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Skatteminister Morten Bødskov (S) og direktør for Skattestyrelsen Merete Agergaard ser på skaderne foran Skattestyrelsen i Østbanegade onsdag morgen. FOTO: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix

Stor eksplosion
rystede Nordhavn

/7 De kørte 1000
/10
kilometer i kørestol

Husene rystede og ruderne klirrede i
Nordhavn tirsdag aften kl. 22.15. En stor
eksplosion i Østbanegade raserede Skattestyrelsens facade. Gaden blev afspærret og
togdriften indstillet. Kun én person kom
lettere til skade, men politiet betragter sagen med stor alvor, og søger vidner, der
kan bidrage til at finde gerningsmanden.

VELKOMMEN
Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.
Mandag - Fredag 08.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 15.00

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

Ønsker du nye øjne på
indretningen i dit hjem ?

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?

INDRETNINGPAKKE 1:
- Besøg af ca. 2 timers varighed med gennemgang af
boligen og sparring.
- Konkrete idéer og løsninger udført på stedet.

SOLGT Dover Passage 4, 1. th.

SOLGT Fortkaj 30,6 .tv.

SOLGT Helsinkigade 29, 13. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 7. tv.

Pris kr. 2.495 inkl. moms

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.

INDRETNINGPAKKE 2:
- Indledende besøg og gennemgang af boligen.
- Moodboard, der illustrerer møbler, interiør, farver,

materialer og idéer.
- Liste med forslag til indkøb
af møbler og interiør.
- Opfølgende møde med gennemgang af materialet.

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

Pris kr. 4.495 inkl. moms
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Naturforeninger vil tredoble naturpark i Nordhavn
En ny grøn bevægelse kaldet Nordhavns Naturvenner fremlægger en plan for at udvide væsentligt større
Nordhavn Naturpark skal være på 100 hektar og rumme både fælled, sø, strand, strandoverdrev og krat.
•
Borgerrepræsentationen
vedtog sidste år at udlægge et
område på 28 hektar til naturpark i Nordhavn. Men Norhavns Naturvenners ønsker at
tredoble arealet til 90 hektar.
Knud Erik Hansen, næstformand i Danmark Naturfredningsforening København og
talsmand for Nordhavns Naturvenner siger:
”Der er brug for, at naturen
kommer med i første række, når der skal planlægges.
I Københavns kommunes
planlægning har bygninger i
mange år haft en absolut første prioritet. Natur er blevet til
noget, der måske kan klemmes ind. I Nordhavn har vi
muligheden for at give natu-

ren plads.”
Nordhavns Naturvenner består af 10 grønne organisationer. Det er Danmarks Naturfredningsforening (DN), som
har taget initiativ til bevægelsen.
Grønne planer i forvejen
I forvejen havde Københavns
Kommune ellers lagt op til at
udvide den kommende naturpark fra 14 til 28 hektar.
Det vil kræve at der tages byggegrunde fra By & Havn, og
at Transportministeriet skal
godkende planen.
Men det tror Jonas Bjørn Jensen (S) sagtens kan lade sig
gøre. Han er politisk ordfører
for Socialdemokratiet i BR og
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udpeget medlem i By & Havns
bestyrelse.
"Størrelsen, placeringen og
det kuperede terræn giver en
unik mulighed for at tænke i
en anden programmering af
parken. Der er to gode ting
ved de her planer. Vi får et rekreativt område, og vi får en
skybrudssikring. Så det har
både en herlighedsværdi og en
praktisk funktion. I Nordhavn
er der flere almene boliger, des
længere ud vi kommer. Derfor
er det vigtigt, at vi får nogle
grønne arealer her. Det skal
ikke være sådan, at mens de
dyre ejerboliger ligger centralt, så foregår der ikke noget
ude ved de almene boliger", siger han til TV2 Lorry.
Tager land fra By & Havn
Ifølge DN København skal By
& Havn ikke have råderet over
naturværdier i kommunen.
”Det er uholdbart, hvis megen byudvikling i København
fortsat skal styres af pengenød
i By & Havn. Vi skal huske, at
vi planlægger både for os selv
og ikke mindst for kommende
generationer. Vi bør efterlade
en by med betydelig mere bynær natur,” mener han.
Møde mellem land og hav
De 10 naturorganisationer
mener at parken skal indehol-

Så meget af Nordhavn ønsker naturparkens venner at inddrage til naturpark. Omådet på 90 hektar svarer
til tre gange Fælledparken. (Kilde: DN København).

de forskellige naturtyper, bl.a.
fælled, sø, strand, strandoverdrev og krat. Det skal være en
park, hvor mange kan være i
naturen på mange måder – fra
blot at være i og nyde naturen,
til tilbud om forskellige aktiviteter i naturen. Parken skal
give gode rammer for forskellige biotoper, herunder gode

rammer for fuglelivet.
"Det er afgørende, at parken
rummer mødet mellem land
og hav. Det giver muligheder
for landfugle, vandfugle og de
fugle der netop trives ved at
have adgang til både land og
vand," skriver DN i sit seneste
nyhedsbrev, hvor forslaget til
naturparken lanceres.

DN København vil lancere
ders færdige forslag til Nordhavn Naturpark medio august
2019.

Oplag		
2500
Årgang		
1
Tryk		
Trykkeriet Nordvest, Holbæk
Distribution
Bydelsaviserne
Omdeling		
Husstandsomdeles i 2150 Nordhavn og
		
nabokvarterer ud til Langelinie,
		Strandboulevarden, Svanemøllehavnen
Hent en avis

Havnekulturkontoret, Meny, Himmel og Hav

Udgivelsesdage 2019

8 august
22 august
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december
Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på
nordhavn-avis.dk
Read all articles in
english at our website
nordhavn-avis.dk
Her ses den lille tip yderst mod nord, hvor fårene græsser og fuglene holder til i vandet. Dette område indgår som en del af den foreslåede nye
park. Foto: Erik Agertoft.
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10% rabat på al’ økologi i frugt & grønt

Vi elsker den klassiske Aperol Spritz, men hvorfor ikke prøve den i en
ØKOLOGISK udgave?
Byt Aperol og prosecco ud med en Veneziano Organic Bitter og den økologiske
Bio Bio Bubbles Spumante, så har du en øko-drink, der forfrisker dejligt, på
en varm sommerdag.

WALCHER
VENEZIANO
ORGANIC SPRITZ
Det økologiske
alternativ til Aperol, i
en spritz, der er
mindst lige så god.
70 cl
Pris pr.
liter 157,07

PR. FLASKE

109

SPAR 3905

95

BIO BIO BUBBLES
EXTRA DRY
Økologisk spumante
fra Chile. Kombinér
den med en Veneziano
Spritz for den komplet
økologiske forfriskning.
75 cl
Pris pr.
liter 173,27

PR. FLASKE

129

95

SPAR 20,-

Kød af F
re
fra køer ygaardserien ‘Ch
o
som er d
elvist fo co’ dret me
d chokola

de.

ANANAS
Den eksotiske frugt er
altid et hit hos store
som små, til mad, i
drinks eller som snack.

PR. STK.

20,-

SPAR 10,-

VANDMELON
Forfriskende og
læskende vandmelon
der kan gøre enhver
i godt humør hele
sommeren.

PR. STK.

25,-

SPAR 10,-

FREYGAARD
OKSEMEDALJONER,
PEBER- ELLER
TYKSTEGSBØF
Kvalitetsoksekød i flere
varianter, lige til at smide på
grillen.
400 g
Pris pr.
kg 172,50

PR. PAKKE

69,-

SPAR 20,-

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 6. AUGUST - 12. AUGUST 2019.
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Luftforureningen er en slange i paradis
Det skulle være en ren og havduftende oplevelse at åbne sin altandør i Nordhavn, men for mange beboere er luftforureningen til stor gene og bekymring.
Vi har mødt en af de bekymrede beboere.
Af Marie Varming
• Udsigten fejler ikke noget fra
Berit Helmer Nielsens altan på
hjørnet af Sandkaj og Murmanskgade. Men hvad Berit ikke
kendte til, da hun flyttede ind
for fire år siden, var den omfattende luftforurening fra områdets mange krydstogtskibe. Og
der er kun kommet flere med
årene.
”Nordhavn er dejlig, og jeg
nyder meget at være her, men
luftforureningen er en slange
i paradis,” siger 72-årige Berit
Helmer Nielsen.
”Hvis jeg vasker gulvet og bordet med en hvid serviet, er den
grå bagefter,” siger hun og viser
i praksis, hvordan en vådserviet bliver grå ved at blive kørt
en gang over altanens lille cafebord.
Skib i sigte
At forureningen kommer fra
skibene på Øresund, er hun
ikke i tvivl om. Hun har en app,
hvor hun kan følge med i hvilke store skibe, der lægger til kaj
i Nordhavn og på Langelinie.
”På en stor dag, ligger der totre skibe ved Langelinie, tre i
terminalen i Nordhavn og så er
der Oslobåden. Dét er slemt.”
Når vindforholdene er ”rigtige”,
rammer forureningen hos
hende. Skibene bruger nemlig
motoren i døgndrift til at skaffe
strøm til de mange faciliteter
om bord, eftersom København
endnu ikke har skaffet skibene
adgang til såkaldt landstrøm.
”Alle krydstogtskibene ligger
derude og bruger dårlig diesel,
for de skal jo bruge strøm til

både lys, varme, swimmingpools og køkken. Jeg tror ikke
engang, de har de filtre, som de
burde have,” siger hun.
Sort tåge
Ofte kan hun se røgen som en
tyk sort tåge, der stiger op af
skorstenene på skibene.
”Når jeg lufter ud, og der
passerer et skib, skal jeg skynde
mig over og lukke døren. Ellers
har jeg osen herinde i min lejlighed,” siger hun.
Også vasketøj bærer tydeligt
præg af forureningen, hvis det
har hængt til tørre på altanen,
og der er dieselos i luften.
Berit indrømmer blankt, at
hun ikke var bevidst om problematikken, da hun flyttede
til Nordhavn for snart fire år
siden. Men hun elsker området
så meget, at hun nok var flyttet
hertil alligevel. Nu ønsker hun
sig brændende, at København
skaffer skibene landstrøm, så
de kan slukke motoren, mens
de ligger til kaj. København
har da vist også lovet, at landstrømmen kommer inden
2021. Alligevel er Berit Helmer
Nielsen ikke optimist.
”Jeg kan ikke få svar fra Copenhagen Malmø Port på
hvor stort et behov, den kommende landstrøm kommer til
at dække, men jeg frygter, at
det bliver en lille procentdel,”
siger hun.
Heller ikke det får hende til at
overveje at flytte. Da hun bliver
spurgt, tøver hun længe:
”Nej, jeg er glad for at være
her. Faktisk er jeg en glad og
konstruktiv julegris. Jeg er ikke
hysterisk,” siger hun.

”Når jeg lufter ud og der passerer et skib, skal jeg skynde mig at lukke døren. Ellers har jeg osen inde i min lejlighed,” siger Berit Helmer Nielsen.

Politisk pres for landstrøm
Et nyt partnerskab mellem By & Havn og Københavns Kommune vil have et landstrømsanlæg på Oceankaj klar i 2021. Partnerskabet
vil også undersøge, hvordan der kan etableres landstrøm på Langelinie, det vil arbejde for at nedsættte luftforureningen fra kanalrundfarten, og endelig vil partnerskabet arbejde for bæredygtig krydstogtturisme i Østersøen.
Københavns Kommune, By & Havn samt havneselskabet CMP (en del af By & Havn) har i alt afsat 6,5 mio. kroner til samarbejdet.
CMP oplyste sidste år, at selskabet er i dialog med et 'ledende dansk energiselskab' om et landstrømsanlæg, der måske har mulighed
for at være mobilt, og som dermed kunne give bedre effekt og lavere installationsomkostninger.

Ekspert i luftforurening: ”Det er såre simpelt”
Der er ingen tvivl om, at luftforureningen i Nordhavn er meget høj og skadelig. Men der er faktisk en let og ligetil løsning, forklarer seniorrådgiver i Økologisk Råd.
Af Marie Varming
• Kåre Press-Kristensen, som
er seniorrådgiver i Økologisk
Råd og har speciale i luftforurening, kan godt forstå, at Berit
Helmer Nielsen og mange andre beboere i Nordhavn er bekymrede.
”Luftforureningen gør folk alvorligt syge. Partiklerne giver
øget risiko for blodpropper,
luftvejssygdomme, hjerteproblemer, og så er de kræftfremkaldende på linje med asbest
og rygning. Det er selvfølgeligt
ikke alle, der bliver syge, men
der er en øget risiko, ligesom
ved rygning,” siger han.
Ifølge hans undersøgelser svarer det til at bo tæt på en trafikkeret vej, når ens lejlighed
vender lige ud til de mange
tunge skibes sejlrute. Men ikke
nok med det, så blæser partiklerne ind over København
og kan også gøre mange andre
end Nordhavns beboere syge.
Både Økologisk Råds egne
målinger og alle andre

målinger siger entydigt, at luftforureningen i Nordhavn er
meget høj på grund af skibene.
”Det er dokumenteret og eftervist. Alle undersøgelser peger i
samme retning.”
Landstrøm er løsningen
Der er faktisk kun én god nyhed ved problemet, siger Kåre
Press-Kristensen.
”Vi har en meget let løsning,
der hedder landstrøm. Det
er såre simpelt,” siger han til
Nordhavn Avis.
”Det handler om, at krydstogtskibene skal have adgang
til landstrøm, når de ligger til
kaj. Det er en superkort samfundsmæssig
investering,”
forklarer han.
I Økologisk Råd har han derfor regnet på, hvad det vil koste
passagererne – som er dem,
der i sidst ende kommer til at
få regningen for landstrøm
– og det er meget billigt. Det
koster nemlig omkring 12 kroner pr. passager pr dag at få
landstrøm. Hvis en tur med et

krydstogtskib koster 5000 kroner for et besøg i fire byer, og
alle de fire byer, tilbyder landstrøm, skal passageren betale
48 kroner oven i billetten for at
være med til at sikre kvaliteten
af den lokale luft. Det er under
én procent af billettens pris, og
på den måde kan man hurtigt
finansiere et helt landstrømsanlæg.
Hvem skal nu betale?
Fra politisk side er der meget
stor opbakning til, at der skal
være landstrømsanlæg i både
Nordhavn og på Langelinie inden 2021.
Et enkelt anlæg koster i omegnen af 60 mio. kroner. Men det
er ikke op til kommunen at stå
for selve finansieringen, så det
skal en privat aktør gøre, og
Kåre Press-Kristensen har da
også et bud på, hvem det kunne
være.
”Det kunne være ATP eller en
anden af de store pengetanke.
Det kunne også være et energiselskab,” siger han.

Hvis politikerne kan nå deres
egen målsætning om, at der er
landstrøm i Nordhavn inden
2021, så kan beboerne snart

ånde lettet op. Men der skal
mere end snak til, understreger
Kåre Press-Kristensen.
”Nu mangler vi bare at få

bygget det anlæg. Vi behøver
ikke måle og diskutere mere.
Vi mangler kun handling,”
siger han.

NORDHAVNNU
DET FLYDENDE AKTIVITETSHUS

INDVIES MANDAG DEN 19. AUGUST
Foreningerne i Nordhavn får deres helt eget foreningshus med sauna,
omklædning, badefaciliteter og Nordhavns bedste beliggenhed.
Det flydende aktivitetshus ligger på vandet ud for Sandkaj ved badezonen.

DEN 19. AUGUST 2019 KL. 15.30-17.30 INDVIES DET FLYDENDE AKTIVITETSHUS
VED SANDKAJ, OG DU ER INVITERET.
Til indvielsen vil der være taler, aktiviteter og mulighed for at møde foreningerne,
og vi byder på en lille forfriskning.
Det flydende aktivitetshus er finansieret af Københavns Kommune,
Lokale og Anlægsfonden og By & Havn.

facebook.com/nordhavnen
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK
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Gudiet tur
• I anledning af Kulturhavn
Festival 23.-25. august inviterer By & Havn på guidet tur i
Nordhavn, hvor man kan høre
om fortiden som frihavn og

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

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

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

Politiet har fået has på bandeoptræk
Sidste år oplevede beboerne i Nordhavn optræk til bandegrupperinger. Men det er der ikke noget af i år. Politiets proaktive strategi har virket, lyder det fra lederen af nærpolitiet.
Af Marie Varming
• Hvis der sidste år var nogle
unge mænd, som gjorde beboerne i Nordhavn utrygge,
har de unge mænd fundet et
nyt sted at være. Politiet, som
har patruljeret jævnligt denne
sommer i Nordhavn, melder, at
der ikke er skyggen af bandegrupperinger i år.
”Vi har været proaktive. Blandt
andet har vi holdt borgermøde,
for at få input til, hvori borgernes utryghed bestod,” siger
Rasmus Agerskov Schultz, som
er vicepolitiinspektør og leder
af nærpolitiet i København.
”Vi har været synligt til stede,
både gående, i bil og til vands.
Vi har hele tiden en båd i
vandet i København, og ind
imellem kigger den også forbi
Nordhavn,” siger vicepolitiinspektøren.

”Vi har ikke set noget til
banderne i år. Sidste år var der
optræk til noget, men det fik
vi forpurret i sensommeren,”
siger han og tilføjer:
”Men vi holder stadig øje med
tendenserne.”
Fulde folk råber
Som andre steder i København
er det sådan, at de mange mennesker, der samles på en solskinsdag ved vandet, har det
givet nogle beboere en følelse
af utryghed, men der har faktisk været meget lidt at være
utryg over.
”Vi går rundt derude og har
selvfølgeligt overblik over, om
der skulle være nogen, der handler med stoffer eller urinerer
på gaden. Men jeg må sige, vi
primært er der af præventive
årsager. Vi ser ingen organiseret kriminalitet, men derimod

berusede folk, der kommer til
at råbe lidt for højt,” siger Rasmus Agerskov Schultz.
”Folk kan godt blive utrygge,
når der samles mange mennesker lige uden for deres dør.
Men det er et kommunalt anliggende, for det er jo ikke forbudt at tage ophold ved vandet
på en varm sommerdag.”
Din betjent
Københavns Politi har lanceret sitet www.dinbetjent.
dk, hvor man altid kan finde
et mobilnummer på den
betjent, som er ansvarlig for
ens område. I Nordhavn er
telefonnummeret 30536315.
Nummeret besvares i dagtimerne af en betjent, som
er særligt dedikeret til Nordhavn.

Læserbreve
KØBENHAVNERBÆNK PÅ SKRÅPLAN

Af Else Togo Trust,
Bordeuxgade
• Hvad er der lige sket i højsommerheden for By & Havn?
Har de fået hedeslag eller er
de gået totalt sukkerkolde? De
har i hvert fald i juli måned i
Århusgadekvarteret tankeløst
strøet om sig med kostbare
Københavnerbænke.
Se engang denne (Foto A) totalt malplacerede bænk ved
Göteborg Plads. Dels er den
ikke i vater, og dels er den sat
klos op ad restaurant BarUno,
som i starten oven i købet
havde placeret et af deres langborde foran den. Bænken er
placeret med ryggen tæt på
restauranten og indbyder ikke
til hvileplads for almindelige
besøgende uden pizzabehov.
Københavns Kommune ønskede i sin tid, at de mange
nye, forskellige bydele hver

især skulle have deres "inventarudtryk". By og Havns
afdeling for Planlægning og
Arkitektur har til Århusgadekvarterets gadeplan valgt at
blande træer og lave planter
med cortenstål (rustent jern),
brosten, beton og ubehandlet
træ.
I Nordhavns offentlige rum
består gadeinventaret således
af plantekasser, affaldsspande
og lamper, som er rustfarvede,
og de mange bænkeplinter har
naturfarve.
Her i juli måned er det derfor
overraskende, at planløsheden
har regeret med opsættelsen
af ca. 20 klassiske Københavnerbænke. Bevares, den grønmalede støbejernsbænk er god
at sidde på, den er historisk
og smuk, men det er synd
og skam og spild af penge, at
bænkene åbenbart er fordelt
efter tilfældighedernes princip. Bænkene burde være integreret meget mere følsomt i
områdets øvrige gadeinventar
og arkitektur.
På hjørnet af Antwerpengade/
Bilbaogade, ud for den populære legeplads Legehavet (Foto
B), er der placeret en bænk
på det smalle fortov bag de
mange siddepladser ud mod
legepladsen. Disse endda med
ryglæn i både stål og naturtræ.
Bænken står isoleret bagved
under ejendommens vinduer
og burde i det mindste være
placeret, så den flugtede med
legepladsens stakit.

Jeg undrer mig ligeledes over,
hvad
Københavnerbænken
dog laver på Tingstedet (Foto
C) med ryggen til pladsen og
siden til skulpturen? Der er
masser af siddeplinter rundt
om den fantastiske Nordhavn
Pil af vores lokale billedkunstner Inge-Lise Koefoed. Bænken virker totalt malplaceret
og er ligesom droppet tilfældigt ned på pladsen.
Den kunne i stedet være placeret tættere på Kalkbrænderihavnsgade med front mod

Tingstedet, hvor der både er
grønt og en skulptur, hvis pil
optimistisk peger mod Nordhavn.
PS: På Århusgadekvarterets
FB side er Københavnerbænkene også blevet drøftet. En
del mener at de er integreret
planløst i området, mens andre foretrækker lidt planløshed i Nordhavns målrettede
arkitektur.
Men der er nu ikke meget nydelsesværdi i mange af de dyre
og ikoniske bænkes placering.

Foto A. (Else Togo Trust).

Foto B.

Foto C.
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KORT NYT
Kunst2100
• I weekenden 21.-22. september holder kunstforeningen
Kunst2100 Åbne Døre på alle deltagernes værksteder og gallerier
på Østerbro. Kunst2100 har tidligere arrangeret udstillinger på
Docken i Nordhavn, men i år har man valgt at åbne dørene i stedet. Arrangementet er for kunstelskere, kunstforeninger, galleriejere og nysgerrige naboer. Der er 29 deltagende kunstnere, der
primært udtrykker sig i maleri, men også skulpturer, keramik,
smykker og grafiske tryk. Man kan bl.a. se næsehorn fra Tallinn,
former og farver samt spændende kunsthåndværk. Dagene giver
mulighed for at få en god snak med kunstnerne.

FOTO: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix

Nordhavn rystet af eksplosion

Metro 'i starten' af 2020

• Et voldsomt brag og en kraftig trykbølge rystede aftenfreden i Nordhavn tirsdag aften kl. ca. 22.15. Eksplosionen kom fra Østbanegade, hvor politiet og beredskab mødte talstærkt frem. Bomberydderne fra Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) kom også til
stedet. Togdriften blev indstillet mellem Østerport og Hellerup.
Der viste sig at være voldsomme skader på Skattestyrelsens facade på Østbanegade. En person blev ramt af fragmenter fra eksplosionen, og opsøgte selv et hospital. Der var to mennesker til stede inde i bygningen, men de kom ikke til skade.
Politiet efterlyser vidner, som har set eller hørt noget mistænkeligt. Man kan kontakte Københavns Politi på telefon 114.
”Der er et overvældende antal borgere, der har henvendt sig med oplysninger fra området i timerne omkring eksplosionen ved Skattestyrelsen. Det er vi meget glade for, og det hjælper os i den omfattende efterforskning, vi er i færd med,” siger chefpolitiinspektør
Jørgen Bergen Skov.
På de sociale medier var der mange opslag om den voldsomme oplevelse for beboere i Nordhavn. Charlie Stjerneklar var på Nordhavn kl. 22.15:
"Det er det vildeste jeg har hørt nogensinde. Vi blev skubbet tilbage af lydbølgen. Buschaufføren på 3A var en kæmpe champ - holdt
hovedet koldt og kørte os væk."
Hans G. bor ved siden af Charlottehaven og fik blæst 2 vinduer ud og revner i 3 vinduer - og alle bilalarmerne gik i gang.
"Shit et chok. Troede en bilbombe var gået af."
Josefine N. A. Jensen stod tilfældigvis og kiggede ud på altanen. "Hele vinduespartiet gav sig da eksplosionen lød, så det er noget af
et tryk der har været."
Annica Nørgaard Jespersen, Trelleborggade: "Jeg mærkede rystelserne, hele Marmormolen lyste op pga. censorerne i opgangene,
vagten i FN Byen mærkede også rystelserne."
Birgitte Torntoft lå i sin seng og læste:
"Har aldrig hørt noget lignende. Tog tøj på og løb ned på kajen, men kunne ikke se nogen røg. Kun høre massiv udrykning, der blev
ved længe."

• Metroselskabet har bekræftet at Cityringen ventes at åbne for
passagerer 29. september, som det også tidligere er meldt ud.
I de kommende uger vil der blive arbejdet med oprydning og udbedring på de 17 stationer. På stationspladserne arbejdes der helt
frem mod åbningen – enkelte steder også efter åbningen.
Efter åbningen starter testkørslen på metrolinje M4 til Nordhavn.
"Det vil påvirke driften af Cityringen og vil derfor blive tilrettelagt, så det finder sted om natten og enkelte weekender, så passagerne generes mindst muligt, inden de også kan rejse med den
nye linje til Nordhavn i starten af 2020," udtaler selskabet

Nyt SUP center og tømmerflåde
• By & Havn inviterede i foråret alle til at byde ind med nye,
spændende aktiviteter til Københavns blå byrum. I første ansøgningsrunde modtog By & Havn 20 ansøgninger med forskellige
typer af ideer og projekter til havnen.
Fire af dem er nu klar til at blive søsat, og et enkelt er allerede
blevet afholdt.
Blandt de fem projekter, der bliver realiseret, er et SUP Center,
hvor man skal kunne tage kurser og leje Stand Up Paddle boards
(SUP). Det skal bidrage til et aktivt miljø for SUP i havnen. Et
SUP center består af en opbevaringsenhed og et opholdsområde,
så det også kan blive et socialt omdrejningspunkt i havnen. Projektmager er Copenhagen Surf School.
Et andet projekt, som får støtte, er Boatie – 70’erne sejler til nutiden: Boatie er en sejlende tømmerflåde, der ligner en dagligstue
fra 70’erne med en brun hjørnesofa og et orange kakkelbord.
Tømmerflåden udlejes kun med kaptajn. Tømmerflåden Den flydende stue har også fået støtte. Den kan sejle med op til 12 passagerer rundt i havnen på en tømmerflåde med bord og bænke.
Man kan leje den uden kaptajn.
Desuden har Restaurant Vandvid fået mulighed for at udvide deres restaurant på en husbåd i Sydhavn. Det sker med et flydende
køkken, der skal sejle rundt i havnen og servere økologisk og kli-

mavenlig mad til alle de sultne gæster i havnen.
Det sidste projekt er Kirken i Sydhavns Pinsefest ved ved havnebadet i Sydhavn. Man kan ansøge med sine projektideer seks
gange om året.
www.byoghavn.dk/havnen/har-du-en-god-ide-til-vores-havn/

Loppemarked på Amerika Plads
• En gruppe beboere på Amerika Plads og Dampfærgevej har
besluttet at holde loppemarked lørdag 31. august. Det foregårpå
parkeringspladsen for enden af Dampfærgevej/ Pakhusvej. Nykredit har stillet området til rådighed, og politiet har givet tilladelse. Flere fra lokalområdet har købt en af de 50 stande for
200 kroner. Loppemarkede skal gerne blive en tilbagevendende
begivenhed i lokalområdet.
”Der har ikke været lignende initiativer i området før, så interessen for fælles oplevelser er stor. Og gæsterne, kunderne, regner vi
med at kunne tiltrække fra hele Langelinieområdet og det øvrige
København,” fortæller Max Allan Pedersen fra initiativgruppen.
Der er plads til flere som vil hjælpe og støtte enten som standholdere eller som besøgende.
"Vi mangler for eksempel en familie som kan bage og sælge kager., siger Max Allan Pedersen.”
Amerika Kaj Loppemarked. Lørdag 31. august kl. 10-15.
Facebook 'amarika Kaj loppemarked'. Maxallanpedersen@live.dk
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Kulturhavn i Nordhavn
Har De sommerhus? I weekenden 23.-25. august vil der være et leben uden lige på Göteborg Plads. Også mange Nordhavnbeboerne vil sikkert strømme til de mange tilbud under
Kulturhavn Festival 2019.
• Årets Kulturhavn Festival
foregår i hele Københavns
Havn, og Nordhavn er en af
destinationerne. Her står en
lang række af foreninger klar
med musik, dans, teater, historiefortælling, vandaktiviteter
og meget mere. Og det er gratis
og for folk i alle aldre.
Det hele foregår dag og aften
igennem på Göteborg Plads
fredag til søndag. På musikscenen vil der være mange
amatørbands, visesang og danseundervisning.
Nordhavn får besøg af et mobilt museum og der er byvandring med guiderne fra Him-

mel & Hav.
Der er mulighed for at sejle
kajak eller 'stand up paddle'.
Nordhavn bliver også besøgt af
historiefortællere, og alle kan
male med på den store fællestegning.
Programmet for Kulturhavn
Festival 2019 blev offentliggjort 5. august og kan hentes
i trykt udgave på kulturhuse
og biblioteker. Det detaljerede
program findes også på Kulturhavn Festivals hjemmeside,
hvor det kan downloades som
pdf.
www.kulturhavn.kk.dk/program-2019

Københavns Museums mobile museum kommer til Nordhavn. Se fund
fra de senere års udgravninger, f.eks. 3-400 år gamle dyreknogler, afbræk af tilsodede kridtpiber og skår af keramik.

Copenhagen Theatre Circle kommer med fire scener med forskellige produktioner fra de seneste år. Der vil både blive opført Pantomime og børnemusical. 'Fringe' Festivalscenen præsenterer nye instruktører og skuespillere. Og endelig er der Kabaret.

De kommer også:

Det tværkulturelle kvindekor 'Verdens Sirener' er 20 sangglade og
talentfulde kvinder fra næsten lige så mange lande.

Dansegruppen Deep's Dancing
Divas præsenterer et energifyldt
show med børn i alderen 4-12
år, der optræder med danse, der
spænder fra klassiske stilarter til
Bollywood. Dansegruppen blev
startet af Deepshikha Daga for
næsten 10 år siden og formidler
indisk kultur via kulturelle arrangementer på tværs af de skandinaviske lande.
FOF København og Musikakademiet TRAX præsenterer fem pop-og
rockbands.

Mal i fællesskab et fællesværk. Man kan male for sjov, for det æstetiske,
for det terapeutiske eller for det kunstneriske. Alle kan være med.

Lystig dansemusik. De Lystige Musikanter
Over The Hill. Elektrorock med swingende drive
Sprudlende varm disco-pop. Nosy Parker
Syng søndagen igang. Nordhavnskoret
Livsglade viser. Visens Venner København
Gospel - så englene synger!. Gospelkoret Saints and Sinners
Fed funk og dansevenlig disco. Four+One
Svingende Rock n'Roll. Justin Time
Festlig Rock og finurlig boogie. Beaky Butterfly
Pop og pulverskyer. PowderCloud
Vestafrikanske trommer/workshop. Youth for Development Denmark
Frikvarter på dansegulvet- FamilieGroove
Koncert med dansabelt mix af country, blues, boogie og rock. Willin
Pensionister på banen. Ældre i bevægelse
Koncert med Pumpestationen Fritidscenter
Himmel og Hav!- Nordhavnsudstilling i The Silo
Sømand på et kvarter. Skibet Hjalms Venner
Det gamle Nordhavn. Østerbro Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Mini-triatlon/tri club denmark
Havkajak, SUP og Surfski. Kajakklubben Nordhavn
Mal, tegn og tryk med fisk og akvarel. Jane Maria Petersen
Ud og sejl med søspejderne. Gry Spejderne
Guidet tur med fokus på bæredygtighed. By & Havn
YFDD’s udviklingsarbejde i Afrika. Youth for Development Denmark
Riffelsyndikatet- besættelsestidens største sabotageaktion guidet byvandring. Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Nordhavn is growing guided city walk in Århusgadekvarteret. By & Havn
Børn af Havet. Art Adventure
PFA Harbor Run
Mal, tegn og tryk med fisk og akvarel.
Billedkunstner Jane Maria Petersen
Bliv iskølet ned i sommervarmen. Norvin
Kunst, fællesskab og dialog. Art Adventure
Guidet tur med fokus på den store fortælling. By & Havn
Den Blå Sommerfortælling. Susan Ørum
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Loppemarked
• Igen i år afholdes der Loppemarked foran Portland Towers
på Göteborg Plads. Lørdag 10.
august kl. 10-14 vil 35 stader
sælge ud af gemte skatte, aflagt

tøj, møbler og andre fund. Medbring badetøj! PS. Loppemarkedet bliver aflyst ved dårligt vejr.
Flea Market
On Saturday 10. august, the flea

market is back in front of Portland Toweres, Göteborg Plads.
35 stands will be selling out of
their finest secondhand furniture, clothing and other cool
stuff. Remember to bring your

swimsuits. The water is amazing.
PS. The Flea Market will be cancelled in case of bad weather.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Oscarvinder og berømt
filminstruktør død

En original western
med stjernespækket hold

“Jeg vidste ikke meget om Bob Dylan. Jeg havde
hørt en af hans sange i radioen,” fortalte D.C. Pennemaker engang i et interview om hans berømte
dokumentar 'Don't look back' om netop onkel Bob
fra 1965.
Den første august 2019 døde Donn Alan Pennebaker 94 år gammel. Sammen med blandt andre Albert and David Maysles var han med til at skabe
direct cinema-bølgen. En bølge der grundlagde den
moderne dokumentar.
Med håndholdt kameraer og en ideologi om at være
fluen på væggen skabte de nye dokumentarer, som
ikke ville propagandere, men vise virkeligheden rå
og ufortolket.
Pennemaker er udover 'Don’t look back' kendt for
andre musikfilm som 'Monterey Pop', 'Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' og 'Woodstock
Diary'.

Titel: The Sisters Brothers. Instruktør: Jacques Audiard. Skuespillere: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal,
Riz Ahmed. Varighed: 122 minutter. Premiere: 27. juni

Med flossede cowboys og masser af tør humor er The Sisters Brothers lige noget for dem, der elsker westerns, road
movies over prærien og skæve karakterer.
• Yay! Jake Gyllenhaal er blevet en rigtig mand, og i 'The
Sisters Brothers' bliver han
jagtet af to andre cowboys,
nemlig The Sisters-brødrene.

“S-I-S-T-E-R-S, som i sisters,”
siger en af brødrene (høhø).
Jake Gyllenhaal bliver særligt husket som en lidt pudsenusset emoknægt i den i
øvrigt seværdige indieklassiker 'Donnie Darko', hvis
succes desværre også gjorde
ham til en ‘laugh and a half’
i glemte amerikanske komedier som 'Highway' og Jennifer Aniston-bårne 'The Good
Girl'. Men først 'Brokeback
Mountain' og siden særligt
mesterværket 'Zodiac' om
den berygtede amerikanske
morder fik ham tilbage på banen, og i nærværende western
bliver han jaget på prærien af
de hardcore dusørjægere Eli
og Charlie, spillet af buttede
John C. Reilly og maniskekspressive Joaquin Phoenix.
Den dybt originale western

handler netop om rigtige
mænd, og hvad der gemmer
sig bag facaden.
For der er ikke meget cool
Clint Eastwood over Eli og
Charlie, som er storebror og
lillebror. Eli børster tænder
og drømmer om at slå sig tilbage og åbne en butik. Charlie virker dybt traumatiseret.
Han slog engang deres voldelige og fordrukne far ihjel og
går nu selv i samme fodspor.
Drikker som et svin og skyder
løs efter forgodtbefindende.

Jagten er præget af den slags
detaljerytteri og underfundighed såsom brødrenes løbende mundhuggeri. Charlie
siger: “Du er godt klar over, at
vores far var sindssyg, og at vi
har hans blod i vores årer? Det
blod er en gave og skyld i, at vi
er så gode, til det vi laver.”
Med det mener Charlie at
dræbe. Og Eli svarer: “Vores
far drak, Charlie.”
Til det siger Charlie blot:
“Touché.”

Vi har at gøre med en sort
komedie, ikke ulig Jim Jarmusch og Coen-brødrene, og
der som de klassiske spaghettiwesterns vrider genren, til
den for alvor bløder blod. I
deres vej skal der skydes løs i
en saloon fuld af ludere, men
der kæmpes også mod naturen.

Den skæve western, lavet over
den canadiske forfatter Patrick deWitts bog af samme
navn, er instrueret af 67-årige franske Jacques Audiard,
der de seneste 10 år har fået
global succes med 'Profeten',
'Smagen af Rust og Ben' og
'Deephan' om en vicevært, der
flytter til en fransk ghetto og
bliver mere og mere nedbrudt.

Eli sluger en giftedderkop i
søvne, en scene der går lige
ind, og han bliver lykkelig, da
han ser er rent toilet.

Alt går også galt i hans nye
amerikanske film.
De to brødre jagter den gale
videnskabsmand Hermann

Kermit Warm (spillet af rapperen Riz MC), som har en
formel til at finde guld. Formlen vil de sikre sig gennem
tortur og siden hen dræbe
ham. Det er John Morris,
spillet af Jake Gyllenhaal, der
er ansat som detektiv til at opspore ham af deres fælles berygtede chef Kommandøren
spillet af den netop afdøde
Blade Runner-android Rutger
Hauer.
Men detektiven John Morris
slår sig til videnskabsmanden,
der med sin formel til rigdom
vil starte det ny samfund, en
slags hippieutopia, hvor alle
mennesker lever i fred og fordragelighed.
Problemet er så bare det, at
lidt for mange har fået færden
af formlen.
Spørgsmålet er så også om
denne kemiske genialitet er
så ufarlig som fredselskeren
drømmer om …
Anders Højberg Kamp

Martin Scorsese i ny Netflix-film
med gamle kendinge

Traileren er nu ude til 'The irishman' med et imponerende cast: Robert de Niro, Al Pacino og Joe
Pesci. Lugter det ikke bare af Scorsese-nostalgi og
gangsterfilm?
Datoen for Netflixpremieren er ikke offentliggjort,
men den får premiere på BFI London Film Festival,
som lukker af med den nye film søndag 13. oktober.

Bruce Lees datter
skælder ud på Tarantino

Shannon Lee, datter til Bruce Lee, virker godt oprevet over den måde, Bruce Lee er portrætteret i Tarantinos nye 'Once upon a time in Hollywood' (Som
er ganske seværdig. Jeg så den i Cannes.)
“Bruce Lee bliver fremstille som et arrogant røvhul
fuld af varm luft og ikke ham, som skulle kæmpe
trefoldigt for at opnå det talent, andre fik,” udtaler
hun til The Wrap.
“Det var forfærdeligt at sidde i biografen og se folk
grine af min far,” siger hun og kritiserer måden, karakteren er blevet lavet på.
I en af mange ironiske scener spiller Michael Moh
Bruce Lee midt i gamle Hollywood-filmkulisser,
hvor han slås primalt med Brad Pitt, der spiller
stuntmand.
Bruce Lee døde i 1973 blot 32 år gammel af hjerneødem.
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Kulinarisk gåtur
fra Nordhavn til Nyhavn
• En række restauranter inviterer nu til kulinarisk madvandring langs vandet. Deltagerne går fra Nordhavn til

Nyhavn og bliver trakteret
med serveringer på seks madsteder langs ruten. Der vil
være stop hos Just A Winebar, Buvette Nordhavn, Storehouse, Løgismose Toldboden,

Scandic Front og Blomst.

Fra Nordhavn til Nyhavn.
Lørdag 31. august kl. 12.00-

17.00. Organiseret af Go Eat og
Buvette Nordhavn. Mødestad:
just A winebar, Murmanskgade 9.
www.madbillet.dk/show/
event/langs-vandet

Peder kørte 1000 kilometer i sin elektriske kørestol
Nordhavnbeboer Peder Stausholm kørte i juli måned fra Gedser til Skagen i sin elektriske kørestol. Med sig havde han en hjælper og hunden Jackie.
• 30 overnatninger et nyt sted
hver nat. 1000 kilometer. En
hund og en hjælper.
Det er hvad 60-årige Nordhavnbeboer Peder Stausholm
har fået sommeren til at gå
med. Han tog 1. junli afsted på
en tur gennem Danmark fra
Gedser til Skagen.
Vel at mærke i elektrisk kørestol. Peder Stausholm er født
med Cerebral Parese. Siden
han var 12 år, har han været
kørestolsbruger og afhængig
af støtte fra hjælpere. Med turen ville han vise, at man kan
gennemføre mange ting i livet,
selv med en stærk funktionsnedsættelse.
"Præmissen for turen er, at jeg
vil indkvartere mig hvor jeg
kan. Hos folk jeg kender, eller lærer at kende undervejs.
Det bliver en hård tur. Der vil
være store udfordringer, der
skal overkommes med kreative løsninger, nødløsninger
og skøre løsninger. Men jeg vil
mærke og vise glæden ved at
tage vilde beslutninger, og føre
dem ud i livet," sagde Peder
Stausholm til Nordhavn Avis
før turen startede.
Væk fra landevejene
Starten gik 1. juli. De første
dage tilbragte Peder mange
timer i en garage i Nykøbing
Falster, for at få lavet anhængertræk på kørestolen. Der var
brug for at kørestolen skulle
trække en cykelanhænger
med bagage.
Men snart kunne turen starte.
Med sig havde han sin hund
Jackie, og en hjælper, som blev
udskiftet hver uge.
"Jeg fandt hurtigt ud af at det
ikke var særlig sjovt for hverken
mig, Jackie eller min hjælper at
køre på store landeveje, hvor
der ikke var cykelstier, hvilket
jeg ikke havde tænkt på inden

turen. Det betød at vi måtte
lave lidt om på ruten, dog ikke
på kilometertallet. Mig og min
hjælper blev hurtigt træt i hovedet af den susende lyd fra de
hurtigt forbikørende køretøjer,
så vi måtte finde nogle mindre cykelruter," fortæller Peder,
som nu er hjemme i lejligheden
i Nordhavn igen. Godt træt efter de mange strabadser.
Problemer
Hver dag skulle der køres 3050 kilomter, for at tidsplanen
kunne holde. Og den største
udfordring på turen viste sig
hurtige at være manglen på en
personlift. Som Peder normalt
er afhængig af, når han skal på
toilettet eller ligge ned. Men
der var ikke plads til en personlift på turen, hverken i traileren eller på hjælperens cykel.
Når Peder skulle på toilettet,
var gode råd faktisk dyre.
"Så det var noget med at finde
ud af, hvilke plejehjem eller
sygehuse der lå i nærheden af,
hvor vi var. Dett kunne godt
betyde at vi skulle køre 5-10
kilometer ekstra," fortæller
Peder.
Han overvejer nu at finde nogen som kan hjælpe med at opfinde og lave en personlift som
ikke bruger strøm, og som ikke
fylder eller vejer meget. Det vil
gøre det muligt at ordne toiletbesøg på vejen, og at komme
ned og ligge og sove på en luftmadras om natten, i stedet for
at skulle sove i sin stol.
"Sidder der en smed eller en
der mener det vil være en
spændende opgave, måske
endda en ingeniørstuderende,
så er vedkommende velkommen til at kontakte mig. Jeg
synes VIRKELIG det var en
stressfaktor at kunne mærke
at skulle på toilet uden at vide,
hvornår man kan komme det.

Peder hjemme i Antwerpengade før afrejsen, med sit rutekort.

Dette gjorde også at jeg sked i
bukserne 2 gange!" siger Peder.
En fremmed banker på
Peder havde planlagt forskellige besøg på vejen, blandt andet
hos sin tidligere kunstlærer
i Ry og sin storebror i barndomshjemmet i Serup ved
Silkeborg. Men på det meste
af turen mødte han vildt fremmede mennesker, som tilbød
rejseselskabet ly for natten. De
havde måske set ham på TV2s
regionale stationer, som var
gode til at følge hans tur og
lave nyhedsindslag om den.
"Den største positive overraskelse var helt klart folks
åbenhed og gæstfrihed når
jeg ringede på om aftenen og
spurgte om jeg kunne overnatte i deres garage, skur eller
lade. I starten var der nogle der
troede at mig og mine hjælper
var tricktyve, så der måtte jeg
ringe på et par gange før jeg
fik husly. Jeg fandt også ud af
at det var bedst at komme før
21.30. Der var flere der tilbød
aftensmad, morgenmad, kaffe
og kage og der var tilmed en
der lavede natmad til os kl
23.30, skænkede både vin og
øl, og blev oppe og snakkede
og hyggede med os ind til kl.
02.30."
Peder oplevede også en positiv
effekt af at have været i fjernsynet.
"Folk dyttede og vinkede ude
på vejen. Nogle stoppede for at
tage en selfie med mig."
Fedt at prøve det frie liv
Hans råd til andre handicappede, som vil kaste sig ud
i lignende udfordringer, er at
sørge for et godt samarbejde
med hjælperne.
"Hvis man skal prøve noget så
ekstremt som at køre fra Gedser til Skagen, så er det meget

Peder Stausholm og hans hund Jackie. På en meget lang landevej. På vej de 1000 kilometer fra Gedser til
Skagen. (Privatfotos)

vigtigt at forventningsafstemme med sine hjælpere)og
snakke om hvilke problematikker man vil kunne komme ud
for. Og hvis der opstår situationer på turen, er det vigtigt at
man sætter sig ned og snakker
det igennem".
Peder Stausholm er træt i disse
dage. Turen har krævet mange
kræfter. Men han synes at al
planlægningen og den hårde
tur i sig selv har været det hele
værd.
"Til daglig har jeg en meget
struktureret hverdag. Det var
fedt ikke at vide hvor man
skulle overnatte, når man stod
op morgenen. Det kunne jeg
godt unde folk at prøve en gang
imellem."
Se nyhedsindslagene med Peder
Stausholm på TV2s regioner.
Eller på hans egen youtubekanal
'Peder Stausholm'.

Trætte rejsende på et vandrehjem et sted i Danmark.

'Jow, du kan da godt sove her'. regioner. Peder Stausholm mødte mange gæstfrie danskere.

11/ KULTUR / GODT LIV
Yoga for børn og forælder
• Øbro Amazonas starter yogahold for små børn og voksne
til september i Øbrohallen.
Undervisningen indeholder
åndedrætsøvelser, yogastil-

linger og afspænding. Holdet
arbejder med øvelser både for
kroppen og sindet og det at
være opmærksom (at stilne
tanker). Der er både par- og
gruppeøvelser hvor forældre-

barn og barn-barn laver øvelser sammen.
Yoga for børn og forældre 1½-3
år. Øbro Amazonas, Øbro Hallen. 21. september, 19. oktober,

16. november og 14. december
kl. 10.00-10.45. Pris: 85 kr. pr.
gang / 300 kr. for alle.
www.yogafamilien.dk/yogajordemoder/

Myten om mere mig-tid
Tømmermænd, seriebinging og en grydelap er alt, jeg har at vise for to ugers sjælden alenetid

Klumme af Louise Raaschou
• Fik så lidt af en surprisesommer. Nu er uforudsete
hændelser ganske vist ret
hyppige, når man ikke excellerer i hverken overblik eller
planlægning, men alligevel:
Noget var seriøst glippet et
sted i dette års proces. Da vi
nærmede os ferien - med poderne for længst fordelt mellem mig selv og fædre - var
overraskelsesmomentet derfor et af de større. Det viste
sig nemlig, at jeg ville få to
uger (fjorten hele dage!) for
mig selv med hverken poder
eller kæreste som selskab.
Havde ikke haft den slags tid
på hænderne siden præ-pode
årene, så jeg besluttede mig
for at bruge den effektivt. Nu
skulle der saftsusemig rykkes:
Skuffer og skabe skulle ryddes, udskudte projekter skulle
realiseres, måske ville jeg tillige komme i gang med det
downloadede
få-flad-mave
program. Intet var umuligt!
Dag 1
Fandt pose med garn og
halvstrikkede sweatre i kælder. Havde faktisk planlagt
at hækle et eller andet, og nu
havde jeg jo både garn og fik
samtidig ryddet op, hvor herligt. Tog det, jeg kunne bruge,
resten kunne jeg altid sortere
senere. Skulle man ikke også
lige stene et enkelt afsnit af en
serie, mens hæklenålen kørte?
Faldt over sci-fi serien over
dem alle fra 90’erne, The X-

files med Mulder & Scully, og
gik i gang med garnet. (Kan
kun hækle firkanter, men tilstrækkelig mange kunne vel
syes sammen til et tæppe.)
Dag 2
Satte dagens fokus på kommode i kælder, hvis skuffer
ikke længere kunne åbne, og
hvis de kunne, kunne de ikke
lukkes igen. Bunde havde løsrevet sig, sandsynligvis foranlediget af utrolige mængder,

var fyldt med gamle fotos af
poderne. Og deres tegninger.
Og lerfigurer, ubehjælpsomt
formet med små, fedtede
fingre. Åh, hvor var de dog
kære, mine drenge! Fortrød
hver eneste gang, jeg har råbt
eller sagt nej, lovede aldrig at
gøre det mere. Måtte dulme
rørstrømskhed med kold
hvidvin, hver gang flere fotos
dukkede op. Faldt heldigvis
i søvn på sofa, inden jeg fik
sendt mor-saaaarrrrvner-jer

»Dag 11: Havde det seriøst røvdårligt,
da jeg vågnede. Sværger på at tandfeen havde brugt min mund som toilet.
Smed et par ekstra ting i loppekasser
for derefter at sætte kurs mod reolmarked. ..«
ukendt indhold. En skuffe
tømt, indhold lagt i garnbunke til senere sortering, løse
bund fikset med lim. Nitten
firkanter hæklet. Mulder &
Scully bekæmper onde aliens
på tredje sæson.
Dag 3-5
Limet skuffe sat ned i kælder
igen. The X-Files nu i sjette
sæson, Scully gravid med et
rumvæsen. Eller måske er
Mulder faren, det er uklart.
Treogfyrre firkanter hæklet.
Dag 6
Anden skuffe i kommode
vristet åben og tømt. Den

beskeder til aflæggere.
Dag 7
?
Dag 8
Gik udenom kommode og
valgte i stedet at gå i gang med
et bordprojekt, jeg også havde
haft i tankerne længe. Bordplade skulle slibes og olieres.
Brugte et par timer på at finde
slibemaskine i kælder, til gengæld lå den sammen med de
dertilhørende sandpapirdimser. Ikke altid en selvfølge.
Bordplade slebet glat som babynumse og lagt i have, olie
planlagt til næste dag.

Dag 9
Voldsomt regnskyl i løbet af
natten, ubeskyttet bordplade
komplet ødelagt. Det slog mig
faktisk lidt ud af kurs. Svært
at genfinde gejsten, meget demotiveret. Men måske ikke
helt så meget som Scully, der
på niende sæson stadig er gravid, mens Mulder er forsvundet. (Bortført af aliens hedder
det sig. Pffft! as if!) Otteoghalvtreds firkanter hæklet.
Dag 10
Samlede diverse nips og porcelænsgenstande i kasser.
Havde lejet reol i loppebutik næste dag, perfekt måde
at få ryddet på uden selv at
skulle stå ved en loppestand.
Manglede kun at sætte priser
på ting, da ældste lillesøster
og svoger inviterede sig selv
til middag. Formidabelt hygsomt, bøffer på grill og Aperol
Spritz som tilbehør. Is, jordbær og hvidvin til dessert.
Endnu senere gik der gin &
tonic i den. Vist nok.
Dag 11
Havde det seriøst røvdårligt,
da jeg vågnede. Sværger på
at tandfeen havde brugt min
mund som toilet. Smed et par
ekstra ting i loppekasser for
derefter at sætte kurs mod
reolmarked. Smækkede vilkårlige priser på ting, smækkede ting på hylder, tog hjem
og kastede op. Kunne ikke
klare tanken om andet end
ristet brød, men brødrister

var ved en fejl kommet med
på loppehylde. Prissat til 2,75
kr. Sendte besked til søster,
forbød hende og svoger adgang til mit hjem fremover
til noget som helst andet end
søndagskaffe.

senere anledning.
Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 17 og 12 år
samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue
skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og
til møder på skolen siger hun
ofte det forkerte. Til gengæld
bliver hun lidt for besoffen til
forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie og
har aldrig postet billeder af
friske buketter fra haven eller
hjemmelavede brød på 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.

Dag 12
Sjit. Kun et par dage til poderne kom hjem igen. Hus sejlede. Bunker med gamle fotos,
poser med garn og skuffe
uden bund lå i stuen. Plus det
løse. Badeværelse ikke gjort
rent efter Aporol-forårsaget
sygdom. Alt for overvældet til
handling. Fulgte i stedet Mulder og Scully til dørs, femoghalvfjerds firkanter hæklet.
Dag 13
Ikke sorterede bunker samt
skuffe uden bund kylet ned i
kælder igen. Nødtørftig, almen oprydning og rengøring.
Indkøb. Tøjvask.
Dag 14
Begyndte sammensyning af
hæklede firkanter fra morgenstunden. Smækker, hjemmegjort plaid ville se noget så
godt ud på Facebook, ledsaget
af en tekst á la: ”Bare noget,
jeg lavede med venstre hånd
i pauserne mellem alle mine
andre, ligeså vellykkede, ferieprojekter.” Da fire firkanter
var syet sammen, stod poder
i entréen. Totale fiasko i forhold til effektive alene-ferie
dermed officiel. Facebook
opslag med smækker, hjemmegjort grydelap gemt til en

På utallige opfordringer har Nordhavn Avis indført to faste talgåder - STR8TS og SUDOKU. Talspillene er lavet af Andrew Stuart, som er meget kendt, og som har lavet mange spil til aviser og websites
verden over. Sværhedsgraden af spillene skifter fra nummer til nummer. Eftersom spillene er købt i England, vil vejledningen og diverse andre tekster være på engelsk, som det ses nedenfor. Løsningerne
på de to gåder eller spil bringes i det følgende nummer af avisen. Vi håber at læserne bliver glade for STR8TS og Sudoku gåderne.

SUDOKU

No. 230

Medium

Previous solution - Easy

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

4
4
6
8

9
4
2 3
1

8
6
5 2
9

You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com

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

Very Hard

5
9

6
4

2

2
1
6
9
3
5
4
7
8

9

2
3

1

5
9

9
6

3

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.

3

7

3

1

7

Previous solution - Tough

4

9
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3
7 2
4
5

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

No. 230

4

8

6

2
1
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STR8TS

8
5
7
1
2
4
9
6
3

9
4
3
8
6
7
5
2
1

4
6
5
2
7
1
8
3
9

7
9
1
4
8
3
2
5
6

3
2
8
5
9
6
1
4
7

1
3
9
6
4
2
7
8
5

5
7
2
3
1
8
6
9
4

6
8
4
7
5
9
3
1
2

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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