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Den lyseblå
drøm lukker

”Jeg glæder mig til at holde fri.
Jeg har ikke haft en friweekend i
3,5 år, og i det samme antal år
har jeg ikke sovet længe eller
tjent nogen penge for den
sags skyld,” siger Julie,
som i øvrigt selv bor –
og bliver boende – i
Nordhavn, hvor hun
elsker at følge med
i byggeriet. Foto:
Marie Varming.

De seneste tre et halvt år har Nordhavn
haft en smuk lille kaffebar ved vandet.
Men alle og enhver sælger kaffe nu om
stunder, og Julie Lund kan ikke længere
vente på at få løn – og måske også kunne
sove længe
Af Marie Varming

• Det er en kold og blæsende
dag på Sandkaj, men Julie Lund
lyser op i et smil bag masken, da
døren går op til Ocean Coffee.
Det er desværre snart slut med
den lille lyseblå kaffebar i vandkanten. 1. januar holder hun
sidste åbningsdag, og forklaringen er simpel:
”Jeg tjener simpelthen flere
penge som skuespiller, og det
siger jo ikke så lidt,” smiler hun.
Sandheden er, at Julie ikke har
fået løn i de tre et halvt år, hun
har haft cafeen, og hun tror ikke
længere på, at det kommer til at
ske.
”Jeg vil ikke ud i en situation,
hvor jeg kommer til at skylde
penge væk,” siger Julie, som
ikke har kunnet få hjælpepakke, da hendes situation i foråret
i så fald skulle sammenlignes
med situationen sidste forår,
og da tjente hun heller ingen
penge.
Alle sælger kaffe
Problemet er ganske simpelt:
Alle sælger kaffe i Nordhavn.
Nogle giver det endda væk
gratis,
”Alle har kaffe. Se bare ejendomsmæglerne, som giver det
væk gratis. Det er derfor, jeg har
solgt gaveartikler de seneste ni
måneder,” siger hun.
Hun kan se, hvordan der åbner forretninger med alt fra
doughnuts til pizza, orientalsk
mad, gourmet og fransk køk-

ken.
Men
det, de alle
sammen har
til fælles, er,
at de sælger
kaffe – ligesom Julie.
Selv om beboerne i Nordhavn er loyale
over for hende, er
det ikke nok.
”Nogle
gange
kommer der endda
folk gående med en
kaffekop fra et andet sted
og spørger mig, om det går
godt. Jamen hvad tror du,” siger Julie med et smil og slår ud
med armene.
Julie har endda oplevet, hvordan de andre handlende stjæler
markedsandele fra hende ved at
dele gratis is ud foran hendes
forretning på varme sommerdage eller sælge sodavand og
slik fra en ladcykel.
Slås med kaffevogne
I modsætning til mange af de
andre ”små erhvervsdrivende”
i Nordhavn har Julie ikke en
stor investor i ryggen, som kan
skyde flere penge i Ocean Coffee. Men hun tror, at det ville
være en god forretning at have
kaffebaren om fem-ti år, når
Nordhavn er fuldt befolket.
Men i alle årene har Julie i stigende grad måttet slås med kaffevogne, som tager hendes salg
på de gode dage, uden at de behøver betale husleje, elektricitet

»

I modsætning til
mange af de andre
'små erhvervsdrivende'
i Nordhavn har Julie
ikke en stor investor i
ryggen, som kan skyde
flere penge i.

og alle de andre faste udgifter,
hun står med.
”Der er flere og flere kaffevogne på vej, for alle der har en bu-

tik i Nordhavn har ret til at have
en vogn. Det vil sige, man kan
åbne en forretning på en billig
adresse i Nordhavn og køre sin
vogn herud på en solskinsdag,”
siger hun og peger ud på Sandkaj, hvor der en mørk decembereftermiddag ikke er et øje.
”Folk tror, jeg stikker 35 kroner i lommen hver gang, jeg
sælger en kop kaffe. Men jeg
skal jo betale alle de ting. Og
alene sådan et papkrus koster to
en halv kroner,” siger hun.
Nye drømme
Heldigvis har hun noget andet,
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der trækker. Julie er nemlig
uddannet skuespiller. I sommer var hun med i Hamlet på
Kronborg, og det håber hun,
at hun skal det igen til sommer. Derudover lægger hun
stemme til et hav af film og
arbejder også med oversættelser – en tjans hun har kunnet
passe på de stille dage i Nordhavn, hvor hun ikke har haft
travlt med kaffebrygningen.
Men det er ikke kun skuespillet, Julie skal i gang med.
”Jeg glæder mig til at holde
fri. Jeg har ikke haft en friweekend i 3,5 år, og i det sam-

me antal år har jeg ikke sovet
længe eller tjent nogen penge
for den sags skyld,” siger Julie,
som i øvrigt selv bor – og bliver boende – i Nordhavn, hvor
hun elsker at følge med i byggeriet.
Hun vil også følge godt med
i, hvad der skal åbne i lokalet
på Sandkaj, hvor hun har huseret de seneste tre et halvt år.
”Men det skal nok ikke være
en kaffebar,” smiler Julie, som
holder udsalg i butikken frem
til sidste åbningsdag, så man
kan købe gaveartikler eller
kaffe til en god pris.
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The libraries are closed
• Because of the prime ministers announcement monday,
the Copenhagen Libraries will
close from Wednesday Dec.
9 – Jan. 3. It will be possible to

return borrowed materials free
of charge for a limited period
once the libraries re-open. It
is still possible to contact the
libraries by phone at 33663000
or find answers to questions at

bibliotek.kk.dk
Remember the digital library
is open 24/7 - Check out audio
and e-books from eReolen.
Please stay safe and take care of
each other until next time.

To nye
butikker
i det nye år
Der er butikker, der lukker i Nordhavn,
men der kommer heldigvis også nye til.
Glæd Dem til pitabrød og planter i 2021.
Af Marie Varming

• Hvis De forbinder pitabrød
med et stykke tørt præfabrikeret brød og sund mad med et
stykke kylling og lidt spidskål,
så kan De heldigvis godt tænke
om igen. Garbanzo åbner i starten af det nye år i Nordhavn, og
det er med fokus på klassikeren
pitabrødet.
”Vi vil gerne revolutionere
pitabrødet, så det bliver saftigt,
sundt og velsmagende,” siger
Simon Jensen, som er den ene
af de to hovedmænd bag Garbanzo.
”Vi bruger marinader og dres-

»

Vi vil gerne revolutionere pitabrødet, så det
bliver saftigt, sundt og
velsmagende. Alt, hvad
vi serverer, har fået
kærlighed

singer,
og
alt, hvad vi
serverer, har fået
kærlighed i form af
at være blevet vendt i
noget,” siger Simon
Jensen.
Han og Søren Skaarup
har i forvejen
forretninger
i Sværtegade
og på Falkoner
Alle, men nu er
det Århusgades tur til
at få en pita-joint.
Simon Jensen og Søren Skaarup får ikke langt på job, for de
bor sammen i Antwerpengade,
hvorfra de også driver deres
snart tre forretninger, men de
kommer ikke begge til at stå i
forretningen i Århusgade.
”Søren er mere den admini-

strative af os, men jeg kommer
helt sikkert til at være i forretningen,” siger Simon Jensen og
afslører, at de får nøgler til lokalet 1. februar og regner med
at åbne senest en måned senere,
det vil sige 1. marts.

Simon Jensen,
Garbanzo

”Det er måske lidt modigt, men vi tror virkelig på
Nordhavn. Det giver god mening for os at ligge her,
fordi mange af vores eksisterende kunder bor herude,
og vi har rigtig mange kunder nord for København,
som vi lettere kan levere til fra denne side af byen,” siger
Michala Kjær-Holm. Foto: greenify.dk

Planter med service
Et stenkast fra Århusgade 149
ligger Århusgade 132, hvor
Greenify åbner omtrent samtidigt.
”Vi er en planteforretning,
som gør meget ud af vores håndplukkede planter og tilbehør,”
siger indehaver Michala KjærHolm.
Forretningen åbner i selvsamme lokale, som en anden planteforretning for nyligt drejede
nøglen om i, men det skræmmer
ikke den nye lejer.
”Det er måske lidt modigt,
men vi tror virkelig på Nord-

havn. Det giver god mening for
os at ligge her, fordi mange af
vores eksisterende kunder bor
herude, og vi har rigtig mange
kunder nord for København,
som vi lettere kan levere til fra
denne side af byen,” siger Michala Kjær-Holm.
Hun har i forvejen en forretning på Islands Brygge, som
også fungerer som kontor, men
forretningen i Nordhavn kommer udelukkende til at være
butikslokale med grønne planter, buketter og tilbehør. Men at
være erhvervsdrivende i Nordhavn er også ensbetydende med,

at man har en bæredygtig profil.
Tropiske planter er jo ikke kendt
som det mest bæredygtige.
”Det bæredygtige er helt klart
noget, som tiltaler os, og som
vi har fokus på. Blandt andet
introducerer vi en helt ny økologisk linje af plejeprodukter til
planter, ligesom vi har udviklet
vores egne krukker og altankasser af genbrugsplast, og vi kører
ud og laver planteservice hos
kunderne på en el-cykel, når
det er muligt” fortæller Michala
Kjær-Holm.
Greenify forventes at åbne i
Nordhavn 1. marts.
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Ny adresse til julemanden
• Alle børn bedes være opmærksomme på, at julemanden
modtager juleønsker på adressen: Julemanden, Julemandens
Postcenter 24, 0900 København

C. Det oplyser PostNord. Man
skal huske at skrive barnets
navn og adresse bag på konvolutten, så sender julemanden
en hilsen retur. Julemanden
kan godt nå at læse alle breve

inden juleaften. Men på grund
af juletravlheden med at ordne
gaver og gøre kanen klar, kan
det være at julemanden først får
sendt sin hilsen afsted efter juleaften. Børnene deltager også i

en lodtrækning, hvor 10 vindere får et gavekort til en legetøjsforretning. Desuden opfylder
julemanden personligt ét julegaveønske fra ét barn. Taberne
får ikke noget.

Bæredygtighedsfestival i Tunnelfabrikken næste år
Den ny bæredygtighedsfestival ”TOMORROW” kommer til Tunnelfabrikken i Nordhavn til september næste år. Arrangørerne forventer omkring 5000 deltagere.
• Festivalen er programsat til
3.- 4. september 2021 i Tunnelfabrikken og på arealerne udenfor, der bliver festivalområde.
Arrangørerne har en ambitionen om at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed med
internationalt islæt for alle, der
er optaget af den bæredygtige
omstilling.
Festivalen skal både være en
tænketank, international konference og festival for københavnere og besøgende i alle
aldre. Der skal bl.a. være formidling af naturvidenskabelig
viden på en ny og involverende
måde, så alle får mulighed for at
forstå og træffe mere bæredygtige valg.
Bag TOMORROW festivalen
står den almennyttige forening
TOMORROW med Michael
Zøllner, adm. direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond, som formand. Direktør i
TOMORROW er Caroline Sø-

»

Festivalen skal både
være en tænketank, international konference
og festival for københavnere og besøgende i alle
aldre.
eborg Ahlefeldt, iværksætter og
skaber af bl.a. Heartland Festival på Egeskov Slot.
Coronaplan
På grund af coronakrisen har
arrangøren lavet tre scenarier
for festivalen, så den også kan
afholdes under corona-restriktioner. Der er for eksempel
lavet en plan for at opdele
festivalen i adskilte områder
med maks. 500 deltagere i hvert
område.
Der er også lavet nødplaner,
så festivalen flyttes ud på lokaltioner forskellige steder i byen.

Bag TOMORROW står bl.a. Caroline Søeborg Ahlefeldt, som er
direktør for TOMORROW Talks mv. og tidligere har skabt
f.eks. Heartland Festival. Foto: Tomorrow

I værste fald kan festivalen gøres til
et fuldt digitalt
event.
Ultra-ambitiøst mål
Økonomiudvalget i
København har
netop besluttet
at give 5 mio.
kr. i tilskud til
festivalen fra kommunens megaeventpulje. ”København har
et ultraambitiøst mål om
at blive verdens første CO2neutrale hovedstad i 2025.
Hvis vi skal nå helt mål, skal
alle gøre en indsats – både os
politikere, erhvervslivet og alle
københavnere. Derfor er det
oplagt, at vi støtter bæredygtighedsfestivalen Tomorrow,
hvor vi alle sammen kan blive
klogere på, hvordan vi kan leve

•A

Den første TOMORROW festival skal have
hovedtemaerne Fødevarer, Tøjforbrug, Boligen
new og
kind
ofi byen,
festival
combining
areas of
Livet
og bestå
af disse tre dele:

physical discovery, labs and innovative

• Imagine TOMORROW: 48-timers tænke-/handletank med
25showcases
anerkendte videnskabsfolk,
humanister,
filosoffer, økono- music
with on-stage
conversations,
mer, kunstnere, CEO’s og meningsdannere fra ind- og udland.
and exhibitions.
Deltagerne
er bl.a. Thomas Friedman (New York Times), Stella
McCartney (Fashion Designer), Julia Gillard (Tidl. Prime Minister Australia), Kate Raworth (Forfatter, Doughnut Economics)
•ogConnecting
all(Fridays
senses
to create changed
Louisa Neubauer
for Future).

behavior.

mere bæredygtighed i hverdagen,” siger overborgmester Lars
Weiss (S).
Udover den kommunale støtte
forventer festivalen at få støtte
fra fonde, virksomhedsbidrag,
festivalsponsorer samt indtægter ved billetsalg.

• TOMORROW Summit: Praktisk og internationalt orienteret
konference for virksomheder og organisationer. 400 deltagere.

• For everyone.

• TOMORROW Festival: Festivaldel med debatter, scenesamtaler, musik og visuelt engagerede oplevelser, onsite-undervisning, involverende ’labs’ og innovative showcases. Der vil også
være et børneområde og en målsætning om, at halvdelen af
deltagerne skal være under 30 år.

TALKS

MUSIC

DISCOVERIES

VILLAGE

WALK THE TALK

MENU

©2020 Tomorrow. All rights reserved. This document is strictly conﬁdential and cannot be
copied, distributed, published, printed or edited without written permission.

TASKEKRABBE & SANDART
Sundkrogsgade 50
2150 nordhavn

bøgehatte, hasselnødder, citronpuré, peberrod og sprød rug
*

PIGHVAR STEGT PÅ CROUTON
græskar, jordskokkechips og hummersauce
*

OKSEMØRBRAD & CROQUETTE AF HALER
kartoffelsoufflé, rødbeder, perleløg og sherrysauce
*

CHOKOLADEBAR
karamel, solbær og tuile

DKK 450,*mulighed for tilkøb af snacks, vinmenu og natmad

BESTIL PÅ WWW.MUNDWERK.DK
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Trafikstatus
• By & Havn har 2. december
udsendt en opdateret status for
trafik og vejbyggeri i Nordhavn.
En af nyhederne er, at broen
ved Orientkaj er åbnet, så man
nu kan gå den direkte vej fra

metrostationen til Sundmolen.
Orientkaj fører nu til Sundkrogsgade, hvor der etableres
lyssignal i slutningen af i år. I
januar er Bro 7B ved Klubiensvej åben. Og i løbet af det næste
halve år kan man bruge de nye

veje Haifagade, Istanbulgade
og Alexandriagade, som åbner i
området mellem Orientkaj metrostation og Sundkrogsgade.
Se oversigtskortet på
Facebook 'Nordhavnen'.

Den længe ventede miljørapport om Lynetteholmen
kom i forrige uge. Nordhavn slipper for otte ud af ti
lastbiler. Til gengæld forsvinder udsigten til Øresund.

Farvel til lastbiler -- og den flotte havudsigt
• Først den gode nyhed. Hvis
planen for anlæg af Lynetteholmen bliver vedtaget som den
foreligger nu, slipper Nordhavn
i fremtiden for de 350 daglige
jordtransporter med lastbil. I
første omgang vil lastbiltrafikken blive reduceret med 80 procent, og når en ny transportvej
over Amager er etableret, vil
den næsten forsvinde.
Så den mindre gode nyhed.
Det vil tage 30 år at etablere Lynetteholmen, og i løbet af den
tid vil havudsigten over Øresund gradvist forsvinde for beboerne i indre Nordhavn. I byggefasen til der være udsigt til en
stor byggeplads. Den vil også
larme. Der skal bankes 7 kilometer spunsvægge ned rundt
om den 2,8 kvadratkilomter
store holm.
Jord sejles væk
Miljøkonsekvensrapporten for
Lynetteholmen (tidligere kaldet
VVM-redegørelse) blev offentliggjort af Ny & Havn mandag
30. november. Rapporten er
en detaljeret gennemgang af
alle projektets konsekvenser
for havmiljø, strømforhold,
dyre- og planteliv, sundhed,
landskab, trafik mv. Mange af
miljøpåvirkningerne - f.eks.
for havmiljø og natur - vurdres
at være moderate. Som den
væsentligste miljøpåvirkning
nævnes trafikafviklingen i København. Deponeringen af jord
fra byggeprojekter skal nemlig
holdes i gang, og opfyldningen
i Nordhavn er stort set færdig.
Jordkørslerne til Nordhavn
fortsætter indtil 2023, men jorden lægges i et 'mellemdepot'.
Om to år skal Lynetteholmen
være klar til at modtage jord, og
så er det planen at sejle jorden
fra mellemdepotet over til Lynetteholmen.
Mindre trafik
Lastbiltrafikken i Nordhavn
bliver kraftigt reduceret. For
eksempel på Baltikavej, hvor
der i dag kører 700 lastbiler pr.
døgn. Rapporten formulerer
det således:
“På Baltikavej på Nordhavn
er der i dag en trafik på ca. 700
lastbiler pr. døgn. Når Lynetteholms driftsfase starter, reduceres dette til ca. 120 lastbiler,
mens antallet reduceres til mindre end 20 lastbiler, hvis Østlig
Ringvej etableres. Samme effekt vil forekomme på Kalkbrænderihavnsgade, hvor antallet af lastbiler reduceres med

»

Det vil tage 30 år at
etablere Lynetteholmen,
og i løbet af den tid vil
havudsigten over Øresund gradvist forsvinde
for beboerne i indre
Nordhavn.
360 i døgnet, når Lynetteholms
driftsfase starter og med 480
lastbiler pr. døgn hvis Østlig
Ringvej etableres. Effekterne af
denne flytning vil give en aflastning af krydset Kalkbrænderihavnsgade - Sundkrogsgade
samt krydset ved Oslo Plads.”
Støj
Men så er der støj. Boliger "omkring projektområdet" kommer
til at høre en del til Lynetteholmen i form af støj fra ramning
og vibrering af pæle og spunsplader. I flere år.
"Støjen vil potentielt kunne
høres langt ind i København. I
de nærmeste boligområder vil
støjen sandsynligvis være høj
og generende. Da der ikke rammes konstant og kun i dagtimerne vil denne aktivitet ikke
forstyrre beboernes nattesøvn,"
står der i rapporten.
Der vil også være støj om natten fra andre typer af byggearbejde:
“Det er muligt at beboerne i
dele af Nordhavn og i området
syd for Refshaleøen samt beboerne i de husbåde, der måtte
ligge nær projektområdet, i perioder vil føle at deres nattesøvn
bliver forstyrret," står der.

Herover: Så stor bliver Lynetteholmen. Illustrationen viser
holmen under anlægsfasen.
Senere bygges der boliger, og Københavns Havn vil være omsluttet
af by.
(Illustrationer:
Miljøkonsekvensrapport for Lynetteholmen, november 2020, By & Havn.)

Til venstre: København risikerer
store oversvømmelser uden en ny
kystsikring, fremgår det af den
nye miljøkonsekvensrapport for
Lynetteholmen. Her ses et kort
over oversvømmelserne, hvis
klimaforandringerne giver en
havstigning på 70 centimeter, og
der samtidig kommer en storm
af samme styrke som stormen
‘Bodil’ i 2013.

Udsigt til kraner - og by
En helt ny holm på næsten tre
kvadratkilometer vil omskabe
hele Københavns visuelle udtryk og udsigt. Især mod øst fra
"Trekroner Søfort og fra havnekanterne vest for projektområdet". Indre Nordhavn vil i første
omgang få udsigt til kraner og
andre maskiner. Og når byggeriet af boliger starter omkring
2035, vil Nordhavn ændre karakter fra en bydel ved havet til
en slags kanalby:
"Den landskabelige påvirkning vurderes at have en stor
intensitet i kraft af den fysiske
udstrækning på tværs af hovedparten af havnerummet og
derfor af væsentlig betydning,"
fortæller rapporten.
Læs mere om miljøkonsekvensrapporten om Lynetteholmen
på www.nordhavn-avis.dk

Oversigt over Lynetteholmens
udstrækning, jordtransport og
adgangsveje.
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Berigtigelse
• Det er ganske vist, at Hans
Egedes Kirke i november fik sig
et helt nyt menighedsråd. Men
det er ikke rigtigt, som Nordhavn Avis skrev i en faktaboks,

at Charlotte Frølund Hansen
er den nye formand. Hun er
derimod valgt ind som menigt
medlem, mens den nyvalgte
Maria Horn Rasmussen er formand.

Politiet på lukke-tjek i Nordhavn
Den var fem minutter i nedlukning, da nærpolitiet
i tirsdags tog forbi Nordhavn for at se, om de nye
restriktioner overholdes.
Af Marie Varming

• Selv om det var lige inden onsdagens nedlukning, var leder af
lokalpolitiet, Thomas Ahlburg,
i tirsdags på gaden for at se,
om restauranterne overholder
covid-restriktionerne.
Han startede med at gå ind
hos Original Coffee på Gøteborg Plads, hvor de blev mødt af
personalet, som havde helt styr
på håndsprit, masker, afstand og
alt det andet.
Men politiet havde også den
funktion, at de skulle sikre, at
cafeer og restauranter i området ved, at de skal lukke ned
onsdag. Det kom dog heller
ikke som en overraskelse for
personalet på Original, som allerede var godt i gang med at
sælge den sidste kaffe og sige
farvel til stamkunderne. Derfor
kunne Thomas Ahlburg gå videre til næste stop på ruten.

Nedlukningen kom ikke som en
overraskelse for personalet på
Original, som allerede var godt i
gang med at sælge den sidste kaffe
og sige farvel til stamkunderne.
Derfor kunne Thomas Ahlburg
og hans kollega gå videre til
næste stop på ruten. Foto: Marie
Varming.

»

Det er altså en
meget, meget alvorlig
situation, og det er
derfor, vi er her.
Thomas Ahlburg,
leder af lokalpolitiet

Forstår godt problemet
Politiet har tidligere været på
patrulje blandt Nordhavns
restauranter og cafeer.
”Vi oplever ikke, at restriktionerne overtrædes i dette
område. Det er som om, de
erhvervsdrivende godt forstår
problemet,” siger Thomas Ahlburg og fortsætter:
”Det er altså en meget, meget
alvorlig situation, og det er derfor, vi er her.”
Nu hvor restauranterne og
natteliv er lukket ned, bliver po-

litiet dog langt fra arbejdsløse.
”Nedlukningen kan medføre,
at flere vil søge ud i det åbne
rum, ligesom vi så det under
forårets nedlukning, og så har
vi problemet i forhold til for-

Nordhavn Apotek leverer
til døren mandag-lørdag !
Postnummer 2100 + 2150

samlingsforbuddet,” forklarede
Thomas Ahlburg, selv om vejret
nok langt fra vil lokke så mange
ud.
”Nej, fem-seks grader og gråvejr indbyder ikke til at være

ude,” anerkender ordensmagten.
Der er ikke forsamlingsforbud i private hjem, men sundhedsmyndighederne henstiller
til, at man ikke forsamles i pri-

vate hjem. Københavns Politi
vil i den kommende tid være
meget til stede i gadebilledet for
at sikre, at forsamlingsforbuddet – maks. 10 personer – overholdes.

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

25,Afhent din medicin og
andre apotekervarer hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk

Hurtig levering samme dag.

2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

Bestil frem til kl. 14.30 og få leveret
samme eftermiddag mandag-lørdag.
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Orient Stræde har byggerod
• Orient Stræde midt i Århusgadekvarteret er stadig meget
præget af byggerod.
Entreprenøren Optimus har
udbedret kloakken for Domea,
der står for Orienten. Desuden

skal By & Havn have lavet afvandings- og belægningsarbejder, før gaden kan åbne. Dette
arbejde forventes at vare året ud.
Imens bliver affaldscontainerne kørt ud til Sassnitzgade eller
Helsinkigade, så skraldebilerne

kan få fat på dem.
Har man spørgsmål til arbejdet
kan man spørge Britta i By og
Havn på britta@byoghavn.dk
eller byoghavn.dk/nordhavn/
spoerg-britta/

Bæredygtig rejsebog
omfatter lokale sights
En lokal fotograf og hans kæreste har udgivet en bog, som giver læseren gode tips til at
rejse bæredygtigt i Danmark. Og du behøver ikke engang forlade Nordhavn.
Af Marie Varming

• Indtil for godt to år siden var
Rasmus Lythcke og hans kæreste Karoline Bang Thøfner
et par feterede rejsebloggere,
som levede de smukke liv på
asiatiske strande. Men en dag
besluttede de sig for, at de hellere ville prøve at være turister
i Danmark.
”Vi har rejst rigtig meget, men
så ændrede vi fokus. Vi levede
det der liv med villaer på stranden og tre kokke, der stod og
vartede os op ved poolen. Men
vi fandt ud af, at det faktisk ikke
er så romantisk, som man skulle tro. Man støtter for eksempel
ikke de lokale på den måde,” siger Rasmus Lythcke.
I dag er han fotograf på pro-

jektet The Travel Book, som
netop har udgivet bogen Staycation i Danmark. Teksten i bogen er skrevet af hans kæreste,
Karoline, som til dagligt læser
international sustainable management.

hvor man kan bo og spise bæredygtigt i Danmark, og hvordan
man kan komme rundt uden at
belaste miljøet for meget.
Bogen indeholder også billeder fra Nordhavn, hvor parret
godt kan lide at komme. Blandt

Anbefalinger til gode ture
Bogen er netop et udtryk for
den tanke, at nok sandstrand er
nok sandstrand.
”Vi sad en dag og kiggede
gamle billeder igennem fra vores rejse rundt i Danmark og
tænkte, at andre nok også godt
kunne bruge den inspiration til
at blive hjemme i Danmark,”
fortæller Rasmus Lythcke.
I bogen er ikke blot smukke
billeder i ægte coffee table-stil.
Der er også anbefalinger til,

Vi sad en dag og
kiggede gamle billeder
igennem fra vores rejse
rundt i Danmark og
tænkte, at andre nok
også godt kunne bruge
den inspiration til at
blive hjemme i
Danmark

Karoline Bang Thøfner og
Rasmus Lythcke har været
feterede rejsebloggere, men nu
vil de fortælle om bæredygtige,
danse rejseoplevelser, blandt
andet i Nordhavn.

»

DECEMBER 2020
JULEGUDSTJENESTE 2020
Torsdag 24. december kl. 14.00 & 16.00
Hvis du ønsker at deltage i årets julegudstjeneste, skal du i år have en
adgangsbillet og afhente den i kirken. Der er åbent for billetudlevering:
- Mandag-torsdag 10.00-13.00
- Onsdage kl. 18.30
- Søndag i forbindelse med højmessen.

andet er Restaurant Veve på
Dampfærgevej og det lille hotel
The Krane fremhævet, ligesom
Thomas Damsbos troldekæmper anbefales som en bæredygtig måde at opleve lidt af landet
på.

Hvis du ikke har mulighed for at afhente dine billetter i kirken,
kan du bestille dem via vores hjemmeside.

Ikke en pengemaskine
E-bogen udkom i maj måned,
og den fysiske bog et par måneder senere, da parret havde fundet ud af, hvordan den kunne
blive trykt på en bæredygtig
måde i Danmark. Det var ikke
helt billigt, men det er heller
ikke meningen, at det skal være
en pengemaskine.
”Men bogen har faktisk solgt
1300 eksemplarer allerede, så
den har tjent sig selv hjem,” siger den stolte fotograf.
”Men i dag lever vi anderledes. Jeg har haft et job, hvor jeg
tjente mange penge. Det er ikke
lykken. Derimod bliver vi lykkelige af at høre læsernes feedback på bogen,” siger Rasmus
Lythcke.

WALK & TALK SAMTALE UNDER ÅBEN HIMMEL
Tirsdag 29. dec. kl. 17.00-17.45. Mødested foran Hans Egedes Kirke.
Spænd traveskoene på og gå med på tur rundt i Nordhavn. Oplev
bydelen, som både byder på ny og gammel arkitektur og særegen natur.
Undervejs er der mulighed for at tale sammen og få lettet hjertet.
Sognepræst Louise Sihm Knudsen er turguide. Alle er velkomne
– vi begynder med en kop varm kakao to-go. Aktiviteten er gratis.

Hold dig orienteret via vores hjemmeside:
www.hansegedessogn.dk
Hans Egedes Kirke

Vardegade 14 2100 København Ø.
Tlf. 35 42 64 46
www.hansegedeskirke.dk

Tilmelding til arrangementer kan ske på
hjemmesiden, kirkens facebookside eller
på mail: jodl@km.dk

Bogen Staycation i Danmark på 268 sider er trykt med Cradle to
Cradle certificerede trykfarver og FSC certificeret træ til kataloget.
Desuden er den CO2 -neutralt produceret. Fotos: TheTravelBook.
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Stort skybrudsanlæg
i naturområde
ved Fiskerihavnen
• Der bygges overalt i Nordhavn, også de 'hemmelige' steder på Ydre Nordhavn er i kikkerten.
For eksempel har forsyningsselskaberne HOFOR
og NOVAFOS planer om at bygge et udløbsanlæg
for den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel
i Nordhavn. To steder har været i spil: Færgehavn
Nord og spidsen af Fiskerihavnen. Her for enden
af Kattegatvej er der i dag et naturområde som
kendere værdsætter for dets fred, udsigt og frisk
luft. Et såkaldt udløbsanlæg her vil betyde flere
års byggearbejde og en permanent ændring af
landskabet og naturværdierne.
Sagen er i to år sendt frem og tilbage mellem
myndigheder og kommuner. Forslaget om at
bygge anlægget på Svaneknoppen ved Svanemøllehavnen blev droppet efter store protester
fra naboer og brugere. På et tidspunkt blev udløbspunktet ved Færgehavn Nord besluttet. Men
det kan kollidere med anlægsarbejdet for Nordhavnstunnelen. I dette efterår anbefalede politikere i Københavns Kommune at flytte projektet
tilbage til Fiskerihavnen. HOFOR har nu ansøgt
om tilladelse til de første prøveboringer i havbunden ud for havnen. Projektet skal i fornyet høring
i starten af 2021.

Julens fedt sætter sig
– i rørene
• Snart kører gryder og pander på højtryk med
and, flæskesteg og gås. HOFOR, som er hovedstadsområdets forsyningsselskab, har en julebøn
til borgerne. Den handler om al den overskydende fedt fra julemaden, som kan sætte sig i
afløbene. Her vil fedtet størkne og sætte sig som
klistrede fedtaflejringer i kloakrøret. Andre ting og sager
i kloakken vil klæbe sig
fast i fedtet, og resultatet bliver propper og
tilstoppede rør. HOFOR, der blandt andet
afleder
spildevand,
skal bruge ekstra tid
og penge på spuling og
rensning af anlæggene.
En relativt dyr affære. Udgifterne havner i sidste ende
havner hos forbrugerne.
“Desuden er det lidt surt at bruge juletiden til
kloakspuling - både for jer og mine rådighedsvagter", siger Ole Balch Petersen, som er driftschef
i HOFORs afdeling for 'Drift Spildevand'. Men
hvor skal det overskydende fedt så hen?
“Man kan hælde det overskydende fedt i helt
almindeligt indpakningsaffald som for eksempel
mælkekartoner eller andre lignende beholdere.
Og smide det i en skraldespand," siger Ole Balch
Petersen.
Et tip til at holde kloakrør rene og forebygge
dårlig lugt, er jævnligt at hælde kogende vand i
afløbet. Det er mindst lige så effektivt som kemiske midler, billigere og meget mere miljøvenligt.
HOFOR foreslår også alternative anvendelser af
julefedtet:
- Som bouillon til Deres sovs eller smagsforstærker til rødkålen.
- Til brødet frem for almindeligt smør.
- Som topping på Deres pizza.
-Popcorn poppet i andefedt eller pomfritter stegt
i andefedt.
- Hvis fedtet ikke er saltet, kan det blandes med
fuglefrø, havregryn og nødder – og laves til
fuglekugler.

En slags Airbnb
for elbiler
• Nordhavnbeboer Casper Rasmussen vil revolutionere elbilsbranchen med sin nye startupvirksomhed Monta, som har kontorer i Middelfartgade tæt på Nordhavn. Men en ny app kan
elbilejere købe strøm af andre elbilejere som har
en ladeboks. App’en giver elbilsejerne indblik i
egen ladeboks og forbrug.

"Det er det samme som Airbnb, bare med strøm
fra ladeboksen i stedet for. Som elbilist kan jeg
lade på andres private ladestander til en pris, ejeren har fastsat. Så snart jeg har tanket, kører jeg
igen," fortæller Casper Rasmussen.
Han mener at det både er dyrt og besværligt at
bruge det offentlige netværk af ladestandere. For
eksempel skal elbilisten være i nærheden af større
byer eller veje for at kunne tanke strøm.
“Formår vi at aktivere det store netværk af private ladebokse, gør vi det nemmere for nuværende elbilsejere, og vi fjerner også en af de helt
store barrierer hos dem, der overvejer at købe
elbil. Frygten for ikke at kunne tanke strøm væk
hjemmefra regnes stadig som en af de største forhindringer for flere elbiler i Danmark."
Han tilføjer at Monta appen også kan bruges til
det åbne ladenet Hubject, som bl.a har Spirii, Eon
og Clever. Næste år går Monta efter at få udbuddet af ladestandere i Nordhavn.
“Vi kan tilbyde nogle helt andre features end
de nuværende spillere på markedet, blandt andet
SmartCharging, reservation af ladestander og
differentieret timepris - blot for at nævne nogle
få." Monta lanceres i 2021.

Ny vej og sti ved Marmorvej
• Udkørslen fra Gittervej p-plads via Marmorvej
er nu klar. Fremadrettet har bilister både mulig-

hed for at køre ud via Trelleborggade og Marmorvej. Man kan ikke køre IND til p-pladsen fra
Marmorvej. Samtidig
er der lavet en asfalteret
sti hen til krydset over
Kalkbrænderihanvsgade, så man undgå alle
vandpytterne.
By & Havn har planer om at etablere bådebro og bådepladser
- for beboere i Nordhavn - langs med kajen. Projektet er blevet
forsinket, men der er en
tidsplan på vej fra anlægsafdelingen, oplyser
By & Havn.

Lokale restauranter,
der lukker – og åbner
for take away
• De nye coronarestriktioner har stort set lukket
restaurationslivet ned I Nordhavn, dog er der enkelte, som fortsætter med take away salg.
Vi bringer her en oversigt:
Lukket indtil 3. januar 2021:
• BAR UNO
• BUVETTE NORDHAVN
• FRYD&GAMMEN
• HIJA DE SANCHEZ CANTINA
• SPANSKE FRISTELSER
• SUSHI ANABA
• LAGKAGEHUSET
• (siddeområdet, bageren er åben).
Åben for take away:
• KINI KINI NORDHAVN
• RESTAURANT LOUI (kl. 16.30-20).
• LETZ SUSHI NORDHAVN
• (lukket 24.-26. dec. og 31. dec. kl. 12-17).
• OLIOLI (lukket 24.-26. dec. + 31. dec.-1. jan).
• AUDO CAFÉ (kl.9.30-17.00).
Vides ikke ved redaktionens slutning:
• ANDERSEN & MAILLARD
• ORIGINAL COFFEE NORDHAVN
• RESTAURANT SILO
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MR. J - The Newspaper collector from Nordhavn
Article written by: Maksim Mnatsakanian, Maxime Derrien, Paula
Liberga, Smilla Dynesen, Alexander Udar and Karla Kristensen

• We, students of Rygaards
school were planning to invite
Mr. J, who is a newspaper collector living in Nordhavn, to
learn about his passion and interview him. Due to the number of Covid-19 cases rising, we
decided to go for a zoom interview instead. We all were super
excited as it was our first time
with an online interview.
We started to prepare a list of
open-ended questions and shared those questions amongst us
to get a fair chance to speak.
Exploring the website (vasind.
com where Mr. J’s collection is
displayed), gave us lots of ideas
and our curiosity grew. He has
newspapers from 77 countries
and in 47 languages.
Butterflies in stomach
We all logged on to Zoom for
the interview at the set time.
Paula had butterflies in her stomach, where as Smilla was a bit
shy. Alexander had prepared an
interesting
self-introduction
where as Karla was proud to call
herself a Little Reporter in her
introduction.
Our Zoom interview was well
organized. We all had our ca-

The Zoom meeting
went very well. At
the top middle you
see Mr. J.

mera turned on and we raised
our hand to show that we are
ready with our question. Mr. J
was very patient with our questions and tried his best to answer them all. We were eager
to know him more and started
asking our questions. To see
his collection online and then
to meet him was very exciting,
said Paula. Max was surprised
to see that Mr. J has been collecting the newspapers from the
year 1999, that’s nearly for 21
years.
“It inspired me to think if I
can continue with such interest
for so long” he felt.

Love for traveling
Mr. J has been living in Denmark for almost 8 years and
loves to travel. The reason his
collection is constantly growing
is because of his love for travelling. He said,
“I bring newspapers from everywhere I go and I have had friends and family who have helped me by contributing to my
collection”.
We were surprised to hear that
Mr. J has preserved all the newspapers in boxes. Max asked
“What do you do with so
many newspapers?”
Mr. J conducts exhibitions

of his newspaper collection to
develop awareness about newspapers as a form of print media
and to create interest in print
media.
Favorites
Karla asked Mr. J, which was his
favorite newspaper out of his
collection. He picked, Sparshdnyan, Braille newspaper which
is written for visually impaired.
Most of his collections is from
India (222 Newspapers) as he
comes from there but he has
constantly growing collection
from Denmark (60 Newspapers) as he is living here now.

A newspaper for blind and visually impaired people from India is the
favourite of Mr. J's collection, which is a web-based catalogue of hundreds of newspaper ‘heads’ from countries all over the world. Nordhavn
Avis is of course represented.

Some of the newspapers are not
being printed any more due to
digitalization and Mr. J has some
of those in his collection too.
Good research
All of us were very excited to
ask Mr. J about the number of
newspapers he has from our
countries. Smilla asked about
Danish newspapers, Karla,
about Spanish, Alexander about
Polish newspapers, Max about
French and Maksim about Russian and finally Paula about
Latvian newspapers.
“I am very happy to see that
children had done so much re-

search about my website and
were curious about my hobby”,
said Mr. J. He encouraged us to
become his contributors.

LITTLE REPORTER
Little Reporter is a creative
writing program for children
to master the art of content
writing using the practical
tools of Journalism.
Enquiries and information:
visit www.Lcen.dk or write to:
learningcentredk@gmail.com

NINJA SEVEN

Velkommen til NINJIA SEVEN - en ung Nordhavner, som har sine egne meninger om
bydelen. Ninjia Seven er skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn.
Ninjia Seven dukker op her på bagsiden cirka en gang om måneden.
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Skrivekursus for børn
• Til næste år er der igen børnelitteraturfestival på Københavns Biblioteker 17.20 marts.
I år sætter festivalen fokus på
Vidunderlige venskaber gen-

nem forfattermøder, booktalks,
readathons, workshops, filmvisning, højtlæsning og mange
flere aktiviteter for hele familien.
Forinden afholdes der en novellekonkurrence for de 11-14 årige

med deadline 25. februar. Derfor
afholder Østerbro Bibliotek nu
et skriveforløb med start 11. januar. Der er både oplæg og skriveøvelser, så medbring notesbog
og blyant eller en computer. Un-

derviseren er forfatter Liv Ea,
der også underviser forfatterspirene på Østerbro Bibliotek. Kurset over tre mandage foregår på
Østerbro Bibliotek. Tilmelding
på bibliotekets hjemmeside.

3 HURTIGE OM FILM
Danske film storsælger
Næsten fire millioner
biografbilletter til danske
film er solgt i år. Det er kun
sket to gange siden 1980.
Klassefilm som Druk og
Retfærdighedens Ryttere har
trukket folk i biografen, men
succesen skyldes også, at
store amerikanske blockbustere som den nye James
Bond er blevet udskudt.
Næsten 50 procent af alle
købte biografbilletter er gået
til danske film.
Darth Vader er død
David Prowse, der lagde
krop til Darth Vader i de
første Star Wars-film, er
afgået ved døden. Han
blev 85 år. I de oprindelige
Stjernekrigsoptagelser var
det også Prowse, der lagde
stemme til Vader, men
da George Lucas mente,
at arbejderdialekten ikke
harmonerede med en
superskurk, blev James Earl
Jones sat til den del - til
Prowses vist nok store overraskelse. Og da Darth Vader
endelig fik løftet sin maske i
Jediridderen vender Tilbage,
var det så Sebastian Shaws
ansigt, der viste sig frem.
Ikke desto mindre er Prowse
en ægte Star Wars-legende,
der blev i universet.

Stjerneinstruktør skuffer med drama om svinebonde
Det bliver for karikeret og dramatisk i ny Søren Kragh Jacobsen-film, der spiller på både tragedie og folkekomik i et forsamlingshus

Det kommer hans nye mismask
af et Festen-agtigt drama med
skeletter i skabene, tyk samfundskritik, karikaturer ala
Badehotellet og folkekomik
næppe til.
For hvad vil Søren Kragh Ja-

Titel: Lille Sommerfugl.
Instruktør:
Søren Kragh-Jacobsen.
Medvirkende:
Jesper Christensen,
Karen-Lise Mynster, Mia
Lyhne, Peder Thomas
Pedersen.
Varighed: 1 time og 42
minutter.
Premiere: 3. december.

kobsen egentlig med filmen om
et guldbryllup i et forsamlingshus, hvor alt går rivende galt for
de fleste, så man krummer tæer,
men også tænker: det er lidt for
plat, lidt for karikeret, og skal
jeg grine eller græde?
Skuespillet holder. Jesper Christensen, trods vanlig københavnerdialekt, er fuld troværdig
som konkursramt, indebrændt
svinebonde, der holder økonomien skjult for sin overværende, trofaste kone, Karen-Lise
Mynster, der også har en menneskelig skrøbelighed over sig.
Problemet er bare, at de arbejder med en karikeret historie med karikerede karakterer.
Svinebonden er racistisk og har
ingen forståelse for sin søn, der
spiller i det corny festorkester
Theis’ Tequila, der underholder

til guldbrylluppet. Med retfærdigvis sjove sange om “at møde
hinanden i biografen i Næstved”, og hvad dansktop nu kan
fremmane af uskyldigheder.
Men da sønnike præsenterer
et orkester med sorte musikere
som gave til sine forældre, er
fanden løs i ladegade. Sønnike
er nu heller ikke fejlfri: han er
sine kone utro, konen spillet
spritstivt af Mia Lyhne, med sin
søns kærestes mor, der serverer
til festen. Og det vil Mia Lyhne
hævne.
Så er der svinebondens yuppienevø, der forsøger at udnytte
konkursen til egen økonomisk
viden. Og barnebarnet, derogså
ligger i konflikt med sin kæreste. Og sådan fortsætter intrigerne, som vi gennemgår den
ene tale og festindslag efter den
anden.

»

Det er lidt
for plat, lidt for
karikeret, og skal
jeg grine eller
græde?

Vi ser også både grise og høner
i bur, og man forstår, at filmen
handler om er racistisk, dyremishandlende landbrugsDanmark, hvor intet er som det ser
ud, men heller intet er til slut
klart, for skal vi græde over
usympatiske typer, eller skal
vi grine af folkekomikken, når
bandets forsanger får en på tuden af to ordenshåndhævende
landsbytosser på toilettet, fordi
han boller med “kusinen med
de store patter”, og grine når
den lille pige finder en BH på
selvsamme toilet og siger ud-

over festsalen, at “der er en,
som har glemt sin gave”. I det
hele taget er der mange små historier, klicheer, tragedier, komediescener, hvor vi skal grine
af os selv som folkefærd, og til
sidst handler filmen også om
flygtninge. Noget fungerer, men
i det samlede billede, er det bare
lidt for meget af det gode og lidt
for lidt med kvaliteten, og det
er ellers et kendetegn for Søren
Kragh Jacobsen, der skuffer i
denne omgang.


Hvidsteengruppen 2
Anne Grete Bjarup Riis’
folkelige hit om den jyske
modstandsgruppe får en
fortsættelse, afslører filmproducent Regner Grasten
over for Filmmagasinet Ekko.
De har endelig fået skrabet
millioner nok sammen til
budgettet, der kræver ekstra
penge til corona-værnemidler, herunder vaccine-strakstest. Optagelserne forventes
at gå i gang næste år.

Anders Højberg
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Previous solution - Easy

9
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9
2
6
7
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The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

• Filminstruktør og musiker Søren Kragh Jacobsen har bidraget med perler til dansk kultur.
Kender du det?, den med Mona,
Mona, Mona, en nærmest en
filmisk skrevet sang, man kan
se for sig, blev et kæmpe 70’erhit og tidsløs lejrbålsang, og få
år efter blev ungdomsfilmen Vil
du se min Smukke Navle? et hit
på lærrederne. Så kom andre
klassikere som Gummi-Tarzan,
Isfugle, Drengene fra Sankt Petri og dogmefilmen Mifunes
Sidste Sang, der hev priser hjem
i Berlin.

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com
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