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Peter og Klaus er Nordhavns egne dobbeltgængere

/12

Peter og Klaus kendte ikke hinanden, før de fik at vide, at de havde en dobbeltgænger her i Nordhavn, hvor de hhv. bor og arbejder. Da de mødtes, forstod de bedre hvorfor så mange hilste, men sagde det forkerte navn. Læs mere på Bagsien.

Selvkørende busser
snart virkelighed

/2 Lær alt om svaner

/10

Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.

Selvkørende busser er kommet et skridt
tættere på at blive en realitet i Nordhavn.
Ansøgningen om at teste busserne i blandet trafik er netop sendt til Vejdirektoratet.
De to første busser står allerede i en garage
i Nordhavn, men muligvis kommer i alt
fire busser til at køre i området. En godkendelse kan være klar om tre måneder,
og så vil busserne trille ud i Århusgade,
med personale i til at starte med.

Tillykke med din nye bolig…

VELKOMMEN

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

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.

Vi sælger Nordhavn
SOLGT

Helsinkigade 29, 4/5. tv.

SOLGT

Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. tv.

SOLGT

Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 1.

SOLGT

Helsinkigade 29, 13/14. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. th.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 2/3. tv.

– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 7. th.
– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 7. tv.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4, 2150 Nordhavn

4358 2100

nordhavn@mailreal.dk
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LOKALE
NYHEDER
Selvkørende busser i Nordhavn et skridt nærmere
Selvkørende busser er kommet et skridt tættere på at blive en realitet i Nordhavn.
Ansøgningen om at teste busserne i blandet trafik er netop sendt til Vejdirektoratet.
• Selskabet Autonome Mobility, som er projektledere og
kommende operatør af busserne, har i lang tid arbejdet
sammen med By & Havn, G/F
Århusgadekvarteret, Københavns Kommune, Movia og
Metroselskabet, om at lancere
selvkørende busser i Nordhavn.
Før busserne kan rulle ud på
Helsinkigade skal projektet
have tilladelse fra Vejdirektoratet, og for få dage landede
den formelle ansøgning på direktoratets bord.
"Vi har arbejdet i lang tid med
at planlægge projektet og producere ansøgningsmaterialet.
Nu er vi meget glade for at
tage de næste skridt, så vi kan

begynde at implementere busserne ", siger Pernille Amstrup
Lytzen, produktudviklingsled
ved Autonome Mobility. Sagsbehandlingstiden i Vejdirektoratet er på cirka tre måneder.
Førende i Danmark
G/F Århusgadekvarteret, som
er en af partnerne

i projektet,
er også spændt på, at ansøgningen er sendt ud:
"Vi glæder os til at se projektet
blive en realitet. Det vil være
rigtig spændende at bringe
de selvkørende busser ind i
nabolaget, og vi glæder os til
at være førende på dette område", siger Brian Petersen,
bestyrelsesmedlem i G/F Århusgadekvarteret.
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Busserne skal køre på en rute
langs Murmanskgade - Sandkaj - Gøteborg Plads - Sandkaj
- Karlskronagade - Trelleborggade - Corkgade - Århusgade
- Murmanskgade. En cirkulær
rute, der samlet er ca. 1,3 km.
Men hvad nu, hvis der er vejarbejde, eller en olovlig parkeret
bil på bussens rute?
"Hvis der pludselig er vejarbejde eller mange parkerede
arbejdsbiler på vores rute,
kan det komme til at betyde,
at vi må holde kortere driftspauser. Vi har imidlertid et
tæt samarbejde med Grundejerforeningen By & Havn og
Københavns Kommune, og vil
sammen med dem gøre alt for
at være på forkant med ændringer, så vi ikke skal holde
stille," siger Pernille Amstrup
Lytzen.
Personale ombord i starten
De to første busser står allerede i en garage i Nordhavn,
men Autonome Mobility anøger om muligvis at drive fire
busser i området, alt efter hvor
stort efterspørgslen viser sig at
være. Planen er at køre mandag-fredag mellem

kl. 10.00
og 18.00, og busserne vil være
gratis for passagerer.
"Alle beboere, arbejdende og
besøgende til området kommer til at udgøre passagergrundlaget. Ligeledes forventer vi, at der vil komme en
række teknologiinteresserede

De to første busser står allerede i en garage i Nordhavn, men Autonome Mobility anøger om muligvis at drive fire busser i
området, alt efter hvor stort efterspørgslen viser sig at være. (Foto: Autonome Mobility)

mennesker forbi og se, hvordan en selvkørende bus virker
i praksis ude i det virkelig liv.
I øvrigt kan vi oplyse, at der
kommer til at være operatører
om bord i de selvkørende busser til at starte med," siger Pernille Amstrup Lytzen.
First-mover i verden
By & Havn har også store forventninger til endnu et bæredygtigt projekt i Nordhavndistriktet.
"Nordhavn er en første mo-

ver med hensyn til bæredygtighed. Intet andet distrikt i
verden er så avanceret når det
gælder bæredygtighed i boliger og krav til certificeringer.
Derfor er det godt egnet til
også at fokusere på bæredygtige og grønne transportløsninger ", siger Anne Skovbro,
administrerende direktør for
By & Havn.
Europæisk projekt
De selvkørende busser i Århusgadekvarteret er en del af

det europæiske AVENUEprojekt.
Udover Nordhavn bliver selvkørende busser testet på gaderne og i Geneve, Lyon og
Luxembourg. I alt 16 partnere
fra syv europæiske lande udgør konsortiet.
Det danske projekt ledes af
Autonome Mobility, i samarbejde med By & Havn, G/F
Århusgadekvarteret, Københavns Kommune, Movia og
Metroselskabet.

Forårskampagne

UMA Sound Lantern en trådløs Bluetooth højttaler med utrolig lyd
– bærbar med dæmpbart LED lys – til at tage med overalt.
Et designikon i høj kvalitet.

UMA

UMA

UMA (h:28 cm):
kr. 3.011,00 - normalpris kr. 4.015,00
UMA-mini (h:21,4 cm):
kr. 1.880,00 - normalpris Kr 2.506,00
Priserne er excl. moms.

IQm2 Aps · Sydmarken 31 · 2860 Søborg · tlf 53 53 54 97 · post@iqm2.dk · www.iqm2.dk

UMA-mini

UMA-mini

GINGALLA
SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 10. MAJ KL. 14:00-19:00
OG D. 11. MAJ KL. 12:00-17:00,
HVOR MENY NORDHAVN INVITERER PÅ SMAGNING
AF UDSØGTE GINS OG TONICVAND.
DET FOREGÅR HER I VORES BUTIK OG I DEN GAMLE POSTHAL
OVERFOR. VI BYDER BL.A. PÅ DANSKE GINS AF HØJESTE KVALITET,
FLERE INTERNATIONALE TOPGINS, PRISVINDENDE GINS
OG IKKE MINDST KOMPLEMENTERENDE TONICVAND OG
DERTILHØRENDE GARNITURE.
BILLETTEN KOSTER 100 KR. PR. PERSON, OG DEN FUNGERER SOM
VOUCHER I BUTIKKEN. FÅ FRATRUKKET BILLETTENS PRIS I KASSEN
VED FREMVISNING AF VOUCHER, NÅR DU HANDLER I
MENY NORDHAVN D. 10. OG 11. MAJ.
KØB DIN BILLET ONLINE OG SE MERE INFO PÅ:
www.menynordhavn.nemtilmeld.dk/8

MENY Nordhavn, Southamptongade 2, 2150 Nordhavn
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Byggeri på Trælastholmen
• AP Pension har vundet en
udbudsrunde hos By & Havn,
og skal nu bygge et 10.000 kvadratmeter stort kontorhus på
Trælastholmen. Udbudsrun-

den fra By & Havn omfattede
i alt 4 erhvervsgrunde. Fristen
for udbuddet blev forlænget i
sidste måned, for at tiltrække
de bedst mulige tilbud.
Pensionsselskabet er en særde-

les aktiv bygherre i Nordhavn.
På nabogrunden bygger selskabet Hotel Comwell Copenhagen Portside.
Og på den nærliggende Holm
8 ud til Kalkbrænderihavn

skal AP Pension opføre to store domiciler, ét til Nykredit og
ét til AP Pension selv.

Nordhavn hjælper HOFOR med at gøre fjernvarmen grønnere
Forsøg i Nordhavn, hvor HOFOR kan skrue kortvarigt ned for fjernvarmen, har vist sig så stor en succes, at det nu udvides til beboere på Nørrebro - til gavn for byens CO2-regnskab.
• Familien Engelbrechtsen/
Carlsen og andre beboere i
Nordhavn mærker ingen forskel i temperaturen i hjemmet,
når HOFOR skruer kortvarigt
ned for varmen i perioder med
spidsbelastning på fjernvarmenettet. Det er med til at
gøre fjernvarmen grønnere.
Baggrunden for forsøgsprojektet er den såkaldte spidslastproduktion, som koster
mange penge og er tung, når
det gælder CO2, fordi den ofte
er baseret på olie eller gas.
Spidsbelastningen
opstår
f.eks. mandag morgen, hvor
alle skal have et varmt bad, og
Københavns mange virksomheder tænder op for varme i
radiatorerne og varmt vand i
hanerne efter weekenden.
"Vi kan jo ikke risikere, at nogen står uden varme, så vi skal
kunne tænde hurtigt op for
ekstra varme, når der er behov
for det. Det er for eksempel på

kolde morgener, hvor alle skal
i bad eller skruer godt op for
varmen," fortæller Christine
Emilie Pettersen Sandersen,
der er projektleder i HOFOR.
Skruer ned for varmen
Derfor er HOFOR i gang med
at undersøge, hvor stort potentialet er for at udnytte den
varme, der er lagret i bygninger, i stedet for at tænde
for olie- og naturgasfyrene.
Forsøget i Nordhavn er lavet
i samarbejde med EnergyLab
Nordhavn.
"Vi har aftalt med beboere i
flere etageejendomme i Nordhavn, at HOFOR må skrue ned
for varmen hos dem i perioder,
hvor der er stort pres på produktionen. Den varme, der er
i mure, gulve og lofter afgives
langsomt og bidrager i stedet
til opvarmningen, så stuetemperaturen forbliver den
samme," siger Christine Emi-

lie Pettersen Sandersen.
Den fleksible udnyttelse af
fjernvarmen hjælper HOFOR
til at udnytte og fordele varmen bedre i hele fjernvarmenettet.
Mere end 7000 deltager
"Vi er en familie på to voksne
og en lille pige, så i begyndelsen var jeg ret spændt på, om
vi kom til at fryse. Men vi har
ingen forskel mærket i dagligdagen. På den måde er det jo
både nemt og fedt at være med
til at gøre en grøn forskel,"
siger Mette Engelbrechtsen,
beboer i Havnehuset i Nordhavn.
Forsøget i Nordhavn har givet
så lovende resultater, at HOFOR nu udvider med mere end
3300 lejligheder på Nørrebro,
og har planer om at inddrage
endnu flere.
"I Nordhavn er det nye bygninger. På Nørrebro er det en

"I begyndelsen var jeg ret spændt på, om vi kom til at fryse. Men vi har ingen forskel mærket. På den måde er det jo både
nemt og fedt at være med til at gøre en grøn forskel," siger Mette Engelbrechtsen, beboer i Havnehuset i Nordhavn.

ældre bygningsmasse. Så vi
glæder os til at få en masse
data, om hvor længe bygningerne kan holde på varmen fra
Nørrebro også. Det er jo fan-

tastisk at kunne samarbejde
med kunderne om at optimere
fjernvarmeforbruget og begrænse CO2-udledningen ved
brug af data og teknologi - og

så helt uden at det påvirker
komforten," siger Christine
Emilie Pettersen Sandersen.

Sustainability Day at Copenhagen International School
Tilmeld dig Nordhavn Avis'
hyper–
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
LOKALE NYHEDER
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
i din mailboks
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

All neighbours in Nordhavn are invited to a Sustainability Day at the school on May 2. with guided tours, workshops and exhibitions.
• Copenhagen International
School is located in Nordhavn
where numerous projects focusing on sustainability are
carried out in living labs – one
of them at the school on Levantkaj.
The aim to be a sustainable
school is literally built into the
facilities as it has solar PV’s
mounted on the entire façade.
Furthermore, all lighting is
LED, sustainable and recyclable materials is used wherever
possible, the campus lives up
to the ambitious 2020 Building
Code, abd they recycle food
waste in the cafeteria.

The Smart Cities Accelerator’s
project (SCA) which the school
is part of, focuses among other
things on the clean energy
from the solar PV’s, and the
possibility of sharing excess
electricity with the neighbors
in Nordhavn.

Guided tours
On the Sustainability Day the
students are “climate ambassadors”. All day they will take
part in workshops and presentations focusing on
the follow- Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
Nordhavn
ing UN sustainable developmed at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
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Sharing electricity
The teachers and students are
involved in sustainability activities such as Bye-Bye Plastic
Bags, The 1,000-Tree Forest,
Clean Ocean, and Global Issues Network to mention a few.

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.

NORDHAVNNU
Se de nyeste botaniktendenser
på Plants plantemarked

Gå på opdagelse i
Nordhavns bæredygtige
butikker

Bæredygtig weekend
& marked
i Nordhavn
Besøg nogle af Nordhavns dygtige
tegnestuer og få et indblik i deres mange
bæredygtige arkitekturprojekter

25 - 26 maj

Hjælp lokale beboere, der har
iværksat skraldeindsamling
i bassinerne

Lyt til spændende talks
om bæredygtighed
og byudvikling

I Nordhavn er der både grønne tage,
klimavenlige butikker, nye energi- og
affaldsløsninger, særlige byrum og
grøn transport.
Køb lækre grøntsager
på Aarstidernes
grøntsagsmarked

I den sidste weekend i maj kan du
opleve nogle af alle de tiltag, der gør
det let at leve bæredygtigt i bydelen.
Sæt X i kalenderen og følg med i
programmet på århusgadekvarteret.dk
og Facebook.com/Nordhavnen

Kig på kunst hos Co-temporary

Pynt din altankasse hos Meny

facebook.com/nordhavnen

Vær krea og byg
modeller af
genbrugsmaterialer

Tag på guidet tur i
Århusgadekvarteret

Tag på sushikursus hos Letz
Sushi og lav din egen
bæredygtige frokost

Har du en bæredygtig
aktivitet, som skal med i
programmet?
Så kontakt By & Havn på
mkc@byoghavn.dk
eller arv@byoghavn.dk

Redesign dit tøj hos
ItchBOx Studio

By & Havn og
Handelsforeningen
Århusgadekvarteret står
bag initiativet.

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK
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KORT NYT
+ NEWS IN ENGLISH
Bliv klog på svaner – snart kommer der flere
Der er få ting, som Nordhavns beboere går så højt op i som svaner. Og netop nu er det yngletid.
Derfor vil Nordhavn Avis vide, hvad der er op og ned i en svanes liv. Biolog i Dansk Ornitologisk forening, Knud Flensted, har svaret.
Af Marie Varming
• Hvorfor kan nogle svaner
bo sammen i flokke, mens
andre kun vil være i par, ligesom de er i Nordhavn nu?
"Hvis der er tale om et ynglepar, jager de alle andre svaner
væk," fortæller Knud Flensted.
"Hvis du ser svaner i flokke, vil
de – med få undtagelser – være
unge fugle eller fugle, der har
opgivet at yngle, fordi de ikke
kan jage alle de andre væk.
Det er for eksempel tilfældet
i Peblingesøen. I nogle fjorde
har man dog set eksempler på
en genetisk variant af knopsvanen, som yngler i kolonier.
Men det er ikke i Hovedstadsområdet."
Kan der laves om
på situationen?
"Der kan godt komme andre
svaner og udfordre, og det
kan give territorialkampe. Der
kan for eksempel godt komme
en Christianshavnersvane til
Nordhavn og prøve lykken.
Der er flere svanepar oppe
nordpå langs kysten, og de kan
også godt komme i kamp med
det svanepar, der bor i Nordhavn."
Ved du hvad der skete med
den gamle hansvane i Nordhavn, som måtte aflives sidste
år?
"Nej, men territorialkampe
kan være meget voldsomme,
og han kan godt være kommet alvorligt til skade på den

Dette billede er fra juli måned 2018. Siden er svanefaderen død. I år har svanemor en ny svanemand.
(Foto: Anita Søe Beilin).

Redebyggeri i april 2019. Ny svanefader er på banen, og rugningen er i gang
inde under Sandkajs brygge.

måde. Hvis den svane, der er
tilbage, er ringmærket, kan du
måske finde ud af det ad den
vej. Se www.fuglering.dk."

dør, eller hvis de ikke har succes med at få unger sammen.
Hvis de derimod får unger
sammen, vil de oftest blive
sammen, til den ene dør."

Cirka seks æg
- svaneunger fem uger senere
"Parret hjælper hinanden med
at bygge rede, og så lægger
hunnen æggene – efter hun er
blevet parret af hannen flere
gange om dagen i en periode
– cirka et æg hver eller hver
anden dag i op til to uger. I

den periode ruger de ikke på
æggene, men når alle æggene
ligger der – der er typisk seks
æg – begynder hunnen at ruge
på dem. I den periode har hun
ikke så mange fjer på maven,
så hun kan varme æggene op
til 35-37 grader. Fordi udrugningen af æggene starter samtidig, kommer ungerne også
ud samtidig. Det tager ret præcist fem uger, fra alle æggene
er lagt, til der kommer unger."

Er svaner så monogame,
som man siger?
"Ja, en han og en hun holder
oftest sammen, og hannen følger hunnen hele sommeren og
hjælper med at passe ungerne,
til de kan flyve i september. I
den periode følges hele svanefamilien rundt i territoriet, og
i den første uges tid sover de
endda gerne sammen i reden.
Hannen og hunnen kan godt
finde nye mager, men det er
som regel kun, hvis den ene

Copenhagen International
Summer School

Krydstogtskibe giver
CMP overskud

• Copenhagen International School (CIS) looks forward to welcoming students to its Summer School during the first two weeks
of the summer holidays.
The CIS Summer School will take place at CIS in Nordhavn and
the programme will run from June 24th to July 5th (week 26 and
27) from 09.00 - 15.00.
The CIS Summer School is open to all children, including CIS
students, students from other schools, Danish children and
children visiting Denmark and the Copenhagen area. All programs are taught in English.
CIS will offer two types of programs:
Early Years Camp for students between 4 and 7 years old.
With daily activities such as crafts, music, movement and educational games organised in a child-centred, interest-based setting,
Summer School Camp for children aged 8 - 12.
With a range of thematic camps within a variety of areas. Such
as English Language, (8 - 12 years old and 13 - 17 years old). Exploration, creativity and sport.
Students are signed up on a weekly basis for one camp so the
students can horizontally expand their knowledge in a specific
field during the week.
English Language Camp is open to children aged 13 - 17. The fee
for the Summer School is 3000 DKK per week. You can sign up
for one or two weeks. Before school and after school care will be
available from 08.00 - 09.00 and 15.00 - 16.00 Monday - Friday
free of charge. Morning fruits, lunch and afternoon snack are
included. Learn more: www.cis.dk

• Det dansk-svenske havneselskab Copenhagen Malmö Port
(CMP) fik i 2018 et overskud på 908 millioner svenske kroner,
hvilket var en stigning på lidt over 8 procent.
CMP overtog sidste år driften af den nybyggede krydstogtshavn
i Visby, og i både København og Malmø steg antallet af krydstogtsskibe. CMP’s administrerende direktør, Barbara Scheel
Agersnap, påpeger i en pressemeddelelse, at havneselskabet styrker sin position som et førende krydstogtmål i Nordeuropa.
CMP modtog i alt 953.000 krydstogtpassagerer sidste år.
I vil der anløbe 346 krydtogstskibe til Københavns Havn, ved
Oceankaj eller Langelinie.

Bør man fodre svanerne?
"Ikke nødvendigvis, for der
er mad nok til dem. De lever
af ålegræs, som gror på lavt
havvand, som der er omkring
København. Du må godt give
dem en skive brød, men lad
være med at fodre i nærheden

af reden, for det kan tiltrække
rotter, som også kan gå efter
æggene.
Generelt anbefaler vi ikke, at
man fodrer dem, men du skal
ikke føle dig som et dårligt
menneske, hvis du har gjort
det. Det er der mange børnefamilier, der har meget fornøjelse af."

Do you speak... dansk?
• You just moved to Copenhagen. You have your CPR nr, your
yellow card, a place to stay, and you are now ready to meet the
Danes and to get the full experience of Danish society. You realize pretty fast that your life in Copenhagen will be different than
your life in Paris, Los Angeles, Rome, Tokyo or Mogadishu…
New culture, unwritten rules… and a new and strange language:
Danish!
Ruth Horak, originally from Austria, is a true language-nerd
who has taught Danish as a foreign language for 20 years. Being
an expat herself, she knows all about the challenges of learning
Danish and how to become a part of the Danish society: It’s not
easy… but it’s possible !
‘How to crack the cultural codes – Danish Language’ is an informal event free of charge for anyone curious about Danish language and who wants to get some basic insider tips on how to
discover Denmark through its language.
Program:
17.30 – 18.30: Crash course in cracking the Danish Cultural Language Codes (Ruth Horak)
18.30 – 19.30: Discussion and talk about integration in Denmark. We invite you for a drink and some snacks.
This event is collaboration between the Copenhagen Central Library and Kultur S Byliv and is free of charge!

How to crack the Danish cultural codes? - The language! Wednesday May 22. kl. 17.30-19.30. Copenhagen Central Library. Krystalgade 15.

Metroforsinkelse truer
• Metroselskabet har nu erkendt, at tidsplanen for Metrocityringen er ved at skride,
og at en udsættelse af åbningen af den nye metrolinie kan

komme på tale. Entreprenøren
CMT skulle have nået den såkaldte RHO-milepæl (Ready
for Handover) i slutningen af
marts 2019. Men den er endnu
ikke nået.

"Det er stadig muligt at åbne
som planlagt, hvis alle parter
knokler på og leverer en effektiv og koordineret indsats.
Lige nu analyserer vi sammen
med de to entreprenører, om

NU kommer Kronløbsøen

vi kan optimere det afsluttende arbejde", siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.
Nordhavnsmetroen har først
forventet åbning primo 2020.

www.cis.dk

Til sommer starter byggeriet af det forsinkede projekt Kronløbsøen mellem Århusgadekvarteret
og Sundmolen.

Den nye ø bliver forbundet af tre broer og en tunnel som fører op til Fortkaj. Under vandet i havnebassinet vil der være en
parkeringskælder i fire etager med plads til 1100 biler.

• NCC bygger den helt nye
ø i Nordhavn med 233 udelukkende ejerboliger. Dertil
kommer 1100 parkeringspladser, tre broer, en tunnel og et
'vandlommerum' med plads til
vandlige aktiviteter.
Det længe ventede projekt begyndes til sommer og forventes at stå færdigt i slutningen af
2023. De 233 ejerboliger bliver
opført i et seks-etagers byggeri
formet som en karré med seks
bygningskroppe rundt om et
gårdrum. Desuden etableres
der to pladser – ’Klinten’ og
’Kysten’ ned til vandet på øen.
Projektet er tegnet af Vilhelm
Lauritzen Arkitekter og COBE
samt tegnestuen STED, der
står for landskabsarkitekturen.
Tre broer og en tunnel
Under vandet i havnebassinet
vil der være en parkeringskælder i fire etager med plads til
1100 biler. Den nye ø bliver
forbundet af tre broer og en
tunnel som fører op til Fortkaj. Mellem Kronløbsøen og
Fortkaj vil der være et såkaldt
’lommevandrum’ med plads
og mulighed for vandaktiviteter. Byggeriets stueetage er
tiltænkt erhverv som enten
butikker, cafeer eller restauranter. Ejerlejligheder, de bliver mellem 50 og 200 kvm. og
får alle mindst én altan. I det

samlede projekt vil boliger udgøre 24.500 kvm., erhverv 500
kvm., boligkælder 5.000 kvm.
og parkeringskælder 33.000
kvm.
1,1 milliard
Bag projektet med en værdi
på 1,1 mia. kr. står projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S, som består af By &
Havn (50%), PensionDanmark
(40%) og Nordkranen (10%).
”Kronløbsøen er med til at
færdiggøre visionen for Århusgadekvarteret, som en bydel med kanaler og broer. Øen
vil danne ramme for både velbeliggende, bæredygtige boliger, et stort parkeringsanlæg
og detailhandel, som både beboerne i Århusgadekvarteret
og på Sundmolen vil nyde godt
af,” siger Adm. direktør i By &
Havn, Anne Skovbro.
Forventer høj efterspørgsel
PensionDanmark ser især
frem til muligheden for at udnytte den unikke beliggenhed:
”Vi er glade for at kunne
igangsætte de attraktive boliger på en ny ø i Kronløbsbassinet med en helt fantastisk
beliggenhed tæt på vand, by
og metro. Boligerne skal bæredygtighedscertificeres efter
DGNB- standarden på niveauet Guld. I kraft af beliggenhed,
tilgængelighed, kvalitet og

bæredygtighedscertificering
forventer vi en høj efterspørgsel efter boligerne, så vi sikrer
vores medlemmer et godt afkast, ” siger PensionDanmarks
adm. direktør Torben Möger
Pedersen.
Fra Årsleff til NCC
Den danske bygge- og anlægskoncern Per Aarsleff
Holding A/S vandt i februar
2018 konkurrencen om at
indgå i totalentreprisen på
Kronløbsøprojektet. Dog under forudsætning af at diverse
'projektoptimeringer' kunne
opnås, og der så efterfølgende
kunne indgås en totalentreprisekontrakt. Disse forhandlinger førte imidlertid til et
brud mellem bygherrerne og
Årsleff. Nu er NCC så valgt
som totalentreprenør.
NCC ser frem til at være med
til at bygge den helt nye ø i København:
”Dette projekt er i særklasse
unikt. Det er ikke hver dag, at
man som entreprenør får mulighed for at bidrage til denne
form for byudvikling. Så vi får
alle vores erfaringer og kompetencer i spil i dette projekt,
som vi glæder os meget til at
komme i gang med”, siger direktør Palle Bjerre Rasmussen,
NCC Danmark.

To IB
or not to be?
That’s really not a question: Only the International
Baccalaureate, with close to 4000 member schools,
offers a truly international, ﬁrst-class education for
students aged 3 to 19. And with the IB Diploma you
will be ready to take on the world and a globalized
future together with CIS students from more than
80 nations.
CIS is very proud to be a founding member of the
IB and a strong advocate for inclusive and inquirybased learning. Our students learn to ask the right
questions instead of memorizing given answers.
And we teach our students at the pace that is
just right for them. The results speak for themselves as our graduates are consistently accepted
at top universities across the globe. For more
information please visit cis.dk
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COBE Session om kunstige vildnisser
Hvordan kan byrum håndtere tidens store udfordringer? Det er emnet på COBE SESSIONS No. 2 på Orientkaj, hvor alle er velkomne
transformation af den tidligere
trafikåre Sønder Boulevard i
København til et attraktivt og
levende byrum samt designet
af Gellerup Bypark i Århus til
et grønt samlingspunkt for hele
byen.

Foto: Hanns Joosten

COBE Sessions no. 2 finder sted
9. maj kl. 16.30-20.00 i COBEs
tegnestue og er på engelsk, der
er fri entré og tilmelding behøves ikke, men kom i god tid,
da det er først til mølle ift. siddepladser.
Adresse: COBE, Orientkaj 4, st.
2150 Nordhavn.
Følg eventet på COBEs Facebookside.
Depanneur er åben under og
efter arrangementet.

SLA er et internationalt anerkendt
byudviklings- og rådgivningsfirma
grundlagt af Stig L. Andersson, der
siden 1994 har arbejdet med landskab, byrum og byplanlægning. SLA
er en af Europas førende tegnestuer
inden for naturbaseret design.

Moderator er Dan Stubbergaard,
arkitekt og grundlægger af COBE.

Foto: Biennale Di Venezia

son, designdirektør og grundlægger af SLA fra København.
Både TOPOTEK 1 og SLA behandler nogle disse store udfordringer, men med hver sin
tilgang.
TOPOTEK 1 er kendt for at
have fokus på kulturel mangfoldighed og henter deres inspiration bl.a. fra kunstens
verden. I København er de bl.a.
kendt for deres transformation
af Superkilen på Nørrebro.
Den danske tegnestue SLA
arbejder med natur og naturbaseret design - det groede
miljø - med fokus på, hvordan
man kan skabe en ny menneskeskabt natur, der er designet ud fra naturens orden og
processer. Ifølge SLA kan man
derved løse nogle af tidens
største urbane udfordringer.
SLA er bl.a. kendt for deres

Foto: Nikolai Linares

• Der er igen arkitekturdebat
på højt niveau hos COBE på
Orientkaj, når COBE Sessions
No. 2 finder sted 9. maj. Ved det
første debatarrangement trak
mødet fuldt hus i kantinen hos
COBE, da stadarkitekt Camilla
van Deurs og Adm. direktør
for By & Havn, Anne Skovbro,
var i debat med COBEs grundlægger, Dan Stubbergaaard,
om Københavns udvikling.
Emnet 9. maj gang handler om
byrum som scene for social
interaktion og naturlige dynamikker. Hvordan byrum kan
være med til at håndtere nogle
af vores tids største udfordringer som fx klimaforandringer og
social mangfoldighed.
Debattørerne er Martin ReinCano, landskabsarkitekt og
grundlægger af TOPOTEK 1
fra Berlin, og Stig L. Anders-

TOPOTEK 1 er en alsidig og
tværfaglig international tegnestue grundlagt af Martin
Rein-Cano i 1996 i Berlin.
Ved at arbejde i krydsfeltet
af landskabsarkitektur, byliv
og arkitektur ser TOPOTEK
1 sig selv som en rejsende, der
går på opdagelse i områderne
typologier og skalaer – med
afstikkere til bydesign, musik
og kunst.

Nyt udstillingssted i Århusgade 120
Et nyt temporært kunstnerdrevet udstillingssted har set dagens lys i lokaler i Nordhavn.
• Stedet udstiller nutidig international billedkunst, og
bæredygtigt
design/kunsthåndværk, omgivet af kreative
fællesskaber og arbejdende
ateliers.
Under Art Week og 3 days of
design vil der være 3 udstillinger. Den første - Oblique
Strategies - har fernisering fredag 26. April. Derefter følger
udstillingerne NOVI og 'Over
One Hundred Worthwhile Dilemmas' senere på året.
OBLIQUE STRATEGIES
er af Krista Rosenkilde, Anne
Torpe og Line Busch. Kurateret
af Mie Olise Kjærgaard.
Oblique Strategies var et udtryk som Brian Eno og David
Bowie brugte om deres samarbejde - hvor de skrev paa
kort og udvekslede. Det blev
en metode som især musikere
har brugt i den kreative proces,
med en række regler og udveksling gennem små kort.
I den kuratoriske udvælgelse
af udstillingen har kunstnerne
delt kreative kort - billeder af
deres værker - og herigennem
er udstillingen opstået.
KRISTA ROSENKILDE
har en Master i Fine Art fra
Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 20032009 og er medstifter af det
kunstnerdrevne udstillingssted
Førstetilvenstre (2005).
Rosenkilde arbejder med bl.a.
grafiske tryk, skulptur, maleri
og collage. Værkerne er abstrakte og som regel i et univ-

ers af mønstre og stramme
geometriske former med referencer tilbage til 1920’ernes
konstruktivisme og Bauhaustraditionen.
ANNE TORPE
er billedkunstner og uddannet
fra Akademie der Bildenden
Künste i München (Tyskland)
og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 2009.
Figurer i alle størrelser hobes
op i Anne Torpes malerier. Figurer, som er hevet ud af deres
oprindelige sammenhæng og
sat sammen på ny. Stumme betragter de os. De stammer fra
fotos, souvenirs fra hele verden
og tegninger af naturaliekabinetter, bl.a. hentet fra Albertus
Seba (1665-1736).
LINE BUSCH
Line Busch (f. 1979, uddannet
ved Aarhus Kunstakademi)
arbejder med koloristisk, abstrakt maleri og med relieﬀer
af skåret, snoet lærred.
Omdrejningspunktet er at skabe synsbedrag og farvegradueringer med optisk lyseﬀekt.
Hun arbejder ofte med det rå
lærred, der med sin stoflighed
fungerer som en kontrast til
det bearbejdede lærred.

Udstillingsstedet Aarhusgade
120
Opening event 26. April kl. 1719. Other opening hours onsdag
- fredag kl 11-16.

Anne Torpe, Uden titel, 138x224 cm, 2018. Olie og vægmaling på pap.

Krista Rosenkilde på Kunsthal Nord, 2019

Line Busch, U.T, acryl, lærred, træliste ,35x30, 2019

Fotoudstilling
• Signe Vilstrups fotoudstilling Transformation 2019
kommer til Nordhavn i maj.
Udstillingen præsenterer 13
kvinder fra Kibera i Kenya,

som fortæller deres personlige historier om at have været
udsat for voldtægt eller anden
form for seksuelt overgreb.
”Mit ønske var at skildre kvinderne på en mere utraditionel

måde end den sædvanlige rå
reportagestil man tit ser fra
denne slum. Jeg ville se skønheden i stedet for skraldet og
fokusere på kvindernes styrke
og stolthed,” forklarer Signe

Vilstrup. Udstillingen er arrangeret af PLAN Børnefonden og Artomondo.
Transformation 2019. Århusgade 126A. Fredag 10. maj til
søndag 12. maj.
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gode gys fra
stephen king

Ondskabens hotel

((Stanley Kubrick, 1980)
Det er mesterligt, når Jack Nicholson bliver mere og
mere sindssyg på et spøgelseshotel, hvor forfatteren
og familiefaren har indlogeret sig sammen med sin
kone og børn, der bliver mere og mere utrygge ved
ham. Om det virkelig spøger, er en diskussion værd,
og den største fornøjelse er at følge Jack Nicholsons
ansigt i den ene syrede scene efter den anden.

Forudsigelig og blodig
Titel: Pet Sematary. Instruktør: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer. Medvirkende: Jason Clarke, Amy Seimetz, John
Lithgow, Jeté Laurence. Varighed: 101 minutter. Premiere: 4. april

Stephen King-filmatisering er forudsigelig lige efter gyserdrejebogen, men heldigvis bliver det både blodigt og
chokerende, når de døde går igen
• Pet Sematary er et langt gys
af den gamle slags, et remake
af 'Ondskabens Kirkegård',
den danske titel fra 1989, med
alle genrens klichéer, som vi
kender dem.

Gør det så noget, at vi igen
trækkes igennem chokket i
kælderen, det obligatoriske
kvindeskrig og gespenstet,
der står og lurer gennem vinduet i landsbyvillaens første
sal?
Hvad gælder underholdning overhovedet ikke!
“Fåk,” som en af biografens
teenagedrenge råbte, da en
pukkelrygget kvinde ryger
ned gennem en skakt.
'Pet Sematary', lavet over Stephen King-romanen 'Dyrekirkegården' fra 1982, handler om en famillie, der flytter
til en idyllisk landsby med en
skov i baghaven. Far og mor
vil have mere kvalitetstid til
deres otteårige datter og treårige lillebror.
Men langsomt går familien i
opløsning. I skoven ligger en

kirkegård for dyr, og det spøger i byen.
Den ateistiske lægefar redder
liv på hospitalet, men bliver
hjemsøgt af en død patient.
Moderen oplever flashbacks
til sin egen barndom. Men
det virkelige gys begynder, da
familiekatten Church bliver
fundet dræbt kørt over af en
lastbil.
Lastbilerne evige susen - der
selvfølgelig også giver chokeffekter - fungerer som modsætning til den landlige idyl.
Og som modsætning til den
dyrekirkegård, hvor Church
bliver begravet, og som en indiansk ånd i bedste Stephen
King-stil vover over.
Så katten står op fra de døde.
I en ny zombificeret udgave.
Mareridtet skal til at begynde.
Bedst er filmen, fordi den er
kynisk og blodig. Måske ikke
så blodig som en vaskeægte
splatter, men godt derhenad
i modsætning til rækken af
profit-hungrende gysere, hvor
man ikke må se det, man ellers kom for. Og hvor alt en-

der godt.
Der er dog præmisser, man
skal leve med. Hvorfor anbefaler naboen, at faren begraver katten på kirkegården, når
han selv har oplevet følgerne
med egen hund og har læst
om den indianske ånd?
Den otteårige pige bærer det
meste af historien. Det er hende, det først og fremmest går
udover, og de følelsesladede
scener virker.
Men selvom karaktererne har
flere nuancer end den gennemsnitlige Netflix-serie, er
vi altså ikke ude i en Polanskifilm.
Det forbliver overfladisk med
en firkantet dialog. Det her er
pulp lavet efter kioskbogen.
Underholdende, forudsigeligt
og nostalgisk.
Den første sæson af firserserien 'Stranger Things', der
i øvrigt er meget seværdig i
slående kontrast til den flade
sæson 2, har skabt lidt af en
retrobølge. Ikke lang tid efter
kom en hæderlig remake af

'It' og også den aktuelle 'Us' er
fuld af firser-referencer. Senere på året kommer der blandt
andet remakes af 'The Fly' og
'The Blob'.
Under rulleteksterne til denne film hører vi - ironisk nok
- et nyt remake af Ramones’
punkrock-klassiker 'Pet Sematary', der blev lavet til den
første film.

Carrie

(Brian de Palma, 1976)
En offbeat ungdomsgyser om en misforstået pige. Det
begynder med nøgne teenagepiger i badet, det er jo en
70’er-film, og vi forstår, at Carrie, spillet nænsomt af
Sissy Spacek, man har lyst til at give en krammer, er
den mobbede pige i flokken, hende som er sent udviklet og endnu ikke hænger med drengene. En af drengene har ondt af hende og inviterer hende til skolefest.
Men mobberne har en skjult plan om gøre hende til
grin foran alle. Hvad mobberne ikke ved er, at Carrie
har en helt særlig evne.

Det gamle nummer kan vi li’,
Ramones var punk-pionerer,
og dem kan vi li’, og man
kunne trods alt ønske, at instruktørerne Kevin Kölsch
og Dennis Widmyer var lidt
mere legesyge med lidt flere
nyskabende ambitioner eller
bare skæve indfald.
Heldigvis er det nok at kende
genrekonventionerne, og filmen er et hæderligt gensyn
med Stephen King, kan skabe
nye King-fans, og går i fin
tråd med andre underholdende, men mindre kunstneriske
interessante King-filmatiseringer som 'Children of the
Corn', 'It' og 'Sleepwalkers'.
Anders Højberg Kamp

Misery

(Bob Reiner, 1990)
En bestseller-forfatter kører galt og bliver fundet af en
sygeplejerske i landsbyen. Hun tager ham med hjem
og holder ham lænket til en seng, så han kan skrive
den bog, hun vil have, og invitere ham sporadisk til
middag. Den sindssyge, Kathy Bates spiller med, er et
gensyn værd.
OBS: Både Carrie og Misery kan ses på Filmstriben.dk,
bibliotekernes gratis streaming-tjeneste.
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Acoustic Nights
• Vanina Lion, musician and
resident in Nordhavn, is organizing yet another round
of Acoustic Nights CPH this
spring. Last year Nordhavn

hosted 3 acoustic nights and
now follows another two: May
3rd and June 7th. Each concert
presents 5 musicians who play
5 acoustic songs each.
"One of the objectives of

Acoustic Nights is to offer a
very intimate, positive experience for an audience who is
avid of discovering and enjoying quality music, regardless
of genre. We aim to be the fa-

cilitators for talented musicians meeting music lovers, and
vice-versa," says Vanina Lion.
Facebook 'acousticnightscph'.

God og nem hverdagsmad:

"Påskevaffel" med rabarber og hvidchokolade creme
Kok Rasmus Kofoed Christensen bringer hver måned en enkel opskrift til årstiden, som både er lækker og lige til at gå til
"Påskevaffel" med rabarber
og hvidchokolade creme
Opskrift til 6 personer
Belgiske Vafler
(kan også laves i almindeligt
vaffeljern):
1 stk. Vaniljestang
70 gr. Rørsukker
150 gr. Smør
3 dl. Sødmælk
2 dl. Piskefløde
25 gr. Gær
500 gr. Hvedemel
1 stk. Citron
4 stk. Æg (evt. 4 past. hvider
og 4 past. blommer)
Flæk vaniljestangen og skrab
kornene ud.
Smelt smør i en gryde, tilsæt
mælk og fløde. Blandingen
skal kun være lunken. Rør
vaniljekornene og gæren ud i
mælkeblandingen. (Hvis mælkeblandingen er for varm, kan
man ”dræbe” gæren).
Bland sukker og mel i en stor
skål og rør mælkeblandingen i
lidt ad gangen.
Riv det yderste af citronens
skal ned i blandingen.
Del æggene i blommer og hvider. Rør blommerne i ”dejen”
og fortsæt med at røre i dejen,
til den har en tyk og glat konsistens uden klumper.
Lad dejen hæve i 2 timer ved
stuetemperatur.
Når dejen har hævet, pisk æggehviderne stive og vend dem
forsigtigt ned i dejen.
Smør vaffelfjernet med lidt
olie eller smør, og bag vaflerne
til de er gyldne.
Servér straks. (Vaflerne kan
laves på forhånd og lunes i ovnen).
Rabarberkompot:
500 gr. Rabarber (Grønne eller
Røde)
100 gr. Sukker
1 stk. Vaniljestang
Flæk Vaniljestangen. Skyl rabarberne godt, og skær dem
i mindre stykker af ca. 1 cm.
Kom rabarber, sukker og vaniljestang i en gryde. Kog dem
over svag varme under omrøring indtil rabarberne er møre
og kompotten er tyk ca. 6-8
min.
Køl kompotten af. Kan evt. laves dagen før.
Hvid chokoladecreme:
2,5 dl. Piskefløde
150 gr. Hvid chokolade
Hak chokoladen fint og bring
fløden i kog. Træk herefter
gryden fra varmen og tilsæt

den hakkede chokolade. Rør
til chokoladen er opløst. Stil
cremen på køl i minimim 4
timer. Er cremen lidt for tynd
efter afkøling, kan den forsigtigt piskes lidt luftig.
Tilbehør og Anretning:
Anret de lune vafler med
rabarberkompot, den hvide
chokolade creme og eventuelt
nogle vilde blomster. Jeg har

brugt døvnnælde blomster og
blade.

Opskrift af :
Rasmus Kofoed Christensen
Instagram: @rasmuscowfoot

Når Rasmus ikke skriver opskrifter arbejder han til dagligt
i Social Cantina i Brønshøj, som
blev årets kantine 2018.
Han driver, sammen med en ven,
firmaet Højborg x Kofoed, der
blandt andet laver fine-privatedining.
Rasmus har baggrund fra nogle
af landets bedste restauranter og
var fra 2014 – 2017 på Det Danske kokkelandshold.
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ISTID i Nordhavn
• De to isværksættere Anniken Sand og Nina Victoria
Berg åbner i juni måned en ISTID butik på Göteborg Plads
10, mellem Aarstiderne og

Original Cofee. Allerede i påsken kan man smage den økologiske nitrogen-lavede is fra
ISTIDs røde veteranbrandbil
på Gøteborg plads.
"Vi har længe drømt om det

her. Et sted hvor vi kan eksperimentere, byde på et større
isudvalg og nye spændende
produkter, og ikke mindst
siddepladser, så vi kan holde
åbnet året rundt," skriver IS-

TIDkbh på facebook. ISTID
startede på Jægersborggade
på Nørrebro, hvor der stadig
er forretning, og har også en
pop-up isbar hos Depanneur i
Østergade.

”Nå, kan du holde varmen…?”
Smalltalk er en nødvendighed, hvis de sociale hjul skal dreje. Ejer man ikke evnen, punkterer man det hele

Klumme af Louise Raaschou
• ”…. Men så skal du altså
også snakke med ham!”
Ordren kom fra en af mine
søstre, da vi var i færd med
at stykke en bordplan sammen i anledning af yngste
søsters runde fødselsdag. Det
var bordplansforsøg nummer
otte, og en af stenene i skoen
var min evne til smalltalk.
Selv om ’evne’ faktisk er lidt
misvisende i denne her forbindelse; det vil være mere
korrekt at erstatte det med
’inkompetence.’ Jeg er nemlig
ude af stand til at konversere
på den luftige facon i det tidsrum, som er det socialt acceptable: Hvis en middag varer
to timer, vil jeg højst sandsynligt i de sidste halvfems minutter have skamtrådt adskillige regler for høflig, ufarlig
sludren. Nu er det (forhåbentlig) ikke det store problem for
de, der kender mig i forvejen,
dels er de jo forberedte, dels
er der ofte sørget for en mere
stabil samtalepartner til deres
anden side. Men til større arrangementer, hvor kun få har
mødt hinanden før, er jeg som
et sort hul, hvori alle forsøg
på smalltalk dør. Den sociale
anerkendelse er på niveau
med at tisse i bukserne, siddende ved middagen, mens
man samtidig savler en lille
smule. (Faktisk ville det måske endda høste lidt prestige;
så fejlede man jo helt åbenlyst
et eller andet eksotisk.)

Det er bare som om, jeg aldrig
rigtig har fået knækket koden
for, hvordan en smalltalk bør
forløbe. Indledning er til at
overskue, (”sikke et vejr, vi
har haft, hva’?”) men et stykke henne mister jeg retningen.
Og mens den intetanende sidemand fortsætter ud af den
brede, lige vej (”det må jeg
sige, sikke nogle smukke messinglamper, der hænger her”),
er jeg drejet ned ad en mærke-

ger, og ja, det hjælper altså
også at pudse messing. Kender du ikke det?”
(Jeg lader den lige stå et øjeblik, mens jeg græmmes.)
Ovenstående fortælling er
blot en blandt mange, desværre, og hvis jeg skal bebrejde nogen, så er det mine
gener. For eksempel er min
mormor ikke kendt i familien
for sin hyggesnak for snak-

»Det er bare som om, jeg aldrig
rigtig har fået knækket koden for,
hvordan en smalltalk bør forløbe. Indledning er til at overskue,
(”sikke et vejr, vi har haft, hva’?”)
men et stykke henne mister jeg
retningen.«
lig lille, skæv gyde:
”Ja, de er super smukke. Jeg
kan enormt godt lide at pudse
messing. Det er så beroligende; lidt ligesom at strikke,
bortset fra at jeg bliver vildt
stresset af de der opskrifter.
De er jo ikke skrevet, så man
kan forstå dem, de er skrevet
i en slags hemmelig strikkekode. Det er ellers ikke nemt
at finde ro hjemme hos mig,
og nogle gange bliver det hele
bare for meget, og så knækker
jeg lidt. Så hjælper det med et
glas rødvin og en masse smø-

kens skyld, og hvis man taler
i telefon med hende, er man
ikke i tvivl om, hvornår hendes grænse er nået: ”Nå, men
vi går videre,” lyder det, og så
er samtalen slut - ofte uden alt
det floromvundne fyld, såsom
”farvel.” Og min egen mor er
nærmest legendarisk: Når
hun får noget fjernt i blikket
og ligesom kigger lidt til højre
og væk fra den anden person,
så ved vi alle, at hun er løbet
tør for ord og meninger om
vejret, skatterne eller trafikken. Rigtig sjovt bliver det,

hvis samtalen foregår mellem hende og min kæreste.
Treogfyrreminutter er hans
generelle gennemsnit fra han
begynder, til der ikke er mere
smalltalk at vride ud af ham,
(jeg er naturligvis ikke blevet
valgt af en mand, der kan fylde timer med ufarlige høfligheder), og det er kun ganske
få minutter længere end min
mor, så det er altid lidt spændende, hvem af dem, der først
viser tegn på syre i smalltalkmusklerne.
Men spøg til side: Næstefter ansigtsgenkendelse, så er
smalltalk nok den vigtigste
faktor i den sociale sammenhængskraft, og det er ganske
alvorligt at være vingeskudt
i den kompetence. Faktisk
ville det være på sin plads,
hvis der fandtes et tegn, man
kunne bære. Et armbind, for
eksempel. Eller en broche. Et
eller andet synligt med et universelt godkendt symbol, så
alle, uanset hvilket land man
befandt sig i, var klar over, at
her var en særligt udfordret.
Så var folk ligesom forberedt.
Og ville netop vide at de enten ikke skulle forvente for
meget af samtalen, eller at
de skulle være forberedt på
smalltalk med way too much
information. Ja, egentlig burde smalltalk-inkompetence
anerkendes som en decideret
forstyrrelse, man ikke kan
gøre for. Men i mellemtiden
er jeg i færd med at udvikle en
metode, som forhåbentlig helt

vil sløre mit handicap. Ved
at lære udvalgte sangtekster
udenad skulle jeg gerne have
den perfekte sætning klar,
uanset hvilket smalltalkemne
folk skræmmer mig med:
”Jeg skal ellers love for, at der
var trafikprop gennem byen i
dag…”
”Ja! Kilometerlange køer står
og tygger drøv på Danmarks
motorvej.”
”Det er ellers en festlig fest
hva’…?”
”Dét er det. Her er sprut i stride strømme og lamperne går
aldrig ud.”
”Nå, så er ejendomsskatterne
steget igen, har du set det…?
”Jeps. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler
helt ad helvede til.”
”Hør, du ser lidt trist ud, har
nogen tisset på din sukkermad…?”
”Slet ikke, jeg har det fint, for
jeg har røget en stråhat.

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.

Okay, formen er ikke helt finpudset endnu, men jeg føler
mig overbevist om, at det vil
fungere fortrinligt. Nå. Vi går
videre….

Denne klumme blev bragt
første gang i foråret 2017

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. 224

Medium

5 3

9
6

1
2

1
9

7

9
8

5
5

3

No. 224

Previous solution - Tough

5

9

3
4
2
1
6
8
7
5

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

5

4
3
2
1
8
7

9
8
5
4
3
2
7
6

6
8
9
7
4
3

1 3
6 7 9

6 9

You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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2 3
2

6

6
5 2

8

9

4

Previous solution - Easy

9
5
3
6
2
4
7
8
1

1
5
8

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.
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STR8TS

7
4
8
3
1
5
2
6
9

1
2
6
8
9
7
4
3
5

4
6
5
2
3
9
1
7
8

2
1
9
7
8
6
3
5
4

8
3
7
5
4
1
6
9
2

6
8
2
4
5
3
9
1
7

3
9
4
1
7
8
5
2
6

5
7
1
9
6
2
8
4
3

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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First job in Denmark?
• Not sure where to start your
job search in Denmark? The
organization Workindenmark
invites to an event exclusively for international students

looking for jobs in Denmark.
Co-hosts are Microsoft, City
of Copenhagen, Copenhagen
Capacity, Copenhagen Science
City and others.
Here, you can get valuable in-

sights from a hiring manager
and career consultant, hear
experience of other expats,
learn more about the unwritten rules of Danish workplaces, and learn more about

professional networks etc.
The path to your first job in
Denmark. May 16. kl. 17.0020.30. Microsoft, Kanalvej 7,
Kgs. Lyngby.
workindenmark.nemtilmeld

Dobbeltgængerne fra Nordhavn:

Folk råber ’Hej Claus-Peter’
Der er mange i Nordhavn, der ved det. Bydelen har et sæt dobbeltgængere, og mange har allerede taget fejl af Peter og Claus.
Mød de to ens mænd her og hør deres historie.

Af Marie Varming
• Det startede egentlig i det
små: Folk spurgte Peter, om
han havde en bror, mens andre undrede sig over, at Claus
var holdt op med at hilse.
Begge dele skyldtes, at der er
to ganske ens mænd, der har
deres daglige gang i Nordhavn.
Den ene, Claus Eve Christensen, er pensioneret keramiker
og bor i Frihavnstårnet. Den
anden, Peter Juul-Johansen,
er tjener i Restaurant Silo få
meter derfra.
En tur på restaurant
I Frihavnstårnet bor også
Claus’ døtre og det var dem,
der havde hørt, at der var en
mand på restauranten, der
lignede deres far. En dag gik
de derop, og Peter var heldigvis på arbejde.
”Pludselig var der en, der fik
et chok ved et af bordene. Jeg
gik derover, og så sad der en
kvinde og sagde: ’Guuud, du
ligner min far,” husker Peter
Juul-Johansen.
”Jeg vidste godt, hvem hun
mente.”
Peter havde nemlig også hørt
rygtet, at der var to af ham.
Det første møde
De kan også begge to huske
den dag, de så hinanden.
”Jeg kom cyklende på p-pladsen oppe ved stationen. Jeg
så ham et stykke væk, og jeg
var ikke i tvivl om, at det var
ham. Pludselig var han der
bare,” husker Claus.
Peter kan også godt huske den
dag.
”Det var en out of the bodyexperience,” griner han.
De to mænd faldt i snak, og
de har fundet ud af, at de faktisk har rigtig meget tilfælles,
selv om der er næsten 20 års
forskel på de to, og deres til-

knytning til Nordhavn er vidt
forskellig.
Tilfælde eller stamtræ
”Jeg har boet 35 år i Grenå,”
siger Claus Eve Christensen.
”Og det er der, jeg er født,”
supplerer Peter Juul-Johansen
med et smil, som ligner Claus’.
På nuværende tidspunkt vil
de fleste nok have opfordret
de to til at tjekke stamtræet,
og de har da også overvejet,
om det fælles udseende er
mere end et tilfælde.
”Min far var bilsælger, og
ind imellem var han da forbi
Grenå,” griner Claus, mens
Peter går med på spøgen.
”Måske skulle jeg lige snakke
lidt med min mor.”
Utilpasse kvinder
Det har givet de to mænd
mange sjove oplevelser at dele
udseende.
”Der var en dag en dame, som
så os begge to samtidig. Hun
kiggede fra den ene til den anden, og hun så faktisk ud til at
blive helt skidt tilpas,” husker
Claus.
Det er dog næsten altid gode
oplevelser, som for eksempel
når unge piger vil kramme
ham, fordi de tror, han er tjeneren fra Silo.
”Der kom en køn lille pige
ovre fra restauranten en dag
og lagde an til at kramme mig.
Jeg sagde til hende, at hun var
meget velkommen til at fortsætte, og så gik det op for
hende, at jeg ikke var Peter,”
griner Claus.

Claus Eve Christensen (t.v.) og Peter Juul-Johansen (t.h.) ”Jeg kom cyklende på p-pladsen oppe ved stationen. Jeg så ham et stykke væk, og jeg var ikke i tvivl om, at
det var ham. Pludselig var han der bare,” husker Claus.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks
Siger bare 'Klaus-Peter'
Beboerne i Nordhavn har efterhånden fundet deres egen
måde at løse problemet på.
”Der er rigtig mange, der råber ’Hej Claus-Peter’ når de
ser en af os,” fortæller Claus
Eve Christensen.

Får din
nabo
avisen?

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.

De to mænd har fundet ud af, at de faktisk har rigtig meget tilfælles, selv om der er næsten 20 års forskel på dem. (Fotos: Marie Varming).

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

