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Eldrevne havnebusser /6 Cana sprang ud som
kommer til Orientkaj
husmor i Nordhavn

/8

Det bliver en ny generation af eldrevne
havnebusser, som skal betjene den kommende havnebusrute til Nordhavn.
Elfærgerne sættes i drift allerede næste år,
men havnestoppestedet ved Orientkaj metrostation ventes først klar i 2021.
Budgetforliget på rådhuset kastede til gengæld en forlænget rute og et nyt stop på
Langeliniekaj af sig.
Kalkbrænderiløbskaj 2
Niels Hemmingsens Gade 24

Tillykke med din nye bolig…

Bestil inden
1. april og få

20%
Har du også behov for lidt privatliv
- så ring efter vores gardinbus
på tlf. 4619 3355
Vi har løsningen til alle vinduer
og tilbyder et uforpligtende besøg.

GardinExperten
etabl.1977

Markiser • Parasoller • Rullegardiner • Lamelgardiner • Plisségardiner • Panelgardiner • Persienner • Duoroller - på mål.

2100 Kbh Ø
1153 Kbh K

paustian.dk

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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Øen med træet bliver til en park, som kan sejle
Nordhavn har flere gange haft glæde af den lille ø med et træ på. Blandt andet til årets juletræ. Til næste år bliver øen udvidet med tre nye øer, som tilsammen skal udgøre den flydende
park Copenhagen Islands. Parken skal kunne sejles rundt til events i hele havnen
• CPH-Ø1 hedder den lille,
runde platform med et enkelt,
fritstående lindetræ i midten.
Prototypen blev bygget i 2017
af designstudiet Fokstrot i
Sydhavn. I 2018 og 2019 har
den løbende været på havnerundfart og bl.a. ligget ud
for Sandkaj som mødested for
havnebadere og kajakroere,
og som juletræsplatform i december.
Nu har Københavns Kommune bevilget 200.000 kroner til
at udvide bestanden til fire øer
i 2020. Det skriver magasinet
KBH.
Tilsammen kaldes øerne Copenhagen Islands og de er
skabt af den australske arkitekt Marshall Blecher sammen med Magnus Maarbjerg
fra Fokstrot. CPH-Ø2, -Ø3,

og -Ø4 bliver den samme slags
moblie park-øer – to af dem
lidt mindre og den sidste lidt
større med tre indbyggede
træer. De er bygget efter bådebyggeteknikker i bæredygtige lærketræsbrædder med
et højt indhold af harpiks, der
gør dem meget holdbare i saltvand.
Ø-park til leje
Udover den kommunale støtte
er projektet støttet af Realdania, By & Havn og en række
private fonde.
Men Ø-gruppen skal finansiere sin egen drift og vedligeholdelse gennem udlejning
til events og arrangementer,
og den vil blive flyttet rundt
for at skabe nysgerrighed i nye
områder.

Foreningen Det Gode Havneliv vil stå for det administrative i samarbejde med By &
Havn, der sørger for at flytte
og forankre øerne.
Det Gode Havneliv er en almennyttig forening med
erhvervsdrivende og andre
professionelle aktører fra, i og
omkring havneområdet som
medlemmer og med fremme
af kulturoplevelser og fællesskaber på tværs af havnen som
formål.
Designstudet Fokstrot arbejder også på at udvikle andre
ø-koncepter, f.eks. en flydende havnescene, en flydende
vandlegeplads og en flydende
sauna.

Foto: Copenhagen Islands.

Spanske fristelser på hjørnet
Hjørnet Sandkaj 19 har haft en omtumlet tilværelse, men nu bliver det lækkert. To restauratører har indtaget lokalet med alt godt fra Spanien.
Af Marie Varming
• Sortfodsskinke, serano og
chorizo. De er der alle sammen i kølemontren i Nordhavns nyeste restaurant, Små
spanske fristelser. Her kan
man fremover både spise sin
frokost eller aftensmad eller
tage den med hjem.
Bag montren og rundt ved
bordene finder man makkerparret Morten EgesborgBrünnich og Stein Tufte. De to
mødtes som stewarder i luften
for mange år siden, men får to
år siden fik de et godt tilbud.
”Jeg havde lige købt sommerhus i Dronningmølle, hvor
restauranten Små spanske
fristelser var startet. En dag
spurgte ejerne, om jeg ikke
ville overtage det,” husker
Morten, som straks ringede til

sin ven Stein. De to sprang til,
selv om de ikke har erfaring
fra branchen.
”Men vi er to gamle pursere,
som har talt med en halv million gæster gennem årene, og så
er vi vant til det internationale
miljø, man har i Nordhavn,”
siger Morten.
Siden sidste fredag har der
været åbent på hjørnet, og det
kommer der til at være hver
dag – undtagen mandag – fra
klokken 11 om formiddagen
og et godt stykke ud på aftenen. Menukortet siger tapas,
tapas, tapas, og alle charcuteri-varerne er hentet hjem
fra Spanien, mens Morten og
Stein selv står for at lave alt
det andet som for eksempel
dressinger, citruskompot og
svampe til landpateen.
Restauranten i Dronningmøl-

le har kun åbent om sommeren, og den beholder de. Derfra er de vant til at sende 75 %
af deres mad ud af huset som
takeaway, men i Nordhavn håber de, at det bliver lidt mere
blandet.
Der kan i hvert fald være selskaber på op til 30 personer,
selv om der til dagligt nok
”kun” vil være dækket til 1620 personer.
”Dertil kommer udeserveringen,” siger Morten EgesborgBrünnich, mens han gør en
urtebolle med seranoskinke
klar til dagens første frokostgæster.
For at gøre den spanske oplevelse komplet, kan man også
købe vin tapenade og måske
med tiden lidt brugskunst på
hjørnet af Ystadgade og Sandkaj.

Makkerparret Morten Egesborg-Brünnich og Stein Tufte med nogle af de spanske fristelser.
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Kg pris 140,00
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BEAR PAWS

BEAR YOYO

20,-

20,-

20g pr. pakke
Stk. pris ved køb af 3 stk. 6,67

20g pr. pakke
Stk. pris ved køb af 3 stk. 6,67

FRISKHAKKET
SASHI-OKSEKØD
500 g
Kg pris 59,90

29

95
3
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NUGAN THIRD
GENERATION

75 cl
Pris pr. liter ved køb af 6 flasker 44,22

199,-

SILVERBOOM

CASTELFORTE RIPASSO

39

59

75 cl
Pris pr. liter 53,27

95

75 cl
Pris pr. liter 79,93

95

.

NAKD. RAWBAR

25,-

Stk. pris ved køb af 3 stk. 8,33

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 15. OKTOBER - 21. OKTOBER 2019.
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Hvem Skal Være Årets Idrætsforening?
• Nomineringen til prisen som
Årets Idrætsforening er sat i
gang og fristen for at foreslå
kandidater er fredag 1. novem-

ber. Prisen på 25.000 kroner
går til en forening, som i særlig grad går forrest og bidrager
til et attraktivt københavnsk
idrætsliv. Alle kan indsende
deres begrundede forslag og

argumenter for, hvorfor netop
denne idrætsforening er noget
helt særligt. Dommerkomitéen består af medlemmerne
af Kultur- og Fritidsudvalget
samt repræsentanter for de

københavnske idrætsforbund.
Prisen, der i år uddeles for 16.
gang, overrækkes til vinderforeningen 28. november.

Sådan bygges Danmarks ø nummer 432 med fuld kælder
Nu bliver det nørdet: Læs og se hvad der foregår på Kronløbsøens byggeplads lige nu. Produktionsdirektør Claus Munk Petersen fra NCC forklarer om efterramning, grouting og
reinfiltration.
• Kontorpavillonen er lige sat
op, computerne er ikke pakket
ud endnu, men der er halvvarm kaffe i plastickruset, og
produktionsdirektør
Claus
Munk Petersen fra NCC sidder klar til at fortælle Nordhavns Avis læsere, hvad der
egentlig foregår lige nu på den
store byggeplads ude på sandpuden i Kronløbsbassinnet.
Her skal der om godt tre år stå
en ø på cirka 9500 kvadratmeter med fire etagers kælder og
cirka 25.000 etagemeter boliger ovenpå. Ser man ud af vinduet, ligner byggepladsen dog
mere en meget stor sandkasse,
hvor mænd i selvlysende gult
tøj leger med deres maskiner
uden at ænse den silende regn.
Det er Claus som har ansvaret
for de tungeste opgaver med
spuns, jord, sand og beton på
Kronløbsøen. Han skal faktisk
lægge grunden til Danmarks
ø nummer 432 med fire etager
under vand. Og styrer lige nu
de omkring 40 mand, som er i
gang med at lave spunsvægge,
lægge rørledninger, pumpe
sand og etablere et byggefelt,
som man kan køre og sætte
kraner på.
Broer og nedkørsel må vente
Claus Munk Petersen er ikke
uvant med at bygge kældre
ude i vandet. Han stod også
for anlægget af parkeringskælderen på Kvæsthusmolen, som
ligger under Ophelia Plads.
“På Kvæsthusmolen anlagde
vi nogle midlertidige sandfyldte konstruktioner først,
for at kunne bygge. Her er
opgaven bare noget større, da
vi skal dybere ned, og fun-

damentet skal bære et stort
byggeri ovenpå," siger Claus
Munk Petersen lakonisk.
Status midt i oktober er, at
sandpumpeskibet er færdig
med at pumpe sand ind gennem en lang slange fra Orientbassinnet til Kronløbsbassinnet. Der er lagt 30 cm
stabilgrus ovenpå sandet, så
maskinerne har et fast underlag.
Spunsvæggene rundt om selve
øen er vibreret på plads, og nu
foregår en af de mest larmende arbejder i hele det tre-årige
byggeprojekt, nemlig efterramningen, hvor spunspladerne bankes fast i kalklaget
14-16 meter nede i undergrunden. Der bliver også rammet
pæle ned, som skal bære byggekranerne, der snart kommer
til at omkranse byggefeltet.
Ved Fortkaj arbejder gule
mænd ved den kommendenedkørsel til parkeringskælderen. Det duer dog ikke at
lave nedkørslen færdig nu. For
de næste par år skal det være
muligt at køre rundt om byggegruben med store maskiner.
“Vi har overvejet hvornår vi
skulle bygge nedkørslen. Nu
eller senere? Det er blevet til,
at vi har lavet spunsvægge til
tunnelen og ført rørledninger
igennem væggene. Men derefter lægger vi en kørebro over,
og bygger selve nedkørslen senere,” siger Claus.
På samme måde vil NCC vente med at bygge de broer, der
skal føre ud til Kronløbsøen.
"Det vil være for kompliceret
at gøre plads til dem nu, vi har
brug for at kunne komme til
med maskiner og kraner.”

Øverst: Groutingmaskinen er i gang med at tætne spunsvæggene. Nederst: Et af mange vandudløb fra kajerne, som der skal tages stilling til.

Det samme gælder alle installationerne, som skal forsyne
øen med elektricitet, vand og
skraldesug. Det kan ikke laves,
før den store kælder et støbt.
Minuskoter
Claus Munk Petersen forklarer en masse om koter, dvs.
dybden af de forskellige dele af
byggeriet. For eksempel skal
bundpladen i byggegraven
støbes i kote -11, altså 11 meter
under havets overflade. Snart
bliver sandet i selve øens byggegrav pumpet og gravet ud i
Kronløbsbassinnet igen.
På den anden side af spunsvæggene skal der også pumpes sand væk til kote -11, så
der kan støbes betonvægge på
ydersiden af spunsen.
“Den endelige vanddybde i
bassinnet rundt om øen skal
være på kun 2,5 meter. Så nårvi har støbt beton færdig, tager
vi noget af det gamle sand tilbage,” forklarer Claus.
Grouting
Ser man ud på byggepladsen
her midt i oktober, er to maskiner i gang med at banke
spunsvæggene fast i kalklaget
14-16 meter nede i undergrunden. Det larmer. Samtidig
er en maskine i gang med at
‘groute’ langs spunsvæggene.
“Det betyder at vi borer nogle
huller og pumper cement ned
i nogle punkter langs spunsvæggen, for at tætne den.”
Ved Fortkaj arbejdes der på
rørledningerne, som skal føres
igennem spunsvæggene ved
den kommende nedkørsel. En
stor rørledning skal føres gennem byggefeltet og ud i Kron-

"Vi holder tidsplanen og har ikke mødt problemer, som ikke kunne løses indtil nu," siger produktionsdirektør i NCC, Claus Munk Petersen

løbsbassinnet. Det er overfladevand oppe fra Østerbro, der
føres ud her.
Svanemølleforkastningen
Andre arbejder med at forberede grundvandssænkning.
Når man laver et meget stort
hul i jorden, siver grundvandet op i hullet. Det skal reinfitreres, dvs. pumpes tilbage i
undergrunden.
"Der er meget strikse regler
for, at grundvandsspejlet skal
holdes i samme niveau som
før. Og vi befinder os tæt på
den såkaldte Svanemølleforkastning, som betyder at undergrunden lige her er kraftigt
vandførende.
Derfor har vi udført en række

Øverst: Gennemføring af regnvandsrør ved nedkørsel.
Nederst: De blå rør er meget vigtige. Gundvandssækning.

boringer, hvorfra grundvandet pumpes op. Derfra skal det
føres ud til nogle brønde, hvor
det kan ledes tilbage til undergrunden.”
In situ støbning
Når grundvandssænkning og
fordeling, efterramning og
grouting er færdig, skal Claus
Munk Petersens folk i gang
med at støbe. Alt betonarbejde
foregår med ‘in situ’ beton, det
vil sige frisk beton som køres
ind på pladsen med betonkanoner.
Når dette arbejde starter, regner Claus med at få brug for
cirka 100 mand.
Derfor er der også gang i byggeriet af en endnu større skur-

by, så betonfolkene har et sted
at skifte tøj, holde pauser og
møder.
Betonstøbning af øens kælder
har mange tekniske finesser.
Ud til vandsiden skal der etableres en membran, som holder
vandet ude.
For at holde den store bundplade på cirka 9500 kvm. fast,
skal der sættes 500 søjler ovenpå den. Og den skal forankres
til 700 store jordankre.
"Vi ser frem til at komme i
gang med støbearbejdet. Men
som du nok kan forstå, er der
mange detaljer, der skal være
på plads, før byggegruben er
klar. Kom tilbage om et par
måneder, så kan du se hvor
langt vi er nået."

Øverst: På Fortkaj bygges den ejendom, hvor der bliver nedkørsel til
Kronløbsøen. Nederst: En del arbejde venter ude mod øst.

Workshop om elbiler
• 29. oktober afholdes en workshop i Energy Hub, hvor Nordhavns elbilister er inviteret.
Formålet er at indsamle viden
og erfaringer om opladning af

elbiler, for at kunne udvikle nye,
brugervenlige løsninger.
By & Havn vil give et oplæg om
sin elbilstrategi og pilotprojekter. Der vil være øvelser, hvor
deltagerne skal komme med

input til 'Adfærd og tilgængelighed', 'Elbilladning i bybilledet'
samt 'Fra udfordringer til løsningskoncepter'.

kl. 17-19. EnergyHub, Sundkaj
7, 2. tv. Begrænset antal pladser.
Tilmelding på
parkering@byoghavn.dk.

Tid og sted: Tirsdag 29. oktober

Welin, a true street artist
When you walk past Pumpestationen Fritidscenter at Præstøgade, you will some street art made by 'Welin'. Little Reporter Dwaj met him and made an interview.
Written by Dwaj
• I have been curious since
several months about this art
form and recently got an exciting opportunity to meet the
artist behind it. Andreas, his
real name, is known as ‘Welin’
the Street Artist. Welin brings
with him years of experience
from Denmark, other European countries, Australia, and
USA. Here is the snippet of our
conversation:
What inspired you to become a
street artist?
"I started back in high school,
where I got connected with a
friend who helped me get some
walls to paint using spray cans.
I loved it and I practiced a lot.
Soon I started to get walls from
the Kommune. I also painted
tunnels. I think its fun to paint
and I also get the opportunity
to talk to people on the streets."
Is this a career or hobby for you?
"It is my career; I have been
earning a living from it."
How many years have you been
a street artist for?
"It’s been almost 8 years now,
but I can say that I have painted
for my whole life. It takes many
hours of practice to do what I
can do now."
What is the idea behind your
current art?
"The current art work that you
see is about an upcoming hip
hop artist group ‘Ravi Kuma’.
They are professionals, making rap music and I enjoy their
work. I promised them I would
dedicate a piece of street art to
them. The rings are going to
say Ravi Kuma. The Lady that
sings, she has a lot of jewelry

and her signature colors are
red and blue. This is her portrait with rings on her hands.
I made her face distorted so
it gives an impression that the
music is tearing her apart."
How often do you change the
picture on this wall?
"A painting could stay for a
minimum of two weeks, or it
can stay as long as a year. It all
depends on our mood, the flow
of new ideas and the possibility
to go outside and paint."
How often do you paint?
"We paint different walls
though there are not many
places to paint in Copenhagen.
This wall is one of the walls we
have permission to paint on."
Do you work as a group?
"We have no specific group
but we are around 20-25 street
artists in Copenhagen. We
work together in pairs or small
groups. We have a studio where
we are 8 of us painting on canvases there."
How do you select an idea to
make?
"Everything inspires me. Let’s
say I find a person interesting
or a movie scene that is thrilling. I usually try to take inspiration around me and then add
my ideas into it. This makes the
art work one of its kind and
immensely satisfying for me."
What is your favorite piece of
art that you have created till
date?
"I have created around 500
street art pieces in my 7-8
years career. It is really hard
to pick one that’s the best. I try
to put forward my best work,
each time I paint; I try to be a

perfectionist. I can reflect on
one piece of art with images
of Donald Trump comparing
with Teletubbies, which I created here before this one."
What advice would you give to
others, who are interested to create Street Art?
"It will be wonderful to have
more people take up Street
Art and create fresh art pieces.
All I would say to them is “to
practice a lot and be patient. It
is important to believe in oneself and your work.” I urge all
inspiring artists to be confident
about their work and not to
look into other creations and
feel discouraged."
Thank you Welin! It is indeed an
amazing opportunity to learn
about Street Art and your passion. Little Reporters wish you
all the success with many more
exciting projects and creative
masterpieces.

Dwaj is impressed by the work of the street artists who work in Præstøgade.

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.
Enquiries and more information: visit
www.Lcen.dk or write to learningcentredk@gmail.com

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
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Eldrevne havnebusser til Nordhavn

EnergyLab siger farvel - og på gensyn?

• Senest i 2021 kommer der havnebusser til Nordhavn. Stoppestedet anlægges i den kommende
tid foran Orientkaj metrostation. Ved budgetforliget på Københavns Rådhus 3. oktober blev det
desuden vedtaget at ruten til og fra Nordhavn skal have et nyt stop ved Langeliniekaj og to ekstra
stop ved Islands Brygge Syd og Enghave Brygge. Til dette er der afsat 3,3 mio. kroner. i 2020 og 6,9
mio. kroner i 2021.
Fra 2020 udskiftes alle havnebusser med eldrevne skibe, som er støjsvage og ikke udleder gasser og
dieselpartikler. De nye skibe kan have 80 personer, otte cykler og fire barnevogne med. Som noget
nyt vil de også få reklamer på siderne, ligesom busserne inde på land.

• Det ambitiøse projekt EnergyLab Nordhavn lukker som planlagt efter fire et halvt års arbejde.
EnergyLab Nordhavn har siden 2015 udviklet løsninger og metoder til bæredygtige og fleksible
energisystemer i fremtidens byer. Det er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på DTU, danske
industri- og energivirksomheder og beboere og virksomheder i Nordhavn, som har deltaget i forsøgsprojekter om et 'smart' energisystem.
Systemet har omfattet jernvarme, der hovedsageligt er baseret på vedvarende C02-neutrale energikilder, en af verdens smarteste varmepumper, et nettilsluttet batteri og ikke mindst et datawarehouse med deling af data i realtid om energiforbruget blandt beboere og virksomheder i området.
8. oktober afleverede centret sine anbefalinger til politikere og myndigheder, der skal sikre vejen
for en hurtigere grøn omstilling. Det drejer sig eksempelvis om at gøre energiafgifterne mere ens på
tværs af energiformer, og at udnytte bygningers potentiale for lagring af energi. Det er også vigtig
at sikre tilgang til data fra energileverandører som grundlag for fortsat innovation og udvikling.
”EnergyLab Nordhavn projektet i sin nuværende form afsluttes nu, men vi håber i fremtiden fortsat
at kunne anvende Nordhavn som testzone og levende laboratorium for udvikling af nye digitale
energiløsninger. Det er helt nødvendigt, for der er fortsat et stykke vej til at kunne sikre den ønskede fleksibilitet i en fremtidig energiforsyning, der primært skal baseres på vedvarende energikilder
som vind og sol,” siger professor Jacob Østergaard fra DTU.

Ny formand for By & Havn
• Pia Gjellerup bliver fra 1. januar 2020 ny
bestyrelsesformand for By & Havn. Hun afløser Carsten Koch, som har siddet i formandsstolen i 12 år. Ændringen betegnes som et
'generationsskifte' og blev besluttet på et møde
i Københavns Borgerrepræsentation 8. oktober.
Pia Gjellerup er centerleder i Center for Offentlig Innovation og har tidligere været politisk chef i DJØF samt både justitsminister,
erhvervsminister og finansminister. På den
nye formands bord ligger flere store opgaver,
herunder opgaven med at færdiggøre Ørestad,
videreudvikle Nordhavn og udvikle det fremtidige Lynetteholm.
Carsten Koch varslede allerede i 2017 et genrerationsskifte i By havn, som både skulle
omfatte ham selv og adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen. Sidste år blev Jens Kramer
udskiftet med Anne Skovbro, og nu er turen
så kommet til en ny bestyrelsesformand.

DFDS kommer først med landstrøm
• Fra næste år vil Oslofærgerne blive forsynet med landstrøm, når de ligger til kaj ved Marmorbyen.
Dermed reduceres færgernes udslip af luftforurenende stoffer såsom NOx, SOx og partikler til
gavn for beboerne i området.
Det nye anlæg er kommet i stand ved en aftale mellem DFDS og CMP, der er By & Havns datterselskab, og som driver erhvervshavnen i København. Baggrunden for aftalen er at Oslo Havn allerede
har indført krav om landstrøm. Den ene Oslobåd er allerede bygget til at kunne tage landstrøm, og
den anden bliver klar til det næste år. Arbejdet med at opføre anlægget starter nu, så landstrømmen kan virke en gang i 2020. By & Havn, CMP og Københavns Kommune er samtidig begyndt
at undersøge, hvordan der kan etableres landstrømsanlæg til krydstogtskibene på Oceankaj samt
Langelinie. Men undersøgelserne er først færdige en gang til næste år.

Der mangler bare en pastis og en solstråle
En gård har fået en petanquebane. De voksne skal jo også have en legeplads, synes beboerne, som glæder sig til, det bliver sommer igen.

• Det gik forbløffende nemt
at få en petanquebane bygget i gården, som omkranses
af Ystadgade, Trelleborggade,
Sandkaj og Bordeauxgade.
Faktisk skulle et par beboere
bare foreslå det til ejeren, så
skete det.
Indtil for kort tid siden rummede gården en legeplads,
men den kunne på ingen
måde konkurrere med den legeplads, som er kommet mellem Trelleborggade og Antwerpengade, så den lå øde og
stille hen.
”Der var en sandkasse, lidt
legestativer og nogle gynger,
men børnene gad jo ikke være
her, efter den nye legeplads
var kommet. Så blev vi enige
om at lave en sandkasse for de
voksne,” siger Egon Trust, som
er initiativtager til petanquebanen.
Han har selv erfaringer med
petanque fra Frankrig, hvor
han opholder sig flere måneder om året.
”Der er vi en stor flok danskere, der mødes hver onsdag
klokken 10 og spiller petanque
i nogle timer og spiser sammen bagefter,” siger han.
Annie Svendsen, som også er

en entusiastisk petanquespiller i Nordhavn, nyder også
godt af den nye bane i hendes
baggård.
”Det er en samlende sport,
hvor alle kan være med,” siger
hun.
Man bliver lidt ivrig af pastis
Der har ikke været meget
modstand over for det nye
gårdprojekt. Faktisk var der
kun et par enkelte beboere,
som enten ville have flere cykelstativer i gården, eller som
frygtede, at støj fra petanquebanen skulle finde vej til deres
lejligheder.
”Det er da rigtigt, at folk godt
kan blive lidt højrøstede, når
de bliver ivrige og måske får et
glas pastis, men det gør børn
på en legeplads jo også,” siger
Egon Trust.
Gården har købt et sæt petanquekugler, som man kan
låne, hvis man ikke har sine
egne. Man er velkommen til at
kontakte en af beboerne, hvis
man vil spille med, og Annie
og Egon håber, at der med tiden vil komme regulære petanqueklubber i Nordhavn og
endnu bedre: petanque-turneringer.

Petanque (udtalt på fransk: petãk) er et boldspil, hvor målet er at kaste ens petanquekugler så tæt som muligt på en lille trækugle (grisen). Spillet er i familie med
boccia og spilles både som et underholdningsspil om sommeren og som decideret
sport.
Petanque er især populært i det sydlige Frankrig, hvor der findes hele 480.000
registrerede spillere.
c

Af Marie Varming

En Petanquekamp spilles af to dystende hold. Hvert hold består af 3 spillere med
hver 2 kugler (triple), eller 2 spillere med hver 3 kugler (double). Det ene hold
starter kampen med at kaste målkuglen (grisen = cochonnet) ud i en afstand af
mellem 6 og 10 meter.
En spiller fra dette hold skal så forsøge at kaste sin kugle så nær grisen som muligt. Det er nu det andet holds tur, indtil de har en kugle nærmest grisen. Når
alle 12 kugler er kastet har et af holdene point efter, hvor mange kugler de har
nærmere grisen end modstandernes nærmeste kugle.
Kælenavnet for petanque er "boules", som er det franske ord for kugler. Sporten
dyrkes på grusunderlag af variende art, men altid grus. En turnering spilles typisk over en weekend. Til en god turnering i Danmark er der ca. 150 hold med. Til
de største turneringer i Frankrig kan der være flere tusinde tilmeldte hold.
					
(Wikipedia)

Ny informationsvogn
ved Kronløbsøen
Vi slår dørene op
tirsdag den 22. oktober
– og gi’r en kop kaffe.
Velkommen til den
gule infovogn!

Kære naboer til Kronløbsbassinet
En ny ø er på vej i Indre Nordhavn, og
byggearbejdet er i fuld gang.
Kronløbsøen er et spektakulært byggeprojekt,
der fylder meget i gadebilledet. Derfor vil
vi i de kommende måneder parkere en
infovogn ved byggepladsen, hvor I kan møde
medarbejdere fra Kronløbsøen, der kan
fortælle om projektet.
DEN GULE INFOVOGN ÅBNER FØRSTE
GANG TIRSDAG DEN 22. OKTOBER KL. NI
Kig forbi til en kop kaffe og en snak om
byggeriet. I finder os i det lille rullende
gule hus, der holder på Stubkaj nær
parkeringspladsen.
Åbningstider:
- Tirsdage fra kl. 09.00-11.00
- Onsdage fra kl. 15.30-17.30
Med venlig hilsen
NCC

www.kronløbsbassinet.dk
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"Jeg øjnede chancen for at blive hjemmegående"
Rundt omkring i Danmark sidder 45.000 mennesker og følger med i, hvad Cana fra Nordhavn laver. Møde miss Danmark, jordemoder, blogger, mor, eks-kone, kendis, kæreste og
forfatter Cana Buttenschøn, som er hjemmegående i en alt for dyr lejlighed i en alt for dejlig bydel.
Af Marie Varming
• For 11 år siden havde Cana
Buttenschøn et virkelig vildt år.
Det har hun faktisk haft hvert
år lige siden, bortset fra måske
i år 2019, men det vender vi tilbage til. 2009 var vildt.
Cana Buttenschøn kommer fra
Sønderjylland, hvor hun ved
et tilfælde opdagede, at jordemoderfaget er det fedeste i
verden.
”Min veninde sagde, at hun
gerne ville være jordemoder.
Jeg havde leget med tanken om
at blive læge, for jeg var den
irriterende type, der altid fik
gode karakterer.”
Alligevel tog Cana imod pladsen på jordemoderstudiet, da
hun fik den tilbudt.
”Alle sad på jordemoderstudiet
og havde drømt om det studie
altid,” husker hun.
Men da Cana to måneder senere kom i praktik på Sønderborg
Sygehus, så hun lyset.
”Det var det mest vidunderlige i verden. Jordemoderen,
jeg skulle følge, var den sejeste
i verden – altså lige efter alle
de fødende, som var endnu
sejere. Dét ville jeg kunne. Jeg
ville være den klippe for de
fødende,” husker Cana Buttenschøn.
I dag bor hun i Nordhavn,
hun er 33 år, mor til to, skilt,
kæreste, blogger og forfatter,
men jordemodergerningen er
for længst lagt på hylden.
Det vilde år
Som bachelor rykkede Cana til
København. Det var i 2009.
”Ja, det var så der, jeg blev Miss
Danmark,” siger hun en passant.
Det skete også bare for hende.
Faktisk var der et castingbureau, der havde meldt hende
til audition til Miss Danmarkkonkurrencen.
”Det var en uge efter, jeg
var flyttet til København fra
Sønderjylland, og i virkeligheden var jeg mest ude efter
at møde nogle nye veninder, så
jeg dukkede op med en ramme
dåsebajere fra Tyskland,” indrømmer Cana.
Til sin egen overraskelse gik
hun videre i konkurrencen.
Hun blev forkælet med kjoler,
skønhedsbehandlinger, spaophold og meget andet. Til
sidst stod hun i finalen og
kunne løfte et trofæ over hovedet.
”Jeg havde lige fået job som jordemoder på Hvidovre Hospital, og jeg kan huske, at jeg var
så flov over at ringe og bede om
orlov i fem uger. Jeg ville ikke
sige, hvad jeg skulle. Jeg sagde

bare, at jeg var blevet inviteret
til Kina.”
Sandheden var, at hun skulle
repræsentere Danmark i Kina i
fem uger, fordi hun havde vundet skønhedskonkurrencen.
Men 2009 var slet ikke gået
endnu.
Til kulturnatten det år var hun
med en af sine venner til koncert med en upcoming sanger
og sangskriver ved navn Thomas Buttenschøn. Hendes ven
gik over til Thomas, som han
kendte, og gjorde opmærksom
på, at den nykårede skønhedsdronning var blandt publikum.
Resten er historie. De blev gift,
fik Jens for otte år siden, Peter
for fem år siden, blev skilt for
to år siden.
Alle årene har været vilde.
”Måske undtagen det her. Lige
nu sker der ikke så meget,”
smiler hun.
Det rolige år
At der ikke sker så meget, er
helt klar Canas egen skyld eller
fortjeneste. For syv år siden
sagde hun farvel til jordemoderjobbet. I dag har hun en blog,
en Instagramprofil, en forfatter- og foredragsvirksomhed,
og så er hun frem for alt mor.
”Jeg traf et valg om at passe på
min familie i stedet for på mit
arbejde. Som jordemoder arbejde du hver anden weekend,
og det gjorde min mand også,”
siger hun om sit liv med Thomas Buttenschøn.
”Faktisk ville jeg læse psykologi, men da jeg øjnede chancen
for at blive hjemmegående,
sprang jeg fra. Det er så håbløst
umoderne, men jeg fastholder,
at jeg er mor først, og det er
lige nu i disse år, mine børn har
mest brug for mig.”
”Jeg henter børn tidligt, vi
holder gerne en fridag sammen, spiser boller inden den
mindste skal i børnehave. Det
er nogle luksusbørn, jeg har, og
der er altid tid til at hygge.”
Foran hende ligger den seneste
bog, 40 ting du skal vide om
din fødsel, som udkommer 24.
oktober. Selv om bøgerne – det
er den tredje i rækken – giver
hende en pæn indkomst, er det
bloggen og Instagram, der er
hendes hovedindtægt, for med
hendes 45.000 følgere – de er
stort set alle kvinder mellem
25 og 40 år - er der mange
virksomheder, som vil bruge
hende til at markedsføre deres
produkter.
”Nogle gange vil jeg ikke. Andre gange er det en selvfølge,”
forklarer hun om, hvad hun
siger ja og nej til.
For nyligt kom Tulip for eksempel og spurgte, om hun ville

være med til at markedsføre
deres produkter.
”Men jeg spiser altså ikke ret
meget kød, så det blev et nej.
Men hvis nogen beder mig om
at bringe noget om pasta lavet
af grøntsager, ville jeg sige ja.
Det er sådan noget jeg alligevel
selv ville betale for i et supermarked,” forklarer hun.
Bloggen og Instagram tager meget af hendes tid. Det
seneste indlæg handlede om
en svampetur i Hareskoven.
Indlægget var sponsoreret af
en flyverdragtfabrikant, men
Cana fik også sin nye kæreste,
kokken Simon Thrane, med
i billedet, for i blogindlægget
gav hun også sine mange følgere end opskrift på svampetoast.
Seje mødre
Det er hverdagen for Cana
Buttenschøn lige nu i Nordhavn, men det, der for alvor får
hendes hjerte til at banke, er
kvinders forhold – især på fødegangene. Derfor har hun nu
for tredje gang skrevet en bog,
der relaterer sig til emnet.
”Bogen er en blanding af faglighed og kvinde-til-kvinde.
I virkeligheden vil jeg bare
gerne fortælle alle kvinder, at
de gør det godt, og at de ikke
er forkerte. Vi har en tendens
til at rose de kvinder, der føder
ukompliceret. Men hvad med
hende, der ligger i 36 timer,
bliver klippet, forsøger med en
sugekop og ender i et kejsersnit og ikke kan finde ud af at
amme bagefter? Hun er mindst
lige så god, men det glemmer
vi,” siger Cana Buttenschøn.
”Tænk at gå så meget igennem
for sin baby og så ikke føle sig
sej bagefter,” siger Cana Buttenschøn om bogen, der lige er
kommet fra trykken.
Nu skal den markedsføres og
ud til hendes 45.000 følgere,
men der er også to børn, der
skal hentes. For først og fremmest er Cana mor.

Cana Buttenschøn har skrevet
tre bøger. Den seneste udkommer 24. oktober på Peoples Press
og hedder '40 ting du skal vide
om din fødsel'.
Canas blog hedder www.canab.
dk, og hun er også aktiv på Instagram.

Cana om Nordhavn
Før Cana Buttenschøn flyttede
til Travemündegade i Nordhavn,
boede hun i Holsteinsgade på
Østerbro.
"Jeg var faktisk ret sur på Nordhavn, dengang jeg boede der.
Jeg havde hørt, at det hele var så
dyrt og upersonligt. Men en dag
spurgte min kæreste, om jeg nogensinde havde været der? Det
havde jeg ikke, og så tog vi derud
en sommerdag sidste år. Det var
bare en verden af vidunderlighed.
Der var mennesker, kaffevogne,
pizzeria. Her var vidunderligt og
følelsen af at være ude af byen og
alligevel så tæt på."
Hun flyttede ind for et års tid
siden med sin kæreste og to børn,
og hun er så småt til at vænne sig
til den pris, man betaler for at bo
her.
"Mit sønderjyske hjerte kan ikke
så godt tåle huslejen, men hvad
skal jeg gøre? Hvis nogen kender
til en billig lejlighed herude, skal
de bare henvende sig," griner
hun.
"Her er så dejligt, og jeg kan godt
lide udviklingen herude. Man ved
aldrig, hvad der sker i morgen."

NORDHAVNNU
TID OG STED
Tirsdag den 22. oktober kl. 16.00 – til 17.30
MØDESTED
Kattegatvej 4 (Airtrix P-plads)

Nordhavns gigantiske industribygning, Tunnelfabrikken,
hvor elementerne til Øresundsbroen engang blev
bygget, skal omdannes til Nordhavns nye, store og
bæredygtige kulturmagnet – et nyt enestående
mødested for hele København.

TILMELDING
Senest fredag den 18. oktober 2019 på mail:
swn@byoghavn.dk
Husk tøj og sko alt efter vejr og vind.
Tunnelfabrikken er ikke opvarmet.
PROGRAM
→

Velkomst ved adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn:
De overordnede visioner for Tunnelfabrikken

→

Rasmus Nørgaard, medstifter og partner, NREP:
De konkrete visioner for Tunnelfabrikkens funktioner

→

Spørgsmål i plenum

→

Rundtur i Tunnelfabrikken

Hallerne vil i fremtiden rumme en smeltedigel af
kunst- og kulturscener, workshops, arbejdspladser,
spisesteder, studieboliger og meget mere.
Inden udviklingsarbejdet for alvor går i
gang, inviterer vi på rundtur og kaffe i den
imponerende bygning, og viser nyeste
tegninger og planer for huset.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
By & Havn, NREP og Unionkul

facebook.com/nordhavnen

RUNDT
UR I TU
NNELF
ABRIK
KEN

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 3376 9800

WWW.BYOGHAVN.DK
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Halloween!
• Family Club, Kultur Ø and
International House Copenhagen are pleased to invite families with children to Halloween
event at Østerbro Library. Parts

of the library will get a spooky
makeover and it’s going to be
Halloween all over! During the
day there will be Halloween
craft, opportunity to get your
face decorated, and a fun dance

and drama workshop which opportunities for parents of their
kids at the Halloween Runway.
Therefore have your child put
on their best costume, win the
prizes for best costume and get

in the mood for some serious
trick or treating. Ages: 4-10.
Halloween. Saturday Oct. 26. at
10-13. Østerbro Bibliotek. Dag
Hammarskjölds Allé 19.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Ny gangster-serie fra Winding Refn

Manden bag Pusher-filmene, Drive og senest Amazon-serien Too Old to Die Young er klar med en ny
serie for HBO. Serien finder ikke overraskende sted
i Los Angeles’ underverden og er serie-versionen af
kult- og slasherfilmene Maniac Cop, den første tilbage fra 1988, om en politibetjent, der vender tilbage fra de døde for at hævne sig. Nicolas Winding
Refn er kendt for at elske blodige kultfilm i noiruniverser. På hjemmesiden byNWR.com giver Refn
selv adgang til en række kultfilm, man kan streame.

Storbyslum, blod og indre dæmoner
Titel: Joker. Instruktør: Todd Phillips. Skuespillere: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy.
Varighed: 122 minutter. Premiere: 3. oktober.

I 'Joker' får både systemet og forældresvigt skylden for Jokerens ondskabsfulde mani. En mani spillet mesterligt af
hovedrolleindehaver Joaquin Phoenix i en rystende, psykologisk thriller-noir.
• På både værtshuse og i
forskning er det til evig debat,
hvad der skaber en voldspsykopat. Er vi determineret af
vores gener, er det samfundets skyld, forældrenes svigt,
eller har alle en fri vilje?

Superskurken Jokeren er
kendt som Batmans fjende
nummer 1. Han er en gangster i klovnekostume, der
med galskab sætter ildebrand
i storbyen, skaber folkeopstande i gaderne gennem populisme og massemedier, og
som dræber for et godt, men
altid tankevækkende ord.
Vi har før nydt stjernepsykopaten i form af Jack Nicholsens joker i 'Batman' fra 1989
og Heath Ledgers joker i 'The
Dark Knight' fra 2008. Den
ekspressive sindssyge og det
skæve klovnesmil mestrede
både Jack Nicholsen og Heath

Ledger. Mange var derfor
skeptiske, da de hørte, at Joaquin Phoenix skulle løfte den
tunge arv. Men han gør det. I
en grad så vi nok aldrig har
haft en stærkere joker. Mimikken, dialogen og karakterudviklingen sidder i skabet
i denne psykologiske thriller.

der mobbede ham, systemet,
der fjernede støtten til hans
psykiatriske hjælp, og den
flamboyante talkshowstjerne,
spillet elegant og overlegent
af Robert De Niro, og som Jokeren ser op til, men som han
ender med at blive latterliggjort af.

Man tror simpelthen på Joaquin Phoenix, ikke bare som
en tegneseriefigur, men som
en karakter fra et realistisk
drama, da den unge Arthur
Fleck udvikler sig fra at være
en mentalforstyrret, ung
mand, der stadig bor hos sin
mor i en lejlighed engang i
firserne, arbejder som hospitalsklovn og gadeklovn, som
bliver mobbet og banket i gyder og højbaner, til han bliver
til en ondskabsfuld psykopat,
der nu ønsker hævn over alt
og alle: Yuppierne, der bankede ham, arbejderkollegerne,

I Gothams dunkle univers er
de gode ikke nødvendigvis
de bedste, og de onde ikke
skurke af den simple grund,
at det er de bare. Her skaber
Gotham sine skurke. Arrogante rigmænd og offentlige
nedskæringer gør folk sindssyge.
Arthur Fleck har en notesbog,
han læser op af, han tror, det
er hans jokes, men det er hans
sindssyge tanker. Og i det hele
taget leger filmen med virkeligheden. For hvad er sandt og
falsk i en syg mands verden?

Disneystjerne vinder pris for pornofilm

Hun var teenagestjerne i Disney-serien 'Shake It
Up’, og ikke ret mange danskere havde vist hørt om
hende, før medierne med store overskrifter skrev,
at Bella Thorne skulle instruere en pornofilm. Den
hedder Her and Him aka. Hende og Ham. Hun
har nu vundet en ‘Vision Award’ under Pornhub
Awards. Med i filmen medvirker Abella Danger og
Small Hands, og filmen kan sjovt nok ses på Pornhub.

Hvem ender med at dræbe
Bruce Waynes forældre, så
Bruce udviklinger sig til at
blive Batman? Alt det får vi
måske svar på.
Og imens kan vi nyde de klassiske, noir-billeder og mindes
Martin Scorsese-film som
'Taxi Driver' og 'The King of
Comedy', begge med Robert
De Niro. For det er tydeligt
at se, hvor Joker-instruktør
Todd Phillips har sit filmsprog fra. Karakterer, billeder
og ikke mindst blues-rock
som Cream, der lægger melodier til scenerne, er en direkte
hilsen til den gamle mesterinstruktør. Og den hilsen er
så langt fra de talrige actionsuperheltefilm, der bliver
spyttet ud i disse år. Man kan
kun håbe, at Joker sætter en
ny, psykologisk scene for superhelteuniverserne.
Anders Højberg Kamp

Tarantino-skuespiller er død

Robert Forster er død, 78 år gammel, hjemme i Los
Angeles. Det skete som følge af kræft i hjernen. Robert var en mere end almindeligt anerkendt skuespiller, der blev brugt i næsten 100 film og en lang
række tv-serier. Han blev blandt andet anerkendt
for sin rolle som Max Cherry i Quentin Tarantinos
Jackie Brown. Man kan også se ham i Twin Peaks,
Mulholland Drive, Me, Myself & Irene og El Camino: A Breaking Bad Movie, der netop har fået premiere på Netflix. Apropos Refns nye serieversion af
Maniac Cop er han også med i Maniac Cop III.
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Painting on glass
• Saturday Oct. 12. there was
another free Family Club
workshop with Art Adventure at Øbro Jagtvej Bibliotek.
The kids where super excited

having to paint on glass. The
theme was the little mermaid.
Debdutta from Art Adventure
will host another free session
this autumn. Usually booked
in record time.

Next event from Family Club
is a crafting workshop - Halloween Edition - at Ørestad
Bibliotek Saturday Oct. 19 at
11-13. The metro will take you
there.

LIDT OM VAND
Når man bor i Nordhavn og kigger ud på Nordhavnsbassinet mellem Marmormolen og Sandkaj, er det tydeligt at vand ikke bare er vand. Vandet lever sit eget liv og afspejler årstider og vejr.
solen har fået magt, og som
netop i Nordhavn gør indbydende at bruge det netop som
badevand.

Klumme af Morten RiiseKnudsen, Sandkaj
• Når udefra kommende siger:
'Jamen bliver det ikke ensformigt at se på alt det vand?' er
mit svar altid, men vand er jo
ikke bare vand!

H2O, som væsken jo hedder
i det kemiske sprog, er yderst
forskelligt fra time til time,
fra dag til dag og fra årstid til
årstid, at der i sig selv kunne
laves en tyk farveillustreret
bog på mange sider med fotos
af de skiftende belysninger.
Vandet kan være gråt og truende og kan faktisk reflektere
et kommende uvejr. Vandet
kan være blåt og imødekommende, ikke azurblåt, men
mørkeblåt changerende til almindeligt blåt og afspejle, at

Vand kan have mærkelige
tværgående og langsgående
strømme, hvor man ikke helt
forstår, hvorfor strømmene er,
som de er, men vandet presses
jo i havnebassinet også fra
Øresund, som tilsvarende har
mange strømme både i nordog sydgående retning.
Vandet reflekterer årstiderne,
og vandet reflekterer de forskellige vejrtyper, som vores
nordlige breddegrader giver
os, og kun en sjældent gang
inden for de sidste 3 år har
der været is på vandet. Saltvand fryser som bekendt ved
en lavere grad end ferskvand,
så hvis man ser is på søerne i
København, førend der kommer is i havnebassinet, er det
ikke så underligt, idet sidstnævntes saltprocent jo gør,
at man først kommer senere
i gang med isdannelse ved lavere frostgrader.
Det giver nu en dejlig ro, når

hele vandoverfaldet er frosset,
og sjældent er overfladen jo
spejlblank, som den er, når
der er is på vandet. Det giver
et havblikslignende havne-

»Om aftenen og om natten ændrer vandet igen karakter, idet der nu sker en
refleksion fra de omgivende bygningers
lys, og set over mod Marmormolen er
der en klar lyspåvirkning, som næsten
hensætter en til havnen i New York.«
bassin, og fotografiapparatet
kommer absolut frem.

som næsten hensætter en til
havnen i New York.

Vandet reflekterer bygningerne, men dog ikke mere
end, at vandet har sit eget uafhængige liv og i forbindelse
med netop Nordhavnsbassinet ved Sandkaj, gør der sig
det gældende, at solen ikke
kaster skygger det meste af
dagen fra bygningerne, men
går direkte på vandoverfladen.

Der findes ikke tidevand
i Københavns Havn
i
nævneværdigt omfang. I hvert
fald slet ikke, som vi ser det på
den jyske vestkyst, men det er
hændt, at der har været vand
op til næsten kanten af havnebassinet ved de store storme.
Det sker sjældent, og det sker
i øvrigt sjældent, at det vand,
der findes i havnebassinet skaber ravage af nogen art. Dertil

Om aftenen og om natten æn-

er bassinet for småt i størrelse.
Det er for det meste fredfyldt, og freden illustreres
af, at mange svømmefugle,
herunder det berømte svanepar, finder sig til rette og

om vinteren finder man ofte
svømmefugle i større grupper.
Som jeg sagde i indledningen,
er vand ikke bare vand. Vand
er mange ting.

SUDOKU
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Tough

Previous solution - Medium

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

2

3
2 5
3 4
6

8
6
8
9 7

3

3
6

You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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3
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Easy

2 4
8

3
2
4
9
6
8
7
5
1

1
5

1

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

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.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Previous solution - Very Hard
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drer vandet igen karakter, idet
der nu sker en refleksion fra de
omgivende bygningers lys, og
set over mod Marmormolen
er der en klar lyspåvirkning,

7
1
8
4
5
3
2
6
9

5
6
9
2
1
7
4
8
3

2
9
1
5
8
6
3
4
7

8
4
7
1
3
9
6
2
5

6
3
5
7
4
2
1
9
8

9
7
6
8
2
1
5
3
4

1
5
2
3
9
4
8
7
6

4
8
3
6
7
5
9
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.

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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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
.

