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– BRUG FOR NY HAVN
BÅDFOLKET I SVANEMØLLEHAVN FÅR ERSTATNINGSHAVN I NORDHAVN. MEN DEN SKAL RIVES NED IGEN OM FEM ÅR

Big Bio får besøg af Vinterberg
til eksklusiv visning af 'Druk'

Nordhavn Kajakklub har fået
rekordmange medlemmer i år

Café KARGO klar til gæster i
gårdhaven på Skudehavnsvej

SOLGT

SUNDKAJ 71, 2. TH.
SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIT HJEM?
VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING.
TLF. 4358 2100 | NORDHAVN@MAILREAL.DK
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KARGO – Nyt hangout i den gamle skudehavn
Endnu en café og bar er åbnet på Ydre Nordhavn. KARGO vil skabe et uformelt og hyggeligt sted midt i det
industrihistoriske klondyke på Skudehavnsvej.
• Vinden er kold fra nordvest
men der er læ inde i smøgen
ved KARGO på Skudehavnsvej
13. Gæsterne sidder i de tykke
jakker og drikker Svanholmøl eller økokaffe fra Nordhavn
Coffee Roasters.
Lige overfor ligger dieselmotorværkstedet PJ Diesel. Længere nede ad vejen finder man
kunstnerværkstederne
PB34
og elektrikervirksomhed PH
Electric. Syd for vejen ligger den
gamle skudehavn med et par
broer og platforme bygget af
gammelt tømmer.
Her i nummer 13 bor foodievirksomhederne
Nordhavn
Coffee Roasters og TidTilØKO,
som leverer økologiske dagligvarer til døren. Niclas og Oscar
fra TidTilØKO fik lyst til at
indrette gårdspladsen til café
og bar.
"Vi fik lov til at låne gårdspladsen af Nordhavn Coffee
Roasters, hvis bare vi sælger deres kaffe," fortæller Oscar.
De byggede en siddetrappe og
et overdækket spiseområde, og
satte en bar op og nogle skilte
ud til vejen. Oppe på et af tagene står der en gammel Vespa
Piaggio transporter med navnet

KARGO på siden. Inde i gården piftes stemningen op med
endnu flere af de trehjulede varevogne.
Flere finder vej
Nu er det planen at holde officiel åbning 6. maj, og så udvikle
stedet til , venue med DJ's, klub
og spisested.
"Jeg synes at der er fantastisk
herude i det gamle havneindustriområde. Og vi kan se at flere
og flere finder vej herud. For at
gå tur på Nordhavnstippen eller fiske, eller bare bevæge sig
rundt i området. Det er den her
klondykestemning, som mange
elsker," siger Oscar.

Oscar bag disken tilbyder øl, vand, kaffe og lækkerier på gårdspladsen ved Nordhavn Coffee Roasters.
Andreas, Tine og Morfar har fundet ud til den nye café på Skudehavnsvej.

Svaneke Øl hver og deres hund
Morfar i hundekurven. De er
cyklet herud fra Amager.
"Jeg har fisket herude og elsker
det gamle havnemiljø," siger
Andreas.
Tine tror at Nordhavn kan
blive til det nye 'spot' for mange
københavnere denne sommer.
"Der kommer allerede flere og
flere herud. Vi har intet imod at
køre hele vejen fra Amager. Der
er brug for sådan nogle fristeder
her," siger hun.
KARGO har for tiden åbent
onsdag-fredag kl. 15-22, lørdag
kl. 10-22 og søndag kl. 10-18.

Brug for fristeder
Ved et af bordene sidder Tine
og Andreas med en fadøl fra

»

Der er brug for
sådan nogle fristeder
som dette her i byen
Tine, gæst på KARGO
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OPLEV STEDET

MED HVER AF VORES GIN, SÆTTER VI SCENEN FRA ET STED I
DANMARK, DER TILBYDER NOGET GANSKE SÆRLIGT; DEN VILDE
OG UTÆMMEDE NATUR, ELLER UNIKKE KULTURELLE OG URBANE
HOTSPOTS. INGREDIENSERNE I HVER AF VORES GIN, ER NØJE
UDVALGTE, SÅ DE MATCHER KULTUREN OG NATUREN FOR
DET STED OG NAVN DE BÆRER. ALLE VORES INGREDIENSER
ER HÅNDPLUKKEDE MED RESPEKT FOR MILJØ OG NATURLIGE
OMGIVELSER OG DESTILLERET PÅ TOPMODERNE UDSTYR.

PR. FLASKE

349,ITALIENSK ELLER
SPANSK CHARCUTERI

HVIDLØGS ROAST
700 gr.
Normalpris 139,-

Flere varianter
Pr. pk. 29,95

SPAR

20,-

SPAR
OP TIL

1490

TA´2 FOR

45,SOMERSBY
HARD SELTZER

TILBUDSPRIS

119,HENDRICK’S LUNAR GIN

AFSKÅRNE URTER I POSE

Normalpris 349,95

Mynte, estragon, koriander,
salvie, oregano, rød skovsyre,
timian, kørvel
Normalpris 25,-

Lime og mango
33 cl
Normalpris 17,-

SPAR

5095

SPAR

7,-

TILBUDSPRIS

10,-

NU

299,-

SPAR

5,-

NU

20,-

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade
Åbningstider:
19:00
Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
28.04.2021
TIL
04.05.2021
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OGOG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13.
JANUAR
2020.
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Mink eller ilder set igen
• En sort mink eller ilder er
set af flere, både på Sandkaj og
Kalkbrænderiløbskaj.
Dyret var såret eller skadet,
dens hale halvt afrevet. På

Sandkaj løb dyret ned mellem
stenene til højre for badezonen.
"Det er nok den, eller en af
dens venner, der har spist kablerne i aktivitetshuset, så kloakpumpen og varmen gik," skriver

en bruger. Nordhavn IF skriver,
at der er tale om en ilder, ikke
en mink.
På Kalkbrænderiløbskaj løb
dyret på stensætningen og "så
ikke godt ud", skriver observa-

tøren på facebookgruppen 'A lle
os i 2150'.
Nordhavn har tidligere haft en
mink boende mellem stenene
på Sandkaj. Den blev fanget i en
fælde og afleveret til aflivning.

Erstatningshavnen i Færgehavn Nord (t.h) bliver en sikker havn
med perfekte besejlingsforhold. På land vil der komme faciliteter
som p-plads, klubhus og skure. Der er også plads til andre maritime
aktiviteter, og promenaden langs den sydlige kaj kan blive et populært
udflugtsmål. Det hele er simpelthen for godt til at blive revet ned igen,
mener sejlklubberne i Svanemøllehavnen. Ill.: Vejdirektoratet.

Helt
ny havn
– skal den
rives ned igen?
"Vi hører, at der er fyldt op i havnene fra Gilleleje i nord til Vordingborg
i syd. Så behovet er kun stigende. Men endnu er det ikke lykkedes os at
få politikerne på banen i det her spørgsmål," siger Carsten Mikkelsen.

Tusindvis står på venteliste for at få en bådplads i Københavnsområdet. Næste år bygger Vejdirektoratet en ny
lystbådehavn til 600 både i Nordhavn. Men foreløbig er
det planen at den om fem år skal rives ned igen. By &
Havn er åbne for en dialog om flere maritime aktiviteter.
• I 2022 skal en ny lystbådehavn
i havnebassinet Færgehavn
Nord stå klar til at modtage 600
både fra Svanemøllehavnen,
så Vejdirektoratet kan komme
i gang med at forlænge Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen ud til Nordhavn. Tunnelen
skal løbe lige igennem Svanemøllehavnen, så knap halvdelen
af bådene skal flyttes til den nye
havn i byggeperioden.
Erstatningshavnen, som den
kaldes i anlægsloven til Nordhavnstunnelen, bliver en topmoderne havn med stenmoler,
bådebroer, p-plads og klubfaciliteter. Men omkring 2027 skal
de 600 både tilbage til Svanemøllehavnen.
Og hele den nye havn rives
ned.

plads, men har opgivet at stå på
ventelisten, vurderer Carsten
Mikkelsen.
"Vi hører, at der er fyldt op i
havnene fra Gilleleje i nord til
Vordingborg i syd. Så behovet
er kun stigende. Men endnu er
det ikke lykkedes os at få politikerne på banen i det her spørgsmål," siger Carsten Mikkelsen.

Nogen må vågne op
"Det lyder jo helt tosset. Det vil
være tåbeligt ikke at beholde
den nye havn. Men vi har holdt
adskillige møder med Vejdirektoratet om det her, og den
officielle holdning er stadig,
at erstatningshavnen skal rives ned igen," siger formand
for Sejlklubben Frem, Carsten
Mikkelsen.
Sejlklubben Frem er en af de
tre sejlklubber, som i fællesskab
ejer Svanemøllehavnen.
Lige nu står 300 på venteliste
til at få en bådplads i havnen.
For at stå på venteliste skal man
betale kontingent og indskud
til en af klubberne, og være
indstillet på at vente i flere år.
Derfor er der mange hundrede
flere, som også søger en båd-

»

Attraktivt havnemiljø
I naboklubben, Sejlklubben
Sundet, synes formand Ole
Brandt ligefrem at der er fare
for at havnemiljøerne forsvinder i Københavns Havn.
"Folk er vilde med vores havnemiljøer, og her er fyldt med
mennesker der går tur på molen. Men der skal altså også
være plads til nogle både. Ellers ender hele Københavns

Det vil være
tåbeligt ikke at
beholde den nye havn
Carsten Mikkelsen,
formand for Sejlklubben Frem

Havn som en badesø,", siger Ole
Brandt.
Han mener også at der er brug
for både Svanemøllehavnen og
erstatningshavnen i fremtiden.
"Alene Nordhavn bliver lige så
stor en by som Roskilde. Skulle
alle de mennesker ikke have
mulighed for at have en båd?
Det tror jeg simpelthen ikke at
politikerne vil stå model til," siger han.

600 ud af 1.400 både i Svanemøllens Lystbådehavn (store cirkel) skal
flyttes til Færgehavn Nord (lille cirkel). Ill.: Google Earth

Flydebroer flyttes ikke
Vejdirektoratet har netop sat
opgaven med at anlægge erstatningshavnen i udbud. Her er
den forventede pris for havnen
sat til 70 mio. kroner. Oprindeligt var det planen at genbruge
de flydebroer, som bådene skal
ligge ved, fra Svanemøllehavnen, og lægge dem tilbage efter
brug. Men af udbudsmaterialet
fremgår det nu, at der skal indkøbes nye flydebroer til den nye
havn.
"Det øger jo muligheden for at
den nye havn kan blive permanent. Men kun tiden kan vise,
om det sker" siger Ole Brandt.
Imidlertid forklarer projektchef Silas Nørager fra Vejdirektoratet, at ændringen kun er lavet af hensyn til planlægningen
af tunnelbygeriet.
"Flydebroerne skal jo være
klar før bådene kommer. Vi har
brug for mere fleksibilitet i vores byggeproces. Derfor er flyt-

ning af flydebroerne nu blevet
droppet," forklarer han.
Visionsplan
Samtidig med de mange møder
om Nordhavnstunnelen og erstatningshavnen, har sejlklubberne deltaget i en såkaldt visionsplan for Svanemøllehavnen
sammen med By & Havn og
arkitektfirmaet Spektrum.
Snart vil parterne fremlægge
en plan, som bl.a. skal omfatte
en ny havnepromade langs med
klubhusene på landsiden. Det er
noget som klubberne i havnen
har savnet i mange år. Desuden
er det planen at udvide havnen
ud i Svanemøllebugten, så der
bliver plads til 100 ekstra både.
"Der er mange fine tanker i
planen, og vi håber at den bliver
til noget en dag. Men udvidelsen er slet ikke nok i forhold til
presset på ventelisterne. Så ja,
vi har brug for en havn mere,"
siger Carsten Mikkelsen fra
Frem.

Færgehavn Nord som den ser ud i dag. På sydsiden ligger spillestedet
Docken og Docken Streetfood.

Lad os snakke om det
By & Havn ejer Færgehavn Nord, og her forstår Bylivschef Per Schulze udmærket sejlklubbernes ønsker om
mere plads.
• "Rigtig mange vil gerne sejle
for tiden, så behovet er der, og
vi er også interesserede i at undersøge, om man kan fastholde
nogle af faciliteterne i erstatningshavnen," siger han.
By & Havn får rigtig mange
henvendelser fra folk der vil
ønsker plads til deres lystbåde,
kajakker eller SUP'er i Københavns Havn. Dertil kommer
de mange, som vil have flere
bademuligheder. Og fiskemuligheder.
"Så vi bliver nødt til at se på
helheden. Men bådfolket og sejlernes interesser er også vigtige".
Hvis erstatningshavnen skal
gøres permanent vil det både
kræve ny planlægning og aftaler om økonomi.

"Men derfor kan man jo godt
starte en dialog og debat om
det. Og vi har jo allerede en
god proces sammen med klubberne omkring udvikling af
Svanemøllehavnen", siger Per
Schulze.
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Nordhavn tager skraldet
• Så er der igen-igen affaldsindsamling i Nordhavn søndag 9.
maj. Og der er stadig masser af
cigaretskodder, take-away emballage, mundbind og papkrus
at samle op.

Det er Miljøpunkt Østerbro
som inviterer, og de står klar
ved Sandkaj med grabbere
(også i børnestørrelse), poser,
handsker og poseholdere til alle
deltagere. "Vi medbringer også
magneter og reb, så vi kan gå

på jagt efter undersøiske skatte
i havnen," skriver Miljøpunktet.
Efter indsamlingen er der kaffe og te på termokanden. Og en
gratis sandwich til de første 25
deltagere.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Naturpark Nordhavn skal til debat
Nu skal københavnerne
inddrages i indretningen
af den nye Naturpark
Nordhavn. By & Havn og
Københavns Kommune vil
have befolkningens idéer
og ønsker til hvad parken
skal indeholde og hvordan
den skal se ud.
• Da et flertal i Borgerrepræsentationen vedtog at Nordhavn
skulle have en naturpark på 28
hektar sidste år, lagde politikerne en bred ramme for naturparkens indretning. I aftalen om
naturparken nævnes der både
'naturpark med vild natur og
biodiversitet', men også 'muligheder for idræts- og fritidsfaciliteter, for eksempel naturgræsbaner og en festivalplads'.
Frøer eller fodbold?
Flere organisationer er allerede
kommet med forslag til parkens
indhold og udformning. En
række idrætsorganisationerne
har lavet et forslag til en aktivitetspark med boldbaner, løberuter, mountainbikeruter mv.

Medlemmer strømmer
til Nordhavns kajakklub
Nordtippen er ved at være helt fyldt op med jord, men det er endnu ikke besluttet hvad det store, nye område
skal bruges til. Det skal Københavns borgere være med til at beslutte.

mens en række natur- og miljøorganisationer har lavet et forslag til en naturpark med fælled, strand, skov og krat, hvor
befolkningen skal færdes mest
muligt på naturens præmisser.
Alle skal høres
Der er afsat 2,5 mio. kr. til planlægningen af parken, involvering af borgerne og en arkitektkonkurrence.
I 'københavnerdialogen' vil
der komme et større debatarrangement. I dialogen skal man

høre både "beboere, foreninger, natur- og idrætsorganisationer, handicap- og ældreråd,
Østerbro Lokaludvalg såvel
som ildsjæle, erhvervsliv og aktører i Nordhavn".
Der lægges også vægt på at
inddrage nogle af de målgrupper, som normalt ikke engagerer sig aktivt i byens udvikling,
fx børn og unge.
Skal overdrages til kommunen
Resultatet af københavnerdialogen forelægges til politisk

behandling i starten 2022. Arkitektkonkurrencen forventes
at være færdig midt i 2023. Og
derefter skal parken anlægges. Arealet på 28 hektar ejes i
dag af By & Havn, men halvdelen - 14 hektar - bliver overdraget til kommunen, så de to parter skal udvikle og drive parken
sammen.
By & Havn har senest tilkendegivet, at de også ønsker at
få belyst scenarie, hvor alle 28
hektar overdrages til Københavns Kommune.

Idrætsforeningerne har mistet medlemmer i coronaåret, men ikke i Kajakklubben Nordhavn 2150. Siden
sidste år er medlemstallet steget 25% fra 240 til 300.
• Det er 3. år i træk at kajakklubben har medlemsfremgang.
Klubben som blev grundlagt i
2017 har i dag 300 medlemmer.
"Vi kan snildt mærke, at flere
og flere danskere dyrker motion
i naturen. Vi har haft medlemstilgang siden vi startede. Vi oplever, at vores medlemmer har
stor glæde af vores brede udvalg
af aktiviteter og nyder godt af
vores lokation,” siger Thomas
Bonde, bestyrelsesformand i
Kajakklubben Nordhavn 2150.
Ikke kun kajakker
Siden klubben blev stiftet, er det

nye klublokale i Aktivitetshuset
kommet til, og antallet af kajakker stiger støt. Sidste år investerede klubben i surf skis, så man
nu råder over både SUP, havkajak og surf ski.
"Vi arbejder aktivt for at præsentere vores medlemmer for
de forskellige bådtyper. Når
vores havkajak-roere har bestået deres IPP2-certificering,
præsenterer vi dem for surfskiens muligheder. Og når vores unge mestrer SUP Boardet,
præsenterer vi dem for glæden
ved havkajakken,” siger Thomas Bonde.
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Vinterberg i Big Bio

Big Bio genåbnede billetsalget 23. april, og har et
sommerprogram med bl.a.:

Oscarvinderen Thomas Vinterberg kommer til Nordhavn
9. maj til en eksklusiv visning af filmen 'Druk', der netop
har vundet en Oscar.
• Natten til mandag i denne uge
modtog filminstruktør Thomas
Vinterberg en Oscarstatuetten
for Bedste Udenlandske Film i
Los Angeles.
Bare få timer efter kom det
frem, at Leonardo DiCaprios
produktionsselskab har været
med til at købe rettighederne
til at lave et amerikansk remake
af filmen. Hovedrollen, som

i originalen er spillet af Mads
Mikkelsen, er tilmed tiltænkt
DiCaprio selv.
Thomas Vinterberg er nu på
vej tilbage til Danmark, og i
den tætpakkede kalender er der
blevet tid til at besøge Big Bio i
Nordhavn søndag 9. maj.
Her vil han deltage i en visning af filmen 'Druk' klokken
19 til 21.30.

Ib Spang Olsen maleri vedligeholdes i 10 år
• Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns
Kommune vil vedligeholde Ib Spang Olsens maleri på muren foran gangtunnelen ved Nordhavn
Station – indtil 2031.
Det var Østerbro Lokalråd, som i 2007 fik opsat maleriet, med hjælp fra ledige under Beskæf-

tigelses- og Integrationsforvaltningen. Nu skal
afdelingen for Historie & Kunst i Kultur- og
Fritidsforvaltningen passe på maleriet, som blev
renoveret og reddet fra nedslidning og graffittiovermaling sidste år. Hvad der skal ske med maleriet efter de 10 år er ikke afklaret.

- Operation Nordpolen
- Lille Sommefugl
- Promising Young Woman
- Minari
- Retfærdighedens Ryttere
- Chaos Walking
- DRUK
- Croods
- Knudsen & ludvigsen
- Wrath Of Man.
Billetter:
www.nordhavn.bigbio.dk

Nordhavn Apotek
fejrer 1 års fødselsdag
• Nordhavn Apotek i Århusgade 134 ¨åbnede
i slutningen af marts 2020, samtidigt med åbningen af metroen til Nordhavn. Det blev som
bekendt en stille åbning, da Danmark netop var
lukket ned.
“Men beboerne på Nordhavn og Østerbro har
taget godt imod os. Vores afhentningsautomat
har været en helt perfekt løsning under pandemien, ” fortæller apoteker Vural Kocak.
Kunderne kan afhente ordren hele døgnet - året
rundt – også på helligdage. Der er også mulighed
for hjemmelevering til døren. Udover apoteket i
Nordhavn har Vural Kocak også outletapoteket.
dk, og et fysisk outlet på Nordhavn Apotek. Her
sælges produkter, der er ved at udløbe, restprodukter eller overlagerprodukter.

Frihedsmuseet holder
aftenåbent 4. maj

Bygningspræmie
til metrostationer
• Cityringens metrostationer - inklusive Nordhavn og Orientkaj stationer - har vundet en pris i
Københavns Kommunes årlige Bygningspræmiering.
Bedømmelsesudvalget har præmieret i alt otte
af årets ti nominerede byggerier: Cityringens stationer, Frihedsmuseet, på Esplanaden, Træhus
i Sydhavnen, Nørrebro Bibliotek, Københavns
Museum, Sankt Joseph Seniorbofællesskab &
Plejecenter, Enghaveparken inkl. Boderne samt
Amager Bakke. Charlottetårnet på Østerbro var
også nomineret, men fik ikke præmie.
Københavns Kommune har præmieret smukke
bygninger, bymiljøer og anlæg siden 1903. Bygningspræmieringen lægger vægt på, at byggeriet
tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og
bidrager til oplevelsen af København som en by
med kvalitet i bymiljøet.
www.kk.dk/bygningspraemiering

• Frihedsmuseet på Esplanaden fejrer befrielsesaftenen 4. maj med aftenåbent og gratis adgang
for alle, som er født i ét af årene mellem 19401946. For at få en gratis billet skal man booke et
tidsslot på Frihedsmuseets billetside.
I sommerferien vil museet tilbyde sine gæster
en guidet tur i København. Bl.a. forbi Amalienborg, hvor der i 1944 var heftige kampe mellem
det danske politi og tyske soldater. Byvandringen
vil også give et indblik i, hvad der skete med de
danske jøder, som ikke nåede at flygte under jødeforfølgelsen i 1943.
Frihedsmuseet brændte ned i 2013 og genåbnede 3. juli sidste år i nye rammer under jorden ved
Kastellet i København. På kun fem månederbesøgte 37.000det nye museum. Som kom medluningen
på grund af corona, som
varede til 21. april i år.
"Vi er meget spændte
på atter at kunne
præsentere det nye
museum. Det nåede jo kun at være
åbent i fem måneder, men i den
korte tid mærkede
vi en meget stor
interesse,"
siger
museumschef Jens
Carl Kirchmeier Andersen.

Hvor skal skraldet hen?
• Nu kan De hjælpe Københavns Kommune med at finde ud af, hvilke placeringer der er mest egnede
og brugervenlige, når der de kommende år skal opsættes 750 nye sorteringsanlæg for affald. Kommunen vil inden 2024 gerne have at 70% af husholdningsaffaldet bliver indsamlet, så det kan genanvendes. Det betyder at københavnerne skal genbruge tre gange så meget som de gør i dag.
De nye 'sorteringspunkter'består af en samling store rustfri kasser som skal placeres i gadeplan. Her
kan man sortere sit affald i forskellige fraktioner. Østerbro Lokaludvalg vil have borgernes hjælp til at
finde de steder, hvor anlæggene skal stå. På et kort kan man markere, hvor man ønsker dem placeret.
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

City Nature Challenge
• Fra fredag den 30. april til mandag den 3. maj går det løs igen: Som den
eneste by i Norden, deltager København i kortlægningen af storbyens vilde
natur i den internationale konkurrence City Nature Challenge. Det er 2.
gang København deltager i konkurrencen sammen med mere end 450
andre byer fra mere end 40 forskellige lande. Målet med City Nature
Challenge er at registrere og kortlægge den vilde bynatur, og alle kan
være med.
"Der er natur overalt omkring os. Også i byen, og alle kan hjælpe til
med af finde de mange spændende arter lige der, hvor de bor; i baggården, den lokale park eller i københavnernes egne haver", fortæller
Jonas Colling Larsen, biolog og projektleder på Statens Naturhistoriske
Museum, der står for den danske deltagelse i konkurrencen.
www.citynaturechallenge.org
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Pånk, pis og ekstrem modkultur
Dansk dokumentar om det ekstreme punk-fænomen GG
Allin og hans nærmeste familie er pisse sjov og klogt
rørende i sin skildring af undergrundsstjernens sorgramte mor og stadig hedonistiske bror

Den danske dokumentar, der
er fra 2017, men nu er blevet
tilgængelig på DR.dk, undersøger, hvordan Allins ekstreme
liv har påvirket familien, og
hvilken status GG Allin har
mere end 20 år efter hans død
som følge af en overdosis.
Fortællingen begynder på kirkegården. Familiegravstenen
er væk. Den blev væltet for
nogle år tilbage, og nu har den
lokale præst beholdt den i kælderen. Årsagen er hærværk.
Jævnligt blev gravstedet besøgt. Der blev drukket og taget
stoffer. Fans pissede og sked på
den.
"Alt sammen på grund af GG
og Merle," siger moren Arleta
om de to brødre. Hun fortæller, at hun elskede Kevin, med
fødenavnet Jesus Christ Allin,
men ikke kunstneren GG Allin. At hun på trods af en voldelige, potentielt morderisk
far, de flygtede fra i fattigdom,
forsøgte at få dem til at blive
advokater eller læger, men at de
endte med at lave "lortemusik".
Hun har sin rapkæftede char-

me. Dokumentaren bygger på
interview med moren og med
broren Merle, en ægte rock n
roller med trucker-kasket og
langt skæg. Hun husker og
fastholder den “gamle” Allin
og insinuerer, at han ikke var

Mads Mikkelsen er
med i ny Indiana Jones
Det skriver Filmz.dk. Harrison Ford er tilbage som liansvingende eventyrer, John
Williams står for musikken,
den tidligere Indiana Jonesinstruktør Steven Spielberg
er producer, og nu bliver
Mads Mikkelsen en del af
franchisen. Der bliver på
nettet spekuleret i, at han
er hovedskurk, men intet er
endnu bekræftet.

»

Man skal være
en kold skid for ikke
at blive rørt, og man
fælder en lille tåre, når
moren tager et brev
frem fra Allin, med
håndtegnet blomst
rask, men havde en skizofren
diagnose. Merle fastholder
myten. Han sælger merchandise fra sit hjem via Facebook.
Såsom en iturevet RamonesT-shirt, Allen gik med. Den er
mere end blot dyr.
Hans brogede livsstil får smilerynkerne frem: Bandet eksisterer endnu. The Murder Junkies
med ny forsanger er blevet en
kommerciel succes. Ikke via
radiostationer eller pladesalg,
men de er begyndt at tage penge for trommeslagerens brugte
trommestikkere, han stikker
op i røven efter koncerten. Foran publikum. Dem kan han få
20 dollar for.
Bag facaden får vi indsigt i morens anger og kærlighed til sine
sønner, og det er her, filmen
triumferer. Man skal være en
kold skid for ikke at blive rørt,
og man fælder en lille tåre, når
moren tager et brev frem fra

Bror og mor til den afdøde amerikanske punkmyte GG Allin i den seværdige danske dokumentar. Det er
svært ikke at blive rørt, på trods af de ekstreme familieforhold.

Allin, med håndtegnet blomst,
om hvordan han savner de stille dage som dreng ved poolen.
Hun begræder, at hun ikke kan
se sit barnebarn, der er blevet

holdt væk fra familien.
Vi får også en del godter fra
arkivet. Frontstage og backstage. Og man er fucking limet

Titel: En helvedes familie
- Punk, pis og overdoser
Instruktør: Sami Saif
Medvirkende: Merle
Allin, Arleta Baird,
GG Allin, Dino Sex
Varighed: 71 minutter
Premiere: 2017
på CPH:DOX. Nu
tilgængelig på DR

Prøv vores nyhedsbrev
Nordhavn Avis har lanceret et nyt nyhedsbrev, hvor
du 1-2 gange om ugen får seneste nyt fra Nordhavn.
Serveret i et læsevenligt format, som betyder at du
kan læse nyhederne direkte i din mail.
Vi vil selvfølgelig gerne have at du klikker videre på
de mange links i nyhedsbrevet, og det kan du bare
gøre, hvis du ønsker at dykke længere ned i et af
emnerne.
GODMORGEN NORDHAVN er gratis.
Tilmeld dig på forsiden af www.nordhavn-avis.dk

til skærmen hele vejen, fordi
fænomenet GG Allin er så ekstremt, og det alligevel er fortalt så følsomt og underspillet.
Man bliver aldrig badet visuelt
i blod eller for den sags skyld
lort. Men man beundrer den
ultimative hedonisme, man
fascineres - en smule - af selvdestruktionen, bliver skræmt
af dødsdriften, men der er også
uforsvarlige gerninger. Værst
er nok et klip fra en pressesession, hvor Allin slår en kvinde
ned, fordi hun spørger indtil
hans planer om selvmord.

Adam Driver
åbner Cannes
Det skriver Ekkofilm.dk.
Adam Driver og Marion
Cotillard spiller hovedrollerne som sanger og komiker
i musicalfilmen 'Annette'
med musik af kultgruppen
Sparks. De lever et brusende
liv i L.A., indtil de føder en
mystisk pige. Instruktøren
Leos Carax har tidligere
lavet store film som som 'Boy
Meets Girl' og 'Natten er
ung'. Festivalen bliver efter
planen afholdt i juli.

Merle forsvarer deres livsstil.
Og over 20 år efter er GG Allin
stadig et stort kultfænomen. Et
symbol på den absolutte frigørelse.
	
Anders Højberg
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2021 Syndicated Puzzles

• Undergrundsstjernen stod
nøgen på scenen, han pissede
og sked og sloges med publikum. Elskede alle stoffer, og
specielt dem der var gratis.
Proklamerede sin egen dato
for selvmord. GG Allin blev
en selvophøjet, levende undergrundsmyte i rockuniverset,
antitesen til pænheden, det
bornerte, det lortekedelige forstadsliv.

2 HURTIGE OM FILM

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com
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Open Call fra Kulturhavn
• For første gang inviterer Kulturhavn festivalen i år til et såkaldt Open Call, hvor alle slags
aktører kan blive en del af årets

festival. Foreninger, idrætsklubber,
kulturinsittutioner,
erhvervsliv og alle slags ildsjæle
er inviteret til at komme med
deres ideer og projekter. Kul-

turhavn 2021 finder sted 27.-29.
august og har i år 20 års jubilæum.
"Med Open Call kan vi mærke
kreativiteten boble i havnen.

Vi skal opleve alt fra havfruer,
hydrofeministisk stedsspecifik
scenekunst til spejderkano,”
fortæller projekt-leder på Kulturhavn, Esther Jexen Dall.

Hvaffor noget kolesterol?
Måtte pludselig nytænke min egen definition på et godt helbred. Tilsyneladende var den stik modsat lægens.

Af Louise Raaschou

• Nå. Så er jeg ikke udødelig alligevel. Pis også, altså. Har ellers
gået rundt i årevis og opfattet
mig selv som, nå, ja ikke ligefrem udødelig, men dog sund og
rask; eller i hvert fald på et acceptabelt niveau af ikke-syg.
For jeg bliver ikke syg. Ikke rigtigt. Jeg kan, for eksempel, ikke
huske, at jeg nogensinde har
haft influenza. Eller halsbetændelse. Eller andre af den slags
almene, antibiotikakrævende
dårligdomme, som, forekommer mig ret eksotiske. Jeg har
ikke haft dybere overvejelser om
hverken kostfibre, antioxidanter
eller omega 3 fiskeolie. Eller for
meget salt i maden. Nogensinde.

Og blodtryk? Kolesteroltal? De
har aldrig kommet mig ved.
I øvrigt nærer jeg en dyb modvilje mod hypokondri, ikke
mindst min egen, og har tullet
helt fint rundt i livet efter devisen, at hvis det ikke klør eller gør
ondt, så er alt nok, som det skal
være.
Indtil min eneste læge nogensinde - den samme siden jeg
var atten - gik på pension. Og
jeg derfor pludselig befandt mig
hos nye læge, som helt umotiveret insisterede på at måle-testeblodprøve mig. ”Ja, han var af
den gamle skole,” svarede nye
læge, da jeg undrede mig over
test og målinger, som min gamle læge sjældent havde besværet
mig med. I hvert fald ikke uden
grund. Faktisk ret hysset, blev
jeg enig med mig selv om, mens
læge klistrede EKG-dimser på
min brystkasse - en del af det
tilsyneladende nu gængse, årlige all-round tjek. Som til min
store forbavselse viste, at man

åbenbart ikke kan tulle helt fint
rundt i livet på en basiskost af
sukker-kaffe og cup-a-noodles.
(Og bananer, når det skal gå
hurtigt.) Slet ikke i min alder. Slet, slet ikke hvis tests og
målinger fra nye læge skal se
ordentlige ud, hvilket de helst
skal. Og det gjorde mine ikke,
blev jeg informeret om. Bevares, nogle tal var helt fine, bare
ikke de, der talte mest. De vigtige tal var for høje, og uden at
læge sagde det direkte, forstod
jeg, at jeg tullede rundt med røven i vandskorpen.
Temmelig ubelejlig info, mildest
talt. For tiden kører jeg nemlig
også en kamp mod egne hormoner, (også noget med alder),
der modarbejder mig i en sådan
grad, at jeg fik hormontilskud.
Indtil jeg boykottede det igen.
Ganske vist forsvandt både dårligt humør og den fysiske følelse
af nu-har-jeg-enogfyrre-i-feberhov-nej-ikke-alligevel-det-gikvæk-igen.

Men da min talje gjorde det
samme, besluttede jeg mig for, at
jeg hellere vil være småsur med
talje end lystig uden. I stedet
har jeg fundet noget, som skulle
være det fremmeste våben mod
oprørske hormoner; noget gæret
urtekløver naturprodukt noget,
som ligner muddervand til forveksling. Til gengæld smager
det helt ekstremt ad helvede til;
højkoncentreret ADR! i væskeform. Bagefter er man er på ingen måde lækkersulten efter drøj
fiber müsli uden tilsat noget som
helst. Eller kål. Faktisk er Marabou det eneste, der tager toppen
af den grimme smag.

tal ned på et acceptabelt stadie,
så nye læge ville være tilfreds,
og min røv dermed ikke længere
skulle befinde sig i vandskorpen.
Kastede mig derfor målrettet
over kålhoveder og gulerødder
og ærter i butikken og slæbte
hjem, (grøntsager så meget tungere end cup-a-noodles), til fods,
naturligvis. Bite me, åndsbollede blodtryk og kolesteroltal!
Hvis våbenet er fedtfattig, glædesløs kost uden den mindste
smule smør eller smag, så har jeg
anskaffet mig en katapult. Min
ammunition består af kål i lange
baner, bønner, dadelsnacks, ærter og tørrede abrikoser.

Så jeg var, alt andet lige, ikke begejstret for resultat af mit første,
(tilsyneladende nu gængse), årlige all-round tjek.
Men nød lærer som bekendt
presset kvinde, også selv om
der er tørre og virkelig kedelige
kostfibre og absolut ingen vin involveret. Så jeg gik straks i gang
med mit nye projekt: At få høje

Bortset fra ved helt særlige lejligheder, hvor dåser med makrel
i tomat og omega3 samt havregrynskugler, lavet på havregryn
og saftigt vand, nok kan sætte
fut i fejemøget og pimpe enhver
aften op.
Sukker i kaffen har jeg droppet
på kold tyrker måden, hvilket
gør, at jeg drikker endnu mere

kaffe, fordi jeg efter hver kop
stadig føler, at jeg mangler et eller andet. Til gengæld bliver jeg
mindre træt i løbet af dagen. En
klar bonus, som jeg bruger på
lange gåture og på at rende frem
og tilbage fra toilettet, når min
mave går amok i kaffechok.
Jeg har en måneds tid endnu, før
nye læge vil have nye tal - som
forhåbentlig er blevet bedre.
Kan næsten ikke rumme tanken
om, at de ikke er.
For denne her levemåde er så
drastisk anderledes end min
sædvanlige, og jeg skal undertrykke alle instinkter for at
vælge en gulerod frem for ristet
toastbrød med smør.
Det er simpelthen unaturligt.
Hvis intet har ændret sig, så er
der ingen retfærdighed til, jeg
begynder at tude, det gør jeg
altså. Og mine tårer vil helst sikkert falde over en stor skål med
det bedste fra Kims. Med bacon
smag.

1<+('

6XQGNDM79
1RUGKDYQ

SDUNHWWLOYDQGHW

XMPJVIQZMWRMRK
QIHXMPQIPHMRK

+HUI§UGXGHQRSWLPDOHIºOHOVH
DIDWERPLGWLE\HQPHQPHG
DOWGHWO\VXGVLJWRJIULVNOXIWGX
NDQGUºPPHRP/HMOLJKHGHQ
EHVW§UDIIDQWDVWLVN
YHOXGQ\WWHGHNYDGUDWPHWHURJ
E\GHUS§VWRUDOWDQPRGGH
NRPPHQGHNDQDOHUYHG
.URQOºEVºHQPRGHUQH
EDGHY¨UHOVHN¨PSH
KMºUQHVWXHPHGVWRUV\GYHQGW
DOWDQRJKHOHVRYHY¨UHOVHU
$OWLDOWHUGHWWHHQOHMOLJKHGKYRU
NRPELQDWLRQHQDIEHOLJJHQKHG
VWLOVWDQGRJLQGUHWQLQJJ§URSL
HQKºMHUHHQKHG9HONRPPHQWLO

7IIHGHO

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX
7EK
/SRXEOX





Qu





$


1<+('

1<+('

XMPJVIQZMWRMRK
QIHXMPQIPHMRK

XMPJVIQZMWRMRK
QIHXMPQIPHMRK

7IIHGHO

7IIHGHO

$


6XQGNDM67791RUGKDYQ

)DPLOLHOHMOLJKHGGLUHNWHWLONDMNDQWHQ
9HONRPPHQWLOHQDIJDQVNHI§OHMOLJKHGHUL1RUGKDYQVRPE\GHUS§
KHOHEDGHY¨UHOVHUV§YHOVRPE§GHDOWDQ2*WHUUDVVH/HMOLJKHGHQHU
PHGVLQSODQOºVQLQJPHGKHOHVRYHY¨UHOVHU\GHUVWHJQHWWLOGHQ
SODGVNU¨YHQGHIDPLOLH)RUDQHMHQGRPPHQHWDEOHUHVSW.URQOºEVºHQ
KYRUHIWHUGHUJHQHWDEOHUHVNDQDORJSURPHQDGHV§GXIUDGLQ
DOUXPVVWXHRJDOWDQI§UE§GHYDQGRJKDYXGVLJW9HONRPPHQWLO

/SRXERXTVMW

9HFIXEPMRK

)NIVYHKQH

&VXRXYINYHK 
&SPMK
Qu
6YQZ©VIPWIV

3TJ»VX

7EK

/SRXEOX


$


+HOVLQNLJDGH'ºUOHMO1RUGKDYQ

)DQWDVWLVNXGVLJWRYHUKHOH.EK

('&HUVWROWHDIDWNXQQHSU¨VHQWHUHGHQQHXQLNNHOLHEKDYHUOHMOLJKHG
PHGIDQWDVWLVNXGVLJWRYHUGHWPHVWHDI.ºEHQKDYQ/LJJHULGHWVPXNNH
SULVEHOºQQHGHE\JJHUL)ULKDYQV7§UQHWL1RUGKDYQHQ)ULKDYQVW§UQHWHU
EHOLJJHQGHLGHWHIWHUWUDJWHGHUKXVJDGHNYDUWHUYHG+DPERUJ3ODGV
VRPGDQQHUUDPPHQIRUDOWIUDKDYQHEDGLQGNºE 1HWWRRJ0(18 
FDIHHU9LQEDUHUUHVWDXUDQWHUELRJUDIRJPHWUR'HWWHHUHQEROLJVRP
KDUPHJHWDWE\GHS§VRPGHUIRUVNDOVHVRJRSOHYHV

/SRXERXTVMW

9HFIXEPMRK

)NIVYHKQH

&VXRXYINYHK 
&SPMK
Qu
6YQZ©VIPWIV

3TJ»VXSQF

7EK

/SRXEOX


9LJºUHQIRUVNHOIRUGLJRJGLWVDOJ

,IPIO»FIVI

$


730+8

6XQGNDM0)1RUGKDYQ

/SRXERXTVMW

9HFIXEPMRK

7SPKXXMPSZIVTVMWIR
)NIVYHKQH

&VXRXYINYHK

&SPMK
Qu
6YQZ©VIPWIV

3TJ»VX

7EK

/SRXEOX


730+8

(NVNOXVLYW9OHMOLJKHGPHGVWRUYHVWYHQGWDOWDQ
 \UXPPHOLJY¨UHOVHVOHMOLJKHGEHOLJJHQGHL1RUGKDYQPHGVWRUYHVWYHQGWDOWDQ/HMOLJKHGHQIUHPVW§U
1
O\VRJHNVNOXVLYRJOLJHWLODWπ\WWHLQGLbb/HMOLJKHGHQHURJV§EHOLJJHQGHOLJHYHGGHQQ\H0HWUR
'HQQHVPXNNHOHMOLJKHGHUEHOLJJHQGHLHMHQGRPPHQ&RSHQKDJHQ6TXDUHVRPHURSIºUWL
(MHQGRPPHQKDUHWVWRUWRJπRWJ§UGPLOMºKYRUGHUEODQGWDQGHWHULQGUHWWHWPHGJULOORPU§GHJRGH
SDUNHULQJVPXOLJKHGHUWLOF\NOHUVDPWJUºQEHSODQWQLQJ'HWOLJJHULQDYQHW1RUGKDYQDWRPU§GHWHU
RPNUDQVHWDIYDQGRJKDUPDULWLPVWHPQLQJ(WDINHUQHHOHPHQWHUQHLXGYLNOLQJHQDI1RUGKDYQKDUQHWRS
Y¨UHWDWIRUELQGHE\RJQDWXU

;NXºLJW[¨WJQXJX ;NXºLJW1JOQNLMJIY¨Y
QJOQNLMJIN3TWIMF[S
U§ȩSIJY
/YRHIW»KIVIJXIVIRZ©VIPWIWPINPMKLIHFIPMKKIRHIM2SVHLEZR
(IVWOEPQMRHWXZ©VIQ
,ERZMPKIVRIFSPMHXL»NXSTTIMINIRHSQQIR
0INPMKLIHIRQ¨KIVRIPMKKIMPMHXVSPMKISQKMZIPWIV
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVSSK2SVHLEZR


4EVHIVFSVT¨WXIVFVSPIHIVIJXIVIRWX»VVIPINPMKLIHM2SVHLEZR
(IW»KIVIJXIVRSKIXHIVIVFIPMKKIRHIX©XT¨ZERHIX
(IVWOEPQMRZ©VIVYQSKPINPMKLIHIRWOEPLEZIQMRQcc
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVSSK2SVHLEZR


;NXºLJW1JOQNLMJIN
3TWIMF[S
/YRHIPIHIVIJXIVIRPINPMKLIHFIPMKKIRHIM2SVHLEZR
(IVWOEPQMRHWXZ©VIWSZIZ©VIPWIVSKQMRHWXQ
(IXIVIXTPYWLZMWHIVIVO©PHIVVYQ
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVSSK2SVHLEZR


9LJºUHQIRUVNHOIRUGLJRJGLWVDOJ

TEASER

FORTKAJ 30, 2. TH.
THE SILO
SJÆLDENT UDBUDT ENDELEJLIGHED
I TO ETAGER MOD KANALEN - 3 ALTANER
OG ELEVATOR DIREKTE TIL LEJLIGHEDEN!
293 M2 | 5 VÆRELSER
KONTAKT OS HVIS DU VIL VIDE MERE
TLF. 2020 4949 | NK@MAILREAL.DK

RealMæglerne Nordhavn
Sandkaj 17A, 2150 Nordhavn
Tlf.: 4358 2100 - nordhavn@mailreal.dk

