 
ejendommen må gøre op 
med sig selv, om de ønsker 
Café Alma og de lejeindtæg-
ter, den indbringer forenin-
gen. 

– De må tænke over, 
om de vil have, at der skal 
være en lokal café i deres 
kvarter. Og over, hvad al-
ternativet er. Ellers må de 
jo købe ham ud af lejemålet 
og lave bridgeklub dernede. 
For Café Alma larmer altså 
ikke. Der er støj, som der 

ville være fra en bager el-
ler en slagter. Fordi vi er i 
en by. Man skal selvfølgelig 
kunne sove ordentligt om 
natten. Men hvis der skal 
være udeservering, vil der 
også være summen fra ga-
den.

NYHEDER

20 af Café Almas sid-
depladser i Isafjords-

gade er blevet inddra-
get for at gøre plads 
til et nyt cykelstativ. 

Til stor frustration for 
indehaver Thomas 

Ruelykke Holst. 

støjgener, chikane 
og cykelstativer
Thomas Ruelykke Holst, som driver Café Alma, føler, 
at han bliver chikaneret med støjklager og forsøgt 
presset ud af den ejendom, caféen ligger i. Senest har 
en række nye cykelstativer i Isafjordsgade inddraget 20 
af caféens siddepladser på fortovet. Stativerne har været 
et beboerønske længe og har ikke noget med Alma at 
gøre, forsikrer bestyrelsen, der derudover ikke ønsker at 
kommentere på eventuelle støjproblemer
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er åbnet en sædbank 
i Reykjaviksgade. Beskri-
velsen af European Sperm 
Banks nye lokaler er hur-
tigt overstået. En reception 
med en aflæser til fingeraf-
tryk. Tre små rum med en 
behagelig stol, en håndvask 
og en fjernsynsskærm med 
pornokanaler.

At valget af beliggenhed 
blev lige Reykjaviksgade 
er ikke tilfældigt. Gaden er 
nemlig hverken travl eller 
ubefærdet. Det handler om 
at signalere, at sæddonation 
er en helt almindelig hand-
ling, som mennesker og 
samfundet får glæde af.

– Vi gør meget for at nor-
malisere sæddonation, og 
derfor skal vores lokaler 
være en naturlig og diskret 
del af gadebilledet, siger 
Michelle Lykke Laviolette, 
Senior Project Manager i 
den danske sædbank Euro-
pean Sperm Bank.

Aftabuisering
Det sker blandt andet med 
kampagnevideoen ”Kære 
sæddonor”, der er en hyl-
dest til alle sæddonorer for 
deres gode gerning. 

– Bare det at se ordet 
”sæd” skrevet ud på skær-
men i en video kan være 
med til at rykke holdninger, 
forklarer Michelle Lykke 
Laviolette.

ikke kun penge
Donorerne, mænd i alde-
ren 18-45, donerer ikke for 
deres blå øjnes skyld. Eller 
hvad farve øjne, de nu har. 
De mest aktive kan tjene op 
mod 6.000 kroner om måne-
den før skat.

– Som sæddonor får man 
ikke løn, men en kompen-
sation for den tid, man bru-
ger. De fleste donorer er 
selvfølgelig glade for kom-
pensationen, men vigtigste 
motivation er, at de hjælper 
andre, siger Michelle Lykke 
Laviolette.

Den vigtigste drivkraft er 
naturligvis, at man hjælper 
nye mennesker med at kom-
me til verden. Det kan man 
få mulighed for efter en ud-
vælgelsesproces, hvor man 
fortæller om sit helbred og 
får taget nogle prøver. 

Kvalitetskontrol
Naturligvis skal den po-
tentielle donors sæd også 
kvalitetessikres. Det sker 

blandt andet ved at fryse 
den ned til minus 196 gra-
der. I Danmark får omkring 
hvert tiende par hjælp til at 
få børn. Og Danmark sen-
der sæd af høj kvalitet til 
udlandet. European Sperm 
Bank har omkring 60 lande 
på aftagerlisten.

– Vi har en god kvalitets-
kontrol. Men der er også 
styr på juraen, når man bru-
ger en sædbank i Danmark, 
fortæller Michelle Lykke 
Laviolette. 

Arveløs
Ved at bruge en professio-
nel sædbank er man sikret, 
at hverken børn eller dono-
rer har nogen forpligtelser 
eller rettigheder over for 
hinanden. Det betyder for 
eksempel, at donor ikke 
skal betale børnepenge, og 
at barnet ikke kan arve.

– At være sæddonor er en 
forpligtelse for livet, men 
donor forpligter sig kun til 
en donation ikke en relati-
on. I dag kan voksne donor-

børn få rigtigt meget viden 
om donor i de oplysninger, 
som forældrene får, når de 
vælger donor. Det er blandt 
andet donors interesser, 
arbejde, studie og fysiske 
karakteristika, fortæller 
Michelle Lykke Laviolette.

lesbiske og singler
Singler og lesbiske par er en 
forældregruppe i vækst, når 
det gælder brug af donorer.

– Det kan være både dan-
ske kvinder og kvinder fra 
lande som eksempelvis Po-
len, der rejser til Danmark 
for at blive behandlet, fordi 
vilkårene for lesbiske er 
svære i Polen, forklarer Mi-
chelle Lykke Laviolette. 

European Sperm Bank 
blev grundlagt i 2004 og 
har i dag afdelinger i både 
Hamburg, Amsterdam og 
London. 

bien og blomsten
Meget har ændret sig, siden 
den første sædbank åbnede 
i 1987 i Danmark. Det er 
blevet mere almindeligt, og 
i dag ligger mange sædban-
ker i skarp konkurrence om 
de samme donorer. Michel-

le Lykke Laviolette påpeger 
igen den kulturændring, 
som hun er med til at sikre 
gennem sit arbejde.   

– I dag opfordrer vi foræl-
dre til at være åbne over for 
barnet om, at det er kommet 
til ved hjælp af en donor. 
Man kan øve sig i at sige 
det, faktisk helt fra man 
pusler og skifter det, så det 
bliver en del af barnets for-
tælling. 

European Sperm Bank 
har endda en bog, som er 
lavet til børn, hvor man kan 
skræddersy sin egen fortæl-
ling og sætte sine egne bil-
leder ind. 

– Det er historien om bien 
og blomsten, men med et 
donor-twist, siger Michelle 
Lykke Laviolette.

– Det er også en måde at 
få fortalt barnet, at man kan 
få hjælp udefra, og at man 
som forælder er taknemme-
lig for det.

NYHEDER

livgivende åbning 
i reykjaviksgade
Sæddonorer er i høj kurs. Nu 
gør European Sperm Bank livet 
nemmere for deres donorer fra nye 
lokaler i Reykjaviksgade. Flere og 
flere kvinder og par har brug for 
hjælp til at få ønskebarnet

den nye sædbank i 
Reykjaviksgade gør 

ikke et stort nummer 
ud af sig selv. Den 
skal helst være en 
diskret, men også 

naturlig del af gade-
billedet.

i tre små dertil indrettede 
rum kan donorerne gøre 
deres gode gerning. 



28.1 SALSA JAM FEAT. YEMI 
VALDÉS LATIN BAND

2.2 RADIKAL SALON MED 
HARALD TOKSVÆRD

- KONSPIRATIONSTEORIERNES FØDSEL

9.2 BRYGGENS 
BEAT CLUB

31.1 PERNILLES BABYRYTMIK 
(3-9 MÅNEDER)

3.2
ONE-EYED MULE

10.2 LUCY YEGHIAZARYAN / 
GRANT STEWART QUINTET / 

16/2 TRANSPHAT TRIO: 
CHRIS CLERMONT (US) / MARK LONDON 

SIMS (US) / HENRIK ENGQVIST / 

1.2 FÆLLESMIDDAG 
PÅ BRYGGEN

4.2 MADS MATHIAS QUARTET 
FEAT. KARMEN RÕIVASSEPP 

11.1 CÆCILIE NORBY: 
TRIBUTE TO NANCY WILSON

17/2
TRIO TEMPELTON

12/2
DOPHA / AMAGER BØRNEMUSIK-
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nyåbnet cykelsmed 
kommer med rene linjer
Det går kun én vej for startup-virksomheden 
Ren Cykel, og det er fremad. Nu er der åbnet 
en afdeling i den sydlige del af Islands Brygge
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Valget af beliggenhed er 
ikke tilfældigt. Ren Cykel 
er allerede til stede på Slu-
seholmen og andre steder 
med sammenligneligt cyk-
listklientel.

– Vi har haft kig på Bryg-
gen i mange år, siger Chri-
stian Koch, grundlægger 
af cykelvirksomheden, og 
fortæller om kernen i den 
forretningsmodel, han har 
kørt siden 2016.

– Vi er mobile. Vi har fle-
re gange parkeret lastbilen 
her på Bryggen i forbindel-
se med events, hvor folk så 
vender tilbage til en repare-
ret cykel efter at have lavet 
noget helt andet.

Kommer til kunden
Med lastbilen henviser 
Koch til det mobile værk-
sted, som gør Ren Cykel 
anderledes end andre cy-
kelværksteder. Det handler 
om at komme til kunden og 
ikke omvendt. Reparationen 
udføres tæt ved kundens 
hjem eller arbejdsplads. El-
ler naturligvis i butikken, 
på traditionel vis. 

Som navnet antyder, gik 
Ren Cykel i starten mest ud 
på vask af cykler. Repara-
tion kom dog hurtigt til. 

– Vi fandt hurtigt ud af, at 
vi nok måtte ansætte en me-
kaniker. Der var efterspørg-
sel på mere end bare vask, 
siger Koch.

Kong Cykelsmed
Med udgangspunkt i cykel-
hygiejne øjnede Koch og 
hans partner et hul i mar-
kedet. Der var nemlig også 
noget urent over måden at 
drive forretning på. 

– Jeg syntes, der var en 
indadvendt og indelukket 
stemning i branchen, ikke 
specielt kundefokuseret. 
Der var sådan lidt Kong 
Cykelsmed over det, siger 
Koch og uddyber karikatu-
ren:

– Han (red. den traditio-
nelle cykelsmed) havde ind-
rettet et værksted, han selv 
gerne ville stå i, pissegrimt 
og olieret over det hele. Han 
havde den belysning, han 
lige gad have. Han hørte he-

avy metal, fordi det var det, 
han lige gad at høre.

uigennemsigtig 
branche
På klassisk iværksætterma-
nér gik Koch videre med sin 
undren. Mon værksteder-
nes indadvendte, nussede 
og lettere arrogante frem-
toning er et sygdomstegn? 
Mon der er kunder derude, 
der efterspørger noget an-
det? Det handler om mere 
end indretning og hygiejne, 
fandt Koch snart ud af.

– Jeg syntes ikke, det var 
gennemsigtigt og gennem-
skueligt. Hvad skal jeg be-
tale? Hvad er der galt med 
min cykel? Hvorfor laver du 
de her ting på den og ikke 
mindst: hvornår får jeg den? 

Han beskriver igen Kong 
Cykelsmed i karikerede 
vendinger. At man kom-
mer med sin cykel. Om cy-
kelsmeden allernådigst vil 
hjælpe, og så skal jeg nok 
komme og betale en mil-
liard, når du engang gider 
lave den.

– Men hvem betaler for 
cykelsmedens husleje? Det 
gør sådan set dén, der kom-
mer med cyklen.

sælger tid
– Det, vi sælger, er i virke-
ligheden tid, siger Koch. 

– Man booker en tid, der 
passer præcis ind i ens ske-
ma. Og vi er nøjagtige.

Blandt Ren Cykels kerne-
brugere er nemlig folk, der 
hellere vil bruge deres tid 
på vellønnede jobs i større 
virksomheder end på at re-
parere og vedligeholde den 
cykel, de bruger hver dag til 
at komme rundt i byen.

– Vi har over 400 virk-
somheder tilknyttet vores 
mobile værksted, alt fra 
banker til advokathuse og 
forsikringsselskaber, siger 
Christian Koch.

– Derfor ligger vi de ste-
der, hvor mange af den 
type cyklister faktisk bor, 
Nordhavn, Ørestad, Sluse-
holmen og nu også Islands 
Brygge. 

joe og cyklen
Ren Cykel går efter en helt 
anden oplevelse end oliebe-
fængte dørhåndtag og uty-
delig levering og pris.

– Hvis du kommer ind til 
os på Bryggen med din cy-
kel, vil du se en blanding af 
et cykelværksted og en Joe 
and the Juice. Ikke mindst 
kan du se, hvad der foregår i 
værkstedet, hvad drengene 
og pigerne dér laver med 
cyklerne. 

periodisk syn af cykler
Selv om danskerne, og især 
københavnerne, er verdens-

mestre i hverdagscyklisme, 
så er der bemærkelsesvær-
digt nok ikke krav til teknik 
og periodesyn af cykler, li-
gesom der er med biler. Det 
kan være ved at ændre sig 
med de mange ladcykler. 
Her er det nemlig ikke bare 
én selv, der er i fare, hvis 
tandhjulene sidder en tand 
for løst.

– Hvis du har en lille bil, 
så bliver du sjovt nok ikke 
overrasket over en meka-
nikerregning på 3.000 kro-
ner for et eller andet, siger 
Koch og påpeger, at folk er 
mindre villige til at betale 
driftsudgifter på deres cyk-
ler.

– Men vi ser faktisk, at 
folk med ladcykler bliver 
mere og mere indstillet på 
driftsudgifter.

Gennemsigtighed 
kræver oplysning
– Vi gør meget ud af at klæ-
de kunden på til at se, hvor-
dan en cykel fungerer.

Han nævner som eksem-
pel bremseklodser. Som en 
læge, der viser patienten 
et billede af en sund lunge 
holdt op mod patientens 
egen, så viser mekanikeren 
kunden et sæt nye bremse-
klodser holdt op mod kun-
dens slidte. 

– Det er vigtigt for os at 
have nævnt alt for kunden, 
inden han går ud. Så kan 
han tage beslutningen på 
oplyst grundlag.

Knuselsket af 
abonnenter
Til tider kan man blive 
overrasket over hvor meget 
arbejde, der er i et stykke 
arbejde. Det gik op for Chri-
stian Koch og Ren Cykel ef-
ter et års tid tilbage i 2016.

– Vi havde jo set, at et 
andet firma havde stor suc-
ces med abonnement på en 
cykel til 149 kroner om må-
neden.

Ren Cykel forsøgte sig 
med abonnementskoncep-
tet, men altså på reparation 
af folks egne cykler. Det 
viste sig at være lynende 
populært. Så populært, at 
Ren Cykel efter få måneder 
måtte indse, at den ydelse 
var langt, langt mere værd 
end 149 kroner.

– Det havde måske været 
rentabelt, hvis reservedele 
ikke havde været inklude-
ret, griner Koch.

Måske var prisen helt 
skæv. Men det gav vigtig 
information om, hvor meget 
der faktisk ligger i ydelsen 
cykelreparation.efter at have besøgt 

bydelen mange 
gange med det 
mobile cykelværk-
sted har RenCykel nu 
åbnet fysisk butik i 
den sydlige ende af 
Islands Brygge.
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den blinde 
klaverstemmer
I en kælder under Langebro Kollegium er et gammelt 
klaver fra koldkrigstidens Østtyskland begyndt at 
synge falsk. 65-årige Christian Skov hjælper pianoet 
med at finde melodien kun ved brug af sine fingre 
og sin høresans. Som en stor del af landets kun 50 
klaverstemmere er han nemlig blind

Tekst og foto: Viktoria 
Fuglsang Semenova
redaktion@bryggebladet.dk

Det er en kold, men solbe-
skinnet morgen. Der har 
været minusgrader hele 
natten, kanalerne ved Kom-
mandantens Gaard er fros-
set til, og et tyndt lag sne 
har lagt sig over Islands 
Brygge. Det er sådan en 
morgen, hvor alt dufter og 
næsten smager friskt, og 
sollyset stråler i den frost-
klare luft.

I en mørk og vinduesløs 
kælder under Langebro 
Kollegium er en mand lang-
somt ved at åbne tangentlå-
get på et gammelt, støvet 
kollegieklaver. Han place-
rer sine fingre på tangen-
terne, så der kommer lyd 
fra klaverets indre.

Fingrene er den 65-årige 
klaverstemmer Christian 
Skovs. Han har i over 42 år 
stemt mange klaverer lan-
det over. Han er kommet for 
at stemme det klaver, som 
jeg selv og enkelte andre af 
kollegiets beboere dagligt 
spiller på. 

Han føler og lytter sig 
frem. Han kan nemlig ikke 
se det klaver, han står over 
for. Christian Skov er svag-
synet i så høj en grad, at han 
næsten er helt blind. Men 
alene ved at mærke klaveret 
kan han få dets tangenter på 
rette, rene spor. 

Koldkrigsklaver 
Hans hænder glider hen 
over det brune, lakerede 
træ, som klaveret er lavet af, 
og han begynder langsomt 
at tage de forskellige dele 
af. Først toppen og derefter 
fronten over klaviaturet. 
Tunge, solide træplader. 

– Klaveret er lavet i det 
gamle DDR og er af mærket 
Irmbach; et gammelt øst-
tysk klaver. Jeg kan mærke, 
at det er østtysk mekanik, 
der sidder i, fortæller Chri-
stian Skov, mens han føler 
sig frem på den ene grå me-
taldut efter den anden. 

Associationerne til Øst-
tyskland, som fra 1949 til 
1990 hørte til den sovjetiske 
blok, er korrekte: På det grå 
metalskelet inde i klaveret 
står der med blokbogstaver 
”MADE IN USSR”. 

– Klaveret er fra den kol-
de krigs tid. Jeg vil tro, at 
det er fra 1970’erne, siger 
han og griber ud efter sin 
sorte rygsæk. Op af tasken 
tager han en stemmenøgle 
lavet af kulfiber sammen 
med nogle kiler og vigtigst 
af alt: En stemmegaffel, 
som bærer tonen A. 

– Jeg begynder alle mine 
stemninger ud fra én tone, 
og resten laver jeg selv. 
Mange andre stemmer ef-
ter en mekanisk tuner, der 
fortæller dig, hvad du skal 
gøre, men jeg skal ikke 
rette mig efter en maskine, 
fortæller Christian Skov og 
uddyber:

 – Der er faktisk mange 
musikere, som beder mig 
stemme efter øret. 

Christian Skov fjerner 
dæmperlisten, som mest 
af alt ligner en masse hvid-
gul filt. Listen går ned i den 
tredje pedal til venstre, som 
kan dæmpe klaverets lydni-
veau, hvis den holdes nede 
med foden. Listen skal fjer-
nes først, for ellers kan man 
ikke komme til at stemme 
klaveret ordentligt. 

Da det er gjort, sætter 
Christian Skov sig ned og 
slår forskellige toner an. 
Da der er tre stærke metal-
strenge til hver tone, sætter 
han en kile ind mellem dem, 
så han kun har én streng at 
stemme ad gangen.

– Jeg stemmer med okta-
ver, kvarter og kvinter. Der 
gør jeg hele vejen igennem. 
Først laver jeg 13 toner midt 
i, og så stemmer jeg ud til 
begge sider derfra, fortæl-
ler Christian Skov med en 
dialekt, der afslører hans 
sønderjyske ophav. 

Man kan se, at strengene 
sidder tæt og stramt; det 
ligner næsten en harpe 
indvendigt. Det kan være 
svært at vriste en kile ind 

mellem strengene, der hver 
er belastet af cirka 75 kilo, 
men Christian Skov går 
ubesværet til værks, selvom 
han ikke kan se, hvad han 
laver.

– Det handler om tilvæn-
ning. En af mine kollegaer 
sagde faktisk, ”jamen du 
har det bedre end os andre, 
for vi skal have lys for at se, 
hvad vi laver inde i klaveret, 
men det skal du jo ikke.’’ Jeg 
stikker bare skruetrække-
ren ind imellem alle pinde-
ne, og så rammer jeg stort 
set altid rigtigt, fortæller 
Christian Skov og uddyber: 

– Vi (red. svagsynede og 
blinde) bruger de andre 
sanser mere. Går jeg langs 
med en mur, så kan jeg høre 
afstanden, for når jeg træ-
der på fortovet, så giver det 
lyde, der kastes tilbage. Det 
er samme måde, flagermu-
sen bevæger sig på. 

Christian Skov tager en 
tår af sit vandglas og stiller 
det bagefter på gulvet ved 
klaverets højre fod. Umid-
delbart et risikabelt sted at 
stille et fyldt glas, men han 
indvender, som havde han 
læst mine tanker: 

– Det lærte jeg på kla-
verskolen i sin tid: kaffe og 
vand, det står altid nede til 
højre, for ellers glemmer 
man det, når man arbejder.

Christian Skov begyn-
der at trykke tangenter og 
kvinter ned med venstre 
hånd, hans øre vender op-
mærksomt mod strengene 
og hans højre hånd skruer i 

klaveret. Det kan tage op til 
halvanden time at stemme 
et klaver.

rejsen til 
klaverstemmeriet
Som barn kunne Christian 
Skov skelne mellem lys og 
skygger, men han blev mere 
og mere svagsynet. Hans 
største drøm var at blive 

elektromekaniker, men 
hans evne til at se farveko-
der og overskue diagram-
mer var hæmmet af synet:

– Jeg havde mest lyst til 
et håndværk, og jeg ville 
gerne læse til elektromeka-
niker. Men mit syn var på 
det tidspunkt så dårligt, at 
jeg ikke kunne. Jeg havde 
været i erhvervspraktik, 
hvor de sagde, ’’vi vil gerne 
bruge dig, men vi kan ikke 
give dig en rigtig uddannel-
se’’. Men det ville jeg have, 
forklarer Christian Skov og 
tilføjer:

– Jeg ville have en uddan-
nelse på lige fod med alle 
andre.

Derfor kom Christian 
Skov på blindeinstituttet i 
København for at finde ud 
af, hvad han kunne arbejde 
med. På dette tidspunkt til-
bød instituttet et 14-dages 
introduktionskursus i kla-
verstemning, som Christian 
Skov deltog i. 

– Mandagen efter kurset 
startede jeg. Jeg vidste ikke, 
at jeg havde gehør, men jeg 
var meget interesseret i me-
kanikken. Så jeg kom i lære 
som klaverstemmer – en 3,5 
år lang uddannelse.

I dag er Christian Skov 65 
år og stemmer stadig piano-
er og har en forretning sam-
men med sin søn, hvor de 
sælger klaverer med Chri-
stian Skovs eget navn på. 

slutspil
Efter vores samtale bliver 
vi enige om, at jeg lige skal 
afprøve klaveret en sidste 
gang. Jeg sætter mig op til 
det nystemte klaver, hvis 
skelet stadig er blottet for 
kælderværelset, og jeg spil-
ler Monica Zetterlund og 
Bill Evans’ vemodige sven-
ske jazzsang ’’Vindarna 
sucka’’. Det lyder fortræf-
feligt rent, og det er interes-
sant at mærke, hvordan det 
er hårdere at presse mine 
fingre ned på tangenterne, 
som resultat af klaverets in-
dre, opstrammede strenge. 
Da jeg spiller den sidste ak-
kord, og Christian Skov har 
lyttet til sit færdige arbejde, 
kommenterer han på, at le-
gatopedalen knirker, når 
jeg spiller. Jeg guider Chri-
stian Skov tilbage til klave-
ret, hvor han tager en ny 
tung træplade af og smører 
legatopedalens lille, inder-
ste spids med hjortefedt, 
som er et smidigt materiale. 
Jeg slår er par toner an og 
bruger pedalen – den knir-
ker ikke længere. 

Vi hjælper hinanden med 
at få de tunge, sovjetiske, 
lakerede træplader tilbage 
på klaveret, og han lukker 
tangentlågen igen. Jeg føl-
ger Christian Skov op ad 
de smalle kældertrapper, 
ud ad bagdøren og hen til 
Klaksvigsgade, hvor han 
skal have bus 5C mod Ama-
ger for at stemme endnu et 
klaver. Sådan går mange af 
Christian Skovs dage med 
at stemme klaverer, og han 
vil ikke på pension endnu. 
Hvis helbredet holder, vil 
han stemme mange flere 
klaverer. 

blå boG:

n Christian Skov (f. 1957) 
blev færdig med klaver-
stemmeruddannelsen 
i 1980 og har arbejdet 
med faget i 42 år. Han 
er oprindeligt fra den 
sønderjyske by Arnum, 
hvor han stadig har et 
hus. I dag er han bosat i 
en lejlighed på Amager, 
hvor han bor sammen 
med seks klaverer.

blinde  
KlAVersTemmere:

n Der findes cirka 50 
registrerede og aktive 
klaverstemmere i Dan-
mark, hvoraf mange er 
blinde og svagsynede. 
Ifølge næstformand i 
Dansk Blindesamfund, 
Diana Stentoft, har 
blinde og svagsynede 
ikke en bedre hørelse 
end alle andre, men er til 
gengæld vant til at bruge 
deres hørelse i mange 
af tilværelsens gøremål 
og søger derfor natur-
ligt beskæftigelse, hvor 
netop det at lytte er en 
væsentlig kompetence. 
Hun uddyber, at klaver-
stemmerfaget samtidig 
er et fag, der traditionelt 
set både i Danmark og 
andre lande har været 
varetaget af blinde og 
svagsynede, omend 
håndværket ikke længere 
har egen uddannelse i 
Danmark.

Christian skov 
lytter og føler 
sig frem når han 
stemmer klaverer.



Af Jan Oster 
Medlem af lokaludvalget

Amager Vest Lokaludvalg arbejder mål-
rettet på at øge biodiversiteten i byen. Vi har 
store ambitioner for 2023, hvor vi har sø-
sat en række projekter. Bl.a. arbejder vi for 
at få plantet flere gadetræer i byen, styrke 
biodiversiteten med passager, hvor dyr kan 
bevæge sig, og generelt arbejder vi for øget 
biodiversitet på byens større områder, park-
er og på Amager Fælled.
Vi arbejder bl.a. på at etablere en grøn 
forbindelse mellem Havneparken og Am-
ager Fælled gennem Snorresgade og Stur-
lasgade og Kigkurren. Her arbejder vi både 
med at skabe værdi for borgerne ved at eta-
blere et grønt rekreativt område, men også 
ved at der på den længere bane kan plant-
es træer og begrønning hele passagen ig-
ennem, så dyreliv har lettere ved at bevæge 
sig mellem fælleden og havneparken. 

Som led i vores arbejde for øget biodiversi-
tet arbejder vi for etableringen af flere gade-
træer. Københavns Kommune har lavet en 
træprioriteringsplan med et mål om i 2025 
at have plantet 100.000 nye træer. Der 
er ikke fundet de økonomiske midler til at 
plante alle træerne endnu, men vi vil gerne 
hjælpe kommunen med at prioritere, hvor 
de skal starte. 

Derfor vil vi i 2023 bl.a. inddrage borg-
erne I spørgsmålet om, hvor de syntes, der 
trænger til træer i deres bydel. Vi har allere-
de planer om at afholde borgermøder ude i 
naturen. Hold dig opdataret på vores hjem-
meside og sociale medier!

Af Peter Hjorth, medlem af lokaludvalget

Efter årtiers byggerier i Ørestad kan By & Havn 
begynde at samle kræfter til Lynetteholm, da 
de sidste byggefelter snart falder på plads. Der 
har været mange nye snitflader mellem Køben-
havns Kommune og By & Havn, og der kom lige 
en økonomisk krise i vejen. Men den nye bydel 
står der nu, og det er ikke gået helt som planlagt. 
Borgerne har oplevet en stor afstand til specielt 
By & Havn, da de har vidt forskellige mål.    
Lige nu kæmpes om en ny lokalplan for Øre-
stad Syd, som skal give mere byliv, men det er 
en lappeløsning, for der er ikke mere plads. 
Spørgsmålet er, hvor grænsen går? Hvem skal 
bestemme; By & Havn, kommunen eller borger-
ne? Det er trods alt borgerne, som bor og lever 
deres liv dér, og det er faktisk også deres penge.

Amager Vest Lokaludvalg er med hele vejen og har 
afleveret høringssvar ang. startredegørelsen på 
lokalplanen, og Teknik- og Miljøudvalget har ta-
get det til efterretning. Der kommer mere detail-
handel og butikker. Men forvaltningen fastholder 
formuleringen ”publikumsorienteret serviceer-
hverv”, hvilket lige så vel kan ende med yogaklas-
ser og ejendomskontorer. By & Havn behøver ikke 
at stille krav til køber og kan sælge hurtigere. Bor-
gerne kan ende med at stå tilbage uden det han-
delsstrøg på Asger Jorns Allé, som de blev lovet. 
Derfor arrangerer Amager Vest Lokalud-
valg et borgermøde den 1. februar kl. 17-19 
på Kalvebod Fælled Skole i aulaen, hvor bor-
gerne kan høre mere om lokalplanen og kom-
me med input. Der kræves ingen tilmelding.

Bydelsplanlægning er ikke nemt. Der er mange 
ting, som skal passe sammen, for at borgerne 
kan føle sig tilfredse. Hvis du har gode idéer, så 
brug os. Vi kan kvalificere dine ønsker og kritik, 
og ramme lige dér, hvor der kan gøres en forskel. 
Skriv til os på: info@avlu.dk

   
       

 

  

         

   Amager Vest Lokaludvalg 
     - Få indflydelse på din bydel 

Peter Hjorth 
Redaktør

Erik Vittrup 
Redaktør

Redaktionen Kontakt

Ørestad er snart komplet

Biodiversiteten i Amager Vest 2023

Christine B. 
Andersen 
Redaktør www.amagervestlokaludvalg.kk.dk

Kresten Thomsen 
Formand for Amager 
Vest Lokaludvalg

Alle medlemmer af 
lokaludvalget er på 
skift skribenter på 
avissiden.

Giv din mening til kende nu

www.facebook.com/groups/onlineafstemning

facebook.com/amagervestlokaludvalg  

instagram.com/amagervestlokaludvalg 

Info@avlu.dk 
      
 Tlf. 21 51 39 35

Af Mark Gray, næstformand i lokaludvalget 

I 2022 fik lokaludvalget udarbejdet en undersø-
gelse af borgerperspektiver på overdækning af 
Øresundsmotorvejen, som bekræfter, at der er 
store problemer med støj. Som én beboer siger 
i undersøgelsen: “Hvis det regner eller er vinter, 
skal man råbe til hinanden, når man er derude. 
Det er ikke en fornøjelse mere at sidde derude. 
Det er blevet meget værre. Hele tiden. Jeg kan 
høre den hele tiden. Der er aldrig stille her.”
Samme besked høres igen og igen i undersøgel-
sen, som også giver indtryk af, at flere beboe-
re overvejer at flytte pga. støjgenerne, og nogle 
mistænker, at deres sundhed påvirkes. Det er in-
tet mindre end en skandale, at folk vil flytte for 
at kunne bevare blot et minimum af livskvalitet. 
En anden beboer siger i undersøgelsen: “Det gi-
ver os dårlig samvittighed mht. helbredet, og 
at vi lader vores børn vokse op i et hus, hvor der 
er fare for, at deres helbred bliver dårligere.” 

En overdækning vurderes at være det bedste 
værn mod støjgener, men vil også give mulig-
heder for at begrænse partikelforurening. Alt 
efter typen af overdækning vil det være mu-
ligt at placere bygninger, rekreative områder 
eller solceller over motorvejen, som kan være 
med at til finansiere overdækningen eller give 

nye tilbud til beboere og brugere i området.
I 2022 fik vi overbevist politikerne i Københavns 
Borgerrepræsentation om, at der kan være mulig-
heder i en overdækning af Øresundsmotorvejen. 
Der blev fundet penge til en foranalyse, som Tek-
nik- og miljøforvaltningen er gået i gang med. Loka-
ludvalget er inddraget direkte i udarbejdelsen som 
borgernes stemme og har løbende møder med for-
valtningen og rådgiveren. Vi forventer, at forana-
lysen ligger klar på denne side af sommerferien. 
Vejdirektoratet har desuden afholdt fagkonfe-
rence om emnet. De arbejder på at lave et såkaldt 
mulighedsstudie. 

Vi i lokaludvalget holder kommunen op på, at der 
skal gøres noget ved støjgenerne, som kun for-
ventes at blive værre i fremtiden. 
Vi vil derfor gerne invitere til et borgermøde d. 23. 
februar om overdækning af Øresundsmotorvejen.

Undersøgelse: Store problemer med støj fra motorvejen

Kom til borgermøde om overdækningen 
23. februar kl. 17-19 på Ørestad Gymnasium

Borgermøde om ny lokalplan Ørestad Syd 
1. februar kl. 17-19 på Kalvebod Fælled Skole

Læs mere på: 
amagervestlokaludvalg.kk.dk
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Mangler du penge til et projekt?  
- Søg Bydelspuljen! 

 
Læs mere på: amagervestlokaludvalg.kk.dk/soeg-penge

Læs mere på: 
amagervestlokaludvalg.kk.dk
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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
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

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. I 1923 blev der opført et mindre hus på 
adressen Artillerivej 69. I dag er bruges 
huset af Thorolf spejdere og børnehaven 
Thorsanna. Hvad var husets oprindelige 
formål?  

 a. Bryggens første bibliotek
 b. Aktivitetslokaler for Bryggens 

Borgerforening
 c. Børneasyl

2. Beboerne i ejendommene Bergthora, 
Leif og Ingolf fik tilbudspligten da 
E/S Norden solgt ejendommene til 
Torben Bograd i 1995. Alle tre blev til 
andelsboligforeninger. Hvad var prisen for 
de tre ejendomme dengang? 

 a. 75,5 millioner kroner
 b. 150,5 millioner kroner
 c. 226,5 millioner kroner

3. Bryggens Kajakpolo, ved Kulturhuset 
Islands Brygge, fejrer en rund fødselsdag i 
2023. Hvilken? 

 
 a. 10 år
 b. 15 år
 c. 20 år

4. I 1993 fik et gamle skibsskrog en central 
placering i Havneparken. Den ’omvendte 
båd’ blev brugt som overdækning til 
en terrasse ved Bryggens festplads i 
Havneparken. Hvilket navn havde skibet 
oprindeligt?

 a. Færgen Pinen
 b. Færgen Plagen
 c. Færgen Sjælland

(se svarene på side 15)

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.

Her kan din annonce stå!

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

Gamle lp’er 
fra 50-70’erne 
købes.
Send mig 
en SMS på 
60146075.
Venligst, David
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deT sKer  
på bryGGen

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

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚  KONCERT

eksklusiv ungekoncert 
med fremtidens 
popstjerne 

❚  KLASSISK

lyd og lys
❚  FESTIVAL

Festival lyser over byen

Dopha, der bliver kaldt Dan-
marks nye verdensnavn, 
skyder vinterferien i gang 
med en helt særlig koncert 
for unge på Islands Brygge.

Sofie Daugaard Ander-
sen, der går under kunst-
nernavnet Dopha, er Dan-
marks nye verdensstjerne. 
Hun sammenlignes med 
store navne som Taylor 
Swift og Billie Eilish. Trods 
sin unge alder på kun 25 år 
har hun allerede gæstet de 
største danske scener og 
været nomineret til musik-
priser som blandt andet ta-
lentprisen i P3 Guld.

Det er uundgåeligt at 
støde på Dophas popban-
gers som ’Frenemies’, ’The 
Game’ og ’Happy for Me’, 
der spilles på repeat i radi-
oen. Senest har hun også la-
vet den nye titelsang til DR 
ULTRAs serie ’Mabinooz’. 

Og det stopper ikke her. 
Dopha skal til foråret på sin 
hidtil største turné rundt 
i det danske land. Men in-
den da kommer hun et smut 
forbi Kulturhuset Islands 
Brygge.

Den 12. februar midt i vin-
terferien indtager Dopha 
Islands Brygge med en helt 
særlig koncert kun for unge 
mellem 10 og 16 år. Det fore-
går i Kulturhuset Islands 
Brygge, og der er lagt op 
til en musikfest med dans 
og poppede toner. Forældre 
og andre voksne må gerne 
hænge ud i caféen, mens 
Dopha spiller.

Koncert med Dopha for 
10-16-årige den 12. februar 
klokken 19:00 i Kulturhuset 
Islands Brygge. Billetter ko-
ster 100 kroner og kan købes 
på billetto.dk 

Det kan næppe være mere 
passende, at Mogens Dahl 
Kammerkor afholder åb-
ningskoncerten på Copen-
hagen Light Festival netop 
ved midvinter, 3. februar, 
dagen efter Kyndelmisse, 
som netop kommer af det 
latinske ord for lysmesse.

Til denne særlige koncert 
har koret sammensat et pro-
gram, hvor de rene korsat-
ser møder digtoplæsning af 
Jacob Holtze, og hvor koret 
i ét af værkerne akkompag-
neres af Jacob Lorentzen på 
orgel og i et andet synger 
sammen med mundharpe-
nisten Mathias Heise i ét af 

hans egne værker – kompo-
neret til lejligheden.

I flere af à cappella-værker-
ne spiller lyset ganske natur-
ligt en hovedrolle, som i Mon-
teverdis madrigaler og ikke 
mindst Edward Elgars ”Lux 
Aeterna” (Det evige lys).

I andre satser er lyset 
mere et del-element som 
hos den senromantiske en-
gelske komponist Charles 
Stanford og den svenske 
komponist Sven-David 
Sandström. Evighedshå-
bets lys er repræsenteret 
af den spanske renæssan-
cekomponist Cristobal de 
Morales, medens den mere 

løsslupne forårsfornem-
melse skildres i motetter 
af den italienske komponist 
Monteverdi.

De rene korsatser møder 
oplæsning, akkompagne-
ment af orgel og klaver, 
og sidst, men ikke mindst, 
blander de sig med mund-
harmonikaens fantastiske 
klangunivers.

Lysets Brydning: Åbnings-
koncert på Copenhagen 
Light Festival i Holmens 
Kirke den 3. februar klokken 
20:00. Billetter koster 295,- 
(175,- for studerende) og kan 
købes via billetlugen.dk 

Mens vi andre har spist kold 
mad og vasket om natten, 
har Copenhagen Light Fe-
stival gjort klar til at sætte 
strøm til 35 lys-installatio-
ner over hele byen under 
den sjette udgave af festiva-
len.

Festivalen åbner officielt 
den 3. februar, men enkelte 
værker lyser op allerede nu. 
Eksempelvis sender værket 

‘White Beam’ allerede nu 
lyskegler ud fra rådhustår-
net til alle Københavns ti 
bydele.

Igen i år er størstedelen 
af værkerne samlet langs 
og omkring havneløbet og 
Indre By. I den forbindelse 
er der planlagt gå- og cy-
kelruter på mellem 2 og 10 
kilometer, som bringer én 
forbi udvalgte værker. Både 

ruterne og informationer 
om de enkelte installatio-
ner kan findes i festivalens 
mobil-app. 

Copenhagen Light Festival 
3.-26. Februar, gratis over 
hele byen. Se det fulde pro-
gram på copenhagenlightfe-
stival.org

Foto: Christoffer Askman
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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

GUDSTJENESTER I  
MENIGHEDSHUSET

Mens kirkerummet i Hans Tausens Kirke er lukket 
i januar, februar og marts på grund af renovering, 
holder vi gudstjeneste hver søndag kl. 11 i kirkens 

menighedslokale på 1. sal.  Indgangen er fra  
Halfdansgade 6 (ved kirkehaven).

Kirkelige handlinger som dåb og bisættelser 
henvises i lukningsperioden til Solvang Kirke ved 

Hans Tausens Kirkes præster.

HERREHJØRNET
ONSDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 11.30

Herrehjørnet er en gruppe voksne 
mænd, der mødes første onsdag i 
måneden kl. 11.30 til socialt samvær 
over en god frokost og en øl. 
Ved højtider fejrer vi jule- og påske-

frokoster, og har man lyst til at være 
med, er man meget velkommen til at 
kontakte formand og kirke-kultur-
medarbejder, Ruben Harbo på: 
Ruben.harbo@gmail.com

FYRAFTENSGUDSTJENESTE 
- RUM TIL RO
ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 17 

Læg vejen forbi til en kort gudstjeneste inden dagen går på hæld. Gennem 
ord og toner kan du fordøje dagen og finde ro, inden du begiver dig hjem 
eller videre ud i aftenen.
Hver gudstjeneste har sit eget tema. Præst er Camilla Aggersbjerg. 
Vel mødt! 
På grund af renoveringen af Hans Tausens Kirke vil ”Rum til Ro”-gudstje-
nesterne indtil videre blive afholdt i kirkens menighedslokaler på 1. sal. 
med indgang fra Halfdansgade 6.

Søndag den 29. januar kl. 11 
i Hans Tausens Kirkes 
menighedslokale på 1. sal. 
Højmesse 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 5. februar kl. 11 
i Hans Tausens Kirkes 
menighedslokale på 1. sal. 
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 12. februar kl. 11 
i Hans Tausens Kirkes 
menighedslokale på 1. sal. 
Højmesse 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 19. februar kl. 11 
i Hans Tausens Kirkes 
menighedslokale på 1. sal. 
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER
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skens åbning bruges til at 
suge blommerne op, ved at 
trykke lidt på flasken, såle-
des at der opstår et mindre 
vakuum, når flasken rettes 
ud igen. På den måde slip-
per man for at være fedtet 
ind i skalrester og æggehvi-
der.

Hvis det drejer sig om 
kogte æg, er hacket at til-
føje en tsk. bagepulver i ko-
gevandet. Det hjælper til, at 
æggene er meget nemmere 
at pille efterfølgende.

Hvis æggene skal bruges 
til at lave perfekte runde 
pandekager, så brug en 
gammel, rengjort ketchup-
flaske - fyld pandekagedej i 
flasken og tryk dem ud på 
panden. Så opstår der flotte, 
runde og ensartede pande-
kager.

Citrusblomst og revet 
smør
Forlæng salatens liv i køle-
skabet ved at sørge for, at 
der er stykker af køkken-
rulle omkring salaten. Og 
hvis det ser slidt ud, så dyp 
salaten kortvarigt i isvand - 
det vækker den til live igen 
som en anden salat Fønix, 
og sprød salat opstår igen.

Næste gang lysten til 
en klementin eller andre 
citrusfrugter opstår, prøv 
at skære frugten over på 
midten, således at man står 
med to halvkugler - dernæst 
presses der på bunden, så-
ledes at frugtkødet kommer 
op som en blomst - pænt at 
kigge på og nemt at spise, 
især for børnene.

Hvis den bløde ost er 
svær at skære med en kniv, 

så prøv at bruge tandtråd el-
ler fiskeline i stedet. 

Hvis der har været smør 
på tilbud i supermarkedet, 
så læg det i fryseren - når 
det skal bruges tag det di-
rekte fra frost og riv det på 

et rivejern. Så tør det op på 
kort tid, og er klar til brug.

Det var de velmente råd 
herfra - hvis der findes et 
hack til bedre og hurtigere 
at kunne skrive en mad-
klumme, så lyttes der.

MAD

Test din viden - svar
1. (c). børneasyl. ordet ’asyl’ 
betyder tilflugtssted og huset 
havde i starten det formål at 
yde opsyn og pleje til børn i 
førskolealderen, mens deres 
forældre var på arbejde

2. (a). 75,5 millioner kroner.
3. (c). 20 år.
4. (a). Færgen pinen.

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

inGeFærsHoT:

Et skud ingefær til hvis man 
ønsker at styrke immun-
forsvaret eller blot til at 
fastholde en god karma til 
sin krop.

n 4 dl. vand
n ½ fed hvidløg
n 50 g. ingefær
n 3 citroner
n 3 spsk. honning

Vand, ingefær og hvidløg 
koges i ca. 15-20 minutter.
Hvis det er økologisk inge-
fær, er det ikke nødvendigt at 
skrælle, man kan blot vaske 
den grundigt. Sluk for gryden 
og tilsæt saft fra citroner og 
honning - sigt væsken, stil 
den på køl.

Køkkenhacks
Husråd, nyttige tips, hverdagsfifs -  eller blot 
køkkenhacks på nydanglish. Betydningen bag udtrykket 
er, at man får et tip til, hvordan man kan gøre ting på en 
anderledes, måske smartere måde, end man hidtil har 
gjort. Så her er et bud på madhacks til fri afbenyttelse

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

Ingefær smager dejligt og 
er sundt. Men det er lige så 
besværligt at skrælle, som 
det er lækkert at spise. In-
gefæren er bulet, bøjet og 
kringlet og er ikke designet 
til at en grøntsagsskræl-
ler skal kunne komme til, 
uden at man står tilbage 
med fragmenter af ingefær. 
Hacket her er at bruge en 
ske i stedet. Brug spidsen 
af skeen til at skrabe skin-
det af ingefæren. Skeen er 
i stand til at komme ind, 
hvor skrælleren aldrig ville 
komme.

Med ingefærs fætter hvid-
løg er det ikke nødvendigt 
at fjerne den hinde/skal der 
sidder på hvidløget. Hvis 
man derimod kommer det 

i presseren med skal på, 
bliver hvidløget presset, 
og skallen sidder tilbage 
i kammeret på presseren. 
Og ellers er det muligt at 
få skallen til at slippe hvid-
løget, hvis det får et ordent-
ligt slag med den flade side 
af en kniv, kasserolle eller 
lignende.

Hård guacamole 
De fleste har prøvet at kom-
me hjem med avocadoer, 
som har vist sig at være 
umodne og hårde som sten 
og fuldstændige uigennem-
trængelige. Hvis det var 
meningen, at de skulle bru-
ges til guacamole, kommer 
man til at vente en rum tid. 
Indtil nu... for hvis man har 
staniol i skuffen, som endnu 
ikke er røget i klimatilpas-
ningens navn, så pak avoca-

doerne ind i staniol og sæt 
dem i ovnen ved 100 grader, 
indtil de begynder at føles 
bløde. Herefter vil de være 
appetitlige og spiseklar.

æg og pandekager på 
flaske
Æg er en råvare, der bliver 
brugt i mange køkkener, og 
med rette, da æg har mange 
anvendelsesmuligheder - 
den nu afdøde kok Anthony 
Bourdains citat angående 
æg står stadig til troende: 
“Tilføj et æg til hvad som 
helst, og det vil gøre det 
bedre”. Hvil i fred, Chef 
Boudain!

Så her følger et par hacks 
til ægget. Hvis rå æg skal 
deles i blommer og hvider, 
er det muligt at bruge en 
tom, ren plastikflaske. Æg-
gene slås ud i en skål, og fla-
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Vinterbotanik
Let det er at udpege skuespillerne Iben Hjejle og Trine Dyrholm fra samme årgang i en flok eller 
blandt fotos – men at forklare, hvad det er, der er så distinkt ved det enkelte ansigt, er tæt på 
umuligt. Træer og buske står nøgne og anonyme, men deres navne kan alligevel aflures

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

 
I Danmark er der et ukendt 
antal arter af træer og bu-
ske, men kun cirka 25 træ-
arter er oprindelige. Det er 
stort set alle dem, der har 
et énstavelsesnavn som ek-
sempelvis el, bøg, eg, lind, 
navr, pil, fyr, birk, røn, elm, 
hyld, asp og ask. Så en god 
vinterudfordring kunne 
være at kunne genkende ti 
nøgne træer på fælleden.

Der findes naturligvis 
nøgler til den slags, her er 
et par tips. Birk er nok den 
letteste med den hvide bark. 
Ask er den eneste, der har 
sorte knopper. Ahorn har 
grønne knopper som en af 
de få. Hvidtjørnen er overalt 
på fælleden, og dens torne 
og de røde knopper er gode 
kendetegn. Store ege kan 
findes ved indgangen til fæl-
leden ved Halfdansgade. De 
står lige til venstre på sko-
len grund. Deres bark bli-
ver mere og mere furet og 
skorpet med alderen. Men 
det gør gamle asketræer og 
navr egentlig også, men må-
den, trækronen er på egen, 

er helt sin egen. Desuden 
har eg ofte nogle små ge-
vækster på stammen, som 
kaldes vandris. De kaldes 
også sovende øjne og er 
små skud, som står klar, 
hvis træet bliver skadet, 
og så vokser hurtigt ud og 
bliver grene med blade, så 
træet igen kan producere 
fotosyntese. Vist nok har 
alle træer grønkorn i bar-

ken og laver faktisk også 
fotosyntese der. 

Træer med glat bark laver 
mere fotosyntese end ek-
sempelvis gamle ege. Mere 
om dette en anden gang. 
Pil har bladknopper, der 
er ægformede, brunlige og 
hårede. Der er meget pil på 
fælleden; hvis det driller, så 
brug eventuelt appen ‘Ina-
turalist’. Hylds stamme er 

korkagtig, og bladkopperne 
sidder i par og er purpur/
grønne. El har kogler og 
står vådt.

 Jeg var i lørdags med 
dygtige skovfolk i Boserup 
skov ved Roskilde for at lave 
vinterbotanikkursus. Man-
ge af træerne dér er gamle 
og dermed høje. Hvis man 
ikke kan genkende barken, 
så skal man stå med kikkert 

med nakken tilbage og se 
på frø, knopper og eventuelt 
blade, der mirakuløst ikke 
er blæst ned endnu. Men så 
var der spætte og halemejer 
som ekstra. Det er desvær-
re heller ikke nok at samle 
gamle blade op fra jorden 
under træet. De har det 
med at sprede sig over store 
afstande, og nogle blade for-
går hurtigere end andre.  

danmarks  
dåbsattest truet af svin 
 Jellingstenene har stået frit 
ude i over 1.048 år – men i  
2011 blev stenene spærret 
inde i et glasbur. En af ho-
vedårsagerne var truslen 
fra den sorte død – en lav, 
der hedder sort foldekant-
lav. Den havde allerede 

angrebet stenene og ville 
inden for få år forvandle 
runerne til en bunke grus 
neden for stenene. Kata-
strofen er stoppet nu, fordi 
luften bliver renset inde 
omkring stenene. Det er na-
turligvis den store mængde 
kvælstof fra landbruget, 
der har givet laven, som er 
nitrofil (kvælstofelskende), 
voldsomt gode vækstbetin-
gelser. Så rimeligt er det 
jo, at UNESCO-udpeget 
verdensarv, som er i vores 
pas og er kongehusets næ-
ringsbrev og meget mere, 
selvfølgelig skal indpakkes 
i stedet for at bede de 10-20 
svinebønder i området om 
at lave noget andet – natur-
ligvis med en klækkelig 
kompensation. Det er lidt 
som et strategospil på piller, 
hvor svin slår FN, kongehu-
set og nationens dåbsattest. 
Men med tårer i øjnene 
kan man dog trøstes ved, at 
Amager er svinefrit. 

Vedbend er ej busk 
eller træ, men let at 
spotte


