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Ole Kristiansen er fridykker, og forleden hjalp han med at finde tabte genstande forand Marmormolen. Han fandt bl.a. en fin barnecykel, en flaske rosé og 100 kroner. Side 11.
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/11 Er du kaffetørstig

og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?
Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.
Vi glæder os til at se dig!

RealMæglerne Nordhavn
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Stort planlægningsarbejde bag bydelsvejfest
Når der 5. september i bydelsvejfest i Nordhavn, er det takket være en flok entusiastiske kvinder, som ikke lader sig stoppe af corona og smalle gader.
Af Marie Varming
• Det var egentligt Sussi Anderberg, der drømte om at
lave silent disco i Nordhavn.
Hun er nemlig grebet af den
festform, hvor hver deltager
med et par høretelefoner på
hovedet danser med sig selv og
hverandre på et bestemt sted i
et bestemt tidsrum.
"Jeg kontaktede Annette, fordi
hun er sådan en, der laver en
masse," siger Sussi og kigger
over på Anette Friis Jakobsen.
I Nordhavn-kredse er hun
ganske rigtigt kendt for at
sætte gang i alt fra fællesspisning til vinterbadning, og hun
var den helt rigtige at kontakte. Hun havde nemlig længe
drømt om at lave en vejfest i
Nordhavn.
"Vi forestillede os hele Århusgade ved langborde og med silent disco bagefter," siger Sussi
Anderberg.
Gruppen, som også består af
Janet Gervas og et par andre
Nordhavn-beboere, gik i gang
med at søge tilladelse til at
holde fest og søge penge hos
lokaludvalget og Grundejerforeningen. Det fik de.
"Men covid-19 var lidt af en
hurdle, for hvad kunne vi forvente af den? Desuden var det

vores debut, og vi anede ikke,
om folk ville komme," siger
Anette Friis Jacobsen.
Folks eget ansvar
Det ville folk gerne. I skrivende stund er der 149 der
har meldt deres deltagelse på
Facebook-begivenheden Bydelsvejfest Fællesspisning /
Nordhavn Street Dinner.
Der behøver heller ikke være
ret mange flere, der melder
sig, for arrangørerne har lavet
en grænse for antal deltagere
på 180 personer, så Nordhavn
ikke bliver smittehotspot på
en aften.
"Jeg synes, det er svært at have
ansvaret for så mange mennesker", siger Anette.
"Men det er jo folks eget ansvar i sidste ende," indskyder
Sussi.
Politiet siger OK
Men det er ikke let at arrangere en fest flere måneder ud i
fremtiden, når man ikke aner
hvor mange, man må lukke
ind.
At have telt til aftenen var også
lidt af et problem, for brandmyndighederne tillader ikke
at Århusgade afspærres. Desuden må telte ikke stå alt for
tæt på beboelsesejendomme,

og der skal være plads til at
man passerer teltet udenfor på
gaden.
"Heldigvis fik Janet fat i et teltudlejningsfirma, som er vant
til at arbejde i Københavns
smalle gader og har styr på
godkendelser og forsikring
etc.," siger Sussi.
Desuden har politiet godkendt

eventen, og der er lejet toiletter
til dem, der bor for langt væk
til lige at kunne nå hjem et par
gange i løbet af aftenen.
Selve aftenen forløber sådan,
at man får en drink og snacks,
men festdeltagerne har selv
tallerkner, service og mad
med til festen. Arrangørerne
har sørget for borde og stole,

og teltet kan stå i Bilbaogade
uden at komme i karambolage
med brandmyndighederne.
Øvelse gør mester, og komiteen er i topform igen næste
år, når næste bydelsvejfest skal
arrangeres. På spørgsmålet
om de tre er med i komiteen,
er svaret da også et rungende:
- Ja!

Billetterne til festen koster 50
kroner og kan købes vi Madbillet.dk. Børn er gratis men skal
tilmeldes. Festen varer fra kl.
17 til 23.

Narkoaktion på Marmormolen gav lille fangst
Beboere på Marmormolen har gennem et stykke tid oplevet handel med stoffer på nærmeste hold, så politiet rykkede ud med narkohund. Fangsten var dog begrænset.
Af Marie Varming
• Tirsdag eftermiddag rykkede poltiet ud til Marmormolen. Gennem Din betjentordningen har de nemlig fået
et par konkrete henvendelser
om narkohandel ved Marmormolen.
"Vi rykkede derud med et antal betjente og en narkohund,

og den gav tydeligt udslag på
de steder, som beboerne havde
udpeget," siger Jonas Wybrandt, som er leder af nærpolitiet.
"Der var nogle personer, som
blev visiteret og sigtet efter
lovgivningen om euforiserende stoffer. Nogle havde lidt
jointrester på sig, men derudover fandt vi det, som vi

i politisprog kalder hittestof
altså stoffer som nogen har
smidt fra sig, og som vi ikke
ved hvem tilhører," siger Jonas
Wybrandt og forsikrer, at de
personer, som havde stoffer på
sig, vil modtage en bøde.
Kommer igen
Alle var omkring de 20 år og
kommer fra København og

omegn.
Jonas Wybrandt håber, at aktionen får en præventiv effekt
og viser de lokale, at det godt
kan betale sig at ringe efter ordensmagten.
"Det er meget positivt, at beboerne kontakter os, og jeg
tror, det havde en god effekt, at
vi gik og talte med folk derude
i halvanden time," siger Wy-
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Morten og Betina står
klar med de møreste
t-Bonesteaks i slagterafdelingen torsdag,
fredag og lørdag
Freygaard er 5★ nordisk
kvalitetskød.
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CONFIT DE CANARD
12901

6 x 1350g

Ekseptionelt gode andelår tilbeberedt i
andefedt, for at opnå det møreste andekød
og en hel masse velsmag. En traditionel
specialitet, som er svær at blive træt af.
Denne variant indeholder mellem 4 og 5
andelår pr. dåse

CONFIT DE CANARD
12902

3 x 3825g

Den store variant af den populære spise,
som indeholder mellem 12 og 13 andelår pr.
dåse.

Pris pr. stk.: 180,00 kr.
Pris ved 1 palle: 170,00 kr.

Pris pr. stk.: 72,00 kr.
Pris ved ½ palle: 70,50 kr.
Pris ved 1 palle: 69,00 kr.
Pris ved 3 paller: 67,00 kr.
Pris ved 5 paller: 64,50 kr.

ANDEFEDT
12903

12 x 314g

Andefedt kan bruges i mange forskellige
retter, men den mest traditionelle er dog i
en confit de canard eller til at pensle den
forstegte and, før den lunes i ovnen.
Andefedt er også utrolig lækkert til f.eks.
stegning af kartofler eller blot til almindelig
stegning istedet for olie eller smør.

Pris pr. stk.: 20,00 kr.

Den Gyldne And er Deli Drengenes nye helt eget mærke af
den yderst populære Confit de Canard og andefedt på glas.
Ænderne der bliver brugt i disse produkter er selvfølgelig
ikke-tvangsfodrede. De har derimod haft adgang til al den
mad og drikke de har kunne ønske sig i deres levetid.

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
DER TAGESDER
FORBEHOLD
FOR PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJLTASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER. TILBUDDENDE
GÆLDER GÆLDER
ONSDAG 8.
D. JANUAR
19. AUGUST
SØNDAG
D. 23 AUGUST
TAGES FORBEHOLD
FOR PRISÆNDRINGER,
OG UDSOLGTE
VARER. TILBUDDENE
- 13.TIL
JANUAR
2020.
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Respondenter søges
• EU-programmet, som støtter
den selvkørende bus i Nordhavn, vil gerne i kontakt med
Nordhavnere som vil fortælle
om deres mobilitets-adfærd

og deres oplevelse af den
selvkørende bus.
Man skal være villig til at deltage i et interview på ca. 1 time,
som gentages i januar, maj og
september 2021. Desuden kan

21. august 2020
man valgfrit melde sig til at udfylde et kort spørgeskema hver
måned i perioden. Der er også
mulighed for at dele erfaringer
med andre brugere og give
feedback.

Undersøgelsen er med til at
øge EU-landenes viden om,
hvordan vi indretter fremtidens transport.
www.unipark.de/uc/nordhavn_
study

Månedens Nordhavner:

"Købmandens sko er store at fylde ud"
Månedens Nordhavner i august er altid positiv på Facebook, hvor han gør sit bedste for at støtte de lokale handlende.
Af Marie Varming
• "Hvilke konkrete muligeder er
der for at støtte det lokale handelsliv her i 2150?"
Det spørgsmål stillede Lasse
Norré Pedersen i Facebookgruppen Alle os i 2150 den 15.
marts i år, da landet blev lukket
ned.
Det var der mange andre beboere, der synes var et smukt
initiativ, og det gav også Lasse
Norré Pedersen en nominering
til Månedens Nordhavner.
"I denne måned vil jeg gerne
nominere Lasse Norré Pedersen
for sin utrættelige indsats med
at opfordre til at støtte de lokale
erhvervsdrivende og lægge op
til god og konstruktiv dialog
om, hvordan vi støtter dem i en
på mange måder svær og underlig tid. Det er dejligt, når folk
er konstruktive og løsningsorienterede frem for blot at være

sure, beklage sig og pege fingre
over, at visse personer ikke gør
nok. Godt gået, Lasse," stod der
blandt andet i en mail sendt til
Nordhavn Avis.
Kaffe med kæresten
Det er også en stolt og beæret
Lasse, som tager imod Søren
Bechs fine diplom og et gavekort til Original Coffee.
"Mikael Kristiansen fra Meny
blev jo Månedens Nordhavner sidst, og hans sko er meget
store at fylde ud, for han gør
virkelig meget for Nordhavn.
Mit bidrag er forholdsvis lille i
forhold til hvad andre gør. Der
er dem, der samler skrald, og
dem, der arrangerer en vejfest.
Men hvis vi alle gør lidt, så bliver det hele lidt nemmere," siger
IT-salgschefen, som har boet i
Nordhavn i fem år.
Han vil fortsat støtte forretningslivet på Facebook og ude i

virkeligheden, for det er det, der
skal give liv til 2150, mener han.
Det gælder også kaffebarerne,
som Lasse støtter jævnligt. Gavekortet falder derfor på et tørt
sted. Men hvem skal så med på
café?
"Det har jeg ikke tænkt over.
Er det lidt for fladt at sige mine
kæreste? Men det tror jeg faktisk, hun skal," siger månedens
Nordhavner og takker mange
gange for hæderen.

MÅNEDENS NORDHAVNER
Hvem skal være månedens nordhavner i september?
Nordhavn Avis har indtil nu overrakt diplom og gavekort
til de to første 'Måndenens Nordhavner' - nemlig Mikael
Kristiansen og Lasse Norré Pedersen. Men hvem skal hyldes i september måned?
Hvis du har en ide til månedens nordhavner, så send den
til denne mailadresse: nordhavner@nordhavn-avis.dk.
Vi har naturligvis gemt alle de andre forslag, som vi har
fåete ved kåringerne i juni og august.
Udvælgelseskomitéen består af beboer på Sandkaj, Jane
Riise-Knudsen, restauratør på Bar Uno, Peter Altenburg
og journalist på Nordhavn Avis, Marie Varming.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Mit bidrag er forholdsvis lille i forhold til hvad andre gør. Der er dem, der samler skrald, og dem, der arrangerer en vejfest. Men hvis vi alle gør lidt, så bliver det hele lidt nemmere," siger IT-salgschefen, som har boet i
Nordhavn i fem år.

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.
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Workshop for børn og unge

ÅBEN Festival gennemføres

• Gry Salling Larsen har åbnet Nordhavn Workshop Studio i Århusgade 126 - det gamle havnekulturhus. Workshop Studio er et
lille pop up kreativt værksted for store børn og unge. Her kan de
få hjælp til at opfinde og designe deres egne ting. Mindre børn
er også velkomne med en voksen. Værkstedet har masser af pap,
tape og maling. I den forgangne uge har deltagerne bl.a. fremstillet telefon- og Ipad holdere. I morgen lørdag kan de 14-19 årige
snuse til 3D computerprogrammet Fusion og CNC fræsning.
"Hvis nogen har ideer eller har lyst til at være med til at lave
workshops så kom endelig forbi og få en snak. Man må også gerne bare stikke hovedet ind og sige hej - så viser jeg rundt," skriver
Gry Salling Larsen på facebook.
Senere vil der blive afholdt andre workshops - følg Itchbox Studio på facebook.

• ÅBEN Festival på Østerbro og Nordhavn regner med at kunne
gennemføre festivalen 11.-13. september,under de nye retningslinier i forbindelse med COVID-19. ÅBEN Festival er en ny
bydelsfestival med knap 50 arrangementer rundt omkring på
Østerbro/Nordhavn. Lokale kunstnere, foreninger, institutioner
og virksomheder samarbejder om arrangementerne, der i de fleste tilfælde ikke kan rumme over 100 deltagere.
"Vi er i tæt dialog med arrangørerne omkring afviklingen og
opererer efter samme forsigtighedsprincip som regeringen.
Sprit, afstand og omtanke er centrale ord i vores kommunikation
med arrangørerne og bliver en del af alle arrangementer," udtaler
felstivalkoordinator Jesper Koefoed-Melson.

Godt
tilbud
på apoteket
Gælder 20. august til
23. september 2020

Balsamspray
150 ml
Før 69,95. Pr. ltr. 466,33
Nu pr. ltr. 373,00

55

Krydstogtskibe i dvale

EU-støtte til landstrøm

• To store krydstogtskibe har lagt til på Oceankaj. De er blevet
lagt op, og har ikke passagerer ombord, skriver Søfart.dk.
De to skibe er 'Norwegian Bliss' fra 2018 og 'Norwegian Encore'
fra 2019.
De har begge en kapacitet på lige omkring 4000 passagerer og
1700 besætningsmedlemmer, men på grund af corona-pandemien er der blot en 200 mand stor besætning på hvert af de to skibe.
Skibene skal ligge i København på ubestemt tid. De er sejlet fra
den amerikanske østkyst til Europa, dels for at undgå orkansæsonen, dels fordi at udbuddet af store værfter er større i Europa
end i USA.
Et faktum, der kan blive vigtigt, når skibene engang skal gøres
klar til at sejle igen. Endelig er København er godt sted at ligge i
forhold til udskiftning af besætningen, som sker med internationale flyforbindelser, skriver Søfart.dk

• EU har netop afsat 60 mio. kroner til etablering af landstrømanlæg i Aarhus Havn og Københavns Havn, så krydstogtskibene kan tilsluttes elforsyningen i land, mens de ligger til kaj.
Etablering af landstrømanlæggene kan bidrage til at reducere
udledningen af CO2 samt NOx-gasser og andre partikler. By &
Havn og Københavns Kommune har aftlat at der skal etableres
landstrøm både på Langelinie og Oceankaj. Men hvornår det
sker, er endnu uvist.

Bamse
Mild pleje til børn
Vælg mellem
Brusebad, Skumbad,
Balsam eller Shampoo
200 ml

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

Før 69,95. Pr. ltr. 349,75
Nu pr. ltr. 279,75
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00
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Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

Kulturhavn
Festival

11-13 september 2020
Kulturhavn søsætter i år nye oplevelser langs
havnekanten med københavnske kulturskabere og iværksættere.
Ta’ bare med - alle vores aktiviteter er gratis, og både børnefamilier,
pensionister, studerende og alle derimellem er velkomne.

I Nordhavn kan du bl.a. glæde dig til at...
Se

he

...opleve din bydel fra en ny vinkel med guidede ture
og fotoskattejagt langs havnekanten

le
p

...udfolde dine kreative evner med fællesmaleri eller
fantasiværksted for børn

ro
g

ram

m

et

på

ku

ltu

rh

av
n

...besøge det gamle træskib Hawila, der lægger til kaj
ved Forposten med et væld af workshops

.kk

.dk

... fordybe dig i kunst og
udforske arbejdsfællesskabet PB43

ÅBNINGSTIDER
Fredag 16.00-22.00
Lørdag 10.00-22.00
Søndag 10.00-19.00
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PB43 har fundet til sig rette i Nordhavn
Nordhavn Avis har besøgt PB43, som ikke lader sig indkapsle i en enkelt sætning. Tag med ud i Skudehavnen, hvor der gror vilde blomster, skæve ideer og kreative typer.
Af Marie Varming
• Der var engang en meget
entreprenant gruppe mennesker, som fik øje på en gammel
tom lakfabrik på Amager. De
kontaktede ejeren, Akzo Nobel i Holland, og spurgte om
de måtte bruge den tomme
fabrik til en række kreative
formål. De fik lov, og dermed
var kunstnerkollektivet, festivalpladsen, masseværkstedet
og andelskonglomeratet PB43
født.
Det gik hverken værre eller
bedre, end at PB43 for fem år
siden måtte forlade fabrikken,
fordi NREP-ejede Pelican Storage skulle bygge lagerhotel på
grunden.
I sidste øjeblik fandt man en
løsning. PB43 fik tilbudt den
gamle produktionsvirksomhed på Skudehavnsvej 25 i
Nordhavn. Lidt mindre nuvel,
og måske lidt mere velfriseret.
"Huslejen i Nordhavn er fire
gange så høj som på Amager,
så der var en del, der faldt fra.
Men nye kom til, og i de fem
år, vi har været i Nordhavn,
har alle rum været udlejet, og
ventelisten er lang," siger Erik
Duckert, som både har været
med dengang på Amager og
nu er koordinator på PB43 ved
Skudehavnen.
Selve PB43 får ikke offentlige
tilskud og eksisterer derfor på
markedsvilkår.
Piber, æblecider og flamingo
Han har indvilget i at give avisens udsendte en rundvisning

i de smukt faldefærdige omgivelser, hvor der lige nu er 30
forskellige lejemål.
"For at starte her, er det her et
laboratorium, hvor der sidder
nogen og udvikler den bedste
smag inden for æblecider på
danske æbler," siger Erik Duckert og peger i retning af en
blå container.
PB43 består både af værkstedlængen med de større lejemål,
men udover dette, har de fået
lov til at udleje pladsen uden
for til containerkontorer og ad
hoc-værksteder.
En af dem ligner en gammel
fiskerhytte, og navnet Marie
smykker det lille rødmalede
skur, som dog ikke viser tegn
på liv lige i dag.
"Ja, og så sidder Pibe-Per
derinde. Han laver sine egne
håndlavede piber, og så er han
spastisk lammet, men han sidder altså med nogle ret skarpe
knive," siger Erik med en vis
benovelse.
"Herinde sidder en flamingospiller og filosof. Han hedder
Lars Emil. Ham kan I også
møde til Åben Festival," siger Erik om den festival, som
PB43 deltager i til september.
Det pæneste værksted
Endelig er der en åben dør
til et af værkstederne i værkstedslængen. Det er tre fyre,
der sidder i Nordhavns mest
velorganiserede
værksted.
Værkstøjet hænger sirligt på
sin plads på væggen, og selv
om der står en stor rundsav på
gulvet, er der ikke en træspåne

Vogel Cykler er custom made, og så har virksomheden bag, Coh&Co, et
af PB43’s største værksteder.

at spotte.
"Det er fordi, de er
arkitekter,”"siger Erik og nikker mod de tre fyre, som har
deres egen tegnestue og især
har sans for at bygge deres
egne modeller, inden han viser
udendørs igen.
"Derinde sidder Anders og laver dokumentarfilm," fortsætter han, mens Anders stikker
hovedet ud og afslører, at han
både har en standerlampe i
messing i sin træhytte, men
også at den film, han arbejder
på, handler om syriske flygtninge i Libanon.
Kyrie og hendes hund
På turen rundt er Erik ind
imellem stødt på Kyrie og
hendes hund, Maggie. Amerikanske Kyrie viser også gerne
indenfor i sit kreative arbejdsrum, men hun advarer mod
rodet. Hun deler de to etagers
værkstedsrum med sin mand
og med Astrid, som til dagligt arbejder i Det Kongelige
Teaters skrædderstue, men ligesom Kyrie har hun indimellem brug for at komme væk
fra sit 'day job' og flippe ud
med stof, symaskiner, giner,
trærammer, snore, pomponer,
farver, striber og mønstre.
"Jeg fandt for eksempel denne
her stol på gaden en dag," siger Kyrie og peger på en træramme til det, der engang har
været en stol.
"Det viser sig, at det er en gammel amme-stol fra 1850’erne.
Den skal jeg i gang med at
ombetrække," fortæller hun

Kyrie er egentligt grafisk designer, men hun har også brug for at komme ud til PB43 engang imellem og lave noget vilder
byrum, som hun deler med to andre.

spændt.
Punk og flammekuchen
Der er mange flere lejere, og
hvorfor skulle man ikke også
hilse på ham, der har et undergrundspladeselskab for dansk
punk? Eller ham, der har vind
i sejlene med at sælge flammekuchen (det er en tysk pizzainspireret delikatesse, red.)
til danskerne? Eller hende, der

Ideerne blomstrer vildt i PB43, som har ligget i Nordhavn i godt fem år.

specialdesigner cykler af bæredygtigt materiale?
Tunnelfabrikken næste stop?
PB43 har prøvet at flytte én
gang. Og de kommer nok til
det igen, for kontrakten med
udlejeren udløber i 2023.
Gamle
dieselmotorfabriksbygninger har det med at forsvinde fra jordens overflade i
Nordhavn. Heldigvis passer

det lige med, at Tunnelfabrikken åbner omkring da. Mon
ikke de vilde ideer, gode intentioner og solide håndværk
igen får tag over hovedet i
Nordhavn til den tid?
PB43 forsøger at holde så mange værksteder som overhovedet muligt til ÅBEN Festival,
som går løs 11.-13. september i
Nordhavn.

"I de fem år, vi har været i Nordhavn, har alle rum været udlejet, og ventelisten er lang," siger Erik Duckert, koordinator på PB43.

Workshop Studio
• Gry Salling Larsen have
opened Nordhavn Workshop
Studio, which is a small pop up
creative workshop for tweens
and teens. The focus is on help-

ing to invent and design your
own things. Smaller children
are also welcome with an adult.
I have lots of fabric, cardboard,
tape and paint. This week, the
kids have been building phone

and Ipad holders.
The studio is open tueday and
wednesday from 2 pm .
"If anyone has ideas or wants
to participate in making workshops, then by all means come

by and have a chat. You can
also just pop by and say hello
and I'll show you around", Gry
writes on facebook. Follow
Itchbox Studio on facebook to
see dates for workshops.

KULTUR I BYEN
Af Elisabeth Frank-Rasmussen
:
Tegneserier på Den Kongelige Afstøbningssamling
Da den kulturministerielle sparekniv ramte SMK i 2016 valgte
museet – i stedet for mange små forringelser – at lukke helt for
Den Kongelige Afstøbningssamling: til manges store fortrydelse
og med museets beklagelse. Nu åbnes der imidlertid for et smugkig ind i den forunderlige verden af afstøbninger – mere end 2000
bliver det til – af statuer og relieffer. Syv tegnetalenter er blevet
inviteret til at gå i dialog med et værk, der inspirerede dem, og
det er der kommet en række spændende og aktualiserende tegneseriestriber ud af. F.eks. fortolker Peter Madsen Nike fra Samothrake, Line Jensen en skulptur af Anne Marie Carl Nielsen
og Anna Mørch tegner Sfinksens gåde. Halfdan Pisket, der har
fortolket Medusa-myten, siger, at han med projektet ønsker at
”være øjne for dem, der skal ind at se udstillingen”, og man må
sige, at sammenstillingen mellem nyt og gammelt lykkes med at
være en øjenåbner. Der er åbent hver weekend indtil udgangen af
august kl.10-18. Gratis adgang.
www.smk.dk/event/fortaellinger-fra-den-kgl-afstoebningssamling

re og mere kreativt. Det er hendes hob-

PB43 har fået lov til at udleje pladsen uden for til containerkontorer og ad hoc-værksteder. En af dem ligner en
gammel fiskerhytte, og navnet Marie smykker det lille rødmalede skur.

Skovhuset i Værløse
Kun små 20 minutters kørsel fra Rådhuspladsen ligger et lille
kunsthus i de dejligste naturomgivelser. I en skov på en skrænt
ned mod Søndersø i Værløse finder man for øjeblikket udstillingen ”Melankoli – en utilsigtet hændelse”, hvor en kreds af
samtidskunstnere, der bl.a. tæller Kathrine Ærtebjerg og Anders
Brinch, viser billeder og skulpturer, der på meget forskellig vis
tematiserer begrebet melankoli. At melankoli efter coronatidens
isolation er en aktuel tematik, er oplagt, men igennem tiden er
melankolien også blevet set på med mere positive øjne, nemlig
som et afsæt for kreativitet og kunstnerisk skaben. I hvert fald er
det opløftende, at der findes sådan en lille naturoase med fokus
på kunst i umiddelbar nærhed af København. Udstillingen varer
frem til 6. september. www.skovhus-kunst.dk

PB43 har prøvet at flytte én gang. Og de kommer nok til det igen, for kontrakten med udlejeren udløber i 2023. Den gamle dieselmotorfabriks
skal lade livet, når Levantkaj skal byudvikles. Men der er allerede nu tanker om at PB43 kan få sit tredie liv i Tunnelfabrikken.

Tunnelfabrik bliver til kulturfabrik
Snart åbner Tunnelfabrikken i Nordhavn som ”kulturfabrik”.
Den tidligere fabrik, der oprindeligt blev opført for at støbe tunnelelementer til Øresundsforbindelsen, og som i en årrække har
ligget hen som lagerplads, kommer i næste weekend til at danne
ramme om en stor, international kunstmesse, Enter Art Fair.
Den kæmpestore bygning sikrer med sine 4500 kvadratmeter,
at alle corona-relaterede regler om afstand kan overholdes. Messen præsenterer en lang række danske og internationale gallerier
– fra Nexø til Rom og Moskva – så en bred vifte af kunstnere
er repræsenterede, og i udstillingsprogrammet indgår også performances, film og talks. Der er åbent for publikum fredag 28.
august kl.12-20, lørdag 29. august kl.11-20, søndag 30. august
kl.11-18. www.enterartfair.com

10/ KULTUR / FILM
CPH Art Space i Docken
• Kunstudstillingen CPH Art
Space med 50-60 udstillende
kunstnere finder sted 21.-23.
august på Docken i Nordhavn.
"CPH Art Space er et helt nyt,

ambitiøst og dynamisk koncept, der er udtænkt for at skabe rum og ramme om kunst af
høj kvalitet i København. Der
er lagt vægt på, at rummet og
aktiviteterne spiller kreativt

sammen med de udstillede
værker i et nyt format, der bryder med den vante forestilling
om en stand. Ved denne udstilling benyttes megavægge
med målene 3,6 x 3,6 m, der

i sig selv skaber et skulpturelt
udtryk i rummet," skriver arrangørerne. CPH Art Space.
21.-23. august 2020. Docken.
Færgehavnsvej 35. www.copenhagenartspace.dk
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hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Dansk virtual reality til Venedig

Dansk film er kendt for at være med på beatet, når
der skal skabes trends. Tænkt blot på Dogmebølgen, der skyllede ind over den internationale filmverden i slutningen af 1990’erne.
Et sted, hvor vi herhjemme også er med fremme
for tiden, er på virtual reality-området. Det viser
de seneste udtagelser til den prestigiøse Venedig
Film Festival, der afholdes fra 2. til 12. september. Her er hele tre danske
værker med i sideprogrammet Venice VR Expanded.
Mest kendt er nok Christoffer Boe ('Reconstruction' samt 'Spies & Glistrup'), der har lavet et
VR-projekt som forløber
til sin kommende spillefilm 'Smagen af sult'. Men også 'Havfolket Kalder
Mørknet Vand' af Vibeke Bryld og 'The Hangman
at Home - VR' af Uri og Michelle Kranot lader til
at kunne begejstre publikum i Venedig i år. Det
skriver Det Danske Filminstitut.

Suverænt
Selvrefererende
Stodder

Amerikanske biografer
lokker med billige billetter

Titel: The Gentlemen. Instruktør: Guy Ritchie. Skuespillere: Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunman,
Michelle Dockery og Hugh Grant. Varighed: 113 minutter. Premiere: Kan streames på Blockbuster

Guy Ritche ligner sig selv. Sommetider så meget, at han spænder ben for historien i The Gentlemen, men for det meste til
både stor morskab og filmisk fryd.

Der er masser af små (bevidste) referencer tilbage til instruktørens bedste film fra
cv’et. De foregår stort set alle
i den engelske underverden,
hvor man i det ene øjeblik kan
gå fra være en fandens karl til
i den næste scene at have fået
knaldet en kugle igennem kraniet.
Det lyder barskt, men Ritchies
mesterskab ligger i at kunne
fortælle som få andre. Uanset
om det er Rub, stub & to rygende geværer (1998), Snatch
(2000), RocknRolla (2008) eller hans to Sherlock Holmesfilm fra 2010’erne, serveres de
med så meget humor, filmisk
opfindsomhed og ikke mindst
replikker leveret af gavflaber,
at værkerne frem for at virke
hårde bliver storskrydende.
Sådan en film er instruktørens nye The Gentlemen, der
kan streames hos Blockbuster,
også.
Her kommer en håndlanger

hjem en sen aftenstund blot
for at opdage, at en privatdetektiv er brudt ind i hans hus
med et tilbud, der ikke bør
kunne afslås. Privatdetektiven har nemlig indsamlet så
meget materiale på håndlangerens chef, at han vil kunne
smadre hele forbryderimperiet. Heldigvis kan beviserne
”forsvinde” for 20 millioner
knastørre kontanter. Og oveni
hatten har detektiven skrevet
et filmmanuskript over hele
den kriminelle verden, som
han har afdækket.
Herfra udspiller sig en magtkamp imellem de to. Detektiven skal sikre sig, at han får
pengene. Håndlangeren skal
finde ud af, hvor meget pengeafpresseren egentlig ved.
Det lyder kulørt, og det er faktisk endnu mere kulørt, end
det lyder. For det, der snildt
kunne have endt som et kammerspil mand og mand imellem, bliver i Guy Ritchies
instruktørhænder en vilter
filmoplevelse. Det ene vanvittige påfund og plottwist afløser det næste, hvilket både er
styrken og svagheden ved The

Gentlemen. Ret beset er det
her en ”fan-film”, hvor Ritchie
vil vise, at han stadig kan levere varen fra underverdenen.
Intet er helt realistisk, og selvom skuespillere som Matthew
McConaughey, Colin Farrell,
Charlie Hunman, Michelle
Dockery og Hugh Grant leverer varen, er den vare så kæk,
at man aldrig rigtig føler noget
for de mennesker, man sidder
og ser på. Sagt på en anden
måde er Ritchie ikke nogen
engagerende instruktør, og
især filmens første halve time
er næsten for sløv til, at den for
alvor går i gang.
Men i gang kommer den med
den ene skudsalve efter den
anden, og da den slentrende
begyndelse pludselig vrider
sig og drejer i flere forskellige
retninger, skal man holde tungen lige i munden for at opfange hele molevitten.
I den henseende er The Gentlemen en opvisning i, hvad det
er, der gør Guy Ritchie så unik.
Briten tør simpelthen alt på et
filmlærred. Både med kameraet, skuespillet, fortællingen

og de aparte indfald. Og han
tør samtidig at gøre grin med
alt – ikke mindst sig selv, når
han gang på gang refererer til
sine tidligere film.
Så selvom man godt kan savne dybde i universet, er The
Gentlemen både morsom, idérig og undervejs også ret delikat.
Casper Hindse
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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

• Egentlig ligger det lige for at
afskrive Guy Ritchies nye film
som noget, vi har set før.

I øjeblikket kæmper biografer over hele verden
med, at få publikum til at vende tilbage i filmsalene.
Men måske har den mægtige amerikanske biografkæde AMC Theaters fundet en løsning. For når
AMC Theaters slår billetlugerne op igen om kort
tid, vil det være med priser, som da kæden åbnede
i 1920.
Amerikanerne kan derfor gå i biografen på åbningsdagen i udvalgte sale for 15 cent (lidt mindre
end en dansk krone) pr. billet.
Det skriver branchebladet Variety, som samtidig
oplyser, at det dog ikke er filmverdens nyeste storfilm, publikum kan indløse billet til. Men med
tiltaget håber AMC Theaters nu alligevel, at folk
gerne vil se 'Black Panther' og ældre klassikere for
en slik på det store lærred.

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

11/ KULTUR / GODT LIV
Ny strategi for vandsport
• Kultur- og Fritidsudvalget vil
have lavet en strategi for 'liv
og udfoldelse på vandet'. Den
skal være med til at understøtte
de uorganiserede miljøer og

fællesskaber omkring vandsportsgrene som SUP, kajak,
kitesurfing, havsvmning mv..
Sikkerheden skal forbedres
for udøverne, og der skal være
bedre faciliteter på land og i

vand. Endelig skal der være en
plan for at udøverne viser respekt for naturen.
"I København er det rigtig
nemt at få adgang til vandet, og
interessen for at sejle i kajak,

kitesurfe, havsvømme og sejle
eksploderer nærmest disse år.
Derfor skal vi som politikere
være på forkant med udviklingen," siger Henrik Appel (S).

Ole på jagt i havnebassinet
Der var god fangst, da hobbyfridykkeren Ole Kristiansen i mandags sprang i Nordhavn.
Af Marie Varming
• Vandet var perfekt klart og
hele 23 grader i mandags, da
Ole Kristiansen havde taget
turen fra Slagelse, hvor han
bor, til Nordhavn. Til dagligt
er han professionel soldat,
men den 41-årige hobbydykker elsker at iføre sig våddragt,
maske og snorkel og springe i
vandet.
"Jeg er blevet meget interesseret i Københavns kanaler,"
siger Ole, som bedst kan lide
at dykke der, hvor der er mennesker.
Telefoner i saltvand
Ole dykker uden ilt, men han
har en snorkel med. Han kan
godt komme ned på otte-ti
meter på en enkelt indånding
og blive under vandet et minuts tid.
Det giver ham mulighed for at
finde mange ting.
"Alene i år har jeg fundet tre
telefoner i kanalerne. De lå på
fem meters saltvand, men de
to af dem virkede endnu, fordi
de ikke havde ligget i vandet
mere end 24 timer," siger Ole,

som også har en smart måde at
finde ejeren, selv om telefonen
er låst.
"Jeg siger til Siri, at den skal
ringe op til mor, og så får jeg
som regel fat i ejerens mor,"
griner han.
For nyligt kunne han overbringe en saltvandsmættet
Iphone til en meget glad pige,
som havde brugt alle sine konfirmationspenge på en Iphone
for så at tabe den i kanalen.
Han har også dykket ved Islands Brygge. Der fandt han
mest hårelastikker og øreringe, men også et helt nyt herrearmbånd, en del rejsekort
samt masser af solbriller.
Han er derfor spændt på, hvad
Nordhavn har at tilbyde, og
håbet er lysegrønt og havet
blåt, da han springer i ved
Marmormolen.
Barnecykel og fladfisk
Tre timer senere er Ole Kristiansen kommet op af vandet,
og det er ikke småting, han
har fundet. Der var ingen telefoner at finde i Nordhavn –
de ligger vist allesammen ovre
ved Aktivitetshuset ved Göte-

borg Plads – men til gengæld
fandt han en flot rød barnecykel, et løbehjul, en saks, en
hårelastik, en læderrem, 100
kroner og en flaske rosé.
"Det var en god tur. Jeg så både
ål og en enkelt fladfisk, og vandet var fint. Men der var en
kuldebro nede på seks meters
dybde, og dernede er vandet
kun halvt så varmt, som det er
heroppe i overfladen," forklarer han.
Naturoplevelse
Faktisk er det naturoplevelserne, han sætter mest pris
på, selv om det også er sjovt at
finde tabte genstande.
"Det er så flot at se solen skinne gennem havoverfladen, når
man ligger dernede. Så danner
det en regnbue i vandet, som
man kan stikke hånden gennem. Der er også en milliard
småfisk og virkelig mange ål.
Tit skal jeg kun tre meter væk
fra, hvor folk bader, så er der
ål," siger Ole Kristiansen.

Ole Kristiansen fandt en flot rød barnecykel, et løbehjul, en saks, en hårelastik, en læderrem, 100 kroner og en
flaske rosé. "Det var en god tur. Jeg så både ål og en enkelt fladfisk, og vandet var fint."

Skab en personlig og helt unik indretning
Det er ikke altid nok at tage en tur i nærmeste boligforretning og købe alle de
møbler, som man har brug for. I hvert fald ikke, hvis man vil undgå at bo som
alle andre.
Mange af vores møbler har vi nyombetrukket.
Det giver nyt liv og et frisk pust - kom og lad dig inspirere.
Har du selv en ældre stol eller sofa der trænger til ompolstring, så kig forbi
vores store stofafdeling. Her kan du selv vælge imellem et hav af tekstiler, så
det matcher din personlighed og boligindretningsstil.

Kom ind i vores showroom og se vores store
tekstiler til ombetrækning af møbler, nye puder,

GREEN SQUARE ANTIQUES
SUNDKAJ 161

PAKHUS 48

2150 NORDHAVN

T: +45 3257 5959

WWW.GREENSQUARE.COM

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 10.00 - 17.30 / LØRDAG: 10.00 - 15.00
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Gripsholm / Liebhaveri / 3 x Beliggenhed

D

ampfærgevej 24A, 1. tv., 2100 København Ø - Gripsholm
er opført i 2001 og lejligheden er UDEN BOPÆLSPLIGT
og Liebhaveri i ordets egentlige forstand. ALT i
lejlighedens 134 m2 er nyt og lækkert – istandsættelsen (2019)
er udført med en sjælden akkuratesse og pertentlighed. Det
fungerer rigtig godt!
Lejligheden har lyse hvidolierede gulve i ask og indeholder stor
entré med garderobeskabe og adgang til det flotteste gæstetoilet
/ badeværelse, stort gæsteværelse med skabsvæg, masterbedroom med kæmpe skabsvæg og med privat og meget delikat
badeværelse, bryggers og en ganske fantastisk stue / spisestue /
køkken ud-i-et med ugenert udsigt til vandet og med udgang til den

store overdækkede altan. Både master-bedroom og gæsteværelset
har udgang til den vestvendte altan.
Specielt skal lejlighedens mange skabsvægge og det fine køkken fra
Garde Hvalsøe med sort granit bordplade fremhæves, men også alle
lejlighedens mange spots fra Møller og Rothe, VOLA armaturer, alle
hårde hvidevarer / vinkøleskab i Miele og de moderne radiatorskjulere
bør nævnes.
Kr. 10.850.000 / Ejerudgift kr. 8.141 / 5777KM
Bolig 134 m² / Altaner 2 / Privat P-plads / Gæsteparkering
Fremvises efter aftale.
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