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Svanefamilie på tur. Spørgsmålet er nu, om hele familien bliver i landet denne vinter?

Nordhavnstippen
skal bevares

/2 Den nye præst vil i

kontakt med Nordhavn

/6

Socialdemokratiet på Københavns Rådhus vil give mere plads til naturen på Ydre
Nordhavn den planlagte naturpark skal
udvides med området Nordhavntippen, så
parken forøges fra 28 hektar til XX hektar.
Det betyder at By & Havn må lave en ny
strukturplan for boligbyggeriet, og at linieføringen for Nordhavnsmetroen skal
laves om.

Vi er din lokale autoriserede el-installatør
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation af stikkontakter og afbrydere
Udskiftning af måler og gruppetavler
Montering & tilslutning af belysning
Boligforeninger/boligselskaber
Fejlfinding & reparationer
Dør/porttelefonanlæg
Trappebelysning
Renoveringer
Alarm

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
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Nordhavnstippen skal bevares som åbent naturområde
Et flertal på Københavns Rådhus ventes at lave om på strukturplanen for Ydre Nordhavn. Nordhavnstippen skal bevares og dermed gøres den kommende naturpark større.
Et af Københavns vilde naturområder
Nordhavnstippen skal bevares. Det mener
Overborgmester Frank Jensen
(S) i en overraskende pressemeddelse, som blev sendt ud
onsdag.
Udover at bevare Nordhavnstippen vil Socialdemokratiet
også udvikle naturparker seks
andre steder i kommunen.
Socialdemokratiets nye grønne
linie lanceres i forbindelse
med forhandlingerne om kommuneplanen for de næste 12 år.
”Vi skal sørge for, at København bliver en endnu grønnere by, når vi udvikler byen.
Derfor skal vi bevare Nordhavnstippen, så vi styrker biodiversiteten og det rige dyreog planteliv i området. Alle
københavnere skal have let adgang til attraktiv natur - også i
byens nye bydele”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Får, gæs, svaner og fiskehejrer
ag til nye naturtyper
Nordhavnstippen er et gam-

parken

nsen Landskab ApS /

melt opfyldningsområde øst
for Fiskerihavnen ud til Øresund. Området har ligget øde
hen, og der er kun adgang fra
enden af Kattegatvej.
Her finder de få besøgende i
dag et øde område med kratbevoksning, to søer og dyreliv
med bl.a. får, gæs, svaner, fiskehejrer, forskellige ænder og
trækfugle.
Naturpark udvides
I By Havns seneste strukturplan for Ydre Nordhavn fra
2018 var det meningen at bygge boliger og metrolinie ud til
kystlinien og hen over Nordhavnstippen.
På opfyldningsområdet længere mod øst skulle der til
gengæld være en naturpark på
28 hektar. Og længere inde på
halvøen skulle der anlægges en
bypark.
Det nye politiske beslutning
betyder at Nordhavnstippen lægges til den planlagte
naturpark, som dermed bliver

Nordhavnstippen en novembermorgen.

næsten dobbelt så stor.
Metrolinie skal flyttes
Samtidig må By & Havn end-

nu en gang lave en ny strukturplan for udvikling af Ydre
Nordhavn. Bl.a. skal metroens
linieføring ændres, og antallet

af boligetagemeter vil sandsynligvis også blive nedsat.
Forhandlingerne om Københavns Kommunes Kommune-

plan 2019 foregår i disse dage.
Det ventes, at Borgerrepræsentationen kan vedtage planen i
begyndelsen af det nye år.
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I denne plan fra foreningen Nordhavns Naturvenner foreslår foreningen et naturområde på i alt 100 hektar.
Naturvennerne kan betragte den nye udmeling fra Frank Jensen som en halv sejr. Med redningen af Nordhavnstippen er naturområdet nu oppe på omkring 50 hektar. (Illustration: Nordhavns Naturvenner).
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I denne plan fra By & Havn i 2018 er Nordhavnstippen inddraget til metrolinieføring og boligbyggeri. Naturpark og strand skulle anlægges nord for tippen. Det grønne bælte nederst i illustrationen en bypark mellem
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Ingen cykelsti gennem
Svanemøllen Kaserne
•
Borgerrepræsentationen
godkendte i 2017 en startredegørelse for en lokalplan for
Svanemøllen Kaserne. I denne

var det planlagt, at der skulle
være en cykelsti igennem området, hvilket længe har været
et ønske fra Østerbro Lokaludvalg. Men Lars Weiss (S) fra
Borgerrepræsentationen ori-

enterede onsdag 20. november
Østerbro Lokaludvalg om, at
det ikke bliver til noget, da
Forsvaret har vurderet, at det
ikke er muligt på grund af sikkerheden. Forsvaret skal ud-

vikle kasernen i de kommende
år, bl.a. med faciliteter til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Brian siger farvel til Nordhavns fine genbrugsstation
Brian Tafell går på efterløn, men så kommer der en ny daglig leder af Nordhavns Genbrugsstation i Lüders. Til tider kan der ligge bjerge af pap foran stationen, som folk har læsset af.
Men Brian synes egentlig, at brugerne er søde. Og det med, at man kan finde dyre designerting på stationen, kan han ikke rigtigt genkende.
Af Marie Varming

siger han.

• ”Altså denne her genbrugsstation kører på samme måde
som de seks andre genbrugsstationer i København,” siger
Brian Tafell.
Han er den daglige leder af
genbrugsstationen under konditaget i Nordhavn, og selv om
han er stolt af den velfungerende genbrugsstation, kan
han ikke genkende, at den
skulle være særligt fin, selv om
den ligger i Nordhavn.
Myten om at det skulle flyde
med pelse og designermøbler,
smiler han i hvert fald bare af.
”Jo, i onsdags kom der en
dame med noget ret flot tøj og
sko. Men design? Det har jeg
vist bare ikke rigtig tjek på,”
siger Brian beskedent.
Faktisk er genbrugsstationen
døgnåben, for der er et afsætterbord, hvor man kan sætte
sine ting uden for åbningstid.
”Men lige elektronik og kemikalier må de gerne komme
med i åbningstiden, for det
skal ikke stå udenfor, når der
kommer børn forbi. Så har du
hurtigt maling over det hele,”

Populært bytterum
Noget af det særlige ved genbrugsstationen er, at den indeholder et såkaldt bytterum.
Det betyder, man kan aflevere
sine brugbare ting og eventuelt tage noget andet. Alting er
gratis, og man må derfor også
gerne gå med for eksempel
en bog, et par bukser eller en
gammel radio uden at aflevere
noget. Tingene kommer fra
både Nordhavns beboere, men
også fra de andre genbrugsstationer i København. De
kommer en gang om ugen, og
det glæder Brian Tafell.
”Tingene får virkelig nyt liv
her. De ryger ret hurtigt, men
der er jo også folk udefra, der
kommer og tager dem, for
man skal jo ikke vise sygesikringsbevis for at gå herind,”
siger han.
”De vil meget gerne have tøj,
bøger, elektronik, glas og kopper. Pæne glas ryger med det
samme.”
Ingen kaffestue
Brian kom egentlig til gen-

brugsbranchen fra lufthavnen.
Her var han flymekaniker i
35 år, inden han for 12 år siden kom til Amager Ressourcecenter, ARC, som blandt
andet har Nordhavns Genbrugsstation.
Han deler sin tid ligeligt mellem Nordhavn, hvor han er
onsdag, torsdag og fredag,
mens han er den øvrige arbejdstid i Enghave.
Det meste af tiden bruger han
på at feje, rydde op, stille ting
på plads og sortere det affald,
som andre har lagt forkert.
Og så kommer der ind imellem en stor skraldevogn og
henter affald hos ham. Oveni
det kommer alle ”kunderne”.
”De fleste af dem er søde, og
jeg er også selv ret medgørlig, så jeg har ikke haft nogen
konflikter hernede,” siger han
med et smil.
”Der er dem, der bare går lige
forbi mig, og så er der meget sociale, og som gerne vil
snakke om deres liv. Men det
er ikke en kaffestue det her, for
jeg kan bedst lide at skille tingene ad. Men man kan da altid
få et glas vand og en hovedpi-

nepille, hvis man har brug for
det,” forklarer han venligt.
Nye tider
Der kommer snart til at ske
et par større forandringer på
genbrugsstationen i Nordhavn. Den gode nyhed er, at
der kommer et værksted, hvor
man kan låne en boremaskine,
en symaskine eller få plads til
at lappe sin cykel. Det glæder
Brian sig til kommer i stand.
Men han kommer kun til at
være der kort tid, for 1. januar
vender han ikke tilbage fra juleferie.
”Jeg skal på efterløn, men der
kommer en ny efter mig,” lover han.
Genbrugsstationen, som ligger Helsinkigade 26, har åbent
onsdag til fredag fra klokken
12 til 16 og søndag 10-16. Man
kan godt aflevere affald, selv
om der ikke er nogen på vagt.
Men husk at lægge det i de rigtige rum og containere.

Myten om at det skulle flyde med pelse og designermøbler, smiler Brian
Taleff lidt af.
”Jo, i onsdags kom der en dame med noget ret flot tøj og sko. Men design? Det har jeg vist bare ikke rigtig tjek på,” siger Brian beskedent.

Nordhavns Genbrugsstation har en ladvogn, en sækkevogn og en ladcykel, man kan låne, hvis man for eksempel skal læsse et køleskab af
eller hente en sofa på genbrugsstationen.

Designertøj? Måske - men i Byttecentralen findes der mange fine ting.
Selve Genbrugsstationen er faktisk designet - af Lendager Group i
2016.

28. november 2019
Jordtransport undersøges
• By & Havn vil nu undersøge
yderligere transportmuligheder for jordtransporten til den
kommende Lynetteholm. Undersøgelserne omhandler bl.a.

jordtransport med pram fra
Nordhavn eller Prøvestenen og
vejtransport via dæmning eller
oplukkelig bro ved Margretheholm Havn. Desuden skal
muligheden for faseopdeling af

jordtransporterne undersøges.
Det anslås at der årligt i de næste mange år skal tilføres ca. 2,7
mio. ton jord til Lynetteholm.
Det svarer til ca. 360 lastbiler
om dagen, som skal køre begge

veje til depotet.
I perioden 2013-2018 modtog
jorddepotet i Nordhavn ca. 290
lastbiler om dagen – trafik som
er kørt gennem Østerbro for
at komme til Nordhavn. By &

Havn forventer, at jordmængden fra de københavnske byggepladser og anlægsprojekter
vil være i samme størrelsesorden i de kommende år.
Der er lige nu sat en VVM-un-

dersøgelse i gang for projektet.
Der skal bl.a. regnes på økonomi og klimabelastning på alle
løsningsmodellerne.

en blomstrende bydel, hvor
Københavnerne flokkes for
at nyde godt af områdets aktiviteter og ikke mindst nyde
den nye badezone. Den kommende opfyldning på Lynetteholm skal ligeledes rumme
rekreative muligheder for både
boliger og erhverv og udgøre
en vigtig del den nødvendige
stormflodssikring af København.
Indtil nu har den gængse
metode til at transportere overskudsjord i København været
via lastbil, og det vil det fortsat være. For overskudsjorden
kommer fra flere steder – lige
fra Hr. og Fru Jørgensens have,
når der skal anlægges ny terrasse – til de største bygge- og
anlægsarbejder i byen.
I By & Havn hører vi ind
imellem, at det meste af overskudsjorden i København
kommer fra de store anlægsarbejder som f.eks. metrobyggeriet. Men i realiteten er det
kun 10-20 % af de årlige jordmængder, der stammer fra de
større anlægsarbejder. Resten

hentes fra et utal af mindre projekter rundt omkring
i byen. Samlet set er det store
mængder jord, der i dag fragtes
på lastbil igennem byen og ud
til de snart opfyldte depoter i
Nordhavn.
Der transporteres ca. 3.000.000
tons jord om året til depoterne i Nordhavn. Og det er
en jordmængde, der ikke ser
ud til at falde i de kommende
år, hvor nye bydele og metrostrækninger skal anlægges.
Derfor vil der fortsat være
behov for jordtransport fra
københavnernes projekter.
Så lastbilerne er der allerede,
og de er nødvendige for udviklingen af København. Det
er også nødvendigt med et nyt
depot, når vi snart er færdige
med opfyldningerne i Nordhavn.
Det giver god mening at have
det næste jorddepot i København så tæt på byggepladserne
som muligt. På den måde
und-går man at belaste klima
og miljø mere end højst nødvendigt ved lange transport-

veje og efterfølgende risiko for
forurening af grundvandet,
hvis jorden deponeres på vores
drikkevandsmagasiner inde i
landet.
Spørgsmålet lige nu er derfor:
Hvordan får vi jorden frem til
Lynetteholm?
Skal jorden fortsat køres på
lastbil via Østerbro til Nordhavn og derfra lastes til en
pram og sejles til Lynetteholm?

Skal jorden køres til et andet
sted i byen og lastes på en pram
og sejles til Lynetteholm?
Skal jorden køres til Lynetteholm, så den ikke skal transporteres både på lastbil og
pram?
Det er nogle af de spørgsmål,
som vil blive vurderet i den
VVM-undersøgelse,
som
netop nu er i gang.

Læserbreve

KØBENHAVN
ER
FYLDT MED
OVERSKUDSJORD
FRA BYGGEPLADSER
Af Hans Vasehus,
Anlægschef i By & Havn
• I den seneste tid har debatten om jordtransporten til den
kommende Lynetteholm raset.
Beboere og sejlere i området
har forståeligt nok været bekymrede og har ment, at By
& Havn har ’jord i hovedet’
og ikke har fokus på de gener,
jordtransporten kan medføre

i de berørte områder. Vi har
ikke jord i hovedet, men vi har
meget overskudsjord i København, og det skal transporteres
væk på den ene eller anden
måde.
Netop nu kører der ca. 300
lastbiler om dagen med jord
til jorddepoterne i ydre Nordhavn – og de kører også tilbage igen. De kører gennem
Østerbro og ud til Nordhavn
forbi de mange beboere, som
bor i området. Og det har de
gjort i en lang årrække. Jorddeponeringen i Nordhavn udvider byens areal med ca. 1 %.
Og udvidelsen af Nordhavn
fortsætter den tradition med
indvinding af land, som er sket
i København de seneste 400 år.
Tænk bare på Sydhavn, Christianshavn, Østerbro fra Strandboulevarden mod vandet osv.
Det er landindvindinger, der i
dag bruges til nye bæredygtige
bydele, hvor københavnerne og
erhvervslivet kan finde bopæl
nær centrum. Og det er der
blevet taget godt imod – alene
Århusgadekvarteret er i dag

DET SIMRERS JULEFROKOST
2019
Serveres hver dag kl 11:30 – 21:00 Fra 1. november til 31. december

Marineret sild og hjemmelavet karrysild med rødløg og kapers
Æg med rejer og estragonmayo
Røget færøsk laks med syltet fennikel
Confiteret and med hjemmelavet rødkål
Hjemmelavet rillette af and og gris med cornichoner
Hjemmelavet hønsesalat
Grønkålsalat med løg, æble og valnødder
To slags ost med sennepsoliven
Ris a la mande med kirsebærsauce
298 kr/person

JULEFROKOST
2019

2-45 personer Fadservering ved bordet
Kun mod forudbestilling
Reservér på 35553141 eller på spisehus@detsimrer.dk
Melchiors Plads 3, 2100 København Ø
www.detsimrer.dk
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Beboere med på råd om
Skt. Petersborg Plads
• Beboerne i Århusgadekvarteret skal inddrages i udviklingen af Skt. Petersborg Plads til
et grønt byrum. Det mener By

& Havn samt Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.
Målet er at inviterer beboere
fra alle ejerforeninger i kvarteret til at deltage. Bestyrelsen
for GF Århusgadekvarteret

lægger vægt på, at Skt. Petersborg Plads skal være et grønt
byrum og at driftsomkostningerne, herunder snerydning,
skal tænkes medi planlægningen. By & Havn vil nu lave en

plan for borgerinddragelsen,
og sende invitationer ud til
ejerforeningerne. Det fremgår
af referatet fra seneste bestyrelsesmøde i GF Århusgadekvarteret 23. oktober.

Hans Egedes nye præst vil have Nordhavn tættere på
Der kommer en ny kirke i Nordhavn inden for den nærmeste årrække. Men indtil da skal Nordhavns beboere vide, at de er en del af Hans Egedes Sogn.
Og de må meget gerne melde sig på banen, siger den nye midlertidige præst, Lars Obel.
Af Marie Varming
• Vi er nok et stykke forbi
2025, men der kommer en ny
og omtrent 200 millioner kroner dyr kirke i Nordhavn. Det
nye Nordhavns Sogn vil blive
udskilt fra Hans Egedes Sogn,
som Nordhavn pt er en del af.
Men det er ikke noget ubetinget nemt sogn at være en del
af. Der har nemlig ikke været
en fast præst i sognet i otte år,
og kirken har været præget
af fløjkrige i menighedsrådet,
som har givet stor personaleudskiftning.
Det håber stedets nye midlertidige præst, Lars Obel, at man
har lagt bag sig. Han var også
vikar i kirken i 2005 til 2011,
men har i den mellemliggende
periode været præst i Lundehus Kirke og Taksigelseskirken, som er ét pastorat.
Nye folk på alle poster
”Tingene har ikke fungeret
godt, og de tidligere præster
har haft svært ved at skabe stabilitet i kirken. Alt har kørt på
et minimum i en årrække. Der

har ikke altid været regelmæssige gudstjenester, og der har
skullet ansættes nye folk på
alle poster i kirken. Tingene
har ligget stille i sognet, fordi
der ganske enkelt har manglet ressourcer,” fortæller han
til Nordhavn Avis og understreger, at han ikke er part i
den konflikt, der har været, og
derfor håber, at han kan bruge
sin midlertidige position til at
hjælpe med samarbejde.
”Jeg har sagt ja til at være her,
til der bliver ansat en præst
igen og for at hjælpe til med
at skabe liv i kirken, men også
for at knytte Nordhavn tættere
til Hans Egedes Kirke. At være
med til at etablere en sognebevidsthed i Nordhavn,” siger
han.
Den nye præst bliver i øvrigt
ansat, når der er købt en passende tjenestebolig til ham/
hende, og den bolig kommer
til at ligge i Nordhavn for at
knytte området yderligere til
sognet.
Store beslutninger
Lars Obel, som har prædiket

Hvis man gerne vil vies i Nordhavn, er det en mulighed. Lars Obel
viede i sommer et par i Siloen. (Privatfoto).

i Hans Egedes Kirke siden
pinse, kender sognet ret godt,
og han vil meget gerne have de
tusindvis af sognebørn, som
allerede bor i Nordhavn til at
deltage i kirkelivet i det sogn,
de endnu hører til.
”Der skal træffes rigtig, rigtig
mange beslutninger de kommende år blandt andet om
den nye kirke i Nordhavn,
og der skal gerne være nogle
kompetente mennesker fra
Nordhavn med til at træffe de
beslutninger og forme kirken,”
siger han.
”Hvordan ser en kirke ud i
2025 i Nordhavn? Er det en
gammeldags landsbykirke eller et moderne åndens hus?
Der er mange modeller, og jeg
håber, stedet formes efter dem,
der bor der.”
I november 2020 er der igen
valg til menighedsrådet, og
der håber han, at Nordhavns
beboere melder sig under fanerne, så de kan få indflydelse
på deres eget nye sogn, når det
opstår.
Vielse i Silo
I sommer viede han et Nordhavns-par i Siloen, og det viser, at kirken sagtens kan være
i Nordhavn, men Nordhavn
kan også komme til kirken.
”Vi vil gerne holde flere arrangementer i Nordhavn som for
eksempel kor, søspejdere eller
lignende. Friluft, sang og børn
er jo som regel det, man kan
samle folk om,” siger han med
et smil.
Lars Obel vil gerne besvare
spørgsmål fra sognebørn, der
overvejer at gå ind i menighedsrådsarbejdet, hvis de kontakter ham, og ellers kan man
høre ham prædike hver søndag klokken 17 i Hans Egedes
Kirke. Der er naturligvis også
gudstjeneste til jul ved Lars
Obel.
24. december prædiker han
klokken 14 til familiegudstjeneste, og klokken 16 er der almindelig julegudstjeneste.
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Lars Obel er tilbage i Hans Egedes Kirke, hvor Nordhavn hører til. Han opfordrer Nordhavns beboere til
at tage del i kirkelivet og dermed få indflydelse på den nye kirke i Nordhavn.
48-årige Lars Obel er uddannet præst og har blandt andet arbejdet som fængselspræst. Siden var han vikar
i Hans Egedes Kirke, inden han blev fastansat i Lundehus Kirke og Taksigelseskirken på Østerbro.
Han bor selv på Østerbro med sin 13-årige datter på deltid, og så blev han præst, fordi han interesserer sig
for filosofi, historie og sprog.
Han er ikke ud af en præstefamilie, derimod betegner han sine forældre som ”hippieintellektuelle”.

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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NCC inviterede på varmt og sødt

COBE SESSIONS NO. 4

• Søndag 24. november var der åbent hus i skurbyen ved Kronløbsøen. NCC lokkede med pandekager og varme drikke til de fremmødte. Anledningen var, at NCC gerne vil svare på spørgsmål
fra naboerne ti det enorme byggeprojekt. Der bliver nemlig mange år endnu med larm og støv. I
dagens anledning var der åbent til skurbyens første sal, hvor man kunne komme op og nyde udsigten til byggepladsen og stille spørgsmål til folkene, der arbejder på pladsen. Derudover ville de
gøre reklame for deres gule og mobile informationskontor, som har åbent hver tirsdag formiddag
og onsdag eftermiddag. Og så var der naturligvis søde og varme sager til alle de fremmødte. MAV

• COBE holder igen offentligt debatmøde i tegnestuen på Orientkaj 5. december. Denne gang er
emnet klimakatastrofen og de evt. resultater af C40 topmødet i København dette efterår.
Debattørene er Frank Jensen (S), Overborgmester i København, Jesper Nygård, Administrerende
direktør hos Realdania og Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger af COBE. Debatten bliver
modereret af journalist Mikkel Frey Damgaard.
I oktober 2019 mødtes verdens borgmestre i København for at diskutere klimaløsninger og global
grøn omstilling. København har et mål om at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025.
Danmark har desuden en ambition om at nedbringe det samlede CO2 udslip med 70 procent inden
2030. I begge tilfælde spiller byggebranchen en væsentlig rolle, da den står for 40 procent af al CO2
udslip. Men er det overhovedet realistisk at nå de ønskede mål i tide og hvad skal der til for at gøre
det? Hvad kan vi lære af hinanden og de andre C40-byers erfaringer? Og hvordan kan politikere og
byggeriet hjælpe hinanden med at løfte opgaven og realisere målsætningerne?
COBE Sessions er 1 times åben og uformel debat på COBE’s tegnestue med plads til 250 besøgende.
COBE Sessions no. 4 finder sted 5. december kl. 16.00 - 17.00 i COBEs eventrum på tegnestuen, Orientkaj 4, st. 2150 Nordhavn. Der er FRI ENTRÈ og tilmelding behøves ikke. Men kom i god tid, da
det er først til mølle ift. siddepladser. Følg eventet på COBEs Facebookside

Flydende skraldespande på vej
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Tilmeld
dig Nordhavn Avis'
Mobil politistation
nyhedsbrev
på www.nordhavn-avis.dk
besøger Århusgade

• I Københavns Havn indsamler By & Havn hvert år omkring 90 tons affald og løsrevet tang fra
vandoverfladen, og adskillige containerlæs skrald fra havnens bund bliver fragtet væk i forbindelse
med den årlige hovedrengøring.
I denne uge blev to såkaldte Seabins sat i vandet i Nyhavn. En Seabin er en havskraldespand, som
Har De en et
bekymring,
som politiet
ville have
ligger i vandoverfladen og opsuger affald fra vandoverfladen. En Seabin kan fange partikler ned Vi• sender
par gange
om måneden.
til 2 mm (mikroplast f.eks.). De to maskiner opsamler affald i vandoverfladen, som skraldebåden godt af at kende til, så er det nu, De kan lufte
at tilmelde
ogmellem
afmelde.
den. Mandag
2. december
klokken 16 og
Tangloppen så kan afhente tre gange om ugen. Det forventes at de to nye havskraldespande årligt Nemt
17 står
de
to
lokale
betjente
Martin
og Jonas
på til nogen som helst.
vil indsamle omkring 1,825 tons affald i havnen. Måske kommer der også en Seabin til Nordhavn Dine
oplysninger videregives
ikke
en dag. By & Havn oplyser, at der til dato findes 1 Seabin i Århus, 1 Portbin (samme egenskab, men pladsen Århusgade 126 – lige over for Meny – for
andet navn) i Kayak Bar, opsat af Kayak Republic ved Børskaj, og nu 2 Seabins søsat i Nyhavn af at gøre reklame for ’Din betjent-ordningen’.
”Når man bor i Nordhavn, har man – ligesom
Stromma i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og By & Havn.
man har alle andre steder i København – mulighed for at kontakte nogle politibetjente, som er
dedikeret til området. Det er de to, der kommer;
Martin og Jonas,” siger Jonas Wybrandt – en anden Jonas – fra Københavns Nærpoliti Nordøst.
Jonas Wybrandt gør opmærksom på, at hvis man
Nordhavn Avis omdeles til alle husstande
i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
vil anmelde en stjålen cykel eller en forsvunden pung, så foregår det på nettet eller 114, da Martin
og Jonas
er der for
at oplyse
høre om mere
ting, der kan interessere
politiet,
og for at
med at lave aftaler med hver ejendom,
så vores
bude
kanogkomme
indgenerelle
til postkesserne
og levere
avisen.
komme med gode råd til borgerne. Det kan for eksempel være spørgsmål om trafikken, som er
Vi omdeler ikke til postkasser med
det lyseblå nej-tak mærke.
meget aktuel for Nordhavns beboere.
”Vi vil meget gerne tale med beboerne om, hvad de selv kan gøre, hvis de er utrygge ved trafikken. Der
eksempel
”Bestil en
betjent”, som vi kan
tale med dem om. Det er ikke
Hvis du eller din nabo ikke får avisen,
kaner iforhjælpe
osordningen
ved at bede
ejendommens
bestyrelse
sikkert, vi kan løse problemerne på stedet, men vi kan have en god dialog om, hvordan vi øger
eller administrationskontor om at give
Nordhavn
Avis
at komme ind med avisen.
trygheden
i Nordhavn”
sigerlov
Jonastil
Wybrandt.
Den mobile politistation er en kassevogn, men den er en politibil ligesom alle andre, så hvis nogen
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
– små som store – har lyst til at se lidt blå blink, er der også mulighed for det på dagen. Uanset om
besøget i Nordhavn bliver en publikumsattraktion eller ej, vil nærpolitiet gentage initiativet ved en
senere lejlighed. (Foto: Københavns Politi). MAV		

Får din
nabo
avisen?

c

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.
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Fodbold og kunst i omklædningsrum nr. 6
Hvordan fortolker samtidskunsten beskidt spil, offside eller en falsk nier? Kan kunsten lave tunnel på fodboldkulturen - eller måske lære af den - og omvendt?
Det spørger 11 samtidskunstnere om på Skjold Contemporarys udstilling 'Fodboldens Vokabularium'.
• Historisk set har samtidskunsten og fodboldkulturen
ikke haft meget med hinanden
at gøre. Kunsten ses ofte som
elitær, svær tilgængelig og højt
placeret på piedestalen. Modsat opfattes fodboldkulturen
som lavkultur, men med en
bredere folkelig appel.
I gruppeudstillingen Fodboldens vokabularium på Skjold
Contemporary
undersøger
11 samtidskunstnere gennem
11 værker almene ord og udtryk fra fodboldens verden.
Udstillingen ønsker at bygge
bro mellem samtidskunsten
og fodboldkulturen og derved
være med til at åbne øjnene for
kvaliteter i begge lejre.
De 11 kunstnere som har
lavet Fodboldens vokabu-

larium er Biba Fibiger, Frank
Altschul Jensen, Jacob Borges, Jakob Ørsted, Kristoffer
Akselbo, Lars Bent Petersen,
Lise Nørholm, Mette Høyen
Andersen, Peter Højbjerg,
Thorgej Steen Hansen og Ulla
Hvejsel.
Skjold Contemporary har
hjemmebane i omklædningsrum nr. 6 på Østerbro Stadion.
Udstillingsstedet er lavet af
Boldklubben Skjold. som herfra vil vise kunstneriske initiativer underlagt benspænd fra
fodboldens verden.
Fodboldens
Vokabularium.
Fernisering: fredag 29. november kl. 17-20. Skjold Contemporary. P. H. Lings Allé 10, 2100
Copenhagen. Til ferniseringen
spiller bandet Bongvand.

KULTUR I BYEN
Af Elisabth Frank-Rasmussen
Bogforums debutantpris 2019
Til BogForums debutantpris var der i år 46 indstillede værker
og 5 nominerede, men vinderen af det store og vidtfavnende felt
blev Amalie Langballe med romanen 'forsvindingsnumre'. Bogen indkredser en ung kvindes sorg og liv, efter hun har mistet
sin mor. Amalie Langballe skulle i starten sende fem sider om
ugen til sit forlag, Lindhardt & Ringhof, indtil hun havde skrevet
35 sider, og de var klar til at give hende en kontrakt. Sidste sommer, da bogen var ved at være færdig, tog hun ofte ned til vandet
i Nordhavn, tæt på hvor hun bor, for at bade og redigere teksten.
"'forsvindingsnumre' er en rå sorgskildring. Den er et illusionsløst samtidsportræt af en ung kvinde...."I virkelighedens verden
sætter døden en stopper for alt, men i litteraturen kan alt lade sig
gøre og alt blive levende. Sådan er det også i 'forsvindingsnumre',
hvor en voodoodukke pludselig begynder at tale, og jagten på
en uddød fugleart i det nordligste Norge sætter ind. Sådan kan
verden lukke og åbne sig for os hele tiden. Sådan kan god litteratur, som den Langballe skriver, vise os det", slkrev Debutantprisens jury i sin motivation. Med prisen følger 50.000 kr.

Når isen smelter
På Nordaltlantens Brygge ligger et nordisk hus, et kulturcenter,
der drives i samarbejde mellem Danmark, Island, Grønland og
Færøerne.
Her vises for øjeblikket udstillingen ”Isen er usikker”, en fotografisk dokumentation af, hvordan klimaforandringerne i Arktis griber ind i livsvaner og overlevelsesmuligheder.
De to fotografer, danske Carsten Egevang og islandske Ragnar
Axelsson, har i en lang årrække rejst i de allermest øde egne af
Grønland for gennem sort-hvide billeder at indfange den bjergtagende natur og de livsmuligheder, den giver – men over årene
er det ikke mindst blevet til en dokumentation af, hvordan kli-

maforandringerne æder sig ind på befolkningens eksistensgrundlag – en anskueliggørelse af klimakrisen, der taler for sig selv.
Udstillingen løber frem til 8.marts 2020.
www.nordatlantens.dk/da/udstillinger/2019

Sylfide for en dag
Har man lyst til fysisk udfoldelse kan det også lade sig gøre i
kulturel sammenhæng. På Det Kongelige Teater har man nemlig

indset værdien af at give mulighed for ikke blot at være tilskuer,
men også at prøve tingene af på egen krop. I forbindelse med
efterårets balletrepertoire tilbyder man Balletundervisning for
voksne.
Der danses til levende klaverledsagelse - tænk at få lov til at kaste
sig ud i dansetrin til f.eks. Tchaikovskys inciterende musik.
Og det bedste af det hele er, at der ikke kræves nogen forudsætninger.
Man skal nok ikke forvente at blive nogen sylfide fra dag 1, men
det er under alle omstændigheder en alternativ og kreativ metode
til at få rettet op på holdningen og strammet mavemusklerne. Så
man kan roligt som ren amatør springe ud i det!
Man kan tilmelde sig en enkelt lektion eller en hel sæson – der er
m.a.o. ikke noget forgjort ved at prøve det af, hvis man skulle ”gå
med en sylfide i maven”.
www.kglteater.dk/det-sker/sason-20192020
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Christmas party
• Family Club, Kultur Ø and
International House are pleased
to invite families with children
to kickstart a festive Christmas
season the Danish way at Øbro

Jagtvej Library. There will be
decorations, Christmas tree and
fun activities. At the Christmas
workshop, we'll start out by taking a little peek into the North
Pole when kids will do their

own Christmas decoration. After snacks its time to move those
little feet when Monkey KBH
will make sure we end the day
on a "high" note.
There will be cookies and elder-

flower cordial for those who desire it. The event is open for all
but suitable for the age of 4-10.
Øbro Jagtvej Library, Children's
Section Ground Floor. Saturday
7th of December 10:00 -13:00.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Filmskolens rektor
træder tilbage efter pres

Der er gang i den på Den Danske Filmskole på Christianshavn. I flere år har der været optræk til ballade, efter at det blev besluttet af rektor Vinca Wiedemann - for at følge fælles-europæiske standarder
- at lave skolen om fra en fireårig kunstskoleuddannelse til en femårig uddannelse med akademisk forbillede.
Nu er ændringerne fuldbyrdet, og ifølge Filmmagasinet Ekko har elever meget sjældent et kamera
i hånden. Til gengæld har de masser af teoretiske
bøger i tasken. Det fik for nyligt eleverne, der vil
lave film og ikke læse om dem, til at barrikadere
filmskolen og kræve rektor afsat. Mere end 200 folk
i filmbranchen som filminstruktøren Jørgen Leth,
skuespilleren Iben Hjejle og Zentropa-produceren
Vibeke Windeløv støttede eleverne. Balladen kulminerede, da Vinca Wiedemann under mystiske
omstændigheder hjemsendte en af skolens helt store
åndspersoner, lederen af den dokumentariske linje,
Arne Bro. Men nu er Vinca Wiedemann trådt tilbage efter fælles aftale med Kulturministeriet.
Hun har siddet på posten som rektor siden marts
2014. Den tidligere direktør for filmfonden FilmFyn, Bo Damgaard, bliver midlertidig rektor. Den
Danske Filmskole har eksisteret siden 1966.

Stoffer, poesi og erotiske sange
Titel: Marianne og Leonard: Words of Love. Instruktør: Nick Broomfield. Skuespillere: Leonard Cohen, Marianne Ihlen,
Judy Collins, Ron Cornelius. Varighed: 102 minutter. Premiere: 14. november.

Ny dokumentar om sangeren Leonard Cohen og hans norske muse Marianne romantiserer de vilde 60’ere med fri sex,
syre i den græske sol og et drømmende kulturliv.
• “På et givent tidspunkt i historien var kønnene enige om
sex.”

Sådan lyder det fra en af dokumentarens mange kommentatorer, der taler til kameraet i 'Marianne og Leonard:
Words of Love'.
Tidsbilleder af 60’erne fylder meget i filmen, der tager
udgangspunkt i den græske
middelhavsø Hydra og Leonard Cohens møde med Marianne Ihlen, der formede den
verdensberømte sanger.
Det var på solrige Hydra,
han skrev bøger uafbrudt på
speed og syre, og her han badede nøgen og drak sig fuld i
rødvin med hans muse, norske Marianne Ihlen, der inspirerede sange som 'So long,
Marianne' og 'Bird on A Wire'
på det inderlige debutalbum
'Songs of Leonard Cohen' fra
1967.

De to mødte hinanden på øen
i begyndelsen af 60’erne, hvor
Marianne levede med sin søn
efter et forlist ægteskab, og
Leonard Cohen var stukket
af fra overklassefamilien i
Canada og nu forsøgte at slå
igennem som forfatter.
Filmen er fortalt gennem
kommentatorer som Leonard
Cohens sessionsmusiker Ron
Cornelius og folk-sangeren
Judy Collins, blandet med
kornede filmoptagelser fra
60’erne. Med Cohen-optrædener, græske feriebilleder
og nøgne hippier i en fed tid,
der snart skulle få Cohen til at
springe ud som sanger.
For ikke meget havde Cohen hørt om Bob Dylan og
de nye vinde med blomster i
håret, da han vendte hjem til
Canada og afprøvede sig som
sanger, hurtigt fik succes og
vendte ryggen til Hydra og
musen Marianne. Og fandt
en ny kvinde i Suzanne, som

også blev navnet på et hit.
Dokumentarens fortælling
giver et inspirerende indblik i Cohens liv og er fuld
af drømme om en mere frigjort tilværelse. Tilsat krydrede anekdoter som dengang
Cohen mødte Janis Joplin på
Chelsea Hotel i New York,
og hun gav ham “head”, som
Cohen erotisk synger i Chelsea Hotel. Cohens depression
bliver også vendt, men ærgerligt nok får vi ikke lov at høre
bare et af Cohens numre i
fuld længde.
Fortællingen fortaber sig i
stedet. Kommentatorerne får
lidt for lang snor og mere end
en håndfuld gange får vi at
vide, at de tog syre, at Cohen
elskede kvinder, og mange
af dem, og at de gik nøgne
rundt.
Instruktør Nick Broomfield
står bag en lang række dokumentarer som 'Kurt & Courtney' om parret Kurt Cobain

og Courtney Love, hvor der
spekuleres i, om Cobain blev
myrdet. Han står også bag
'Biggie & Tupac' om de to rappere, som begge blev myrdet.
Skurken i den konspiratoriske dokumentar er den kriminelle musikproducer Suge
Knight, der lige nu sidder i
fængsel for at have dræbt en
mand med sin bil.
Præmissen i nærværende dokumentar er knap så skandaløs. Her bliver Marianne som
muse gjort til Cohens store
inspirationskilde, en kunstner må jo have en muse, og
selvom det måske er sandt,
er det heller ikke mere end en
(uskyldig) påstand.
Til gengæld er det tårevækkende at følge deres liv hver
for sig gennem årtierne for til
sidst, i perioden før de begge
døde omtrent samtidig, finder
sammen igen i gensidig forsoning.
Anders Højberg Kamp

Serie om Ringenes Herre
er på trapperne

Amazon går for alvor til serien for tiden. De har
haft kunstnerisk succes med Philip K. Dick-filmatiseringen 'The Man in the High Castle', grint med
komediedramaet 'The Marvelous Mrs. Maisel' og
satset med Nicolas Winding Refns hårdkogte kunstkrimi 'To Old to Die Young'. Og mon ikke de vinder
flere abonnenter med den nye Ringenes Herre-serie,
som bliver verdens dyreste, og som der netop nu er
annonceret en sæson mere af. Serien kommer til at
foregå i tiden langt før Peter Jacksons berømte filmtrilogi, og optagelserne skulle begynde i 2020. Der
rygtes om planlagte fem sæsoner indtil videre.

Joker 2 på vej

Filmen Joker har været en kæmpe succes. Både
kunstnerisk med fremragende anmeldelser og kommercielt med en milliard dollar i omsætning for
en film, der “kun” kostede 62,5 millioner dollar at
producere. Nu har Warner Bros. offentgjort, at der
kommer en toer. Todd Phillips har sagt ja og Joaquin Phoenix har sagt ja.
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Let's talk
• Culture Østerbro Network
invites you to join us at Østerbro Library for the Let's Talk
Conversation Group.
Are you new to the city, or just

looking to meet people from
all cultures come and join
us for a fun and interesting
evening where we get to know
each other and chat about
anything and everything.

We meet at 16.00 in the conference room (close to information counter) where Lina our
volunteer host will be there.

Let´s Talk Conversation Group.
Saturday 30. november 2019
at 16.00-18.00. Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds
Allé 19.

Bor du i Nordhavn? Sådan rigtigt?
Ordveksling med ny veninde:
“Hej Tanny. Bor du i Nordhavn? Så at du havde flere billeder derfra på din profil”
Mig: “Tæt på! Dem som bor der siger nej, alle andre siger ja. Jeg bor på Amerika Plads. Hvor bor du?”
Ny veninde: “Hahaha, ja okay, jeg bor i Nordhavn, på Göteborg Plads. Så hvis du har lyst til at trille en tur med barnevognen en dag må du sige til”

Af Tanny Por
• Hejsa. Jeg hedder Tanny og
jeg bor på Amerika Plads. Ikke
Nordhavn. Ikke 2150, men
2100, hvis man skal være præcis. Lige over grænsen.
Jeg havde denne sjove samtale
for nogle uger siden, fordi jeg
lige var blevet FB-venner med
en mor, som jeg går til babysvømning med. En veninde
som er en 'rigtig' nordhavner.
Denne samtale fik mig til at
tænke på, hvor jeg bor. Bor
jeg på Østerbro? På Amerika
Plads? i Nordhavn? Eller i
KBH K?
Nogle togskinner eller et postnummer kan virkeligt ændre,
hvordan et område føles.
Mange af jer kender sikkert
ikke Amerika Plads. Det er
ikke overraskende, for området har ikke en stærk identitet. Lad mig introducere vores
omgivelser. Navnet stammer
fra den første halvdel af det
20. århundrede, hvor danskerne tog skibet til New York

for at begynde et nyt liv. Hele
området er en del af Søndre
Frihavn. Her er både lidt gammelt og lidt nyt, erhverv og
familier, og så elsker jeg, at vi
er et sammenrend af danskere
og internationale, hvilket skaber et åbent imødekommende
naboskab. Og så har vi drager
med røde øjne som gadelamper.
Vi bor klemt inde som en lille
ø mellem Kastellet, Langelinie, Indre By og Nordhavn.
Officielt hører vi ikke sammen
med Nordhavn, men er en del
af Østerbro.
Det skal jeg forklare mine venner og mine nye bekendtskaber hele tiden.
Min danskunderviser mener,
at Amerika Plads er Nordhavn. Han synes, at det er et
nyt byggeområde, med høje
bygninger som er meget mere
moderne end ‘gamle Østerbro’.
Den gamle stemning kan man
opleve når man går under tunnelen som er en små 10 minutters gang væk.
Bortset fra det, kan man godt
sige, at vi har noget tilfælles
med Nordhavn.

Vi savner lidt flere grønne områder, vi er en del af Københavns gamle nordlige havn og
hopper i vandet fra vores egen
kaj, og vi modtager også Nordhavn Avis!
Men er alle områder i Nordhavn 'lige'?
I nogles øjne er selv Marmorbyen ikke Nordhavn. Engang
sagde en veninde med glimt
i øjet, at dem som bor på den
anden side af vandet ikke bor i
det rigtige Nordhavn. Hun bor
selvfølgelig på den rigtige side.
Det var en joke. Men alligevel
ikke. Marmorbyen, du kæmper også for at blive accepteret
blandt dine egne!
Selvom det er stadig diskuteret hvor Nordhavns grænse
går, er det ret imponerede, at
Nordhavn allerede har udviklet en identitet og fået et ry på
så kort tid.
Måske er det også værdierne,
som binder et sted sammen.
Der er mange meget engagerede beboere i Nordhavn, som
kæmper for deres bydel, det
rigtige miljø og bæredygtighed. Området har spændende
testprojekter med alt fra brug

af saltvand i toiletterne, til
selvkørende elektriske busser
og flydende aktivitetshus.
Jeg kunne ønsker flere ildsjæle
på Amerika Plads! men faktisk begynder der også at ske
ret så fede ting her. Salon du
Nord laver forskellige events
og er begyndt at tilbyde gratis
yoga og meditation til alle, og
Distinto inviterer til vinsmagning.
Nåh, men hvad skal jeg svare
til spørgsmålet om, hvor jeg
bor?
Det er både og. Vi er bestemt
ikke 100% Nordhavn, da vi har
forskellige postnumre, men vi
har meget til fælles. Og vi hører heller ikke rigtigt sammen
med det gamle Østerbro, da vi
er afskåret af togskinnerne.
Vi bor på kanten af mange
spændende områder, inklusiv
indre by, som gør livet interessant.
Vi er Amerika Plads, som ligger dejligt i midten af det hele,
men uden nogen særlig stærk
identitet.

About the author:
Tanny Por moved to Copenhagen in 2017 and lives in
Amerika Plads. She finally has
the time to discover the city and
its localhoods while on maternity leave. She has two kids and
is always on the search for new
friends with common interests.
A marketing and communication professional hailing from
Australia, she works in developing Greenland as a tourist

destination (where she ended up
living for nearly five years just
before Copenhagen, kind of by
accident). She can't really tell
a great wine from a good one;
wonders why everyone around
her runs marathons; and likes
to have a life that revolves more
than just around her kids. She
forgets winters are dark when
summers are bright, and that's
probably how she swings life in
general.

Er alle områder i Nordhavn 'lige'? I nogles øjne er selv Marmorbyen
ikke Nordhavn.

Voxpop: Hvor går grænsen for Nordhavn?
Nordhavn Avis uddeles i hele Nordhavn – og lidt til. For et er hvor postvæsnet synes, grænsen går. Et andet er hvor folk føler sig som en del af Nordhavn. Hvad synes de omkring Amerika Plads?
Af Marie Varming

Klaus, indehaver af Velo House, Amerika Plads
Det her ER Nordhavn, og det er også derfor, jeg kalder mig hele Nordhavns cykelbutik. Jeg ved godt, at der er andre cykelbutikker, men de
varer ikke ved. Jeg synes, Nordhavns grænse går ved Lagkagehuset i den
ene ende og PFA-krydset i den anden.

Jeanette, bor på Amerika Plads
Jeg synes, det er både/og. Men jeg synes faktisk ikke, det er en del af
Nordhavn, nu du spørger. Jeg har boet her ude i 13 år, hvilket er længe
inden Nordhavn blev bygget. Når folk spørger, hvor jeg bor, plejer jeg
at sige ”Østerbro”.

Lise, arbejder på Dampfærgevej
Jeg synes, vi ligger i Nordhavn, selv om jeg kan forstå, at postnummeret
ikke er Nordhavn. Men vi ligger afsides herude, ligesom resten af Nordhavn gør, så det føles ikke som en del af Østerbro. Mange tror, at det er
Nordhavn, så det ville give god mening, hvis det var.

November Poem
• Else Togo Trust writes to us:
"My winter mantra for November has for many years
been this very old No-poem
by Thomas Hood (1799-1845).

Let's say goodbye to November
with these versatile no-words
from 1844:
No sun – no moon!
No morn – no noon –

No dawn – no dusk – no proper
time of day.
No warmth, no cheerfulness,
no healthful ease,
No comfortable feel in any
member –

No shade, no shine, no butterflies, no bees,
No fruits, no flowers, no leaves,
no birds! –
November!

"Vil nogen bytte en vagt? Please!"
Min intention om venlig imødekommenhed er slået komplet fejl. Håndværkere og installatører flygter fra matriklen.

Af
Louise Raaschou

• Jeg har lagt mærke til, at
de er begyndt at takke nej
til kaffe. Eller også har de
ikke brug for mere end ”en
halv kop, bare bitte lille.
Faktisk kun en bundskjuler
. . .”
Det er diverse håndværkere
og installatører, jeg mener.
For eksempel de, der kommer med opvaskemaskine
eller komfur. Som både
skal installere det nye og
tage det gamle med, og
som derfor skal opholde sig
på matriklen et stykke tid.
Rigelig tid til en kop mokka
i hvert fald.
Eller et glas vand, måske?
Men jeg har, som sagt,
bidt mærke i, at mit tilbud
oftere og oftere bliver afslået. Høfligt, naturligvis:
De har liiiiiige indtaget en
hel masse i bilen. Det er for
tidligt/for sent på dagen til
kaffe. Og vand, puha, det
går slet ikke, de mangler
stadig tre leverancer. Det er
jo også tirsdag eftermiddag,
så ellers mange tak (???)
De må have deres eget, interne branche-intranet. Et
site, hvor de deler erfaringer og advarer hinanden
om problemer. Inklusiv en
særlig liste over pain in the
ass kunder: Ham, der har

en udadreagerende pitbull,
som er ekstra mistroisk
overfor
håndværkere.
Familien, der altid lyver
om antallet af trapper, lortet skal slæbes op ad. Den
gamle dame, som forventer,
at et hvert hårde hvidevare produkt snildt kan
listes forbi de mandshøje
søjler af gamle aviser, og
som derfor ikke flytter så
meget som en søndagssek-

gøre et godt indtryk, at jeg
går helt i selvsving. Også
sidst med det nye komfur.
Som vanligt stod jeg klar,
allerede ude ved havelågen,
med imødekommende velkomsthilsner, som jeg råbte
for at overdøve hysteriske
chihuahua. (Sommetider
lykkes det mig også at vinke, men ikke altid, fordi
jeg samtidig skal fiksere
åndssvage hund, der går

"Mens nye komfur blev sluttet til, kom
Flemming (eller Niels) til at nikke hen
mod fugleburet og mumle noget høfligt.
Lynhurtigt greb jeg chancen: Begge fik
hele den fantastiske historie om, hvordan vi selv har avlet den ene undulat,
det eneste æg ud af syv, der klækkede.
Og hvordan jeg SÅ det ske..."

tion. Og så er der hende,
som aldrig har afmonteret,
slukket for el og gjort klar
i forvejen - som der ellers
ty-de-ligt står i leveringsbetingelserne. Som snakkesnakke-snakker og ikke er
til at arbejde i fred for. Og
som i øvrigt også har en af
de der røvirriterende små
tæppetisser-hunde, der japper konstant og hele tiden
er i vejen. Det kunne godt
være mig.
Af en eller anden grund er
jeg nemlig så ivrig efter at

i besærker angrebsmode,
fra det øjeblik en varevogn
parkerer ude på vejen.)
På vej hen til hoveddør var
det åbenbart også meget
vigtigt for mig at indvie
Flemming og Niels fra Elgiganten om de medfødte - og
umulige at overhøre - karakteristika for min hunds
race. Og samtidig forsikre
dem om, at de tomme pantflasker, man kan se liggende hulter til bulter under
terrassen, altså kun havde
ligget der siden i lørdags,

Medium
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You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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Previous solution - Easy

5
7
1
4 9

1

Da både komfur og mænd
var kommet ind i køkken, var Flemming og
Niels allerede begyndt at
se lidt trætte ud. Også selv
om jeg på den meget korte
strækning mellem entré og
køkken havde galopperet
rundt og fjernet alle forhindringer som en anden
førstefejer på curlinglandsholdet. Ingen af de to blev
synligt opfriskede ved synet af mit gamle komfur, der
stod der, hvor det altid har
stået, komplet med alle ovnplader og sluttet til elektriciteten. Det skulle jo ligesom
være ordnet, inden de kom,
fik jeg at vide. Eller noget i
den retning, jeg kunne ikke
høre, præcis hvad der blev
sagt over hunds skingre tilstedeværelse, men det var i
hvert fald tydeligt, at jeg på
en eller anden måde ikke
havde opfyldt min del. Jeg
forsøgte at blafre med øjenvipperne, (ikke særligt vel-

Mens nye komfur blev
sluttet til, kom Flemming
(eller Niels) til at nikke hen
mod fugleburet og mumle
noget høfligt. Lynhurtigt
greb jeg chancen: Begge
fik hele den fantastiske historie om, hvordan vi selv
har avlet den ene undulat,
det eneste æg ud af syv, der
klækkede. Og hvordan jeg
SÅ det ske. Jeg har senere
flyt-tet fotos og film fra mobil til computer, men det
var også den eneste grund
til, at både Flemming og
Niels måtte gå glip af det
uredigerede klip med fuglefødslen live. I stedet tilbød

jeg dem en kop kaffe. Som
de takkede nej til. Det gamle komfur blev kastet op på
sækkevognen, hvorefter de
to mænd løftede både vogn
og komfur mellem sig og
nærmest småløb ud gennem havelågen. Jeps. Jeg er
på listen.

Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 18 og 12 år
samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue
skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og
til møder på skolen siger hun
ofte det forkerte. Til gengæld
bliver hun lidt for besoffen til
forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie og
har aldrig postet billeder af
friske buketter fra haven eller
hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun.
Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua
samt to hysteriske undulater,
og nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun deler
drengene med deres fædre.
Jeps. Dem er der også to af.

SUDOKU
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4

Men man vil jo så nødig
ligne en sjuske. Eller en
egoist, for den sags skyld;
sådan en, der er ligeglad
med andres job, når de nu
kommer slæber for en. Så
mens den automatiske sækkevogn trin for trin hev mit
nye komfur op ad trappen,
huskede jeg også lige at
spørge interesseret til mekanismen.

lykket, de er meget lyse. Og
korte), mens jeg forklarede,
at jeg ”bor helt alene, og
jeg ved slet ikke, hvordan
man gør sådan noget. . .”,
hvilket var mere vellykket,
og således formildede påtog
Flemming og Niels sig min
opgave.
De satte endda lidt ekstra
tid af, så jeg kunne fjerne
det værste snavs, der havde
hobet sig op bag komfur.
Der var ret meget, og det
var ret ulækkert, og det
dulmede overhovedet ikke
min i forvejen opkørte
sindstilstand: Nu fik de to
montører måske alligevel
ikke et positivt indtryk?
Det skulle da kun være,
fordi chihuahua holdt kæft i
de syv minutter, det tog den
at æde stegefedt, madrester
og snaskenullermænd med
et ukendt antal år på bagen.
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Very Hard
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How to beat Str8ts –
Like Sudoku, no single number can
repeat in any row or column. But...
rows and columns are divided by black
squares into compartments. These
need to be filled in with numbers that
complete a ‘straight’. A straight is a set
of numbers with no gaps but can be in
any order, eg [4,2,3,5]. Clues in black
cells remove that number as an option
in that row and column, and are not part
of any straight. Glance at the solution to
The solutions will be published here in the next issue.
see how ‘straights’ are formed.

6

6

Previous solution - Tough

5
8 9
9 3

4
1

© 2019 Syndicated Puzzles

STR8TS

selv om det var så meget
løgn, og de har ligget der
siden foråret.
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To complete Sudoku, fill the
board by entering numbers 1 to 9
such that each row, column and
3x3 box contains every number
uniquely.
For many strategies, hints and
tips, visit www.sudokuwiki.org
If you like Str8ts check out our
books, iPhone/iPad Apps and
much more on our store.

.
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Din lokale liebhavermægler bor hos dig !
Fortjener din lejlighed lidt mere end en traditionel kædemægler kan
tilbyde dig, så er KAAS & MARKSØ det helt rigtige valg.
Vi er en uafhængig liebhavermægler med mange års erfaring i vores
Lokalområde fra Langelinie Allé til Nordhavn.
Du skal forvente lidt mere af os. Vi gør os nemlig godt gammeldags
umage, og sætter en ære i at få den bedste pris hjem til dig, når du skal
sælge din bolig.

Fra Langelinie Allé til Nordhavn
.

