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LOKALE
NYHEDER
Mikkel Mink en død. Var det ham, som åd svanernes æg?
Tirsdag i denne uge gik minken på Sandkaj i en fælde, og blev aflivet. En lokal jæger og nordhavnsbeboer tog sig af opgaven.
For myndighederne tager sig ikke af vilde mink, selv om det er en invasiv art, som trives især i havneområder.
• I tirsdags gik minken på
Sandkaj i en fælde, og derefter
blev dyret aflivet. Minken er i
flere uger blevet set og filmet
både ud for Harbour Park, ved
båderampen og ved Gittervej.
Jes Bjerregaard fra Nordhavn
tog sagen i egen hånd i tirsdags.
"Jeg har idag fanget en mink
ved de store sten på Sandkaj.
Den er aflivet. Sig til hvis/når
I ser flere, så kan jeg sætte fælden op igen," skrev han tirsdag
på facebookgruppen 'A lle os i
2150' hvor der har været debat
for og imod minken.
"Der er mink i havnen fordi de
tar rotter....så lad i bare dem
være i fred," skrev en anden
beboer for eksempel.
Ifølge Naturstyrelsens officielle informationer om mink,
sker det at mink udsættes
ulovligt i havneområder for

at nedkæmpe rotter. Men det
virker som regel ikke. Selv om
minken tager nogle af dem, er
rotten ikke det letteste bytte.
Minken foretrækker fisk, fugle, skaldyr og andre mindre
pattedyr. Og den er en meget
dygtig og næsten altædende
dræber, der bl.a. svømmer ud
og tømmer reder for æg og
fugleunger.
Frivillige skal fange dem
Myndighederne er ikke behjælpelige med indfangning
af mink. Men Naturstyrelsen
understøtter private frivillige,
der gerne vil gøre noget for naturen ved at udlåne minkfælde
som man så selv får ansvaret
for at tilse. Man behøver ikke
at have jagttegn, for at blive
minkfanger. Når minken er
gået i fælden, kan Naturstyrelsen skabe kontakt til en jæger,

som kan aflive den.
Tog den svaneæggene?
De fleste beboere, som har
drøftet minksagen på facebook 'A lle os i 2150', er enige
om at mink i Nordhavn bør
aflives.
Else Togo er en af dem. For det
er måske minken, som har ædt
svaneparrets æg, og derfor har
der ikke været svaneunger i år.
"Mange tak for din indsats og
professionelle information,"
skriver hun i en tak til Jes Bjerregaard. Og hun fortsætter:
"Måske den (minken, red.)
er årsag til, at vores svanepar
ikke fik ællinger i år. Jeg så den
hoppe rundt inde ved svanereden."
Men er Nordhavn så fri for
mink nu? Måske ikke. Der
er også observeret mink på
Sundmolen...

REDMOLEN

REDHAVNEN

Minken ved Sandkaj. Foto: Else Togo.

Det er ikke tilladt at udsætte mink i naturen, men det er alligevel sket, og mange af dem trives nu
så fint, at de har etableret vildtlevende bestande. Minken ligger nr. 1 på Naturstyrelsens top-10 liste
over uønskede vilde dyr i Danmark. Dyrene er en væsentlig trussel mod mange arter af ynglende
fugle og små pattedyr. Minken jager rugende fugle væk og æder æggene og ungerne. I mange
havne er mink bevidst blevet sat ud som led i rottebekæmpelse. Der er dog ikke noget der tyder på,
at rottebestanden er blevet mindsket. Minken kan til gengæld volde megen skade i en havn. Mange
fiskere har haft uanmeldt besøg af mink. Fra havnene kan mink sprede sig til sårbare naturområder, hvor de kan gøre stor skade. (Kilde: Naturstyrelsen)

Unge overvejer at klage efter voldsomt møde med politiet
En fest fredag aften i Nordhavn udviklede sig voldsomt, men ifølge en gæst blev det ikke bedre af, at politiet troppede talstærkt op.
Politiet oplyser, at der blev fundet en kniv på en af deltagerne.
Af Marie Varming
• En vild oplevelse. Sådan kalder
16-årige Marius fra Rungsted
sine oplevelser i Nordhavn i fredags. Han var inviteret til en fest
hos en jævnaldrende bekendt i et
hus i Århusgade.
"Vi sad på en tagterrasse i huset. Det var et fedt sted. Men
pludselig var der nogen, der
smadrede en rude, og så var festen slut."
Marius og tre af hans venner gik
ud på vejen, og her er noget, som
Marius i dag betragter som ”tumult”, og han vidste også, at der
var ringet efter politiet.
"Der var nogen, der var lidt oppe
at toppes, men pludselig kom-

mer en sort bil, som viste sig at
være en civil politibil, og så eskalerede det," fortæller teenageren.
Marius og hans venner blev
stillet op på række og bedt om at
stå med hænderne strakt ud for
brystet og flettede fingre.
"Politiet var meget aggressive,
men vi gjorde, hvad de sagde. Vi
blev alle fire visiteret én ad gangen."
Nu med hunde
I mellemtiden var der kommet yderligere fire politibiler
– inklusive en hundepatrulje til
stedet. I hver bil sad to betjente,
hvilket fik antallet af betjente op
på omkring ti. På det tidspunkt

var festen ifølge Marius allerede
lukket ned.
"Det var ret voldsomt i forhold
til, at vi var fire drenge, der stod
stille og roligt," siger Marius,
som oplyser, at de andre drenge
var 15-17 år.
Pludselig var der en af Marius’
venner, som kom hen for at
spørge, hvad der skete.
"Han fik straks lagt armen om
bag ryggen og blev lagt ned på
jorden i håndjern. Undervejs
blev han også sparket over skinnebenet. Vi forstod det slet ikke.
Han havde ikke gjort andet end
at spørge: ”Hvad sker der?"
Det viste sig, at drengene blev
visiteret, fordi der muligvis var
en kniv i omløb til festen, og

politiet fandt også en smule hash
på den ene dreng.
Da alle fire var visiteret, blev de
bedt om at gå op til Nordhavn
Station, hvor politiet ”fulgte dem
på vej”.
"Jeg fik ikke engang lov til at gå
ind i huset og hente min jakke,"
husker Marius, som aldrig har
været i klammeri med ordensmagten før.
Flere dage senere er han stadig
rystet.
"Politiet havde virkelig en ubehagelig adfærd i forhold til hvor
lidt, der var sket."
Undervejs fik han at vide af
politiet, at der ville blive ringet til
hans forældre, men det er endnu
ikke sket. Desuden fik han at
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Politiet: Der var en kniv
Efterfølgende har Nordhavn
Avis kontaktet Københavns
Politi. De ønsker ikke at kommentere sagen, men citerer fra
deres døgnrapport:
"Fredag kl. 23.46 bliver Københavns Politi tilkaldt til Aarhusgade på Østerbro på grund af
gadeuorden fra en større gruppe
unge. I den forbindelse bliver en
person kortvarigt lagt på jorden,

da han er udfarende i sine bevægelser. Fire personer påkalder sig
derudover mistanke og bliver
visiteret. På den ene, en 16-årig
dreng, findes en kniv og en mindre mængde hash, og han sigtes.
De unge bor uden for København og bliver derfor fulgt til
stationen. Der er desuden taget
kontakt til forældre og de sociale
myndigheder."
Marius oplyser, at det skulle
overraske ham meget, om nogen
af hans venner går med kniv, og
at hans forældre aldrig er blevet
kontaktet.
Marius ønsker ikke sit efternavn
frem, men det er redaktionen
bekendt.
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vide, at han kunne indsende en
klage, men han fik ikke at vide
hvortil.
"Jeg tror, jeg vil klage over deres adfærd, og hvordan de
håndterede situationen," siger
Marius.
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Rostockgade er bilfri
• Rostockgade bag Meny
Nordhavn blev pludselig til
en gennemkørselsgade, da
Southamptongade
lukkede
på forsiden af Riffelsyndika-

tet. Bilister fra Helsinkigade
og Sundmolen smuttede lige
igennem stillegaden for at
komme over til det nye kryds
ved Århusgade. Til fare for
legende børn og kaffekopper

i forhaverne. Men nu er det
slut. Med indtil flere tydelige
skilte afvises al biltrafik på nær
ærindekørsel. Bilister, som vil
på tværs af Århusgadekvarteret, skal køre ned til 'loopet'

hvor Helsinkigade og Århusgade mødes.
(Foto: Jonas Thing).

Hvad er det der Blank Space Market for noget?
ISTID er rykket midlertidigt ud af Göteborg Plads, og ind er kommet Blank Space Market.
Mød Theresa, som står i spidsen for et mødested for fødevareindustrien.
Af Marie Varming
• Nordhavn var hurtige til at
lære ISTID at kende, men nu
er deres lokale på Göteborg
Plads 10 indtaget af Blank
Space Market. ISTID fortsætter med at være en del af stedet og vil bruge faciliteterne
til at udvikle deres brand og
lave is. Men hvem er så Blank
Space Market? Theresa Blank
Schjønning smiler til spørgsmålet, som hun tydeligvis har
fået nogle gange.
"Vi er et mødested for folk fra
fødevareindustrien. Vi laver
events, talks, præsentationer
og vi vil gerne facilitere møder mellem for eksempel eksperter og fødevareindustriens
aktører med inspiration og
uddannelse," siger hun.
Desuden kan fødevarebranchens folk teste produkter i
det store køkken, som Blank
Space Market er udstyret med
på Gøteborg Plads.
Hvorfor lige fødevarer?
Oprindeligt er Theresa fra
Tyskland, hun foretrækker at
tale engelsk her i Nordhavn.
Hun studerede i Danmark,
hvor hun mødte Kasper fra
reklamebranchen, og de to
startede i begyndelsen af året
Blank Space Projects, som er
opkaldt efter dem selv og deres
fælles mellemnavn. Theresa
har en master i Management
of Business Processes. Men
hvad har det med mad at gøre?
"Det var faktisk et tilfælde, at
det blev mad, men som en del
af min uddannelse startede
jeg på et tidspunkt et popupbageri, som senere blev til en
virksomhed, der markedsførte
fødevarer. Det blev grundlaget
for Blank Space Market. Fra
den platform kan Blank Space
Projects hjælpe fødevareindustriens aktører med support,
strategi, events og forretningsudvikling."
Bygger broer
Kasper Blank Schjønning,
som hendes mand hedder,
kommer fra den digitale del
af reklamebranchen og har arbejdet intensivt med markeds-

føring, strategi og indhold.
De kompetencer kan Blank
Space Projects kunder nu få
glæde af.
"Vi skal for eksempel i gang
med at markedsføre et amerikansk brand, som laver emballage, blandt andet laver de
brødposer," siger Theresa og
lægger en flyer frem på bordet,
som viser lækkert design med
bæredygtig profil.
"Vi vil gerne bygge bro mellem
den danske fødevareindustri
og den amerikanske og den
tyske, som er mit hjemland,
siger hun og understreger,
at fødevarer skal forstås meget bredt. Det kan være mad,
drikke, emballage og i det hele
taget alt hvad der relaterer sig
til den branche. Desuden må
det også gerne gå den anden
vej, for Blank Space vil meget
gerne hjælpe danske virksomheder med at eksportere til for
eksempel USA."
Hvad med de lokale?
Men hvad kan Blank Space
Market gøre for Nordhavn,
som de har valgt at drive forretning fra?
Theresa lyser op i et smil. For
det første elsker hun det lokale, de har overtaget efter
ISTID. Desuden mener hun, at
Blank Space Market har masser at byde på for de lokale.
"Faktisk en del! De lokale
kan komme ind og lære vores brands at kende. De kan
købe tingene eller komme til
events."
Blank Space Market har allerede en del brands, som ligger til skue i forretningen.
Smukke keramiske kaffetragte, kaffeposer, vin, kogebøger
og udenlandske magasiner
med et benhårdt fokus på
fødevarer. Events for lokale
kommer der også. Foreløbig
håber Blank Space Market at
gennemføre workshops i efterårsferien, ligesom der tidligere
har været kimchi-workshop,
som flere lokale nordhavnere
deltog i.
"Vi har en meget åben dør, og
folk er altid velkomne til at
kigge ind og se vores sted eller
snakke om mad," smiler hun.

Shivers

Shivers betyder kuldegysninger på engelsk, men det er der ingen grund til at have i Shiversnetværket, som er drevet af Theresa Blank Schjønning fra Blank Space Projects på Göteborg
Plads. I netværket mødes kvinder i erhvervslivet til en drink eller til kaffe og forskellige
events og talks i Blank Space Markets lokaler på Göteborg Plads.
Man kan læse mere på www.shiversnetwork.com

THE
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BAR
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PRICES FROM DKK 6000,info@thelittleblackcafe.dk
WWW.THELITTLEBLACKCAFE.DK
Kattegatvej 4
2150 Nordhavn
+45 3131 3209
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Redmolen får salgskontor
og ny hjemmeside
• PFA Ejendomme er snart klar
til at sætte boliger og erhvervsbygninger til salg på Redmolen. I Århusgadekvarteret kan

man se at et salgskontor for
Redmolen er ved at blive indretttet.
PFA vil gerne skifte projektnavn fra Redmolen til Nordø.
En ny hjemmeside om erh-

16. oktober 2020
boliger kommer til salg, formentlig i oktober måned. på
hjemme-siden redmolen.dk
kan man fortsat følge byggeriet
af molens kontorejendomme,
boliger og hotel.

vervsdomicilerne og boligerne
på Redmolen er gået i luften
med navnet nordoe.dk.
Her kan man skrive sig op til
et nyhedsbrev, hvis man ønsker at få besked, når de nye

Kajakklubben vil udvide. NU!
Kajakklubben i Nordhavn er ved at drukne i medlemmer. Men succesen har også givet pladsproblemer.
Nu vil klubben med kommunens hjælp udvide Det Flydende Aktivitetshus.
Af Marie Varming
• Der findes ikke en dansk kajakklub, der vokser hurtigere
end den, der ligger i Nordhavn. Det er et faktum, men
det betyder også, at der ikke
er plads nok til klubbens udstyr de steder, hvor klubben
må opbevare det. Derfor håber kajakklubbens formand,
Thomas Bonde, at klubben
snart får lov til at udvide det
flydende aktivitetshus.
"Der er kommet mange nye
medlemmer og mange børn,
så derfor har vi nu for lidt
plads. Vi har ikke kun havkajakker men også surfski og
standup-paddleboards," siger
Thomas Bonde og tilføjer:
"Hvis vi skal fortsætte væksten, skal vi have mere plads."
Kan selv betale
Heldigvis er det flydende aktivitetshus i Nordhavn indrettet, så det kan udvides mod
øst, og det håber kajakklubbens formand sker snarest,
for det har indtil videre ikke

givet pote at bede By & Havn
om hjælp.
"Nu har vi kontaktet Kulturog Fritidsforvaltningen for at
få hjælp til at komme videre
med projektet," siger Thomas
Bonde.
Han regner med, at det vil
koste mellem 800.000 kroner

og en million at udvide aktivitetshuset med 9x12 meter til
opbevaring af klubbens grej.
God økonomi
Heldigvis kan klubben selv betale for meget af udbygningen.
Det er på grund af de mange
nye medlemmer.

"Vi har en god økonomi på
grund af væksten. Derudover
regner vi med, at mange af vores medlemmer vil chippe ind
og hjælpe projektet i gang."
Helst ikke Gittervej
Hvis det ikke lykkes at få skub
i udbygningen, er kajakklub-

ben blevet stillet i udsigt, at
den kan få noget plads ved
Gittervej.
Det er dog ikke en løsning,
Thomas Bonde er begejstret
for.
"Det er meget langt væk fra
vores andre faciliteter, og det
er et stykke at skulle gå i en

våd våddragt fra Aktivitetshuset til Gittervej."
Hvis alt går optimalt for kajakklubben i Nordhavn, er
aktivitetshuset udvidet i maj/
juni 2021.

Vil du interviewes af SIMS?
En gruppe forskere fra Aalborg Universitet og Roskilde Universitets Center forsker i bæredygtig transport.
- og de vil meget gerne tale med beboerne i Nordhavn.
• Det er et kendt problem, at
den massive privatbilisme indebærer stor klimabelastning,
højt ressourceforbrug, trafikuheld, støj og massiv trængsel.
Men hvad kan man gøre ved
det?
Det undersøger danske forskere i projektet SIMS (Sustainable Innovative Mobility
Solutions). Målet er at finde
bæredygtige alternativer til
bilen, som folk rent faktisk vil
vælge. En af vejene er at udvikle digitale hjælpeværktøjer,
som gør det nemt at bevæge
sig gennem byen med en blanding af delebil, bybil, bycykel,

bus og tog.
Forskerne fra Aalborg Universitet og Roskilde Universitets Center skal snart til at
gennemføre et 1-årigt forsøg
med nogle af de nye mobilitetetsløsninger tre steder i
Danmark. Et af stederne er
Nordhavn, hvor der i forvejen
er gode offentlige trafikforbindelser, en stor andel af cyklister, og en relativt stor andel
af bilejere, som har skiftet til
elbil.
Og derfor søger projekt SIMS
lige nu beboere i Nordhavn,
som har lyst til at blive interviewet om deres hverdagsliv

i forbindelse, og bidrage med
viden som kan være med til
at udvikle fremtidige bæredygtige transportløsninger i
Nordhavn.
"Der kommer en forsker hjem
til dig (eller et andet passende
sted) og interviewer dig i ca.
en time. Vi vil gerne tale med
både folk, der bor alene og i
familier. Vi finder en dag og
et tidspunkt, der passer dig
bedst. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. I
vil blive anonymiseret i fremstillingen af materialet. SIMS
kvitterer med en lille gave som
tak for dit bidrag," fortæller

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Malene Lindberg fra Aalborg
Universitet i en lille video på
facerbooksiden 'Nordhavnen'.

Du kan tilmelde dig til et interview ved at skrive til Malene
fra Aalborg Universitet på malene@plan.aau.dk.
Du kan læse mere på www.
sims.aau.dk.

Det er ikke første gang at Nordhavn udvælges til at være laboratorium
for nye klimavenlige løsninger. EnergyHUB har gennemført flere forsøg
- bl.a. forsøg med saltvands toiletskyl. Og HOLO afprøver lige nu fremtidens førerløse bus i Nordhavn.

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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Fartrazzia i Nordhavnstunnel

until 21.00. Invite all your neighbours for a taste of mamas recipes. A free drink comes with every order as well as small snacks
will be served during the day (hurry while the stock lasts!).
Please keep in mind that we still need to follow all regulations
therefore we advise you to order via phone to avoid waiting in
line and ensure the safe space for everyone. Can’t wait to see you
all!

• Sidst i september holdt politiet fartkontrol over hele landet, og
Nordhavn gik ikke forbi. I nstunnelen stod adskillige betjente
nemlig klar til at fange fartsyndere. Her må man - som måske
bekendt - køre 60 kilometer i timen. I de halvanden time politiet
var til stede, kunne de give 21 klip i kørekortet og to betingede
frakendelser af kørekortet. De to sidstnævnte fartbøller kørte
begge 101 kilometer i timen.
"Fartgrænserne er ikke til for at genere folk, som nogle måske
tror, men for at mindske risikoen for ulykker. Vi ved, at jo højere
fart, des større er risikoen for trafikulykker. Så sørg nu for at køre
ordentligt og overhold reglerne," siger politikommissær i operativ færdselssektion i Københavns Politi, Peter Veje.

ZÉN opens today
- Sanchez Cantina next week
• 22. October Rosio Sanchez is opening Hija de Sanchez Cantina
on Hamborg Plads 5:
"The opening day is actually for our neighbors in Nordhavn. So
we are open, but we are giving away tostadas and margaritas. We
don't have the full menu available. It's more of a housewarming
party?", Rosio writes to us.
Today - friday 16. october - Mai Fon Nielsen i opening ZÉN Thai
in Århusgade 147 (Orienten). Zén is 'noodles' in thai language.
The restaurant and take-away will have opening hours the next
three days from 13 to 21. Read the message from ZÉN here::
"Your local Bangkok is just about to hit the streets of Nordhavn!
We open this FRIDAY 16/10 with an all-weekend, sweet-spiceeverything-nice thai-style feast. Pop in at any time from 13.00

Læserbrev
JEG FORMULEREDE
MIG UHELDIGT
Af Michael Larsen, fung. formand for menighedsrådet,
Hans Egedes Sogn
• Det var et meget hurtigt og
ikke helt overvejet svar, jeg
gav, da journalist på Nordhavn
Avis, Marie Varming, ringede

til mig 1. september. Som svar
på et interview med Lars Karmark Obel (Artiklen 'Jeg synes,
Nordhavn skal gå i gang med at
løsrive sig'), kom jeg til at sige:
"Derudover er der samarbejdsproblemer med blandt andet
kordegnen og nogle af menighedsrådsmedlemmerne".
Jeg ønskede dog ikke at ramme
en konkret ansat ved kirken,

men det var et svar på Lars
Karmark Obels artikel, hvor
han påstår at alle problemer i
kirken kommer fra mig.
Jeg vil gerne have lov til at frasige mig al tale om samarbejdsproblemer i medarbejderstaben i Hans Egedes kirke og
undskylder, at jeg ikke var opmærksom på denne formulering, før artiklen røg i trykken.

Saunateltene kommer
• På søndag 18. oktober begynder Nordhavns vinterbadebklub
NORVIN igen i samarbejde med Urban-Sauna at tilbyde teltsauna events på Göteborg Plads. De vil køre hver lørdag eller søndag
frem til april. Dog gennemføres det sædvanlige saunagus ikke
pga. corona smitterisiko. Der vil være plads til færre i saunaen.
Til gengæld vil der være tre saunatelte på pladsen. Dagens timeslots begynder klokken 9.00. Man kan skrive sig op fra kl. 7.00.

DROP-IN-DÅB
Hvorfor blive døbt?

- fordi du har gået og tænkt over det, men aldrig er blevet døbt som barn
- fordi du bliver en del af et stort kristent fællesskab
- fordi du tror på Gud
- fordi dåben fejrer at du har del i Gud
- fordi Gud gerne må være nærværende i dit liv til trøst og opmuntring
- fordi vi har brug for at Gud tilgiver vores fejl
- fordi dåbens velsignelse er en gave, der giver livsmod
- fordi du skal være fadder til et barn, der skal døbes
- fordi det føles rigtig at blive døbt
NU INVITERER VI TIL EN DÅBSDAG, HVOR DU KAN BLIVE DØBT PÅ STEDET UDEN TILMELDING OG
STOR FEST. ALT HVAD DU SKAL GØRE ER AT MØDE OP I TAKSIGELSESKIRKEN MELLEM KL. 16. 30
OG 20.30. (HUSK GYLDIG LEGITIMATION MED FOTO). LÆS MERE PÅ WWW.DROP-IN-DÅB.DK

FREDAG DEN 23. OKTOBER KL. 16.30-20.30
TAKSIGELSESKIRKEN - JAGTVEJ 165

HOLMENS-ØSTERBRO PROVSTI
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Museum i kraftværket tager nyt skridt mod åbning i 2026
Danmarks Tekniske Museum har søgt om offentlige tilskud til sit nye 'DTM 4.0' projekt:
Et kæmpe sciencemuseum i Svanemølleværket i Nordhavn. Det kan åbne i 2026.
• For snart to år siden offentliggjorde Danmarks Tekniske
Museum (DTM) planerne om
at indrette et nyt og moderne
teknisk museum i Svanemølleværket. Museet bor i dag i to
fabrikshaller udenfor Helsingør, hvor det regner gennem
taget visse steder.
Siden har et konsortium bag
museumsplanerne
arbejdet
støt og roligt videre med visionen om et stort sciencemuseum af international karat i
Nordhavn. Og nu ligger der
en ansøgning om at komme på
finansloven og få etableringsog driftsstøtte til museet.
Samtidig arbejder konsortiet
md at skaffe privat 'funding'
til anlægsbudgettet på 850
millioner kroner. Det nye
Danmarks Tekniske Museum
bliver sammen med det nye
Danmarks
Naturhistoriske
Museum det største museumsbyggerier i dette årti. Man
kalkulerer med 300.000 gæster årligt, heraf 40.000 børn
og 45.000 udenlandske turister.
Venter på byggestart
Museumsdirektør Jens Refslund Christensen fra DTM
håber på at museet kan åbne
i 2026. Først skal Svanemølleværkets naturgasfyr flyttes ud.
"Det er svært at sige helt præcist hvornår ombygningen
starter. Men HOFOR skal
etablere et erstatningsanlæg i

umiddelbar nærhed af Svanemølleværket, og det skal være
færdigt inden bygningen kan
transformeres til museum," siger museumsdirektøren.
Det nye museum kommer ikke
til at fylde hele det enorme
kraftværk. Udviklingsselskabet By & Havn er i gang med at
afsøge hvad der kan være i den
øvrige del af bygningen.
"Vi drømmer naturligvis om
at der bliver tale om lejere,
som vi tematisk har et slægtskab med, så vi kan befrugte
hinanden og skabe synergi,"
siger Jens Refslund Christensen.
God placering
Han er glad for placeringen i
Nordhavn,
"Vi synes en placering på Svanemølleværket i Nordhavn
er helt oplagt, især på grund
af bygningens historie som
er et symbol på omstillingen
fra sort til grøn energi. Et nyt
Danmarks Tekniske Museum
på Svanemølleværket taler
derfor direkte ind i den nationale agenda og fortælling om
Danmarks store satsning på
grøn omstilling og som klimanation. Desuden er der både
metro og S-tog tæt på museet,
og vi kommer til at bo tæt på
By & Havns andet signaturprojekt, nemlig Tunnelfabrikken, og det giver basis for god
synergi," siger han.

Det tekniske museum skal bl.a. indeholde et udstillingsområde i den gamle kedelhal, hvor der er 40 meter til loftet. Dertil kommer udstilling i mellembygningen, som
indrettes med to dæk.

Illustrationen af den store kedelhal viser, hvordan museet KAN komme til at tage sig ud. Udover kedelhallen
vil der være publikumsarealer med shop og café, udstillings- og læringsfaciliteter og områder med professionelle møde- og konferencefaciliteter. Rummene veksler
mellem store lysåbne områder, mindre studios med indirekte belysning og helt mørklagte rum i bygningens
stueetage. Fra en tagterrasse får publikum udsigt til hele
København, havnen og den svenske kyst. Det er udstillingsdesigneren Casson Mann og Dorte Mandrup Arkitekter, der har udarbejdet den arkitektoniske vision for
det nye museum.

Ny Restaurant · Hamborg Pl. 5
Åbner d. 22 Oktober kl.11.00
FOR VORE NABOER I NORDHAVN

WE ARE
OPEN

Snacks · Tacos
Ceviches · Tostadas
Cocktails · Vin & Øl

10/ KULTUR/ FILM
Jytte Hilden i kirken
• Hans Egedes Kirke inviterer
xx. november til foredrag med
tidligere politiker og minister
Jytte Hilden (f. 1942). Hun vil
fortælle om takt og tone gen-

nem et langt liv med pædagogik, politik, 4 børn, 6 børnebørn, netværk, veninder og
mænd. Jytte Hilden er stolt
over at tilhøre generationen af
krigsdøtre, der blev uddannet,

satsede på ligestilling og ændrede verden. Hun var medlem
af Folketinget for Socialdemokratiet 1979-81 og 1984-98.
Kulturminister 1993-96. Forskningsminister 1996-98. Og

kulturchef på Det Kongelige
Bibliotek 1999-2003
Jytte Hilden i Hans Egedes
Kirke. Vardegade 14. Torsdag
12. november 2020 kl. 19.00 –
20.30.

3 HURTIGE FILMNYHEDER
Dansk film rykkes frem
Det skriver ekkofilm.dk. Det drejer sig om Anders
Thomas Jensens femte film, 'Retfærdighedens ryttere', med Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas.
Oprindeligt skulle den have haft premiere 17. december, men nu får den altså premiere 19. november. Filmen bliver beskrevet som både morsom og
rørende.

En god optakt til præsidentvalget
Der skydes lidt til venstre og meget til højre i ny portræt-dokumentar om de to præsidentkandidater,
der har hver deres måde at løse kriser på.

664 filmfolk har skrevet under
I et brev lover de 664 at sikre støtte til dem, som
bliver krænket. Brevet kommer, ifølge Dagbladet
Information, som følge af krænkelsesanklager mod
den dansk-syriske instruktør Feras Fayyad fremsat af produktionsassistenten Emilia Moth. Fayyad
afviser anklagerne. Blandt underskriverne finder
man navne som Susanne Bier, Pilou Asbæk, Trine
Dyrholm og Sofie Gråbøl.

Titel: Præsidentvalg 2020: Biden og Trumps valgkamp. Instruktør: Michael Kirk.Medvirkende: Joe Biden, Donald
Trump, John Bolton, Jill Biden. Varighed: 112 minutter. Premiere: Oktober på Dr.dk. Kan ses til 2023.

Tv-dokumentaren
veksler
sin fortælling mellem overfladiske punktnedslag i de to
præsidentkandidater i kronologisk rækkefølge: Barndom,
ungdom, karriere med succeser og skandaler. En fortællerstemme guider os gennem de
mange klip fra politiske kongresser til tv-aviser fra 60’erne
til i dag, mens en række interviewede, der har haft Biden
eller Trump inde på livet, og
giver anekdoter om, hvem de i
virkeligheden er.

Og dem var i øvrigt rigeligt
under den første præsidentdebat mellem Trump og Biden,
så til dem, der ikke orker at se
den vuggestuedebat, er 'The
Choice 2020: Trump vs. Biden'
et glimrende alternativ - eller
som den hedder på DR-dansk:
'Præsidentvalg 2020: Biden og
Trumps valgkamp.'

Blandt Trump-kenderne er
hans i offentligheden yderst
kritiske niece, Mary Trump,
forfatter Michael Kranish til
den også kritiske bog, 'Trump
bag Facaden', og den tidligere,
fyrede nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, mens
Biden bliver portrættet af
personer som hans kone og af
hans bedste ven, og det giver
en stor ubalance i de to fortællinger.

Det er det amerikanske, public
service tv-program Frontline,
der står bag dokumentaren,
som er nummer - og hold nu
godt fast - 753 i rækken, siden
serien gik “on air” i 1983. Den
er instrueret af den erfarne
dokumentarist Michael Kirk,
der har stået bag mere end 70
af episoderne.

Bidens 'venner' er simpelthen
sødere. Som 29-årige gjorde
han den unge advokat det
umulige: Han slog den populære, republikanske senator J.
Caleb Boggs i delstaten Delaware og blev USA’s sjette yng-

ste senator. Tidligt i livet mistede han sin kone og yngste
datter, en af tre børn, i en bilulykke, og den tragedie kombineret med hans søns død
som følge af en hjertetumor,
gør hans følelser og forståelse
for andre menneskers situation, autentisk, forlyder det.
Med Trump derimod får
vi nærmest kun det værste.
Hvor Biden er ægte, er Trump
image. En bølle fra barnsben,
der løser kriser ved at skabe
splid og skandale og tidligt
lærte del-og-hersk-teknikker
af advokaten Roy Cohn, der
bliver kaldt mørkets hersker,
og sådan fortsætter fortællingen om den amerikanske præsident, der nærmest kun bliver
rost for at være ambitiøs.
Men det er fængende og medrivende, og Biden får heldigvis
også lidt skrald. Løgne om sit
cv, tale-tyverier og gamle politiske sager klæber til ham
og giver et billede af en karrierepolitiker, men det bliver
kun til ridser i lakken. Vi lærer, at han kommer videre ved
at sige: 'Undskyld, undskyld,
undskyld', erkende sine fejl og
love at rette op på dem.

Dokumentaren forholder sig
ikke til politik, altså til hvad
de to præsidentkandidater
mener om klima, skatteforhold og sundhed, men det har
så heller ikke været dokuens
ærinde, men et indblik i de to
mænds personlighed og håndtering af kriser. Det lykkes
trods alt godt!
Anders Højberg

Jørgen Leth introducerer I Walk i Gentofte Kino
Mandag 19. oktober kan man opleve Jørgen Leth
introducere sin nyeste film i Gentofte. Det skriver
Kino.dk. Filmen hand-ler om hans udfordringer
med at blive ældre og stadig være levemand. Der vil
naturligvis være rødvin med i billetten.

SUDOKU
No. 260
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The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

• For I gætter vel aldrig, hvem
der fremstår mest sympatisk?
Eller det gør I, for det forudsigeligt nok Joe Biden, der leverer “ægte tårer” og “aldrig
bliver knock-out’ed, men rejser sig fra tragedier som den
legendariske bokser Muhammad Ali”, men bare rolig: Biden står også for skud i dokumentaren om, hvordan de to
præsidentkandidater håndterer kriser, og at ingen kommer
til magten uden en løgn, to eller tre.

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com

16. oktober 2020
Frihavnstårnet
er færdigbygget
• Frihavnstårnet i Helsinkigade
er færdigbygget og klar til indflytning. Også for legofigurer.
Thomas Snitker, som selv bor

i Frihavnstårnet, er nemlig
færdig med at bygge højhuset i
skal 1:100 i Lego.
"Jeg er endelig færdigt efter
masser af byggesjusk; Først
var der 14 etager, så var der 12,

så var der fire bede på 13. sal
sår var der tre, aner ikke hvordan det gik for sig."
Thomas Snitker vil nu dokumentere sit byggeri i noget
software, som kan generere

en byggevejledning og en liste
over de legoklodser, som skal
bruges til byggeriet. Og hvad
så bagefter? Jo, Thomas overvejer at lave en ny model - i
skala 1:300.

Hovedbiblioteket åbner børneunivers for læselysten
På Hovedbibliotekets 2. sal ligger børneetagen LÆS, hvor krop og læsning er tænkt sammen, så flere børn bliver ivrige læsere.
• 3. oktober åbnede et helt
nyt børnebibliotek på Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade.
Børneetagen LÆS ligger på
2. sal hvor etagens 1.000 kvadratmeter er dedikeret til
børnelitteratur og læsning for
børn og deres voksne. Målet er
at skabe flere ivrige læsere og
være med til at vende udviklingen, hvor for mange børn
læser for lidt. Det har taget
knap et år at ombygge og klargøre etagen.
"På Københavns biblioteker
vil vi have flere børn til at læse
mere, så de er bedre klædt på i
skolen og i det senere arbejdsliv. Den udvikling starter med
et besøg på LÆS, hvor vi har
de bedste historier fra hele
børnelitteraturen," siger vicechef for Københavns Biblioteker, Sanne Caft.

per i hjerneforskning. Tankerne handler bl.a. om at bruge
kroppen i forhold til barnets
sproglige- og læsemæssige
udvikling. Og at finde læselyst, tilpasset barnets alder og
udviklingstrin. LÆS er også et
sted hvor voksne kan få mere
at vide om, hvordan de støtter
deres barns læseudvikling.
"Begejstringen over ordene,
læsningen og de gode fortællinger kan aldrig starte for
tidligt. Med børneetagen LÆS
får de yngste et læseunivers
for netop dem – og det bliver
en fest at kunne invitere de
yngste indenfor i en verden
af fantasi og fordybelse,” siger
Kultur- og fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde (ALT).
Børneetagen LÆS er støttet
med 4,4 mio. kr. af Nordeafonden, der støtter gode liv.

Brug kroppen og læs
LÆS har 10 aktivitetszoner,
der er udviklet efter princip-

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

Afhent din medicin og andre
apotekervarer hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

12/ KULTUR/ NINJA SEVEN

NINJA SEVEN
Velkommen til NINJIA SEVEN - en ung Nordhavner, som har sine egne meninger om bydelen.
Ninjia Seven er skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn.
Ninjia Seven dukker op her på bagsiden cirka en gang om måneden.

