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For cyklister og fodgængere er det med livet som indsats at komme til og fra Nordhavn. mange steder mangler helt basale faciliteter som fortov, cykelsti og trafiklys. Især i morgentimerne der kaos. Læs mere side 2.

Sejlerne frygter at
bive smidt ud

/4 Thomas laver igen

madder til truckerne

/8

Hvis Teknisk Museum rykker ind i Svanemølleværket, kan det komme til at gå ud
over sejlklubberne, som bruger udearealerne i dag, og som nu frygter for deres
fremtid. Planer om mere boligbyggeri og
flytning af et forsyningsanlæg kan betyde
at klubberne mister alle landpladser til
medlemmernes både. Det er både et økonomiske problem og et problem for det sociale liv for 8000 sejlere, mener formand.

Vi er din lokale autoriserede el-installatør
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation af stikkontakter og afbrydere
Udskiftning af måler og gruppetavler
Montering & tilslutning af belysning
Boligforeninger/boligselskaber
Fejlfinding & reparationer
Dør/porttelefonanlæg
Trappebelysning
Renoveringer
Alarm

Skal du have SO
solgt
LGT din bolig?
Vi vil gerne invitere dig på en kop kaffe og en uforpligtende snak
om dit boligsalg. Vores rådgivning er både ærlig og korrekt. Derfor har
vi de højeste realiserede meterpriser og den laveste liggetid.

Skal vi tilføje din bolig til listen?
SOLGT Dover Passage 4, 1. th.

SOLGT Fortkaj 30,6 .tv.

SOLGT Helsinkigade 29, 13. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 7. tv.

SOLGT Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT Århusgade 131A, 3. th.

SOLGT Fortkaj 30, 2/3. th.

SOLGT Dunkerquegade 1, 2. tv.

SOLGT Dover passage 2. 3.

SOLGT Sundkaj 71, 3. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 6. th.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Hold dine børn væk fra Nordhavns trafik - den er for farlig
Morgentrafikken er direkte farlig for fodgængere og cyklister ved adgangsvejene til Nordhavn. Lokal beboer frygter en tragisk ulykke og efterlyser akutte løsninger.
• Er der ingen, som vil gøre
noget?
Camilla Galesloot er dybt bekymret over trafiksituationen
hver mogen i Nordhavn. En
situation, som kan føre til alvorlige ulykker, hvis der ikke
snart gøres noget. Hun peger
bl.a. på de kaotiske forhold
omkring Sundkrogsgade, Helsinkigade og Southamptongade. Hvor store jordtransporter,
turistbusser, almindelige lastbiler, varevogne og arbejdsmaskiner alle skal frem i morgentimerne lige før skoletid.
Og alle steder mangler der
ordentlige trafiklys, fortove,
cykelstier.
"Jeg mener at Nordhavn er
uegnet for børn i øjeblikket
og det kan vi ikke være be-

kendt. Der ligger en kæmpe
skole i kvarteret med næsten
1000 elever og skolebørnenes
sikkerhed er fuldstændigt
overladt til tilfældighederne,"
siger Camilla Galesloot, som
efterlyser, at der i det mindste
opstilles nogle midltertidige
lyssignaler de farligste steder.
"Der findes både lyssignaler og
skilte på hjul som kan opstilles midlertidigt så jeg kan ikke
forstå at der ikke gøres noget.
Jeg mener at vi skylder børnene at øjeblikkeligt sørge for
at forholdene forbedres inden
der sker en tragedie Jeg har
fuld forståelse for at der bliver
bygget i Nordhavn, men vi beboere og vores børn skal også
kunne færdes trygt her MENS
der bygges."

Camilla Galesloot har udarbejdet et kort, som illustrerer
nogle af trafikproblemerne.
Hun har forgæves forsøgt at få
både By og Havn samt Københavns Kommune til at gøre
noget ved forholdene men de
giver meget vage svar om at
‘der kommer noget i det nye
år’.
"Jeg synes at det er interessant, at vi konstant får at vide
at man ikke kan gøre noget. I
Hellerup havde man en anden
indstilling til skolebørns sikkerhed: Der indstillede man
arbejdskørsel til og fra byggepladser i området ved Tuborg
Havn mellem 7.30 og 8.30 om
morgenen og igen mellem
14.00 og 15.00 om eftermiddagen", siger Camilla Galesloot.

Ved Orienten på hjørnet Helsinkigade/Århusgade er der ingen udsyn p.g.a. af opstillede brædder. En del
af Helsinkigade er helt uden fortorv og cykelsti i begge retninger. Der er ingen skiltning eller lyssignal.
(Foto: Camilla Galesloot).
BLÅ: Der er ingen lyssignaler i krydset Southamptongade/Helsinkigade overhovedet.
LILLA: Der mangler også fodgængerfelter over Helsinkigade ved Southamptongade.
ORANGE: Hjørnet Sundkrogsgade/Southhamptongade er farligt pga
de høje plader man har sat op. De blokerer udsynet og det er meget
farligt for de mange cyklister og fodgængere som står der. Længere
henne ad Helsinkigade ud for PFA er fortorvet og cykelstien i begge
retninger blokeret. Der er ingen skiltning og fodgængere samt cyklister er nødsaget til færdes på vejen.
RØD: Der er ingen cykelsti på Gluckstadtsvej i retning mod Levantkaj
og CIS. Børnene cykler på denne smalle vej sammen med tung trafik
form af store lastbiler og lign.
GUL: Der er kun en smal (ca. 150cm bred) sti i retning væk fra Levantkaj og CIS og ifølge tegninger på asfalten er den beregnet til både
cyklister og fodgængere - men kun i retning væk fra skolen.
GRØN: Sundkrogsgade: Igen mangler der både lyssignaler og fodgængerfelter så børnene kan køre over på cykelstien på Sundkrogsgade og fortsætte videre ind til Østerbro.
Der er en lille helle hvor man kan stå midt på vejen og vente. Denne
helle er bare alt for lille og cyklerne stikker ud på kørebanen. Der i
myldretiden mange mennesker som krydser på samme tid, og de kan
ikke alle stå der. Desuden er øen ret tæt på det punkt hvor vejen slår
et sving, hvilket gør at udsynet er dårligt. Der køres meget stærkt på
denne strækning.
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Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn
Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. TILBUDDENE GÆLDER 12. NOVEMBER - 18. NOVEMBER 2019.
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Tegn et logo til Nordhavn
Lokalhistoriske Forening
• Nordhavns Lokalhistoriske
forening er en nystartet forening med det formål at sætte
Nordhavns historie i centrum.

Nu kan man deltage i en konkurrence om et gratis medlemskab ved at tegne et logo til
foreningen.
"Vi forestiller os, at kobberkuplen, som sad på toppen

af en bygning for enden af
Sandkaj skal indgå som iøjnefaldende bestanddel," siger
formanden, Jan Vestergaard.
Kuplen blev nedtaget og forsvandt i 2012. I samarbejde

med By & Havn fik foreningen
købt og fragtet kuplen tilbage.
Nu afventer den på restaurering og opsætning et centralt
sted i Nordhavn.
I forbindelse med konkurren-

cen tilbyder foreningen også
gratis foredrag om Nordhavns
historie.
Logoforslag sendes til formand Jan Vestergaard på mail
javc@dadlnet.dk

Sejlklubber frygter for fremtiden
Hvis Teknisk Museum rykker ind i Svanemølleværket, bliver der mangel på plads til et forsyningsanlæg.
Det kan komme til at gå ud over sejlklubberne, som bruger udearealerne i dag, og som nu frygter for deres fremtid.
Af Marie Varming
• 60 både ligger lige nu på
Kulpladsen foran Svanemølleværket. En enkelt bådejer går
og reparerer lidt i efterårskulden, men ellers er der ikke en
sjæl at se på den tætpakkede
plads.
I fremtiden bliver det anderledes. By & Havn har meddelt
sejlklubberne Frem og KAS,
som deler Kulpladsen, at de
skal bruge pladsen til noget
andet. Det sker samtidig med,
at By & Havn samt Teknisk
Museum arbejder på ambitiøse planer for et nyt, stort
teknisk museum i det gamle
Svanemølleværk.
Det vil få store konsekvenser
for sejlklubberne i området,
hvor omkring 8000 medlemmer har deres fritidsliv.
”Vi er afhængige af at have
pladser til vores både i vandet men også på land. For det
første tjener vi penge til klubberne på at leje pladserne ud.
Desuden er pladserne vigtige sociale samlingssteder for
medlemmerne. Det er her vi
opbevarer vores grej og fortæller røverhistorier,” forklarer formanden for KAS, Jon
Bundesen.
Lige for tiden har KAS to landpladser. Deres egen landplads
til småbåde er placeret ved
Fiskerihavnen ude på Nordhavn. Dertil kommer Kulplad-

sen, som de deler 50/50 med
Sejlklubben Frem, og som er
beregnet til de store både. Det
er Kulpladsen, som måske bliver inddraget. Nogle mener, at
By & Havn vil bruge pladsen
til at bygge boliger med havudsigt. En lokalplan er på vej
for netop Kulpladsen, hvor der
måske gives byggemuligheder
til By & Havn.
Slut med Frem?
Sejlklubben Frem vil blive ekstra hårdt ramt.
Når Svanemølleværket rømmes, skal HOFOR nemlig
bygge et mindre spidsbelastningsanlæg i området, og det
bliver formentligt på den landplads, som Frem har ved siden
af Svanemølleværket. Det vil
betyde, at Frem slet ikke har
nogen landplads.
Det bekymrer naturligvis især
Frem.
”Vi synes, det er forfærdeligt,
at man vil ødelægge en gammel sejlklub,” siger Susanne
Kristensen, som er bestyrelsesmedlem i Frem.
”Hvis bådene kommer for
langt væk fra vores klubhus,
vil der ikke være samme liv
omkring klubhuset og vores
restaurant, og så vil medlemmerne vælge en anden klub,”
frygter hun.
At Frem måske må dreje nøglen om, kan få konsekvenser
for hele havnen.

”Vi er afhængige af at have pladser til vores både i vandet men også på land. For det første tjener vi penge til klubberne på at leje pladserne ud.
Desuden er pladserne vigtige sociale samlingssteder for medlemmerne. Det er her vi opbevarer vores grej og fortæller røverhistorier,” forklarer
formanden for KAS, Jon Bundesen.

”I det øjeblik vores klub ødelægges, vil det gøre noget ved
hele havnen, for havnen er ejet
af os og to andre sejlklubber.
Vi frygter simpelthen, at hele
havnen kollapser,” siger hun.
By & Havn håber
Susanne Kristensen håber, at

Nederst på billedet ses Svanemølleværket og umiddelbart foran det ligger en af landpladserne (kulpladsen), som deles mellem Københavns Amatør Sejlklub (KAS) og Sejlklubben Frem. Frem har desuden nogle
landpladser til venstre for Svanemølleværket. Sejlklubben kan således risikere at miste alle sine landpladser.
(Krak).

By & Havn og HOFOR finder
en anden løsning for spidsbelastningsanlægget, når det
ikke længere kan være i Svanemølleværket. Hvis det ikke
skal optage Frems landplads,
er en anden løsning, at det
bygges på den grønne tange,
der ligger mellem roklubberne

og Strandvænget.
Hos By & Havn er man i gang
med at kigge på mulighederne.
”Hvis den kommende lokalplan giver os mulighed for
at bygge på Kulpladsen, har
vi lovet sejlklubberne en erstatningsplads et andet sted
i Nordhavn. Desuden er vi i

dialog med sejlerne, Københavns Kommune og HOFOR
om en alternativ placering af
spidsbelastningsanlægget, så
vi ikke behøver bruge Frems
arealer, som i dag er ejet af
kommunen,” siger Per Schulze, som er udviklingschef i By
& Havn.

14. november 2019
Pris til Konditaget Lüders
• Konditaget Lüders var blandt
medaljevinderne, da der forleden blev uddelt priser for internationale sports- og fritidsfaciliteter. IOC/IALS priserne

uddeles af IOC (Den internationale Olympiske Komité), IAKS
(International Association for
Sports and Leisure Facilities) og
IPC (International Paralympic
Committee). Prisen blev uddelt

ved et stort gallaarrangement i
Köln. Lüders fik en sølvpris for
at levere et nyt perspektiv på,
hvordan og hvor man kan placere rekreative faciliteter i byer.
IOC/IAKS prisen uddeles hvert

andet år, og bliver betragtet som
verdens fornemmeste pris inden for sportsbyggeri. I alt konkurrerede 98 projekter fra alle
kontinenter.

Hvad skal der ske i Svanemølleværket?
Der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for området ved Svanemølleværket. Men Teknisk Museum ønsker at flytte ind i det gamle værk.
Og det er en ide, man synes godt om i By & Havn.
• Svanemølleværket er tegnet
af arkitekt Louis Hygom. Værket har produceret elektricitet
og varme til hovedstaden siden
1953. Men dampturbinen i den
store hal har ikke produceret
strøm siden 2012. I dag produceres der kun fjernvarme til
6.000 københavnske husstande
i spidsbelastningsperioder. Det
tages f.eks. i brug på de kolde
vintermorgener, hvor vi alle
sammen skal i bad og lave
kaffe. Det lille forsyningsværk
kører værket på naturgas og
fjernstyres fra Ørsteds værker i
Avedøre eller fra H.C. Ørstedværket i Sydhavnen.
Danmarks Tekniske Museum,
Dansk Industri og Håndværkerforeningen København lancerede i januar planen om at
skabe et nyt Teknisk Museum
i kraftværket. Visionen er at
præsentere én sammenhængende historie om teknologi,
industri og videnskab som
grundlaget for det moderne
højteknologiske samfund.
I 2030 skulle Ørsted efter

planen overdrage værket kvit
og frit til udviklingsselskabet
By & Havn, som ejer grunden
og alle de tilstødende arealer.
Men By & Havn og Ørsted
har nu indgået en betinget
købsaftale, hvor det 22.000
kvadratmeter store værk for
et endnu ukendt beløb kan
overtages allerede i 2023. Indtil
da skal det undersøges, om
Svanemølleværket er velegnet til at rumme Danmarks
Tekniske Museum.
Desuden skal By & Havn finde
på en måde at få indtægter ud
af den øvrige del af værket.
For det enorme værk kan
rumme mere end et Teknisk

Museum.
”Der er ønske om både museum og andre udadrettede
aktiviteter til københavnerne.
Det kan for eksempel være
teknologi og kreative interessenter, der skaber løsninger
for fremtiden, men det har vi
ikke lagt os fast på endnu,” siger Per Schulze fra By & Havn.
”Men vi tænker, det skal være
et sted med åbne døre og et
sted, man bliver klogere af
at være. Det kunne være for
statslige institutioner, virksomheder eller NGO’er,” forklarer udviklingschef i By &
Havn, Per Schulze.
(Fotos: Peter Sørensen)

DET SIMRERS JULEFROKOST
2019
Serveres hver dag kl 11:30 – 21:00 Fra 1. november til 31. december

Marineret sild og hjemmelavet karrysild med rødløg og kapers
Æg med rejer og estragonmayo
Røget færøsk laks med syltet fennikel
Confiteret and med hjemmelavet rødkål
Hjemmelavet rillette af and og gris med cornichoner
Hjemmelavet hønsesalat
Grønkålsalat med løg, æble og valnødder
To slags ost med sennepsoliven
Ris a la mande med kirsebærsauce
298 kr/person

JULEFROKOST
2019

2-45 personer Fadservering ved bordet
Kun mod forudbestilling
Reservér på 35553141 eller på spisehus@detsimrer.dk
Melchiors Plads 3, 2100 København Ø
www.detsimrer.dk
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Metrotog med havudsigt

Daginstitution i Orienten

• Testkørslen på Nordhavnslinjen M4 er nu så småt ved at gå i gang, og vi fangede det første tog, da
det i mandags ankom til linjens endestation Orientkaj, som bliver den eneste nye højbanestation i
Københavns metronet.
Nordhavnslinjen kommer i 2020 til at køre fra Orientkaj og Nordhavn til Østerport, hvorefter linjen vil dele tunnel med Cityringen M3 frem til København H. Dette betyder også, at når testkørslen
for alvor intensiveres vil testkørslen på Nordhavnslinjen i perioder komme til at påvirke Cityringens drift om natten. I 2020 bliver det sydligste stop København H. Men I 2024 kører M4 helt til Ny
Ellebjerg, før turen går retur til Orientkaj. Foto: Jacob Vimpel

• Københavns Kommune har udsat åbningen af daginstitutionen i Orienten i Sassnitzgade til starten af 2020. Oprindeligt var det planen at Orienten skulle stå færdig i slutningen af i år.
Institutionen Børneflokken Nørre Allé flytter ind i Orienten 27. januar 2020. Fra 3. februar optages
der børn fra ventelisten. På samme tid vil der også blive oprettet en børnehavegruppe. Pladsanvisningens venteliste hertil åbner 9. december 2019.

Supersjov Halloween i Nordhavn
• Beboere, forretninger og besøgende holdt en supersjov Halloween i Nordhavn 31. oktober. Op til
dagen var der inviteret til en græskarkonkurrence med flotte præmier hos MENY. På selve dagen
var der over 35 'stoppesteder' med slik, skyggeteater, photobooth, piratlege og over 500 mennesker
på gaden. Halloween i Nordhavn var arrangeret for tredie år i træk af beboere i Provianthuset.
Nemlig på newyorkeren Shouka, kunstkritikeren Katya, ex-marine Frank og Gry Salling Larsen.

Nordhavns eneste fodboldbane er fortid
• Grusbanen i krydset ved Helsinkigade og Glückstadtsvej er fortid. Den skal bruges til parkering,
men By og Havn kan ikke love FC Nordhavn nye baner.
Fodboldentusiasmen fejlede ellers ikke noget hos FC Nordhavn, da Nordhavn Avis var på besøg
for en måneds tid siden. Selv om de kun havde en mindre grusbane at spille på, var der åbent hus i
klubben hver lørdag formiddag til stor fornøjelse for Nordhavns børn og deres forældre. Det er slut
nu, for By & Havn skal bruge området til parkering.
”Det har hele tiden været aftalen, at arealet kun var til låns,” siger Per Schulze, som er udviklingschef i By & Havn.
”Men derfor kan de selvfølgeligt godt være ærgerlige over at miste det. Derfor prøver vi nu at finde Vi sender et par gange om måneden.
noget andet til dem,” siger han.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Er det ikke lidt kedeligt at erstatte en fodboldbane, som giver liv til området, men en kedelig parkeDine oplysninger videregives ikke til nogen som
ringsplads?
”Det vil nogen sige, jo, men der er mange i området, som synes, det er endnu mere kedeligt at køre
rundt og rundt efter en parkeringsplads om aftenen. Derudover stiller kommunen krav til, at der
skal være et vist antal parkeringspladser, og da det er yderst begrænset, hvad vi har af pladser, er
det fodboldbanen, der må vige.”
Stiller kommunen ikke også krav til, at der skal være sportsfaciliteter i et boligområde?
”Nej, der er ingen krav, men kommunen har selvfølgelig nogle ambitioner på området, og vi hjælper gerne til med for eksempel at give beboerne midlertidige rekreative områder. Vi håber på både
midlertidige løsninger men også på sigt en park, der både får plads til drageflyvning, solbad og
boldspil, men folk kommer nok til at cykle lidt derud,”
siger Per Schulze.
Nordhavn
Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi
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i din mailboks

Får din
nabo
avisen?

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
helst.

er igang
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede ejendommens bestyrelse
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk

c

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.

Kom til
housewarming i
skurbyen
på byggepladsen
i Kronløbsbassinet

Kære naboer til Kronløbsbassinet
Vi er flyttet ind i vores nye skurby på byggepladsen og vil gerne invitere jer på et let
traktement søndag 24. november kl. 13-14.00.
Vi ruller en kaffevogn og pandekagevogn ind
på pladsen og byder på en snak om byggeriet
med de medarbejdere, der har deres daglige
gang på pladsen.
Vi vil benytte lejligheden til at fortæller om
den spektakulære byggeopgave, der vil være
jeres nabo frem til 2023.
Indgangen til pladsen finder I på Sundkaj
foran vores skurby.
Kig forbi til en pandekage, en kop kaffe og en
snak om byggeriet. Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
NCC’s projektteam på Kronløbsøen

www.kronløbsbassinet.dk
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Startskud
for Svanemølleholmen
• Politikerne i Økonomiudvalget i Københavns Kommuneder har i denne uge vedtaget
en startredegørelse for Sva-

nemølleholmen i Nordhavn,
så der kan laves lokalplan for
området.
Oprindeligt var området udset til boliger, men nu skal
der bygges kontorer for bl.a.

Nykredit og AP Pension. Byggeriet skal være på hele112.500
etagekvadratmeter og have 30
meters højde. Desuden skal
der anlægges en park, Kranparken, og en træbrygge langs

vandet. I dag er området ikke
en holm, så der skal også anlægges kanaler rundt om
byggefeltet. Nykredit ønsker
at begynde byggeri allerede i
starten af 2020.

”De skal jo have noget at spise, truckerne”

Kaffebaren Havnelyst i Nordhavn har fået ”akut gennemtræk”, og er ved at blive revet ned. Men Thomas Helgesen fortsætter med at dele håndmadder ud i Nordhavn – nu fra en foodtruck med h
Af Marie Varming
• I 14 år var Thomas Helgesen indehaver af Truckstop
Havnelyst i Nordhavn. Den
røde træbygning på hjørnet
af Sundkrogsgade og Skudehavnsvej. Et nærmest legendarisk sted med håndmadder,
brusebad og kolbekaffe.
”Men der er kommet gennemtræk i kaffebaren,” som
Thomas Helgesen siger med et
smil. For Havnelyst er for nyligt blevet indhegnet og skrællet, for på sigt at blive jævnet
med jorden og omdannet til
andre menneskers domicil.
Så Thomas smuttet. I dag er
han flyttet mindre en 100 meter væk – tættere på vandet –
og nu på hjul.
”Jeg vidste jo godt, hvad klokken havde slået, så jeg spurgte
en af mine kammerater, om
han ikke ville købe en mad-

vogn, og her er jeg daglig leder
nu,” siger han stolt.
Der var da også et par måneder, hvor truckerne i Nordhavn måtte køre sultne videre.
Havnelyst lukkede i august,
men Thomas var først klar
med sin foodtruck 1. november.
Han har selv revet alle skabe
og bad ud af den gamle mandskabsvogn, lagt nyt gulv, malet
og skåret et stort hul i den ene
væg, hvor køledisken kunne
komme ind gennem.
Deller og torskerogn
Menuen er nogenlunde den
samme. Håndmadder i massevis og lune deller, som Thomas
steger på et gasblus i hjørnet af
vognen.
I den anden ende af vognen
har han indrettet sig med spisebord, et lille tv og kaffe på
kanden. Han får ikke lov at

sidde der længe, før en kunde
kommer i rask trav mod vognen.
”To deller. Det har du vel,”
spørger manden – lidt bekymret - på syngende jysk.
Thomas skæver over mod panden og nikker.
”Jeg skal også have to med æg
og bacon, to med kartoffel og
en torskerogn,” siger manden,
mens Thomas med kyndig
hånd pakker madderne fint i
madpapir og runder af med at
sætte en husmoderlig elastik
om den nærende madpakke.
”Hav en god dag og kør forsigtigt,” siger Thomas efter manden, som han siger til alle sine
kunder.
Op og smøre 150 stykker mad
”60% af dem er truckere. De
resterende 40% er håndværkere fra området,” siger Thomas
mellem ekspeditionerne.

Bonderøven kører på fjernesynet, men Thomas får ikke en
ledig stund til at se på det.
Han har været oppe ved femtiden i morges for at smøre halvanden hundrede stykker mad.
Alle
franskbrødsmadderne
med ost er gået sammen med
blot fire kopper kaffe to go. Fra
formiddagen og fremefter går
alle stykker smørrebrød på
rugbrød hurtigt.
Kunder i arbejdstøj
Men hvis Nordhavns kulinariske udbud mest er kendt
for sushi, gourmet og glutenfrie avocadomadder, så skiller Thomas’ madtruck sig ud.
Markant!
”Truckerne tager ikke de højtbelagte madder,” siger Thomas
og peger på et par madder,
som har fået et tag af kartoffelsalat på en bund af frikadelle

med en agurkerytter ovenpå.
”De kan ikke sidde og spise
dem i bilen. Men skinkesalat
er altid den, der går hurtigst.
Og sylte, når vi får dem i november.”
Faktisk er truckerne lidt kræsne, når det kommer til stykket.
”Du tror, det er løgn, men jeg
får klager, hvis der er kerner
i rugbrødet, og det sundeste,
jeg kan sælge, er en pastasalat,
men så skal der også være to
lag kylling i den,” siger Thomas.
Økologi ville blive betragtet som en joke i trucken, og
farvestoffer er de heller ikke
bange for. Tvært imod.
”Kødpølse i dag er jo ikke så
lyserød, som den var engang.
Men jeg har faktisk lige fået en
ny kødpølse, som er helt vildt
lyserød. Rigtig giftig. Du kan
tro, den ryger hurtigt,” griner
Thomas.

”

havudsigt.
Har du en rullepølse med rå
løg?
Strømmen går et sekund, da
generatoren ikke kan følge
med, men Thomas bemærker
det knap nok. Han rejser sig
igen ved synet af en lastbil, der
nærmer sig og lægger an til en
parkering.
”Har du rullepølse med rå
løg,” siger en arbejdsmand
med en dialekt, der ville få
Spacy fra 'Midt om natten' til
at lyde provinsiel.
Ligesom de fleste andre kunder i Thomas’ madvogn er han
i neonfarvet arbejdstøj. Det er
et klientel, Thomas kender og
kan lide.
”Jeg er selv gammel brolægger,
men da knæene begyndte at
gøre ondt, stoppede jeg.”
Det var jo ikke Noma
Han kendte en, der arbejdede

i Truckstop Nordhavn eller
Havnelyst, som den lille røde
beværtning hed. Den overtog Thomas så for 14 år siden,
og her gik han i gang med at
brygge kaffe og smøre håndmadder til den store guldmedalje.
”Kaffebaren var hyggelig, men
det var jo også noget gammelt
lort. Det var jo ikke Noma eller Baresso. Der var kun én
slags kaffe, og den kostede
10 kroner. Men det havde sin
charme, og hvis man vil opleve ægte smørrebrød i København, så skal man komme
her i stedet for at gå ind til Ida
Davidsen,” siger Thomas, som
tager 15 kroner for et stykke
mad.
”Jeg ville miste mange kunder, hvis jeg satte prisen op til
17 kroner. Truckere kan godt
lide, når det er billigt,” siger
han.

Domicil på vej
Omsætningen er dog gået gevaldigt ned, siden Thomas fik
hjul under forretningen.
”Men jeg skal sgu nok komme
tilbage. Jeg har sans for det,”
siger han og rører to sukkerknalder ud i sin kaffe.
”Og de skal jo have noget at
spise,” siger han og kigger ud
på parkeringspladsen foran,
hvor truckere, ankommer,
parkerer, spiser og kører igen.
Faktisk er det afgørende faktor, hvis man vil have succes
med at sælge mad til truckere,
at de kan parkere.
”Det var derfor, jeg ville ligge
her. Jeg ved gennem 14 år,
at truckere kun handler der,
hvor de kan parkere. Det kan
de her. Kan du huske Skipperhytten,” siger han og peger op
imod Svanemøllehavnen, hvor
Skipperhytten lå i mange år.

”De begyndte at sælge truckermadpakker for nogle år siden. De solgte ikke en eneste,
fordi truckerne ikke kunne
parkere foran stedet,” husker
Thomas med en hovedrysten.
Intet varer ved i Nordhavn
Vinden rusker i vognen,
Dannebrog blafrer ihærdigt
udenfor, og strømmen går
igen mindre end et sekund
og minder om, at intet holder
for evigt. Specielt ikke i Nordhavn. Området, hvor Thomas’
vogn står nu, skal også bebygges en dag, når resterne af
Havnelyst og smeden overfor
er helt væk.
”Når der skal bygges her, triller jeg derover,” siger han og
kigger længere hen ad Kalkbrænderiløbskajen.
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KULTUR I BYEN
Fremover bringer vi en kort gudie til aktuelle kulturtilbud 'inde' i København.
Ballet-premiere: BLIXEN
Det Kgl. Teater har barslet med en helt ny ballet, hvor solodanser
Gregory Dean har lavet koreografi over Karen Blixens liv, til musik
af Claude Debussy og med spektakulær scenografi af Jon Morrell.
I denne fortællende ballet oprulles Karen Blixens livs-historie
fra hendes opvækst på Rungstedlund til det meget anderledes liv
på kaffefarmen i Kenya.
I tredje akt sluttes ringen, og vi er tilbage på Rungstedlund, hvor
hendes forfattertilværelse tager form.
Det er livet mere end litteraturen, der er fokuseret på, men sådan som Karen Blixen mestrede selviscenesættelsens kunst, er
hendes livsfortælling med dens op- og nedture i sig selv en god
historie.
Balletten opføres på vekslende datoer sæsonen ud.
www.kglteater.dk

Af Elisabth Frank-Rasmussen
Bogforum – et læsereldorado
Bogforum 2019 i Bella Center i Ørestad er et eldorado for alle,
som er til ny dansk og udenlandsk litteratur, fagbøger, inspirerende kogebøger eller er nye højtlæsningsbøger til børnene. Og vil
man bare i al almindelighed orientere sig og lade dig inspirere,
er programmet fyldt med forfattersamtaler, debatter og mange
andre aktiviteter.
Man kan f.eks. starte med uddelingen af den prestigefulde debutantpris og derefter lægge sin egen rute gennem det alsidige program.
Har man børnene med, er der et særligt Børnebogsforum med
familieaktiviteter. Her er altid mange mennesker, men efter at
begivenheden er flyttet fra Forum til Bellacenteret har det taget
lidt af for trykket .
Bogforum 2019. Bella Cenmter. 15. – 17. november.
www.bogforum.dk
SMK Akademiet
På Statens Museum for Kunst giver man nu de besøgende en
mulighed for at blive meget klogere på den udstillede kunst.
I forbindelse med efterårets store Guldalder-udstilling, Dansk Guldalder – Verdenskunst mellem to katastrofer, har man
oprettet et SMK Akademi – en forelæsningsrække, hvor udstillingens temaer uddybes og perspektiveres. Foredragsholderne
er eksperter på hvert deres felt, så man kan være sikker på at
få præsenteret opdateret viden. Vi får f.eks. et kig ind i værkstedet via kunstnernes skitsebøger, andre foredrag fokuserer
på folkelig humor i malerierne, på 'opdagelsen' af Jylland (det
såkaldte ”københavneri” er ikke et begreb forbeholdt det 21. århundrede!), og man får også indblik i bagsiden af idyllen, når
emnet er Danmarks rolle som kolonimagt.
Forelæsningsrækken er et fint tilbud til den udstillingsgæst, der vil vide mere.
www.smk.dk

Christmas kickstart at Øbro Jagtvej Library
Family Club, Kultur Ø and International House are pleased to invite families with children to kickstart a festive Christmas season the Danish way at Øbro Jagtvej Library.
• The library will be buzzing with Christmas vibes and
there will be decorations,
Christmas tree and fun activities.
At our cozy Christmas workshop, we'll start out by taking
a little peek into the North
Pole when kids will do their
own Christmas decoration - a
vignette of the snowy North
Pole. After snacks and enjoying the Christmas spirit,
its time to move those little
feet when Monkey KBH will
make sure we end the day on
a "high" note.

Additionally in the spirit of
Christmas there will be cookies and elderflower cordial for
those who desire it. The event
is open for all - but suitable for
the age of 4-10.
Program For The Day:
10.00-12.00 A Peek Into The
North Pole Workshop.
12.00-13.00 Open Workshop
(Christmas Decorations)
11.00-12.00 Christmas Cookies And Elderflower Cordial.
12.15-13.00 Christmas Dance
And Drama Workshop

Practical Information:
Where: Øbro Jagtvej Library,
Children's Section Ground
Floor.
When: Saturday 7th of December.
TIme: 10:00 -13:00.
Tickets: Free (please book for
children and parents participating).
The event is a collaboration
between Kultur Ø, The Copenhagen Libraries Family
Club and International House
Copenhagen, along with support from Arki Kiddos and
MonkeyKBH.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

DIN ANNONCE HER?
_______
6 spalter x 365 mm helside
Introduktionspris 1999,kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040
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Alle lyskæder er afhentet
• Bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret viderefører traditionen med vinterbelysning
i Århusgadekvarteret. I år
kommer der til at være belys-

ning i træerne langs Sandkaj
og i lommeskoven ved Antwerpengade. Træerne tændes i slutningen af november.
Beboere kan i den forbindels
afholde evt. arrangementer i

forbindelse med tændingen.
Skriv til grundejerforeningssekretariatet på: info@gfsnordhavn.dk.
Sidste år indkøbte GF Århusgadekvarteret 100 lyskæder,

som blev givet gratis til områdets beboere. I år blev der
udleveret 250 lyskæder til altanerne. Alle lyskæder er afhentet nu.

Voxpop: Hvor går grænsen for Nordhavn?
Nordhavn Avis uddeles i hele Nordhavn – og lidt til. For et er hvor postvæsnet synes, grænsen går. Et andet er hvor folk føler sig som en del af Nordhavn. Hvad synes de omkring Amerika Plads?
Af Marie Varming

Klaus, indehaver af Velo House, Amerika Plads
Det her ER Nordhavn, og det er også derfor, jeg kalder mig hele Nordhavns cykelbutik. Jeg ved godt, at der er andre cykelbutikker, men de
varer ikke ved. Jeg synes, Nordhavns grænse går ved Lagkagehuset i den
ene ende og PFA-krydset i den anden.

Jeanette, bor på Amerika Plads
Jeg synes, det er både/og. Men jeg synes faktisk ikke, det er en del af
Nordhavn, nu du spørger. Jeg har boet her ude i 13 år, hvilket er længe
inden Nordhavn blev bygget. Når folk spørger, hvor jeg bor, plejer jeg
at sige ”Østerbro”.

Lise, arbejder på Dampfærgevej
Jeg synes, vi ligger i Nordhavn, selv om jeg kan forstå, at postnummeret
ikke er Nordhavn. Men vi ligger afsides herude, ligesom resten af Nordhavn gør, så det føles ikke som en del af Østerbro. Mange tror, at det er
Nordhavn, så det ville give god mening, hvis det var.

Model United Nations (MUN)
Model United Nations (MUN) is an academic activity which helps students be aware of current world issues and teaches practical approach to diplomacy.
Af Krish Bhatia
• Model United Nations, the
program is in the form of a
workshop that requires a variety of skills which include
but are not limited to debating, writing, critical thinking, teamwork, and leadership
skills. The purpose of this program is to engage students and
allow them to have an opinion
about current-world issues.
CIMUN was a MUN conference hosted by the Copenhagen International School, Nordhavn. The conference lasted
three days. More than 150
delegates showed up, with the
majority being from Denmark.
The central theme of the conference was borders, and the
goal was to understand the definition of borders. All participants were divided into a committee. Each committee topic
was carefully picked, to ensure
that in the end, we would
hopefully be able to answer the
question: What are borders?
Committees and voting
On the first day of CIMUN, the
day started with an opening
ceremony. Numerous guests
participated and gave speeches
about their experiences with
MUN. After the ceremony, we

all went to our committee. I
was part of the Economic and
Social Council (ECOSOC)
where we discussed the LGBTQ rights and came up with
some resolutions together.
On the second day of CIMUN,
we aimed at finalizing our
resolutions for LGBTQ rights
and voted on the final resolution. Next, we targeted on our
second topic which was illegal
drug trafficking. Throughout
the day, we discussed the topic
and eventually voted on the
final resolution. We celebrated
our efforts in the form of a social event. This was a great opportunity to meet with other
delegates in the conference.
Plenary Session
On the last day of CIMUN, we
had a plenary session. In this
session, every committee had
a joint discussion. During this
session, we discussed all the
resolutions that had been finalized together in all the different
committes. During the plenary
sessions, public speaking skills
were crucial since we had to
make speeches in front of over
150 people! After the plenary
sessions, we had an award ceremony where the best performing delegates got an award.

Global issues
Personally, I had a great time at
CIMUN. Since it was my first
time in a MUN conference, I
have come a long way and have
learned a lot. I am confident
and growing in my awareness
about the current world situation.
In a world where globalization
is taking over, learning about
current-world issues is becoming more and more important.
No matter what your job is
or will be, you are inclined to
meet people from different
backgrounds and diverse cultures. No matter what you do,
problems halfway across the
planet will affect our lives. In
MUN you learn about these
global issues, and come up with
solutions to solve them. MUN
allows you to think critically,
while also improving life-long
skills such as public-speaking
and leadership skills, which is
why though it may seem hard
at first, I would recommend every student to take a risk, and
join a MUN conference.
LITTLE REPORTER
Little Reporter is a creative
writing program for children to
master the art of content writing using the practical tools of
Journalism.
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Clorofille Workshop: Mandala
with leaves and seeds
• Family Club, Østerbro Bibliotek and Clorofille Growing
Greeting invite children to a
green workshop. Join us for a

cozy workshop and find out
how to use nature to create a
mesmerizing mandala. We will
extract natural colours from
plants to paint, such as beetroot
for a deep red and red cabbage

for an ocean blue. We will add
dried leaves and seeds to create
a simple pattern that expands
outwards, in this way the natural mandala growth and we
can experiment with different

objects for their size, texture or
colour.
Clorofile workshop. Saturday
16. november 2019 at 11.0013.00. Østerbro Bibliotek. Dag
Hammarskjölds Allé 19.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Alle danske stumfilm er gratis

På www.stumfilm.dk/ kan du finde klassikere som
Atlantis, Himmelskibet og Klovnen. Her er film om
første verdenskrig, her ser du Asta Nielsen i sporvogn, du ser grønlandske slædehunde og mænd i
Charlie Chaplin-kostumer. Filmene er i høj kvalitet, lydsiden er et klaver som i gamle dage, hvor en
pianist spillede op til film, og det er en sand kulturarv at klikke sig rundt derinde og lade sig inspirere
af den danske filmskat fra 1897 og frem til 1927.

Storby-cowboys, dollars
og en gammel kending
Titel: El Camino: A Breaking Bad Movie. Instruktør: Vince Gilligan. Skuespillere: Aaron Paul, Jesse Plemons, Krysten
Ritter, Charles Baker. Varighed: 122 minutter. Premiere: 11. oktober på Netflix

Woody Allen i forlig med Amazon
Kult-serien Breaking Bad er tilbage, og nu er det op til den evigt uheldige anti-helt Jesse Pinkman at flygte fra politi
og gangstere og redde sit eget liv.
• Fortællingen begynder,
hvor den charmerende, satiriske Breaking bad slutter. Den
midaldrende familiefar Walter White har skudt alle sine
narkofjender og ender selv
med at dø.

Tilbage står hans kompagnon
Jesse Pinkman, arret og uglet,
holdt som slave i et meth-amfetamin-laboratorium, men
nu som en fri mand.
Han drøner bilen derudaf,
bytter den med nogle venner, der kører den ad helvedes
til. Jesse Pinkman er sporløst
forsvundet fra politiet, og forældrene har efterlyst ham på
nationalt tv. De opfordrer deres søn til at melde sig.

“Man lægger ikke bare på ved
et alarmopkald. Så gæt hvad.
Serious, yo. Patetisk,” siger
Jesse Pinkman overlegent
med sit ikoniske street-sprog
til støvsugersælgeren, der tager 125.000 dollars, intet mindre, for at lave nyt pas og sikre
ny identitet, men som ringer
til politiet, da Jesse Pinkman
tilbyder ham pengene.
Pinkman tror, at opkaldet er
fake. For støvsugersælgeren
kan heller ikke tåle at blive
afsløret. Men minuttet efter
banker politiet på døren.

Men Pinkman vil det anderledes. Han vil først hente omtrent 750.000 dollar skjult hos
en af de afdøde gangstervenner.

El Caminos plot er drejet over
den hårdkogte skive, og antihelten er taget helt derud hvor
Quentin Tarantino arbejder
med sit ophav i spaghettiwesternland, der også er referencer til både billedmæssigt og
scenisk blandt andet med en
god gammeldags skudduel.

Men alt går galt, som det altid
gør med naive Jesse Pinkman,
der skal bruge pengene til en
ny identitet og en ny bolig
langt, langt væk.

'El Camino', som ikke bare er
filmens titel, men også navnet på en pilgrimsvandring,
er mørk som en krimi noir,
men ironisk. Her er helten

anti-helten, der skal gå den
lange bodsgang for sine synder, før han når eventuelt når
til drømmestedet Alaska. Der
hvor det ironisk nok sner, som
det ofte gør i kriminalserier.
Stoffer har været en uundgåelige del af den hårdkogte
krimier, siden Carroll John
Daly og Dashiell Hammett
definerende genren i 1920'ernes kiosk-romaner. Deres
hårdkogte detektiver kunne
slå på næven, drikke whisky,
snakke med forbrydere og
havde et distanceret, køligt
forhold til deres erhverv.
Instruktør Vince Gilligans
film er som altid stærkt underholdende som en god
kioskbasker, underspillet og
minimalistisk, men har ikke
samme samme satiriske bid
som hans ‘Breaking bad’-serie, der lige så meget handlede om mandefald, forkælede
møgunger og dominerende
mødre i småborgerlige forstæder. Walter Whites vej til
ondskaben fra undertrykt
fysiklærer til methsælger og
storbygangster var ikke bare

en karakterbrist, men også
et udtryk om et samfund i
forfald, hvor mændene ikke
længere er mænd, men skvat
der ikke tør stå ved deres seksualitet og magtbegær. Og
når drifter bliver underkuet
et sted, kommer de nødvendighed ud i et andet, lyder en
gammel filosofi.
Også Jesse Pinkman er opdraget i et kulturelt hjem med
en ophøjet moral, hvor naturlige behov bliver undertrykt.
Jesse er ikke i stand til at leve
op til forventningerne. Han
er doven og søger hurtigere
penge.
Det gør ham desperat. Til typen, der kaster sig ud, hvor
han ikke kan bunde. Hvorfor
overlever han med en pistol
for tindingen? Fordi han intet
har at tabe!
El Camino er en værdig rejse
gennem ‘Breaking bad’-universet, der også omfatter serien 'Better call Saul', og som
nu ser ud til at have nået sin
afslutning.
Anders Højberg Kamp

I februar måned sagsøgte Woody Allen Amazon
for 460 millioner kroner. Årsagen var en kontrakt
med fire film, som Woody Allen skulle instruere,
og som Amazon havde brudt som følge af “ubegrundede beskyldninger”. Nu har parterne indgået
forlig. Amazon mente, at opsigelsen var som følge
af, at Allen havde sagt upassende ord om #Metoo,
mens Woody Allen hævdede at kontraktbruddet
skete som følge af, at Amazon havde kommet med
anklager om, at han skulle have seksuelt misbrugt
sin adoptivdatter, Dylan Farrow. En anklage Dylan
Farrow fastholder, men som aldrig er blevet bevist.
Knas på de indre linjer er der mere af. Woody Allen
danner nemlig par med Dylan Farrows halvsøster,
Soon-Yi Previn, som også er datter af Woody Allens
ekskone, Mia Farrow.

Nyt filmprogram på tv

DR’s Filmmagasinet lukker i december. Til gengæld
får vi nu glæde af ‘film:syn’ på DRK med Steffen
Moestrup, der er tidligere kulturredaktør på Jyllands-Posten.
"Vi er ikke bange for nørder og faglighed," skriver
de. Første program handler om road movies. Det
vises torsdag den 14. november klokken 18.30.

14/ KULTUR / GODT LIV
Let's talk
• Culture Østerbro Network
invites you to join us at Østerbro Library for the Let's Talk
Conversation Group.
Are you new to the city, or just

looking to meet people from
all cultures come and join
us for a fun and interesting
evening where we get to know
each other and chat about
anything and everything.

We meet at 16.00 in the conference room (close to information counter) where Lina our
volunteer host will be there.

Let´s Talk Conversation Group.
Saturday 30. november 2019
at 16.00-18.00. Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds
Allé 19.

De andres liv
En personlig klumme om trygheden ved at se og blive set i det tæt bebyggede Nordhavn.

Af Else Togo Trust
• I sommeren 2016 flyttede jeg
og gemalen ind i spritny lejlighed ved Sandkaj i Nordhavn.
Vi lagde Hillerød og et mangeårigt husliv tæt på mark og
skov bag os, for nu skulle seniorlivet nydes i hovedstadsområdet med topkig til siloer
og sidekig til havn og UN City.
Vi har fået tætte genboer og
naboer og en opgang, der om
aftenen dufter af madlavning,
så overskriften på min nye
hverdag kunne være som den
tyske film "Das Leben der Anderen" - De andres liv. Bortset
fra selvfølgelig, at ingen af os
er en del af en hemmelig hær
af agenter og ulovlig overvågning. Heldigvis. De tætte ejendomme omkring mig er dog
daglig skueplads for et smugkig til de andres liv.
De mange genboere derovre i
dukkehusets lejligheder inspirerer min fantasi til at udstyre
dem med indbildte historier.
Indimellem får jeg også lyst at
flytte rundt på dem eller sende
dem på besøg hos hinanden til
en drink's eller en legeaftale.
Så holder jeg egen dramatime
og giver dem navne og replikker til et fantasiliv ifølge genboen og tænker, at den historie
må jeg da skrive en dag.
Er dog så realistisk, at jeg
også spekulerer på, hvad de
andre mon tænker og kalder
mig? Måske "die Alte", som
jeg selv gør! Eller bare "hende
den gamle i sort". De tænker
nok - hvis de overhovedet har
fået øje på gråmusen: nu lunter hun igen rundt med sin
iPhone i hånden og ligner én
der har travlt. - Og nu vasker
hun igen tøj - det må da være
for nogen - for aldrig har de
set så mange kjoler på altanen

hos buksedamen. - Og OMG
hun drikker rødvin hver aften! Jeps, det gør hun, et enkelt
godt glas - og ja, det er helt rigtigt, jeg har et afhængighedsforhold til min iPhone, den er
min livline. You never know i
min alder. Ja, jeg både læser og
skriver meget på mobilen og
vasker med glæde tøj for mine
børnebørn ovre på Østerbro.
Så ved I det.
Mange omkring mig går meget rundt, mens de taler længe
i mobiltelefon. Samtalen akkompagneres af store armbevægelser som dirigerede de et
helt symfoniorkester. De har
nok et meget vigtigt job, nogle
meget krævende venner, eller

de kan helt enkelt bare godt
lide at høre sig selv tale til
motion og bevægelse. Selv får
jeg nærmest et chok, hvis min
mobil ringer og tror straks,
der er sket børn eller børnebørn noget.
Om morgenen vandrer mænd
- kun mænd - rundt i lejligheden og helt ud på altanen og
børster tænder. Selvfølgelig
med en elektrisk tandbørste.
Det elsker de, alle genopladelige gadgets. Helt ind i munden.
Altså come on, det ville jeg
aldrig kunne finde ud af. At
gå omkring med mig selv og
børste tænder samtidigt. Ville
grise med tabt mundvand og
tandpasta. Men det gør mænd

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

åbenbart ikke. Eller mænd er
bare ligeglade med griseriet,
for man må gerne kunne se, at
livet leves laid-back her i lejligheden. Kan i hvert fald slet
ikke forestille mig kærestekonen fiser rundt og tørrer op
efter dem. Det kunne jeg ikke
engang selv finde på.
Året rundt huserer familiefædre over altanens monstergrill, så de kan lege Nak &
Æd i en byversion light med
nedlagt ko og økopølse på gasgløderne. Min egen gemal inklusive - stort suk. Jeg ønskede
mig bare en grillpande, da vi
flyttede i lejlighed, men næh,
mænd elsker spejderlivet selv
på en altan over Nordhavn.

Når mørket falder på, og der er
lys om aftenen bag de store ruder, ser jeg i glimt, at vi menneskevæsener er simultane
i vores handlinger, når vi er
hjemme hos os selv og slapper af. Vi spiser aftensmad
og sætter i opvaskemaskinen
nærmest synkront og smider
os derefter henslængt i sofaen
med Tv’et på sport eller serie.
Skægt nok ligger overboen
præcis som underboen med
det ene ben oppe på sofaryglænet. Det er vist også sundt,
og jeg gør det selv. Mange ligger og flyder med den bærbare
på maven, mens de grifler løs
med et par fingre. Gud ved om
pc-placeringen på de ædlere

dele nedsætter fertiliteten?
Nå, det er ikke mit problem
længere, verden er alligevel
helt af lave.
Sådanne genkendelige glimt
oplevede jeg aldrig i mit tidligere liv med udsigt til egen
hæk. Men i dag, efter 3 år på
3. sal, holder jeg af genbokig
til de andres liv med vink og
efterfølgende gadesnak om
hunde, nyfødte og hverdage i
vores nærmiljø. Smugkig til de
andres liv føles trygt og godt,
men dialog er sjovere og langt
bedre.
Så mere af det her i 2150 Nordhavn.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

Shakespearean summerplay
• 'A Midsummer Night’s
Dream' is coming to the CIS
Theatre at Copenhagen International School on Levantkajh. As the weather continu-

es to get colder, the CIS theatre
department would like to invite you to a show that is as light
and breezy as an early August
evening. Mark your calendars for this year’s secondary

production of William Shakespeare’s classic comedy that is
fun for all ages. There will be
two performances, 17:00 on
November 21st and 19:00 on
November 22nd. Stay tuned

for more details.
See you at the show!

Neglelak og babse-boost-lift i et og samme produkt!
Skønhedsreklamernes løfter hører til de allermest urealistiske, men alligevel findes der mennesker, som falder for det. Jeg er et af dem.

• Jeg kan lige så godt sige
det, som det er: Jeg er nogens våde drøm. Eller for at
være specifik: Jeg er tekstforfatternes våde drøm. De
der reklametyper, hvis formål det er at sælge diverse
skønhedsprodukter til typer som mig, hvis formål det
åbenbart er at tro på hvad
som helst.
For når det gælder reklamer, er jeg seriøst enfoldig.
Altså, virkelig, virkelig
nem. Der skal bare stå nogle flotte ord, som beskriver
nogle fabelagtige egenskaber, så reagerer jeg som
Hans og Grethe: ’Novra,
hvor er det bare lækkert.’
Ikke den mindste, skeptiske
overvejelse - om det nu også
er lidt for lækkert til at være
sandt - dukker op i mit
hoved. Det er simpelthen
umuligt for mig at modstå
presset, når jeg eksempelvis
bliver gjort bekendt med
en ny ansigtscreme. Endnu
bedre end den sidste, som
levererede
anti-age-bioperformance-lift-dynamics-boosting - hvilket jo
er fantastisk nok i sig selv.
Men som om dét ikke var
nok, så indeholder den nye
oven i købet også elektrolytter og hyaluronsyre-infusion! Og hydroxyprolisilane N! Jeg aner ikke, hvad

Dummernik kaldte min far
mig indimellem, da jeg var
lille. Han ville formulere
sig anderledes i dag, hvis
han læste det her.
Skarpere, sandsynligvis.
Og min sunde fornuft ville
sandsynligvis give ham ret.
Det er den samme fornuft,
som nægter at tage del i
idiotien, når de lækre ord
om de mirakuløse produkter rammer mig, og som

"Smelt noget kokosolie, bland det med
kaffegrums, groft salt og brun farin, og
man har den ultimative ansigts-scrub.
Som skam også kan bruges på hele
kroppen..."
selv om jeg, hvis jeg skal
være helt ærlig, ikke har
kunnet se de store forandringer i ansigt efter intens
brug af den forrige creme.
Eller cremen før den. Faktisk kan jeg ikke få øje på
nogen forandringer overhovedet. Men de havde jo
heller ikke hydro hvaddetnuhedderpfft på listen over
ingredienser, sådan som
denne helt nye nyskabelse.
Og dét vil garanteret gøre
hele forskellen: Ikke alene
vil aldringsprocessen gå i
stå, den vil blive spolet helt
tilbage, så jeg igen vil se ud
som engang i slutfirserne,
bare uden haremsbukserne
og det grimme hår.

derfor lukker ned. Hvilket
efterlader en aldeles blank
trunte, som kun evner begejstrede hvin, når hun
læser om en ny mascara,
der samtidig fjerner appelsinhud, fordi den - via det
revolutionerende mutantvitamin QhV654 - skaber
en unik forbindelse mellem
øjenvipper og røv. Arj, men
for helvede, altså, jeg bliver
helt pinlig over det; det lyder jo som om, jeg burde
have en værge. Dog er det
- i det mindste - gået op for
mig, at tyve år overhovedet
ikke er gået sporløst hen
over mit ansigt, mens jeg
har brugt diverse mirakelprodukter. Som jeg ellers
var blevet lovet. Jeg ser fak-
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”Sandsynligvis har du
allerede alt det, du skal
bruge i køkkenskabet,” som
der stod i et af de mange
tips og ganske rigtigt: Smelt
noget kokosolie, bland det
med kaffegrums, groft salt
og brun farin, og man har
den ultimative ansigtsscrub. Som skam også kan
bruges på hele kroppen.
Den er vældig lækker, når
man gerne vil gå rundt og
lugte af Irish Coffee, også
i dagtimerne, og hvis man
har et badekar - eller bare
en stor balje, man kan stå
i - er det heller ikke noget
problem at bruge den. Bare
man er hurtig. Kokosolien
forbliver nemlig ikke flydende, men finder ret hurtigt sin oprindelige, faste
form og det kan godt svine
lidt, når man sådan prøver
at tvære store klumper
planteolie med diverse sukker og saltkrystaller ud på
kroppen.
(Kaffegrumset
drysser vilkårligt rundt.
Eller sætter sig i hår.)
Måske er det bare noget,
man skal lære, tænker jeg,
nye tiltag kræver jo en vis
tilvænning. Som den første

gang man havde sovet med
håret syltet ind i kokosolie,
(”ligeså god og lækker
som den dyreste hårkur,
mindst!”), men desværre
havde glemt det næste morgen og derfor også glemte
det vigtige tip ’shampoo
FØR vand.’ Så lærte man jo
dét til næste gang: At kokosolie ellers er rigtig, rigtig
svært at få ud af hår. Som
derfor ikke bliver blødt og
lækkert og skinnende, men
står op i fedtede, stive totter,
indtil man forsøger at glatte
det, hvorefter fedtede, stive
totter klistrer til hovedet,
ikke på en cool måde, men i
en jeg-har-massive-problemer-med-hygiejnen frisure.
Men måske findes der
en helt tredje vej mellem
produkterne og det hjemmegjorte? I hvert fald er
det blevet foreslået, at jeg
i stedet kunne skære ned
på smøgerne og derudover
overveje, om færre ottetimers Tour de Fadøl i byen
mon ikke også ville gavne
ansigtshuden.
Yeah, right! Dén må de
altså længere ud på landet
med: Så dum er jeg heller
ikke.

Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder
som freelancer. Hun er 48
år gammel, har to sønner
på 18 og 12 år samt åbenlyse
vanskeligheder med voksenrollen. Hun evner ikke
at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue skolens intranet. Hun
har en udpræget mangel på
overblik, er elendig til smalltalk og til møder på skolen
siger hun ofte det forkerte.
Til gengæld bliver hun
lidt for besoffen til forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie
og har aldrig postet billeder af friske buketter fra
haven eller hjemmelavede
brød på facebook. Oven i
købet ryger hun. Foruden
børnene tæller familien en
overvægtig chihuahua samt
to hysteriske undulater, og
nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun
deler drengene med deres
fædre. Jeps. Dem er der også
to af.

SUDOKU
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tisk ud som om, der er gået
. . . ja, tyve år.
Så mistroen er så småt begyndt at indfinde sig. Desuden er anti-age ikke et
helt billigt miljø at bevæge
sig i, så jeg har kastet mig
over mindre kostbare alternativer: Hjemmelavede
skønhedsprodukter!
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How to beat Str8ts –
Like Sudoku, no single number can
repeat in any row or column. But...
rows and columns are divided by black
squares into compartments. These
need to be filled in with numbers that
complete a ‘straight’. A straight is a set
of numbers with no gaps but can be in
any order, eg [4,2,3,5]. Clues in black
cells remove that number as an option
in that row and column, and are not part
of any straight. Glance at the solution to
The solutions will be published here in the next issue.
see how ‘straights’ are formed.
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Af
Louise Raaschou

noget af det er, men det lyder vældigt opstrammende.
Effekten er der i hvert fald
ingen tvivl om, det kan jeg
jo selv læse på krukken:
”Mindsker ethvert alderstegn på få sekunder. Skrev
vi mindsker? Vi mente
naturligvis udvisker, som i:
Fjerner fuldstændigt.”
Min sjæl, hvad vil du dog
mere? Selvfølgelig må jeg
have dette vidunder. Også
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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.
For many strategies, hints and
tips, visit www.sudokuwiki.org
If you like Str8ts check out our
books, iPhone/iPad Apps and
much more on our store.

.

KAAS & MARKSØ

Ejendomsmægler & Valuar MDE • Pakhus 11 • Dampfærgevej 2A • 2100 København Ø • 4579 0005 • www.k-m.dk

Din lokale liebhavermægler bor hos dig !
Fortjener din lejlighed lidt mere end en traditionel kædemægler kan
tilbyde dig, så er KAAS & MARKSØ det helt rigtige valg.
Vi er en uafhængig liebhavermægler med mange års erfaring i vores
Lokalområde fra Langelinie Allé til Nordhavn.
Du skal forvente lidt mere af os. Vi gør os nemlig godt gammeldags
umage, og sætter en ære i at få den bedste pris hjem til dig, når du skal
sælge din bolig.

Fra Langelinie Allé til Nordhavn
.

