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Fortkaj og Kronløbsøen. Nede i den store sandkasse arbejdes der på nedkørsel til p-kælder samt prøvebelastninger af de betonpæle, som skal bære kælderen og resten af øen. Læs side 16.

Analytiker på kajen

/12 Fotobog on demand

Gode råd om el

/7 Sælgers marked

MEDLEM AF

– når du har købt ny bolig

Når du har købt din nye bolig, så er der blevet udført et
el-eftersyn, som munder ud i en elinstallationsrapport.
Denne gennemgang er visuel og stikprøvevis, så det er altid en god
idé at få en autoriseret elinstallatør til at kontrollere installationerne iht. el-installationsrapporten.

Skal du renovere? Har du gjort dig tanker om:

Er du kaffetørstig
og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?

• Boligen har gamle stoﬂedninger?
• Er der tegn på sjuskede gør-det-selv løsninger?
• Lovkrav ifht. installationer i køkken og bad?
• Skal du have installeret spots?
• Skal du have lysdæmpning på dele af din belysning?
• Skal der etableres ﬂere stikkontakter og afbrydere?
• Skal der forberedes til udendørsbelysning?
• Skal der laves sikringsløsninger såsom alarm
eller overvågningskamera?

Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.

Rådfør dig med os, inden du renoverer

RealMæglerne Nordhavn

Vi giver et godt og uforpligtende tilbud på opgaven.
- Ring på tlf. 39 16 31 31 og hør nærmere.

Vi glæder os til at se dig!

Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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LOKALE
NYHEDER
Rostockgade er blevet uegnet for mindre børn
Indtil for nyligt kørte omkring 15 biler gennem Rostockgade i døgnet. Det har ændret sig gevaldigt, efter den parallelle Southamptongade er blevet lukket permanent.
Beboerne håber, der snart kommer en løsning.
Af Marie Varming
• Det kunne være dejligt at
sende sine to børn på to og fire
år ud på gaden for at lege en
halv times tid i det gode vejr,
men Jesper Bamberger, som
bor i Rostockgade, tør ikke
længere.
Indtil for nyligt kørte der omkring 15 biler i døgnet gennem
gaden, og det ved beboerne,
fordi de har lavet en trafikoptælling. Men da de talte bilerne igen, efter Southamptongade var blevet lukket af for biler,
var det tal eksploderet til over
150 biler i døgnet.
"Det er en smal vej, hvor man
træder direkte fra rækkehusene ud på vejen, og man skal
være hurtig for at gribe et
barn, der løber ud fra huset",
siger Jesper Bamberger.
"Jeg skal holde børnene tilbage, når jeg åbner døren ud
til vejen. Hvis de går bare en
meter ud af huset, kan det
være for sent. Det værste er, at
nogle bilister ikke respekterer,
at man kun må køre 20 kilometer i timen, men kører 60",
siger han.
"Jeg frygter for en ulykke."
Brug loopet
Han og børnene på vejen har
oplevet aggressive bilister,
som er steget ud af deres bil,
har smidt børnenes fodboldmål væk fra vejen og råbt ad
børnene, når de skulle igennem den smalle gade.
Vejen burde ellers være ideel
for børn, og der bor da også 13
børn i de fem byhuse, som Jesper også bor i. Men selv om der
er borde, bænke, sandkasse og
blomsterkummer på vejen,
tør beboerne knap bruge det
mere, fordi trafikken er blevet
så hård. Det er specielt i morgen- og eftermiddagstimerne,
hvor bilerne skal hurtigt fra

Århusgade til Helsinkigade.
"Men det er ikke meningen, at
man skal bruge denne vej til
gennemkørsel. Man skal bruge loopet, siger han og peger
i retning af Hamborg Plads,
hvor Århusgade og Helsinkigade mødes ved Frihavnstårnet."
Jesper Bamberger og hans
naboer i Frikvarteret, som
Rostockgade og Kielgade kalder sig, håber på en løsning,
hvor Rostockgade og den parallelle Sassnitzgade bliver
spærret af, ensrettet eller gjort
ulovlige for gennemkørsel.
Det kunne også være en løsning i form af skilte som 'Gennemkørsel forbudt' eller 'Børn
leger her'.
"Men folk respekterer jo ikke
skilte, og hvad er et ærinde i
det hele taget", spørger Jesper
Bamberger.
"Vi er udfordrede
i det område"
Nordhavn Avis har talt med
havnebygmester Hans Vasehus.
Hvad vil I gøre ved den øgede
trafik i Rostockgade?
"Vi var derude i sidste uge med
vores tekniske rådgiver for at
gennemgå både Rostockgade
og Sassnitzgade og undersøge
muligheden for at etablere trafiknedsættende foranstaltninger, som kan tvinge trafikken
en anden vej. De to veje er jo
ikke tænkt til gennemkørende
trafik, og Southamptonvej bliver aldrig vej igen. Den skal
være cykelsti. Men vi mangler
at få trafikken til Sundmolen
uden om Helsinkigade, og så
længe det står på, er vi udfordrede i det område".
Hvad kan trafiknedsættende
foranstaltninger være?
"Det kan være chikaner for
eksempel i form af sideheller,

som lastbiler har svært ved at
passere, og som får bilerne til
at sænke farten. Det kan også
være bump eller skilte".
Hvad er tidsperspektivet?
"Vi er i dialog med grundejerforeningen, og jeg regner med,
at vi i slutningen af denne uge
(som i nu, d.d., red.) har et
par løsningsforslag fra vores
tekniske rådgiver, som vi så
vil præsentere for beboerne i
gaderne. Jeg kan ikke give dig
forslagene her, for jeg synes,
de skal præsenteres for beboerne først. Når vi har besluttet os for en løsning, skal det
til godkendelse i Københavns
Kommune, som også hører
politiet, men jeg tror ikke, den
del tager mere end to-tre uger.
Jeg ved godt, den slagne vej
virker lang, men der er den, vi
skal gå. Heldigvis er entreprenørerne i området i forvejen,
så jeg tror ikke, det tager lang
tid at få implementeret."
Hvor lang tid går der, før trafikken til Sundmolen er dirigeret uden om Helsinkigade?
"Vi afventer en vejbro, som
skal gå fra Sundkrogsgade –
ved Landsretten – til Sundmolen. Men vi er nok omme på
den anden side af sommerferien og måske endda september og oktober, før den er på
plads. "
Belægningen på Rostockgade
er begyndt at gå i stykker på
grund af den øgede trafik.
Hvad gør I ved det?
"Det har jeg ikke bemærket,
men hvis det er tilfældet, kan
der rettes op på det. Men den
gade er ikke tænkt til gennemkørende og tung trafik, så det
er derfor, det sker."

Jesper Bamberger i Rostockgade, som er blevet gennemkørselsvej for biltrafik, efter at Southamptongade lukkede
foran Meny. Her kører masser af lokale bilister igennem, når de f.eks. vil fra Århusgade til Helsinkigade. Også
trafik til og fra Sundmolen belaster området, og først sidst på året kan man forvente at den nye tilkørselsvej til
Sundmolen fra Sundkrogsgade åbner. Foto: Marie Varming.
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Nærgenbrugsstationen åben
• Tirsdag 28. april kunne beboere i Nordhavn igen besøge deres nærgenbrugsstationen for at
komme af med sorteret affald.
De populære byttehylder og det

nye reparationsværksted åbner
dog ikke i denne omgang, men
man kan stadig aflevere gode
ting, andre kan få glæde af. Tingene gemmes, til byttefaciliteterne åbner igen.

Nærgenbrugsstationerne i København tager imod masse
forskellige slags affald, herunder farligt affald, papir, plast og
pap. De tager ikke imod haveaffald, byggeaffald, bioaffald og

dagrenovation. Adresse; Helsinkigade 26, 2150 Nordhavn.
Åbningstider: Onsdag og fredag kl. 12.00 -18.00. Søndag kl.
10.00 - 16.00.

Vedtægter og altan-tips i beboernes digitale fællesrum
Flere beboerforeninger i Nordhavn dyrker beboerdemokrati og fællesskab på en digital platform.
Et rum som kun handler om at være nabo og beboer er en fordel frem for facebook, siger nogle af dem, der har været med til at opbygge fællesskaberne.
• Endnu et socialt medie at
følge med i!?
Sådan tænker en del, når beboerforeningen lancerer en
ny digitale platform for beboerne. Men ifølge nogle af de
aktive beboerrepræsentanter
går der ikke lang tid, før platformen bliver populær.
"Vi har fået en overraskende
god opbakning. Det har ikke
været svært at få folk til at
bruge den. Jeg tror at de er
glade for at de kan finde alle
de formelle ting omkring foreningen samlet ét sted, samtidig med at man i et lukket
rum kan skrive til naboerne
om fester, cykelstativer, røgalarmer der ikke virker og
alt muligt andet," siger Jonas
Thing, formand for grundejerforeningen Frikvarteret, som
sammen med ejerforeningen
Det Grønne Hjørne deles om
en digital beboerplatform. De
har haft den siden opstarten i
2016.
Lige nu er der et opslag på
foreningens platform hvor
en hundejer beklager, at hans
hund har bidt hul i en bold i
gården, og tilbyder at erstatte
den. Der er også råd og tips
til at få lavet røgalarmer, som
ikke virker, og debat om biltrafik i Rostockgade.
"Platformen kan meget af det
samme som en lukket gruppe
på facebook ville kunne. Men
et opslag i en fb-gruppe forsvinder meget hurtigt fra dit
feed, fordi der kommer så meget andet ind. På vores platform drukner det nye opslag
ikke. Det er som en opslagstavle, der er flyttet fra trappeopgangen og ind i din telefon.
Samtidig ligger alle dokumenter fra foreningen lige ved
hånden," siger Jonas Thing.
"Det digitale mødested har
givet et bedre fællesskab. Det
kan vi mærke når vi har sociale arrangementer. Her i
foreningen har en trediedel af
boligerne været handlet siden
2016, så platformen er også et
sted, hvor nye naboer bliver
hilst velkommen, og kan få
svar på alle deres spørgsmål
som nye beboere."
Beboerforening i lommen
Borigo blev udviklet til beboerne på Tietgenkollegiet og i
8tallet i Ørestad, og i den bydel har over 10 beboerforeninger nu platformen. Hos Borigo
fortæller partner Ole Torp Petersen, at tre beboerforeninger
i Nordhavn indtil nu bruger
platformen, der i øvrigt bliver
brugt ud over hele landet.
"Vi begyndte at udvikle Borigo da vi så et stort behov for

at kunne dele information. Beboerrepræsentanter er frivillige, som normalt bruger meget
tid på at lave opslag og svare
på henvendelser fra beboerne.
Med en digital platform, som
faktisk er en app på telefonen, bliver kommunikationen
meget lettere at håndtere. Beboerforeningen kan samle al
information ét sted, og brugerne kan kommunikere med
hinanden og oprette grupper.
Du har sådan set hele fin boligforening i lommen," siger
Ole Torp Petersen.
Han synes at den digitale platform har mange fordele frem
for en lukket facebookgruppe
f.eks.
"Naboskab er et praktisk fællesskab, hvor man søger helt
bestemt information. Det er
også et sted med stor tillid,
fordi man bor tæt og møder
hinanden. Her kan et lukket
digitalt miljø være en fordel.
Dertil kommer, at beboerne
ejer data, dvs. at de ikke får
problemer med reklamer, cookies og alle GDPR reglerne om
privaltiv og så videre," siger
han.
Stor hjælp for ny forening
Ejerforeningen Sundmolehusene består af 11 byhuse og 73
lejligheder, som stod færdige i
2017.
"Vi var jo alle helt nye og
skulle selv organisere os i en
forening," fortæller næstformand i foreningen, Christian
Berggreen.
"Vi havde i starten en facebookgruppe, men kunne hurtigt se, at det ikke fungerede.
Så vi begyndte at lede efter et
digitalt værktøj, som kunne
lette vores arbejde. Seks måne-

der senere var vi i gang med en
digital beboerplatform, som
de fleste i bestyrelsen har som
en app på deres telefon."
Christian Berggreen peger
på et par store fordele ved systemet i forhold til facebookgruppen.
"Nogen ønsker jo ikke at være
på facebook, og var derfor
ikke med i gruppen. Og når
en ny beboer stiller et spørgsmål på facebook, kan hun eller han vente længe på et svar
som kan bruges til noget. På
beboerplatformen finder man
som regel selv frem til informationen, fordi den ligger der
i forvejen. Vi har samlet alle
vigtige dokumenter i et mappesystem på platformen."
Ønske: Version på engelsk
Hverdagen er blevet meget
nemmere for næstformanden,
som ofte står for at koordinere
mange af de praktiske problemer og gøremål i foreningen.
Christian checker sin telefon
og ser på beboer-appen, at
efterlysning af spartelmasse,
gulvvarmestyring og tyverisikring af kælderdøre lige nu
er 'trending topics'.
"Beboerne er altid velkomne
til at spørge mig om alt, på
trappen, på mail eller telefon.
Men som regel bliver mit svar,
at de kan finde informationen
på appen. Det sparer os frivillige for meget tid," siger Christian Berggreeen, som har et
stort ønske til forbedring af
den digitale platform.
"En version på engelsk. Vi har
rigtigt mange beboere som
kommer fra udlandet. Og de
vil også gerne være med i beboerfællesskabet."

"Det digitale mødested har givet et bedre fællesskab. Det kan vi mærke når vi har sociale arrangementer.
Her i foreningen har en trediedel af boligerne været handlet i det seneste år, så platformen er også et sted,
hvor nye naboer bliver hilst velkommen, og kan få svar på alle deres spørgsmål som nye beboere," siger
Jonas Thing, formand for E/F Det Grønne Hjørne.

"Vi så et kæmpe behov for en opslagstavle, man kan have i lommen." Søren og Ole Torp Petersen er begge
partnere i Borigo, som blev 'født' på Tietgenkollegiet i Ørestad. Søren bor på Sundmolen med sin kone og
to små piger.

"Beboerne er altid velkomne til at spørge mig om alt, på trappen, på mail eller telefon. Men som regel bliver
mit svar, at de kan finde informationen på appen. Det sparer os frivillige for meget tid," siger Christian
Berggreeen, næstformand i E/F Sundmolehusene.

Begivenheder, kommentarer og beskeder fra viceværten. Beboerplatformen er både et socialt værktøj og en vidensbase for beboerne.
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Duft af viol
• Visse unge mennesker, men
ikke alle, tisser og besørger i
opgange, på terrasser og i buske på Göteborg Plads og ved
Sandkaj i weekenderne, og

1. maj 2020

foreløbig er området ikke blevet lukket af politiet på grund
af smitterisiko.
"Det plejer normalt at være sådan, at når de får læseferie i niende klasse går det helt amok

frem til Roskilde Festival
starter. Men i år er det startet
meget tidligere, fordi de unge
ikke går i skole", siger Malene Franklen, der er beboer i
Sandkaj, til TV 2 Lorry.

Københavns Kommune lover, at en løsning med mobile
toiletter er på vej. Den er dog
forsinket, da alle kommunale
toiletter blev lukket ned da
Coronasituationen opstod.

Nordhavn skal have én skole - med tre afdelinger
Politikerne har godkendt en skolestruktur for de kommende skoler i Nordhavn. Første skole på Levantkaj skal åbne i 2027. Med tiden bygges yderligere to skoler i Ydre Nordhavn.
Anbefalingen fra kommunen er, at de tre skoler skal fungere som én skole med ét skoledistrikt. Borgermøde planlagt til 15. juni.
• Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune
vedtog i oktober sidste år, at
Nordhavns kommende folkeskoler skal være nogle af de
første, som skal fungere under
en ny skolestruktur i kommunen.
En undersøgelse fra Rambøll
har anbefalet at kommunen
etablerer flere skolesamarbejder, hvor skolerne opdeles i
indskolings- og udskolingsenheder. Skolerne kan også have
fælles ledelse og fælles skoledistrikt. Og det er netop den
løsning, som politikerne anbefaler i en skolestrukturplan
for Nordhavn, som nu sendes
i høring.

Desuden vil der være en specialklasserække. Skolen forventes at stå klar i 2027.
På lidt længere sigt skal skolen
på Levantkaj omdannes til en
basisafdeling med elever fra
0.-5. klasse. Derfor skal den
næste skole være en udskolingsafdeling. Den vil der være
behov for omkring år 2031.
Den tredie og sidste skole i
Nordhavn bygges sandsynligvis først omkring 2048. Det vil
være en basisafdeling for 0.-5.
klasser.
Årstallene kan dog ændre sig,
alt efter hvor hurtigt udbygningen af Nordhavn kommer
til at gå, og hvor mange børn
der fødes i bydelen.

Skoler i 2027, 2031 og 2048
Nordhavn vil man skabe ét
skoledistrikt og én skole med
tre afdelinger. Den første skole
bliver Skolen på Levantkaj,
som til at begynde med får
fire skolespor med 0.-9. klasse.

Kort skolevej for de mindste
Placeringen af de to næste skole er heller ikke afklaret. Men
de to basisafdelinger skal ligge
i hver sin del af Nordhavn, så
de yngre elevers skolevej bliver
kortest mulig.

Godt
tilbud
på apoteket
Gælder 23. april til
20. maj 2020

De ældre elever skal transportere sig lidt længere. Den
længste afstand til skolen bliver omkring 2,5 km.
Også disse afstande er baseret
på et foreløbigt skøn.
Fordele ved at samle skoler
Tanken om tre skoleafdelinger under én skoleledelse og
én skolebestyrelse giver ifølge
Børne- og Ungdomsforvaltningen flere fordele.
Det bliver lettere at skabe gode
klasser ved at fordele børnene
hensigtsmæssigt. Der bliver
behov for lidt færre klasser.
Og undervisningsmiljøet på
hver afdeling kan målrettes
bedre.
Ifølge prognoserne er der behov for ca.ti skolespor i Nordhavn i løbet af de næste 20-30
år. Ti skolespor svarer til ti
klasser pr. årgang i 0.-9. klasse.

Duolac®
Kosttilskud med
mælkesyrebakterier
Daglig+ Vitalitet
30 Kapsler

HØRING
Skolestrukturplanen er sendt
i høring i 12 uger. Man kan
læse mere og afgive høringssvar på
www.blivhoert.kk.dk.
BORGERMØDE
Der er planlagt Borgermøde
om skolestrukturen i Nordhavn:
Mandag 15. juni kl. 18-19.30.
På mødet deltager bl.a. Børne- og Ungdomsborgmester
Jesper Christensen.
Tilmelding via mail til
j75t@kk.dk.
Man får en mail retur med
adressen for mødet.
(OBS: Mødet kan blive aflyst
pga. Coronasituationen).

Der findes ingen illustrationer af Skolen på Levantkaj endnu, men
tegnestuen Entasis vandt i 2018 konkurrencen om at udforme Levantkajkvarteret, og her ses en illustration af den gamle skudehavn. Her skal
skolen ligge i et grønt område ud til vandet. (Entasis, 2018).

Nordhavn Apotek
Århusgade 134 A st. • 2150 Nordhavn
nordhavnapotek.dk
tlf. 4290 3232 • nordhavn@apoteket.dk

Før 144,95. Pr. stk. 4,83
Nu pr. stk. 3,87

115

95

Vitalitet 50+
30 Kapsler
Før 199,95. Pr. stk. 6,67
Nu pr. stk. 5,33

159

95

SPAR
MINIMUM
00

40

SPAR
MINIMUM
00

29

Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet.
Bestil og betal på
www.nordhavnapotek.dk
Du får en sms kode når din ordre er klar til afhentning i
vores egen afhentningsautomat.
Vi behandler din ordre indenfor
1 time i vores åbningstid.
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Hul i båderampen
• Båderampen ved Redmolen
i Murmanskgade er ødelagt
af huller, som ser ud til at være
opstået på grund af medbragte
grillbakker - eller et lille bål?

Naturpark Nordhavn
• Københavns Kommune har
fået lov til at fremrykke flere
anlægsprojekter til i år. Det
skyldes Coronasituationen.
Kommunen har bl.a. valgt

Rampen er bygget med plasticelementer som køreunderlag,
og det tåler ikke høje temperaturer.
/max

at starte på forberedelserne
til Naturpark Nordhavn ved
Nordhavnstippen. Der er afsat
2,1 mio. kroner til parken i år.
Avisen forsøger at få flere detaljer i sagen.

"Det er sælgers marked lige nu"
Nordhavn Avis har besøgt auktionshuset Bruun-Rasmussen på Sundkrogsgade.
Corona-krisen har resulteret i et marked, som kan komme Dem til gode, hvis De har noget værdifuldt liggende derhjemme.
Af Marie Varming
• Det plejer at være sådan, at
når aktiemarkedet går godt, så
går det også godt for BruunRasmussens auktioner. Og
omvendt. For eksempel faldt
auktionshusets
omsætning
med 40%, da finanskrisen satte ind i efteråret 2008.
"Men da C25-indexet faldt
med 25% på et døgn i forbindelse med, at Danmark blev
lukket ned i marts, oplevede
vi et brag af en auktion," fortæller en overrasket Kasper
Nielsen, som er vurderingsog salgsdirektør hos BruunRasmussen, som blandt andet
har til huse i Sundkrogsgade i
Nordhavn.
"Corona-krisen har været noget skidt for alle, men ikke for
vores salg. Også vores netauktioner (som typisk har lidt lavere hammerslag end de fysiske auktioner i bl.a. Bredgade,
red.) har super resultater," siger han.
Kunst
er investeringsobjekter
Det skyldes, at der stadig
er mennesker i verden med
penge på lommen, og hvis de
penge skal placeres lige nu,
bliver det hverken på en bankkonto med negativ rente eller i
et usikkert aktiemarked.
"Både vi og vores kunder ser
kunst som noget, man kan
placere sine penge i. Det er
investeringsobjekter. Faktisk

er vores største udfordring at
finde sælgere," afslører Kasper
Nielsen.
Lokalet bugner ikke
Det kan man også se ved en
hurtig tur gennem eftersynslokalet i Sundkrogsgade. Selv
om der står mange stole, store
møbler og et væld af designertasker, er det ikke fordi, lokalet bugner.
"Vareindtaget faldt med 8090%, da Mette Frederiksen
lukkede landet. Det betyder,
vi i endnu større grad skal ud
og interagere med sælgerne.
Og det er både i Danmark og
i resten af verden, men det er
svært i en verden, der er lukket
ned," siger Kasper Nielsen.
En anden faktor, der kan være
medvirkende til, at det går
godt for auktionerne er, at folk
sidder hjemme og har tid til at
handle på nettet.
"E-handel har det godt i en
krisetid. Men det er ikke kun
hyggehandler til 3-4000 kroner i hammerslag. Vi sælger dyrere ting, end vi plejer
med mange hammerslag over
100.000 kroner."
12 flasker vin til 480.000
En hurtig gennemgang af
Top20 hos Bruun-Rasmussen
viser da også, at der er folk
med penge derude. Højdespringeren på netauktionen,
mens der har været corona, er
12 flasker vin, som blev solgt
til 480.000 kroner. Der var tale

Bruun Rasmussen Auktioners afdeling i Sundkrogsgade i Nordhavn.

om en La Tache grand cru fra
1978, og vin er generelt noget,
som Bruun-Rasmussen ser en
del af. Vin er nemlig også investeringsobjekt.
"Men jeg vil ikke udelukke,
at køberne drikker halvdelen
selv og gemmer resten," smiler
Kasper Nielsen.
Desuden er der et par malerier
og kunstgenstande på Top20listen, mens maleren Eckersberg dominerer Top10-listen
over traditionelle auktioner
i selskab med blandt andet
diamantsmykker og moderne
kunst.
Moderne kunst og vin går rigtig godt i øjeblikket. Men også
tøj, tasker og sko har gjort sit
indtog hos Bruun-Rasmussen
de senere år.
"Der er virkelig mange af de
dyre tasker under hammeren
for tiden, og det er noget, der
trækker et yngre publikum
til," siger Kasper Nielsen.
"Men faktisk er alt af ekstraordinær god kvalitet inden for
alle vores forretningsområder
noget, som køberne vil have,"
siger Kasper Nielsen, som kan
afsløre, at cirka halvdelen af de
ting, der er under hammeren
hos dem, bliver i Danmark. En
fjerdedel i andre EU-lande, og
den sidste fjerdele i resten af
verden - hovedsageligt Kina
og USA.
'En dag på kontoret 'for Kasper Nielsen, som er vurderings- og salgsdirektør hos Bruun-Rasmussen.

Takser, stole, kasseapparat. Køberne er på udkig efter investeringsobjekter på markedet for kunst og design. Auktionshuset mangler varer.
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Færre lysreklamer og
stillads-reklamer
• Æstetik skal veje tungere end
kommercielle hensyn, og det
skal være sværere at få tilladelse til at opsætte lysreklamer

og stilladsreklammer i København. Det har politikerne
i Teknik- og Miljøudvalget
vedtaget mandag aften.
Stilladsreklamer bliver som
udgangspunkt ikke tilladt.

Dog kan de tillades hvis de
kun fylder halvdelen af stillads-dugen.
Det vil samtidig blive markant
sværere at få lov til at opsætte
lysreklamer. I nyere lokalpla-

ner er såkaldt effektbelysning
eller dynamisk lysreklame
allerede forbudt. Endelig vil
forvaltningen regulere udformningen af store skilte, der
f.eks. placeres på tage.

Fotobøger om Nordhavn – on demand
Amatørfotografen Thomas Snitker bor i Nordhavn, og han tager billeder af sit nærområde. Endda så mange, at han har lavet et par fotobøger fra Nordhavn.
Af Marie Varming
• 'Nordhavn – The big picture'
og 'Nordhavn – Textures' hedder to fotobøger, som nordhavneren Thomas Snitker har
lavet. Billederne har han selv
taget i området, når han er
kommet forbi noget, der egnede sig til at blive motiv.
"Jeg prøver at finde skønheden i det, som vi ellers overser
i hverdagen", siger Thomas
Snitker, som til dagligt er research manager i Lego.
Når man går på gaden med
210 kilometer i timen, ser man
ikke former, skygger, mønstre,
teksturer og farver. Men det
gør Thomas.
"Nogle kigger på blomster,
jeg kigger på mønstre", smiler
han.
Da han flyttede til Nordhavn i
2017, var det en helt anden bydel end i dag.
"Indtil da havde jeg primært
fotograferet familien, katte og
miljø. Men da jeg flyttede her-

ud, skød alt op omkring mig.
Det var ufærdigt, upoleret og
råt, og det interesserede mig",
husker han.
Det har han fotograferet så ivrigt, at der nu er billeder nok
til adskillige bøger.
Bøgerne, som han får trykt
hos Google, koster 400 kroner
pr. stk., og man kan anskaffe
sig dem ved at skrive til Thomas på thomas@snitker.com.
Bestil et tema
Man kan dog også spørge ham
om et konkret tema i Nordhavn, ligesom han selv tænker
i nye temaer til de næste fotobøger. Han overvejer en bog,
som skal søge sporene af den
gamle industrihavn, for de
spor findes endnu.
"Men ellers laver jeg meget i
kategorien ”under construction”, men det kunne også
være ”colours” eller Frihavnstårnet eller Siloen", forklarer
han.

"Da jeg flyttede herud, skød alt op omkring mig. Det var ufærdigt,
upoleret og råt, og det interesserede mig", husker Thomas Snitker.

FÅ GRATIS LEVERING!
Vi kommer hjem til dig med dit yndlingskød
og færdigretter hver onsdag og fredag.

Gratis levering ved køb over 200,til jer i Nordhavn

Der er altid gode tilbud i webshoppen

gourmandiet.dk
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KORT NYT
"Vi kan desværre konstatere, at for mange mennesker samles i det fri, når solen skinner, hvorfor der er brug for at stramme skruen. Situationen er fortsat alvorlig, og derfor er det vigtigt, at
borgerne stadig holder afstand. I første omgang bliver der opsat advarselsskilte, og bliver de ikke
respekteret, er vi klar med opholdsforbud,” siger Anne Tønnes, politidirektør i Københavns Politi.
Hvis der indføres forbud mod ophold på Göteborg Plads, kan det medføre en bøde på 2500 kroner
for alle, der tager ophold i området uanset antal. Det vil dog stadig være tilladt at passere igennem
området.

Jazz og fest i en overset bydel
• En ansøgning med titlen 'Synliggørelse og liv på Østerbros oversete bydel' fra Grundejerforeningen for Amerika Plads er blevet godt modtaget af Puljeudvalget under Østerbro Lokaludvalg, som
nu støtter et event på Amerika Plads lørdag 4. juli (under Jazzfestivalen).
Der er planlagt jazzkoncerter for både børn og voksne samt opstilling af legeområde for børnene.
Det er tanken med eventen at synliggøre området og for en dag omdanne det til et hyggeligt byrum,
hvor alle er velkomne. Støtten er på 40.000 kroner.
Grundejerforeningen for Amerika Plads har tidligere fået støtte til at afholde et jazzarrangement
med koncerter for både børn og voksne på Amerika Plads. Koncerterne havde til formål at gøre
opmærksom på området og lave nogle samlende aktiviteter. I 2019 deltog ca. 1.000 personer i løbet
af dagen, mange lokale.
"Det er et kendt projekt i bydelen, men det berører et overset område i bydelen og skaber liv og
fokus på dette," skriver Puljeudvalget i sin indstilling til at give støtte.

Faldulykke på Sundkaj

Pokebar åbner på Göteborg Plads

• Lørdag eftermiddag 18. april kom en kvinde til skade ved et fald på træbryggen ved Sundkaj. Annette Petersen, Odensegade på Østerbro, og var på gåtur med sin kæreste i Nordhavn. På Sundmolen gik hun ud mod Kronløbsbassinet, som imidlertid er optaget af byggeplads, og da hun samtidig
er dårligt seende, opdagede hun ikke de høje afsatser på træbryggen. Annette Petersen faldt så
uheldigt, at hun brækkede håndleddet og fik revet nogle muskler over ved albuen. Hun besvimede,
men fik førstehjælp af en læge, som havde set ulykken fra sin bolig på Sundmolen. Kort efter kom
en ambulance og kørte hende til Traumecenteret på Rigshospitalet.
"Det kan godt være, at jeg ikke burde gå tur lige der, når jeg nu er dårligt seende. Men jeg vil gerne
advare om de høje trin alligevel. Det kunne måske være en god idé at afmærke kanten af med en
farvestribe f.eks," siger Annette Petersen til Nordhavn Avis. Hun har indtil videre droppet at gå tur
i Nordhavn. "Der er for farligt for tiden, med alle de byggepladser og midlertidige veje."

• Aarstiderne har rømmet deres restaurant på Göteborg Plads, men nu har en ny lejer kastet sin
kærlighed på lokalet. Det er poke-baren Olioli, som i forvejen har restauranter på Østerbro, i København K, Lyngby og flere andre steder. I starten af juni, om alt går vel, kan man få pokebowl i
Nordhavn. Stedet vil have åbent formentligt allerede fra klokken otte om morgenen.
Og det bliver som sædvanligt med et koncept, som lever op til de strenge krav om bæredygtighed,
innovation og lokalt engagement, som udlejeren Nordhavn P/S stiller.
"Vi kommer til at bruge lokalmiljøet til at teste nye koncepter. Vi starter for eksempel med at introducere morgenmadsprodukter i form af smoothiebowls, asiatisk inspireret smørrebrød, skyr og
chiagrød," siger Oliolis direktør, Nicolai Suwinai Nielsen.
"I vores andre forretninger bruger vi kun engangsservice, men i Nordhavn kommer man til at spise
på porcelæn, for det lægger også op til, at man bliver hængende og hygger lidt længere. Desuden
tilbyder vi genanvendelige kaffekopper, så vi ikke bruger så meget 'to-go' materiale."
"Vi har mange gode ideer, som vi glæder os til at føre ud i livet, og vi håber, beboerne i Nordhavn
tager godt imod os," siger Nicolai Suwinai Nielsen. Foto: Olioli.dk 			
/MAV

København fyrede det sidste kul af før påske
• I næsten 100 år er københavnernes huse og bygninger blevet varmet op med fjernvarme fra olie og
kul. Men nu har Amagerværket slukket for kulværket AMV3, og i ugen op til påskeferien brugte man
det sidste kul på lagerpladsen.
Der fyres nu udelukkende med bæredygtig biomasse i det nye kraftvarmeværk AMV4. HOFOR
skriver i en pressemeddelelse, at biomassen med tiden skal suppleres og erstattes med nye brændselsfrie teknologier som sol, vind, geotermi og varmepumper, der udnytter energien fra grundvand,
spildevand og havvand. I år bygger HOFOR f.eks. en varmepumpe, der udnytter industriel overskudsvarme fra Novozymes.

Politi klar til at lukke Sandkaj
• Københavns Politi opsatte fredag 24. april advarselsskilte på Göteborg Plads. Pladsen KAN blive
lukket, stod der på skiltene. Samtidig opfordres borgere til at søge væk, hvis det ikke er muligt at
holde den afstand, der skal til for at undgå smittespredning.
Pladsen er en ud af tre steder i København, hvor mange mennesker har forsamlet sig og dermed
udsat hinanden for corona smitterisiko. I lørdags lukkede politiet et af de tre andre steder, nemlig
Islands Brygge.

Alternativet vil holde fast i lavt trafikniveau
• Alternativet i København vil fastholde det lave niveau af biltrafik i byen efter Coronakrisen.
Partiet foreslår en grøn plan, der skal sikre at biltrafikken ikke stiger til niveauet før krisen, når
landet åbnes igen. De vil f.eks. indskrænke vejbanearealet for at skabe plads til bredere cykelstier
og fortove, at afsætte vejbaner kun til busbaner, at nedlægge parkeringspladser, at sænke fartgrænsen og indføre flere bilfrie gader. Det skal sikre renere luft, mindre støj og et bedre klimaregnskab.
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Læserbreve

PLADS TIL ALLE I SKOLER
OG DAGINSTITUTIONER
Af Jens-Kristian Lütken (V),
Medlem af BR
• Nu skal samfundet i gang
igen. Derfor er der brug for at
alle, som har behov for pasning kan få deres børn passet.
Samtidig skal børnene tilbage
i skolen og målet må være at
undervisningen snart bliver så
normal som muligt.
Venstre kæmper for at få plads
til at flere børn kan blive passet. Det er ikke en let opgave
og København er mere udfordret end mange andre danske
byer. Det betyder, at der skal
tænkes kreativt, således at vi
kan få plads til flere børn på
ny lokaliteter.
Tivoli har allerede meldt sig på
banen, men der er også andre
muligheder som f.eks. Bella
Centeret.
I Børne- og Ungdomsudvalget har jeg bedt forvaltningen
undersøge om det er muligt at
overtage lokalerne i Fields før
tid, således at Ørestad Skole
allerede nu kan få flere lokaler
og dermed lettere kan gennemføre en nogenlunde normal skoledag. Corona-krisen
har skabt store udfordringer,
men det må heller ikke blive
en undskyldning for at ingenting kan lade sig gøre.

KONSERVATIVE FIK UDSKUDT ERHVERVSSKAT
Af Jakob Næsager (K), Gruppeformand og politisk leder
• På Københavns Rådhus fik
vi konservative i Økonomiudvalget i tirsdags 21. april flertal
for at udskyde opkrævningen
af den erhvervsskat, der hedder dækningsafgiften. Den
udskydes til næste år.

Der er tale om et beløb på
knap en halv milliard kroner.
Formålet er at redde og bevare
så mange københavnske arbejdspladser som muligt.
Vi konservative frygter mange
konkurser, hvis Københavns
Kommune vil hive en halv
milliard ud af restaurationer,
caféer og turistbranchen her
og nu, hvor de er i knæ pga
Corona.
Vi må gøre alt for at redde og
bevare jobs. Det betyder meget for at skabe tryghed i de
mange hjem, at man fortsat
har en indtægt og et arbejde at
stå op til.

kan besøge vores nærmeste måske i den sidste tid, de lever.
Jeg vil derfor på næste møde
i udvalget bede forvaltningen
om at foreslå løsninger til,
hvordan vi i København snarest muligt igen kan besøge
vores familiemedlemmer på
plejehjemmene – naturligvis
på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.
GIV DE UNGE EN DAG
Af Gorm Gunnersen (EL),
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

UDSKYD
STORE FLYTTEDAG
Af Klaus Mygind (SF),
Gruppeformand i BR
LAD OS FÅ LOV TIL AT
BESØGE DE ÆLDRE
Af Flemming Steen Munch (V),
Gruppeformand
• Vi har brug for løsninger til,
hvordan vi kan besøge vores
familiemedlemmer på plejehjemmene.
Kåre Mølbak, direktør for
Statens Serum Institut udtalte
i sidste uge, at vi i Danmark
skal indstille os på at holde
social afstand i mindst et år
endnu.
Det er i den grad en meget
bekymrende udmelding for
beboere på plejehjemmene og
deres pårørende. Siden Danmark blev lukket ned, har det
ikke været muligt at besøge
familiemedlemmer på plejehjem, som derfor ikke set
deres pårørende meget længe.
Det er en meget ulykkelig situation.
Dansk Ældreråd udtrykker
ligeledes bekymring for de
ældres helbred og understreger vigtigheden af kontakt til
pårørende for plejehjemsbeboernes livskvalitet. På trods
af tilfælde med coronasmitte
på plejehjem mener Dansk
Ældreråd, at det er tid til at
lempe på besøgsforbuddet i
en meget kontrolleret form
på landets plejehjem og efter
klare sundhedsfaglige retningslinjer.
Selvfølgelig skal vi gøre, hvad
vi kan for at undgå flere tilfælde af coronasmittede på plejehjemmene i København. Men
kommunen må kunne komme
med løsninger på, hvordan vi

• 1. maj flytter mange københavnske børn fra børnehave
til fritidshjem, fra vuggestue
til børnehave og fra barselsperiode til vuggestue.
Overgangen fra børnehave
til fritidshjem og skole er en
meget vigtig begivenhed for
børnene og der lægges mange
kræfter i fra medarbejderne,
så skiftet kan foregå trygt og
godt.
Lige nu er situationen i institutionerne
fuldstændig
anderledes. Der er ikke mulighed for at give de nye børn
en ordentlig velkomst og introduktion. Derfor opfordrer
jeg og SF til, at vi udskyder
”store flyttedag” til tidligst 1.
juni og at vi nu giver børn og
forældre besked om dette. Jeg
tror, at det vil være en fordel
for børnene og lette presset på
institutioner og skoler.
Der vil være forældre, der
kommer i klemme her. Det
drejer sig om de børn, der skal
begynde i vuggestue og hvor
deres forældre skal begynde
på arbejde igen efter barsel.
Men jeg tror, at disse forældrene helst vil have deres børn
indkørt i vuggestuen på en
tryg måde, hvor de som forældre kan være sammen med deres barn i vuggestuen. Det må
de ikke nu, hvor forældrene
skal blive udenfor.
Jeg håber, at de øvrige partier
i Børne- og Ungdomsudvalget
vil være med til at tage dette
hensyn for børnene, forældrene og vore medarbejderes
skyld.

• Skolerne bør åbnes lidt for
de store elever – deres mentale
sundhed er under pres.
I seks uger har landets teenagere været derhjemme,
sammen med forældre-generationen, og afsnøret fra fællesskabet med jævnaldrende
kammerater. De mangfoldige
rammer for samvær med andre unge, som deres forældre
havde adgang til i deres eget
ungdomsliv, har gennem hele
foråret været lukket land for
de unge.
Teenageres behov for nærhed
med andre teenagere var ikke
det, der bragte coronaen til
Danmark. Den blev bragt
med hjem fra voksnes ferier i
Norditalien og Østrig. I følge
medierne endda i høj grad
af midaldrende kvinder og
mænd, der for en stund havde
skiftet kropsnær lycra ud
med vandtætte klapbukser og
holdt stævnemøde med virus i
lift og after-ski.
Men det er de unge, som betaler prisen i Danmark. Det
største umiddelbare problem
er ikke økonomisk, for teenagere bor stadig hjemme og
mange af dem, tager flere vagter i detailhandelen.
Det største problem er de unges mentale sundhed.
Alligevel er det ikke noget,
som indtil videre har udløst
større solidaritet.
Det er forstemmende at opleve hvordan især midaldrende mennesker i medierne
– og ikke mindst i kommentarsporene på de sociale medier – synes de unge er nogle
selvoptagede, overdrevent følsomme snefnug, der skal tage
sig sammen. Statsministeren,
som ellers generøst har takket
mange grupper, har tilsyneladende heller ikke rigtig syntes, at de unge havde behov for
andet end en opsang.
Vi må tage de unges situation
alvorligt. Sundhed er ikke kun
at undgå smittespredning.
Sundhed er også den mentale
sundhedstilstand.
De unge i folkeskolens ældste

klasser og på ungdomsuddannelsernes yngste årgange, står
lige nu uden nogen former for
faste rammer eller struktur på
dagen. De fællesskaber, som
engang var hverdagen i skoler
og gymnasier, er lukkede.
De skal ikke stå, sidde eller gå
mange sammen ude på gaden,
førend nogen vrisser af dem.
Der er under Corona færre
muligheder for at finde en ny
kæreste eller bedsteven.
De ensomme unge bliver endnu mere ensomme i disse uger.
Dem, der i forvejen havde det
svært med det faglige, har
fået det endnu sværere. Dem
der allerede havde problemer
med deres familie i hjemmet
har fået større problemer. Og
selv normalt fungerende unge
risikerer at stå foran et enormt
dyk.
Skal
man
sammenligne
med noget, som vi tidligere har kendt til, så vækker
situationen mindelser om
1980erne, hvor ungdomsarbejdsløshed satte rammer,
der forøgede mismod og
selvdestruktiv adfærd. Men
de, der var unge dengang,
havde i det mindste fortsat
mulighed for et socialt liv med
andre unge.
Og vi ved desværre alt for
godt, hvad social isolation kan
udløse. Det kan være depressioner, ensomhed, tab af mening med tilværelsen, tab af
selvværd, ledighedsstress og i
værste fald forskellige former
for selvskade.
Det bliver nu meldt ud, at
teenagerne heller ikke skal
regne med at komme tilbage
før tidligst engang efter sommerferien, for skolerne skal
fortsat fyldes med deres mindre søskende.
Og det kræver meget ekstra
plads, når skolerne skal overholde de sundhedsmæssige
retningslinjer.
Det er godt, at vi med en stor
indsats så småt har banet vejen for en lidt større normalisering af børnelivet.
Nu må det være de unges tur til
at opleve lidt hverdag. Vi skal
finde en praktisk vej, der kan
skabe et regelmæssigt glimt af
hverdagens fællesskab i deres
liv. For det kan få langvarigt
negative konsekvenser for en
hel del teenagere, og her handler det ikke alene om det
forventelige faglige dyk, men
om den potientielle skadevirkning på de unges trivsel,
selvværd og kognitive evner.
De unge er nødt til at få et
minimum af normalitet og
struktur ind i hverdagen
og kontakt med deres kammerater. Og det kræver, at de
kan komme blot en smule til-

bage til deres skoler. Det kan
næppe blive hver dag og heller
ikke hver anden, men blot en
gang om ugen, kunne afhjælpe
meget.
Derfor har Enhedslistens
medlemmer af Børne- og
Ungdomsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation
nu sammen med andre bedt
forvaltningen om, at udarbejde en model for, hvordan folkeskolens ældste klasser efter
den 10. maj kan sikres en dags
fysisk undervisning i deres
skoler hver uge.
Og vi opfordrer Folketingets
politikere til at se på mulighederne for, at det samme
kan ske for de unge på ungdomsuddannelserne.
De voksne har det med at fortrænge, hvor intenst det er
blot et øjeblik at være udenfor fællesskabet. Men vi har
ikke brug for at skubbe ungdomslivets ubærligt skarpe
kanter fra os i denne tid.
Vi har derimod brug for en
solidarisk løsning på tværs af
generationer.
De unge har behov for at
kunne vise sig for og se de andre unge i deres klasse eller på
deres hold. Så vil de nemmere
kunne forberede sig fagligt,
øve sig i livet og holde krop og
sjæl i samklang
De store elever kan godt finde
ud af at holde behørig afstand.
De forstår, hvad der er på spil.
Så hygiejnen er ikke problemet.
At vige lidt plads for de unge
kan betyde, at de små elever
bliver nødt til at blive hjemme
en enkelt dag om ugen. Og
det er selvsagt besværligt for
forældrene og erhvervslivet.
Men alternativet kan vise sig
at være meget værre på den
længere bane. En dag om ugen
til de unge, er en nødvendig
investering i plads og ressourcer.
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KULTUR I HJEMMET

Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Pga. den midlertidige nedlukning af byens kulturinstitutioner vender vi også i dette nummer perspektivet,
og ser på de kulturmuligheder, der åbner sig inden for
hjemmets fire vægge - og i naturen.
Spor i Landskabet
Kultur er vaner, skrev den tidligere socialdemokratiske kulturminister Hartvig Frisch, en bred og
omdiskuteret kulturdefinition, som imidlertid netop
nu beviser sin værdi. For om noget er vi i denne tid
nødt til at omdefinere vores vaner – uden af den grund
at blive kulturløse.
En tur ud i naturen, hvor der er god plads til at holde
afstand, og hvor man ovenikøbet undervejs kan blive
orienteret om både natur- og kulturspor i landskabet,
kan nok friste.
'Spor i Landskabet' er vandrestier, der giver mulighed
for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke
er tilgængelige for offentligheden. På hjemmesiden
spor.dk, som bl.a. Naturfredningsforeningen og Friluftsrådet står bag, kan man finde vandreruter uden
for alfarvej.
Til hver spor følger ud over kort til ruten en folder,
som man kan downloade og printe hjemmefra. Her
kan man læse om, hvad man kan møde undervejs, og
ud over oplysninger om dyre- og plantearter er her
også angivelser af kulturspor som stendysser, jættestuer, slotsruiner, interessante kirker og bevaringsværdige landsbyer.
Det kan man da kalde et 'Frilandsmuseum'.
www.spor.dk/
Teater til tiden
Det Kongelige Teater ligger ikke på den lade side, selv
om dets optrædende ikke kan få lov til at møde publikum face to face. I en nyproduceret online-forestilling, ”Karantæne”, gennemspilles en lang række af
de problemer og dilemmaer, som pandemien har sat
os alle sammen i. Rammen er det digitale familiesammenhold, som mere eller mindre kikset forsøges
opretholdt over nettet: ikke altid lige velfungerende,
men dog en berøringsflade, en mulighed. Her er far
og mor og tre voksne børn: faren kronisk syg, moren

VI ANBEFALER

villet sorgløs, sønnen virkelig bange, ja angst, den
ene datter strandet i Brasilien, den anden datter må
se sit forestående bryllup hænge i en tynd tråd. Selv
om man ikke er i tvivl om konstruktionen, virker det
aldrig skabelonagtigt, men autentisk og levende takket være skuespillerne Jens Jørn Spottag, Tammi Øst,
Mikkel Arndt, Sicilia Gadborg Høegh og Lucia Vinde
Dirchsen. Gå i teateret over nettet: det er ganske gratis, og det er godt.
www.kglteater.dk/xtra/forestillinger/forestillingkarantane/

E-reolen udvidet
Under corona-krisen er der udvidede lånemuligheder
på e-reolen i Københavns Kommune.
Og man kan vist roligt sige, at det opfylder et behov. En optælling i hele landet viser, at der i marts
har været en stigning på ca. 50 % i det digitale udlån i
forhold til februar.
E-reolen rummer i tusindvis af titler for både børn og
voksne – e-bøger, lydbøger og podcasts - og man kan
lade sig inspirere til sin læsning af forfatterportrætter,
tema-artikler, videoer, anmeldelser og meget mere.
Københavnerne kan låne 5 e-bøger og 5 lydbøger om
måneden, mens corona-lukningen af bibliotekerne
står på – og herudover er der ovenikøbet mulighed
for ekstralån af udvalgte titler.
Mht. podcasts er der ingen øvre grænse for, hvor
mange man må downloade hver måned, så det er muligt at høre en hel serie uden at ramme loftet.
www.ereolen.dk/

148 WORKS
BY TRINE SØNDERGAARD
The Danish photographer Trine Søndergaard
opens her first solo exhibition in a museum in
Sweden.
A fundamental theme in Trine Søndergaard’s
oeuvre is vision and the gaze. She utilises a circular visual poetics, in which motifs and phrases
from earlier works reverberate, creating meaningful connections. She creates works that put
their own existence at stake, which challenge their
own practice. Trine Søndergaard’s photography is
grounded in an objective and documentary attitude, which is heightened through reduction, poetically flowing narratives, and an absolute proximity to art history.
Trine Søndergaard (born 1972, Denmark) is
based in Copenhagen. She works and exhibits
internationally. Recently, her work has been presented in exhibitions at Silver Street Studios in
Houston, USA; the Modern Museum in Le Havre,
France, as well as at the Skive Museum in Denmark. During the past year she has also exhibited
in Copenhagen, Paris, New York, and Atlanta.
The exhibition features photographic works from
the period 2005-2020.
148 Works. Trine Søndergaard. Gøteborg Kunstmuseum. Götaplatsen 6. 412 56 Gøteborg. April 18 September 20 2020.
DUE TO CORONAVIRUS travelling between Denmark and Sweden is difficult and not recommended.
Meanwhile, a comprehensive exhibition catalogue
is published. It contains newly written material by
Kristine Kern, Museum Director at Fotografisk Center in Copenhagen and Merete Pryds Helle, one of
Denmarks most notable fiction authors. The design
is made by award winning Rasmus Koch.
Learn more at Facebook ' fabrikbooks'.
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hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

NYE PLANER OM AT NEDRIVE PALADS
Den gamle Paladsbygning fra 1918 står til at blive
revet ned. Det koster angiveligt to millioner kroner om året at holde fugten væk for Nordisk Film,
og derfor har Nordisk Film Biografer nu fremlagt
en ny plan med et stort højhus på 18 etager - tegnet af Bjarke Ingels Group. Prisen lyder på over en
millard kroner. Men der kan blive folkelig modstand mod at nedrive den folkekære bygning. Og
selv Bjarke Ingels har tidligere talt mod den ide!
”Jeg kan forstå, at man overvejer at rive bygningen
ned, og det mener jeg virkelig er en forbrydelse
med københavnsk arkitekturhistorie,” sagde Bjarke Ingels til TV 2 i 2017.

En kultklassiker er født
Titel: Platformen. Instruktør: Galder Gaztelu-Urrutia. Skuespillere: Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor,
Emilio Buale. Varighed: 94 minutter. Premiere: 20. marts på Netflix.

Med blod, splat, kannibalisme, et intelligent plot og åbenlys samfundskritik er spanske 'Platformen' en ny
kultklassiker - aktuel under coronapandemien, og et værk som vil blive set på mørke værelser i mange år fremover.
• Filmen foregår klaustrofobisk nok i et højt tårn. I midten af tårnet fra kælder til top
er et hul med en platform; et
bord fuld af overdådige retter,
som en gang dagligt stopper
på hver etage.
Dem er der mere end 200
af. Og på hver af dem bor to
mennesker. Nogle frivilligt,
andre i samfundstjeneste. De
skal lære at leve sammen og
at deles om maden. Platformen starter i toppen, og så er
det om at nå at spise, det man
kan. Hvis der altså er mad tilbage, til dem på bunden.

'Platformen' er science fictiontankespind, en uforglemmelig thriller og en allegori over
verdens ulighed, menneskers
grådighed og samfundssystemer, der fører til, at mennesker kæmper mod hinanden i
stedet for at arbejde sammen.
Den blander det bedste fra exploitation-filmens overdrevne

fokus på splat - og lavkomik
for at holde sadismen ud,
med kunstfilmens forsøg på
at sætte tanker i gang og gøre
karakterer mindeværdige.
Elendigheden
begynder,
da den midaldrende mand
Goreng vågner op i noget, der
ligner en fængselscelle. Han
ser grå betonmure til alle sider og i midten af rummet:
Hullet. Kigger han op, ser han
endeløse celler. Kigger han
ned, ser han flere celler.
I den anden nede af rummet står den ældre herre Trimagasi. Han slikker sig om
munden, spytter, kigger intens som en anden Anthony
Hopkins i 'Ondskabens Øjne'.
Trimagasi har levet 10 måneder i cellerne. På de øverste
niveauer, hvor måltiderne er
en fest, og de nederste, hvor
der kun er glaskår tilbage på
platformen. For man bliver af

og til forflyttet om natten.
Han fortæller straks Goreng
en lang offbeat anekdote om
en reklamekniv, i bedste Tarantino eller Scorsese-stil. Jo,
han har overlevet. Ved at spise
menneskekød. Goreng er her
frivilligt. Han har tilmeldt sig
for at få fingre i et certifikat,
og har et eksemplar af klassikeren 'Don Quijote' med. Nu
skal han kæmpe sin egen ridderlige kamp.
Det er ikke en kamp for de
sarte. Vi ser blod, lort, indvolde og menneskehud i instruktør Galder Gaztelu-Urrutias
debutfilm. Han har tidligere
produceret spanske gysere
som 'El ataúd de cristal' og 'La
Casa del Lago'.
Undervejs møder vi flere
spændende karakterer. Den
fandenivoldske mor, Miharu,
der på samuraisk vis springer
fra celle til celle for at finde

SE FILM PÅ GRAND HJEMMEBIO

På hjemmesiden grandhjemmebio.dk/ har
Grand Teatret i København lagt deres film ud til
streaming. Her kan man leje de seneste års fremragende film som 'Les Miserables', 'The Sisters
Brothers', 'Mit Børnehjem i Kabul' og 'The Handmaiden'.

sin datter og undgå at blive
voldtaget og ædt. Den queeragtige kvinde Imoguiri, der
selv har sendt folk i tunnelen
og har sin gravhund med på
skødet. Og Baharat, en parodi
over en stammekriger.
Kapitalismekritikken er ikke
så klog som Lars von Triers
filosofiske forsøg i film som
'Antichrist' og 'The House
that Jack Built', men selve den
dystopiske ide om tårnet og
menneskers opførsel heri er
fængslende og et godt setup
for både sjove, grænseoverskridende og tankevækkende
scener.
Og en dag beslutter Goreng
og hans nye cellekammerat
at gøre noget ved tingene. Lad
blodbadet begynde.
Anders Højberg

SHIRLEY KNIGHT ER DØD

Skuespilleren Shirley Knight er død 83 år gammel.
Hun blev et stort navn i 60’erne. Folk vil huske
hende for film som 'Ungdoms Søde Fugl', 'Det bli'r
ikke bedre', 'Flygtig som Regnen' og 'Dutchman'.
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Støtte til de gamle
• Især den ældre del af befolkningen risikerer at lide af ensomhed under coronakrisen.
Seks partier på Københavns
Rådhus har indgået en aftale,

der i alt giver omkring 40 mio.
kr. til forebyggelse af ensomhed blandt ældre på plejehjem,
for borgere i hjemmeplejen og
i ældreklubberne.
Aftalen giver mere fast per-

sonale og flere aktiviteter på
plejehjemmene. De
ældre
får adgang til flere tablets og
hjælp til at kommunikere med
familien. Den samme mulighed for digital hjælp gives også

ældre borgere i hjemmeplejen,
samtidig med, at kommunen i
samarbejde med civilsamfundet, laver en målrettet indsats
overfor dem, der er i særlig risiko for ensomhed.

Analytiker i en corona-tid:

”Nogle synes da også, jeg er en klaphat”
I Nordhavn bor DR’s politiske analytiker, Jens Ringberg. Vi har mødt ham på en af hans sjældne fridage for at høre, hvordan hans arbejdsliv ser ud for tiden.
Af Marie Varming
• Den 6. marts ændrede DR’s
politiske analytiker, Jens Ringbergs, arbejdsliv sig. Fra da af
handlede alt nemlig om corona.
"Men sådan er det jo for alle
DR’s
nyhedsjournalister,"
smiler den 59-årige journalist
og Nordhavns-borger.
For ham som journalist er det
en historisk tid at gå på arbejde
i.
"Vi taler tit om at lave andre
historier end corona, men der
er jo ikke andre. Jeg har været
journalist siden 1987, og det er
den største historie, jeg nogen
sinde har arbejdet med. Jeg
kan i hvert fald ikke huske så
lang en periode, hvor jeg kun
har skrevet om én ting. Og folk
derude følger jo med. Det er
næsten lige så høje seertal som
i monopoldagene," siger Jens
Ringberg, som ofte arbejder
hjemmefra, når han analyserer
live fra Sandkaj til TV-Avisen.
"Nogle tror, at jeg står ude foran DR-byen, når jeg bliver
interviewet live hernede om
aftenen", siger Jens Ringberg.
"Måske ligner de to områder
hinanden, men her er altså flot
om aftenen."
Ud af Spejlsalen
Corona-krisen har givet nogle
helt nye arbejdsbetingelser og
deraf affødte spørgsmål fra
seerne.

"Pressemøderne har givet
meget diskussion. Egentligt
er pressemøder jo tænkt som
pressens arbejdsredskab, men
pludselig er de snarere blevet
en del af det offentlige beredskab," forklarer han og tilføjer,
men en slet skjult ærgrelse:
"Vi journalister er endda røget
ud af Spejlsalen. Og da vi
røg ud, begyndte politikerne
at kigge ind i kameraerne.
Pressemøderne er ikke pressemøder længere."
Seerne har fået et direkte indblik i, hvordan samarbejdet er
mellem politikere og journalister, og det kan give hug.
"Mange sidder og bliver irriterede over journalisterne.
De synes, vi stiller de forkerte
spørgsmål eller er alt for negative. Nogle synes da også, jeg er
en klaphat", siger han og finder
sin telefon frem og leder lidt.
"Her er én", siger han og læser
højt.
"Du er helt ude af trit med befolkningen med din negative
tilgang på pressemøderne,"
læser Jens Ringberg op fra telefonen med et smil.
Han kan ikke huske præcist
hvilket spørgsmål, der affødte
den svada fra en seer, men det
havde noget at gøre med, hvorfor der ikke er engangshandsker i supermarkeder. Dét reagerer seerne på.
"Jeg har for eksempel også
spurgt på et pressemøde, hvorfor man ikke lukker hele landet

ned. Det er jo ikke fordi, jeg
synes, man skal gøre det, men
fordi jeg synes, politikernes
svar er interessant," siger han
og tilføjer med et suk:
"Man må da håbe, at vi snart
vender tilbage til de almind-

elige pressemøder."
Det, han gerne vil have ud af
politikerne, er svar på, hvad
deres foranstaltninger betyder for helt almindelige mennesker.
"Derfor spørger vi for eksempel ofte: Hvad er en stor forsamling? Betyder det, at folk
skal aflyse deres bryllupsfest?"
Han har selv haft det inde på
livet, for Skærtorsdag kunne
hans forældre, som bor på
den fædrene gård lidt uden for
Brønderslev, hvor Jens Ringberg er vokset op, have holdt
diamantbryllup.
"Det var en fest for 70-80 mennesker, der blev aflyst," siger
han ærgerligt.
Ikke en kommentator
Jens Ringberg voksede op på
gården, men har siden blandt
andet boet i Nivå sammen med
sin kone, som han har to døtre
med. Men for fire år siden flyttede de til Nordhavn, mens det
hele stadig var én stor byggeplads.
"Vi er glade for Nordhavn og
især for beliggenheden. Jeg har
nemt ved at komme til Borgen," siger han om Christiansborg, som er hans primære arbejdsplads.
Jobbet er analytiker, pointerer
han med stor alvor.
"Jeg er ikke politisk kommentator, for det findes ikke på DR.

Folk betaler jo ikke licens for at
høre min mening. Jeg prøver
at lægge snittet et andet sted.
Jeg siger ikke, hvem der 'vandt'
en debat. Jeg taler hellere om,
hvad det politiske problem er
i for eksempel tidlig pension.
Hvorfor er det så svært for regeringen at få igennem?"
Om tirsdagen er han 'sidekick'
på det P1-program, der hedder
Slotsholmen, og så leverer han
ellers analyser til DR på kamera og til nettet og forskellige
radioprogrammer.
"De kan sådan set ringe efter
mig hele tiden og bede mig
forholde mig til et emne."
Indimellem siger han endda
nej, når DR ringer.
"Hvis jeg ikke synes, emnet egner sig til en analyse, siger jeg
nej. Nogle gange er det bedre
at tale direkte med politikerne.
Spørgetime,
Ikea,
pressemøde, kolonihavehus
Jens Ringberg har ingen faste
arbejdstid, og hans arbejde
består primært i det, der populært hedder 'at lytte på vandrørene'.
"Min arbejdstid er 37 timer om
ugen, men jeg arbejder nok
også lidt mere end det, og politiske analyser egner sig ikke til
en vagtplan."
Arbejdstid og fritid flyder let
sammen for ham, og han har
da også kun én mailboks og én

telefon – nemlig dem, han har
fået af DR.
"Hvornår er det egentlig arbejde? Jeg følger jo stadig med i
pressemøder, når jeg har fri, og
jeg er på telefonen om aftenen.
Der er spørgetime om lidt, og
den ser jeg nok, hvis jeg altså
ikke lige kører i Ikea," siger han
og afslører, at den nye lejlighed
i Orienten stadig trænger til
lidt Ikea-hjælp.
Han elsker sit arbejde, og selv
om han denne tirsdag har ferie,
skal han nok også liger se dagens pressemøde fra Spejlsalen
nogle timer senere.
"Men
kolonihavehuset
i
Brøndby trækker også gevaldigt," indrømmer han.

1. maj 2020
Flere mindre boliger
• De seneste 15 år har Københavns Kommune stillet
krav om at nybyggede boliger
skulle være på mindst 95 kvm.
for at sikre plads til børnefa-

milierne i byen. Reglerne er
siden blevet lempet. Senest så
kravet kun galdt for halvdelen
af de nybyggede boliger. Nu
har Teknik- og Miljøudvalget
vedtaget at også bygninger

i ældre lokalplaner kan nøjes med at lade halvdelen af
kvadratmeterne gå til store
boliger. Ændringen betyder
at der kan opføres 3.500 flere
mindre boliger i byggerier

omfattet af ældre lokalplaner
f.eks. i Nordhavn. Formålet
er at skaffe billigere boliger og
møde efterspørgslen fra studerende, enlige og folk uden høje
indtægter.

Coronatanker IV
Jeg er i frivillig isolation. Jeg har da heldigvis besøg af mit barnebarn, som er her for at lave sine lektier. Jeg er kommet fra hospitalet uden men.
Jeg har lært et og andet om mig selv og sundhedsvæsenet de sidste dage. De stakkels sygeplejersker og andet personale er jo også bange for at skulle smittes.

Af Poul Gudberg,
Göteborg Plads
• Ellers synes jeg folk er helt
fine til at holde afstand og lade
være med at mødes flere end
tilladt. Det gælder dog ikke
her på Göteborg Plads, som
synes at være magnet for unge
mennesker af anden etnisk
herkomst, som i store biler
søger mod pladsen og spiller
meget høj musik fra åbenbart
potente musikanlæg. Det er
der ikke noget nyt i. Det gjorde de også før, og da forsvandt
de også så snart politiets sorte
civile bil kom forbi.
Ellers bliver her badet. Brrrh
hvor det ikke er min kop te.
Jeg vil hellere først i vandet,
når det er over 25 grader, så
det har nok lange udsigter.
Når engang jeg har trænet
nok til det, vil jeg fiske. Opleve
lysten ved at fange min mad

selv. Spise en friskfanget rødspætte. Indtil da må jeg nøjes
med at nyde udsigten her til
Pladsen og alle de mennesker,
der kan tillade sig at mødes
under Coronasømmelige former selvfølgelig.
Jeg kan undres over de store
mængder kaffe, der indtages,
hver dag. Det er selvfølgelig
godt for kaffesælgerne, der
er vel heller ikke har andet at
leve af i øjeblikket, men det er
fantastisk at se stort set hver
eneste på Pladsen med et kaffekrus i hånden og en kø foran
kaffebutikken.
Ellers er det jo åbningen af
vort samfund, som nu om
dage af en eller anden grund
er kommet til at hedde åbne
op. Hvorfor man absolut skal
have dette ekstra “op” med, er
mig uforståeligt, men det er
vel noget med, at så giver det
udtrykket større vægt, hvis
det behøves. Det vigtigste er
vel, især for de, der omfattes
af “opåbningen”, at det lykkes,

så de igen kan få deres levevej
tilbage.
Min kone og jeg har gjort,
hvad vi kan for at hjælpe de
stakkels restauratører ved at
købe mad ud af huset, hvilket
resulterede i en fantastisk gang
stegt flæsk og persillesovs fra
Buvette til min fødselsdag,
som jeg i øvrigt fejrer sammen
med Hendes Majestæt, selv
om jeg aldersmæssigt holder
mig på afstand f hende. Jeg
er ellers heldig med fejringen.
Hvert år er der flag ad libitum,
så lidt royal har man vel lov at
føle sig.
Solen skinner. Temperaturen
stiger, og der er vel kun tilbage at føle foråret brede sig
i de gamle vinterstive knogler, og spise nogle af de første
jordbær, selv om de kommer
fra lande med varmere temperaturer. Imens vil jeg sidde
og drømme om nye hvide
asparges , som imidlertid ikke
i Tyskland, hvor de nærmest er
religion, kan blive plukket pga
indrejseforbuddet. Ja, verden
er af lave – Coronalave!

Coronatanker V
Jeg er gået helt i hi. Jeg er taget til Bornholm, nærmere i Tejn, hvor vi ejer en udlejningsferielejlighed, der er ligesom ikke meget liv i den side af vores samfundsliv lige nu, så vi tænkte, når
ingen andre vil, så vil vi selv.

• Efter halvanden måned
med at kigge på Göteborg
Plads’s lyksagligheder, især
efter, at solen er begyndt at
skinne og på især væggene og
TV’et, syntes vi, at det var på
tide at prøve noget nyt, og da
der er mulighed for at blive i
bilen under overfarten, da jeg
er i højrisikogruppe i Coronasammenhæng, var en tur
hertil en klar mulighed.

Som tænkt så gjort. Ystad –
Rønne. Men det går altså til
Ystad gennem Sverige, som
også er Coronaland, men et
lidt mindre et af slagsen. Her
skal der kun være halvanden meter mellem folk, så de
hoster med mindre tryk på,
eller hvad ved jeg.
Det mærkelige er, at vi kører i
en “korridor ” fra København
til Ystad, og meningen er vist,
at man skal forblive på denne
rute, idet indrejse til Sverige
jo er begrænset, som den er
det i Danmark og der var da
også Polis, der kontrollerede
om vi havde det nødvendige

formål for indrejse, og Bornholm som bestemmelsessted,
var altså et tilstrækkeligt
veldædigt formål. Vi gjorde
nu det, da der er grænser for,
hvad en Mini kan laste, at vi
købte ind lige før færgen, og
pakkede det godt, min kone
har sort bælte i bilpakning,
og fandt ud af, at Sverige er
et billigt land at handle ind i,
det skyldes jo også den ringe
kurs på den svenske krone.
Vi regnede ud, at vi ved køb
i Sverige, havde sparet hele
400 kr. Nu er vi her på Bornholm, hvor alt ligesom andre
steder er lukket ned og kan
konstatere, via TV, at der på
Göteborg Plads er problemer
med for mange mennesker,
der er sammen. Det bliver
ved med at være sådan. Når
man har lavet en så dejlig og
smuk oase midt i Nordhavn,
vil det ske. Alle valfarter dertil i evig forvisning om, at de
i hvert fald ikke er de, der er
for mange.
Bortset fra at køre i den lokale Brugs og købe ind, er
der ikke meget, som der ikke
var derhjemme i Nordhavn,

meget man må gøre her, hvis
man som jeg er højrisikopatient. Jeg må indrømme, at
jeg er imponeret af vores
sundhedssystem. Min kone
ringede til Region Hovedstaden og sagde, at vi kom her
til Allinge ,og at jeg havde
behov for nødkald og straks
blev der etableret et nødkald
her. Jer er imponeret og tryg.
Jeg tænker mere på de andre
ældre og svagelige. Hvad med
dem? Der er lavet pakker for
alt og alle. Men synes, at de
helt svagelige er ladt tilbage
da toget kørte. Vi er ikke
friske og kan ikke tillade os
at gå ud mellem alle de raske
unge, der synger med på Coronasangene og sidder mellem hinanden eller står lidt
for tæt i køen ved kaffebaren.
Jeg kan heller ikke gå ned på
den kaj, jeg elsker og sætte
mig, for jeg bliver straks
berørt af folk, der kommer
for tæt på. Så hvad skal jeg
dog finde andet end at blive
siddende her og kukkelure.
Jeg har da heldigvis både
frisk luft og fred og ro – lidt
for megen ro måske.

SUDOKU
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Very Hard
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Previous solution - Tough
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2
The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

Af Poul Gudberg

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com
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• Danskerne vrimler ud i naturen under Coronakrisen, og
der kan ligefrem opstå trængsel ved de kendte naturperler
og i de bynære naturområder.
Naturstyrelsen opfordrer til at

man tænker i alternative steder, når man vil ud i naturen.
På www.udinaturen.dk. er der
en masse forslag til nye steder
og aktiviteter.
På Sydsjælland, Møn og Fal-

ster anbefaler styrelsen bl.a.
Tystrup Bavelse søerne syd
for Sorø, Fodsporet på Sydvestsjælland, Ulvshaleskoven
på Møn, Fortidsmindeskoven
Halskov Vænge på Falster el-

ler Hannenov-Ovstrupskoven
på Falster med det lange voldanlæg Virketvoldene fra ca. år
400.
www.udinaturen.dk

340 borede pæle skal holde Kronløbsøen på plads
I begyndelsen af maj går to store såkaldte sekantboremaskiner i gang med at bore 340 funderingspæle ned i Kronløbsøens undergrund.
Pælene skal bære en parkeringskælder under vand, som igen er fundamentet for en hel ø med seks bygnings-kroppe, tre broforbindelser og to pladser.
• Men inden sekantmaskinerne
kan gå i gang, skal der gennemføres prøvebelastningsforsøg,
som skal vise hvordan jorden
opfører sig når den bliver belastet.
I løbet af uge 17 og 18 udføres
fire trykforsøg af funderingspæle
i byggegrubens bund. Testpælen
bliver udsat for en belastning på
1200 tons.
Forsøgene er nødvendige. For de
kommende 340 pæle skal bære
en
parkeringskælder under
vand, som igen er fundamentet
for en hel ø med seks bygningskroppe, tre broforbindelser og to
pladser.
Meget sjælden operation
"Test af den type, som foregår
her på Kronløbsøen, bliver udført meget sjældent, og selve omfanget af testene er noget, man
uhyre sjældent ser i Danmark,"
siger produktionsleder Andreas
Oll fra Hercules Fundering.
I praksis opbygges en testkon-

struktion af et bjælkesystem
understøttet af stilladser, som
er bundet op på otte jordankre,
og ved hjælp af fire donkrafte,
forøges belastningen på pælen.
"Ved hjælp af måleudstyr og
forskellige instrumenter, som er
monteret på de pæle, vi bruger
til forsøgene, kan vi finde ud af,
hvor stor modstand, jorden yder
på pælen undervejs ned i dybet,"
forklarer Andreas Oll.
Dynamisk test giver genlyd
Når de statiske prøvebelastningsforsøg er afsluttet, skal der
udføres dynamiske prøvebelastningsforsøg, som foregår ved at
lade et stort faldlod falde ned på
pælen. De dynamiske prøvebelastningsforsøg finder sted i uge
19, hvor loddet vil falde cirka ti
gange pr. testpæl, og det vil give
genlyd i området, men testen vil
herefter været fuldendt, og det
nye hold af sekantboremaskiner
kan indtage byggegruben. (www.
kronløbsøen.dk)

I praksis opbygges en testkonstruktion af et bjælkesystem understøttet af stilladser, som er bundet op på otte jordankre, og ved hjælp af fire donkrafte
forøges belastningen på pælen. (Foto: Madeleine Kate McGowan/NXT).

gør op med ”brug og smid væk”-kulturen
- vælg kvalitet fremfor kvantitet

Vi har efterhånden indset at ’brug-og-smidvæk’ kulturen er skadelig for klimaet og spild af
ressourcer. Det gælder også i boligindretningen.
Og har du nogen sinde tænkt på, at et antikt møbel
er et førsteklasses eksempel på en brugsgenstand
med et uhyre beskedent miljøaftryk?
Det gælder om at købe kvalitet over kvantitet og
beholde det man køber i mange år.
Gode håndværksmæssige møbler går ofte i arv fra
ejer til ejer, og bevarer sin funktion og skønhed i
generationer, uden at tære yderligere på naturens
ressourcer - samtidig tilfører de din indretning
personlighed og historie.

Kom ind i vores showroom og find
klassiske designmøbler af høj kvalitet
der holder i generationer
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