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SKIW, TÅSK
OG KAFFEKANDER /4
Nordhavn Avis har begivet sig ud i Skudehavnen for at høre de sidste fiskere, om de har lyst til at tale lidt om fremtiden. Men findes fremtiden overhovedet? Og taler fiskere med fremmede? Læs mere side 4.

Grundejerforening
klar til bænkeflytteri

/7 Kom ind i

Mie Olises atelier

/8 Stjerneklar skuffelse /10

De 12 københavnerbænke, som By og
Havn har sat op i Nordhavn, er ikke faldet
i god jord hos alle beboere i området. Fejlplacerede eller helt ude af trit med bydesignet, lyder nogle af kommentarerne.
Der er kommunale krav til antallet af
bænke i byen. Men grundejerforeningen
må godt selv udskifte eller flytte rundt på
bænkene. Det overvejer Grundejerforeningen Århusgadekvarteret nu at gøre.

Avisens filmanmelder kedede sig under
visningen af rumfilmen 'Ad Astra'.
Undtaget nogle ufrivilligt komiske scener, blandt andre én
hvor Brad Pitt slås
med hele tre aber...

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?

Paustian design &
møbelhus i Nordhavn
Kalkbrænderiløbskaj 2 Tlf.: 39 16 65 65

Mandag - fredag: 11.00 - 18.00 Lørdag: 10.00 - 16.00 Søndag: lukket

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
paustian.dk

Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Stadig ingen information om motivet for bombeeksplosion
Den anden hovedmistænkte i sagen er nu anholdt efter international efterlysning. Han nægter at have fragtet, monteret og udløst den bombe, der eksploderede foran Skattestyrelsen 6. august
• Den 23-årige blev anholdt
tirsdag aften i Københavns
Lufthavn. Onsdag blev manden fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre.
Manden var iklædt et sort
Adidas-sæt. På fødderne
havde han et par grå sneakers
af mærket Nike. Han er karseklippet, omkring 185 centimeter høj og muskuløs af
bygning.
Politiets sigtelse går på, at han
i en svenskregistreret Citroën
Berlingo kørte med bomben,
som blev lagt foran Skattestyrelsen tæt ved Nordhavn
Station.
Ifølge sigtelsen skete det i forening med en eller flere medgerningsmænd.
I forvejen sidder en 22-årig

mand varetægtsfængslet i sagen. Også han er fra Sverige.
Politiet vil stadig ikke give oplysninger om de mulige motiverne til bombeattentatet.
Af samme grund begærede
anklageren at dørene til retten
bliv lukket.
"På det her stadie af efterforskningen og med den karakter,
sagen har, mener jeg på nuværende tidspunkt, at det vil
være skadeligt for vores efterforskning, hvis der slipper
detaljer ud om vores arbejde,"
siger Andreas Christensen.
Derfor er det er fortsat uvist
hvorfor to svenske statsborgere 6. august kørte fra Malmø
til Østerbro for at sprænge en
bombe foran indgangen til
Skattestyrelsen i Østbanegade.
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Braget rystede flere ejendomme i nabolaget og en person
kom lettere til, da eksplosionen raserede Skattestyrelsens
bygning.
Der har været mange bombeeksplosioner i Malmø de senere år, og i det kriminelle miljø i
byen skulle det være muligt for
bandeledere at 'bestille' og betale for en bombesprængning.
Efter eksplosionen nedsatte
politiet en særlig gruppe for at
klarlægge, hvad der helt præcist skete, og hvem den eller de
ansvarlige er.
"Jeg kan sagtens forstå, at der
er stor interesse for denne sag.
Det er en sag, vi tager meget
fokus hos os", oplyste chefpolitiinspektør Jørgen Bergen
Skov efter eksplosionen.

Hus i Nordhavn har skyllet med saltvand
En ejendom med 95 boliger i Nordhavn har i et halvt år brugt saltvand til toiletskyl.
Forsøget har været en succes, fremgår det af evaluering fra Miljøstyrelsen.
• Der er langt flere fordele end
ulemper ved at bruge saltvand
fra havet til at skylle toilettet
med, i stedet for rent grundvand. Det viser en evaluering
fra Miljøstyrelsen.
Siden 2017 har beboerne i en
ejendom ved Sandkaj i Nordhavn brugt saltvand fra deres
egen boring i gården til toiletskyl. Et ekstra rør er ført op
til lejlighedernes toiletter, og
efter skylning er det sorte spildevand ført ud i kloaksystemet. Der er pumpet 1.889 m3
saltholdigt grundvand op til
toiletskyl i perioden september 2017 til august 2018.
Projektet har vist, at vandforbruget til toiletskyl udgør 28
procent, og dermed erstattes
28 procent af drikkevandsressourcen i den konkrete ejendom. Det svarer til en besparelse på 24 liter drikkevand
per person per døgn.
Evalueringen fra Miljøstyrelsen konkluderer, at det godt
kan lade sig gøre at opbygge
indvinding, vandbehandling
og distribution efter samme
principper som drikkevandsforsyningen, og opnå tilsvarende
forsyningssikkerhed
og drift. Vandleverancen har
været stabil og kvaliteten har
været kontinuerlig.
Brugertilfredshed
Spørgeskemaundersøgelser
blandt beboerne viser, at der
er stor opbakning til samt forståelse for at anvende alternative vandkilder, som kan spare
på drikkevandsressourcerne.
Samtlige besvarelser var po-

sitive for den alternative forsyning. Undersøgelsen viser,
at bæredygtighed har stor betydning for brugerne. Enkelte
beboere peger dog på gener,
f.eks. støj når cisterne fyldes
og farvede aflejringer i toilettet.
Da det salte vand er aggressivt overfor visse metaller, er
det nødvendigt, at bruge et
ombytningskit i toiletcisterne
for at udskifte metalkomponenter.
Men der har ikke været en
oplevelse af væsentligt flere
aflejringer eller udfældninger
af kalk. Saltskyl ikke opleves
mærkbart anderledes end med
drikkevand. Sundhedsmæssigt udgør saltskyl ikke en forøget sygdomsrisiko, hverken
ved direkte indtagelse, inhalering eller ved eksponering
af hud.
Skal betale samme afgift
Evalueringen peger på, at
lovgivning på forsyningsområdet er ikke på nuværende
tidspunkt er indrettet til alternative forsyningsformer. Det
er muligt at søge dispensation, men de alternative forsyningsformer er pålagt samme
omkostninger, som drikkevandsforsyning, for eksempel
vandafgiften, som ellsers er
en miljøafgift skabt som incitament til at spare på drikkevandsressourcen.
Billigt alternativ
Miljøstyrelsen har også set
på projektets økonomi, hivs
der skulle opskaleres til hele

Nordhavn; dvs. et komplet
forsyningssystem med parallel rørledning til drikkevandsnettet. Vandtaksten i Nordhavn vil i så fald stige med ca.
3 procent, svarende til ca. 5 kr/
m3 til 13,41 kr/m3 for saltskyl
i forhold til drikkevand. Det
betyder en forøgelse af vandregningen på ca. 50 kr. per år
per person.

Alt i alt er konklusionen efter
6 måneders drift, at det hovedsageligt vurderes positivt at
indføre saltskyl i en nybygget
beboelsesejendom i forhold til
de analyserede emner.
"Projektet har leveret vigtig
viden om alternativ vandforsyning til videre udvikling,"
skriver Miljøstyrelsen.

English summary
A residential complex at Sandkaj in Nordhavn has been testing site for a
new water supply concept, where saline groundwater, in replacement for
normal drinking water, is used for toilet flushing. Since September 2017,
the facility has provided 95 apartments with saltwater-flush (saline ground
water for toilet flushing). The saline groundwater has been abstracted from
a local well in the residents' courtyard. After treatment the water is transported into the individual households in a separate pipeline (separated
from the drinking water). After use in the toilets, the water is discharged
into the sewage system, where it is mixed with other sewage water and
transported to a waste water treatment plant.
After 6 months of operation, the facility has been evaluated The evaluation shows that it is both practically and technically feasible to use saline
groundwater for toilet flushing. Data obtained in the project showed that
approx. 28% of the total water consumption is used for toilet flushing,
which means, that by introducing saltwater-flush in the residence in Nordhavn, we substitute approx. 28% of the fresh groundwater used for drinking water. This is a saving of about 24L drinking water per person per day.
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Ribeye bøffer
400 g
Pris pr. kg 150,-

Pr. pakke

59,-

Mør oksefilet
Ca. 2,0-2,3 kg
max pris pr. kg 125,-

SPAR 30,-

Pr. pakke

249,SPAR 150,-

Cocky
Barrista Gin
50 cl
Pris pr. liter 398,67

Pr. flaske

299,SPAR 50,-

Vælg
flere mellem
varia
nter
!
Mumm
Cordon Rouge
75 cl
Pris pr. liter 305,39

Pris pr. kg 6,-

Agurker

229,-

Mumm
Demi Sec
75 cl

SPAR 125,65,-

Premium
isterninger
2 kg

Pr. flaske

Pr. pose

12,-

4,SPAR 4,-

229,SPAR 125,65,-

Østergård æbleeller rabarbermost
75 cl
pris pr. liter 26,66

SPAR 14,95

Pr. stk.

Pr. flaske

Pr. flaske

20,-

Fever-Tree
Tonic

Pr. flaske

15,-

50 cl

+pant

Pris pr. liter 30,-

SPAR 12,95,-

Løse limes
og citroner

3 stk.

10,-

SPAR 9,95

Hindbær eller
blåbær
125 g
pris pr. kg 120,-

Pr. pakke

15,-

SPAR 2,-

Stjerneskud

PRISEN GÆLDER D. 27 OG 28
SEPTEMBER TIL GINGALLA

Nyd den til Gingalla eller tag
med hjem som nem aftensmad.

SPAR 13,-

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. TILBUDDENE GÆLDER 17. SEPTEMBER - 23. SEPTEMBER 2019.

Pr. stk.

35,SPAR 10,-
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Dialogmøde om kommuneplan
• Boliger eller vild natur på
tippen? Byggelegeplads eller
badestrand på Gittervej?
På et dialogmøde med de københavnske politikere kan De

give Deres mening til kende
om Nordhavns udvikling.
Anledningen er, at Københavns Kommuneplan 2019 er
i høring og Østerbro Lokaludvalg er ved at indsamle øster-

broernes holdninger til byens
udvikling. Kommuneplanen
sætter en retning for byens
udvikling de næste 12 år.
Dialogmødet finder sted tors-

dag 25. september kl. 19 - 21
på Kildevældskolen, Bellmansgade 5A. Der vil være let forplejning til mødet, og alle er
velkomne.
www.kp19.kk.dk

Skiw, tåsk og kaffekander:

”Jeg tror ikke, vi bliver 110 år”
Nordhavn Avis har begivet sig ud i Skudehavnen for at høre de sidste fiskere, om de har lyst til at tale lidt om fremtiden.
Men findes fremtiden overhovedet? Og taler fiskere med fremmede?
Af Marie Varming,
tekst og fotos
• Ordet Klondike dækker på
dansk også et område eller et
kvarter bestående af tilfældigt
opførte huse uden en overordnet plan (Wikipedia)
Hvad Klondike end betyder, er
det i hvert fald et af de første
ord, der kommer ind på lystavlen, når man kommer til
Skudehavnen i Nordhavn.
Umiddelbart er der meget
stille i de mange små træhuse.
Nogle er gamle, nogle nye, et
par stykker har fået en karakteristisk rød maling, mens andre har prioriteret, at stokroserne står ranke. Et enkelt har
et lille æbletræ i haven, mens
en med grønne fingre har dyrket røde tomater i sit drivhus.
De stemmer, der trods alt er,
kommer fra Østerbro Fiskeriforenings lokale. Her sidder
en håndfuld mænd og snakker. Snakker, i ordets bedste
forstand.
”Vi snakker om vores døtre og
hvor mange problemer, der altid er med dem og dine kønsfæller” siger en mand med et
smil og himmelvendte øjne.
Et par af de andre fortrækker
med formummede undskyldninger, da de hører lokalpressen er på besøg.
En usikker fremtid
Lokalpressen vil sådan set blot
have svar på, hvordan fremtiden ser ud for Skudehavnen i

Nordhavn? De tre tilbageværende mænd trækker på det
og kigger på hinanden efter
svaret.
”Vi har jo otte års kontrakt
endnu, men vi ved jo godt, at
hvis der kommer en fyr med
en masse beton, stål og glas, så
er vi væk,” siger en mand, som
hedder Bo, men som ikke har
lyst til at sige, hvad han hedder
til efternavn.
Han har boet på Østerbro hele
sit liv, og som 12-årig var han
på havet med sin far for første
gang. Siden da har han selv fisket. I dag fanger han lidt torsk
– det udtales ’tåsk’ på disse
kanter – og lidt fladfisk, men
der er ikke ret meget tilbage.
Desværre er der ikke nogen,
der overtager efter ham. Han
leder heller ikke efter en.
”Jeg vil jo ikke lokke folk i
uføre, og det koster jo millioner at stabe på benene,” siger
Bo om fiskeriet, som efter hånden er et uddøende erhverv i
Nordhavn som så mange andre steder.
”Vi er vist kun fem-syv stykker tilbage herude,” siger Bo
og kigger ud over området.
Derfor er det heller ikke udelukkende fiskere, der bebor
de mange små huse herude i
Skudehavnen. Faktisk må de
slet ikke bebos. Så det er der
ingen, der gør, understreger
mændene med en sigende
mine. Husene lejes derimod
ud til medlemmerne af fiskeriforeningen, som er folk med
”skiw” i havnen. De har så ret

til at have deres grej i et hus i
Skudehavnen. Noget skal de jo
bruges til.
”Vi kan jo ikke sidde alene
med 11.000 kvadratmeter,” siger Bo ærgerligt.
Han bekræfter, at han faktisk
frygter affolkningen af fiskere
mere, end han frygter byggematadorerne, når det kommer
til Skudehavnens fremtid. Der
er simpelthen ikke fiskere nok
til at opretholde området.
Ender med røgede sild
og isvafler
Det ærgrer ham. Men selv om
det ser sort ud, håber han på,
at nogen kommer og freder
området, så det ikke ender i
lukrativt byggeri, når kontrakten udløber om otte år.
Det ville være et tab, for dermed ville den særlige kultur
gå tabt.
”Jeg synes, det hele er endt i
regler og love. Kraftedeme.
Der kommer ikke nye fiskere
til, for det kan ikke lade sig
gøre. Det kommer til at gå
os, ligesom det går alle andre
havne. Det ender i røgede sild
og isvafler,” siger Bo ærgerligt.
Foreningen har eksisteret siden 1915, og Bo kan stadig
huske, hvordan man på en
god eftermiddag trak 600 kilo
torsk op af Øresund. Nu er det
hele ædt op af kvoter og overfiskning.
”Jeg tror ikke, vi bliver 110 år
i foreningen,” siger Bo og kigger hen på en billedramme,
som viser glade mennesker,

der fester på fisker-manér i anledning af, at foreningen fyldte
100 år for fire år siden.
Patter og medister
Mænd i klubhuset er ikke meget for forandring, og det ved
de godt, ligeså vel som de ved,
at forandringen kommer.
”Alting skal være så stort. Der
er jo heller ikke små landbrug
mere. Man kan ikke få en kop
kaffe til under 45 kroner mere.
Jeg synes, det er en negativ
udvikling, men der er jo nok
ikke så meget, jeg kan gøre ved
det,” siger Bo.
”Og nu lukker Fingerbøllet på
Christianshavn,” siger Henrik
Jørgensen med en ærgerlig
mine.
Han har netop købt hus på
Bogø, fordi han ikke kan holde larmen ud ”derinde” længere. ”Derinde” er det centrale
Østerbro, som står i en skarp
kontrast til fiskermiljøet herude på spidsen.
Bo er – som så ofte før, fornemmer man - enig.
”Det hele er blevet så forjaget med trafik og mennesker.
Man står altid i vejen. Nej, vi
har ikke hovedet til at være
på Østerbro mere. Og jeg er
endda født og opvokset her.
Alt der er småt og hyggeligt,
skal væk. Til gengæld kan du
tage i Fields og få ordnet både
patter og tænder og få en medisterpølse med hjem,” siger
Bo, og de tre om bordet griner
og mærker efter, om der stadig
er kaffe på kanden.

Klimatopmøde
også i Nordhavn
• København er 9.-12. oktober
vært for det internationale klimatopmøde C40 World Mayors
Summit 2019. Over 90 events

og aktiviteter finder sted flere
steder i byen under navnet ”Live
Like Tomorrow”. I Nordhavn
deltager EnergyLab på Sundkaj
med en konference og guidetur
9. oktober. COBE på Orientkaj

afholder debatmødet Live Like
Copenhagen! 10. oktober. Der
er også adskillige aktiviteter i
havnen, bl.a. BitPark Pavilion,
Land Under Water, GoBoat
Virtual Reality og 'Port like

Yesterday – Port like Today –
Port like Tomorrow'. Alle disse
events udgår fra havnefronten
mellem BLOX og Langebro.
www.liveliketomorrow.
dk/#publicprogram

www.cis.dk

Magicians
aren’t magic,
our teachers are
Aha moments – that’s what our teachers create
every day. Just ask our students. They all have stories
to share: about individual attention, about being
challenged academically and about teachers going
the extra mile.
At CIS we are fortunate to have the means to recruit
the best. From Pre-K to grade 12, our teachers are
all very skilled, experienced and committed to their
students: They could teach anywhere in the world,
and they chose CIS. We are proud of that because
a school is defined by its teachers, and those
magical moments of learning that make a good
school great. To learn more please visit cis.dk

De nye skudehavnere
Det er ikke kun det gamle liv, der forsvinder i Skudehavnen. Nyt
kommer også til. Ida og hendes kæreste Mathias har købt en
gammel fiskekutter fra 1948, og den går de netop nu og istandsætter i Skudehavnen. ”Den er bygget om til lystsejlads. Nu vil vi
også ud at sejle med den,” siger Ida.
Egentlig troede det unge par, at de bare skulle bruge 14 dage i
Skudehavnen på at kalfatre det 12 meter lange skib, men det viste sig, at der var pæleorm i skroget, så nu må de bide i det sure
æble og lade noget af det gamle træ skifte ud med glasfiber. Det
ærgrer dem.
”Men den gode nyhed er, at vi får en tæt båd,” siger Ida.
Hun håber, at de næste år kan tage de første små ture rundt i
Øresund.
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Tromsøgade genopstår

Nordhavnsforbindelse uden sti

• Tromsøgade skulle have ligget parallelt med Corkgade op ad
Kalkbrænderihavnsgade, men da den blev annulleret, kunne
navnet heldigvis bruges et andet sted.
Nu ser det ud til, at beliggenheden af Tromsøgade bliver flyttet
over på den anden side af Århusgade nemlig bag PFA-bygningen,
hvor der for tiden er byggeplads. Den ene ende bliver omkring
krydset mellem Helsinkigade og Southamptongade, mens den
anden bliver ved den nye metrostation og Kalkbrænderihavnsgade.
Med tiden skal der ligge både en parkeringsplads og et hotel på
Tromsøgade, men indtil videre er det store maskiner og grus, der
er mest af.
Ændringen vil få konsekvenser for to adresser, som skal skifte.
Nordhavns Plads 5 og 7 kommer til at ligge i Tromsøgade. Begge
er PFA Ejendomme.
Det nye vejnavn har været i høring – blandt andet hos Østerbro
Lokaludvalg – som ikke havde nogen indvendinger. Det er uvist,
hvornår man første gange kan køre en tur gennem Tromsøgade.
MAV

• I den kommende nye Nordhavnsforbindelse under Svanemøllehavnen bliver der adgang forbudt for fodgængere og cyklister.
I den oprindelige plan var der tre forslag til en supplerende cykel- og gangforbindelse, udformet som både bro og tunnel. Men
Borgerrepræsentationen vedtog i august 2018 en ren biltunnel.
Det skriver Magasinet KBH.
Planen har givet anledning til kritik fra både Rådet for Bæredygtig Trafik og Cyklistforbundet, som beskylder den for at være
samfundsøkonomisk uansvarlig. En ren bil-løsning vil betyde
flere biler, og en undergravning af økonomien i Nordhavnsmetroen, mener organisationerne. Biltunnellen fra Nordhavnsvej
og ud på Nordhavn skal stå færdig i 2027, og kommer til at koste
cirka 3,6 mia. kroner. Den skal løbe under Svanemøllehavnen,
og derfor flyttes en stor del af bådene i havnen til en midlertidig
lystbådehavn i Færgehavn Nord bassinet på den anden side af
Kalkbrænderiløbet.

2150 NLM vokser hurtigst
• Klubben 2150 Nordhavn Løb & Motion (2150 NLM) er blandt
de hurtigst voksende motionsklubber i København. Det skriver
bladet idrætsorganisationen DGI på sin hjemmeside.
I klubben, som startede i 2017, løber man sammen, dyrker CrossGym på konditaget Lüders, laver yoga og forskellige sociale arrangementer. Medlemmerne er fra Nordhavn, Amerika Have og
det nærmeste Østerbro. Alene i år er medlemstallet steget fra 60
til cirka 90. I artiklen på DGis hjemmeside fortæller foreningens
formand Per Bodholdt, at klubbens udvikling især skyldes en
stærk markedsføringsindsats, en informativ og inddragende bestyrelse og et super populært nyløberhold.
”Jeg håber, at vi kan udvikle et fællesskab, hvor ALLE kan være
med og få det ud af træningen, de selv ønsker. Vi har ikke ambitioner om flere hundrede medlemmer, men satser på kvalitet i
træningen”, siger han.
2150 Nordhavn Løb & Motion findes på facebook. Man kan også
skrive til 2150nlm@gmail.com. Et medlemskab af klubben koster 300 kr. pr. halve år.

235.000 gik i havnebadene
• Knap 235.000 badegæster har benyttet Københavns tre havnebade i løbet af sommeren. Det er næsten ligeså mange som sidste
år, oplyser By & Havn. 15. september sluttede sæsonen officielt i
de tre havnebade på hhv. Islands Brygge, ved Fisketorvet og ved
Sluseholmen. Dermed er de ikke længere bemandede med livreddere. Foruden de tre havnebade kan man også bade i havnens
seks badezoner, f.eks. ved Sandkaj. Badezonerne er tilgængelige
året rundt, men har ikke livreddere. Her registreres besøgstallene ikke.
I vinterperioden åbnes der frem til 15. maj en SUP-rute, der forbinder Holmen med arealerne Syd for Langebro.

TID TIL GARDINER
Hvad enten du drømmer om velourgardiner,
som giver en lounge atmosfære, om det mere
rustikke og naturlige hør-look, måske helt
lette, transparente gardiner, som lige bryder
lyset eller en enkel plisséløsning mod sol og
indkig, så kan vi hjælpe dig med det.
Bestil vores gardinbus for et uforbindende
tilbud på syning og montering af dine nye
gardiner.
Det hele kan selvfølgelig fås motoriseret med
fjernbetjening, og en stor del endda med
genopladelige batterier til en fornuftig pris.
Pænt og diskret uden en masse ledninger.

Book et besøg nu på:
35 42 01 67

Køb dine gardiner lokalt, vi er lige om hjørnet.

Nordre Frihavnsgade 32, 2100 København Ø. Telefon: 3542 0167.
E-mail: post@gardin-jensen.dk. www.gardin-jensen.dk

19. september 2019
International borgerdag
• Danske traditioner, dansk
arbejdspladskultur og dansk
cykelkultur er sammen med
tungere emner som det danske
skattesystem og det danske bo-

ligmarked på dagsordenen, når
omkring 2.000 internationale
borgere på lørdag 21. september
samles i DGI-byen i København
til International Citizen Day.
Baggrunden er, at stadigt flere

højtuddannede
udlændinge
vælger at studere, arbejde og
forske i København og i Greater
Copenhagen. I 2018 var der i alt
190.000 fuldtidsbeskæftigede
udlændinge i Danmark, hvoraf

43.000 arbejdede i Københavns
Kommune og 49.000 i Region
Hovedstaden.

Grundejerforeningen må selv fjerne københavnerbænke
De 12 københavnerbænke, som By og Havn har sat op i Nordhavn, er ikke faldet i god jord hos alle beboere i området. Men de må godt selv fjerne dem, fortæller By og Havn.
Af Marie Varming
• Pludselig stod de der. De
grønmalede, klassiske og
kendte københavnerbænke.
Men det var ikke alle, der var
lige begejstrede for bænkene.
”Har By og Havn fået hedeslag?” ”De er malplacerede”
og ”Det virker som om, de
er droppet tilfældigt ned på
pladsen”. Det var nogle af de
reaktioner, som en læser, Else
Togo Trust, fremfor med i et
læserbrev i Nordhavn Avis
denne sommer, ligesom andre
læsere har kontaktet avisen
med samme tanker.
Men hvis beboerne er utilfredse med bænkene, kan de faktisk selv fjerne dem, fortæller
By og Havn nu.
”I princippet må grundejerne
fjerne bænkene igen, men der
SKAL være bænke med jævne
mellemrum i området, som
opfylder kommunens krav om
tilgængelighed,” siger Johnny
Jensen, som er seniorprojektleder i By og Havns anlægsafdeling.
Krav om bænkeplads
Bænkene er nemlig et krav fra
kommunen, for der skal være
bænke i bybilledet, så for eksempel ældre og gangbesværede kan tage et hvil på deres
daglige færden. Derfor var der
ikke så meget at rafle om, da
bænkene skulle sættes op, og
københavnerbænkene opfylder de krav, der er til en sådan
bænk. Derudover passer den
godt ind, mener By & Havns
arkitekter.
”Vi har valgt københavnerbænkene ud fra en arkitektonisk betragtning. Vi er i
København, og der er gamle
bygninger i området. Vi kunne have valgt andre løsninger, men vi vil gerne trække

fortiden ind i området,” siger
Johnny Jensen.
En del af planen
I modsætning til hvad mange
tror, er københavnerbænkene
i Nordhavn ikke en ny opfindelse. De har hele tiden været
en del af planen for området.
”Københavnerbænkene er en
del af den oprindelige plan fra
2013,” siger Johnny Jensen, der
har været med til at placere de
enkelte bænke i Nordhavn.
”Vores arkitektafdeling har
anvist placeringen af bænkene, og vi har kigget på, hvor
de står mest hensigtsmæssigt,”
siger han.
”Alle bænkene er orienteret, så
man kan kigge ud over noget
som for eksempel på Sundkaj.
Bænken på Tingstedet kunne
nok godt have været placeret
anderledes, så den stod op
ad en bygning, men den har
grundejerne mulighed for at
genplacere,” siger Johnny Jensen.
Den skæve bænk
Også bænken på Göteborg
Plads har fået en hård medfart. Den er nemlig ikke i vater. Men det har Johnny Jensen
en forklaring på.
”Det skyldes simpelthen, at
underlaget ikke er lige, og den
er sat op til at følge belægningen. Man kan altid justere den,
men det vil så betyde, at siddehøjden ikke er lige på hele
bænken,” siger Johnny Jensen, som i øvrigt kan oplyse,
at bænkene har kostet lige i
underkanten af 10.000 kroner
stykket og er tyverisikret, da
de er et yndet objekt for de
langfingrede.
Der er omkring 3000 københavnerbænke rundt omkring i
København, og nu står de 12 af
dem i Nordhavn.

Bænken foran Bar Uno på Sandkaj er blevet kritiseret. De hælder en hel del, da fortovet skråner. Det bekræfter Johnny Jensen, seniorprojektleder i By & Havn. "Det skyldes simpelthen at underlaget ikke er lige," siger han. Foto: Else Togo.

'Vi fjerner ikke bænkene – men vi flytter dem'
• Nordhavn Avis har talt med
bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen i Århusgadekvarteret, Charlotte Danielsen, om bænkene. Hun
medgiver, at de ikke står optimalt.
”Vi har i grundejerforeningen
set på placeringen af bænkene og medgiver, at de ikke

er hensigtsmæssigt placeret,
derfor kommer vi til at flytte
lidt rundt på dem i de kommende uger. Det drejer sig om
cirka ti bænke, blandt andet
den, der står med ryggen til
en statue og den, der er ved
legepladsen,” siger Charlotte
Danielsen.
Hun er klar over, at grundejer-

foreningen er i sin gode ret til
helt at fjerne bænkene, men
det vil de ikke.
”Der er måske nogen, der synes, de ikke er så pæne, men
de er et krav fra kommunen,
og man sidder godt i dem. Vi
kunne selvfølgeligt godt betale for at få dem fjernet, men
vi får jo ikke nogle nye af den

grund,” siger hun.
Hun håber, at beboerne i området lærer at leve med den
diversitet, der også skal være
plads til i Nordhavn.
”Man skal passe på med at
brokke sig over alt, men det er
bare min egen holdning,” siger
Charlotte Danielsen.

Den eftertragtede bænk
Københavnerbænken blev designet i 1880 og er især blevet
en del af bybilledet de seneste år. Den har svungne vanger
i støbejern og tre brede planker i grønmalet hårdt træ at
sidde på og som rygstøtte.
Der er omkring 3.000 eksemplarer af de karakteristiske
bænke i København. En Københavnerbænk koster Københavns Kommune ca. 8.000 kr. og hertil kommer udgifter
til opsætning. Bænkene har været udsat for bølger af tyveri senest i foråret 2019, hvor kommunen vinkede farvel
til hele 40 bænke, oplyser TV2Lorry. Det har vist sig ikke
at være nok at bolte bænkene fast i underlaget. Tyve har
ved mindst én lejlighed brugt gravemaskiner til at få en
københavnerbænk væk. Frygten for tyveri er også årsagen
til, at By og Havn ikke har sat københavnerbænkene op i
området tidligere.
Tyveri bliver nu fremover grundejernes problem. Men
kommunen har arbejdet med en form for tyverisikring af
bænkene, som man dog ikke ønsker at oplyse alt for meget
om.

Grundejerforeningen vil flytte nogle af bænkene. Blandt andet denne,
som står lige bag siddeplinten ved legepladsen.

... og denne, som står med siden til skulpturen Nordhavn Pil på Tingstedet. Fotos: Else Togo.
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”Jeg maler en fremtidsverden mellem himmel og helvede”
Mød kunstneren Mie Olise, som er en af de kreative kræfter, der arbejder i Nordhavn. Hun maler lidt af sin barndom, nogle sko og tasker med et budskab.
Men frem for alt maler hun samfundet.
Af Marie Varming
• Mie Olise Kjærgaard er der
ikke klokken 11 som aftalt.
Først klokken 11.18 træder hun
ind ad døren til Co_Temporary
i Århusgade, hvor hun arbejder
som kunstner.
”Det må du undskylde. Jeg havde husket det i går, men i dag
havde jeg så glemt det,” siger
hun med et smil og viser vej til
sit atelier.
Hun er klædt i en rosafarvet
sweatshirt, et uldent hvidt halstørklæde og så har hun næsten
altid stråhat på. Også i dag.
Hun kommer oprindeligt fra
Mors, hvor hun er vokset op.
”Min far byggede træskibe og
træhuse, og vi boede i et hus på
pæle. Vi sejlede tit i hans skibe,
og jeg var det eneste barn om
bord. Jeg kedede mig så meget,
at jeg nogle gange skreg det ud
i horisonten. JEG KEEEEDER
MIG,” mindes Mie Olise.
”Men så begyndte jeg at tegne i
stedet for.”
Store formater
Som 15-årig begyndte hun også
at male, og hun var allerede
dengang ikke bange for de store
formater, som også kendetegner
hendes stil i dag.
”Jeg var ambitiøs med både
spartel og pensel. Der var noget
aggressivitet i mit penselstrøg.
Det er der vist stadig,” siger den
45-årige billedkunstner.
Her i det store rum arbejder Mie
Olise med sine billeder, og hun
trives godt i rod, tyder det på.
Her er et par kondisko, en gammel frokosttallerken, papirer,
maling, pensler i spande med
vand, malerier, lærreder og meget andet. Mie Olise viser rundt,
mens hun diskret rydder et par
ting til side.
I 23 år har hun nu levet af at
male, og det er foregået i både

London og New York. Nu er
hun landet på Østerbro, hvor
arbejdspladsen er Nordhavn.
Det er dog ikke her, hun sælger
sine værker, for det lader hun
sine faste gallerister om. I denne
måned udstiller hun hos Hans
Alf i København, og i oktober
drager hun for ottende gang
til Houston, hvor hun udstiller
sine billeder med jævne mellemrum.
Sko og tasker
Selv om hun aldrig selv sælger
sine billeder, er hun vant til at
skulle beskrive dem for andre.
”Jeg arbejder med konstruktioner som for eksempel huse, skibe og cykler. Jeg kan godt lide
at hægte mig op på noget arkitektonisk. Men jeg er begyndt
også at se samfundet som en
konstruktion. Byer, mennesker,
heste og fugle kommer med på
billederne nu,” siger hun.
”Men også Birkintasker og trainers,” skynder hun sig at tilføje.
Det med sko og tasker er mere
et udtryk for en samfundskritik
end hendes egen lidenskab.
”Jeg er optaget af en fremtidsverden, hvor husene står på
pæle, og vi har alle de meningsløse ting som sko og tasker. Alt
det man i hvert fald ikke har
brug for på en øde ø. Det er min
måde at kommenter samfundet
på,” siger hun.
”Det er en samfundskritik men
også et drømmeland, jeg maler. Enten paradis eller helvede,
men der er kun et knivsæg mellem Thailand på den ene side og
’Fuck, det her er fremtiden’, på
den anden side,” forklarer hun.
Et af de seneste motiver, som
går igen i arbejdsværelset i
Nordhavn, er heste. De går alle
sammen i samme retning, og
på ryggene har de vaser med
bikini-motiver på.

Problemer skal løses
Hun har solgt sine billeder i København, Los Angeles, Miami,
Tyskland, Sverige og Houston,
men de bliver til i Nordhavn,
hvor hun går på arbejde så godt
som hver dag.
”Jeg arbejder intenst hver dag
og i mange timer. Jeg slæber
rundt og bygger for eksempel
selv mine egne rammer,” siger
hun og peger på en pakke med
lange træbjælker, som står i lokalet.
”Jeg er lidt af en håndværker, for
jeg vil være uafhængig. Nogle
gange har jeg en assistent eller
to tilknyttet, men ellers er jeg
bare mig selv.”
Det passer dog Mie Olise, som
er mor til en søn på otte år, udmærket at være sin egen chef.
”Man bliver nødt til at kunne
arbejde på kommando. Man
kan ikke bare vente på, at det
kommer til en. Men nogle dage
har man ikke lige ideerne og
inspirationen, men når man så
kommer i gang, bliver det enten
godt eller skidt. Hvis det bliver
godt, fortsætter man, og hvis
det ikke bliver godt, skal man
have løst problemet,” griner
Mie Olise højt og peger på et
maleri af en lyserød hest midt i
et spring.
”Ja, den der har for eksempel
også engang været en hund.
Men nogle gange er et billede
færdigt fem gange, før jeg fatter,
at det er færdigt,” griner hun.
Hendes kommende udstilling
åbner hos Galleri Hans Alf den
20. september, og i næste måned er hun klar med sin ottende
udstilling hos Barbara Davis i
Houston, Texas. Det betyder, at
et stort antal billeder af heste,
huse, tasker, vaser, bikinier og
skibe snart bliver rullet sammen på lærrederne og sendt
over Atlanterhavet til USA.

NORDHAVNNU

INVITATION TIL HAVNESEMINAR
Diskutér og få indflydelse på udviklingen af Københavns Havn,
når By & Havn inviterer alle med interesse for havnen til havneseminar
lørdag den 5. oktober 2019 kl. 09.30-15.00 på Skolen i Sydhavnen,
Støberigade 1, 2450 København.

TEMA: HVORDAN SKABER VI DEN GODE HAVNEKULTUR?
Hvordan skaber vi sammen en god kultur i havnen, hvor sikkerheden er høj, og hensynet til hinanden er
en naturlig del af livet i havnen, så der bliver plads til alle typer af brugere? Det er spørgsmålet, som dette
havneseminar vil cirkle om, og som man kan komme med forslag til. Dagen vil først byde på oplæg om
sommersæsonen der gik, sikkerheden i havnen samt planlægningen af og strategien for havnens udvikling.
Herefter er der workshop om sikkerheden i havnen og den gode havnekultur, der skal bidrage med gode
ideer til den fremtidige udvikling af havnen. Dagen afsluttes med mad fra havnen akkompagneret af
sømandsviser.

PROGRAM:

LØRDAG
D. 5/10 2019
KL. 09.30 - 15.00

09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15

facebook.com/nordhavnen

11.15 - 11.30
11.30 - 13.15
13.15
TILMELDING
Send en mail til
havneseminar@byoghavn.dk
med emnet: havneseminar.
Angiv i mailen dit navn og din primære
brug af havnen.

Indskrivning og kaffe
Velkommen ved By & Havn
Status på havnestrategien ved By & Havn
Politiets sæson i havnen
Trafikanalyse for sommeren 2019 ved VIA Trafik
GoBoat og sikkerheden
Pause
Workshop ved arki_lab
Tid til netværk og sørøverhistorier
Emilia Fiona Weir (Kålkællingerne) og Havhøst
serverer havnemad og drikke, og der spilles op
med sømandsmusik

Tilmeldingsfrist den 2. oktober 2019
Er du f.eks. roer, SUP’er eller svømmer?
Nyder du havnen fra din båd eller tager du
havnebussen til arbejde? Det vil vi gerne
vide, så vi kan skabe den bedst mulige
workshop.
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK
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Reading in italian!
• Family Club is pleased to invite your children to a reading of
'The very hungry caterpillar'by
Eric Carle in Italian. After reading we will have fun creating a

colorful and very hungry bookmark. The material we will need
is colored paper, wooden sticks,
glue and scissors.
Italian: Family Club è lieto di
invitare i vostri bambini alla

lettura in lingua italiana del
Piccolissimo bruco mai sazio di
Eric Carle.
Dopo la lettura ci divertiremo a
creare insieme un coloratissimo
e affamatissimo segnalibro. The

Very Hungry Caterpillar. Sunday September 29th. at 10:30
-11:30. Suitable from 3-7 but
everyone is welcome. Østerbro
Library, Children's section. Dag
Hammarskjölds Allé 19.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Joker løb med Guldløven under Venedig Film Festival

Filmen om Batman-skurken Jokeren, The Joker,
vandt dette års guldløve, som blev uddelt for 76.
gang. Særligt Joaquin Phoenix i hovedrollen har
fået ros for sit sindssyge mimik, der holder både
Jack Nicholson og Heath Ledgers høje niveau fra deres fortolkninger af karakteren. Juryens hovedpris
gik til J’acusse, på engelsk An Officer and a Spy, som
er berømte Roman Polanskys seneste udspil.

En stjerneklar skuffelse
Titel: Ad Astra. Instruktør: James Gray. Skuespillere: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Ruth Negga. Varighed: 122
minutter. Premiere: 19. september

Nyt rumeventyr med Brad Pitt og Tommy Lee Jones som henholdsvis søn og far er gabende kedelig og ufrivillig
komisk
• Den sjoveste del er, da ikke
bare en, men hele to chimpanser angriber Brad Pitt i
rummet. Han er netop flygtet
fra pirater på månen, og som
om den ide ikke er tåbelig
nok, skal vi lige have forfriskede minder om abernes planet. Dem kunne vi godt have
undværet, men nu får vi altså
et billigt grin.

Dem er der mange af. Brad
Pitt er en usædvanlig dygtig
astronaut med en hvilepuls
på 56. Helt utroligt har den
aldrig været over 80, får vi at
vide. Derfor bliver Brad Pitt
udset til at finde sin far, som
er Tommy Lee Jones, der er
den bedste astronaut, som
nogensinde har begivet sig
ud stjernesystemet. Ham, der
var den første til at finde alle
stjernesystemets planeter, og
nu leder efter liv i galakser
langt, langt væk.
Man antog han var død et
sted derude, men nu er der
begyndt at komme stråling
fra det rumskib, han forsvandt i. Stråler, der er ved at
ødelægge solsystemet.

Så Brad Pitt skal faktisk redde
hele verden. Har man hørt
det plot før? Denne her gang
redder mand verden, hvis han
finder sin far.
Men ikke nok med, at chimpanser og rumpirater forsøger at stoppe Brad Pitts jagt.
Selv de høje herrer fra forskningsselskabet Spacecom, der
imponerede sendte hr. lavpuls
ud i rummet, fortryder midtvejs på en rumbase. Nu kan
Brad Pitt alligevel ikke klare
det følelsesmæssigt, lyder det.
Som om de ikke lige havde
testet hans følelsesregister, inden de sendte ham afsted.
Heldigvis ved vi, hvad Brad
Pitt føler, for vi får konstant
hans tanker læst op med en
stemme, der minder om Christian Bales rustne røst i Christopher Nolans Batman-trilogi. Brad Pitts whiskystemme i
staccato lyder:
"I will deal with him. I will
deal with my father." Og oversat til dansk: "Jeg gør, hvad jeg
gør på grund af min far. Han
var en helt. Han gav sit liv til
viden." Og:

"Jeg er rolig! Afslappet. Klar
til at gøre mit bedste. Jeg vil
forblive rolig. Forblive fokuseret."
Jørgen Leth kunne ikke have
gjort det bedre. Aldrig har
man hørt så banal en dialog,
som faktisk er en monolog.
Brad Pitt er en glimrende
skuespiller, men takker i
modsætning til Leonardo
DiCaprio desværre ja til det
meste.
Nå, men! Brad Pitt er opsat
på at finde sin mission. Så
han stikker af fra rumbasen,
bliver beskudt af medaustronauter og begiver sig ud mod
sin far.
Det var den sjove del.
For mellem de håbløse, men
ufrivilligt komiske dialog- og
actionscener, er der dræbende
langsomme pauser med klare referencer til Rumrejsen
2001s dvælende tempo. Vi
ser, hvordan fartøjer letter og
lander, og hvordan Brad Pitt
ordner snart det ene, snart
det andet under den stjerneklare himmel. Uden dybere
mening.

Filmen er ganske enkelt kedelig, men der er flere udfordringer end pirater og chimpanser.
For uh, hvor Brad Pitt savner sin far, der forlod ham og
familien, dengang Brad Pitt
var 7 år. Altså for omtrent 45
år siden. Men langsomt går
det op for Brad Pitt, at faren
stak af fra familien. At han
var hamrende bange for sin
far. Samtidig finder han ud
af, at Tommy Lee Jones også
har gjort noget forfærdeligt i
rummet. Så nu bliver fortællingen altså til et faderopgør.
Temaet kredser om tomhed.
Tomhed i rummet og tomhed
i sindet. Men filosofi ala Solaris, det er det ikke.
Her letter vi aldrig fra det banale, men den bedste del af
filmen er så afgjort, da Tommy Lee Jones bliver fundet og
giver modspil til Brad Pitt.
Den Dommedag Nu-agtige
slutning forsvinder dog lige
så hurtigt, som man er ude af
biografen, da rulleteksterne
begynder.
Anders Højberg Kamp

Ville helst undgå referencer til Batmanuniverset

Joaquin Phoenix stråler som The Joker, der har premiere den tredje oktober, i en film, der minder mere
om psykologiske Taxi Driver end en typisk superheltefilm. Nu afslører filmens instruktør Todd Phillips over for The New York Times, at hovedrolleindehaveren foretrak, at filmen kun var noget i sig selv
og ikke blev forbundet med det øvrige DC-univers.
Det skriver Filmz.dk:
"Han brød sig aldrig om at sige navnet Thomas
Wayne. Det havde været lettere for ham, hvis filmen
havde titler som Arthur og intet havde at gøre med
andre ting."
Arthur er navnet på jokeren. Thomas Wayne er Batmans far.

Once Upon A Time in Hollywood er
den mest sete film
Tidligere spekulerede vi over, om Once Upon A
Time in Hollywood mon overhalede Pulp Fiction
som den mest sete Tarantino-film. Og det gjorde
den. Pulp Fiction solgte 245.794 billetter, skriver
Kino.dk, men Tarantinos nye Hollywood-basker
har altså solgt over det og er nu oppe omkring
250.000 billetter. Se den før din far, og min 73-årige
far ku' li den!
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Let's Talk
• Culture Østerbro Network
invites you to join us at Østerbro Library for the Let's Talk
Conversation Group 26. September.

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 19.00 in the conference room (close to information counter) where Lina our
volunteer host will be there.

Let´s Talk Conversation Group.
Culture Østerbro Network.
Thursday 26. Septembeat
19.00-21.00. Østerbro Bibliotek.Dag Hammarskjölds Allé
19.

Jeg, et CO2 svin
Gode intentioner bliver til barnlig trods, når miljøtiltag bliver for ekstreme
• Forleden stod jeg i Netto
og svinede miljøet til. Jeg
blev nemlig nødt til at købe
to (2!) plastikposer til mine
varer for lige bortset fra at
tage min bluse af og knytte
en bylt, havde jeg ikke andre muligheder. Og mens
jeg således var i færd med
at skide på både fisk og
vadefugles velfærd, kunne
jeg mærke blikkene. Det
er også for dårligt, altså:
Når en sekstenårig klimaaktivist fra Norge kan sejle
tværs over Atlanten i stedet
for at flyve, så kan vi andre
vel også huske at tage en
lærredspose med på indkøb. Som det mindste.

Nu har miljøbevidste Gretha Thunberg naturligvis
også ungdommens ildhu
på sin side; det samme ser
jeg hos teen herhjemme.
Ældste pode deltager intenst, når der er demo for
miljøet (og ikke mindst
mod os i forrige generationer, som har ødelagt det.)
Respekt for det og for ham,
jeg er fuld af beundring.
Og forvirring. For jeg er ret
sikker på, at planeten ville
have mere glæde af, at søn
afkortede sine otteogtyve
minutters brusebade, ikke
efterlod alle lamper tændt i
ethvert rum og i øvrigt lukkede køleskabet efter sig.
Vores individuelle adfærd
tæller også, har jeg forklaret; en pointe, som har ef-

terladt absolut intet aftryk
hos pode. Men der er selvfølgelig heller ikke meget
funk over en video på Instagram, hvor man slukker for
sin skrivebordslampe. Og
prøv lige at få den handling
oversat til et cool kampråb .
. . forget it.

bliver alle batterier samlet i
én stor bøtte, også selv om
det tager virkelig lang tid
hver gang at prøve sig frem
mellem brugte og nye. Men
den tid sætter jeg skam gerne af for ikke at fucke med
grundvandet. Og så har jeg
i øvrigt omkring atten af de
store genbrugsposer fra diverse supermarkeder, fordi
jeg altid glemmer at tage en
med på indkøb og derfor

Men nu var det jo også
mig, og ikke min idealistiske dreng, som købte

»Og så har jeg i øvrigt omkring at-

ten af de store genbrugsposer fra
diverse supermarkeder, fordi jeg
altid glemmer at tage en med på
indkøb og derfor må købe endnu
en....«

de to, skriggule plastposer
forleden. Og efterfølgende
skambar dem ud af butikken. Umiddelbart efter sonede jeg med en donation
til Greenpeace, men jeg er
alligevel bekymret for det
indtryk, jeg efterlod. Jeg er
nemlig ikke ligeglad med
miljøet, og jeg gør faktisk
også noget. I hvert fald prøver jeg. Glas bliver sorteret
i glascontainer, papir bliver
sorteret i papircontainer, og
haveaffald bliver revet sammen, sommetider før det
rådner, og smidt i haveaffaldscontaineren. Desuden
ser skraldespanden aldrig
et brugt batteri, herhjemme

må købe endnu en. (Plastik
fadæse forleden skyldtes
udelukkende, at butik havde udsolgt poserne af CO2neutral majsstivelse. Meget
populære, de kan spises efter brug.) Så jeg synes faktisk, at jeg gør mit.
I hvert fald i det omfang,
der er muligt, hvis jeg stadig skal have en hverdag,
der hænger bare nogenlunde sammen. Og netop fordi
jeg er ret knyttet til den
slags hverdag, er der visse
miljø-skåneprogrammer,
jeg nægter at køre.
For eksempel er det ikke en
gangbar vej her på matrik-
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Måske er miljøvagt sparet
væk, jeg ved det ikke, til
gengæld er der andre forhindringer. En gammel,
høj metalstige blev for nylig nægtet opsamling af
storskraldbilen: Den var
for lang, stod der på efterladt seddel. Aha. Javel, ja.
Hvis den ikke kan være i
en kæmpestor, kommunal
skraldevogn, hvordan skal
jeg så kunne fragte den til
genbrugspladsen i min almindelige personbil?
Bliver åbenbart nødt til at
anskaffe mig en nedstryger
med en masse ekstra klinger. Mere metal, som skal
hentes i butik langt væk, så
jeg skal køre og futte mere
CO2 ud i atmosfæren, og
det vil tage en krig at save
stige i stykker, og for at
bøde for ekstra metal og
bilkørsel, vil jeg føle mig
forpligtet til at tage tur til
genbrugsplads med itusavet
stige på løbehjul, og så vil
jeg være så pissed off, at jeg
i ren trods det næste halve
år smider samtlige metallåg
fra syltetøjsglassene sammen med det almindelige
affald. For sådan reagerer
man nemlig, når man er et
CO2 svin.
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Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder
som freelancer. Hun er 48
år gammel, har to sønner
på 17 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.
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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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2

blyantsspidser-fnuller, som
jo skulle deles op i træ og
krystallinsk kulstof, noget
alle burde vide og rette sig
efter.

SUDOKU
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1 2
3

len, hvis kød fire ud af fem
gange skulle erstattes af
veganske retter eller ’plantebaserede kødsubstitutter.’
(Hvad er det? Helt ærligt,
hvad er det?) Det lyder virkelig, virkelig uappetitligt,
og man kunne jo også have
et barn, en dreng for eksempel, som bedømmer al
mad udfra farve, konsistens
og tidligere kendskab. Her
vil en cheese-plantebaseret-kødsubstitut-burger så
meget ikke falde i god jord.
Det tror jeg godt, jeg kan
sige uden at drage forhastede konklusioner. Vi kommer heller ikke på noget
tidspunkt i dette liv til at
pølle i et jordhul i haven, og
jeg synes bestemt ikke, det
er alletiders, vandsparende
tiltag, hvis mine drenge
ikke trækker ud efter sig på
toilettet.
Jeg er dog ret begejstret
for, at genbrugsstationen i
lokalområdet har droppet
vagten ved containeren til
Småt Brændbart. Det er jo
der, man ligesom smider alt
det, man ellers ikke lige kan
overskue at detalje sortere.
(Når glas, metal, plastik og
pap er skilt fra, naturligvis.) Men en overgang var
intet småt for småt ved den
container, hvor man blev
bedt om at tømme poserne,
så bistre genbrugsvagt kunne gennemgå indholdet. Og
vé den, der havde formastet
sig til at smugle et stykke
chokoladepapir med. Eller
den uhellige blanding af

9
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9

1

6 3
5
3
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Klumme af Louise Raaschou
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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.
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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
.

