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Gå tur i en skov tæt på hvor du bor
Naturstyrelsen har samlet en liste over statslige naturområder tæt på Danmarks fem største byer.
• Hold sammen ved at holde
afstand. Sådan lyder retningslinjerne fra de danske sundhedsmyndigheder for at hindre
spredningen af coronavirus
mest muligt. Mens mange aktivitetstilbud holder lukket, er
naturen som altid åben.
Og det må mann gerne, hvis
man ellers følger myndighedernes anbefalinger til færdsel i
det offentlige rum. Det betyder
bl.a. at man skal holde afstand
og tage bilen eller cyklen hen
til naturen.
Man behøver ikke nødvendigvis at køre langt for at få en stor
naturoplevelse og lidt adspredelse til både børn og voksne.
Naturstyrelsen har samlet
en oversigt over statslige naturområder tæt på Danmarks
fem største byer. Omkring
København ligger de store
skovområder
Hareskovene,
Vestskovene, Jægersborg Hegn,
Dyrehaven, Gribskov og Kalve-

bod Fælled.
Der findes også andre naturområder tæt på byerne
udover de statslige naturområder, som Naturstyrelsen forvalter. På udinaturen.dk kan
man få et godt overblik over
mulighederne.
Naturstyrelsen har en ekstra
opfordring til gæsterne i disse
dage:
"Husk at tage dit skrald med
hjem. Vi er i øjeblikket ikke så
mange til at tømme skraldespandene ved p-pladser, lejrpladser og stier."

Følg altid myndighedernes anbefalinger til færdsel i det offentlige rum på www.coronasmitte.dk. Herunder at holde
afstand til skovens andre gæster.

Tandlæger vil fremover kun behandle kritiske patienter
Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer, som betyder, at tandlægerne fra i dag og tre måneder frem kun behandler
kritiske patienter. Det betyder, at almindelige eftersyn aflyses.
• Baggrunden er nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan
bl.a. tandlæger skal håndtere
COVID-19. Reglerne vil have
en varighed fra i dag den 17.
marts 2020 og formodentlig
til og med juni 2020.
De nye regler betyder, at tandlægen skal stoppe alle ikkekritiske behandlinger som
fx rutinemæssige eftersyn og
tandrensninger. Tandlægerne skal gennemføre kritiske
funktioner som behandling
af traumer i tænder og mund,
smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde
af caries og af parodontitis.

Det gælder også skader på
implantater, broer og fyldninger og igangværende bøjlebehandling.
Patienter, der har et akut tandbehandlingsbehov, men er under mistanke om smitte med
COVID-19, skal henvises til
egen læge, hvis behandlingen
ikke kan vente.
"Det er nogle drastiske tiltag,
som vil få betydning for mange menneskers tandsundhed.
Men vi har selvfølgelig forståelse for, at myndighederne i
den nuværende Coronavirusepidemi må gøre alt, hvad de
kan for at begrænse smitten.
Er man i tvivl, om man skal

møde op hos tandlægen, kan
man ringe til sin tandlæge", siger formand for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist.
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LAD OS PASSE
PÅ HINANDEN!
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DER ER INGEN GRUND TIL PANIK OG VI OPFORDRER KRAFTIGT TIL AT I
PASSER PÅ HINANDEN DERUDE OG NÅR I FÆRDES I MENY NORDHAVN.
BUTIKKEN HAR ÅBENT PRÆCIS SOM VI PLEJER
●
VI FÅR NYE FRISKE VARER HVER DAG
●
VI OPFORDRER FOLK TIL IKKE AT HAMSTRE
●
BENYT JER AF KONTAKTLØSE BETALINGSMULIGHEDER OG IKKE KONTANTER
●

OG IKKE MINDST PAS GODT PÅ HINANDEN OG PÅ VORES MEDARBEJDERE
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Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn
Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
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Lüders med i finalen
• P-huset og Konditaget Lüders er finalist i Dansih Design Award 2020. Juryen udtaler bl.a.: "Det er denne form
for arkitektur, der kan give

Danmark en førende rolle internationalt.... med sin offentlige adgang har denne løsning
en særligt demokratisk appel."
Finalens i alt 48 designløsninger i 12 kategorier kan ses

ved en udendørs udstilling på
Bryghuspladsen frem til slutningen af maj. Finalister og
vindere udvælges af en international jury med eksperter
inden for bl.a. design, innova-

tion, teknologi og bæredygtighed.
By & Havn er bygherre og ejer
af Lüders byggeriet, der er tegnet af jaja architects med 5E
Byg A/S som totalentreprenør.

TV-kendt antikhandler vil give Nordhavns hjem stil og kant
For tre år siden rykkede Mads Holst sin forretning, Greensquare, fra Amager til Nordhavn.
Nu håber han, de lokale får øjnene op for det, han kan hjælpe dem med: At indrette sig med stil og kvalitet.
Af Marie Varming
• Mads Holst sætter sig til
rette i en lænestol, der er betrukket med mørkegrøn uld.
Den står i en sofagruppe midt
i hans forretning i på Sundkajs
yderste spids.
Hans karakteristiske briller
og selvsikre fremtoning er på
plads, og han kan svare på alt
fra Ming-vaser til Børge Mogensen, for i 40 år har Mads
Holst handlet med møbler,
kunst og antikviteter. Ve den,
der kommer til at sige 'møbler'
uden de to andre varegrupper
også, for møbler er intet, hvis
de ikke blandes med et stykke
kunst.
"Hvis man vil bo med stil og
kultur, skal man handle hos
mig", indleder han, mens han
kigger sig omkring i sit 850
kvadratmeter store lokale.
For fire år siden var hans forretning mere end 10 gange så
stor, hvis man måler på antallet af kvadratmeter, og den
lå på Amager. Men da huset
skulle rives ned, så han nordpå
og lejede sig ind på Sundkaj,
hvor mågerne er det dominerende lydtæppe.
Det skulle da lige være bortset
fra Mads’ mobiltelefon, som
ringer.
"Hej, skat. Jeg er lige i gang
med at give interview", siger
han og afbryder forbindelsen
igen.
"Min kone er gået på pension,
og måske burde jeg gøre det
samme, men hvad faen skulle
jeg så lave", spørger han retorisk.
7’er-stole er ikke nok
Han er mere optaget af at købe
spændende ting og hjælpe folk

med at få et endnu mere spændende hjem. For han er ikke
imponeret af, hvad folk gør for
deres indretning nu om stunder.
"Folk køber et superelipsebord
og en flok 7’er-stole, men det
er ikke nok. Ethvert hjem skal
have lidt af hvert, og hjem skal
have kant og kultur", siger han.
"Min filosofi er, at man skal
blande", siger han og rejser sig.
Mads Holst vil hellere vise
rundt i alle sine skatte end at
sidde stille og tale om dem.
"Herovre er det kinesiske hjørne, for jeg har rejst 25 år i Kina,
og jeg har meget mere på lager.
Hvis du vil have et langbord i
ét stykke træ med et cool jernstel under, har jeg det. Et sort
lakeret sofabord? Det står lige
her. Det rå look? Gustaviansk?
En torso fra Børge Mogensens
hus i Ordrup? Den står her. Og
her er en apotekervitrine fra
Nakskov omkring 1840. Her
er en montre med Torben Hardenbergs smykkekunst, og det
her kosteskab er mit kontor",
siger han og viser vej til det
lille kontor, som dog alligevel
er stort nok til at rumme adskillige stykker 5-700 år gamle
sandstensrelieffer fra burmesiske Buddhatempler.
Kvalitet
Han vender tilbage til den
grønne sofagruppe og passerer på sin vej både cobrakunst
og en montre, der blandt andet indeholder et par gedigne
tekopper på forgyldte løvefødder. Da han sætter sig tilbage i
den grønne stol, er han næsten
forpustet af alle de varer, han
har vist frem. De er så forskelligartede, men der er en rød
tråd.

"Kvalitet betyder meget for
mig. Se her", siger han og løfter
et lille sidebord op i sin venstre
arm.
"Det her er Villy Beck. Dét er
kvalitet."
Husk nu historien
I 46 år har Mads Holst solgt
møbler, design og antik.
Oprindeligt var han skovbrugsuddannet, men ved et
tilfælde havnede han og en
forretningspartner i antikvitetsbranchen.
"I 1990’erne købte vi bamsestole til 100 kroner stykket.
Dengang smed man sådan

noget som det her ud", siger
han og kigger kærligt på den
grønne sofagruppe.
"Jeg kan godt lide at give folk
noget smukt med hjem, for
der er for mange, der ikke har
kulturforståelse og ikke gider
indretning. Det er ligesom alle
dem, der køber et hus i Holte,
og så starter de med at rydde
hele haven for gamle rododendron, inden de overhovedet
er flyttet ind", sukker Mads
Holst.
"Det er ikke fordi, alt skal
være fint design. Jeg kan godt
lide et hjem, hvor der står et
arvestykke, der ikke er noget

rigtigt værd. Hvis der kun står
dyre designs, bliver det også
lidt sterilt. For mig handler
det ikke om, at det skal være
så dyrt som muligt. Det handler om at skabe atmosfære, og
der er Greensquare måske et
besøg værd."
TV-karrieren
Han kigger rundt i lokalet,
og hans blik falder på møbler,
han ikke har talt om endnu.
"Se de to gamle danske empire-kommoder. Den slags ryger
til udlandet, fordi ingen danskere gider betale for det."
Ved siden af forretningen på

Sundkaj har Mads Holst en
mindre tv-karriere. Han har
været med i programmer som
'Guld i Købstæderne' og 'Krejlerkongen', og dette forår er
han med i endnu et program
på TV2 Fri. Det glæder han
sig til, for møblerne, antik og
design er ikke bare hans levebrød.
"Mit arbejde og min hobby går
op i en højere enhed. Var det
sket, hvis det var bananer, jeg
var begyndt at handle med for
46 år siden? Nej, her beskæftiger jeg mig med noget, jeg synes er sjovt."

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange
mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys.
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt

coronasmitte.dk

Host eller nys i dit ærme
– ikke dine hænder

Vær opmærksom på
rengøring – både hjemme
og på arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller
kronisk syg – hold afstand
og bed andre tage hensyn

sst.dk/corona
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Kamre til boreslam
• Flere beboere har undret sig
over nogle spuns-huller som
NCC nu har etableret øst for
Kronløbsøen. Vil man nu lave
en bro der? Er øen udvidet?

Nej, forklarer pressechef Carl
JohanMunch Corneliussen fra
NCC Danmark A/S.
"Man har slået spuns ned i
sandet, og det graves så væk,
og herefter kan der komme

boreslam i fra boringerne
nede i Københavnerkalken.
Så det er altså slambassiner,
men er ved at lave. Slammet
bliver så drænet, og når det
er tørt køres det væk. Så det

er ikke punktfundamenter,
men spuns, der er banket ned
og så bliver til et bassin, når
man fjerner sandet."
Så skulle det være på plads.

"Min kæde hopper fuldstændig af, når jeg ser
det, jeg kun kan opfatte som hovedløs
grådighed i forhold til, hvordan man udnytter
kvadratmeterne i Nordhavn"
For fem år siden købte Emilia van Hauen en drøm om at bo i et nybygget område med
havudsigt og spændende relationer. Der er skønne ting i bydelen, men hun er også
blevet skuffet, for pengene styrer for meget i Nordhavn, og kommunen har svigtet sin
fineste opgave, mener hun.

Emilia van Hauen er 53 år og uddannet kultursociolog. Hun har udgivet adskillige bøger og holder foredrag. Lige nu har hun særligt fokus på at lære virksomheder, hvordan de tiltrækker og fastholder unge. Desuden
sidder hun i to bestyrelser, og kan ind imellem også opleves på TV kom ekspert og kommentator. Hun er mor til tre, hvoraf den yngste søn stadig er hjemmeboende i Nordhavn.

Af Marie Varming
• Det var ikke andet end fire
pinde i jorden og en fantasi,
som kultursociolog og tv-personlighed Emilia van Hauen
købte i 2015. Hun boede på det
tidspunkt i Charlottenlund
med sine to hjemmeboende
drenge.
"Jeg købte en fantasi. Prospektet var selvfølgeligt godt, og
jeg ville gerne bo ved vandet.
Og hvor sejt er det lige at få
lov at være med til at starte en
bydel op? Desuden var det en
god investering", husker den
53-årige Emilia van Hauen,
som bor i Århusgadekvarteret.
Da hun flyttede ind i 2016,
var der 235 andre indbyggere
i Nordhavn. Det hus, hendes lejlighed ligger i, var færdigt, men der var ikke nogen
vej udenfor, og når man kom
hjem om aftenen, smed man
bilen, hvor den nu kunne stå.
Hun havde købt lejligheden på
tredje sal for at have frit udsyn
over Den røde by, og der var
en fed pionerånd i området,
husker hun.

"Der var intet herude. Man
kunne ikke købe ind, men så
kom først Ocean Coffee og siden Bar Uno, som vi kom rigtig meget på", husker hun.
Desavoueret borger
Men med tiden er hun også
blevet desillusioneret. Det lys,
hun har i øjnene, når hun taler om de første lykkelige år,
erstattes af en skygge over ansigtet, når hun taler om Nordhavn i dag. For selv om hun
ser gode takter i form af bæredygtighed og nye butikker, så
er det ikke gået for Nordhavn,
som beboer nummer 236 havde håbet.
"Her er virkelig skønt, og jeg
elsker at være her. Her er mange fede ting som badehuset
og idealet om bæredygtighed.
Der er gode tanker bag", siger
Emilia van Hauen og trækker
vejret dybt.
"Men min kæde hopper fuldstændig af, når jeg ser det, jeg
kun kan opfatte som hovedløs
grådighed i forhold til, hvordan man udnytter kvadratmeterne i Nordhavn. Vi er

mange, der har købt ind på en
lokalplan, der virkede attraktiv og gennemtænkt, men som
gang på gang bliver tilsidesat,
selv om høringerne afføder
indsigelser. Det virker udemokratisk, og jeg føler mig både
desavoueret og til grin som
borger."
Tager min udsigt
Emilia van Hauen ved godt, at
det er en sønderrivende kritik af By og Havn, hun har på
hjerte, men hun har talt med
flere i området, der har det på
samme måde, og derfor ligger
det hende på sinde at fortælle
hvilken udvikling i Nordhavn,
hun været vidne til de seneste
tre år.
"Over for min lejlighed har
de rejst en bygning med bølgebliksfacade, som har taget
hele min udsigt. Da jeg købte
lejligheden, fik jeg at vide, at
de røde bygninger var fredet.
Nu tager de resten af min
udsigt, fordi By & Havn igen
har fået dispensation fra den
lokalplan, som jeg og mange
andre havde købt ind på", suk-

ker hun.
Emilia van Hauen nævner
blandt andet kollegiebyggeriet, som fortsætter ufortrødent,
selv om der er en retssag i gang
"Man behøver jo ikke være jurist for at gennemskue, at når
først byggeriet står der, bliver
det ikke revet ned igen", siger
hun.
"Og hvad med den store røde
bygning midt på Gøteborg
Plads? Ideen med en biograf
er jo genial, men behøvede
den bygning være så enorm?
Den har totalt smadret pladsen, som ellers kunne være en
smuk park, der ville blive et
naturligt samlingspunkt og
åndehul for alle os i Nordhavn
og på den måde være med til
at styrke fællesskabet herude.
Der virker gakgak, at vi så
også skal lægge kvadratmeter
til en Lidl, når vi i forvejen har
en glimrende Netto, men intet
grønt herude."
Mødet mellem mennesker
Emilia van Hauen er kultursociolog. Desuden er hun selv en
ivrig netværker, som nyder at

møde mennesker, skabe relationer og netværk, men det har
hun kun dyrket i begrænset
omfang herude i Nordhavn.
"Livet er mennesker og det,
der sker mellem mennesker.
Det eneste sted, vi kan mødes i
Nordhavn - uden at det koster
noget - er molen eller parkeringshusets tagetage. Hvorfor
er der ikke en boldbane eller
en større park? Hvis der var
en boldbane til børnene, ville
forældrene stå og snakke på
sidelinjen, og det ville skabe
forbindelse mellem beboerne
herude. Det er den slags relationer, det hele handler om i
en ny bydel. Det er langt fra
kun butikker eller cafeer, der
gør det."
Emilia van Hauen synes, det
virker som om, kommunen
tænker mere på bundlinje end
i fællesskab.
"I min optik er det for kortsigtet, og det er som om, de ikke
har forstået, hvad der skaber
sammenhold i en ny bydel.
Min retsfølelse er desværre
noget ramponeret efter mine
erfaringer i Nordhavn, og det

hjælper da ikke på sagen, at vi
også skal betale 15.000 kroner
for en årlig parkeringslicens
herude, når man betaler få
hundrede kroner på den anden side af stationen. Og så
kommer der ovenikøbet en
metroskat. Jeg føler mig meget privilegeret over at bo så
dejligt et sted, men den måde,
området forvaltes på, er ikke
retfærdig."
Samtalesaloner
Emilia van Hauen medgiver,
at hun i perioder overvejer at
flytte fra bydelen på grund af
kommunens forvaltning af
området. Men samtidig er hun
vild med at være her og vil gerne investere i at skabe et bredere sammenhold i kvarteret.
- Jeg vil gerne lave for eksempel nogle saloner, hvor man
inviterer spændende beboere
til at tale, og hvor man mødes
uformelt i Nordhavn. Så kan
vi skabe et livligt og godt miljø
herude.
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god afstand og de forhold myndighederne anbefaler. Mange tiltag var allerede lavet, men heller
være helt sikker. Vi ses til i morgen! KUN TO GO
Bar Uno, Göteborg Plads: "In times of extreme measures, we are happy to provide you with sizzling hot pizza. Bar Uno will be open for take-away orders every day from 17:00-21:00. No table
reservations during the next 14 days. We apologize for any inconvenience and hope for great understanding in hard times like this. Support your locals".
Big Bio, Göteborg Plads: "Vi aflyser alle forestillinger i vores biografer med øjeblikkelig virkning.
Det drejer sig foreløbigt om to uger fra dags dato, torsdag den 12. marts."
LETZ SUSHI, Sandkaj: "Vi tilbyder udelukkende takeaway i den kommende periode og følger
Fødevarestyrelsens anbefalinger. Vi desinficerer alle berøringsflader for både gæster og medarbejdere adskillige gange om dagen. Vi kæmper for at redde alle arbejdspladser og har endnu ikke
hjemsendt medarbejdere uden løn på trods af at vores omsætning er halveret."
Kini Kini, Göteborg Plads: "Dear Customers, In light of our Prime minister's annoucements and
our efforts to ensure the following of our guests, team and community, we have elected to close
Kini Kini from 15 March 2020 until further notice."

”Vi kunne vel nærmest fungere
som en operationsstue nu”
• Sidste uge bød på et hidtil uset run på dagligvareforretningerne, da regeringens Coronaforebyggende tiltag blev annonceret. Vi har talt – i telefon naturligvis - med Nordhavns Menykøbmand,
Mikael Lindegaard Kristiansen, om den vilde uge.
Hej Mikael. Hvordan går det?
"Det er hektisk, og jeg vil tro, at vores salg i slutningen af sidste uge kom op på niveau med påskesalget, som er årets største. Forskellen var, at vi og leverandørerne plejer at være forberedt på påsken.
Det var vi ikke her. Vi har haft langt flere kunder andre steder fra, end vi plejer, og jeg tror, det
skyldes, at folk gør en lille udflugt ud af det, når de nu ved, at de skal sidde derhjemme og kede sig
i 14 dage. Jeg ved, vi har haft kunder helt fra Espergærde."
Er der nogle varer, du ikke har kunnet skaffe?
"Nej, men vi har haft svært ved at skaffe nogle ting lige den dag, vi ville. I dag (mandag, red.) har
vi for eksempel ikke noget industribrød, men det kommer i morgen. Vi har heller ikke noget gær."
Jeg ved, I har sprittet blandselvslikafdelingen af, hvad har I ellers gjort?
"Vores delikatesseafdeling havde i forvejen lige fået en elitesmiley, men nu har vi sat hygiejnen
endnu et hak opad, og der står håndsprit alle steder i butikken. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, og
vi kunne vel nærmest fungere som en operationsstue nu."
Har du haft svært ved at skaffe personale i disse dage?
"Nej, personalet er intet problem. Medarbejderne har gjort det fantastisk, og ingen af dem har klaget, så jeg har kun ros til dem. Vi har løftet i flok, så vi har ikke så meget overarbejde."
Hvad med dig selv? Hvor meget arbejder du i øjeblikket?
"Meget. Jeg er ret træt, og jeg har ikke tal på hvor mange timer, jeg arbejder, men vi gør alt for at
skaffe varer nok."
Pr. 18. marts: Meny Nordhavn har indført endnu flere sikkerhedsforanstaltninger, blandt andet afskærmning af kassemedarbejdere, holder fortsat åbent og har fyldte hylder.

CORONA-OPDATERINGER
By & Havn
By & Havn opretholder de vigtigste driftsfunktioner. "Derfor vil vi stadig hente affald, gøre rent i
P-husene og hvor vi har ejendomme, parkeringshusene vil fortsat være i drift," skriver By & Havn.
Alt administrativt personale er hjemsendt og vil så vidt muligt arbejde hjemmefra. Alle møder og
arrangementer aflyses i to uger.
Nordhavn Nærgenbrugsstation, Helsinkigade: Holder lukket på grund af risiko for coronasmitte.
Ocean Coffee, Sandkaj: "Dronning Margrethe er et af de klogeste mennesker jeg kender. Hun har
her til aften bedt mig og resten af Danmark om at blive hjemme. Det vil jeg naturligvis efterleve.
Der er fortsat ikke fundet en løsning for selvstændige, og jeg ved ikke hvad der sker efter 29. Marts.
Alle jer der køber gavekort og støtter de små forretningsdrivende i denne tid, er med til at vi forhåbentligt har er arbejde at vende tilbage til. Tak for nu. Kh. Julie
Spanske Fristelser Sandkaj 19: Er p.t. lukket ned. "P.t. følger vi statens anbefalinger som de fleste
andre. De bedste hilsner" skriver Spanske Fristelser.
Nordhavn lokalhistoriske Forening: "Generalforsamling er selvfølgelig udskudt til efter alt dette
Corona-spektakel," skriver foreningen.
Ren Cykel, Århusgade: "Uanset om I arbejder hjemmefra og måske endelig har tid til overs, eller
om I nu cykler, for at kunne komme fra A - B, så har vi fortsat åbent i Ren Cykel Århusgade. Vi står
klar til at tage imod jer!"
Original Coffee, Göteborg Plads: "Vi holder alle barer lukket i dag, og åbner for to go i morgen.
Vi vil sikre at alle forholdsregler er taget. Vi vil ændre i indretningen i nogle af barerne, så vi sikrer

Andersen & Maillard, Göteborg Plads: "Bageren i Nordhavn holder åbent som vi plejer, og der er
masser af brød til alle, men vi tager ikke i mod kontanter og holder en naturlig afstand bag disken.
Vi opfordrer alle til at afspritte hænder og holde afstand og vi har selvfølgelig ekstra meget fokus
på hygiejnen mens vi løbende følger situationen og Statens anbefalinger".

NÆRPOLITIET: Nærpolitiet er for tiden ekstra opmærksomme på unge mennesker, der forsam-

les. Det skyldes – ikke overraskende – Corona.
"På grund af nedlukningen har de unge ikke deres klubber at være i, og det betyder, at de søger
andre steder hen. Derfor må borgere i Nordhavn og resten af København forvente at se flere unge i
bybilledet end sædvanligt," , siger leder af nærpolitiet, Jonas Wybrandt.
Men det skal man ikke nødvendigvis blive utryg over.
"Vi hører meget gerne fra borgerne via Din betjent-ordningen, hvis de oplever større grupperinger,
men hvis man fornemmer, at der foregår noget decideret ulovligt, skal man selvfølgeligt ringe 112
eller 114", understreger Jonas Wybrandt.
Nummeret til Din betjent og dine lokale politimænd, Martin og Jonas, er: 30536315

Smart værksted åbnet - og lukket

• Der er kommet et værksted i Nordhavns egen genbrugsstation. Her er værktøj og materialer til at
lave hverdagens småreparationer, og det havde den portugisiske Julia taget god imod.
"Det er et fantastisk sted, der er herude. Jeg tror, vi har noget tilsvarende i Lissabon, hvor jeg kommer fra, men det er private initiativer – ikke offentlige", siger Julia, som er i Danmark på et praktikophold et par måneder.
"Det smarte er, at man jo ikke har alle de værktøjer derhjemme", siger Julia og arbejder videre på
sin cykel, som trængte til lidt kærlighed.
Cykler kan få meget mere kærlighed i fremtiden, for værkstedet afholder workshops for alle interesserede. Den første workshops 11. marts blev aflyst på grund af corona, men der er i skrivende
stund ingen meldinger om workshopsene 29. marts og 15. april, som skal handle om henholdsvis
bremser og kæder og tandhjul. Hold øje med arrangementerne på Facebook under ”Cykelworkshop”. (Værkstedet er p.t. lukket på grund af coronasituationen). MAV
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Coronatanker
Jeg sidder her og kan ikke andet. Børnebørnene er langt væk, selv om de bor lige om hjørnet. Min datter er nøjagtigt lige så langt væk, og hun bliver ved med at være det en tid endnu.
med et velafsprittet plastikkort.
Hvad gør gamle fru Jensen som
ikke ejer et sådant?
Af Poul Gudberg,
Sandkaj
• Lige under mig er restauranterne nærmest gået i stå. I et
forsøg på at redde stumperne
er de begyndt at sælge ud af
huset. Jeg er begyndt at hjælpe
dem. Jeg køber hos dem. Det
er jo det, det handler om, at
hjælpe. At hjælpe hinanden.
At holde hånden under hinanden, vel at mærke, hvis den er
sprittet godt af.
Det er mærkeligt at sidde her
i frivillig isolation på 3. sal og
se ud på forældre lege med deres børn nede på pladsen på
glidestenene og vide, at det er
lukket land for morfar/bedstefar, som ellers så gerne ville….
Havnebadet med alle vinterbaderne er lukket. Alt er slut.
Alle de gode ting, som nu skulle
ske her i foråret, som er kommet tidligt i år, sker ikke. Jeg
skulle faktisk have været klippet, men nu må det jo vokse,
som det bedst kan. Frisør er yt.
Stakkels frisør. Gad vidst hvordan han overlever?
De spiller i radioen lige nu “
no milk to day”. Det er nok et
tilfælde, men det virker meget
relevant.
Man har lovet, at der ikke
bliver mangel på fødevarer, så
jeg behøver vel ikke at finde
mit gamle fiskegrej frem for at
sørge for aftensmaden, selv om
man har gjort det svært at skaffe sig et par flade eller en torsk.
Det burde være så let at gå på
kajen, men også det er stort set
forbudt.
Selv vejret er gået i stå. Det har
nok også fået coronavirus for
det er gråt, gråt, gråt. Sverige
kan ikke ses i dag, men det har
vel også fået coronavirus.
Gad vidst, hvad de laver i banken? De er vel alle sammen
gået hjem med virus, og der er
vel heller ingen, der har brug
for penge, som man i øvrigt
ikke må betale med, kun kort
og ikke røre, ikke røre. Hvad
skulle man dog gøre, hvis man
stod og fægtede med en sølle
100 kr. seddel og ville betale
for fornødenheder? Ingen ville
jo røre ved den. Man kunne
selvfølgelig dyppe den i sprit,
og dermed redde sin betalingsevne, men sådan en slasket
100 kr seddel er nu vel heller
ikke så velset. Så er det bedre

Hun må vel sulte og tørste indtil hun må lade sig indlægge
og håbe på, at hun får coronavirus. Så er der hjælp på vej. Så
bliver hun afsprittet og sørget
for i begge ender. Sådan ville
jeg også her i frivillig isolation
gerne have det, men jeg lever
med min ægteviede hustrus
kærlige pleje.
Pludselig hører jeg spæde
stemmer, der synger vores
hjemlands vemodige sange.
Vi er nået til Alsang anno 2020.
Afmagten får folk til at ty til
de gamle forfatteres inderste
følelser. Hvor rart. Bare det
ikke medfører at de smittes via
sangene. Man ved jo snart intet

mere.
Jeg er på FaceTime med mine
børn og børnebørn, men
frygter hele tiden, at Mette
Frederiksen træder frem på
skærmen og meddeler, at også
den kommunikationsform nu
er slut for også det smitter nå,
så galt går det nok ikke.
Og dog. Nu er det lige blevet
meddelt, at hackere misbruger
vores kontakt med hinanden til
at snige sig ind via, ja coronavirussen.
Verden er af lave, men hvis vi
synger fra altanerne og hjælper
hinanden går det nok, især
med godt med håndsprit.
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Højere lånekvote
• Bibliotekerne er lukket de
næste 14 dage, men der er rige
muligheder for at låne eøbøger
og lydbøger.
Kommunens biblioteker har

netop forhøjet 'lånekvoten' til
5 e-bøger og 5 netlydbøger på
eReolen.
Bibliotekerne råder over
46.000 e-bøger, 17.000 netlydbøger og 700 podcasts. Sam-

tidig har flere forlag åbnet for
adgang til e-bøger. Forlaget
Carlsen bøger skriver: "Når alt
er på hovedet, samler bogen
tankerne - derfor har vi her på
forlaget Carlsen sammen med

en række af forlagets forfattere
og illustratorer taget initiativ
til en ny hjemmeside med gratis bøger til børn og unge i en
særlig tid".
www.khcarlsen.dk

KULTUR I HJEMMET
Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Pga. den midlertidige nedlukning af byens kulturinstitutioner vender vi i dette nummer perspektivet og ser
på de kulturmuligheder, der åbner sig inden for hjemmets fire vægge.

Filmstriben overlever

I disse Coronavirus-tider kan man glæde sig over, at
Filmstriben er blevet reddet i Københavns Kommune.
Tidligere på året lød det ellers i en pressemeddelelse,
at det fra 1.marts ikke længere ville være muligt for
københavnerne at se tre gratis film eller tv-serier pr.
måned over bibliotekernes streamingtjeneste.
Imidlertid viste det sig, at der var 'rod i regnskabet': de
tal, som lå til grund for politikernes beslutning om at
omlægge budgettet, var fejlagtige.
Bl.a. blev der argumenteret med, at Filmstriben ikke
var særlig populær, men store protester og en ny
gennemgang af tallene viste, at det ikke holdt stik.
Faktisk var antallet af udlån over fire gange større end
først oplyst. Så nu kan københavnerne altså stadig
nyde godt af Filmstribens mange gode tilbud.
www.fjernleje.filmstriben.dk.
Nye film i uge 11: The Bookshop, Carmen & Lola,
Frøken Umulig, Gøg & Gokke, Heksejægerne, Mary og
troldkvindens blomst, Minding the Gap, Nr. 7, Peberbanden og den sorte konges forbandelse, Pjuske flyver
fra reden, Stormy 4, Restaurangutang,

andre større kulturarrangementer aflyst.
I stedet kan det anbefales at sætte sig til rette derhjemme og læse denne fremragende roman.
Kristof skriver på baggrund af sin egen historie, født
som hun er i Ungarn, hvor hun som barn først oplever nazismen, siden det kommunistiske Sovjets annektering af landet. Under opstanden i 1956 flygter
hun til Schweiz, hvor hun skal begynde forfra: Lære at
klare sig i en ny sammenhæng og lære sig et nyt sprog.
At de gennemgående temaer i romanen er hjemløshed, fremmedgørelse og udsathed, er derfor ikke så
mærkeligt.
Bogens fortællere er et par 13-årige tvillingedrenge,
der er placeret på landet hos deres alt andet end hjertelige bedstemor under en krig. Her skal de lære sig
at overleve i et ugæstfrit miljø. Hverken tid eller sted
er præciseret, så det bliver en almenmenneskelig
beskrivelse af en opvækst og kamp for overlevelse under ekstremt hårde vilkår.
I en nøgternt konstaterende stil fortælles om uhyrligheder, der i deres følelsesmæssige nøgenhed rammer så meget desto hårdere og understreger historiens alvor. En væsentlig bog.

VI ANBEFALER

20.03
GÅ I DET KONGELIGE DERHJEMME
Det Kongelige Teater streamer gratis forestillinger
Hvis du keder dig hjemme med karantæne, så får
du nu muligheder for at se teaterforestillinger på
højt niveau gratis, det Det Kongelige Teater vil
streame udvalgt indhold på platformen KGL Xtra.
Den første tilgængelige forestilling er balletten
Napoli. www.kglteater.dk/kgl/xtra

20.03
Philip Roth: ”Nemesis”

”Det Store Stilehæfte”

Den stærkt anmelderroste forestilling ”Det Store
Stilehæfte” på Husets Teater, der bygger på Agota
Kristofs roman af samme navn, er på linje med alle

God litteratur kan udvide vores perspektiv, men også
belyse og bearbejde det, vi står midt i. Philip Roths
roman ”Nemesis” må anbefales som en bog til tiden.
Roths roman beskriver en polioepidemi, der breder
sig i Amerika, inden den altafgørende vaccine var opfundet.
I romanen følger vi en ung mand, Bucky, der tager
sig af aktiviteter for en række storbybørn, der ikke
kan komme på landet i den kvælende varme sommer,
hvor en polioepidemi truer. Roth når hele vejen rundt
i følelsesregisteret, når han beskriver, hvad en sådan
epidemi fremkalder af både storsind, men også frygt
og vrede. Og læs den ikke mindst for sin beskrivelse
af, hvad smittefrygten kan gøre ved et samfund, hvor
grænsen mellem solidaritet og søgen efter syndebukke bliver hårfin.

Hvor godt kender du egentlig København?
De skjulte fortællinger og sjove detaljer? Med vores
gratis app eller guidebog kan du udforske byen på
egen hånd – også når du er derhjemme. Med DACs
app får du de bedste historier bag byens arkitektur
– fra de små gadehjørner til de store byggerier. I
appen kan du udforske mere end 300 nedslag i
Københavns arkitektur og finde tematiske gåture
gennem byen skabt af DACs erfarne guider. Klik
på kortet og se highlights i nærheden af dig, eller
sæt appen til ”Explore”-mode og få automatisk
notifikationer, når du er tæt på en af de 300 steder
i byen.
Eller køb vores guidebog. Den 8. udgave af DAC’s
guide til ny arkitektur i København – denne gang
udelukkende på engelsk. ww.dac.dk
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Læs aviser online
• På grund af Covid-19 situationen giver avisbasen Infomedia
nu midlertidigt adgang til deres
mange artikler, så de kan læses
hjemmefra stuen. Normalt kan

man kun bruge Infomedia gratis på selve biblioteket. Men alle
biblioteker er forløbig lukket
indtil 31. marts.
Så ved at bruge sit bibliotekslog-in kan man nu få adgang

til Infomedias over 75 mio. artikler fra alle landsdækkende
dagblade, regionale og lokale
dagblade, lokale ugeaviser, fagblade og magasiner, nyhedsbureauer, webmedier og radio- og

tv-udsendelser.

www.bibliotek.kk.dk/e-materialer/infomedia
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hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Beatles-film får premieredato
En af de mest ventede film i 2020 er Ringenes herre-instruktør Peter Jacksons dokumentarfilm om The Beatles. Den følger
bandet under indspilningerne til det, der
skulle blive ”beatlernes” sidste album.
Disney har nu sat sig endegyldigt på rettighederne til at distribuere filmen, og den får
derfor amerikansk premiere 4. september.
Det skriver The Hollywood Reporter.
Indtil videre har Jacksons arkivmaterialebårne dokumentarfilm fået titlen 'The
Beatles: Get Back'. Mon ikke den kan forventes at komme relativt hurtigt til Danmark i løbet af efteråret?

Hun kender dig bedre, end du selv gør
Titel: Better Things. Serieskaber: Pamela Adlon (og i de to første sæsoner Louis C.K.). Skuespillere: Pamela Adlon,
Mikey Madison, Hannah Alligood, Olivia Edward og Celia Imrie. Varighed: 22 minutter pr. afsnit. Premiere: Fjerde
sæson havde premiere 6. marts.

FILM I HJEMMET: 'Better Things' er på overfladen virkelig morsom.
Men nedenunder ligger en dybt rørende fortælling om dig, mig og alle andre.
• Det må ikke blive for pænt.

Sådan kunne mantraet lyde i
den fuldstændig sublime serie
'Better Things', der netop har
haft premiere på sin fjerde sæson på HBO Nordic.
Her spiller Pamela Adlon en
version af sig selv. Adlon er
kendt for at være tæt på kukkuk i alle mulige retninger,
når hun vælger roller. Lige
fra den sexhungrende Marcy
i 'Californication' til sit opskruede stemmearbejde i animationsserierne 'Bob’s Burgers' og 'Rick and Morty'.
Det er reelt en versionering
af dette liv, Better Things er.
Sam (Pamela Adlon) agerer
som alenemor til tre piger, der
med tiden bliver unge kvinder, og samtidig forsøger hun
at holde fast i en karriere, som
stille og roligt er ved at gå i
stå.
Det er ikke nemt at være kvinde i Hollywood, når dåbsattesten sender én ind i 50’erne,
men Sam insisterer på at blive

ved. Hun kræver, at man tager
sig sammen, men også at man
fejler. For hvis du ikke fejler,
har du ikke taget nok chancer.
Så er det simpelthen blevet for
pænt, og hun vrænger ofte af
sin egen mor, der forsøger at
opretholde en korrekthedsfacade, selvom det er Sam, der
må hjælpe hende med det meste.
'Better Things' er vor tids mest
uovertrufne eksempel på,
hvordan man trækker tæppet væk under den moderne
verdens forestillinger. Pamela
Adlon brager igennem på en
måde, der er morsom, overdreven og underfundig, men
mest af alt overraskende rørende gang på gang.
Sådan lagde serien ellers ikke
ud. Den var oprindeligt et
mere kækt bud på, hvordan
livet er, når man er alenemor
omkring de 50 år. I de første
to sæsoner var det seksuelle
blik – der, ifølge serien, er tornen i det moderne menneskes
øje, fordi det skygger for livets

store fortællinger – en stor del
af drivkraften. Man grinede
mere, end man græd. Tonen
var lettere, forviklingerne
mere tydelige.
Det skyldtes formentlig til
dels, at Adlon skrev og instruerede 'Better Things' sammen
med den ikoniske komiker
Louis C.K.
Da #MeToo ramte C.K. med
et drøn, troede de fleste, at
deres lille, fine yndlingsserie
ville blive skrottet. Det blev
'Better Things' heldigvis ikke.
Til gengæld blev den mere
rebelsk og brovtende, ja, den
mindede ganske enkelt mere
og mere om Pamela Adlon.
For Adlon overtog styringen
fuldstændig. Det er der kommet et nærgående og intimt
portræt ud af.
Hvor Sams forhold til sin neurotiske mor var hylende morsomt i sæson et og to, er dette
i sæson tre og fire langt mere
tragikomisk. De to modne
kvinder taler til hinanden,
som om de begge er trådt lige

ud af puberteten, og Adlon
formår på den måde at trække paralleller til de døtre, som
Sam selv skal virke moderlig
over for. Det er sjovt, men det
er også tankevækkende på en
måde, som virkelig få andre
ting i film- og serieverdenen
i disse år.
For vi mennesker er fyldt med
fejl. Det er dem, der gør os
menneskelige, selvom vi prøver at polere dem pænt væk.
Men hvis vi nu så os selv udefra i blot et par minutter hver
eneste dag, ville vi formentlig
opdage, at vi alle ønsker de
”bedste ting” hele tiden – men
også at vi måske er allermest
os selv, når det hele ikke er så
pænt.
Heri ligger Pamela Adlons
mesterskab. Hun kan lave
sjov med det inderste i den
menneskelige natur, så det
både er virkelig fornøjeligt og
samtidig uendeligt trist.
Casper Hindse

Spil fra Danmark rykker
I Danmark har vi ikke tradition for at tænke på computerspil som en del af filmkunsten, men ikke desto mindre har mange af
landene omkring os set spillene som netop
det i flere år efterhånden.
Og også herhjemme sker der nu noget på
den front.
For Det Danske Filminstitut (DFI) kan
stolt meddele, at flere danske spil er i – nå,
ja – spil til store udenlandske priser i den
kommende tid. Spillene 'What the Golf? '
og 'Tick Tock: A Tale for Two' skal således
snart slås om de britiske BAFTA Games
Awards.
Samtidig er Mutazione nomineret til fire
priser på Independent Games Festival i
San Francisco. Det skriver DFI i en pressemeddelelse.

i din mailboks
Access to Pressreader
• It is uncertain times and
much news breaking all over
the world.
With Pressreader you have
access to 7000 international

Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

newspapers and magazines gen Municipality you have ac- www.bibliotek.kk.dk/e-matefrom 120 different countries cess to Pressreader.
rialer/pressreader
and in 60 different languages.
Registration and set-up is a bit
If you are a registred
patron Avis
tricky,omdeles
though. til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
Nordhavn
of the Copenhagen Libraries But there is a guide in english
med
at lave available
aftaler at:
med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
with address in the
Copenha-

Får din
nabo
Wir
haben schaffen das for længst
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

Karantæne eller ej: En samler løber aldrig tør for numsepapir.
Af Louise Raaschou

mange hårprodukter i øjeb- jeg vil skilte med mit fire-lags det, tænker nogle måske, og Så ja, jeg er noget så
Lambi lager, blot vil jeg sige, indtil fornylig ville jeg ikke karantæne-klar;
likket? Eller nogensinde?
faktisk
• Jeg er SÅ klar. Til For slet ikke at nævne dåse- at det hurtigt løber op, og kunne svare andet, end at har jeg været det i årevis.
karantænen, mener jeg, og mad. Som vi aldrig nogen- den dag vi går over til toile- det har jeg bare. Nu er alt jo Som kun den cooleste wirden generelle undtagels- sinde spiser her på matriklen, truller som eneste, gyldige anderledes krystalklart.) Un- schaffen-das person kan
estilstand i det hele taget. lige bortset fra de flåede to- betalingsmiddel, vil jeg ikke der alle omstændigheder er være.
Og pludselig slår det mig, mater til kødsovsen, men udelukke, at jeg trækker mig det sådan et, som kun skyder
at der er en årsag til et helt som vi alligevel har en hel tilbage.
med nogle bitte, små hagl, og
specifikt, helt vildt gener- hyldefuld af. Torskerogn, for Hvis det kan trøste, så har jeg som altså er ganske ufarligt.
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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'.
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The solutions will be published here in the next issue.
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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.

SELF-STORAGE I NORDHAVN
Vi tilbyder dig centralt og sikker opbevaring i København.
Opbevar dine ting i vores beskyttede containere i Nordhavn og få
24 timers adgang. Vi tilbyder desuden fleksible
lejebetingelser, så du kun betaler for de dage, hvor du benytter lejemålet.

Kontakt os på telefon 7023 4100
eller læs mere på opbevaringkbh.dk
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DIN ANNONCE HER?
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6 spalter x 175 mm bagside
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kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040

