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Sådan laver
de plader
på Nordsøvej
					 /4

Hos Nordsø Records på Nordsøvej laves der vinylplader af højeste håndværksmæssige kvalitet. Og det efterspørges i stigende grad af kunstnere, pladeselskaber og bands. Læs mere side 4. Foto: Marie Varmning.

Ingen fodboldbane
alligevel

/6 Orlys kamp imod
skraldet

Fodboldklubben FC Nordhavn kan alligevel ikke etablere en midlertidig boldbane i
Calaisgade ved Fortkaj.
Inden banen nåede at blive klar, har entreprenørfirmaet Jønsson overtaget grunden
og er gået i gang med at bygge en ny ejendom med 81 boliger, samt en nedkørsel til
parkeringskælderen under den kommende Kronløbsø.

Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.

Amerika Plads 34 · 2100 København Ø · +45 40 85 40 11
Booking · www.salondunord.com

SOLGT
PÅ UNDER 2 UGER
DOVER PASSAGE 4, 1. TH.

Har du også behov for lidt privatliv
- så ring efter vores gardinbus
på tlf. 4619 3355
Vi har løsningen til alle vinduer
og tilbyder et uforpligtende besøg.

GardinExperten
etabl.1977

Lamelgardiner • Plisségardiner

VELKOMMEN

Mandag - Fredag 08.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 15.00

Tillykke med din nye bolig…

Markiser • Parasoller • Rullegardiner •
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• Panelgardiner • Persienner • Duoroller - på mål.

SOLGT
SUNDKAJ 71, 3. TH.

VI SÆLGER NORDHAVN!
- SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN?
RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Hvornår får svaneparret unger? Deltag i konkurrence:
Svaneparret i Nordbassinnet har bygget rede, hunnen har lagt æg, og ruget på dem i flere dage. Nu nærmer tiden sig, hvor ungerne klækkes ud. Kan du gætte fødselsdatoen?
Og tager du det første foto af ungerne? Så er der en præmie på 10 x Hansen Is fra Meny Nordhavn på spil i Nordhavn Avis' svanekonkurrence.
• Fem uger. Så lang tid tager
det for en svane at ruge sine
æg ud. I Nordhavn venter
alle spændt på at svaneparret
i reden under Sandkaj skal få
unger.
"Parret hjælper hinanden med
at bygge rede, og så lægger
hunnen æggene – efter hun er
blevet parret af hannen flere
gange om dagen i en periode
– cirka et æg hver eller hver
anden dag i op til to uger. I
den periode ruger de ikke på
æggene, men når alle æggene
ligger der – der er typisk seks
æg – begynder hunnen at ruge
på dem."
Det fortalte biolog i Dansk
Ornitologisk forening, Knud
Flensted, i sidste nummer af

Nordhavn Avis.
Fordi udrugningen af æggene
starter samtidig, kommer ungerne også ud samtidig. Det
tager ret præcist fem uger,
fra alle æggene er lagt, til der
kommer unger.
Svaneparret byggede rede i
begyndelsen af april, og hunnen begyndte derefter at lægge
æg. Tæller vi fem uger frem
efter det sidst lagte æg, må
man formode at svaneungerne
kommer til verden indenfor
1-2 uger.
Kan du gætte fødselsdatoen!
Så skriv ind til vores konkurence. Der er præmie til den
der gætter datoen, eller den
der sender det første foto af en
af svaneungerne.
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Svanefamilien i Nordhavn i 2018. Siden er faderen gået bort. Men der er kommet en ny. Foto: Vibeke Skovgaard Nielsen.

GÆT SVANEFØDSELSDAGEN
OG SEND DET FØRSTE FOTO AF SVANEUNGERNE
SVANEMOR HAR RUGET PÅ SINE ÆG CIRKA TRE UGER. DET TAGER I ALT FEM UGER AT RUGE UNGERNE UD.
GÆT UNGERNES FØDSESDATO, SEND ET SVANEUNGEFOTO, OG VIND 10 x HANSEN IS FRA MENY NORDHAVN.
VINDEREN ER DEN, SOM GÆTTER DATOEN, ELLER KOMMER TÆTTEST PÅ
OG SENDER ET FOTO AF EN ELLER FLERE AF SVANEUNGERNE, ELLER HELE SVANEFAMILIEN.
SÅ HOLD ØJE MED REDESTEDET VED SANDKAJ/GITTERVEJ!

SEND GÆT TIL
SVANEUNGE@NORDHAVN-AVIS.DK

SEND FOTO TIL SAMME MAIL SÅ SNART DU HAR TAGET DET
VINDEREN FÅR DIREKTE BESKED. VINDEREN SKAL VÆRE MED PÅ EVT. FOTOGRAFERING VED SVANEREDEN TIL
NORDHAVN AVIS.

Forårskampagne

UMA Sound Lantern en trådløs Bluetooth højttaler med utrolig lyd
– bærbar med dæmpbart LED lys – til at tage med overalt.
Et designikon i høj kvalitet.

UMA

UMA

UMA (h:28 cm):
kr. 3.011,00 - normalpris kr. 4.015,00
UMA-mini (h:21,4 cm):
kr. 1.880,00 - normalpris Kr 2.506,00
Priserne er excl. moms.

IQm2 Aps · Sydmarken 31 · 2860 Søborg · tlf 53 53 54 97 · post@iqm2.dk · www.iqm2.dk

UMA-mini

UMA-mini

MENY

MØD VORES
SLAGTERMESTER
MENY

MENY Nordhavn er stolte af at byde vores nye slagtermester - Brian
Jønsson - velkommen til!
Brian blev udlært industrislagter fra Tican Fresh Meat i 2000, og han
har de sidste 13 år arbejdet som produktions- og salgsleder, samt
slagtermester for Føtex og Salling Group.
Brians favoritvare her i MENY Nordhavn er den lækre Freygaard Choco
oksefilet, der kommet fra køer, som er blevet fodret med chokolade.

Derudover er han også begejstret for butikkens økologiske tag-selv-æg
fra fritgående høns og Øllingegaards økologiske gårdmælk, som man
kan tappe i en genopfyldelig flaske.
Brian har valgt at arbejde her i MENY Nordhavn, fordi han gerne vil
være med til at gå forrest for en splinterny butik.
Han synes, at der er mange spændende nye muligheder for
detailbranchen, og han glæder sig til at byde dig velkommen i slagteren
og delikatessen.

Pr. 100 g

Pr. 500 g

59,90

34,95

Bøffer af Freygaard Choco
oksefilet eller
T-bone steak af Sashi

Friskhakket oksekød 8-12%
fra Dansk Friland

pris pr. kg 599,-

Pris pr. kg. 349,50

Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn Åbningstider: Man.- fre. 9:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
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The Gruffulo Books
• "It's terribly kind of you, Fox,
but no – I'm going to have
lunch with a gruffalo." Østerbro Librarys Family Club
invites children and parents

to join this event at Østerbro
Bibliotek. The volunteers will
be reading from the Gruffolo
books by Julia Donaldson May
5. starting at 10.30.
Afterwards in the crafts sessi-

on activity we will be making
Play Doh/plasticine figures of
the characters in the book.
It is free to participate and it
will take place in the children’s
section.

Gruffulo Books. Sunday May
5th. 10:30 -12:00. Østerbro Library, Children's section. Dag
Hammarskjölds Allé 19. Suitable from age 3-7 but everyone is
welcome.

Det er et pladepresseri – ikke en pølsefabrik!
For et par år siden fik en gruppe LP-entusiaster den ide at starte et pladepresseri. Grundlaget var kærlighed til vinylen, og hjemstedet blev Nordhavns yderste spids.
Af Marie Varming
• ”Du er godt klar over, det er
3,5 kilometer fra Nordhavn
Station, ikke?”
Helle Bonnesen er tydeligvis
vant til at advare sine gæster,
inden de besøger Nordsø Records på Nordsøvej.
Vi er ganske rigtigt på det
yderste af Nordhavn. Hundelufterne og restauranterne er
væk, og i stedet er lange lige
vejstrækninger, en del tung
trafik og grønne arealer som
for eksempel det, hvor Peter
Madsens ubåd lå indtil for kort
tid siden. Helle Bonnesen vil
dog hellere fokusere på, at der
også er krydstogtskibe, grønbrogede tudser og fremfor alt
vinyl i området.
Hun er nemlig en af de tre
partnere, som har skabt Nordsø Records, og at det ligger helt
herude er ingen tilfældighed.
”Vi vil gerne være et sted, hvor
man kan fylde noget og larme
lidt. Vi ville ikke passe ind i en
baggård på Vesterbro,” forklarer hun.
Nye gamle maskiner
Nordsø Records er noget så

sjældent som et pladepresseri.
Her laves grammofonplader,
og kunderne er enten de traditionelle pladeselskaber eller
individuelle kunstnere, som
gerne vil have lavet noget ekstra fedt.
Det er der mulighed for hos
Nordsø Records. I 2015 fik
Helle Bonnesens mand, Henrik Damm Krogh, og hans ven
Michael Hjort – bedre kendt
under navnet No 1 – nemlig ideen til at lave deres eget
pladepresseri.
”Vi tre ville gerne lave noget
sammen, og de to er inkarnerede LP-samlere, og så kom
det ligesom bare snigende,”
siger Helle Bonnesen og kigger
sig rundt i det store lokale, som
rummer både LP-pressemaskiner, scene, tekøkken, møderum og DJ-pult.
Alternativ til billige løsninger
”De to andre ville gerne lave
et sted, hvor man kunne få
kaffe, få vasket sine plader og
repareret dem,” husker Helle
Bonnesen.
I stedet blev det til et reelt
pladepresseri, som producerer
grammofonplader. Det er ellers

en industri, som de seneste år
er genopstået i Østeuropa. For
hvis man skal have lavet en billig stak plader, kan man sende
en lydfil og noget artwork af
sted på mail sammen med
en pose penge, og så får man
en stak plader tilbage nogle
måneder efter.
”Men vi vil ikke være en pølsefabrik à la Østeuropa,” som
Helle Bonnesen siger.
Prominente kunder
Tvært i mod skal Nordsø Records være stedet, hvor kunstnere går hen for at få lavet noget helt særligt.
”Der skal være sjæl i det her. Vi
kan for eksempel lave de mere
kunstprægede plader, og vi har
da prøvet både at lægge blod
og fluer ind i vinylen. Det er de
særlige ting, som typisk sælges
som merchandise efter en koncert.”
Helle Bonnesen viser eksempler frem. Nordsø Records
har allerede lavet et par hundrede forskellige plader, siden
de startede i efteråret 2016, og
nogle af navnene er prominente: Per Vers, Maria Montell,
Nephew og Anders Koppel.

Helle Bonnesen kom ind i pladebranchen, da hun fik lyst til at starte virksomhed med to pladeentusiaster. "Der skal være sjæl i det her. Vi kan for eksempel lave de mere kunstprægede plader, og vi har da
prøvet både at lægge blod og fluer ind i vinylen."

Der er også en trippelplade
med Martin Hall og indlagt
kunstbog og steakbestik (!) af
Ingvar Cronhammar.
Cover i silketryk
”Vi har også lavet en plade med
cover i silketryk, som blev solgt
på et galleri i København. Vi
har jo de maskiner, som skal
til at lave noget særligt,” siger
Helle Bonnesen og kigger ud

i produktionslokalet, hvor der
for tiden går to medarbejdere
og arbejder ud over No 1,
som også er i gang med at lave
plader.
Nordsø Live
Nordsø Records har haft et
par måneder med plus i regnskabet, men de tre partnere er
endnu ikke blevet rige af at lave
kunstneriske vinyler i Nord-

havn, men de knokler på det.
Der kommer blandt andet til
at være en masse events i fremtiden, for på Nordsøvej må
man jo gerne larme og fylde.
Det kommer de nok til 8. juni,
hvor pladepresseriet atter slår
dørene op for gratisfestivalen Nordsø Live, hvor husets
venner kommer og spiller.

Når man skal lave en plade, laver man først en master. Det sker hos en producent i udlandet. Herefter laves et ”negativ” og så kan man ellers gå
i gang med at opvarme vinylen i en slags vaffeljern og presse plader. Til sidst skæres kanten af ligesom overskydende dej på en tærte, og så skal
pladen helst ligge fladt et døgns tid.

Sommerberedskab
• Sommerberedskabet i Århusgadekvateret er startet,
oplyser GFS Nordhavn. De
varmere og længere dage tiltrækker mange mennesker,

der ønsker at bruge områdets
offentlige arealer. Det sætter
højere krav til driften af området.
Sommerberedskabet indebærer flere skraldespande, især

langs Sandkaj, og hyppigere
tømning.
Desuden opsættes der midlertidige sæsontoiletter på
spidsen af Sandkaj bag de blå
containere. Det Flydende For-

Hvornår får Nordhavn
sit første træhus?

eningshus, som forventes at
stå klar fra midt august, kommer også til at indeholde et offentligt toilet.

www.cis.dk

Danmarks foreløbig højeste træhus bygges på Østerbrogade. Huset på seks etager skal have 20
studieboliger. Træ er det hotteste byggemateriale lige nu, og ny teknologi gør byggematerielt
stærkt og brandsikkert.

Den 22 meter høje ejendom på hjørnet af Østerbrogade og Sionsgade. Hjørnet skal med træhusets ankomst
opgraderes til et mere indbydende og grønt åndehul med mulighed for café i stueetagen og en åben parklignende have Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

• Danmarks højeste træhus på
skal nu bygges på Østerbrogade 190. Det 22 meter høje
hus på på seks etager skal stå
færdigt allerede næste år på
hjørnet af Østerbrogade og Sionsgade.
Dert kommer til at rumme 20
studieboliger på 1-2 værelser.
Træbygningen er tegnet af
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
for Cree Danmark.
Selv om hele huset opføres i
træ, bliver facaden sandsynligvis beklædt med metal,
skriver magasinet KBH. Det
skyldes at de danske byggeregler er restriktive, nåpr det gælder byggeri i højden med træ.
Politisk krav om træ
Træ er på vej ind i byggeriet,
og en ny teknologi gør det muligt at bygge næsten alle slags
bygninger i træ.
For nylig afviste politikerne i

Teknik- og Miljøudvalget en
lokalplan for BIG Architects
nye hovedsade på spidsen af
Sundmolen. Nogle af politikerne, bl.a. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager
Olsen fra Enhedslisten, udtrykte et ønske om at huset
blev bygget i træ i stedet for
beton. Byggeprojektet er nu
godkendt, med beton som
byggemateriale.
Men med den nye materiale
CLT - krydslamineret tømmer
- kan det faktisk lade sig gøre
at bygge højt i træ.
Hurtigere og billigere
CLT fremstilles ved at lime
træbrædder sammen i lag på
kryds, hvilket skaber en let
men meget stærk og stabil
byggeklods – der i øvrigt ikke
står i flammer ved brand, men
forkuller langsomt.
Med CLT kan man bygge hur-

tigere og billigere end med stål
og beton. Det er også mere bæredygtigt med et mindre CO2aftryk, både når det produceres og når det transportes.
Træet sikrer desuden et godt
indeklima, og så kan det i teorien pilles ned og bruges igen.
Verdens højeste
træhus i Norge
I Danmark har CLT indtil nu
begrænset sig til små bebyggelser, men internationalt er
de bæredygtige byggeklodser
blevet populære til større projekter. Det gælder f.eks. Norge,
hvor verdens højeste træbygning, det 85 meter høje Mjøstårnet med hotel, kontorer og
boliger i 18 etager, er bygget i
Brumunddal, halvanden times kørsel nord for Oslo.
Læs også artiklen Bibliotek i
træ på Jagtvej. Side 8.

Med CLT kan man bygge hurtigere og billigere end med stål og beton. Det er også mere bæredygtigt med
et mindre CO2-aftryk, både når det produceres og når det transportes. Foto: BYGGERI-ARKITEKTUR.

Before long,
you’ll belong
Settling into a new country can be challenging
– especially for the nonworking spouse. We know,
from studies and from experience, that a successful
posting depends on the happiness of the entire
family – and our school is home to a very active,
warm and welcoming community.
Our PTA offers a wide range of opportunities:
newcomers network, Spring Fair, Halloween, Yoga,
Activities Fair, Wine and Cheese Evening, Dads’ Club
and Ladies’ Night Out. Dedicated parents coach
our sports teams, run our boy scouts and serve on
the school Board.
At CIS the whole family finds a place to grow roots
and make friends. So to quote one of our parents:
“I came for the job, but we stayed for the school.”
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Organisationsændring
i By & Havn
• By & Havn ændrer organisationen for at sikre mere fokus på
salg og udlejning.
Salg og udlejning opdeles i fremtiden to selvstændige afdelinger. Ny chef for afdelingen Udlejning & Ejendomme er Nicolai
Irminger Axholm, som fremover skal udvide og styrke By &
Havns udlejningsportefølje og ejendomsselskaber.
Den nuværende chefjurist i By & Havns salgs- og udlejningsafdeling, Anne Aage, bliver chef for salgsafdelingen, der får ansvaret
for at drive og kvalificere salgsprocesserne i By & Havn.
Desuden opslås der snart en ny direktørstilling med ansvar for
Ejendomme & Byliv. Direktøren skal være med til at skabe endnu bedre rammer for både udvikling af faciliteter og at skabe liv
i udviklingsområderne og havnen.
By & Havns afdeling for Bæredygtighed & Byliv kommer til at
skifte navn til Byliv & Byrum, som under udviklingschef Per
Schulze fortsat vil have fokus på at udvikle partnerskaber, nye
rammer for fællesskaber og sikre et aktivt byliv i havnen og byens rum.
Bæredygtighed rykkes nærmere på Planlægningsafdelingen under chef for Planlægning & Bæredygtighed, Rita Justesen.
Endelig vil kommunikationsafdelingen fremover hedde Kommunikation & Borgerdialog og få til opgave at være i dialog med
brugere og beboere i By & Havns områder. Som et led i organisationsændringen vil kommunikationsafdelingen fremover hedde
Kommunikation & Borgerdialog og vil få til opgave at være i dialog med brugere og beboere i By & Havns områder
”Vi mærker et stigende behov for at bygge og leve bæredygtigt,
og den tendens skal vi kunne levere på. Bæredygtighedstanken
er kommet for at blive og skal ikke være et add-on til byudviklingen. Vi har arbejdet med bæredygtig byudvikling på forskellige parametre i mange år, men nu giver det god mening at få
bæredygtighed inkorporeret som en fast del af tænkningen helt
fra tanke til færdig by, og derfor har vi valgt at få bæredygtighed
tættere på planlægningsafdelingen,” siger Anne Skovbro.
”Vi ønsker at være i dialog med brugere og beboere. Det er vores
oplevelse, at når vi lytter til hinanden og taler sammen, både i
byområderne, men også i havnen, så finder vi ofte den bedste
løsning sammen,” afslutter Anne Skovbro.

Ingen fodboldbane alligevel
• Nordhavn F.C. kan alligevel ikke etablere en midlertidig fodboldbane i Calaisgade. Det var ellers planen at banen skulle stå
klar i foråret, og klubben havde også gjort klar til at modtage
børn og unge fra Nordhavn til træning.
Men i stedet går byggeriet af en ny ejendom i gang på grunden
ved Fortkaj. Entreprenøren Jönsson sender orienteringsmateriale ud, og vil derefter etablere byggeplads og påbegynde arbejdet
med at bygge 81 boliger. Samtidig vil der blive forberedt en nedkørsel til Kronløbsøen på grunden.
Fodboldbanen vil blive flyttet til et nærliggende område, oplyser
GFS Nordhavn. Placeringen kendes endnu ikke.

Indonesisk restaurant på vej
• Den succesrige kok Henrik Yde, der blandt andet står bag
Michelin-restauranten Kiin Kiin, åbner ny restaurant i Århusgadekvarteret. I løbet af kort tid rykker håndværkerne ind på
Göteborg Plads, og begynder at indrette Yde's nye indonesiske
koncept, der åbner senere på året. Det oplyser Århusgade Handelsforening.

Badevandet er officielt rent
• Københavns Kommune har officielt genåbnet Badezone Sandkaj, efter at den siden august måned 2018 har været officielt lukket. Nu melder skiltningen at badning er tilladt. Vandet rent igen
"på baggrund af de forbedringer der er lavet og de målinger, der
efterfølgende er taget", skriver kommunens afdeling for badevandskvalitet. Vandet var 29. april 10 grader varmt.
www.kk.dk/badevand

Mikromejeri på vej
• Danmarks første mikromejeri åbner på Göteborg Plads 9 i løbet af maj. Nordhavn Mikromejeri er et dansk, økologisk mejeri, der samarbejder med bæredygtige og økologiske landmænd
i Danmark. De fremstiller ost og dansk flødeis på baggrund af
håndværksmæssige traditioner, og vil i mejeri og butik i Nordhavn sælge produkterne, der hovedsageligt vil omfatte italienske
oste i mozzarella-genren - herunder buratta og fior de latte, og
dansk flødeis i klassiske og moderne fortolkninger.
Nordhavn Mikromejeri åbner i slutningen af maj 2019.
mail@nordhavnmikromejeri.dk

Mød den lokale betjent

Foto: fishing_copenhagen/webstagram

Lystfiskerne frygter
at Oceankaj lukkes

Tema-aften om luftforurening
• Alle som er engagerede i debatten om Nordhavns luftkvalitet
og krydstogtskibene, kan komme til tema-aften med Kåre Press
(Det Økologiske Råd) og Ivan Lund Petersen (Noah).
Mødert handler om luftforurening generelt i København, og
giver forklaringer på de mange betegnelser for sodpartikler og
NOX (nitrogenforbindelser).
Kåre Press har for nylig lavet en meget omtalt undersøgelse af
luftforureningen fra krydstogtskibe på Oceankaj og Langelinie.
En undersøgelse, som senere fik Københavns Kommune til at
lave sin egen undersøgelse, samt en ny handlingsplan for etablering af landstrømanlæg.
Mødet foregår foregår tirsdag 21. maj kl. 19 - 21, Madsnedøgade
20 (kælderen). Alle er velkomne.

• Den yderstge del af Oceankaj er i dag en grusmole på 2 kilometers længde. Her er vandet dybt og koldt og så er der fin sandbund. Det giver optimale forhold for fladfisk som skrubbe og
rødspætte. Derfor er stedet meget populært for lystfiskere.
Men i år er området blevet afspærret flere gange. Og på lystfiskerbloggen Oceankaj.dk anbefaler man ikke længere lystfiskerne at tage derud.
Det ærgrer lystfisker, Erik Hamre, som på Minby.dk skriver at
København er ved at lukke en meget unik naturattraktion. Det
er nemlig planen at Oceankaj skla forlænges og at containerterminalen skal flytte ud til resten af kystlinien mod nord. Der er
desuden givet tilladelse til at terminalen kan nåndtere og opbevare farligt gods, herunder petrokemiske produkter.
"Jeg vil gerne opfordre Københavns grønne politikere fra alle
partier, at de tænker sig grundigt om før et så unikt sted som
Oceankaj omdannes til tung industri igen. Stedet var for få årtier
siden et møgbeskidt og forurenet område, der læssede kviksølv
i havnen. Nu er Oceankaj et unikt habitat for fisk og lystfiskere.
Skal vi ikke beholde det sådan? I det mindste må det være muligt
at afsætte et område af kajen til at lystfiskere også fremover kan
vinke til krydstogtturister," skriver Erik Hamre.

• GFS Nordhavn og Politiet inviterer til et gå-hjem-møde, hvor
man som beboer i Århusgadekvarteret kan møde to af de lokale
politibetjente. Der vil være mulighed for at høre mere om politiets arbejde i Nordhavn og blive klogere på, hvornår og hvordan
man kontakter politiet.
Mødet afholdes tirsdag 14. maj kl. 17-18 i Havnekulturkontoret,
Århusgade 126.
Man kan tilmelde sig ved at skrive til: info@gfsnordhavn.dk

MADKLUB
• Nordhavn har en madklub,
som er åben for alle og baseret på det enkle princip, at
man medbringer en ret til den
fælles buffet samt service og

drikkevarer. Klubben mødes
næste gang 10. maj kl. 18.30.
Find 'Madklubben Nordhavn'
på facebook, hvor man kan tilmelde sig.

SUP FOR BØRN OG UNGE
• Kajakklubben Nordhavn har
,med hjælp fra Grundejerforeningen, været i stand til at
fremskaffe noget grej, så der
kan laves hold for børn og

unge - mellem 12 og 18 år.
Klubben har dog brug for lidt
hjælp til at få aktiviteten op
at stå. Man kan kontakte Birgit Stolz på bstoltz1@outlook.
com

Læserbreve

BRUGERBETALING
AFLYST
Af Gorm Anker Gunnarsen
(EL), sundhedsordfører
• Københavns havde indtil 25.
april en plan om at opkræve
800 kroner om ugen fra alle
borgere indlagt på kommunale
ªrehabiliteringscentre
med start i 2020. Den plan er
nu forpurret.
Enhedslisten har siden september sidste år hævdet, at opkrævningen fra alle patienter
vil være i modstrid med Sundhedsloven.
Vi rejste sammen med Alternativet i januar en forespørgsel

i BR-salen til Sundhedsborgmesteren om rimeligheden i,
at Sundhedsforvaltningen er
omfattet af Sundhedslovens
forskrifter.
Og nu har et enigt udvalg bestemt, at opkrævning af brugerbetaling ikke skal finde
sted for lægehenviste patienter.
Det er et gennembrud. Så
mangler vi blot en beslutning
om, at lade alle pladser på rehabiliteringscentrene
være
omfattet af Sundhedsloven og ikke kun de pladser, som
ubetvivleligt er det.
Med en sådan beslutning vil
forvaltningen slippe for at
skelne mellem indlagte, der er
lægehenviste, og indlagte, der
hovedsagligt på anden vis er
visiteret til rehabilitering. Og
patienterne og personalet vil
slippe for de mange kedelige
virkninger af forskelsbehandling.
Den beslutning vil Enhedslisten arbejde for at få igennem
på rådhuset inden udgangen
af 2019.

AMBULANCEKØRSEL I
BUSBANERNE
Af Andreas Keil (S), medlem
af BR
• Hvis Fru Hansen skulle
være så uheldig at falde og
brække sit ben, kan hun i dag
ringe efter en ambulance, der
hurtigst muligt bringer hende
på hospitalet, hvor hun kan få
hjælp.
En sådan kørsel er ikke kategoriseret som værende
livstruende, hvorfor den i
fagmandstermer går under
betegnelsen ambulancekørsel
B. En B-kørsel foregår uden
udrykning og har ikke tilla-

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Får din
nabo
avisen?

delse i dag til at anvende busbaner, som en ambulancekørsel A, der kører med livstruede
patienter, har det.
Vi synes ikke, der er nogen
god grund til, at Fru Hansens
ambulance ikke må køre i busbanerne.
Og derfor har vi i Socialdemokratiet fremsat et forslag om
at gøre B-kørsler i busbaner
lovlige.
Vi vil levere den bedste service
til københavnerne, så de kan
føle sig trygge og lynhurtigt
blive smertelindrede og komme i behandling.
Der er intet godt argument for,
at borgere med voldsomme
smerter, skal opleve at sidde i
kø i en ambulance i myldretidstrafikken. Det er uværdigt,
og det kan vi selvfølgelig gøre
bedre.
Vi højner kvaliteten af velfærdsservicen ved en lovændring; og derfor er vi glade for,
at vi har fået politisk flertal til
at gå videre med forslaget.

BEFRI KØBENHAVN
FRA TESTS I SKOLEN
Af Astrid Aller (SF), Medlem
af BR
• Lad mig sige det med det
samme - jeg er ikke, og har
aldrig været tilhænger af nationale test i folkeskolen. For
ikke nok med at de mange
prøver stresser børnene og
tager tid fra undervisning i
vigtigere emner, så dumper
flere forskere resultaterne fra
testen, fordi den slet ikke giver
et retvisende billede af elevernes evner.
De nationale test kan derfor
bedst beskrives som et massivt

tidsspild, der ikke kan bruges
til andet end at presse eleverne. Dertil kommer, at de fejlbehæftede og usikre resultater
fra de nationale tests, bruges
til at opdele skolerne i gode og
dårlige. Officielt lyder det, at
de dårlige skoler på den måde
kan lære af de gode, hvilket vi
vidst endnu har til gode at se
i praksis.
I Aarhus har SF fået flertal i
byrådet for at søge om at blive
del af et frikommuneforsøg,
og dermed gøre det frivilligt for den enkelte skole om
de vil deltage i de nationale
test. I København skal et lignende forslag snart behandles
i Borgerrepræsentationen, og
jeg håber, at der kan skabes
flertal her, så den enkelte skole
selv kan afgøre, om de nationale test er det rigtige for dem
at bruge tid på.
Personligt mener jeg, at
skolerne skal have lov til at
fokusere på elevernes læring
i stedet for endeløse tests –
en gris bliver jo heller ikke
tungere af at blive vejet flere
gange.

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

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

Til august ventes det nye aktivitetshus i Nordbassinet at åbne. Arbejdet med landtilslutninger mv. er startet på Sandkaj. Aktivitetshuset får bl.a. foreningslokale, sauna, udspringsplatform og offentligt toilet. I denne sommer er der opstillet ekstra toiletter bag de blågrønne containere på Murmanskmolen.

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.
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Tomt lokale får besøg af en kunstner
Sandkaj 19 har længe haft et tomt lokale i stueetagen. Nu er en kunstner kommet til Nordhavn, og det er Søren Koefoed.
Af Marie Varming
• Faktisk kommer han helt
oppe fra Græsted-egnen, men
eftersom hans mor bor i Nordhavn, hørte han om det ledige
lokale.
"Hun spurgte ejeren, om jeg
måtte leje mig ind, og jeg tror,
det kan skabe noget energi, at
jeg er her," siger Søren Koefoed.
Han er billedhugger, og arbejder i alt fra granit til stentøj og
3D-printet PLA, som er et biovenligt plastikmateriale, ligesom han også tegner og maler.
Lige for tiden er det især yogafigurer i 3D-print, han gør sig i,
og når de er fremstillet, tegner
han dem efterfølgende.
Yoga er nemlig en af hans egne

store lidenskaber, som han
dyrker ofte og på højt plan.
Faktisk arbejder Søren Koefoed i alle materialer, der falder
ham ind.
"Jeg synes, alle materialer er interessante med deres begrænsninger og muligheder."
Inspiration fra
naturen i Græsted
Lige for tiden er han mest
optaget af forholdet mellem
dyr, mennesker og teknologi,
og det er det, salgsudstillingen
på Sandkaj drejer sig om.
Men inspirationen kommer fra
hjemegnen.
"Jeg flyttede på landet i 1994,
for jeg ville ud i naturen og
finde mit autentiske udtryk
som kunstner. Når man skal

det, er det vigtigt at bo fredeligt, og naturen er min evige
inspiration, "siger Søren Koefoed, som håber på at se mange
kunder på salgsudstillingen i
Nordhavn.
Udstillingen har åbnet onsdag
kl. 15 - 19 samt lørdag kl. 11
- 15. Der holdes en 'midtvejsreception' fredag 10. maj kl 17
-19. Udstillingens sidste dag
bliver torsdag 22. maj.
Det planlægges at den sidste uge
af pop-up galleriet frem til 31.
maj skal vise værker af billedkunstner Inge-Lise Koefoed (f.
1939).
Denne periode vil starte med
en fernisering fredag 23. maj kl
17 – 19.
www.instagram.com/sorenkoef/

"Jeg synes, alle materialer er interessante med deres begrænsninger og muligheder", siger Søren Koefoed.

Bibliotek af træ på Jagtvej?
Der er ikke udstigt til at Nordhavn får sit eget bibliotek foreløbig.
Men på Jagtvej vil boligselskab opføre helt nyt træhus med moderne bibliotek i stueetagen.
• Østerbro bliver i dag betjent
af Østerbro Bibliotek og Øbro
Jagtvej Bibliotek. Hvad angår
Nordhavn, er der i kommunens budget for i år afsat 9,5
mio. kr. til planlægning af en
ny skole i Nordhavn med bibliotek og idrætshal. Den skal en
dag - med tiden - anlægges på
Levantkaj.
Men der kommer flere og flere
indbyggere på Østerbro og i
Nordhavn, så der er behov for
en udbygning af bibliotekerne
nu. Desuden er Øbro Jagtvej
Bibliotek nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet.
Valget træffes i dag
Kommunen arbejder med tre
mulige placeringer af et nyt
bibliotek: ved Kulturcenter
Kildevæld, ved Svanemøllehallen, eller som et nybyggeri på
Jagtvejsgrunden.

I dag 2. maj tager politikerne
i Kultur- og Fritidsudvalget
stilling til placeringen af det
nye bibliotek. Forinden har
biblioteksstrukturen været i
offentlig høring på Østerbro.
Østerbro Lokaludvalg anbefaler at der laves bibliotek i Kulturcenter Kildevæld.
"Hvis der ikke skal flere biblioteker på Østerbro, er det
for Lokaludvalget mest oplagt
at bygge ud på Kildevæld og
dermed styrke det nye kulturcenter som nyt lokalt kulturelt
og socialt center og mødested," skriver lokaludvalget i sit
høringssvar.
Kan sælge
den nuværende bygning
Men der er også stærke argumenter for at lave bibliotek i
et nybyggeri på Jagtvej. Placeringen er bedre i forhold til be-

folkningstæthed og transportmuligheder, mener fortalerne.
Blandt andet åbner metrostationen Poul Henningsens Plads
på nabogrunden senere i år.
Samtidig er der opstået mulighed for at placere et bibliotek
i et nyt byggeri som boligselskabet AKB vil opføre. AKB tilbyder at købe den nuværende
bygning af kommunen, og
opføre et seks etagers byggeri
i træ, hvor den kan være bibliotek i stueetagen.
Træhus med almene boliger
"Hvis kommunen vil sælge
grunden til AKB, så bygger vi
biblioteket. Kommunen sparer
(iflg. kommunens egne tal) ca.
35 mio. kr. i anlægssum, og
tjener samtidig på grundsalget", skriver AKB/Øbrohuset i
et brev til Københavns Kommune.

Projektforslag til nyt bibliotek og almene boliger på jagtvej, ved Poul Henningsens Plads. (Brohus/AKB)

"Samtidig får kommunen hjælp
med at løse boligmanglen i en
tid hvor byen vokser", mener
AKB.

Øbrohus og AKB vil over biblioteket opføre almene boliger.
AKB har fået udarbejdet et
projekt for et træhus i seks

etager. Det er ikke det endelige
forslag, men tanken er at bruge
det nye byggemateriale CLT krydslamineret tømmer.

Salon Monday i juni
• ART MONDAY & SKABERTRANG arrangerer i juni måned et 'pop-up hybridgalleri'
SALON MONDAY i Århusgade 126.

SALON MONDAY er en hybrid af udstillinger og events,
kunstbutik og 'hang around
cafe'. De udstillende kunstnere
bliver Kitt Buch, Mads Hofmann, Sjulle, Custom Horror

og Matilde Digmann. Et af Kit
Buchs værker vises til højre.
SALON MONDAY. Århusgade
126. 20.-22. juni.

Fernisering torsdag 20. juni kl.
17.00.
Gratis entré til galleri og cafe.
enkelte events kræver billet.
Læs mere på:
www.artmonday.net
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KLASSISKE
SLAPSTICK
FILM

The Rink

(Charlie Chaplin, Edward Brewer, 1916)
Charlie Chaplin spiller en klodset tjener, men som
Klods-Hans kan han imponere damerne med en helt
særlig evne: Han kan rulle på rulleskøjter. Så da han
møder en på dagen tidligere ubehagelig kunde på
skøjtebanen, bliver der kamp om deres udkårne. Filmen varer bare 24 minutter, og Chaplin var allerede i
1916 - under første verdenskrig - en erfaren komiker.
Han blev i øvrigt født i 1889 og døde i 1977.

Sjov og rørende feel good om Gøg og Gokke
Titel: Gøg og Gokke. Instruktør: Jon S. Baird. Medvirkende: John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Danny
Huston. Varighed: 98 minutter.Premiere: 25. april.

Den knap så sande historie om Gøg og Gokkes forsøg på et comeback i 1950'erne giver anledning til både at grine - som
ser vi en Gøg og Gokke-film - og græde, når venskabet og karrieren slår gnister

• Det er længe siden Gøg og
Gokke aka Laurel and Hardy
var noget for licensen. Jeg
husker dem fra fjernsynet i
90erne, men siden dengang
er det ikke meget jeg har set
til komikerparret, der altid
kommer galt afsted. Måske
fordi den historiske dannelse
simpelthen er forsvundet fra
vores apparater?
Det er brandærgerligt, for
Gøg og Gokke er fra en tid,
hvor humor var-falden-påhalen, hvor den var enkel og
for næsten alle. Men også fra
en tid, hvor der var mere stil
og klasse, hvad gælder både
tøj og fremførsel.
Det kunne vi måske lære noget af i disse afslappede hverdagstider.
I hvert fald er det lykkes at
lave en sjov film med noget
så gammeldags som slapstick-komik, som når en kuffert igen og igen ryger ned ad
trappen, og når Gøg igen og
igen får en hejsekrog i hove-

det.
Flere af Gøg og Gokkes berømte scener bliver genopført til stor morskab. Men
filmen begynder i omklædningen.
Gøg og Gokke sidder i garderoben med butterfly og slips.
De spejler sig, så to bliver til
fire. Et smukt, symbolsk billede, særligt fordi henholdsvis Steve Coogan og John C.
Reilly ligner og spiller som
det gamle par.
De befinder sig her i
1930'erne. På toppen af karrieren. Men britiske, flittige,
slanke Gøg vil have mere i
løn. Gøg vil have det samme
som Buster Keaton og Charlie Chaplin. Amerikanske
Gokke derimod tænker på
sit job. Han har ikke råd til at
blive fyret fra filmselskabet.
Det ender med et brud mellem de to, og de mødes først
mange år senere. On the
Road på de engelske lande-

veje, i tog fra London i syd
til Newcastle i nord. Til små,
halvtomme teatre for at skrabe penge sammen og skabe
opmærksomhed om en film,
de vil indspille.
Men som turnéen tager fat,
går det bedre for makkerparret. Publikum bliver flere og
flere, snart er salene fulde, og
venskabet såvel som whiskyglassene bliver større.
Men sandheden må på bordet, da konerne ankommer.
Den knap så erfarne instruktør Jon S. Baird har skabt
en film i fortidens ånd. Komikken sidder i skabet, det
samme gør kostumer, gader
og Tower of London.
Knap så sandt er det, at Gøg
og Gokke var halvglemte i
50'erne. I virkeligheden blev
de modtaget med kyshånd,
hvor de kom hen, og millioner så dem i tv. De gamle
helte var tilbage.

Men lad det ligge, for en
film skal have dramaturgi.
Og det kan jeg love dig for,
at den får, da Gøgs russiske,
snobbede og dramaglade
kone til et afterparty nævner
‘Elefant-filmen’; den film, der
gjorde, at makkerparret i sin
tid blev uvenner (som i elefanten i rummet).

Generalen

(Clyde Bruckman, Buster Keaton, 1926)
Buster Keaton var sammen med Charlie Chaplin og
Harold Lloyd de helt store komikere i stumfilmsalderen. Og Generalen er en sand klassiker. Filmen handler om en lokomotivfører fra syd, der får stjålet sit tog
af dem fra nord under den amerikanske borgerkrig
i 1800-tallet. Og på toget er også hans udkårne, Annabelle, og så er er det afsted. Buster Keaton bumler
og fulmer i sin hæsblæsende jagt med absurde scener.

Festsalen bliver rammen for
et et skænderi, en stærk scene midt i opturen, der sender
os på rystetur afsted mod resten af fortællingen.
Selv om venskabet får ridser,
og selv om der er kritik af
filmbranchens grådige hænder, som efterlader Gøg &
Gokke som to fattigrøve, bliver filmen aldrig rigtig farlig.
Begge var for eksempel storrygere, men det ser man ikke
noget til.
Humoren og fortællingen er
rund og godmodig. Og sådan skal det vist være. Det er
jo Gøg og Gokke.
Anders Højberg Kamp

Way out west

(James W. Horne, 1937)
Det er i denne Gøg og Gokke, at den berømte barscene med sangen 'On the trail of the lonesome pine'
bliver opført. Gøg og Gokke begynder at synge som
duet, men snart tager Gøg over med dybeste stemme.
Gokke gokker Gøg i hovedet, og snart synger han
falset. Mere skal der ikke til. Den berømte komediewestern er kendt som en af makkerparrets sjoveste.
Se dem alle på Youtube.
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Welcome to Denmark
• Are you in new in Denmark
or you’ve been here for a while, but looking for new friends
and some cozy international
fun event after working hours?

If yes, then do not hesitate and
join us at the Copenhagen library May 8 at 1730. We will
talk about a lot of different
topics with focus on Danish
culture and lifestyle. Is it really

that difficult to make friends
with Danes? How come that
Danish welfare society works
so well? What is all this buzz
about volunteering and hygge?
And much more.

Organized by Welcome to Denmark workshops and Copenhagen Public Library, Krystalgade 15.
Tickets at www.meetup.com.

Orly finder sig ikke i, at Nordhavn flyder i skrald
Det er ikke let for den nye bydel at absorbere alt det skrald, folk smider. Så hvis det ikke skal havne i havet omkring os, må nogen træde til. Det gør Orly Christensen.
Af Marie Varming
• Umiddelbart er der ikke
meget skrald på Sandkaj denne
onsdag formiddag. Der er til
gengæld lidt sne i luften sammen med en stærk forårssol.
Orly Christensen nyder vejret,
men det er skraldet, hun har
øje for. Hun synes der er masser, forklarer hun og går Sandkaj
igennem med et par lange og
hurtige skridt.
Det er tre år siden, Orly Christensen flyttede til Nordhavn fra
Grenå. Begge steder har hun
været kendt i gadebilledet som
en ivrig skraldesamler. Faktisk
har hun svært ved at gå en helt
almindelig tur.
”Nogle gange spørger min
mand, om vi ikke bare kan gå
en helt almindelig tur. Men
jeg bliver sindssyg af at se alt
det skrald overalt,” griner den
61-årige Orly Christensen.
Børnedag
Efterhånden er hun så kendt i
gadebilledet, at folk henvender

"Jeg vil hellere være konstruktiv og
gøre noget selv, end at sidde og blive
irriteret. Og så vil jeg gerne bo et sted,
der er rent,”

sig til hende.
”Nogle gange kommer børnene løbende hen og fortæller
mig, at de har set en kapsel ligge og flyde et sted,” siger Orly.
Så snupper hun den med
gribekloen.
Det har inspireret hende til at
holde børnedag. Sidste år samlede hun otte frivillige børn
en dag i august, og så blev der
ellers samlet skrald ind.
”Vi samlede 3000 cigaretskod,”
siger Orly forfærdet.
Skrald i vandet
Cigaretskod og tyggegummi
er de allerværste syndere i
Nordhavn, selv om det er til at
overse en dag som i dag – men
ikke for Orly. Hun har øje for
hver en lille sprække i fortovet,
hvor et skod kan gemme sig.
”Ja, mærkeligt nok er der skodder igen, for jeg var her også i
går,” siger hun, mens hun går
rundet om Frihavnstårnet,
hvor hun bor med sin mand.
Når Orly Christensen samler
skrald, er det ikke blot for at få
tiden til at gå. Det har et højere
formål.
”Vi er omgivet af vand herude,
og alt det, der ikke samles op
ender i vandet hos dyrene,”
siger hun og ærgrer sig hørbart
over det.
Skraldemorgentur
Hun er altid bevæbnet med
gribeklo og en lang pincet, som
hun bruger til at komme ind i
alle huller og sprækker på sin
vej. Om sommeren er en lille
bærepose dog ikke nok.
”Bare et par grader varmere, så
vælter det ind med mennesker,
og så skal jeg have sorte sække
med, når jeg går ud på min tur.”

Turen ligger som regel om aftenen, når hun kommer hjem
fra arbejdet som supply manager i en eksportvirksomhed i
Frederikssund. Men også om
morgenen kan hun finde på at
gå en tur og 'skralde'.
”Jeg går ind imellem klokken seks om morgenen, når
jeg vågner, og her ingen mennesker er. Der er en fantastisk
stemning,” siger hun.
Myndighederne er problemet
Orly Christensen har ofte kontaktet både Københavns Kommune, By & Havn og DSB for
at få deres opbakning til at løse
skraldeproblemet i Nordhavn.
”Det er faktisk myndighederne, der frustrerer mig mest
herude. De formår ikke at renholde vores område ordentligt
for vores surt tjente skattekroner.”
Rundt omkring i verden, hvor
Orly har rejst, er mange skraldespande et hul i jorden,
som kan absorbere enorme
mængder affald.
”Det er meget bedre end de
fingerbøl, vi har herude. På
en lørdag med solskin er de
fyldt på – jeg overdriver ikke
– to timer. Så er det igen affald
overalt. Hvorfor kan det ikke
løses?”
Hun fortsætter ufortrødent sin
kamp mod skraldet nu hvor
sommeren nærmer sig med ispapir, tomme flasker og skodder.
”Jeg er vist bare typen, der gør
noget og tager initiativ. Jeg vil
hellere være konstruktiv og
gøre noget selv end at sidde
og blive irriteret. Og så vil jeg
gerne bo et sted, der er rent.”

”Det er faktisk myndighederne, der frustrerer mig mest herude. De formår ikke at renholde vores område ordentligt for
vores surt tjente skattekroner.” siger Orly Christensen.

Udsolgt loppemarked på lørdag i Århusgade
Århusgade Loppemarked genopstår 4.maj med en masse loppestande samt underholdning for hele familien. Der er udsolgt af stande.
• På lørdag er der igen loppemarked i Århusgade. Vel at
mærke den 'gamle' Århusgade
på Østerbro.
Interessen har været stor, så
alle stadepladser er udlejet. Det
giver til gengæld mange boder
at handle i.
Arrangørerne fra Fælledparkens Loppe og Loppelinda lover at der også vil være andre
aktiviteter som f.eks. ansigtsmaling, gratis børnefotografering, spil, workshops og byttemarked.
Der vil også være boder med
mad og drikke. Blandt andre
Mormors Tiramisu.
Loppemarkedet er både for

private, professionelle, designere osv. Så udover de almindelige loppestande vil der også
være stande med professionelle
designere.
Loppemarkedet finder sted
i Århusgade mellem Østerbrogade og Randersgade.
Foto: Loppelinda.dk

Spørgsmål til arrangementet
kan rettes til Francois eller Linda på mail: info@loppelinda.
dk.

11/ KULTUR / GODT LIV
Vielser i det fri
• Lørdag 4. maj kl. 10.00-11.oo
starter årets sæson af vielser i
det fri. De første vielser foregår
i Langelinie Park ved Iver Huitfeldt Memoria. Mindesøjlen for

søhelten Ivar Huitfeldt (16651710) og hans mænd er tegnet af
Vilhelm Dahlerup.
Her skal kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde
(Å) vie en række par.

I alt er der nu ni forskellige steder/datoer for vielser i det fri
hen over sommeren.
Stederne er Rådhustårnet, Hofteateret, Tivoli, Ofelia plads,
Amager strand, Copenhill,

Odd Fellow palæets have samt
BLOX.
Bliv viet i det fri: Vielseskontoret:
bryllup@kk.dk

Rend mig i højbedet
Overvejede at asfaltere hele matriklen efter læsning af havemagasiner

Klumme af Louise Raaschou
• Så blev det endelig noget,
der lignede forårssommer,
og jeg skyndte mig naturligvis ud i haven for at suge Dvitaminer til mig. Tog nogle
lækre magasiner med ”fif til
havens skønne oaser” under
armen - for inspirationens
skyld og for ligesom at være
at den type. Tog også kaffe og
smøger med ud for ligesom at
være mig selv.
Og heldigvis for det: Efter
endt læsning blev jeg nemlig
nødt til at prygle de lækre
magasiner mod havefliserne i
adskillige minutter, og havde
jeg ikke haft mine dulmende
substanser ved hånden, havde
jeg tabt sutten fuldstændig af
arrigskab. For i stedet for at
blive inspireret og komme i
hokus-krokus hopla humør,
gav de mig en følelse af ikke
at slå til. Hverken som person
generelt eller som haveejer i
særdeleshed. Især ikke som
haveejer: Selv folk uden have
var bedre haveejere end mig.
For eksempel havde Miranda
inde i byen kun en lille altan
at gøre godt med, men sørme
om det ikke var lykkedes
hende at få klemt såvel store
frodige planter som svævende
blomsterkasser samt et højbed til jordbær ind. (Sidstnævnte på hjul så det snildt
kunne give plads til minidrivhuset.) Det hyggelige pude-sofa-hygge-hjørne optog
resten af pladsen, og Miranda

havde selv stået for at bygge,
kreere og sy til den ”urbane
frodighed” på 4. sal.

tiver, jeg fik skruet solidt fast
på husfacaden.
Men måske kan metalgitre
bruges til lyskæder i stedet.
Ifølge havemagasinerne er
lyskæder nemlig en af de helt
essentielle
hyggeskabende
elementer, hvis man vil ”forkæle venner med grill og kølig hvidvin på de lyse sommeraftener.” Det kræver ikke
andet end en lækker have-

Før jeg læste om Mirandas
hjemmegjorte
altan-Amazonas, havde jeg ellers følt
mig ret meget i sync med mit
udendørs areal. Jeg plantede
nemlig tre klatreroser for nylig. En aldeles insignifikant
indsats i forhold til Mirandas
kunne jeg godt se, og i øvrigt

»Selv folk uden have var bedre haveejere end mig. For eksempel havde Miranda inde i byen kun en lille
altan at gøre godt med, men sørme
om det ikke var lykkedes hende at
få klemt såvel store frodige planter som svævende blomsterkasser
samt et højbed til jordbær ind. .«
baldakin omgivet af krukker
med skønne blomster og et
veldækket bord med sprøde
salater i dekorative skåle. (En
artikel der fik særlige hårde
prygl mod havefliserne.)
Og endelig lyskæder. Masser
af lyskæder. Jeg ved ikke rigtigt med baldakinen . . . min
erfaring med tekstiler i haven
er begrænset til parasoller fra
Jysk, som blæser væk ved det
mindste vindpust og lander
i naboens tulipanbed. Desuden har jeg jo grimme gitre
på facade at hænge lyskæder

heller ikke særlig vellykket,
da to tredjedele af dem var
gået ud efter den første uge.
Derefter var jeg gået all in
med særlig muldjord til roser, særlig gødning til roser
samt intensiv vanding, når
jeg huskede det. Især gødningen vakte stor begejstring hos
uhygiejniske chihuahua, der
med stor fryd rullede sig i det,
mens roserne tilsyneladende
var ligeglade. I hvert fald står
der nu tre tørre grenplanter,
som på ingen måde dækker
de tre, vildt grimme metalsta-

på. Problemet er bare, at der
kun er ét (1) udendørs stik,
lokaliseret på den anden side
af huset, og det ville kræve en
helvedes masse havekrukker
for at camouflere fem meter
lange, knaldgule forlængerledning. De kunne så heller ikke stå ”tilfældigt rundt
omkring for at skabe den
poetiske stemning,” men ville
nødvendigvis skulle stilles på
én lang, upoetisk række ned
gennem haven.
Nu findes der jo også mennesker, mindede magasinerne
mig om, som hverken har adgang til have eller altan. Men
bare fordi man ikke har sit
eget område udenfor, er det
ingen undskyldning: Mange
har jo en lokal park i nærheden, eller ligefrem en sø, og
der er intet til hinder for at
slæbe havemøbler med derhen. Så kan man lave sin egen
lille oase ved søbredden; stille
et par krukker, slå parasollen
op og bede de forbi løbende
joggere om lige at give en
hånd med, når lyskæden skal
hænges op i træerne. Det er
så ligetil og ikke spor akavet,
og hvis ikke-ejere-af-nogensom-helst-form-for-udendørs-areal kan løse manglen
på den måde, hvad siger det
så om mig?
En haveejer, som ikke engang husker at vande de nye
klatreroser, er ikke alene en
utilstrækkelig haveejer. Vedkommende må helt sikkert

også være en utaknemmelig,
utilstrækkelig haveejer. Som
naturligvis heller ikke har
sørget for, at der er blomster i
haven til de daglige buketter.
Ingen vilde grøftekantsblomster kan jeg hoste op med,
ikke den mindste lupin, ikke
en eneste vild valmue, og det
er ellers den slags, der på den
lækreste måde bringer naturen med indendørs. Sammen
med smukke ukrudtsblomster, læste jeg mig til. Og undlod at straffe lige dén artikel.
For da mit blik faldt på de ord,
var der lige et øjeblik, hvor jeg
hverken følte mig inkompetent eller utilstrækkelig. Hvor
jeg kunne bryste mig lidt. For
jeg har faktisk et pragteksemplar af kurveblomsten Taraxacum, den største og mest
imponerende på hele vejen.
Den skulle der passes på, besluttede jeg, det måtte ikke gå
som klatreroserne.
Ilede derfor straks hen og
vandede min mælkebøtte.

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.

Denne klumme blev bragt
første gang i foråret 2017

På utallige opfordringer har Nordhavn Avis indført to faste talgåder - STR8TS og SUDOKU. Talspillene er lavet af Andrew Stuart, som er meget kendt, og som har lavet mange spil til aviser og websites
verden over. Sværhedsgraden af spillene skifter fra nummer til nummer. Eftersom spillene er købt i England, vil vejledningen og diverse andre tekster være på engelsk, som det ses nedenfor. Løsningerne
på de to gåder eller spil bringes i det følgende nummer af avisen. Vi håber at læserne bliver glade for STR8TS og Sudoku gåderne.

SUDOKU

No. 225

Easy

6
8

Previous solution - Medium

8

4 3
2
5
1
5
9
2 5

7
8
6
5
2

5
3
3 1
2 4

8
6

8

5

You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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9

9
6
8
7
1
5
4
3
2

8 7 6 5
7
5 4
6
3
1 2
5 4 3 2
2 3 4 1
3 2 1
4
8 9
1 6 9 8

3
4
5

7
6

2
5
4
9
8
6
7
3

2
1
9
6
8
7

No. 225

9
7
3

5
4

Tough

1 7
1
5 6 9
8
2
4 7 3
6
6
3

2
8
3
5
4
7
1
6
9

6
9

5
2

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.

2
4

Previous solution - Medium

3 6

7
5
8
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STR8TS

9
6
4
8
1
3
7
2
5

1
7
5
6
9
2
4
8
3

3
9
2
7
6
4
8
5
1

7
4
1
3
8
5
2
9
6

6
5
8
1
2
9
3
4
7

5
2
7
9
3
8
6
1
4

4
3
6
2
5
1
9
7
8

8
1
9
4
7
6
5
3
2

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.

NÆSTE aNSøgNiNgSfriST:

13. maj kl. 12.00
Har du en idé til et projekt, der
skaber dialog og netværk i bydelen?
Så søg Østerbropuljen!
Pssst...vi har også
Lynpuljen for dig mellem 13 og 25 år.
Ansøgningsfrist hver måned
- hurtigt og enkelt.
Puljerne støtter sjove, skæve og interessante initiativer, der kommer bydelen til
gode.
Østerbropuljen kan søges til lokale
netværksdannende, bydelsrettede
og dialogskabende projekter.

Læs mere om puljerne, se hvordan du ansøger og find retningslinjer på www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk.
Har du brug for vejledning i at ansøge, er du velkommen til at
ringe eller komme forbi sekretariatet:
Østerbro Lokaludvalg
Svendborggade 5, 4. sal (lok 410)
2100 København Ø
T : 2034 5588
M: oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk
Et lokaludvalg i Københavns Kommune

