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Så åbnede Det Flydene Aktivitetshus. Med kajakroere, vinterbadere, bademænd i Speedos og borgmestre. Den nye facilitet blev straks taget i brug af beboere og foreninger. Læs mere side 8.

Sushi for 8 ad gangen /10 Vejen til Østerbro

/5

VELKOMMEN
Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.

I næste måned åbner en ny restaurant på
hjørnet af Sandkaj og Murmanskgade. Det
bliver eksklusivt, det bliver sushi, og det
bliver noget helt andet, end man før har
prøvet. Kok Mads Battefeld satte sig selv i
lære som sushikok i et år for at lære faget
fra bunden. Han vil lave sushi med rejer
fra Skagerak, slethvar og fjæsing, blæksprutter fra Hvide Sande, søpindsvin fra
Færøerne og østers fra Venø.

Mandag - Fredag 08.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 15.00

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

RING EFTER GARDINBUSSEN
og få en konsulent hjem, for at finde den
helt rigtige gardinløsning til netop dit hjem.
Vi fører alt det nye og moderne indenfor
både gardiner og solafskærmning samt
mørklægning.
Vi monterer selvfølgelig det hele for dig.
Ring for et gratis og uforbindende tilbud på:

35 42 01 67

Skal du have SO
solgt
LGT din bolig?
Vi vil gerne invitere dig på en kop kaffe og en uforpligtende snak
om dit boligsalg. Vores rådgivning er både ærlig og korrekt. Derfor har
vi de højeste realiserede meterpriser og den laveste liggetid.

Skal vi tilføje din bolig til listen?
SOLGT Dover Passage 4, 1. th.

SOLGT Fortkaj 30,6 .tv.

SOLGT Helsinkigade 29, 13. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 7. tv.

SOLGT Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT Århusgade 131A, 3. th.

SOLGT Fortkaj 30, 2/3. th.

SOLGT Dunkerquegade 1, 2. tv.

SOLGT Dover passage 2. 3.

SOLGT Sundkaj 71, 3. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 6. th.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk

Nordre Frihavnsgade 32, 2100 København Ø. www.gardin-jensen.dk
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LOKALE
NYHEDER
Møde om Naturpark Nordhavn
Bolig- og ejerforeninger og aktive grupper i Nordhavn og på Østerbro inviteres til fremvisning af et nyt forslag til en meget stor naturpark i Nordhavn.
Mødet 22. august er det formøde, før offentliggørelsen af hele forslaget 5. september.
• Nordhavns Naturvenner har
i samarbejde med tegnestuen
Marianne Levinsen Landskab
udarbejdet et forslag til udformningen af den naturpark
i Nordhavn, som foreningen
gerne ser bliver til virkelighed.
Foreningens forslag betyder,
at naturparken skal være tre
gange større, end planlagt af
Københavns Kommune. Der
er allerede afsat 28 hektar
til parken, men forslaget fra
Nordhavns Naturvenner lyder
på 90-100 hektar.
Torsdag 22. august kl. 19.00 –
21.00 kan aktive medlemmer
af boligforeninger, ejerforeninger og andre foreninger få
præsenteret planen fra Nordhavns Naturvenner. Det sker

ved et møde i Østerbrohuset,
Århusgade 103.
Ved mødet vil foreningen fortælle om naturtyper i naturparken, naturparkens udvikling, beboere og besøgendes
brug og beskyttelse af naturparken, og endelig, hvordan
interesserede kan bidrage til at
realisere planen.
Borgermøde 5. september
Mødet er et formøde for borgermødet 5. september kl.
19.00 - 21.30 i Århusgade 103,
hvor forslaget til udformningen præsenteres for offentligheden.
"Det er Nordhavns Naturvenners forhåbning, at vi sammen
kan kvalificere forslaget og
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Sådan forestiller landskabsarkitekt Marianne Levinsen, at miljøet i den nye naturpark kan tage sig ud. I baggrunden ses Tunnelfabrikken.
(Marianne Levinsen Landskab).

ner er biodiversiteten under
stort pres og der er brug for et
område, hvor man kan se dyr,
som man ellers ikke ville kunne se i Københavns grønne
områder.
Knud Erik Hansen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København, vil
fortælle om baggrunden for
projektet, og landskabsarkitekt Marianne Levinsen vil
præsentere forslaget til selve
parken.

desuden engagere Nordhavns
foreninger og beboere til at
spille en aktiv rolle i naturparkens udvikling," skriver
foreningen.
Biodiversitet under pres
Nordhavns Naturvenner har
en vision om, at der bliver
skabt en naturpark hvor naturen får lov til at udvikle
sig på sine egne betingelser
på et areal halvanden gange
så stort som Fælledparken.
Ifølge Nordhavns Naturven-

Ønsker du nye øjne på
indretningen i dit hjem ?
Pakke1: INDRETNINGSFORSLAG:
Vi mødes og gennemgår din bolig sammen, og udfra
dine ønsker, leverer jeg elektronisk:
- Skitse med forslag til indretning af 1-2 rum.
- Moodboard, der illustrerer møbler, interiør, farver,
materialer og idéer.
- Forslag til indkøb af møbler og interiør.
Pris kr. 4.595 inkl. moms
Pakke 2: INDRETNING PÅ STEDET:
Vi mødes og gennemgår din bolig sammen. Jeg tager
udgangspunkt i de møbler og det interiør du allerede
har, og indretter 1 rum.
Du får:
- Konkrete idéer og løsninger udført på stedet.
- Jeg kommer med forslag
til evt. nyanskaffelser.


Pris kr. 2.495 inkl. moms

Helle Melberg • tlf. 2622 6588 • helle@hellemelberg.dk

hellemelberg.dk


Fra 22. august er det muligt at
se planen på Nordhavns Naturvenners hjemmeside:
www.nordhavns-naturvenner.
dk
Nordhavns Naturvenner
består af:
Danmarks Naturfredningsforening - København,
Østerbro Lokaludvalg,
Dansk Ornitologisk Forening,
Friluftsrådet - København,
Østerbro Lokalråd,

Verdens Skove,
NOAH,
Hovedstadens Forskønnelse,
Østerbro Havnekomite og
Miljøpunkt Østerbro.

Nordhavn

Frisk frugt og grønt

ØKOLOGISKE
BANANER

PR. PAKKE

10,-

Manges favoritfrugt,
søde, økologiske og
rige på B-vitamin.

SPAR 4,-

OMHU DELIKAT
STILKTOMATER

18,-

SPAR 10,-

ARDÈCHE
CHARDONNAY
LOUIS LATOUR
2016
Denne klassiske friske
hvidvin går godt til
både grønne salater
og frugtrige
desserter.
75 cl
Pris pr.
liter 106,6

SPAR 20,-

Sprøde og saftige.
Pink Lady er en
krydsning mellem
sorterne Golden
Delicious og
Lady Williams.

PR. BAKKE

20,-

SPAR 14,-

PR. PAKKE

Smukke, røde tomater
på stilk, lige til grillen
eller salaten.
200 g
Pris pr.
kg 90,-

8 STK. PINK
LADY ÆBLER I
BAKKE

PR. FL.

7995

KLIP-SELVKRYDDERURTER
Stort udvalg af
krydderurter, der giver
sommermiddagen
ekstra smag.
10 g
Pris pr.
kg 1000,-

CLIVUS PINOT
GRIGIO GARDA
En frugtig hvidvin fra
Norditalien, med en
let, gul farve og flotte
undertoner.
75 cl
Pris pr.
liter 79,93

SPAR 15,-

PR. 10 G

10,-

PR. FL.

5995

3 STK.
SPISEKLARE
AVOCADO
Modne, grønne
avocadoer, til en
asiatisk salat eller
en lækker
avocado toast.

3 STK.

SPAR 10,-

25,-

FRISKPRESSET
JUICE 1 LITER
Presset på
saftige, solmodne
sommerappelsiner i
butikkens egen juicer.
1 liter
Pris pr.
liter 35,-

PR. FL.

35,SPAR 15,-

CLAIR DIAMANT
GRENACHE
ROSÉ
Rigtig flot, lyserød
rosé med en delikat
næse af bær. Et godt
match til en lækker
sommerdessert.
75 cl
Pris pr.
liter 66,6

PR. FL.

4995
SPAR 4965

Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn
Åbningstider: Man.- fre. 9:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. TILBUDDENE GÆLDER 20. AUGUST - 26. AUGUST 2019.
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Alle vil have
skraldegribestænger
• Grundejerforeningen Århusgadekvarteret har indkøbt
yderligere 20 gribetænger til
aktive beboere, der samler af-

fald, så man i alt råder over
40. Der er også indkøbt 20 sæt
handsker og plastsække. Tidligere kunne man låne en tang
når man ville. Men nu skal
den lånes og afleveres i åb-

ningstiden på Nærgenbrugsstationen Nordhavn. Onsdag
og fredag kl. 12-18 og søndag
kl. 10–16. Denne begrænsning
er faldet nogle af de ivrige
skraldesamlere for brystet.

Da åbningstiderne giver mindre fleksibilitet. Bestyrelsen
i grundejerforeningen skal
drøfte problemet på næsate
møde.

”Det ville ellers være fedt, hvis vi kunne give en bøde”
Med havneværterne på job: Mød to af havneværterne, som hele sommeren har sejlet havnen tynd og hvor, hvad de møder af problemer, og hvordan de løser dem.
Af Marie Varming
• Det har været en varm og
travl sommer, men de to havneværter Tobias og Niklas ser
langt fra ud som om, de har
fået nok af deres job. De kommer sejlende mod Nordhavn
i deres knaldrøde gummibåd
for at møde Nordhavn Avis
på Redmolen til en kort snak
om sommeren set fra en gummibåd. Til dagligt arbejder
de begge som kystlivreddere
med base ved Sluseholmen,
men denne sommer er tjansen
lidt anderledes. Hver morgen
sejler de af sted for at være på
forkant med, hvad der sker i
Københavns Havn – herunder
Nordhavn.
”Vi holder blandt andet øje
med hasarderet sejlads som
for eksempel folk, der sejler
zigzag gennem havnen. Men
det kan også være dem, der
svømmer tværs over havnen.
Det advarer vi alle mod at
gøre, for når Havnebussen
kommer sejlende med dårligt
udsyn, går det let galt,” siger
26-årige Tobias Wadskjær.
En stille dag
Lige netop denne fredag morgen har Tobias og hans makker, 21-årige Niklas Beyer
Hansen, ikke travlt, og der er
meget langt til Baywatchlignende redningsaktioner.
”Vi har været ude at besigtige
noget redningsudstyr. Det var
en redningskrans, som er i
stykker ude ved Havnevigen,”
siger Tobias og erkender, at
”det er en ret stille dag”.
Det har dog været en travl
sommer, og selv om dramatiske førstehjælpsaktioner og

højspændte situationer med
badegæster er sjældne, så er
der noget at se til. Det skyldes
især det meget udlejningsbåde
og den slags, man kan leje flere
steder i havnen.
”Folk får lov at leje det helt
uden at have nogen form for
uddannelse i, hvordan man
sejler en båd i havnen. Vi ser
børn, der får lov at sejle goboats, mens deres forældre
bare sidder og drikker vin,”
siger Tobias med en hovedrysten.
Havneværterne kan ikke udstede bøder, for det er politiets
opgave, men de kan tale folk
til rette, og det gør de.
”Nej, vi forklarer bare folk
reglerne, og så er det op til
dem selv at følge dem,” siger
Niklas.
”Det ville ellers være fedt, hvis
vi kunne give en bøde,” griner
Tobias, som må nøjes med at
give gode råd og vejledning.
For lidt plads
Også i Nordhavn skal folk ind
imellem tales til rette, for man
må kun bade i de dertil indrettede badezoner. Men de er
ikke helt store nok, mener de
to havneværter.
”Man har lavet en bydel, der
praktisk talt beder folk om
at hoppe i vandet, men de
må kun hoppe i inden for de
afmærkede områder. Det er
ulovligt at hoppe i udenfor,”
siger Tobias.
Langt størstedelen af de kammeratlige samtaler, havneværterne har i Nordhavn, handler
da også om, at folk bader uden
for zonerne.
”Folk vender da ofte øjne af os,
for forholdene er jo gode, og

der er jo ikke plads til 2-300
mennesker ved de gule bøjer.
Men vi anbefaler alligevel, at
man altid bader i de afmærkede zoner, hvor vandkvaliteten
er god. Hvis du bader et andet
sted, ved du ikke, om der er et
kloakudløb lige i nærheden,
og det kan altså give dig alvorligt ondt i maven,” advarer
Tobias.
God kommunikation
Til dagligt læser han kommunikation, og han ser derfor
sit sommerjob som en oplagt
mulighed til at få praktisk er-

faring med at kommunikere
effektivt.
”Man kan virkelig opildne en
diskussion – og gøre det modsatte. Folk skal vide, at vi ikke
kommer for at skælde ud. Jeg
kan godt blive lidt hidsig, når
folk opfører sig uansvarligt,
men så må jeg lige trække vejret og møde dem i øjenhøjde,”
siger Tobias.
”Folk er nu sjældent ubehagelige. De ved godt, at vi kun
er her for at hjælpe,” supplerer
Niklas.
”Men det er også et godt break
fra studierne at sejle herude.

Og så bliver man glad af det,
uanset om man sætter et plaster på en lille piges knæ, hjælper én, der er dehydreret eller i
værste fald skal hjælpe ved en
drukneulykke,” siger Tobias.
Førstehjælp er de to ungersvendes spidskompetence, for
som kystlivreddere tæskes de
hvert år igennem et førstehjælpskursus.
”Vi ligger alle sammen over
97% korrekt førstehjælp. Det
er vi altså virkelig gode til. Vi
bruger det jo nærmest aldrig,
men vi kan godt,” forsikrer
Tobias.

De to stævner ud for at se,
hvordan det går i resten af
Københavns Havn. Med sig
har de madpakker og en rolig
dag foran sig. Vandet er over
20 grader varmt og nærmest
eksotisk lysegrønt. De indrømmer da også blankt, at de
ind imellem har lyst til bare at
hoppe i.
”Men kun i de afmærkede badezoner, naturligvis,” griner
de og sejler bort.

Voxpop:

”Bliver der bygget for meget i Nordhavn?”

Der er gang i kraner, cement og stålskelletter i hele Nordhavn, for bydelen vokser dramatisk i disse år. Men hvad synes manden (m/k) på gaden om alt det, der bygges?

Charlotte Søeborg-Ohlsen, grafisk designer
"Ja, det synes jeg. Der bygges for højt og for tæt. Rent arkitektonisk
giver de høje bygninger turbulens og mystiske hvirvelvinde, og det
synes jeg er dårlig byplanlægning. De burde have blandet højt og
lavt byggeri bedre. Jeg elsker ellers at kigge på arkitektur, og der
sker helt bestemt interessante ting herude, men det er ubehageligt
at gå i et byrum, hvor man er omkranset af 20 meter høje huse til
alle sider. Det giver vind, kulde og skygge.

Kasper Schyberg, pensioneret filmklipper
"Ja! Jeg har ikke stort kendskab til Nordhavn, men jeg skulle have
været til en filmvisning i en biograf herude klokken 10. Nu har jeg
gået rundt i timevis, og jeg har stadig ikke fundet stedet. Alle er
meget hjælpsomme og hiver telefonen op af lommen, men det har
ikke hjulpet mig endnu. Det skulle ligge ved det gamle Nordisk
Film, hvor jeg har arbejdet masser af gange, men jeg kan ikke finde
det på grund af det nye byggeri. Nu er jeg godt mør, så jeg venter
faktisk bare på at tage hjem igen."

Ulla Hartwig og Marianne Jensen, pensionister
"Ja, det synes vi. Vi sidder faktisk lige og taler om det, for vi kommer her ikke så tit, men vi synes, man skal have besøgt området
for at have en mening om det. Men det må ødelægge meget for
dem, der bor her i forvejen, at der hele tiden bygges nyt. Vi bor
selv på landet og er forkælet med udsigt til køer og marker, så
vi ved, at man har brug for open spaces. Eller lufthuller mellem
bygningerne, om du vil."

Klagere fra Nordhavn får
medhold af ombudsmand
• 29 boligejere i Nordhavn har
fået støtte i en klagesag mod
Vurderingsstyrelsen fra Folketingets Ombudsmand. De 29

boligejere har klaget over Skattestyrelsens vurdering af deres
boligers grundværdi, som er
blevet gjort fire gange højere end
det fremgik af den vurdering,
som styrelsen har givet i salgs-

materialet for projektboligerne.
Det betyder at enkelt familie
skal betale f.eks. 80.000 kroner
årligt i grundskyld, i stedet for
som forventet 20.000 kr. Det
skriver Politiken. Vurderings-

styrelsen 'tager til efterretning',
at Folketingets Ombudsmand
kigger på sagen. Man går gerne
går i dialog med ham om eventuelle spørgsmål. "Derudover
afventer vi hans konklusion".

Her er tunnellen til Østerbro:
Der går cirka syv måneder mere, før Nordhavnerne kan tage metroen fra deres egne to stationer,
og før Århusgade bliver forbundet under Kalkbrænderivej med en tunnel. Men det bliver flot.
• 'Vi håber'. Vi arbejder på.'
'Vi regner med'. Forbeholdene
står i kø, når man spørger direktør Rebekka Nymark fra
Metroselskabet, hvornår mon
linie M4 til Nordhavn og Orientkaj stationer vil åbne.
"Der går forventeligt seks måneder, regnet fra åbningen af
Cityringen, dvs. seks måneder
fra 29. september," siger Rebekka Nymark til Nordhavn
Avis.
Vi er på rundtur på Nordhavns
metrostationer og starter på
Orientkaj, som er tættest på
at være helt færdigbygget og
klar til at modtage metrotog.
Stationen er tegnet af COBE
Architects, som bor lige overfor stationen på Orientkaj 4.
Foran stationen anlægges et
trappeforløb ned til Havnebassinnet, hvor der med tiden
kommer havnebus. Der føres
kanaler ind under metrohøjbanen, så stationen kommer
til at ligge på en lille ø. Stationen er holdt i lyse farver, med
hvide badeværelsesfliser på de
to trapper. Perronen er helt

overdækket og aflukket ud til
skinnerne. Og herfra har man
nok hele metronettets bedste
udsigt ud over Nordhavn. Her
vil der til næste år stå 5000
passagerer af og på metroen
om dagen.
"Og det tal vil bare stige og
stige efterhånden som området omkring stationen bliver
færdigbygget med kontorer,
hoteller og boliger. Faktisk
regner vi med at Orientkaj
station bliver mere travl end
Nordhavn metrostation," siger
Rebekka Nymark.
Smølfen
Sammen med Construction
Manager Morten Pyndt går vi
helt ud for enden af metrobanen, hvor den gule stopklods
på skinneren - kaldet 'smølfen'
- er allersidste stop for metroen - indtil videre.
"Orientkaj er en endestation,
og togene kører sådan set bare
den anden vej tilbage herfra.
men vi ved at der er planer om
at forlænge linien ud på Nordhavn. Måske føres den i stedet

Pladsen under højbanestationen skal ikke være forblæst og afvisende,
som man ser andre steder. Tværtimod skal den invitere til møder og
ophold, mener Metroselskabet og COBE arkitekterne.

over den nye ø Lynetteholmen
og videre til Amager. Metroselskabet er i hvert fald klar til
at bygge mere metro, når den
dag kommer," siger Rebekka.
Vi fortsætter over byggepladsen for at se Nordhavn Metrostation. "Her på byggepladsen
forsøger vi at rydde op så hurtigt som muligt, og frigive areal tiil de andre byggeprojekter
her i Nordhavn. Det er lidt af
et puslespil, og mange venter
på at komme i gang med at
bygge," siger Morten Pyndt.
Nedgang
Vi går hen til et intermistisk
skur beklædt med armeret
plast, og træder ind på den
færdige granittrappe ned
til Nordhavn Metrostation.
Hernede under jorden ligger
der en katedral af en station,
beklædt med rødlige terracottafliser.
Rulletrapperne,
elevatorerne, glasdørene ud
til metrotogene, selv trafikinformationstavlerne er næsten
klar til brug. Der trænger dog
til at blive ryddet en hel del op
og gjort rent.
"Den røde farve skal fortælle,
at på denne station er der forbindelse til DSB-stationen
Nordhavn. DEt er der kun på
tre af vores stationer i København."
På mellemetagen ser vi en
gang stoppe foran en stor rusten ståvæg. Vi står faktisk lige
under det midlertidige sving
på Kalkbrænderivej.
På den anden side af stålvæggen skal tunnellen til Østerbro
udgraves. Arbejdet har ligget
stillei sekjs måneder på grund
af en forsinket tilladelse til
byggeriet fra BaneDanmark.
Men snart gøre også denne

Bag denne stålvæg på Nordhavn Metrostation skal en tunnel med 75 meter rullende fortov føre under Kalkbrænderivej og over til viadukten ved Østbanegade. Arbejdet med tunnellen har ligget stille siden februar,
fordi BaneDanmark har tøvet med at give tilladelse til anlægget. Men nu er tilladelsen kommet, og tunnellen
kan åbne samtidig med metrostationen, cirka marts 2020.

tunnel færdig, og Nordhavnerne kan frit bruge den til at
smutte op i Østerbro via stationen.
De første meter ned i undergrunden foregår på trapper,
ligesom på mange andre merostationer.
Men trapperne på Nordhavn
Metrostation er anderledes.

"Vi har lyttet til vores brugere,
og fået at vide at trapperne er
lidt for stejle. Derfor er de nye
trapper her lavet om, så trinene er lavere, men dybere,"
forklarer Rebekka Nymark.
Om godt en måned starter
testkørslerne på Nordhavnslinien, og så vil man kunne se
metrotog komme op af metro-

tunnellen til Orientkaj.
"Vi skal teste i hvert fald tre
måneder, og det kan først gå
igang når der er normal drift
på Cityringen. Når vi får normal drift, vil der køre tog hvert
tredie minut til og fra Nordhavn," siger Morten Pyndt.

Rejsetider
når metroen åbner:
Orientkaj-København H:
10 minutter.
Nordhavn-Lufthavnen
(Omstigning Kgs. Nytorv):
20 minutter
Orientkaj-Nørrebros
Runddel (Omstigning
Østerport): 14 minutter.
Nordhavn-Frederiksberg
Allé (Omstigning København H): 12 minutter.

Construction Manager Morten Pyndt og direktør Rebekka Nymark,
Metroselskabet, sidder hvor metroen ender, indtil videre.

Nordhavn Metrostation får dobbelte rulletrapper op til en mellemetage, og så skal man gå det sidste stykke
på trappe. Der kommer to elevatorer, hvilket er en forbedring i forhold til stationerne på de første metrostationer. Den røde terracottabeklædning på stationen skal minde passagererne om, at her kan man skifte
til S-tog.
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Gudiet tur
• I anledning af Kulturhavn
Festival 23.-25. august inviterer By & Havn på guidet tur i
Nordhavn, hvor man kan høre
om fortiden som frihavn og

fremtiden som moderne byog beboelseskvarter.
Guiden vil bl.a. fortælle om
'5-minutters' byen, genanvendelsen af de gamle byggerier,
energivenlige løsninger, bære-

dygtigt handelsliv og rensning
af regnvand.
Guidet tur i Nordhavn.
Mødested: Ved udstillingen
Himmel og hav!, Helsinkigade

29. Tilmelding ikke nødvendig.
Tur 1: Lørdag 24. august kl. 1012. Tur 2: Søndag 25. august kl.
10-12. Arrangør: Kulturhavn
og By & Havn.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger et printet hus så smukt
Europas første 3D-printede hus ligger i Nordhavn. Men hvad skal det bruges til, hvem har bygget det, og hvad er egentlig fidusen med at printe et hus?
Af Marie Varming
• Det er et vindblæst hjørne
mellem Baltikavej og Kattegatvej, som Europas første 3Dprintede hus har fået at ligge
på. Det er da heller ikke meningen, at nogen skal bo i det.
”Faktisk var det blot ment som
en demonstration af teknologien bag,” siger Asger Dath,
som arbejder i Cobod som PRansvarlig.
Cobod er den virksomhed,
som voksede ud af huset på det
forblæste hjørne. Huset kom
nemlig før virksomheden.
”Vi havde ikke virksomheden,
da vi printede huset, men da
vi havde lavet det og et forskningsprojekt om printbart
beton og bygget en testprinter,
fik vi en masse henvendelser.
Det gik faktisk viralt, og så
startede vi Cobod, selv om vi
ikke havde nogen intentioner
om det fra starten,” siger han.
Hele verden vil se det
I dag eksisterer Cobod – som
står for Construction Building
on Demand - i bedste velgående. Virksomheden har til huse
i København, men den vokser
hurtigt.
”Jeg sidder og får henvendel-

ser fra folk i Asien, Afrika,
Canada… ja faktisk hele verden. Kina og Japan er også
godt med, men russerne er lidt
defensive. Men folk skriver og
spørger om prisen på at printe
et hus, og hvad der kan lade sig
gøre,” siger Asger Dath.
De interesserede falder i fire
grupper. Ulandene som har
brug for at bygge billige huse
i en fart, universiteter, som
forsker i byggeri, og arkitekter, som vil bygge nye highend
huse.
”Og til sidst er der alle dem,
der skriver og spørger, om vi
vil bygge et hus for dem, men
vi har ikke ressourcerne til at
være entreprenører, så dem
takker vi nej til. Men vi henvender os ellers til alle andre,”
siger Asger Dath.
Faktisk er ”henvender” et
forkert udtryk, for interessen kommer af sig selv, uden
at Cobod har gjort andet end
at gøre opmærksomme på sig
selv i medierne.
”Vi råber bare højt, når der er
noget der er værd at vise pressen. Det skaber interessen, og
så går det af sig selv,” siger han.
Arkitekternes drøm
Som huset på hjørnet i Nord-

Hvad er fordelen ved et printet hus?
• Der er ikke materialespild som i den traditionelle
byggebranche
• Den anvendte beton består af genanvendt materiale.
Huset i Nordhavn består af 40-50% genanvendt materiale
• Teknologien udvikler sig hele tiden, og med tiden vil
rørlægning og malerarbejde også være inkluderet, ligesom
der allerede findes printere, der kan sætte vinduer i husene.
• Man kan give arkitekten frie hænder til at designe,
for man er ikke bundet af rette vinkler og lige vægge.

Henrik Lund-Nielsen er hovedaktionær og grundlægger af virksomheden Cobod, som står bag det 3D-printede hus i Nordhavn.

Det 3D-printede hus i Nordhavn bruges for tiden som showcase, når bygherren Cobod får gæster på besøg fra udlandet.

havn viser, kan det meste lade
sig gøre. Det er nemlig ikke en
eneste ret vinkel eller lige væg
på huset, for bagmændene –
med hovedaktionær Henrik
Lund-Nielsen i spidsen - ville
gerne vise, hvad de kan, da de
designede det. En 3D-printer
er nemlig ligeglad, om den
skal printe en lige eller en bølget væg. Og de bølgende vægge
får mange arkitekter til at fryde sig over, hvad der kan lade
sig gøre, hvor den traditionelle
byggebranche giver op.
Der er også noget til teknologinørderne, for det er store
printere, der bruges til at bygge huse. Verdens største 3Dprinter, som lavede huset på
hjørnet, er netop blevet solgt
til Saudi-Arabien, og det er
ikke et tilfælde. 25% af alt nybyggeri i Dubai vil i 2030 være
bygget med en 3D-printer, og
nabolandet
Saudi-Arabien,
som oplever et regulært byggeboom, er godt med på den
trend.
Det kan betyde, at Cobod skal
til at producere endnu flere gigantiske printere, og de er også
i gang.
”Lige nu har vi ikke en samlet
printer, men vi skal i gang med
at lave en til Tyskland og en til
os selv,” fortæller Asger Dath.
Huset på hjørnet skulle egentlig have været lejet ud som lille
kontor, men Cobod har fået
succes med at vise det frem til
udenlandske gæster, så de beholder det lidt endnu. Måske
flytter de endda selv ind – eller
i det mindste i nærheden.
”Vi overvejer at flytte virksomheden til Nordhavn, for vi
vokser hurtigt, og produktionen er også i Nordhavn,” siger
Asger Dath.

Verdens største 3D-printer stod i Tunnelfabrikken i Nordhavn, indtil den for nyligt blev sendt til SaudiArabien. En ny er formentligt på vej.
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Nordhavns lokalpolitibetjente
hedder Jonas og Martin
• 13. juni afholdte grundejerforeningssekretariatet Nordhavn og
grundejerforeningen Århusgadekvarteret et gå-hjem-møde med
nærpolitiet Nordøst for Nordhavns beboere. På mødet havde
beboerne mulighed for at stille spørgsmål til Jonas og Martin
fra nærpolitiet om deres indsats og tilstedeværelse i Århusgadekvarteret og på Marmormolen, og hvilke muligheder man som
beboer har for at komme i kontakt med politiet. Det skriver GFS
Nordhavn.
Nordhavn et populært sted, især når vejret er godt, og politiet er
bevidste om, at det kan give udfordringer i forhold til støj, badning og kriminalitet. Politiet patruljerer området regelmæssigt,
både på land og vand, men da de også har mange andre opgaver,
har de ikke mulighed for at være til stede i Nordhavn hele tiden.
Høj musik, råben fra unge mennesker og ulovlig badning kan
virke forstyrrende og generende for områdets beboere og øvrige
gæster. Politiet opfordrer beboerne til at indgå i en konstruktiv
dialog med de besøgende for at gøre dem opmærksom på det
gældende ordensreglementet for området og opfordre til at passe
godt på området og tage hensyn til hinanden.
Hvis man som beboer oplever noget, man vurderer kræver en
politimæssig indsats, så er der forskellige muligheder for at komme i kontakt med politiet.
Kontaktmuligheder til politiet:
Kontakt Jonas eller Martin fra nærpolitiet Nordøst på www.dinbetjent.dk eller mobilnummer: 30536315. Hvis Jonas eller Martin
ikke svarer, så læg en besked, og de ringer tilbage.
Tip Politiet: Her kan man som borger indsende billeder og beskeder til politiet, hvis man observerer noget, man mener er ulovligt.
Man kan finde Tip Politiet i politiets App eller på politiets hjemmeside: www.politi.dk/anmeld/tip-politiet.
Bestil en Betjent: Her kan man f.eks. bestille en politibetjent til at
lave færdselskontrol ved et bestemt vejkryds: www.politi.dk/bestil/
bestil-en-betjent.
Ring 114: Hvis du har spørgsmål, anmeldelser eller tips til politiet.
Ring 112: Hvis en akut situation opstår, som kræver øjeblikkelig
assistance.

Foto: Ole Malling/By & Havn.

Containerhavn klar til flytning
• Om kort tid ventes de sidste godkendelser at falde på plads for
flytningen af containerterminalen ved Levantkaj til en ny terminal på øsstsiden af Nordhavn. Senest har miljøvurderingen
(VVM) af det samlede projekt været i offentlig høring over sommeren.
Opfyldningen af området med jord er færdig i 2021, hvorefter
havneselskabet CMP kan gå igang med at bygge og flytte terminalen. Den nye containerterminal får en kajlængde på 550 meter.
Forventningen er, at fem til ti containerskibe vil anløbe om ugen
med op til 1.000 daglige lastbilsekspeditioner.
Samtidig ønsker CMP at forlænge krydstogtkajen med 400 meter og byggen endnu en krydtogtterminal på 10.000 kvm. i to
etager. Det skriver Magasinet KBH.
CMP er en dansk-svensk virksomhed (Copenhagen Malmö
Port), som ejes 50 procent af udviklingsselskabet By & Havn,
som igen ejes 95 procent af Københavns Kommune.
Når flytningen midt i 2020'erne er fuldendt, begynder omdannelsen af efterladte Levantkaj til havnekvarteret Levanten. Det
bliver Nordhavns hidtil største enkeltstående nybyggeretape,
hvor 12.000 mennesker skal bo eller arbejde.
Opfyldningen er skabt med jord fra blandt andet metroudgravningerne og øger Nordhavns areal med 100 hektar. Der er også
planer om at lave en naturpark på området. Læs side 2.

Hør om babymad hos Aarstiderne

Lopper på Amerika Plads

• Aarstiderne udgav i 2018 babykogebogen 'BABYMAD – små
portioner til små personer', som ernæringsspecialist Kirsten
Mikkelsen Ravnbøl er medforfatter til.
Bogen har 90 opskrifter tilpasset en babys udvikling fra 4-12 måneder. Bogen indeholder også den nyeste viden om ernæring, så
babys behov i det første leveår dækkes fra top til tå. Nu arrangerer Kirsten Mikkelsen Ravnbøl BABYEVENTs hos Aarstiderne
i Nordhavn.
Aarstiderne holder i alt seks babymads-arrangementer i dette
efterår. Første gang 9. september.
Arrangementet henvender sig til forældre og deres baby på 4
mdr. - 1 år, samt gravide og andre der kunne have interesse. Kirsten Mikkelsen Ravnbøl er bl.a. forfatter til Fødevarestyrelsens
klassiker 'Mad til spædbørn & småbørn'. Hun er også foredragsholder, underviser og ejer af firmaet MaMam.

• En gruppe beboere på Amerika Plads og Dampfærgevej har
besluttet at holde loppemarked lørdag 31. august. Det foregårpå
parkeringspladsen for enden af Dampfærgevej/ Pakhusvej. Nykredit har stillet området til rådighed, og politiet har givet tilladelse. Flere fra lokalområdet har købt en af de 50 stande for
200 kroner. Loppemarkede skal gerne blive en tilbagevendende
begivenhed i lokalområdet.
Amerika Kaj Loppemarked. Lørdag 31. august kl. 10-15.
Facebook 'amarika Kaj loppemarked'. Maxallanpedersen@live.dk

BABYEVENT.
Aarstidernes café og butik, Göteborg Plads 14, Nordhavn.
Tilmelding: www.aarstiderne.nemtilmeld.dk.
Aarstiderne serverer lidt let at spise ved arrangementets start og
en smagsprøve midtvejs i foredraget.
Pris for deltagelse: 75,- kr. pr. voksen. Baby er gratis. Som Aarstiderne kunde kan man deltage uden beregning med sin baby.

Nyt bydelsteater på Krudttønden
• Teater Hund & Co. åbner sæson 2019/2020 som Østerbros nye
bydelsteater for børn og familier. Forestillingerne skal spille på
Krudttønden på Serridslevvej 2. Teateradministrationen har sin
daglige gang på Østerbrogade 95 hvor der er lavet en tilhørende
workshopsal med støtte fra Østerbro Lokaludvalg.
Teater Hund & Co. fortæller, at det nye teater skal være et sted,
der indtænkes i mange forskellige formater af kreative tiltag i bydelen, og teatret tager selv afsæt til mange 'kunstneriske, sjove,
udviklende og bæredygtige' tiltag, som både skal foregå i workshopsalen, på Krudttønden, på skoler og mange andre arenaer i
bydelen.
Teater Hund & Co. har siden 2003 skabt forestillinger for børn
og deres voksne, med den kunstneriske leder Methe Bendix som
fast instruktør og dramatiker. Allerede i foråret 2019 blev der
bl.a. i samarbejde med Kultur Østerbro afholdt workshops i havnekulturkontoret i Nordhavn for 10 skoleklasser på Østerbro.
Første forestilling i Krudttønden bliver til januar, hvor 'Himlen
kalder jorden' spiller på Krudttønden for de 5-10 årige.
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Vildt glade foreninger åbnede deres nye hus
Det Flydende Aktivitetshus blev åbnet mandag og Nordhavns foreninger gik rundt med julelys i øjnene hele dagen. Msåke kunne saunaen kunne være større, og nogle tænkte, hvordan
det mon skal det gå, når huset også skal fungere som offentligt badested. Men intet kunne dæmpe jublen over at Nordhavns foreninger har fået et smukt og brugbart foreningshus.
• Omkring 500 mennesker var
mødt op til åbningen af Det
Flydende Aktivitetshus ved
Sandkaj i Nordhavn i mandags.
Der var både nysgerrige beboere, vinterbadere, kajakroere, medarbejdere fra By
& Havn og Københavns
Kommune, bademænd og
repræsentanter fra Nord-havns
foreningsliv med Nordhavn IF
i spidsen. Alle kom til at vente
en havl time på at komme ud
på øen med huset, for først
skulle det blå bånd klippes, og
her manglede Overborgmester
Frank Jensen (S).
Han var forinket et kvarters
tid, og i baren blev der udsolgt
af snacks og most. Men endelig
kom Frank, og talerne kunne
gå i gang. Her unnderstregede
alle, hvor godt samarbejdet
mellem arkitekt, entreprenør,
kommune, foreninger mv. har
forløbet i de fire år der er gået,
siden planen om aktiviteteshuset opstod.
Multibrugerhus
Det Flydende Aktivitetshus
er bygget af entreprenør C.G.
Jensen, delvist på Benzinøen,

hvorefter elementerne er sejlet
til Nordhavn og færdigbygget
indenfor de seneste uger. Huset
er et multibrugerhus. I den ene
halvdel er der et stort foreningslokale med køkken og toilet. I
den anden halvdel er der omklædning, sauna og bad, også
for foreninger. Men offentligheden kan frit bevæge sig
rundt på 'øen', springe i vandet
fra springtrappen og bruge det
offentlige toilet.
Venteliste hos vinterbaderne
En af dem , som er meget
spændt på, hvordan aktivitetshuset kommer til at fungere
i hverdagen, er aktivitetsansvarlig Ole Henning Sørensen
fra Nordhavns vinterbadeklub
NorVin. Han er på åbningsdagen en af dem, der lukker folk
ind i hold på trædækket, så aktivitetshuset ikke synker under
for vægten af 500 mennesker
på én gang.
Klubben har over 2000 medlemmer og lukket for tilgang af
nye medlemmer i øjeblikket.
"Vi er meget glade for de nye
faciliteter. Selvfølgelig kunne
man ønske at saunaen var

Badezonen på Sandkaj er genetableret og udvidet. Der kan nu bades på begge sider af gangbroen ud til Aktivitetshuset

større osv. men vi har lige fra
starten været med til at planlægge huset, og fået mange af
vores ønsker opfyldt. Blandt
andet trappen til vinterbadere,
og platformen en meter under
vand, så vinterbaderne kan gå
ned i vandet og bunde, i ste-

"Hvor varmt er vandet?" spurgte Frank jensen en af de første badende. "20 grader?" Neej, lidt koldere idag.

det for at skulle springe i og
svømme," forklarer Ole Henning Sørensen. I den næste tid
vil NorVin holde godt øje med,
hvornår og hvor ofte medlemmerne vinterbader og bruger
saunaen.
"Vi vil gerne åbne for flere

medlemmer, så snart vi kan.
Men det afhænger meget af, om
vi kommer til at opleve spidsbelastninger. Det skal være rart
og roligt at vinterbade, så vi
vil undgå at der kommer for
meget pres på anlægget. Hvis
der er ydertidspunkter, hvor

badet ikke bruges så meget, er
det muligt at vi kan lave nogle
tider for ventelistemedlemmerne", siger Ole Henning Sørensen.

Trappen ned til platformen, hvor man kan bunde og komme i vandet i ro og mag.
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Kunst på hele Østerbro
• 21.-22. september holder
kunstforeningen Kunst2100
Åbne Døre på alle deltagernes værksteder og gallerier på
Østerbro. Kunst2100 har tidli-

gere arrangeret udstillinger på
Docken i Nordhavn, men i år
har man valgt at åbne dørene
i stedet. Arrangementet er for
kunstelskere, kunstforeninger, galleriejere og nysgerrige

naboer. Der er 29 deltagende
kunstnere, der primært udtrykker sig i maleri, men også
skulpturer, keramik, smykker
og grafiske tryk. Man kan bl.a.
se næsehorn fra Tallinn, for-

mer og farver samt spændende
kunsthåndværk. Dagene giver
mulighed for at få en god snak
med kunstnerne.
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hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Bliver den Tarantinos mest sete film?

Lækker popart
fra Hollywoods fineste tid
Titel: Once upon a Time in Hollywood. Instruktør: Quentin Tarantino. Skuespillere: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, Al Pacino. Varighed: 161 minutter. Premiere: 15. august

'Once Upon a Time... in Hollywood' blev set af
90.616 danskere i åbningsweekenden, oplyser distributøren SF Studios til Filmmagasinet Ekko på
Ekkofilm.dk.
Dermed kan den gå hen og blive den mest sete Tarantino-film i danske biografer. Listen over antal
solgte billetter til Tarantinos film ser ud som følger:
Pulp Fiction, 1994, med 245.794 solgte billetter
Django Unchained, 2013, med 206.061 solgte billetter
Inglorious Bastards, 2009, med 139979 solgte billetter
The Hateful Eight, 2016, med 138700 solgte billetter
Kill Bill: Vol. 1, 2003, med 106599 solgte billetter
Kill Bill: Vol. 2, 2004, med 100216 solgte billetter
Jackie Brown, 1998, med 83605 solgte billetter
Death Proof, 2007, med 29497 solgte billetter
Reservoir Dogs, 1993, med 22147 solgte billetter

Utallige filmreferencer, alt for lækre skuespillere og uforglemmelige, virtuose scener gør Tarantinos niende film til en
stor succes
• Neonreklamer blinker, palmerne svajer og en gulcremet
Cadillac Coupe de Ville drøner ud af Sunset Boulevard i
solrige Los Angeles.

“Vil du have et blowjob,”
spørger den unge hippiechick,
der har blaffet sig til et ridt
hjem. Mod Manson-kollektivet Spahn Ranch, en gammel ranch, der også har været
Hollywood-filmkulisse.
Brad Pitt aka Cliff Booth afviser.
“Hvor gammel er du? Jeg skal
ikke risikere fængslet,” siger
han med et skævt charmesmil.
Ikke langt derfra mellem
Hollywoods filmkulisser sidder Leonardo DiCaprio i et
omklædningsrum og tuder.
Taler til sig selv i spejlet.
“Hvis ikke du kan dine replikker, dræber jeg dig,” siger han
indædt til sig selv i en lang,
alkoholisk, følsom nedbrugsscene, kun en sand skuespillets mester kan indspille.
Leonardo spiller Rick Dalton,
en gammel cowboystjerne,

der har nået sin midtvejskrise
i Hollywood. Han er efterhånden overladt til skurkeroller.
Han partner in crime er
stuntmanden Cliff Booth
(Brad Pitt), der snarere er
handyman i Daltons rigmandsvilla, fordi Rick Daltons svindende roller ikke
længere kræver stunts.
Han er handyman og omstrejfer, der ifølge ondsindede
rygter har dræbt sin kone og
sluppet af sted med det. Og så
har han en proper næve, som
en satirisk karikatur af Bruce
Lee får at føle i en af filmens
sjoveste scener.
Så mens Cliff Booth møder Manson-klanen og slår
hippier på tæven langt ude
prærien, i en lang uhyggelig
zombie-agtig scene, som ellers kun George Romero med
'Night of the Living Dead'filmene kan, indspiller Rick
Dalton sin western i kunstige
kulisser.
Det bliver til en slags kortfilm
i filmen, som er uden et decideret plot.

Der er således ingen motor,
der driver filmen frem, men
derimod lækre skuespillere,
lækre billeder og uforglemmeligt tiltrækkende scener
fuld af både åbenlyse og skjulte referencer til filmhistorien.

om det var samurai-film,
western eller krig. Det kan
diskuteres hvor dyb filosofi,
der ligger bag Tarantinos visioner, men det er æstetisk,
kunstnerisk underholdning
af højeste kaliber.

Det er popart tilsat en medmenneskelighed, vi aldrig før
har set hos Quentin Tarantino. Mesterinstruktøren tog
filmverdenen med storm med
først 'Reservoir Dogs' og siden
da 'Pulp Fiction', der begge
havde legesyge, når det kom
til form.

Og 'Once Upon a Time in...
Hollywood' har i hvert fald en
fornemt hyldest til den afdøde
skuespillerinde Sharon Tate
i form af stanghotte Margot
Robbie, vi blandt andet følger
i en biograf, hvor hun ser en
film med sig selv i hovedrollen, hvor vi følger hende le og
glæde sig over publikums reaktioner.

Instruktøren har før rost den
franske
mesterinstruktør
Godards krimi 'Bande à part
'som en vigtig inspirationskilde.
“Det er, som om en fransk
poet tager sig af en banal amerikansk roman og fortæller
den gennem det smukke, han
ser mellem linjerne,” lyder en
replik i den franske film, og
som Tarantino bed mærke i:
“Da jeg læste den, tænkte jeg,
det her er, hvad jeg vil.”
Siden dengang har Tarantino
leget med formerne, uanset

Den og flere scener tegner et
smukt portræt af den glemte
skuespillerinde, der mere eller mindre blot er kendt for at
være Polanskis kone og offer
for Mansons-klanens brutale
mord.
Og et portræt, der som et delelement er med til at hylde
Hollywood, tiden og miljøet i
Los Angeles.
Anders Højberg Kamp

Easy Rider-stjerne er død

Peter Fonda er død 79 år gammel. Det skete som
følge af lungekræft. Peter Fonda var søn af den ikoniske Western-skuespiller Henry Fonda og medvirkede selv i mere end 100 film og serier.
I tresserne blev han særligt kendt for at medvirke i
modkulturelle værker som 'The Wild Angels', 'The
Trip' og ikke mindst 'Easy Rider', han indspillede
med Dennis Hopper og skrev manuskript til.
'Easy Rider' er en ikonisk generationsskildring om
to hippier på motorcykel på vej gennem det amerikanske landskab med fjendtlige hillbillies. Den blev
filmet for en slat, men blev en kæmpe kommerciel
succes.

He-man vender tilbage

En af firsernes mest elskede animerede serier for
børn og unge var 'He-Man and the Masters of the
Universe'. 65 episoder over to sæsoner blev det til for
den langhårede kriger, der lå i kamp med Skeleton.
Nu tager den amerikanske filmskaber Kevin Smith
over og laver en fortsættelse: 'Masters of the Universe: Revelation' bliver vist på Netflix.
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Sejl omkring Nordhavn med
Copenhagen Cooking
• Dr er havneMUNDfart, når
Meyers og By & Havn inviterer på sejltur i anledning af
Copenhagen Cooking. Turen

byder på unikke madoplevelser og særlige stop undervejs.
Starten går fra Skuespilhuset,
og undervejs kommer man
på besøg hos bl.a. Den Sorte
Diamant, BLOX og Operaen.

Undervejs leveres der smagsprøver til bådens passagerer.
I Nordhavn er der besøg på
Nordhavn Røgeri på Kattegatvej 53, hvor man kan blive
klogere på røgningshåndværk

og smage røgede delikatesser.
Man får lov at prøve kræfter
med den ældgamle teknik og
røge medbragt grønt og fisk,
som kan afhentes hos Meyers
Deli i dagene efter arrange-

mentet.
Sidst går turen videre til Restaurant Ofelia i Skuespilhuset, hvor der er fællesspisning.
Menuen står på alt det bedste
fra havet og haven.

Tid: Fredag 30. august 2019 kl.
16.00-21.30. Mødested: Sankt
Annæ Plads 36, 1250 København K. Pris pr. billet: 900 kr.
inkl. oplæg, forplejning på turen, middag mv.

Ikke bare en sushirestaurant
I næste måned åbner en ny restaurant på hjørnet af Sandkaj og Murmanskgade. Det bliver eksklusivt, det bliver sushi, og det bliver noget helt andet, end man før har prøvet.
Af Marie Varming
• Når der er fuldt hus i restauranten Sushi Anaba, sidder der otte gæster. Det lyder
ikke af meget, men det er
heller ikke en helt almindelig
restaurant, som den unge kok
og entreprenør Mads Battefeld
åbner i Nordhavn.
"Man kommer ind her, og så
er der garderobe her, og så
kommer der til at være otte
siddepladser her," siger Mads
Battefeld og viser hen i hjørnevinduet, som peger direkte ud
mod Øresund.
Lige nu er det præget af rå beton. Ledninger, der stikker ud
fra væggene og tomme vandflasker fra de håndværkere,
der arbejder på højtryk for at
blive færdige med den eksklusive restaurant inden åbningsdagen. De har et stykke
vej igen!
Det er i det samme hjørne,
Mads Battefeld skal stå med
sine kokkekolleger og lave
og servere sushi, når restauranten åbner i slutningen af
september. Der kommer ikke
til at være tjenere – bare tre
kokke, der laver det bedste, de
kan.
Hjemme bedst
"Det bliver autentisk sushi. Jeg
er så træt af sushirestauranter,
der ikke bruger de gode danske fisk, vi har. Hvorfor er det
hele blevet til sydøstasiatiske
rejer, opdrættede laks og gasindpakket tun," spørger han
opgivende, mens han kigger
ud over vandet.
I lære til slaveløn i Tokyo
Mads Battefeld har været i
lære som sushikok i Japan et
helt år. Her arbejdede han 110
timer om ugen til slaveløn og
lærte håndværter fra bunden –
bogstaveligt talt.
”Man skal altså også have
prøvet at bage en pizza, inden
man åbner en italiensk restaurant. Det er helt fint at fortolke, men man skal kunne det
rigtigt fra begyndelsen,” siger
Mads Battefeld.
Han vil noget andet end mainstream.
”Jeg har lige lavet en testmiddag ude på NOMA. Der
brugte jeg rejer fra Skagerak,
danske taskekrabber, smelt,
slethvar og fjæsing, kammuslinger fra Norge, blæksprutter
fra Hvide Sande, makrel fra
Gilleleje, søpindsvin fra Færøerne og østers fra Venø,” siger
han stolt.
Kok i øjenhøjde
Det kan sagtens lade sig gøre,
men prisen er naturligvis

også lidt anderledes. Faktisk
kommer der kun til at være
én enkelt menu – med 22 serveringer – og den koster 1395
kroner eksklusive drikkevarer.
Men man får også en oplevelse
for pengene, lover restauratøren, som selv – sammen med
en business angel – har skudt
penge i Sushi Anaba.
”Gæsterne sidder skulder ved
skulder op til en counter, og så
kommer vi til at stå foran dem
og vise dem håndværket,” siger Mads Battefeld og peger i
hjørnet, hvor arbejdsgulvet er
sænket lidt ned, så kokken er
i øjenhøjde med sine siddende
gæster.
”Man skal være social. Og
så bliver det ligesom et teaterstykke og en samtale med
kokken undervejs. Vi kommer
ikke til at stå og gemme os i et
køkken. Det er der mange gæster, der gerne vil have,” forsikrer han.
”Ja, man kommer til at betale
to-tre gange så meget for en
middag her som på en middel restaurant, men oplevelsen
bliver også tre gange større.”
Men det kræver også, at man
reserverer og betaler forud og
ikke kommer dumpende ind
fra gaden. Det er simpelthen
for dyrt at have køkkenet kørende, hvis der en aften ikke
kommer gæster, eller hvis de
gæster, som har reserveret,
ikke kommer alligevel.
"Andre steder satser de på
mængder. Det gælder bare om
at købe og sælge så meget laks
som muligt."
Store planer
Han glæder sig til at give gæsterne en særlig oplevelse, for
det er ikke sushi, som den
stangvare, man kender fra de
fleste steder i København. Han
glæder sig også til at han kan
invitere de første gæster på et
glas i orangeriet ude foran restauranten, og til at han måske
skal grille hele fisk til næste
sommer. Alt sammen er planer i støbeskeen
Sushi Anaba – det betyder noget i stil med 'lille hemmeligt
sted' på japansk - kommer til
at have åbent fire aftener om
ugen med to seatings pr. aften.
Der kommer også til at være et
rum til private dining – ligeledes med plads til otte personer
ad gangen. Mads Battefeld har
ikke intentioner om at sætte
store skilte ud på gaden eller
reklamere for restauranten.
Kunderne skal komme af sig
selv, når de hører andre tale
om stedet.
”Der kommer bare til at være
et lille skilt ved døren,” smiler
han.

Mads Battefeld er 29 år og fra Nordjylland. Han bor på Amager, men har været i lære som sushikok i Tokyo i et år. Tidligere har Mads været
souschef på Henne Kirkeby Kro. Sushi Anaba åbner i september 2019.
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PFA Harbour Run
• 25. august er der Nordhavn
vært for PFA Harbour Run,
som en del af Kulturhavn Festival 2019. Harbour Run er
Nordhavns helt eget løb, og

løbets 2, 5 og 10 km-ruter snor
sig ind imellem Nordhavns historiske industribygninger og
arkitektoniske nybyggerier.
Der er medaljer til alle og vinderpræmier til de hurtigste.

Under løbet sørger arrangørerne for forplejning og børnevenlig underholdning i stævneområdet på Göteborg Plads.
PFA Harbour Run. Søndag 25.

august kl. 10.00-13.00.. Göteborg Plads. Billetter: harbourrun.dk. Afhentning af startnummer kan ske i LØBEREN
frem lørdag kl. 14. Herefter på
løbsdagen fra kl. 8.

Pink pallietter eller bæ-brune tekstiler
Når man nærmer sig de halvtreds, forsvinder farver og former i moden. Medmindre man klæder sig efter mentalitet

Klumme af Louise Raaschou
• Da jeg vågnede forleden
morgen, havde jeg pludselig
rundet mit sidste år i fyrrerne. Mit allersidste år, inden det knivskarpe, halve
århundrede. Sjit. Niogfyrre er
alligevel deroppe af, og halvtreds er så meget ikke de nye
tyvere, uanset hvad man prøver at bilde sig selv ind.
Ikke at jeg lider af vrangforestillinger i den retning,
jeg prøver faktisk at tilpasse
mig nogenlunde efter de første seks cifre i mit cpr. (Her
mener jeg så i forhold til min
fremtoning og tøjstil; min
adfærd er en helt anden historie.)
Men det bliver efterhånden
sværere og sværere: For jeg er
nemlig pjattet med stærke tøjfarver, og det er da alletiders
med en knaldrød kjole. Desværre mener mainstreammoden noget helt andet.
Det gik tydeligt op for mig, da
jeg som nybegynder-niogfyrreårig kiggede mig omkring
i en H&M. Som vanligt blev
mit blik tiltrukket af pink,
turkis, lilla og rød, og jeg blev
helt glad indeni.
Indtil det gik op for mig, at jeg
måtte stå i en forkert afdeling.
Der stod ganske vist damer
på skiltet, det er jeg sikker på,
for jeg tjekkede det to gange.
Alligevel var jeg omringet af
mininederdele (model ’ekstra-mini-kort’), leggings med
guldfrynser samt toppe med

broderede variationer af ’Be
My Sugar Daddy’ på brystet.
I pallietter.
En ret lækker, grøn bluse så
helt normal og tilforladelig
ud, indtil jeg vendte den om,
og ryggen viste sig at være
lavet af to stykker tandtråd
med glimmer. Og de knaldrøde kjoler? Desværre stod
der ’bambus’ på dem allesammen: eller måske var det ’bimbo’, jeg nærlæste ikke.

paletten. Og vel er der ikke
mininederdele, og tak for det,
men lidt sammensyning af
tekstilerne ville heller ikke
skade.
Det er slemt nok, at hele efterårskollektionen er bæ-brun.
Når den samtidig næsten
udelukkende består af store
stofstykker, man bare vikler
løst camouflerende om sig,
så nærmer det sig uforskammethed.
Jeg beder ikke om det umu-

»Langt-oppe-i-fyrrerne-plus-farverne,
som tilsyneladende inkluderer
overgangsalder-okkergul,
rynke-rustrød, og støvet gammelgrøn.
Bare for at nævne de mest sprælske på
paletten...«
WTF? (Ikke eksempel fra
beklædningsgenstand.) Man
driver lidt væk fra trediverne
og nærmer sig måske de halvtreds, og pludselig er der en
særlig afdeling i tøjbutikkerne. Og mens de festlige farver
har en Tezzi (femogtyve år
gammel, maks), som chefdesigner, er det Merete (uden
H, med page, midthalvtredserne), som sidder på de andre designs, i de andre farver.
Langt-oppe-i-fyrrerne-plusfarverne, som tilsyneladende
inkluderer overgangsalderokkergul, rynke-rustrød, og
støvet gammelgrøn. Bare for
at nævne de mest sprælske på

lige; bare en bluse, i lilla, for
eksempel, med ærmer og ryg.
Og hvor der ikke står ’røv’ på
maven.
Men måske får jeg som fortjent. For selv om pallietter
og fy-ord i pink ikke afspejler mig rent stilmæssigt, så er
det ikke helt ved siden af, hvis
man skal kigge på den mentale side af sagen.
På trods af at jeg er en lille
smule tæt på at have et halvt
århundredes levet tid og visdom på kontoen, så falder
jeg stadig for de mest åndssvage anti-age kampagner.
Ja, muligvis er jeg i den for-

bindelse endnu mere tåbelig i
dag, end jeg var, dengang jeg
rent faktisk ville gå i en pink
ekstra-mini-kort mininederdel. Popper der en reklame
op på mobilen om en ny - og
”mest fantastiske nogensinde” - foundation, så er jeg
den glade køber. Også selv om
den kommer fra et eller andet
obskurt, asiatisk land, er otte
uger om at nå frem, koster
fire gange købsprisen i told,
og desuden ikke er spor fantastisk. Især det sidste er jeg
utrolig god til at fortrænge.
Som en anden teenager med
uudviklede
frontallapper,
hvor intet lagres, køber jeg
også den næste, (endnu mere
fantastiske), foundation. Og
helst sikkert også den næste.
At den første fik mig til at ligne en geisha i svære smerter,
og den anden noget skurkeagtigt ovre i Batman genren,
er sagen fuldstændig uvedkommende.
Så måske jeg alligevel skulle
investere i noget tøj fra Bitch
Kollektionen. Bare et enkelt
sæt, som jeg skal huske at tage
på, hver gang jeg vil shoppe
anti-age produkter online.
Det skal være min huskeseddel: Glimmersnorene, pallietterne, slagordene og det alt
for korte design, skal minde
mig om, at jeg netop har mere
end femten et halvt års livserfaring at trække på. En hel
del år mere, faktisk. Og at jeg
derfor ligeså lidt burde tro på
produktbeskrivelserne, som

jeg burde sidde i lårkort glitter.
Det skulle jeg muligvis være
kommet på, inden jeg for
seks uger siden bestilte den
nyeste revolution inden for
bortskafning af alderstegn:
En lille sugekop, som gør et
eller andet med vakuum; den
fjerner simpelthen alle streger, rynker og linjer i ansigtet! Og de runde sugemærker
efter behandlingen forsvinder
også! Ret hurtigt! Selv hvis
pakken fra Kina i virkeligheden viser sig kun at indeholde
en stor afløbssvupper, så kan
det da godt være, at den virker
alligevel. Og jeg kan altid camouflere sugemærker med et
fikst og luftigt stykke tekstil
fra den bæ-brune afdeling.

book. 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.

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 face-

På utallige opfordringer har Ørestad 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. 231

Tough

1

Previous solution - Medium

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

8

7
9

5

6
1
2
1
9
You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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5
1

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

No. 231

Easy

5
1
2
3 6
1
5
5
9
3
1

7

7

5
9
3
2
8
4
1
6
7

2

6
3
6
4
1
2
6
8 3
8
4
6
4

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

Previous solution - Very Hard
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STR8TS

2
8
4
7
1
6
5
3
9

7
6
1
3
5
9
2
8
4

3
5
2
4
9
1
8
7
6

8
4
6
5
7
3
9
1
2

1
7
9
8
6
2
3
4
5

6
1
8
9
2
7
4
5
3

4
2
7
1
3
5
6
9
8

9
3
5
6
4
8
7
2
1

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.

NORDHAVNNU

55 EVENTS I NORDHAVN TIL
KULTURHAVN FESTIVAL 2019
23. – 25. august er der atter Kulturhavn
Festival med masser af arrangementer
langs Københavns havn. Igen i år er
Nordhavn en af festivalens store
destinationer.

By & Havn er hovedsponsor for Kulturhavn
Festival. Selskabet holder åbent i udstillingen Himmel og hav! i stueetagen af The Silo og står for en
række guidede ture. Det hele er gratis, og der er
intet krav om tilmelding til turene.
Foruden By & Havns arrangementer er der bl.a.
rock- og popkoncerter, minitriatlon, talks, dans, udstillinger, fællesmaleri, kajak, surf ski og stand up
paddle, workshops og korkoncerter i kvarteret.
Arrangementerne koncentrerer sig om
Århusgadekvarteret.
Du finder beskrivelser af By & Havns guidede
ture på Facebooksiden ’Nordhavnen’.

facebook.com/nordhavnen

KOM OG HEP
Det er et flot skue, når de mange deltagere i gadeløbet PFA Harbour Run
indtager Nordhavn søndag d. 25. august.

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

Se alle Kulturhavn arrangementer i
Nordhavn på kulturhavn.kk.dk/nordhavn

Programmet starter kl. 9, og løbet udgår fra
Göteborg Plads. Først er der 2-kilometers
børneløb, og efterfølgende 10 og 5 kilometer
ruter, der tager deltagerne rundt i Nordhavn.
Vær obs! på, at løberne kan påvirke trafikken i
bydelen. By & Havn er partner for løbet.

WWW.BYOGHAVN.DK

