Nr.9

B Y D E L S AV I S F O R N O R D H AV N O G N A B O K VA R T E R E R

UGE 20 2020

Meyers og Cinemateket står bag Drive-in Bio ved Tunnelfabrikken, som nu er forlænget til 21. maj. Hver aften kan bilerne komme og se filmklassikere på Kattegatvej, og få en meny stukket ind gennem ruden. Side 6.

Fysioterapi på molen

/2 Mæglere er optimister /4 Mød NinjaSeven

Gode råd om el

/12

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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Ulovlige kaffevogne truer erhvervsdrivende
Det er en tilbagevendende begivenhed, at små kaffe- og madvogne gør deres indtog i Nordhavn sammen med det gode vejr. Men de holder ulovligt ved vandet, fastslår By & Havn.
Af Marie Varming
• Du kan få din kaffe, som du
vil have den, og du kan endda
også få den ulovligt, når solen skinner over Nordhavn.
Hver sommer indtager de små
kaffe- og isvogne Nordhavn i
takt med, at de mange udefrakommende gæster kommer til
bydelen. Men det går ud over
det i forvejen hårdt trængte
handelsliv i bydelen.
"De tager alt mit salg, og jeg
kan ikke gøre noget ved det,"
siger en ærgerlig Julie Lund,
som er indehaver af Ocean
Coffee på Sandkaj.
På de vejrmæssigt bedste dage
oplever hun, at der står en kaffevogn i hver ende af Sandkaj,

mens hendes forretning ligger
midtpå.
"Hvis jeg skal smide dem væk,
er jeg nødt til at lukke min
egen butik og gå hen til dem,
men ofte lytter de slet ikke til
mig," fortæller hun.
10 kaffeudsalg
Heldigvis har hun stor opbakning fra mange af de lokale
beboere i 2150.
"De siger tit noget til kaffevognene, når de ser dem. Men
hvis man gerne vil have et lokalt butiksliv, så er man også
nødt til at støtte os", siger Julie,
som også skal have udefrakommende kunder om sommeren, hvis forretningen skal
løbe rundt.

"Lige nu er vi omkring 10 steder, der sælger kaffe fra forretninger i Nordhavn. Og jeg
kan tydeligt mærke på mit
salg, når der er kaffevogne.
De kan jo nærmest sælge kaffen til halv pris, fordi de ikke
betaler elektricitet og husleje.
Jeg skal jo tjene mine penge på
solskinsdagene," tilføjer hun.
Håber på skilte
Forrige weekend var politiet
på patrulje på Sandkaj, men
de gør ikke noget ved kaffevognene, da det ikke er en
opgave for dem. Det er nemlig kommunen, der udsteder
tilladelser til at sælge fra kaffevogne, men kommunen ejer
kun Aarhusgade og Helsin-

kigade i Nordhavn. Resten er
Grundejerforeningens.
Og
Grundejerforeningen udsteder ikke nogen tilladelser til
kaffevogne, da de netop skader
butikslivet, oplyser By & Havn
til Nordhavn Avis.
Derfor er det også Grundejerforeningen, som også ejer
træbroen ved vandet, hvor
kaffesælgerne står, der skal
smide dem væk.
"Jeg betaler dyrt til grundejerforeningen, så jeg håber, de vil
løse problemet ved at sætte
nogle skilte op om, at kaffesælgerne ikke må være her," siger
Julie Lund.

Marmormolens fysioterapeuter er i gang igen
Nordhavn har fået en klinik for fysioterapi, hvor der er fokus på både behandling og træning, nu hvor de endeligt er kommet i gang igen.
Af Marie Varming
• Det har unægtelig været en
stille start for Fysiocompany
på Marmormolen. De to indehavere Frode Rekstad og hans
hustru og partner Christina
Dam Rekstad åbnede forretningen i februar efter en større
renovering af lokalet, men så
lukkede de igen sammen med
resten af Danmark i marts.
Tidligere har de haft klinikker
på Bornholm og i City, og de
har mere end 20 års erfaring
som fysioterapeuter, men nu
lægger de kræfterne i noget
mindre.
"Nordhavn var en drøm, fordi
det er et område i vild udvikling, og vi har travet hele
Nordhavn igennem for at
finde de perfekte lokaler," siger
Christina.
Det har de fundet, for på Marmormolen er der to behand-

lingsrum og en lille ”sal”, hvor
der kan dyrkes holdtræning.
Og så er det i stueplan, så der
er nem adgang for alle.
"Men fremfor alt er det tæt på
vandet, og det var et stort ønske, for det er så sundt for nervesystemet," siger Christina.
Specialister på stribe
Hendes mand, som er nordmand, er også glad for lokalerne, som de i alt seks fysioterapeuter arbejder i.
"Vi er seks selvstændige fysioterapeuter med forskellige
kompetencer og specialer. Jeg
er for eksempel uddannet inden for idrætsfysioterapi og
speciale i sportsskader, mens
andre er gode til ryg og nakke.
Vi samarbejder alle sammen,
så der kan være fire øjne på
en patient i stedet for kun to,"
siger han og suppleres af Christina.

"Vi henviser patienter til vores
behandlere efter deres speciale
– ikke kun efter hvem der har
første ledige tid i kalenderen."
Holdtræning
Desuden er der holdtræningen, som består af små hold
på max seks personer inden
for både efterfødsel og pilates,
men der er også løbehold og
meget andet på programmet,
ligesom man kan få personlig
træning på stedet eller hjemme hos sig selv. Kombinationen af træning og behandling
er nemlig afgørende hos fysioterapeuterne på Marmormolen.
"Det er ikke alt, der kan trænes væk, så vi kombinerer
træning og behandling, og vi
er meget hands-on," fortæller
Frode Rekstad.

Fysiocompany har ikke faste
åbningstider, men har åbent
hver dag, og man kan booke
en aftale, som de passer en fra
morgen til aften.

"Det er ikke alt, der kan trænes
væk, så vi kombinerer træning og
behandling, og vi er meget handson," fortæller Frode Rekstad.
"Nordhavn var en drøm, fordi det
er et område i vild udvikling, og vi
har travet hele Nordhavn igennem
for at finde de perfekte lokaler,"
siger Christina.
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Online informationsmøde
om Nordhavnstunnellen
• Fra fredag 15. maj kan man
følge med hjemmefra, når Vejdirektoratet digitalt præsenterer projektet om Nordhavns-

tunnellen fra Nordhavnsvej
gennem Svanemøllehavnen til
Kattegatvej. På grund af smittefaren fra COVID-19 er det fysiske møde erstattet af seks små
film, hvor projektet gennemgås.

Byggeaktiviteten starter meget snart. Der er planer om to
yderligere informationsmøder
senere i byggeprocessen.
Udover de små film er det
muligt at indsende spørgsmål

til Vejdirektoratets fagfolk.
Spørgsmål og svar vil blive
samlet og besvaret inden for 14
dage og vil kunne ses på hjemmesiden www.vejdirektoratet/
nordhavnstunnel

Hvordan går det med hushandlerne?
I midten af marts blev Danmark lukket ned, og det har haft store konsekvenser for stort set alle områder af landet.
Men hvad med ejendomsmæglernes ukuelige optimisme? Kan de bevare håbet, eller er ejendomssalget i Nordhavn gået i stå?

Af Marie Varming
Lars Heede-Ørsted, Indehaver, Home Nordhavn:

"Omsætning er fin i forhold til mange andres".
Hvilken påvirkning har Corona haft på salget?
Det går faktisk fint. I Home har vi sendt nogle medarbejdere
hjem, så økonomien kunne hænge sammen. Vi er selvfølgeligt
gået tilbage i april, men vores omsætning er fin i forhold til mange andre områder af erhvervslivet, som er ramt. Vi plejer at sælge
otte-ti lejligheder om måneden i Nordhavn, men i april var det
fire, og lige nu ser denne måned ud til at blive seks. Vi har holdt
åbent under hele Corona-krisen, og jeg tror også, vores beliggenhed på Sandkaj har betydet meget.
Hvordan ser det ud med priserne?
Nogle siger, at vi skal regne med en prisnedgang på 10 procent
efter Corona, men vi tror højst på, det bliver 1-4 procent i Nordhavn.
Hvilket type sælger I lige nu?
De fleste af vores kunder bor i Nordhavn i forvejen og søger noget andet i området. Andre kommer fra hele Storkøbenhavn, og
de efterlyser en ny bolig, lavenergi og gerne en havudsigt, hvis
pengene rækker til det.
Michael Thuesen, partner, EDC Østerbro:

”Vores største udfordring er,
at vi ikke har nok på hylderne”
Hvilken påvirkning har Corona-krisen haft på salget?
Fra august sidste år og frem til Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts, har markedet buldret derudaf. Faktisk er vores største udfordring lige nu, at vi ikke har nok på hylderne,
fordi der er blevet solgt så meget. Udbuddet er faldet med en
tredjedel siden sidste sommer, fordi vi har solgt så meget. Så da
Corona-krisen startede, var udbuddet bare lavt. Lige nu har vi
kun en enkelt til salg, og det er en mindre lejlighed på Sundkaj.
Det eneste, vi kan mærke, er, at der er en begyndende nervøsitet
blandt køberne.
Hvordan ser priserne ud?
Vi har i lang tid oplevet stigende priser, men jeg ville da lyve,
hvis jeg sagde, at det også var tilfældet efter Corona, for lige nu
ser vi blot en stilstand i priserne.
Hvilket type sælger I lige nu?
Vi har efterspørgsel over hele linjen. Jeg sad her også under finanskrisen, hvor vi ikke kunne sælge de dyre boliger, men lige
nu har vi solgt en til 12 millioner på Østerbro, så vi kan faktisk
sælge det hele.

Lasse Lemche, indehaver, Realmæglerne Nordhavn:

”Nordhavn bliver ikke så hårdt ramt”
Hvilken påvirkning har Corona haft på salget?
Effekten af Corona har ikke ramt boligmarkedet i Nordhavn,
og det er svært at sige nu hvilke konsekvenser, det får på længere sigt. Lige nu er der fin aktivitet på boligmarkedet i Nordhavn, men Corona-situationen er naturligvis noget, der bliver
diskuteret indgående med både købere og sælgere. Vi har holdt
vores budgetter i marts og april, men jeg tør ikke spå om maj.
Heldigvis har vi stadig en lav rente, som holder hånden under
boligmarkedet, og køberne i Nordhavn er som regel ude efter
en længere investering, for jeg vil sige, at man skal tænke sig
grundigt om, hvis man bare er på markedet efter en lejlighed i
to år. Men generelt hører du ingen dundertale fra mig endnu.
Salget går fint, og så sent som i mandags fik vi tre nye boliger
til salg, og den ene forventer vi at sælge i denne uge, for der var
flot besøg til åbent hus i søndags.
Hvordan ser priserne ud?
Jeg tror ikke, priserne bliver så påvirkede i Nordhavn, som de
gør i resten af København. Jeg har godt hørt nogle spå om et
prisfald på otte eller 12 procent, men fordi Nordhavn er et særligt område, tror jeg ikke, det bliver ramt så hårdt, fordi dem,
der køber bolig i Nordhavn, ikke bliver ramt så hårdt af en
eventuel krise.
Hvilket type sælger I lige nu?
Alle lejligheder i alle størrelser, men der er stor efterspørgsel på
lejligheder, der kan rumme en familie på to voksne og to børn.
De er ude efter en lejlighed med tre eller fire værelser, som kan
købes med to økonomier, det vil sige mellem fem og seks millioner kroner. Den slags kan vi især sælge lige nu.
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Svanemøllen Strand
klar til badesæson
• I den seneste uge har Svanemøllen Strand været afspærret, fordi Københavns
Kommune har fjernet tang og

skubbet sand tilbage på rette
plads.
Omkring 50 tons tang er opsamlet ti meter ud i vandet.
Tangen blev samlet i bunker
på stranden for at lade vandet

15. maj 2020
løbe væk, og siden er bunkerne
blevet kørt til kompostering,
for til sidst at blive genanvendt
på landbrugsjord.
Desuden har en bulldozer flyttet en masse sand, for at gen-

skabe strandens sædvanlige
udtryk. Så nu er Svanemøllen
Strand klar til badegæsterne sammen, hver for sig.

Nu sejler havneværterne igen i havnen - hver dag
7. maj stævnede havneværterne ud i Københavns Havn for første gang i år. Ordningen er udvidet, så værterne er på vandet alle ugens syv dage.
• Pilotprojektet, der sidste år
blev søsat af By & Havn og
København Kommune, skal
bidrage til at holde havnen
sikker og sætte fokus på den
gode havnekultur. Tiltag, der
formentlig bliver endnu mere
brug for i år, hvor mange københavnere som følge af corona måske tilbringer endnu
mere tid i og ved havnen.
Havnen liver op
Når varmegraderne stiger i
løbet af foråret og sommeren
liver havnen naturligt op. Der
bliver badet i de ni badezoner
og havnebade. Kajakker, robåde, SUP-boards og motorbåde
tager på tur, der bliver spist is
og grillet på kajkanterne, og
kanalrundfarterne får flere
gæster. Det sætter pres på havnen, og ikke alle er opmærksomme på de regler, der er til
for at holde havnen sikker og
tryg for alle brugere. Det skaber til tider farlige situationer.
Inspirationen til de sejlende
havneværter kommer bl.a. fra

Københavns Kommunes natteværter. Havneværterne er
opsøgende overfor uhensigtsmæssig adfærd og bidrager til
en sikker havn gennem dialog
og samtale. Projektet blev en
succes og gentages i år i en opskaleret version med flere dage
på vandet.
På vandet alle dage
By & Havn har været med til
at opgradere ordningen i neværterne på vandet torsdag til
søndag kl. 12-18. I år er det alle
dage kl. 10-18.
"Der blev taget rigtig godt
imod havneværterne og deres
arbejde sidste år fra havnens
mange brugere – og jeg ved, at
havneværterne har glædet sig
til igen at møde en masse sommerglade Københavnere derude, og hjælpe med at skabe
trygge rammer i og omkring
havnen. I år med det nye fokusområde, at man skal huske
også at holde afstand til hinanden i havnen” siger Anne
Skovbro, adm. direktør i By &

Havn.
Udspring fra broer
Nogle af de situationer havneværterne forventes at møde
i sommervarmen er udspring
fra broer, badning uden for
badestederne,
motorbåde
med for høj hastighed, grill på
brandfarligt underlag m.m.
Havneværterne varetager også
andre opgaver i havnen herunder at tilse havnebade og
badezoner, besvare spørgsmål
fra havnens gæster og lignende.

De sejlende Havneværter er på
vandet alle dage fra den 7. maj
til 8. august Kl. 10-18.

Nordhavn Avis var sidste år med da de sejlende havneværter Tobias og Niklas stævnede ud fra Sandkaj.
”Vi holder blandt andet øje med hasarderet sejlads som for eksempel folk, der sejler zigzag. Men det kan
også være dem, der svømmer tværs over havnen. Det advarer vi alle mod at gøre, for når Havnebussen kommer sejlende med dårligt udsyn, går det let galt,” sagde 26-årige Tobias Wadskjær.

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

Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.
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Åndehuller i byen
• Københavnerne strømmer
ud i det gode vejr, samtidig
med at politiet opfordrer folk
til at søge væk fra de populære
byrum, hvor der er mange

mennesker. Et nyt kort fra By
& Havn hjælper folk hen til
steder, som de måske aldrig
har set før. Åndehullerne ligger bl.a. i Nordhavn, hvor man
anbefaler besøg ved Kryds-

togtterminalen, Fiskerihavnen med Kærlighedsstien
samt Amerika Plads.
"Pga. Covid-19 er vi nødsaget
til at tænke nyt, så beboere og
besøgende ikke stimler sam-

men, og der har vi fundet på
dette kort, som er et innovativt forsøg på at give folk nye
muligheder i de nye bykvarterer," udtaler adm. direktør
Anne Skovbro, By & Havn.

Succes for Drive-in Bio: Forlænges 14 dage
Tilstrømningen til Nordhavns nye populære drive-in-bio har været så stor, at arrangementet forlænges endnu en gang - foreløbig 14 dage. Næste uges filmprogram er klar.
• Siden 2. maj har parkeringspladsen været fyldt hver eneeste aften. De første 12 dage
med "Verdens Bedste Køretur"
- en popup Drive In Bio ved
Tunnelfabrikken med både film
og mad - var så stor en succes, at
arrangørerne forlænger udebiografen fire dage mere. Og i onsdags kunne de så præsentere et
program helt frem til 22. maj.
"Billetterne er blevet udsolgt
nærmest samtidig med, at de er
lagt op, og mennesker, vi holder
af fra kulturens brogede verden,
har spontant tilbudt at byde velkommen til aftenens film, når de
alligevel sad i bilen og ventede.
På den lidt større klinge ser det
ud som, vi kan være klar med
både et par drive-in-koncerter
og bil-yoga inden månedens
udgang”, siger Claus Meyer fra
Meyers.
Kendisser på scenen
Han er også begejstret for at
mange kendte værter spontant
har budt ind med præsentationer af de forskellige filmvisninger. Indtil videre har både
Mikael Bertelsen, Rasmus
Botoft, Malte Ebert og Eske
Willerslev været forbi.
Desuden byder Cinematekets
egne eksperter også hver aften
ind med en introduktion til de
særligt håndplukkede filmklassikere.
"Den helt store overraskelse var
dog, da holdet fra Blinkende
Lygter i sidste uge tilbød at

dukke op for at markere 20-årsjubilæet for den legendariske,
danske film,” siger Vicedirektør
i Det Danske Filminstitut, Jakob
Buhl Vestergaard.
Selv om de forskellige presenters ofte er en hemmelighed,
også fordi aftalerne tit indgås
på dagen, så kan arrangørerbne
godt afsløre, at Lars Løkke Ras-

mussen og Anders Lund Madsen på mandag byder velkommen til visningen af den franske
film ”Cleo fra 5 til 7”, ligesom
skuespiller Sara Hjort Ditlevsen
introducerer Lars von Triers
”Breaking the Waves” torsdag
21. maj.
Billetterne til næste uges filmklassikervisninger er netop sat til

FILMPROGRAM
Fredag 15. maj: Blade Runner
Lørdag 16. maj: Thelma & Louise
Søndag 17. maj: Pulp Fiction
Mandag 18. maj: Cleo fra 5 til 7

Tirsdag 19. maj: 8 ½
Onsdag 20. maj: Det er showtime
Torsdag 21. maj: Breaking the Waves
Fredag 22. maj: Den gode, den onde og den grusomme

Mine aftener i paradis - i bil
Kom med til udendørs biografoplevelse.
Af Marie Varming
• Der er noget særligt over, at
lyset ikke dæmpes på en kontakt, men at det er aftensolen,
der gør arbejdet.
Men klokken 21.15 er det i
hvert fald mørkt nok over
Nordhavn til, at man kan se
storskærmen, som er opsat
ved Tunnelfabrikken.
Aftenens film er ”Mine aftener
i Paradis,” og filmen akkompagneres af en pose mad, som
stikkes ind gennem vinduet
i bilens passagerside ved ankomst.
Der følger også regler med, for
på grund af corona må man
ikke forlade bilen, rulle ned og

den slags under forestillingen.
Men når de regler er forstået,
kan man trille ind på pladsen, hvor der er plads til et par
hundrede biler med behørig
afstand, som det hedder for
tiden.
Filmene er både danske og
udenlandske, men især de
store klassikere er der fokus
på, og så er det fast tradition,
at alle dytter højlydt, når der
kysses på storskærmen. Det
blev der også rig lejlighed til,
da filmen var 'Mine aftener i
Paradis'.
Forinden kunne man side om
side med sin date indtage en
'Big Kahuna Burger' – kendt
fra 'Pulp Fiction' – og en ra-

barbercheesecake, mens solen
gik ned, og filmen gik i gang.
Mad og film er lig fællesskab
"Vi lever og ånder for fællesskaber gennem mad, og det
er jo umuligt for tiden," siger
Kaspar Mørk Arianto, som er
presseansvarlig hos Meyers.
"Vi ved, at mange savner at gå
i biffen og ud at spise, men her
kan man gøre det sammen på
en sikker måde, og det fællesskab vil vi gerne skabe. Og så
allerhelst i Nordhavn, fordi vi
elsker Nordhavn, og fordi det
er et sted, hvor man endnu
ikke forventer de helt store
kulturoplevelser," siger Kaspar.

salg via www.cinemateket.dk.
Der er også ny menu med meateller veggieballs i stedet for den
indledende periodes Big Kahuna Burger. Som tidligere langes
maden ind gennem bilruden
ved ankomst, så alle kan spise
sammen hver for sig.
Verdens Bedste Køretur er skabt
i et samarbejde mellem Mey-

ers, Cinemateket, og foreningen
Apple Flower Festival. Tak til
Tunnelfabrikken, By & Havn,
UnionKul, NREP, Big Bio Nordhavn og Cool Entertainment for
støtte.
"Verdens Bedste Køretur"
Pladsen foran Tunnelfabrikken,
Nordsøvej 11, 2150 Nordhavn

Filmstart 30 minutter efter
solnedgang, ca. kl. 21.30.
Pladsen åbner kl. 20.
295 kr. pr. person inkl. mad fra
Restaurant SULT i Cinemateket.
Billetter købes som en pakke
med film og mad via www.cinemateket.dk

Projekt Nordhavnstunnel går så småt i gang
– bliv klogere på planerne

I seks korte film præsenterer Vejdirektoratet projekt Nordhavstunnel – både status lige nu, tidsplan for hvad der er i vente og
hvordan vi forestiller os byggeriet gennemføres.
Informationen skulle være givet på et offentligt informationsmøde,
men det er desværre ikke muligt pga. COVID-19.
Derfor en videopræsentation i stedet, som du finder på:
www.vejdirektoratet.dk/projekt/nordhavnstunnel

Asfaltering i døgndrift
• 10. maj til 14. maj har Metroseskabets
entreprenører
arbejdet i døgndrift for at blive
færdige med asfalteringen i
det nye vejkryds Århusgade/

Kalkbrænderihavnsgade.
Asfaltmaskinerne har kørt
døgnet igennem for at kunne
arbejde, når der er mindst mulig trafik.
Vejarbejdet vil forlænge År-

husgade ud til Kalkbrænderihavnsgade. Når krydset er
færdigt, nedlægges krydset
ved Corkgade.
Der anlægges også lysregulering, svingbaner og fodgæn-

gerovergang.
Det er også i dette kryds, at
den nye supercykelsti føres
over fra Østerbro og videre ud
i Nordhavn langs Meny.

Tunnelfabrik skal være Danmarks største kulturhus
Næste år begynder forvandlingen af Tunnelfabrikken fra forladt montagehal til et kæmpeformat af kulturhus, iværksættermiljø og ungdomsboliger.
Mange af de 70.000 kvadratmeter er allerede planlagt i detaljer. Og Københavns Kommune skal være vaks ved havelågen, hvis den vil nå at reservere dele af fabrikken til kommunale aktiviteter.
Om kort tid sendes kommunens planer i høring.
• Tunnelfabrikken blev bygget i 1990’erne til støbning af
Øresundsbroens tunnelelementer. Hallen står i dag rå
og autentisk, som da den var i
funktion, og er et vidnesbyrd
om en del af Københavns nyere industrihistorie.
I dag er By & Havn, NREP
og Unionkul i fuld gang med
planlægningen af Tunnelfabrikkens andet liv som en
'multifunktionel smeltedigel
af kultur, erhverv og ungdomsboliger'.
Konsortiet vil lægge omkring
en halv milliard kroner i omdannelsen. Ambitionen er at
skabe 'Danmarks største kulturhus' hvor der både bliver
plads til kunst & kultur, innovation & samarbejde, test
& skab, leg & oplevelser, samt
mad & fødevarer..
Rå bygning med højt til loftet
Tunnelfabrikken har 24 meter
fra gulv til loft og et gulvareal
på i alt ca. 18.000 kvm. Ved at
indskyde adskillige etagedæk
opnås et areal på ca. 70.000
kvm. Dertil kommer et antal
ungdomsboliger.
Lokalerne får synlige stålkonstruktioner, seks meter til loftet og åbne facader. Udendørs
skal der være aktivitetszoner,
plads til afholdelse af events
og stillezoner, nyttehaver og
kunstpark.
Kommunen vil være med
Allerede i år åbnes der for udlejning, så Københavns Kommune skal meget snart spille
ind med faciliteter og/eller aktiviteter som de ønsker at stå
for i bygningen.
I fremtiden bliver der brug
for mange idræts- og kulturfaciliteter i et fuldt udbygget
Nordhavn med måske 40.000
beboere.

Men Kultur- og Fritidsforvaltningen mener også, at Tunnelfabrikken at aktiviteterne i
Tunnelfabrikken skal være en
dynamo for byudviklingen.
Derfor diskuterer Kultur- og
Fritidsudvalget i næste uge
hvad kommunen kunne etablere af tilbud i hallen. I dialog
med konsortiet skal der også
findes mulige syneriger og
samarbejder med de aktiviteter, som allerede er planlagt.
Kæmpebeboerlokale
Ideerne er mange (se faktaboksen) og koster penge. Så
kommunen overvejer nye former for partnerskaber, f.eks.
med developerne af nye boligejendommer i Ydre Nordhavn.
Ideen er at sammenlægge
ejendommenes fællesfaciliteter i én lokalitet, hvor kommunen spæder til med ekstra kvadratmeter.
I nye lokalplaner er det nemlig
et krav, at minimum 1 pct. af
nybyggede kvadratmeter benyttes til f.eks. beboerlokaler,
som ofte ikke udnyttes optimalt. Sammenlægning af den
slags lokaler til ét fælles kulturhus er på vej i Byens Hus i
Ørestad, og kunne også være
en model for Nordhavn.

Illustration af gadelivet foran Tunnelfabrikken, sådan som udviklerne forestiller sig det. (The Tunnel Factory. Ideoplæg maj 2020. By&Havn, Union
Kul, NREP i samarbejde med SLA, AY Arcgency og Art Rebels.)

Tidsplan
I juni måned skal kommunen
godkende en såkaldt startredegørelse for Tunnelfabrikken.
Konsortiet bag Tunnelfabrikken begynder udlejning medio
til ultimo 2020.
Endelig lokalplan forventes at
være godkendt medio 2021.
Byggeperioden bliver fra medio 2021 til primo 2023.
Indflytning og åbning af Tunnelfabrikken forventes at kunne ske primo-medio 2023.
Den enorme hal skal have masser af ovenlys og store vinduespartier i gavlene. Lokalerne bygges op langs hallens indersider.

Ideer til kommunale aktiviteter i Tunnelfabrikken
Ideerne stammer bl.a. fra forvaltningens løbende dialog med lokaludvalg, lokale foreninger, forbund m.fl. om
facilitetsbehov i bydelen.
Det nære kulturhus
Et kommunalt kulturhus med foreningsaktiviteter som f.eks. keramikværksted, yoga, strik og børnegymnastik. Et kulturhus på 500-1.000 m² vil samtidig være modvægt til de større koncepter i bygningen.
Åbne værksteder a la Godsbanen
Et værkstedsmiljø inspireret af Godsbanen i Aarhus kan være hjemsted for kultur i alle afskygninger.
Værkstederne kan bygges op omkring foreninger og frivillige som veludstyrede, åbne værksteder for f.eks.
tekstil, træ, metal, lasercutter, 3D-print og grafisk arbejde.
Velfærdslaboratorium
Der kan etableres et laboratorium, hvor man gennem kunst og kultur søger svar på fremtidens udfordringer, f.eks. klima, demens, trivsel hos unge, præstationskultur, ensomhed m.m.
Madkultur
Tunnelfabrikken kan rumme faciliteter og/eller aktiviteter, der understøtter Københavns Kommunes
Mad- og måltidsstrategi (2019), f.eks. med fokus på madoplevelser, bæredygtighed, formidling.

Bæredygtigt iværksætterhus
Et flagskib for kreativt, bæredygtigt iværksætteri, der både kan rumme kreative og bæredygtige virksomheder og borgerorienterede aktiviteter inden for f.eks. madområdet og nye typer af kulturtilbud.
Musik- og kulturskolefaciliteter
Øvelokaler til musikskoler og andre musikudøvere. Der tilknyttes en scene, som musikskoler også har
adgang til. En større kulturskole med fokus på billedkunst, teater, keramik, film m.v.
Idrætsfaciliteter
Mindre boldbaner, løberuter og opbevaringsdepoter til maritimt udstyr langs kajkanter og lignende. Naturorienterede idrætsgrene som f.eks. forhindringsløb, bmx-bane mv.
Multihal
Der kan etableres en indendørs multihal til idrætter som f.eks. boldspil, gymnastik og yoga.
Street sport (Skate, parkour, slackline, basket mv.)
Tennisbaner, Padeltennis, Petanque
Motorikhus, Saunahave/Mentalt fitnessrum
Vinterbadning.
(Kilde: Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 19. maj 2020. www.kk.dk)
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Konservative har nu fem politikere på rådhuset

Havnebusser har brug for flere penge

• Den konservative gruppe på Københavns Rådhus er vokset,
idet Karina Bergmann er optaget i den konservative gruppe. Karina Bergmann blev valgt ind i Borgerrepræsentationen for LA
og er fortsat medlem af kulturudvalget.
Partiet indtager nu en delt tredjeplads på Københavns Rådhus
kun overgået af Socialdemokratiet og Enhedslisten.
“Vi er rigtig glade for at kunne byde Karina Bergmann velkommen. Hun er en dygtig og flittig politiker”, siger gruppeformand
Jakob Næsager.
Gruppen består nu af Helle Bonnesen, Line Erwolder, Marcus
Knuth og Karina Bergmann samt gruppeformand Jakob Næsager.

Bøvl med mobilnet til M4 Nordhavn
• Metroselskabet og flere teleoperatører samarbejder om at etabelere mobildækningen på de nye
metrostrækninger M3 og M4, men det har vist sig
at være vanskeligere end ventet. Fra sommer ventes installationerne at være klar på linje M4’s afgrening fra Sortedams Sø til Orientkaj, hvorefter netværksforbindelsen rulles ud etapevis på resten af
M4 og linje M3. Der ventes således først fuld mobildækning på hele M3 og M4 i løbet af efteråret.
"Der er en række udfordringer ved at skulle installere den slags følsomme udstyr i tunneler, som i
forvejen er fyldt med teknisk metroudstyr. Det er
måske også en af grundene til, at mange andre metrosystemer i Europa og resten af verden slet ikke
har den slags installationer," siger Anne-Grethe
Foss, direktør i Metroselskabet.

Orienteringsmøde

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden
Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant folkekirke, hvor du kan
være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn. Vil du udnytte og udvikle dine lederkompetencer? Som
i enhver anden organisation er det vigtigt, at personalet har gode
arbejdsvilkår, så samarbejdet omkring målene, både i drift og aktivitet, kan opfyldes. Vidste du fx at menighedsrådet har arbejdsgiveransvaret for størstedelen af kirkens personale? Interesserer
du dig for bygninger? Så kan du være med til den kulturbevarende
del omkring kirken, men også de bygninger, som er personalets
arbejdsplads og den almindelige drift. Er du god til at gennemskue
store talopstillinger som budgetter og regnskaber, og har du flair
for tal? Er du god til at kommunikere? Så kan du være med til at
gøre vores kirke mere synlig og relevant for både medlemmer og
pressen.
Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om
mulighederne i dit lokale menighedsråd
Hans Egedes Sogn 9. juni kl. 19.00 Sted: Vardegade 14.

• De nye eldrevne havnebusser er i gang med prøvesejladser i Københavns Havn. Og ved Orientkej
i Nordhavn bygges lige nu et af havnebussens fire nye stoppesteder. Ifølge planen skulle de eldrevne
havnebusser sættes i drift i dette forår, og de nye stoppesteder skulle åbne i slutningen af 2020.
Men nu er planen udskudt i minimum et år. Prisen for de nye stoppesteder har været undervurderet med omkring 15 mio. kroner, og hvis ikke Københavns Kommune finder pengene er ét af
stoppestederne i fare for at blive skinlagt. Det fremgår af et svar, som Jakob Næsager (K) har fået fra
Overborgmester Frank Jensen (S) i Økonomiudvalget. Økonomiforvaltningen skriver, at prisen pr.
stoppested har været undervurderet. Der er også kommet ekstra udgifter til bl.a. ekspropriation og
en teknikpavillon ved Orientkaj, som er det dyreste stoppested at etablere. Kommunen overvejer at
nøjes med tre nye stoppesteder (Orientkaj, Islands Brygge Syd og Enghave Brygge) og droppe stoppestedet ved Langelinie. Under alle omstændigheder er tidsplanen skredet. Havnebussen lægger
først til ved Orientkaj i midten af 2021.

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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Festivaludvikling i en coronatid

Kulturhavn festivalen er blevet flyttet fra august til september. Men mange spørgsmål er stadig åbne.
Kulturhavn Sekretariatet giver her et kig ind bag maskineriet og deres overvejelser om årets festival.
• Her på Kulturhavn Sekretariatet arbejder vi stadig hjemmefra, og holder som så mange
andre både møder, kaffe-aftaler
og statusopdateringer online. Vi
savner vores dagligdag på kontoret, men er også blevet positivt
overraskede over, hvor meget
der kan ske, når vi samles digitalt
og udveksler idéer.
Lige nu sidder vi med det store
puslespil, der hedder programlægning af årets festival. Det
er altid et imponerende stykke
der skal gå op, men i år er der
endnu flere brikker som skal
passe. Overskriften for dette er
selvfølgelig publikums og aktørers sikkerhed. Det har vi med os
hele vejen – fra planlægning til
afvikling.
Ny dato for festivalen
Det første store skridt, vi tog i
den forbindelse, var at ændre
datoer, fra d. 28.-30 august til d.
11.-13. september. Du kan læse

vores oprindelige nyhed om
dette her.
Nyt format, samme grundlag
Heldigvis har de fleste af vores
samarbejdspartnere og aktører
været med på vores nye datoer.
Dog bliver årets festival bliver
ikke kun forandret i forhold til
datoer – også format, afvikling
og vores visuelle udtryk er i en
udviklingsproces. Selvom det til
dels udspringer af den krisetid,
vi er i lige nu, er det også en del
af vores naturlige udvikling af
Kulturhavn Festival.
Vi vil gerne tage afsæt i vores
fundament, havnen, og dykke
endnu mere ned i de maritime
aktiviteter. Vi vil tættere på
vandkanten og se hvad der kan
lade sig gøre, når man tænker ud
af boksen. Derfor er krisetidens
nye forhindringer ikke kun
nogle, vi forsøger at arbejde os
igennem, men vi ser dem også
som kreative benspænd på vejen

til en endnu bedre festival – for
os, vores aktører og alle københavnere.
Det er ’business as unusual’, og
både vores overordnede format
samt hver enkelt aktivitet bliver
kigget på, rykket ved og vendt på
hovedet. Ét af de punkter, vi kigger nærmere på, er de velkendte
festivalområder.
Kulturhavn
samles som festival normalvis
på afgrænsede havneområder,
der fungerer som små epicentre
for en masse gæster og tætpakkede aktiviteter. Det kommer
naturligvis ikke til at kunne
foregå på helt samme måde i år,
og vi udforsker derfor alternative
veje, bl.a. muligheden for flere
pop-up events langs havnen.
Inspiration i byrummet
Kulturhavn Festival handler i
udgangspunktet om at samle
mennesker, og vores aktiviteter
har altid fokuseret på at være
publikumsinddragende. Men

hvordan kan vi bedst samle folk
og stadig have afstand? Det er
et spørgsmål, mange arrangører
grubler over lige nu, inklusive
os selv. Vi ved samtidig heller
ikke, hvordan reglerne vil se ud
til september. Derfor forholder
vi os fleksible og opmærksomme
på den kommende udvikling.
Undervejs skæver vi også til
løsninger og idéer i byrummet
for inspiration. For nylig blev
eksempelvis opholdsforbuddet
på Islands Brygge ophævet, og
erstattet af afmærkede felter på
40 kvadratmeter. Her må der
nu kun opholdes 10 personer ad
gangen. I Nørrebroparken er der
sat små spots op med håndsprit
og håndvaske. Kunne vi bruge
samme metoder på Kulturhavn?
Hvordan gør vi afmærkning og
sikkerhed sjovt og festivalvenligt, fremfor unaturligt eller besværligt?
Dét er vi i fuld gang med at
idéudvikle på lige nu.

Hvis du sidder med en god idé eller en interessant vinkel, er du altid velkommen til at skrive på info@kulturhavn.dk.

KULTUR I HJEMMET
Og det er ikke kun de ældre, der kan kloge sig, for der er også en
lille ”planteskole” med spirende ord: ord, udvalgt af unge mennesker, der er så nye, at de endnu ikke har fundet fodfæste i sproget. Ved du f.eks., hvad 'ubbe' betyder? Nå ikke, og der er heller
ingen hjælp at hente i Den Danske Ordbog, for ordet er endnu
ikke registreret. Her må man søge hjælp i den Spirende Ord-Bog,
som Nivågårds Malerisamling har lagt på sin hjemmeside.
Rhododendronerne står i blomst netop nu, så parken er under
alle omstændigheder et besøg værd. Kultur og natur hånd i hånd.
www.nivaagaard.dk/reservat-for-truede-ord/

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.
Reservat for truede ord
Er du vaks ved havelågen og har lyst til en pudseløjerlig oplevelse, hvor du ikke behøver at få kvababbelse men tværtimod kan
blive bjergtaget? Hvad snakker jeg om? Jo, jeg snakker om det
Reservat for truede ord, som er indrettet i parken til Nivågårds
Malerisamling. Sammen med sprogprofessor Jørn Lund har museet fået den originale idé at ”plante” omkring 100 ord, der er ved
at forsvinde ud af vores sprog.
Her kan man gå rundt i den skønneste park fyldt med rhododendroner og i tilgift fornøje sig med at diskutere, hvad dette eller
hint ord nu betyder.

Troubadurens lærling
Ib Michael er aktuel med sin nye bog ”Sandheden om Lucy”.
Men man kunne også gribe tilbage i forfatterskabet og læse hans
roman ”Troubadurens lærling” fra 1984 – også den aktuel på sin
helt egen måde.
I romanen, der er blevet kaldt en moderne klassiker, følger vi
trubaduren Trofaldino, der i selskab med sin lærling og elskede
Tijar drager op igennem – og på flugt fra – et pesthærget Europa
i 1300-tallet.
Rejsen går fra Sicilien til Danmark, og bogen er en magisk
fortælling helt i Ib Michaels ånd. Weekendavisens anmelder
konkluderede i sin tid: ”Denne roman har simpelthen alt hvad
en god historie skal have – drama, spænding, fantasi og mystik.”
Og tænk engang: dengang tog det to år for pesten at komme fra
Italien til Norge – Covid 19 tog springet på to dage! Globaliseringen sætter sine spor.

Mens vi venter
Mens vi venter på, at museerne kan genåbne 8. juni, kan man
stadig glæde sig over museernes digitale kreativitet.
På Det Nationalhistoriske museum på Frederiksborg har man i
et stykke tid arbejdet med at skabe virtuelle ture.
Her kan man ud over at komme på en rundtur gennem museet,
der fortæller femhundrede års Danmarkshistorie, også se eller
gense tidligere særudstillinger. Er du en af dem, der havde royale
abstinenser, fordi Dronningen måtte aflyse den store festivitas
i forbindelse med sin 80-års fødselsdag, kan det måske være et
plaster på såret at se udstillingen Hendes Majestæt Dronningen
– En dragtkavalkade; her er alt fra dåbs- og brudekjole til gallakjoler fra de store fester. Eller det kunne være aktuelt i disse
dage at se den interaktive udstilling Danmark 1940-45 – Besættelsestiden. Er malerkunsten dit fokus, og gik du glip af den
spændende udstilling i forbindelse med portrætkonkurrencen i
2015 - Portræt Nu! - med deltagelse af kunstnere fra bl.a. Kina
og Rusland ud over de nordiske lande, er muligheden her nu. Du
kan vandre igennem salene, zoome ind på de enkelte værker og
få uddybende information.
Et godt alternativ, så længe det endnu ikke kan være anderledes.
www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder
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Fotokonkurrence eksploderet
• Dansk Arkitektur Centers
åbne fotokonkurrence 'FANG
DIN BY 2020' har siden 5.
marts modtaget 5332 billeder,
næsten dobbelt så mange som

15. maj 2020
sidste år. Temaet 'Hverdagsmagi' blev efter nedlukningen
af samfundet ændret til 'Fang
din corona-by' og løb frem til
5. maj.
"Årets deltagere har indkapslet

deres hverdagsmagi i motiver,
der dokumenterer en Pallealene-i verden-stemning med
tomme gader, fysisk distance
og andre måder for socialt
samvær", fortæller program-

chef i Dansk Arkitektur Center, Tanya Lindkvist.
De bedste fotografier bliver
udstillet ved Dansk Arkitektur Center i BLOX fra 25. juni.
Foto: Wilfred Gachau. Fang Din By 2020.
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hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

DANSKE BIOGRAFER ÅBNER IGEN
Det sker den 8. juni. Som en begrænset genåbning.
Det skriver Filmmagasinet Ekko. I første omgang
bliver det for maksimalt mellem 30 og 50 personer
i hver sal. Til den tid kan man blandt andet set det
danske periodedrama 'Vores mand i Amerika'.
ANDY SERKIS REJSTE MILLIONER
GENNEM HOBITTEN

Burde stadig vises på DR1
Titel: De Fem År. Instruktør: Theodor Christensen, Per B. Holst, Børge Høst, Sten Jørgensen, Søren Melson, Helge
Robbert. Varighed: 98 minutter. Premiere: 4. april 1955. Frit tilgængelig og gratis for alle danskere på Filmstriben.dk.

Den britiske skuespiller, der spillede Gollum i Peter Jacksons populære 'Ringenes Herre'-trilogi,
har samlet mere end 2,3 millioner kroner ind til
det britiske sundhedsvæsen og en børneorganisation. Det skete ved at læse hele Hobbitten under et
live-stream - kun afbrudt af toiletbesøg. Bogen er
mere end 300 sider, og det tog 11 timer. 650.000
fulgt med. Det skriver Politiken.

På trods af et ukritisk helteportræt af den danske modstandsbevægelse, er ældgammel dokumentar om
besættelsestiden et vigtigt historisk dokument fuld af unikke optagelser.
• “Viljen til frihed er stærkest.”

side mod Sovjetunionen.

Sådan slutter fortællerstemmen den gamle dokumentar
om de fem år, hvor Danmark
var besat, og dermed også legenden om den heltemodige
modstandsbevægelse, der var
skyld i befrielsen.
Men lad os være ærlige. Hvor
meget vi end elsker den historie, at Flammen, Citronen,
Hvidstengruppen, Bopa og de
øvrige modstandsfolk jog de
tyske nazister ud af Danmark
og hjalp jøderne over sundet
- med befolkningens fulde
opbakning - er vi efterhånden kommet dertil, at vi godt
kan lægge den myte i graven.
Et aktuelt eksempel er Anders
Refns succes 'De forbandede
År', der nuancerer danskernes
forhold til tyskerne i landet.
Danskere samarbejder, forelsker sig og kæmper på tysk

'De Fem År' er instrueret af
den berømte filminstruktør
og modstandsmand Theodor
Christensen og bestilt af Danmarks Frihedsråd, der koordinerede modstandsgrupperne.
Dertil sat sammen af to tidligere propagandafilm, nemlig 'Det gælder din Frihed' og
'Danmark i Lænker'.
Filmen skal ses i det lys. Så når
jeg alligevel vælger at rose en
dansk klassiker, er det fordi,
vi kan se med fingre gennem
helteportrættet, indtage den
øvrige almene viden om besættelsen fra 1940 til 1945 og
slupre de unikke sort-hvidvideooptagelser fra krigen i
os. Den består faktisk ikke
af andet, mens den berømte
speaker Gunnar “Nu” Hansen
guider os igennem begivenhe-

derne. Videooptagelserne er
fra danske, tyske og engelske
arkiver, og det er ikke småting,
vi får at se. Faldskærmudkastninger, politiske møder,
udsultede personer, tanks i
de københavnske gader og et
forsamlingsforbud - kun fem
måtte forsamle sig. En undtagelsestilstand vi kender netop
nu - blot med 10 personer.
Filmen gennemgår kronologisk de fem år fra 1940 til 1945.
Vi får ved hjælp af et Europakort overblik over slagene og
magtbalancerne. Vi ser besættelsen af Danmark og om samarbejdet med tyskerne. Om da
danskerne ikke ville stå på mål
til mere. Vi ser optagelserne af
oprøret. Optagelser af stikkerne. Englændernes bombning
af Shellhuset i København. Og
endelig befrielsen. Undervejs
er der flere fede facts: På Hit-

lers fødselsdag blev en jernbane saboteret hvert 4. minut.
Nazisterne afholdt Folketingsvalg i håb om folkelig opbakning. De fik kun to procent af
stemmerne.
Den slags gør, at vi tilgiver det
enøjede syn på modstandskampen. Og når jeg ser filmen,
kan jeg alligevel ikke lade være
med at tænke på, om sabotagen måske gjorde ondt værre? Skabte mere død end liv?
Havde det reddet vigtige liv
ikke selv at gå til modangreb?
Nok ikke for vores selvfølelse
og måske andre nationernes
velvilje. 'De Fem År' er og
forbliver et vigtigt historisk
dokument, der giver indsigt i
dengang, Adolf Hitler og hans
håndlangere forsøgte at indtage Danmark.
Anders Højberg

BOBA FETT GENOPSTÅR FRA DE DØDE
Den ikoniske lejemorder Boba Fett, som var en del
af den ældste Stjernekrig-trilogi, der udkom fra
1977 til 1983, er tilsyneladende ikke død. I hvert
fald skal han spille med i anden sæson af den roste
Disneyserie 'The Mandalorian', der foregår i tiden
efter filmen 'Jediridderen Vender Tilbage', hvor
Han Solo, Harrison Fords karakter, ellers gør kål
på skurken. Det er Disney tilsyneladende ligeglade
med. Spørgsmålet er efterhånden, om deres nyfortolkning af Star Wars-universet gør mere skade
end godt for universet? Jeg har heldigvis mine
gamle VHS’er på loftet.

12/ KULTUR / GODT LIV
København bliver
arkitekturhovedstad
• Som den anden by nogensinde bliver København i 2023
'UNESCO World Capital of
Architecture'. En arkitektur-

kongres med 10-15 tusinde
gæster kommer til byen, og
samtidig vil et internationalt
og arkitekturinteresseret publikum komme til events og udstillinger året igennem.

World Capital of Architecture
er en ny titel, som UNESCO
tilbyder den by, der er vært for
den internationale arkitektforening UIA’s verdenskongres,
som holdes i København i juli

2023. Allerede i år vil Teknikog Miljøforvaltningen invitere
institutioner, virksomheder
og københavnere til at indgå
i en 'partnerskabsdialog' om
arkitekturåret.

Coronatanker VIII
Poul Gudberg skriver i alt 10 Coronatanker - om livet i Nordhavn og på Bornholm under Coronakrisen. Om hospitaltsophold og længsel efter lystfiskeri, børn og børnebørn.
Alle Coronatanker kan læses på www.nordhavn-avis.dk. Vi er nået til nummer otte:

• Falukorv. Et mærkeligt
svensk ord for noget, der er
en kødpølse. Dem om det. Nu
er vi på vej hjem, efter at min
fantastiske hustru har ordnet
vores terrasse her i Tejn. Rengjort og malet. En god beskæftigelse her i vores isolation.
Jeg skal forsøge at gøre hende
kunsten efter med rengøring
af komfur mv. og madlavning,
der skal jo være rent til lejerne,
der i øjeblikket synes langt
væk fra Bornholms lyksaligheder med Sol over Gudhjem,
rejer og nyrøgede fisk af enhver art.
Tværs gennem sydsverige.
Hjem til Nordhavn.
Og netop hjemkommet sidder
jeg her på min altan og indtager hveder fra bager Bosse,
medens jeg kigger ned på

Det er alligevel mærkeligt, at
man for at komme fra den ene
del af landet til den anden skal
vise pas, men tiderne har jo
ændret sig. Det næste bliver, at
det er nødvendigt at legitimere
sig, når man vil krydse Limfjorden eller Vejlefjordbroen.
Den dag må sent komme, men
man ved jo aldrig.
Allerede nu igen er politiet her
på Göteborg Plads. Tryghed.

En flok drenge, der var for
mange til at spille fodbold
og bade fik en venlig, men
bestemt henstilling. Jeg kan
næsten ikke synes godt nok
om deres prioriteringer. Men
det er jo også med en god
og nødvendig baggrund, og
det minder jo i denne tid om
Statsministerens ord om, at
nok lukker vi op, men det er
en stakket frist, såfremt vi
ikke husker afstandsreglerne.
Det er sandelig blevet en anden hverdag vi oplever. Jeg håber ikke, at vores “ åbnen op”
risikerer, at flere bliver syge og
at især ikke, at det for nogle
får fatale konsekvenser. Vi har
tilladt at os at åbne op, som
det nu hedder. Vores barnebarn på fire ringede og sagde,
at hun savnede sin morfar og
sin bedste. Så var der jo ingen
vej udenom. Vi fik besøg – på
afstand. Imens må jeg, der er
højrisikopatient, sidde her og
nyde livet på 3. sals afstand på
Göteborg Plads, hvor der er
godt at være, men jeg har trods

alt klaret, at køre i supermarked og købe pottemuld, så jeg
har kunnet lægge mine forspirede kartofler i en dertil indkøbt kartoffelpose på altanen.

Det er nok mine jyske gener,
der slår igennem. Der står
også andet og spirer på min
altan, men det er - trods alt
– at nyde livet på afstand, men

alligevel være glad for at være i
nærheden af det, det hele drejer sig om – livet.
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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,
Göteborg Plads

Göteborg Plads, hvor alt ånder
fred. Tryghed . Hele 6 betjente
i en mandskabsvogn nyder tilsyneladende solen, og de piger
som i meget små bikinier allerede har ladet sig lokke ud
i både sol og vand. Tryghed
over alt. Jeg føler mig så godt
sørget for i dette vort land.
Jeg har været en tur på Peberholm. Det skal man, når man
kommer fra Sverige. Også der
åndede alt tryghed, og betjentene var venlige og rolige,
da de skulle kontrollere vores
pas, og vi kom ind uden ansigtsmasker.

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

The solutions will be published here in the next issue.

NY OG UNG KARAKTER I NORDHAVN AVIS: Velkommen til NINJIA SEVEN - en ung Nordhavner, som har sine egne meninger om bydelen. Ninjia Seven er
skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn. Fremover vil Ninjia Seven være at finde her i Nordhavn Avis en gang om måneden.

