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Tunnelfabrikken skal /4 Vanina fra Argentina /8 Is Nordhavn actually
indeholde... ALT
er Nordhavns sanger
kid friendly?

Sidste tirsdag var der informationsmøde
om Tunnelfabrikken i Nordhavn. Projektselskabet fortalte, hvad der skal gøres ved
og være i den gigantiske hal. Det er ikke
småting: kulturpark, startups, virksomheder der arbejder med for eksempel byudvikling og madspild, fabrication labs,
sport, mad, spisehus, urbant landbrug,
studerende, legepladser, kunst, kultur, innovation, events og detailhandel.

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

/5

"Besides green spaces and more safe carfree zones, I’m dreaming of baby bio and
a children’s movie club at the new cinema
house; a shallow, kid-friendly basin area in
the harbour bath; and of course, that pearl of a restaurant that offers “family friendly fine dining”. Tanny Por writes about
Nordhavn as a kid-friendly City.

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
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Istid åbner vintercafé i Nordhavn
Det er ikke kun om sommeren, det er istid. Det mener de to kvinder bag Istid på Göteborg Plads. De har nu varme retter på menuen.
Af Marie Varming
• De to is-kvinder Anniken og
Nina har kun prøvet at drive
isbutik om sommeren. Det
foregår i Jægersborggade, hvor
de gennem fem år har drevet
Istid. Men da de i sommer
flyttede ind i Nordhavn, var
det under løfte om, at de også
ville holde åbent om vinteren.
Derfor har de nu udvidet menukortet, så der også er chili
sin carne, græskarsuppe og
corn chowder på menuen.
Nitrogenfrossen feta-sne
Men når man er to nitrogennørder, som til dagligt laver
is ved at overhælde flydende
is-base med flydende nitrogen, så den bliver cremet og
fast i konsistensen, laver man
ikke bare en kedelig græskarsuppe. Nææ, græskarsuppen
hos Istid er monteret med
en sky af nitrogenfrosset kokosmælk og overstrøet med
græskarkerner og basilikum.
Chili sin carne har fået en top
af nitrogenfrossen feta-sne, og
frosne popcorn har – naturligvis – også fundet vej til cafeens
vintermenu.
”Vi har prøvet at finde et

koncept, der passer til os. Vi
laver is af flydende nitrogen,
og i vores vinterkøkken vil vi
gerne blande det varme og det
kolde,” siger Anniken Sand og
henviser til stedets vinterdessert, baked alaska, hvor den
kolde is får selskab af varm
marengs på toppen.
Kaospiloter skærer ingen
hjørner
Begge kvinder er 34 år og uddannet kaospiloter. De har ingen hverken kokkeuddannelse
eller designbaggrund, men det
hele får de hjælp til. Blandt andet til vintermenukortet, som
en tysk kok har givet dem input til.
Ved siden af det hele laver de
events og catering, hvilket de
håber, der kommer mere af
i Nordhavn, hvor vinteren i
en isbutik er noget stille. Det
skyldes også, at folk lige skal
have øjnene op for nitrogenisens kvaliteter.
”Der er mange, der kommer
her med børn, fordi det er en
visuel oplevelse. Men vi vil
gerne forklare de lokale, at vi
er mere end det. Vi laver alt
fra bunden, og vi skærer ingen
hjørner,” siger Nina Berg.
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ZARIHS BY CHRIS
RINGLAND

KUBLER
PINOT GRIS

BORSAO
BOLE

VON OTHEGRAVEN
VO RIESLING
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75 cl
pris pr. liter 185,33

75 cl
Pris pr. liter 172,-

75 cl
Pris pr. liter 106,60
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75 cl
Pris pr. liter 133,27
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JULESMAGNING FREDAG OG LØRDAG FRA KL. 15-18. KIG FORBI OG SMAG PÅ MERE END 40 OPLAGTE VINE TIL ALLE JULENS BEGIVENHEDER.

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 29. OKTOBER - 4. NOVEMBER 2019.
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Helt ny skolestruktur på vej
• Børne- og Ungdomsudvalget
i Københavns Kommune har
9. oktober vedtaget, at Nordhavns kommende folkeskoler
bliver nogle af de første, som

skal fungere under en helt ny
skolestruktur i kommunen.
En ekstern undersøgelse fra
Rambøll har anbefalet at kommunen etablerer flere skolesamarbejder, hvor skolerne

opdeles i indskolings- og
udskolingsenheder. Skolerne
skal evt. have fælles ledelse og
fælles skoledistrikt. Udvalget
besluttede, at forvaltningen
skal være klar med en plan

for ny skolestruktueri 2021.
Skolen på Levantkaj er under
planlægning med forventet
ibrugtagning i 2027. Der forventes at blive bygget i alt tre
skoler i Nordhavn i fremtiden.

Illustration af Skudehavnsområdet, hvor skolen bygges. (Entasis).

Tunnelfabrikken skal indeholde …. alt
Sidste tirsdag var der informationsmøde om Tunnelfabrikken i Nordhavn. Projektselskabet, som ejer stedet, fortalte hvad der skal gøres ved og være i den gigantiske hal. Det er ikke
småting.
Af Marie Varming
• Det var en interimistisk scene af rå paller, der tog i mod By
& Havns administrerende direktør, Anne Skovbro, da hun
sidste tirsdag bød velkommen
til informationsmøde i Tunnelfabrikken. Omkring halvanden hundrede mennesker
havde fundet vej til Tunnelfabrikken midt i Nordhavn for
at høre, hvad der egentlig skal
ske med bygningen og området omkring den.
Oprindeligt blev Tunnelfabrikken, som består af Armeringshallen og Støbehallen,
lavet til at huse Øresundstunnelelementerne, mens de blev
bygget, men siden 90’erne
har det primært været ”opbevaring af større effekter” og
filmkulisser, som de 70.000
kvadratmeter har kunnet bruges til. Men det skal der laves
om på.
”Tunnelfabrikken skal være
for alle københavnere - ikke
kun for dem fra Nordhavn.
Det skal være et bykvarter
mellem naturen og det beboede Sandkaj-område,” sagde
Anne Skovbro.
24 meter til taget
Tunnelfabrikken er ejet af et
trekløver bestående af By &
Havn, NREP (som er en privat
virksomhed, der blandt andet
står for at udleje butikslokaler
i Nordhavn) og den private
virksomhed Unionkul. De tre
parter har lagt hovederne i
blød for at finde ud af, hvordan
Tunnelfabrikken bedst kommer området – og København
– til gavn i fremtiden.
Sikkert er det, at stålskellet-

tet, som holder bygningen
oppe i 24 meters højde, bliver
stående. Derudover er der et
større samarbejde i gang med
Rockwool om at isolere den
kolde bygning, så den bliver
beboelig. Der skal nemlig –
blandt andet - være etagebyggeri inden i, da der skal være
plads til 3-400 studieboliger
i selve fabrikken. De studerende kommer til at bo på
seks etager i den højeste ende
af Tunnelfabrikken. Men ikke
nok med det.
Hold nu fast. Tunnelfabrikken
skal indeholde: kulturpark,
startups, virksomheder, der
arbejder med for eksempel
byudvikling og madspild, fabrication labs (det der i gamle
dage var kendt som værksteder), sport, mad, et spisehus,
urbant landbrug, studerende,
legepladser for store og små.
Der skal være plads til kunst,
kultur, leg, innovation, events,
detailhandel.
”Det skal være et levende sted,
hvor det er relevant at komme
flere gange om måneden,”
sluttede Rasmus Nørgaard fra
NREP.
Cykelstier på vej
Han var næsten forpustet,
da han remsede op, hvad der
skulle være i den gigantiske
hal, som i dag ikke rummer ret
meget andet end vandpytter,
lidt køretøjer og verdens største 3D-printer, som Nordhavn
Avis tidligere har skrevet om.
Det var derfor et relevant
spørgsmål, som kom frem fra
starten, da der blev åbnet for
spørgsmål blandt de mange
fremmødte.
”Hvordan skal alle de menne-

Tunnelfabrikken skal indeholde: kulturpark, startups, virksomheder, der arbejder med for eksempel byudvikling og madspild, fabrication labs
(det der i gamle dage var kendt som værksteder), sport, mad, et spisehus, urbant landbrug, studerende, legepladser for store og små. Der skal være
plads til kunst, kultur, leg, innovation, events, detailhandel.

sker kommer herud,” spurgte
en dame forundret, da hun
havde set plancherne.
Heldigvis er Nordhavnsvejen
ved at blive forlænget med en
tunnel, og til februar er der cykelstier på vej til området, så
det er der råd for, oplyste By &
Havn.
I gang om bare et år
”Hold kæft hvor er I dygtige.
Jeg ville ønske, jeg skulle være
studerende herude,” sagde en
tilhører, mens Anne Skovbro
takkede.

”Den slags ros hører vi ikke så
tit,” måtte hun indrømme.
Der var naturligvis også
spørgsmål til tidshorisonten
for Tunnelfabrikken. Ejerkredsen regner med, at de står
med en lokalplan for området
om et års tid, og at de første
aktiviteter vil være i gang på
samme tid. Men en helt åben
og fungerende Tunnelfabrik
skal vi vente omkring tre år
på.
Hvem tjener pengene?
Der var også et spørgsmål om,

”Tunnelfabrikken skal være for alle københavnere - ikke
kun for dem fra Nordhavn. Det skal være et bykvarter mellem naturen og det beboede Sandkaj-område.”
Anne Skovbro, By & Havns administrerende direktør.

”Vi har givet hinanden håndslag på, at der skal være nogle
billige lejemål herude. Vi kommer ikke til at skrue huslejen
op. Ellers ville stedet jo bare blive ligesom alt muligt andet.”
Rasmus Nørgaard, medstifter og partner, NREP.

hvor pengene egentlig ryger
hen. De mange lejemål skal jo
have en kasse at betale til, men
det bliver til ejerne, Unionkul,
By & Havn og NREP. Hvis det
gav en lidt nervøs flytten på
de til lejligheden opstillede
klapstole i Tunnelfabrikken,
kunne Rasmus Nørgaard fra
NREP berolige sit publikum.
”Bare fordi man er en privat
aktør, behøver man ikke gå
efter den sidste krone. Vi har
givet hinanden håndslag på,
at der skal være nogle billige
lejemål herude. Vi kommer

ikke til at skrue huslejen op.
Ellers ville stedet jo bare blive
ligesom alt muligt andet,” forklarede han.
Efter oplæg og spørgsmål
blev publikum inddelt i fire
grupper, som blev sendt ud
for at besøge fire poster. De
omhandlede henholdsvis stedets historie og visioner for
Armeringshallen, visioner for
Støbehallen, visioner for udearealer og visioner for bæredygtighed. Her fortsatte spørgelysten.

31. oktober 2019
Åbent skib på tysk fregat
• Tysklands ambassade i Danmark, som bor på Göteborg
Plads, oplyser at der på søndag
er Åbent Skib på fregatten F125
- BADEN-WÜRTTEMBERG

mellem kl. 10 og 14 på Nordre
Toldbod.
F125 er den tyske flådes mest
moderne fregat, som udmærker
sig ved en usædvanlig lang indsatstid på op til to år uden stop

på værftet, og en besætning på
kun 120 mænd og kvinder. F125
er beregnet til taktisk understøttelse af styrker på landjorden, til beskyttelse mod asymmetriske trusler som terror og

pirater samt rekognoscering,
evakuering og anden støtte
under komplicerede missioner.
Skibets besætning glæder sig til
at hilse på nysgerrigere Københavnere.

New record year for cruises
Copenhagen is consolidating its position as Northern Europe’s major destination. This year’s contender is Visby, where the number of arrivals increased by 40 per cent.
• Cruise traffic has long been
one of the most expansive areas for Copenhagen Malmoe
Port (CMP). The 2019 season
is no exception. There was a
new all time high with 465 arrivals in Copenhagen, Visby
and Malmö.
Copenhagen is and remains
the largest destination. Not
just within CMP, but in
Northern Europe as a whole.
When the 2019 season finishes, the city will have received 350 arrivals. According to
a news alert on www.cmpport.
com.
Ever larger ships
During 2020, Copenhagen is
expected to receive about the
same number of arrivals as in
2019. The number of passengers will nevertheless increase

by about 100,000 as the ships
are getting larger. This means
that for the first time CMP is
expected to welcome one million passengers in Copenhagen alone.
In CMP, they are also very
pleased with the development
in Visby on the island Gotland, where the harbour had
100 arrivals. The year before it
was 70. The development will
continue in 2020 when Visby
will receive a total of 136 arrivals.
Sustainability issues
In May, CMP and 29 other
cruise destinations presented
a manifesto with the aim of reducing emissions in ports and
port cities in the Baltic region.
In parallel, environmental
management has developed in

Copenhagen.
”We now only use electricpowered forklifts on the quays and new technology has
made waste treatment more
efficient, cutting the amount
of transportation. These two
initiatives thus produce less
emissions,” Henrik Ahlkvist,
Head of Cruise & Ferries within CMP, reports.
Still, the ferries use their own
diesel engines to produce
energy when in harbour. The
owner of CMP is By & Havn,
the City & Port development
company in Copenhagen. Together with the Municipality
of Copenhagen, By & Havn is
working on a long term solution, that will provide the ships
with landbased electricity.

Is Nordhavn actually kid friendly?
“Watch out for the car!” I yell in a slightly higher than normal pitch at my daughter, who is racing ahead of me on her little Puky bike. My heart pounds heavily as a black Volkswagen
Polo passes her on Sandkaj just a tad too closely for my comfort.

By Tanny Por
• It’s totally in the car’s right to
do that, as the road is shared
space for both pedestrians and
vehicles. I’m happy that most
cars respect the speed limit too.
Still, I wish that I didn’t always
have to be on the lookout for
the well-being of my endlessly
curious wayward daughter.
I once read somewhere that
the original plan was to have
a completely car free zone in
the heart of Nordhavn, but I’m
not really sure why it changed.
And I know after the neighbour meeting with By&Havn
that nothing is going to change
anytime soon. However, that’s
the reality of the situation and
it makes this new part of Copenhagen just a notch less kid
friendly than it could be.
The Nordhavn I enjoy centres
mainly around Sandkaj and
Göteborg Plads. As an adult I
love the great quality restaurants which almost never need
booking, the increasing pastry and ice cream options, the
beautiful harbour bath, and
the sun-bathing and kayaking
opportunities. But as a mother
to a threenager and an infant,
I sometimes experience wary
parent syndrome.

It’s in the small things. Like, I
often sigh that most restaurants don’t provide changing
tables. Some don’t even offer
high chairs. Pss, I’ll let you in
on a secret! Families also want
to go out for a nice meal once
in awhile, and we eat earlier
than your usual clientele. There
is a business opportunity out
there for any restaurant willing
to accommodate us! I dream
of the day where a chef whips
up a restaurant concept which
is called “family friendly fine
dining”.
As for the amazingly swimmable harbour of Copenhagen, I have to actively nudge
my daughter away from the
water whenever she veers too
close to the edge. The last time
my father visited from Australia, he told me as we were
walking along Nordhavn’s
wooden promenades that he
was amazed that there were
no barriers to prevent people
falling into the water. If an accident occurred Down Under,
it would be the local council’s
liability to compensate the persons involved in any incident.
Even if Australians are not as
lawsuit trigger happy as Americans, the local authorities
would still want to negate the
risk of an accident and avoid
bad publicity. My husband
responded half-jokingly, “It
looks better this way without
barriers. Also, the worst that
can happen is our kid will fall

into the water and I’ll jump in
to pull her out”. That’s my husband. Ah well, in Denmark it is
all about the aesthetics, right?
Having played the role of the
shrew, I must say that my family and I are very happy to live
so closely to Nordhavn. There
is not one, but two fun playgrounds in the backyard (the
stunning Konditaget Lüders
being one of them). Plus it is
amazing how much a set of
large funny shaped stones in
a square can entertain kids of
all ages. Another surprising
source of entertainment for
kids is, believe it or not, Meny!
From the child sized trolleys to
the endless supply of sample
drinks and food available at
the supermarket, it is always a
pleasure paying a visit there.
Perhaps the most important
aspect about Nordhavn is the
engaged locals who make up
the community. Ending up in
notoriously heated neighbour
meetings. And hearty discussions in Facebook groups. I
have often read in the local
newspaper about the different
workshops and activities available for kids at Kulturhuset
or organised by enthusiastic
citizens. It’s fantastic that these
opportunities exist.
I know that there are working
groups whittling away to get
Nordhavn greener. That would
be amazing to have more green

spaces, more play areas, more
safe zones. I just hope that
when new businesses and new
developments are approved,
children and families are also
thought into the process. It’s
fair enough that a new island
might have ‘diverse residents’
due to the different sizes of
homes that will be for sale, but
hopefully these different residents will also be catered for.
Besides green spaces and more
safe car-free zones, I’m dreaming of baby bio and a children’s

movie club at the new cinema
house; a shallow, kid-friendly
basin area in the harbour bath;
and of course, that pearl of a
restaurant that offers “family
friendly fine dining”.
Tanny Por moved to Copenhagen in 2017 and lives on
Amerika Plads. Finally she 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 communica-

tion 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.

6/

KORT NYT

Kronløbsø med egen informationsvogn

Nyt om havnebusser

• Byggeriet af Kronløbsøen fylder meget i gadebilledet og påvirker alle, der bor eller arbejder nær
Kronløbsbassinet. Dialog med naboer, via infomailen på hjemmesiden www.kronløbsbassinet.dk
og velbesøgte nabomøder, vidner om, at der er en stor interesse for byggeriet. Nu har NCC taget et
nyt initiativ: en informationsvogn, hvor naboer og andre interesserede kan møde medarbejdere fra
Kronløbsøen, der kan fortælle om projektet.
"Hvordan bygger man en ø? Hvorfor larmer det? Og hvornår er I færdige? Disse spørgsmål m.fl.
vil vi med glæde besvare og uddybe", fortæller Mette Michelsen, der er senior administrativ chef i
NCC med ansvar for nabokommunikation på Kronløbsøprojektet.
Den gule informationsvogn åbnede 22. oktober og vognen bliver foreløbig holdende på Stubkaj nær
parkeringspladsen indtil december. Vognen har åbent to gange ugentligt: tirsdage mellem kl. 09.00
og 11.00 og igen onsdage fra kl. 15.30 til 17.30.

• Nordhavn for eldrevne havnebusser i 2021. Det skriver Magasinet KBH. I 2021 vil bussernes
rute blive forlænget til Orientkaj i Nordhavn, ligesom der vil blive etableret to nye stop ved Islands
Brygge Syd og Enghave Brygge.
I dag er stoppestederne: Nordre Toldbod - Holmen Nord - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det
Kongelige Bibliotek - Bryggebroen - Teglholmen. Fra årsskiftet bliver der dog 30-minutters drift i
hverdagene. Med hensyn til de eldrevne havnebusser, så indfases de fra februar til april næste år.
De nye busser kan desuden have kan have 80 passagerer med — det er 20 flere end dieselversionen.
Der er også blevet plads til otte cykler i stedet for fire. Foto: Arriva/Damen Shipyards.

BBC og The Guardian skriver om Lynetteholm

Fire Københavnerbænke er nu flyttet
• I september besluttede bestyrelsen i grundejerforeningen Århusgadekvarteret, at enkelte af de
nye Københavnerbænkene i området var placeret uhensigtsmæssigt og derfor skulle 'replaceres'.
nogle af de nye Københavnerbænke blevet rykket.
Københavnerbænken ved STAY Seaport er blevet nedtaget, fordi den var for lang i forhold til bedet.
Bænken bliver udskiftet med en kortere version.
Københavnerbænken foran Bar Uno er flyttet, fordi den stod på et skævt stykke af Sandkaj. Bænken er rykket hen på Göteborg Plads.
Københavnerbænken ved Legehavet (Bilbaogade og Antwerpengade) er flyttet, da den var placeret
bag legepladsens siddeplinte. Bænken er rykket ind på Legehavet.
Københavnerbænken ved Tingstedet står stadig ved Tingstedet, men den står nu mere hensigtsmæssigt i forhold til kunstværket Nordpilen. Det oplyser GFS Nordhavn på www.gfsnordhavn.dk
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• Onsdag aften 30. oktober var der høringsmøde om Lynetteholmen med 300 tilmeldte deltagere.
Interessen for den nye kunstige ø ud for Nordhavn er stor, også i udlandet. The Guardian har netop
offentliggjort en længere artikel med titlen ‘Could cities profit from protecting themselves against
rising seas?’ som bl.a. rummer et interview med By & Havns adm. direktør Anne Skovbro om
Lynetteholm, som er artiklens hovedemne. Artiklen inddrager også klimasikring fra andre steder
i verden – bl.a. arkitekt Bjarke Ingels plan for beskyttelse af New York. For få uger siden ramte
Lynetteholm også BBCs Worklife sektion, der i en større web feature med overskriften ’The new
island solving a Nordic housing crisis’ beskæftiger sig med nogle af Københavns udfordringer med
bl.a. stigende boligpriser i hovedstaden.
Artiklen handler om Lynetteholm i et bredere perspektiv og kommer omkring flere af formålene
med Lynetteholm planerne; klimasikring, mulighed for fortsat byudvikling i København som
modsvar mod den stigende befolkningsudvikling, prisstigninger og fortætning af byen samt Lynetteholms tilskud til at finansiere bedre kollektiv infrastruktur.

Nordhavnstunnel tæt på vedtagelse

Tilmeld
dig Nordhavn Avis'
• Om få år starter byggeriet af Nordhavnstunnelen. Første skridt er når Folketinget i begyndelsen
af næste år forventes at vedtage anlægsloven for Nordhavnstunnellen. Derefter kan Vejdirektoratet
nyhedsbrev
på www.nordhavn-avis.dk
starte med at projektere og anlægge tunnellen, som skal forlænge Nordhavns vej under Svanemøllehavnen og dukke op i Nordhavn ved Kattegatvej. Under anlægsarbejdet skal sejlerne i Svane-

Vimøllehavnen
sender et
par
gange om måneden.
have
en erstatningshavn,
som By & Havn anlægger ved Færgehavns Brygge ud til
Skudeløbet.
Erstatningshavnen
kan
være
Nemt at tilmelde og afmelde.klar i 2022/2023. Fire år senere, i 2027, er det planen at
Nordhavnstunnellen skal åbne.
Dine
oplysninger
videregives
ikke til nogen
som helst.
Det fremgår
af en indstilling
til Borgerrepræsentationen,
hvor kommuen
godkender samarbejdsaftalen om Nordhavnstunnellen mellem Københavns Kommune, staten og By & Havn. Nordhavnstunnellen vil gøre det muligt at byudvikle Ydre Nordhavn. Samtidig kan tunnellen være
første etape af den omdiskuterede havneringen, en ringvej øst om København.
c

Får din
nabo
avisen?

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

DIN ANNONCE HER?
_______
6 spalter x 365 mm
Introduktionspris1999,Excl. moms

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040
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Ny musik udspringer af et nyt liv i Nordhavn
Sidste år flyttede en argentinsk singer/songwriter til Nordhavn med sin familie. Nu udsender hun musik og drømmer om landevejen.
Af Marie Varming
• For halvandet år siden tog
Vanina Lion Hansen springet
fra den solrige storby Buenos
Aires til det forblæste Nordhavn.
Hun, hendes danske mand og
deres to børn skulle nu bo i
København, hvor han arbejder
som miljøingeniør.
"Han har intet med musik at
gøre," griner den 39-årige argentiner på engelsk med et
charmerende strejf af Sydamerika.
Det har Vanina til gengæld.
Som kunstner kalder hun sig
Lyonne, og hun er på nippet til
at udgive en sang – sin første
sang i Danmark – fortæller
hun på Original Coffee, hvor
Nordhavn Avis har sat hende i
stævne. Det er hendes yndlingscafe, for nogle gange har hun jo
brug for at komme ud af huset,
som hun siger.
Erfaring fra hjemlandet
Sangen hedder 'Rain of May',
og den er skrevet i den tid,
hvor hun lukkede døren til sit
fædreland og sagde goddag til
Danmark.
At skrive og udgive en sang var
ikke nyt for Lyonne. Hun har
udgivet en EP og et helt album
i Argentina, og hun drømmer
stadig om en karriere som
udøvende singer/songwriter.
Det skal 'Rain of May' bane vejen for.
Hun er dog ikke meget for at
beskrive stilen, for så kommer
den ned i en kasse, hvor den

måske ikke hører til, føler hun.
"Men det er nok en blanding
af jazz, funk og pop med elementer af soul," funderer hun.
"Det er i hvert fald ikke en
clean genre."
Som soundtracks til romaner
Tidligere har hun arbejdet
med sin musik ved at lade den
være soundtracks til forskellige
bøger. Det har været bøger af
Paul Auster og JD. Sallinger,
men 'Rain of May' hører ikke
til en bog. Snarere er det en
beskrivelse af hendes egen rejse.
"Den blev til på en sjov måde.
Jeg boede med min familie i
New York en periode sidste
år, inden vi kom til Danmark.
Der mødte jeg en bekendt,
som er dansk musiker. Han
gav mig alle sine kontakter i
den verden, så da jeg kom til
Danmark, vidste jeg, hvem jeg
skulle opsøge," forklarer hun.
Det blev produceren Peter
Iversen, og han lagde studie til
Lyonnes første single på dansk
grund. Den blev indspillet i
maj i år, og 1. november kan
man høre den på Spotify.
Dyrt at producere
Faktisk indspillede hun én til,
men den gemmer hun til udgivelse næste år, for det er dyrt
at være en uafhængig musiker i
Danmark.
"Man skal faktisk have et af de
store pladeselskaber, hvis man
ikke selv skal betale det hele.
Selv på de små selskaber betaler man, men jeg foretrækker
faktisk at have min kunstner-

iske frihed."
Det har hun fået, for i sidste
ende er det hende, der bestemmer over de to singler, selv om
Peter Iversen har været en god
sparringspartner.
"Jeg tænker på det som, at jeg
kom med skelettet til sangen,
og han klædte det på."
Drømmen om scenen
Vanina Lion Hansen er det,
man på engelsk kalder homemaker. Hun har bygget et hjem
op i en tom lejlighed (dengang der var havudsigt fra lejligheden, som hun bemærker
uden ærgrelse i stemmen – og
så alligevel).
Drømmer om turné
Hun sørger for, at børnene på
ni og 13 har det godt. Et traditionelt job på et kontor kunne
hun ikke drømme om, selv om
hun har en uddannelse fra Argentina inden for kommunikation.
"Sådan et job er som et fængsel for mig. Jeg har brug for
friheden til at skabe, og jeg vil
bestemme over min egen tid."
I stedet håber hun, at et publikum får øjnene – og ørerne –
op for hendes musik.
"Hvis mange mennesker hører
det, kan jeg komme ud at spille
og tjene penge på det. Jeg vil
gerne turnere her og i England
og Tyskland. Men lige nu arbejder jeg på at få fat i næste
sommers festivaler," siger hun
håbefuldt.

Fra Blokhus til Nordhavn
Nytårsaften blev Poul Gudberg og hans kone enige om at flytte fra Blokhus til Nordhavn. Over til de tre børn og fem børnebørn. Det har de foreløbig ikke fortrudt.

Af
Poul Gudberg
• Det var en mørk og stormfuld
aften. Det var faktisk Nytårsaften mellem sidste år og i år.
Min kone og jeg sad i Blokhus,
hvor der selv en Nytårsaften
ikke sker alverden, da vi blev
enige om at flytte til København.
Det var bare sådan. Når allevore 3 børn og 5 børnebørn
bor her i hovedstaden, så kan
det føles meget stille i Blokhus,
og meget langt til København.
Det blev så resultatet.
Vi søgte lejligheder på Øster-

bro, hvor børn og børnebørn
bor. Der var meget at vælge
imellem, og vi fandt en skøn
plet på Göteborg Plads 7.
Jeg har boet ved vandet hele
mit liv. Først ved Limfjorden, dernæst ved Vesterhavet,
og sidst og ikke mindst ved
Gudenåen, som løb gennem
vores baghave.
Derfor var det vigtigt, at der
var vand på mit nye domicil,
og det må man jo sige, at der
er her.
Min kone ville have mulighed
for at gå ud. Det fik hun med
hele to altaner. Alle nyder det.
Skønt!
Det er selvfølgelig en voldsom
ændring for en inkarneret jyde
som jeg at flytte – især – fra
Blokhus og til Nordhavn.

Der er en historie om en
københavner, der kommer til
Blokhus i et gevaldigt stormvejr. Han går på stranden og
møder en fisker. De står lidt og
kigger på bølgerne, hvorefterkøbenhavneren spørger “sig
mig blæser det altid så meget
her” ? – “Nej” svarer fiskeren “
somme tider stormer det”
Det er et eksempel på det, som
jeg har skullet opleve, men
ellers er min oplevelse positiv.
Jeg har altid fisket, og det skal
jeg også her. Her er alle kajmuligheder. Så hvorfor er der
begrænsninger på kajfiskeriet?
Det forstår jeg simpelthen ikke.
Jeg har imidlertid også oplevet
storbyen på en anden side.
Støj. Støj, og støj.

Man bygger, bygger og bygger.
Der er overalt banke- bankeog motorstøj, men sådan er det
vel, når man flytter til et nyt
kvarter.
Overalt flyder også skruer
og søm, som punkterer mit
barnebarns cykel og vores
bil. Den værste støj kommer
fra rambukken, der hamrer
spunsvægge ned. Det slår igen
på UN-bygningen, så vi får det
to gange hver gang!
Men fraset dette besvær må jeg
sige, at den inkarnerede nordjyde er faldet godt til i Nordhavn, der har budt på et væld
af aktiviteter, som jeg har elsket
Tak til alle de mange engagerede mennesker, som har
ofret tid og energi.

Poul Gudberg været privatpraktiserende advokat i Silkeborg
i 42 år, og er gået på pension i
2019,
Han har bl.a. været advokat
for fagbevægelsen, kriseramte
landmænd og adskillige organisationer som f.eks. DGI. Han

var i ni år medlem af Silkeborg
Byråd. Han har deltaget i debatter utallige gang vedrørende
stort set alle emner, i de sidste
4 år som formand for Ældre/
Seniorrådet. Endvidere har han
undervist på handelsskoler og
Teknologisk Institut i mange år.
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Storytime & Craft:
Room on the Broom
• “Yes!” cried the witch, so the
bird fluttered on. The witch
tapped the broomstick and
whoosh! they were gone.“

Family Club invites children
and parents to join this event at
Østerbro Bibliotek. Our lovely
volunteers will be reading from
'Room on the Broom' book by
Julia Donaldson starting at

10.30. Afterwards in the crafts
session activity we will be recreating the accessories that the
witch lost. The hat, the bow and
the wand.
It is free to participate and it

will take place in the children’s
section.
Room in the Broom. Sunday
Nov. 3. at 10.30-11.30. Østerbro
Bibliotek. Dag Hammarskjölds
Allé 19.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Oplev alt hvad der er cool
i Cinemateket

Dansk fotografkunst i norsk drama
Titel: Ud at stjæle Heste. Instruktør: Hans Petter Moland. Skuespillere: Stellan Skarsgård, Jon Ranes, Danica Curcic,
Tobias Santellman. Varighed: 123 minutter. Premiere: 3. Oktober

I 50erne og 60ernes USA blev der skabt meget, der
er cool. Beat-litteratur, jazz, Bob Dylan og popart.
Der blev også skabt sort-hvid-film, der rykker et vist
sted. Film fuld af sex, stoffer og oprør. I november
giver Cinemateket smagsprøver på det hele.
'Barbara Rubin and the Exploding NY Underground' handler om en ung kunstnerinde, der lavede kontroversielle film fuld af sex, og som kom i
kredsene omkring Lou Reed, Andy Warhol og Bob
Dylan. Filmen er fuld af fed musik. Se den.
Så er der beat på film, hvor blandt andet Robert
Franks 'Pull My Daisy' bliver vist. Et historisk dokument over beatgenerationen. Filmen er baseret
på teaterstykke af On the Road-forfatteren Jack
Kerouac, og i filmen medvirker ikoner som Allen
Ginsberg og Gregory Corso. Se også Andy Warhols
film 'Lonesome Cowboys' optaget i selveste The Factory. Og endelig doku’en om digteren Ruth Weiss,
der var en uomgængelig kvinde i beatmiljøet.
Endnu bedre er det, at den danske forfatter Lars
Movin præsenterer filmene. Han ved det meste, der
er værd at vide, har skrevet et utal af bøger, og sælger sit uomgængelig værk Amerikansk Avantgardefilm for bare 50 kroner.
Program:
Beat på film. Tirsdag 5. november
ruth weiss' The Brink. Tirsdag 12. November
Barbara Rubin and the Exploding NY Underground. Onsdag 13. November
Andy Warhols Lonesome Cowboys. Tirsdag 26. November.

Man mærker jagtgeværets skud, elvens brusen og hestenes klove i det sanselige og billedmættede drama Ud at stjæle
heste om en ældre mand, der husker tilbage på en uforglemmelig og dramatisk sommer.
• Han læser meget Charles
Dicken, den gamle Trond,
spillet af Stellan Skarsgaard,
i den norske hytte, hvor han
er stukket af fra hverdagen.
Han har mistet sin kone i en
trafikulykke, men det er ikke
her, dramaet begynder.

Det sker, da den ensomme,
ældre mand møder sin nabo
Lars, en anden ældre mand,
der lufter sin hund og fortæller, om dengang han skød sin
hund.
Trond genkender Lars. Lars
var ham, der også skød sin
bror den sommer for mange
år siden i landsbyen, hvor han
ferierede hos sin far umiddelbart efter 2. Verdenskrig.
Scenen og tiden skifter. Stellan Skarsgaard bliver byttet ud med den unge norske skuespiller - og rapper

- Jon Ranes, der spiller hans
15-årige jeg. Teenagedrengen møder sin far og dennes
grove håndværkerhænder, og
han rider heste med de andre
drenge i skovene.
Landsbyen er paradisisk
skildret. Man kan lugte de
afhuggede træer, der vælter,
tømmeret på floden og den
smukke sigøjnerkvinde, spillet af danske Danica Curcic,
hvis blå kjole flagrer i den
lette vind.

turen kombineret med sart,
minimalistisk skuespiler og
maleriske billeder giver tilsammen en poetisk fortælling, nærmest for litterær, når
der også læses op af filmforlægget, Per Pettersons populære roman af samme navn.
Da Trond kigger ned i marken og går væk, får vi også
unødvendigt læst op, at han
gør det.

Unge Trond bliver forelsket.
Men det er faren også, og
kvinden bliver genstand for
et uudtalt og aldrig forløst
far-søn-opgør, der på den
lange livsbane betyder svigt
og smerte.

Tykkere er det dog, da det
bliver læst op under en scene
med et skænderi, at Trond var
blevet en anden mand, hvis
han havde valgt at slå. Det er
vist kun i bøger, at en omend
aggressiv, men forholdsvis
uskyldig situation fra et liv,
kan blive skæbnedefinerende.

Filmen zigzagger mellem nu
og dengang med hovedvægt
på dengang. Fortællestruk-

Sådan noget kan man kun
grine lidt af, men lad det være,
for filmens hovedfotograf,

danske Rasmus Videbæk,
vandt en sølvbjørn i Berlin for
filmkunstnerisk fornyelse.
Bag filmen står norske Hans
Petter Moland, der herhjemme nok er bedst kendt for
‘Flaskepost fra p’. Med filmen
‘Kraftidioten’ har instruktøren netop haft debut i Hollywood med Liam Neeson i
hovedrollen.
Men ingen af de underholdende værker har meget at
gøre med den tunge alvor
og sanselige æstestik i ‘Ud at
stjæle heste’, der tager en tilbage i tiden, til bondegården
og landsbyen i Skandinavien
for 70 år siden. Måske på
samme måde som en Charles
Dickens-roman drager.
Anders Højberg Kamp

Skaberne bag Game of Thrones
trækker sig fra Star Wars
For David Benioff og D.B. Weiss vil hellere lave Netflix-serie, lyder det på Indiewire.com. I en udtalelse
fortæller de, at de elsker Stjernekrigen, og at det var
den film, som skabte dem. Men at de må opgive den
nye Star Wars-trilogi på grund af manglende tid.
Netop den årsag kan man stille spørgsmålstegn ved.
Siden Disney købte Star Wars har der været tumult
med fyrede instruktører, aflysninger af en række
planlagte film og et tydeligt fravær af en overordnet
kunstnerisk vision.
Selv om filmene overordnet set har været en succes.
Denne skribent glæder sig i hvert fald til den tredje
film i den nye trilogi. 'The Rise of Skywalker' har
premiere i december.
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Nye koste og mere sand
til Legehavet
• På lokale beboeres opfordring besluttede bestyrelsen
i grundejerforeningen Århusgadekvarteret ved sidste

bestyrelsesmøde at indkøbe
nyt sand til at fylde i hullerne
på legepladsen Legehavet. De
mange legende børn og vejret
gør dog, at sandet med tiden
flyttes rundt på legepladsen.

Derfor har bestyrelsen indkøbt koste til både store og
små, som er til rådighed på
legepladsen.
"Bestyrelsen håber, at I beboere vil hjælpe med at passe

godt på disse materialer, og at
I har lyst til at gå en tur med
kostene sammen med jeres
børn og børnebørn, når I leger
i Legehavet. God fornøjelse!"
skriver GFS Nordhavn.

More than Education: Frivilligdagen at KPG
The students of Københavns Private Gymnasium (KPG), are constructively engaged in enriching our high school years with several initiatives.
Written by Tugba and Asli Nur
• One such recent initiative
organized by our school’s student council was Frivilligdagen Voluntary Service Day.
All of us got an opportunity
to volunteer under the themes
of sustainability, community
and freedom of expression in
our school life at the school in
Præstøgade.
The day was filled with various
activities where students strived to strengthen our school
community while positively
contributing to the society
around them. Inspiration was
in the air, with high samarbejde spirits.
Collecting garbage
Under the sustainability theme, the initiative began by
collecting garbage from the
Northern Harbor area and the
beach area around Nordhavn.
The idea is to build and create
a sculpture with the garbage
remains and decorate the
school yard.
Students also engaged in cleaning up our school yard area
and street around the school.
It included creating plant
boxes, planting winter plants,
cleaning cigarette butts and
removing weeds.
Painting the walls
Students were creatively engaged in creating shared space
around the school campus.
We painted benches with mo-

tivational quotes, decorated
school walls, study area, canteen, etc to highlight freedom
of expression.
I (Tugba) painted walls and
decorated our study hall. First,
I drew Disney themed characters, because our teacher
liked the drawing style. Then,
I painted the Disney themed
characters.
Other projects aligned under
similar theme were baking
cakes for a cause, selling tshirts for the Danish Refugee
Council.
Donating to Børnetelefonen
I (Asli Nur) felt very happy
after donating 1000 DKK to
BørneTelefonen, a calling service for children to find help
and guidance.
Some of our friends also got
opportunities to assist in preschools/ elementary schools
to plan activities for young
children, while some visited
nursing homes and planned
fun events for the elderly.
All in all, students got a taste
of life outside school, hands
on experience and practical
approach to education.

The two reporters, Tugba and Asli Nur.

Painting the wall in the canteen.

Tugba and Asli Nur are Young
Reporters, who were happy
to work with ideas for a good
cause.
Enquiries and more information: visit www.Lcen.dk or write
to
learningcentredk@gmail.
com

LITTLE REPORTER

Little Reporter is a creative writing program for children to
master the art of content writing using the practical tools
of Journalism. In this program, children get opportunities
to work around concepts of filming, interviewing, critical
thinking, safety on social media and much more. The program aims to motivate children to write with a purpose,
build on their research skills and to be critical thinkers. Exploring the concept of Citizen Journalism, children work
in close collaboration with the local community. Children’s
work will get published in local newspapers to highlight
their efforts as well as empower their voice.
Enquiries and more information: visit www.Lcen.dk or write
to learningcentredk@gmail.com

The campaign collecting money for Børnetelefonen.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Playing games in the kindergarten.

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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Shakespearean summerplay
• 'A Midsummer Night’s
Dream' is coming to the CIS
Theatre at Copenhagen International School on Levantkajh. As the weather continu-

es to get colder, the CIS theatre
department would like to invite you to a show that is as light
and breezy as an early August
evening. Mark your calendars for this year’s secondary

production of William Shakespeare’s classic comedy that is
fun for all ages. There will be
two performances, 17:00 on
November 21st and 19:00 on
November 22nd. Stay tuned

for more details.
See you at the show!

Ingen græskar i artnouveau stil
Nogle ignorerer den, mens andre gør den interiør-lækker, men begge dele er store misforståelser. Halloween bør derimod tages dybt alvorligt.
Klumme af Louise Raaschou
• Uh, vi glæder os i denne
tid, efterårets højdepunkt
er nemlig lige om hjørnet.
Ja, faktisk vil jeg ikke helt
afvise, at det er den vigtigste sæson overhovedet her
på matriklen, sæsonEN,
simpelthen: Det er halloween, mine damer og herrer!
Yeah!
Vi kickstartede med en
græskaraften, poderne, jeg
selv, mine to søstre samt
svogeren, og spørger man
mig, så blev vores udskårne
værker ret flotte. Især da
mørket faldt på, og man
ikke længere kunne se reparationer og smuttere i designet, (fejlafskårne dele sat
på igen med superlim, enkelte, inoperable hareskår,)
som i øvrigt også er en
del af charmen. Og ikke
mindst uhyggen, skulle jeg
mene. I den forbindelse vil
jeg gerne rette en direkte
henvendelse til græskarcreatører fra Lækkert-LystLuftigt
boligsegmentet.
Der er nemlig noget, I har
misforstået:
Halloween
skal ikke matche det støvgrønne, florale velourtema,
som kører i havestuen.
Halloween er ikke yndig
eller shabby-chic eller art
nouveau-ish med et nutidigt strejf; det er slet ikke
meningen. Halloween skal
kun være spooky og sjov.
Græskar med sindrigt ud-

skårne tableauer fra den
græske mytologi eller myriader af kinesiske kirsebærblomster er derfor ganske
enkelt en uskik. (Desuden
er det også ret usolidarisk med decideret græskarkunst: Det jo helt umuligt at skære så detaljeret,
når man kun har brødknive
og den sløve dolk fra morfars spejdertid. Hvad fanden bruger I? Laser?)

den trojanske hest streget
af listen.
Lidt af en lettelse, ærlig talt.
Ikke kun på grund af den
ret omfattende gør-det-selv
faktor, men også fordi det
ville være et mareridt at
finde dyr og statister. I stedet søgte vi på nettet efter
andre muligheder, og det
lykkedes faktisk at finde
et acceptabelt alternativ.

»jeg har skam også givet mig selv et par
reprimander i år. Ingen grøn hårfarve,
for eksempel. Sidste år skulle farveresterne slides væk, i mellemtiden lignede
jeg en virkelig sårbar borger, gider ikke
gentage den følelse....

Godt. Så kom det på plads.
Men man skal ikke kaste
med græskarkerner uden
at gribe i egen barm, så jeg
har skam også givet mig
selv et par reprimander i
år. Ingen grøn hårfarve, for
eksempel. Sidste år skulle
farveresterne slides væk, i
mellemtiden lignede jeg en
virkelig sårbar borger, gider
ikke gentage den følelse. Jeg
har også sænket mit ambitionsniveau i forhold til
det hjemmegjorte kostume:
Kostume bliver ikke hjemmegjort. Det fik yngste
pode en klar melding om
allerede tidligt på året, og
dermed blev Noahs ark og

Således ser dreng frem til
at ride på ryggen af et eller
andet udefinerbart væsen
- en cool, optisk illusion
muliggjort af oppusteligt
kostume. Jeg ville selvfølgelig helst fjerne alle torne
(helt bogstaveligt) på podes
vej, når han, kun iført oppustet pvc, skal gennem
lokalområdet, men selv en
curlingmor må erkende, at
der er grænser.
I stedet beder jeg til, at han
først strejfer en rosenbusk
på den sidste del af turen og at han i så fald kan finde
ud af at bruge det cykellappekit, jeg har tænkt mig
at give ham med i lommen.

Endelig vil der naturligvis
være rigeligt med slik til de
unger, der måtte komme
forbi. Rigtig slik, ikke figenstænger, mandariner
eller palæo-bolscher. For
på denne helt særlige aften
er regler om ’ingen slik på
hverdage’ eller principper
om ’den sukkerfri barndom’ kun malplacerede. På
den pinlige måde. For som
ordene så smukt lyder i den
kendte, og eneste, halloween sang:
” This is halloween, this is
halloween, halloween, halloween . . . ”
Bare så præcist formuleret,
altså.

Vi snakker skrigende
skeletter - bevægelsesaktiverede for maksimum
chokeffekt,
gravstene,
flagermus, kranier, blodige
knive, (af plast, jeg er ikke
helt vanvittig), spøgelser
og diverse lyskæder. For
slet ikke at nævne det flere
kvadratmeter store, kunstige
edderkoppespind,
som facaden skal vikles
ind i. Garneret med en
kæmpe spindler vil det
forhåbentlig se uhyggeligt
og edderkoppespindsagtigt

Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder
som freelancer. Hun er 49
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.
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You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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Previous solution - Tough

5 1

4

4
6

Og det har jeg faktisk haft
det ganske svært med: Har
man først én gang ladet sin
halloween-indsats styre af
fornuftsbaserede
beslutninger, er man ude på en
farlig glidebane. Så gider
man ikke pynte op det ene
år, så vil man pludselig
heller ikke skære græskar
det næste, fordi det sviner
så absurd meget, og inden
man får set sig om, bor man
i et af de triste, mørke hjem,
hvor den store aften demonstrativt bliver ignoreret bag nedrullede gardiner
og med petroleumslamper
som eneste lyskilde. Hell
no, ikke på min vagt! Derfor har jeg sørget for, at der i
hvert fald ikke vil være nogen smalle steder i forhold
til matriklens udsmykning.

ud, og ja, jeg er udmærket
klar over risikoen for, at det
nærmere vil ligne et vatlandskab i mærkelig, helt
syg overstørrelse. Men det
er nu engang den slags risici, man må tage her i livet.
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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.

Previous solution - Easy

9
4
1
8
3
6
7
2
5

© 2019 Syndicated Puzzles

STR8TS

Man kan vist godt sige, at
der er slækket lidt på nogle
af tingene dette år.

5
6
7
2
1
9
8
3
4

2
8
3
5
7
4
9
6
1

4
7
8
3
9
2
1
5
6

3
1
2
6
8
5
4
9
7

6
9
5
1
4
7
3
8
2

8
5
9
7
2
1
6
4
3

7
2
4
9
6
3
5
1
8

1
3
6
4
5
8
2
7
9

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
.

