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Det første store event i Tunnelfabrikken bliver ENTER ART FAIR i august. 19.000 kvadratmeter kunst fra danske og internationale gallerier kommer til at fylde hallen i Nordhavn. Læs mere side 10.
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MEDLEM AF

– når du har købt ny bolig

Når du har købt din nye bolig, så er der blevet udført et
el-eftersyn, som munder ud i en elinstallationsrapport.
Denne gennemgang er visuel og stikprøvevis, så det er altid en god
idé at få en autoriseret elinstallatør til at kontrollere installationerne iht. el-installationsrapporten.

Skal du renovere? Har du gjort dig tanker om:

Er du kaffetørstig
og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?

• Boligen har gamle stoﬂedninger?
• Er der tegn på sjuskede gør-det-selv løsninger?
• Lovkrav ifht. installationer i køkken og bad?
• Skal du have installeret spots?
• Skal du have lysdæmpning på dele af din belysning?
• Skal der etableres ﬂere stikkontakter og afbrydere?
• Skal der forberedes til udendørsbelysning?
• Skal der laves sikringsløsninger såsom alarm
eller overvågningskamera?

Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.

Rådfør dig med os, inden du renoverer

RealMæglerne Nordhavn

Vi giver et godt og uforpligtende tilbud på opgaven.
- Ring på tlf. 39 16 31 31 og hør nærmere.

Vi glæder os til at se dig!

Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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LOKALE
NYHEDER
STAY-koncept og maritimt miljø på Stubkaj
Et aflangt fem-etagers hus bygges nu ved Stubkaj. De 112 lejligheder skal udlejes efter STAY-konceptet. Foran ejendommen skal der løbe en offentlig promenade og afsatser ned mod
vandet, så der kan dyrkes vandsport. Stueetagen får plads til erhverv, restaurant og reception for lejlighederne.
•
Ejendommen bliver på
12.000 kvadratmeter og forventes at stå færdig i foråret
2022, oplyser ejendomswatch.
dk. Projektet indledes med et
omfattende jordarbejde. Der
skal blandt andet funderes
med over 700 pæle, der skal
bankes i 15 meters dybde. Der
etableres en vandtæt kælder
under ejendommen.
Fra kælderen skal der vokse
træer op gennem etageadskillelserne til gårdrummet.
"Projektets kompleksitet forstærkes af, at vi bygger i et i
forvejen tæt bebygget område
mellem havnebassinerne, og

der er meget begrænset byggepladsforhold. Grunden ligger
tæt op ad Nordhavns Metro,
der netop er åbnet, og en af del
af vores opgave er derfor koordinering med Metroselskabet,
for eksempel i forhold til funderingsarbejdet," siger Jeppe
Mulvad Jeppesen, projektchef
og partner i entreprenørvirksomheden bgb a.s, som har
totalentreprisen på byggeriet.
Bygherre er P/S Ejendomsselskabet Stubkaj. En af medejerne er projektudviklerselskabet
WALLS, som står bag STAYkonceptet, som allerede findes i bl.a. Nordhavn, Islands

Brygge og Langelinie.
Også Stubkaj skal være STAYlejligheder, altså
'serviced
apartments', som kan lejes for
kortere eller længere tid.
Projektet er udviklet af tegnestuen WERK Arkitekter,
og udearealerne er skabt så de
trækkes ind under bygningen
ved hjælp af et halvtag, hvor
man kan stå og gøre sin kajak
klar, skriver Magasinet kbh.
dk.
Bassinet mellem Stubkaj og
Kronløbsøen skal være et
'lommevandrum' til kajakker, SUP'er og mindre joller i
vandet.

Byggehøjden er beskedne fem etager på det nye hus på Stubkaj. (Illustrationer: WERK arkitekter)

YUME lukker, Stelling, Lidl og Zen åbner
Der er udskiftning i butikkerne i Nordhavn. Yume forlader bydelen, men roser den ambitiøse retailstrategi. Andre rykker ind: Kunstnerartikler, supermarked og take-away nudler.
Af Marie Varming
• Forretningen Yume lukker i
Nordhavn. Det offentliggjorde
ejeren, Marie Engberg, i et opslag på Facebook tidligere på
måneden.
"Jeg startede med en partner i
2018, men jeg købte hende ud
i 2019. Jeg har også en del kontorarbejde ved siden af butikken, så jeg kunne ikke nå det
hele selv," fortæller Marie Engberg om den tunge beslutning
at lukke butikken.
"Det har været en svær beslutning, for vi er glade for lokalet og Nordhavn, men jeg har
simpelthen brug for at spare
lidt på timerne," forklarer hun.
Alle forretninger i Nordhavn
har købt sig ind i et ret strengt
regelsæt om, at de blandt andet skal være bæredygtige,
eksklusive, have åbent hver
dag og hele dagen, så de skal
være med til at skabe liv i området.
Det er dog ikke retail-strategi-

en, der nu får Marie Engberg
til at forlade 2150.
"Nej, jeg synes faktisk ikke,
den er skrap nok, og jeg håber, de holder fast i de krav
til de handlende. Jeg synes,
det er sejt at have holdninger
til, hvem der skal ind i området, og at NREP (Nordhavns
udvikler af butiksmiljøet i
Nordhavn, red.) ikke bare hiver Matas ind. På den måde
kommer vi til at opbygge et
detailliv, men det tager tid.
Nordhavn skal ikke være ligesom alle andre steder. Jeg vil
hellere have seje nichebrands
herude," siger Marie Engberg.
Det har dog været en hård
start for Yume og de andre
forretninger i området, for
der er vejarbejde omtrent hele
tiden, og det gør det svært for
kunderne at komme frem.
"Det har vi lidt under i lang
tid. Der har i en lang periode
været byggerod, og da metroen endelig åbnede, måtte vi
ikke få lov at lave 'larm' (pga.

corona, red.) Her er ikke et
stort foot flow, men der er til
gengæld engagerede lokale,
som er gode til at støtte os
handlende," siger Marie Engberg taknemmeligt.
Pensler og mad på vej
Yumes exit kommer samtidig med to nye åbninger i
detailhandlen i Nordhavn.
Til oktober åbner den 160 år
gamle virksomhed Stelling
forretning i Århusgade 163.
Her finder kunstnere deres arbejdsredskaber, og alle andre
kan finde de ting, der skal til
for at udleve sig selv kreativt.
Tegneredskaber, penne, papir,
lærreder, akvarel og akrylmaling.
Indtil da kan de købelystne i
Nordhavn bruge budgettet i
bydelens tredje supermarked,
som åbnede 25. juni. Det er
Lidl, som ligger i bunden af
biografen på Göteborg Plads
(Læs også side 4).
Endelig åbner et nyt takea-

waysted i Århusgade 147 – om
håndværkerne vil – blive i
midten af september.
Det er 32-årige Mai Fon Nielsen, som åbner Zen. Det er et
thailandsk inspireret spisested
med kun få siddepladser.
"Når man tænker på takeaway,
tænker man også på nogle
hurtige bokse med det samme
mad i, men faktisk kan takeaway meget mere end de få
retter, man plejer at få i Danmark," siger Mai, som sammen med sin partner, Mursal,
vil satse på blandt andet seafood og nudler.
Det er langt fra nyt for Mai at
placere sin forretning i et nyt
område som Nordhavn. Hun
åbnede i sin tid forretning i
Sluseholmen.
"Jeg er bidt af at bidrage til et
nyt lokalmiljø, men lokalet
derude var ikke bygget til at
sælge mad fra, så jeg måtte
sælge det igen. Men lige siden
har jeg drømt om at åbne noget tilsvarende.

Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
+45 31 15 30 40
kontakt@nordhavn-avis.dk
Nordhavn Avis
www.nordhavn-avis.dk
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Mai, som selv er halvt thai.
Fremover bliver arbejdsdelingen, at Mai udvikler konceptet, og Mursal, som er fra
Afghanistan og har erfaring
fra Lagkagehuset, står for den
daglige drift af Zen i Nordhavn.

Nordhavns detailmanifest
Butikkerne i Nordhavn skal være unikke og samtidig passe ind i området. Derfor har NREP udarbejdet et manifest, så interesserede butiksejere kan se, hvad de skal leve op til:
• Bæredygtighed – det gælder blandt andet økologisk og bæredygtige
varer og måden, de produceres og leveres på.
• Innovation – butikker i Nordhavn skal tænke nyt i forhold til butiksindretning, fremstilling af produkter, markedsføring og brugerinddragelse
• Vidensudvikling – butikker i Nordhavn skal optimalt set være tilknyttet en læreinstitution, så Århusgadekvarteret kan blive et retaillaboratorium, hvor nye ideer testes, efterprøves og analyseres.
• Community + passion – medarbejderne i butikkerne er identitetsskabende, og der skal altid være en enten ejer eller en passioneret
medarbejder til stede i butikken, som skaber gode relationer til beboerne i området.
• Unikke koncepter – alle forretninger i området skal tilbyde noget,
man ikke finder andre steder, så området som helhed kan tiltrække
besøgende udefra. Kædebutikker skal gentænke deres koncept for at
komme i betragtning.			
(Kilde: NREP)
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Det har hun fundet i Nordhavn.
"Niveauet er højt herude, og
vi ved, at folk kommer til at
rejse hertil. Sådan er det også
i Thailand, hvor folk gerne rejser 40 kilometer for at komme
til et godt nudelsted," siger
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HORGELUS

Horgelus Blanc er en særdeles
fremragende hvidvin fra området
Gascogne i Sydfrankrig.
Produceret af mindre familievinhus på druerne Sauvignon
Blanc og Gros Manseng. Meget
indbydende og eksotisk duft
med noter af hyldeblomst og
citrus. Smagen har sødme,
friskhed og er blød med en
balanceret finish. Perfekt som
aperitif eller til grillet kylling,
fisk, pasta, pizza og salater.

SPA9R0
25

750 ml
ltr.pris 80,Normalpris pr. fl. 72,95

2 FLASKER

BAROLO GIOVANNI
ROSSO

Fremragende Barolo som er en
cuvée fra kommunerne Serralunga D’Alba, Barolo og Castiglione
Faletto.
Modnet på franske 50 hl.
egefade. Bouqueten er kompleks med præg af røde bær,
lakrids og diskrete krydderier.
Også smagen er kompleks
med indsmigrende frugt, som
er i perfekt balance med fine
tanniner, præget fra fadene og
delikate krydrede undertoner.
En pragtfuld vin til det røde kød,
kalv, vildt og lam.

SILVAL 2002
VINTAGE PORTVIN

SPA0R5
99

Forførende duft af modne
mørke bær. Silkebløde tanniner. Usædvanlig attraktiv
og elegant Vintage Port.
Kan nydes nu hvor den er
ung og frugtig eller lagres
for yderligere udvikling.
Serveres ved 15•C - 17•C til
desserter, mørk chokolade
eller til ost.

750 ml
ltr.pris 212,Normalpris pr. fl. 269,95

750 ml
ltr.pris 266,60
Normalpris pr. fl. 299,-

159,-

199

PR. FLASKE

120,-

SPAR95
110

PR. FLASKE

95

SPAR
20,-

MENY POSE

2 stk. Freygaard Entrecote
2 stk. røsti
1 pk. salat
1 stk. Eriks bearnaise sauce
1 stk. tiramisu
Normalpris 229,-

HVIDLØGSROAST
M/KARTOFFELTÅRNE
Ca. 1.200 gr
Skåret af oksetykstegsfilet
Normalpris 149,-

129,-

199,-

SPAR
30,-

SPA9R5
21

AALBÆK HELE
SPEGEPØLSER

Vælg mellem mange
spændende varianter.
Bla. Hvidløg, chili
eller okse
260 g
Normalpris 51,95

30,-

TRESEMME SHAMPOO
OG CONDITIONER
400 ml
Normalpris 39,95

20,-

alv pris
h
u
n
e
g
Li
mme.
på Trese

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
24. JUNI--13.
29.JANUAR
JUNI 2020.
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OGOG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
2020.

SPA9R5
19
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Tag korte bade, og forlad kajen
• Sandkaj i Nordhavn er den
travleste badezone i København. På grund af corona har
kommunen opsat 'afstandsmarkører' i form af noget gul tape i

nogle store firkanter. Nu er der
også opsat skilte 'Retningslinjer For God og Sikker Badeadfærd': Man skal holde afstand.
Man skal svømme i begrænset
tid. Og man skal tage ophold et

andet sted, frem for det samme
sted som alle andre. Dvs. forlade området foran badezonen
efter sit bad.
"På de varme dage vil alle gerne
bruge en hel dag ved havnen

med at bade og sole sig. Men i år
er det simpelthen ikke muligt, "
udtaler Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

Den selvkørende bus begynder at trille 6. juli
Alle tilladelser er nu i hus for projektet i Århusgadekvarteret, som med en selvkørende bus vil demonstrere fremtidens transportløsninger.
• Henover sommerferien fra den
6. juli kan beboere og erhverv i
Århusgadekvarteret støde på
et usædvanligt syn på vejene.
En selvkørende bus fra Holo er
nemlig i kvarteret forud for at
driften går i gang.
Ruten skal lagres i bussens hukommelse, og der skal justeres
på fart, vigepligt og standsning
ved stoppesteder, så passagerer
kan begynde at bruge bussen efter sommerferien. Indtil ruten er
kalibreret, må bussen ikke tage
passagerer med.
Længe undervejs
Forsøget med den selvkørende
bus i kvarteret har været længe
undervejs og Corona-situationen gav yderligere forsinkelser i første halvdel af 2020. Men
nu er der endelig udsigt til at
bussen kommer ud at køre.
"Lige nu er bussen parkeret i
vores garage på Klubiensvej,
men den er helt klar til at trille
ud på vejene og vise, hvad
selvkørende teknologi kan. Her
i den indledende testperiode
håber vi på forståelse for, at man
ikke kan springe på, men der
bliver rig lejlighed til at tage en
tur efter sommerferien," udtaler projektleder Nanna May
Felthaus fra Holo.

handler om at binde en bydel
sammen med ny og bæredygtig
teknologi. Løsningen skal udnytte vejenes og køretøjernes
kapacitet bedst muligt.
Pilotprojektet skal samtidig vise,
hvordan selvkørende køretøjer
sikkert kan integreres i blandet
trafik og løse et behov for mobilitet, som i dag ikke bliver løst af
de eksisterende transportmidler.
Bag pilotprojektet står virksomheden Holo i samarbejde
med By & Havn, Grundejerforeningen Århusgadekvarteret,
Københavns Kommune, Movia
og Metroselskabet.
Projektet indgår i det europæiske
AVENUE-projekt, der introducerer selvkørende køretøjer i fire
europæiske storbyer i en periode
på fire år.
AVENUE-projektet modtager
støtte fra EU’s Forsknings- og
Innovationsprogram Horizon
2020.

Holobussen i Nordhavn:
Når bussen går i drift, kører den en rundstrækning med seks stop ad Murmanskgade, Sandkaj, Göteborg Plads, Sandkaj, Karlskronagade, Bilbaogade, Århusgade og Helsinkigade.
Bussen er gratis at benytte.
Bussen forventes at køre i mindst 1 år fra august 2020.
Bussen bemandes med en operatør fra Holo.
Bussen vil køre en rundstrækning med 6 stop i Århusgadekvarteret på hverdage kl. 10 - 18.
Bussen har ikke en køreplan.
Man kan følge bussen på i realtid via appen Letsholo
eller på follow.letsholo.com. Mere info på www.letsholo.com/nordhavn.

Pilotprojekt
Holo's selvkørende bus i Nordhavn er et pilotprojekt, som

29-årige Philip i front for Lidl på Göteborg Plads
Torsdag 25. juni slog Nordhavns nye dagligvarebutik dørene op. I front for den nybyggede butik og det 20 mand store team står den 29-årige københavner Philip Staal Matthews, som
slog sine første folder i branchen som ungarbejder allerede som 16-årig.
• Torsdag fik Nordhavn en
spritny Lidl-butik på 1200
kvm. med et salgsareal på 865
kvm.. Lidl åbnede dermed sin
butik nummer 130, som ligger på Göteborg Plads 16 med
BIGBIO som overbo.
Butikschefen er den 29-årige
københavner Phillip Staal
Matthews. Allerede som
16-årige startede han som
ungarbejder i dagligvarebutik.
For to år siden kom Phillip til
Lidl, hvor han tog rejsen fra
souschef til butikschef i Lidl
på Nørrebrogade. Nu står han
i spidsen for Nordhavns nye
Lidl-butik.
"Jeg glæder mig helt vildt! Især
fordi, vi slår dørene op i sommermånederne, hvor Nordhavns fantastiske beliggenhed
og faciliteter virkelig kommer
til sin ret,” siger butikschef
Phillip Staal Matthew .
Han tror at butikkens centrale
placering i hjertet af Nordhavn giver en unik mulighed

for at tilbyde et stort udvalg af
friske varer til mange forskellige kundegrupper.
"Alt fra familier til kontoransatte over de mange glade gæster, der besøger området for
en dukkert i havnebadet og
skal have spyd til grillen eller
en is med sig,” siger han.
Et erfarent team på opgaven
Philip Staal Matthew har samlet et team af medarbejdere
med lang erfaring fra andre
Lidl-butikker.
Lidl vil bl.a. have friskbagt
bakeoff samt en stor frugt- og
grøntafdeling, fersk kød med
mange varianter til grillen i
sommermånederne, tørvarer,
frost- og non-food.
Lidl samarbejder med madspildsorganisationen
Too
Good To Go, som gør det muligt for kunder at købe poser
med varer tæt på udløbsdato
til en reduceret pris.

En del af hjertet i Nordhavn
Udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl Mads T. Nielsen
har været glad for byggeprocessen og glæder sig over det
endelige resultat:
”Med sine specialproducerede
facadekassetter passer butikken godt ind i det omkringliggende byggeri. Vi har øget vores fokus på at bygge butikker i
de store byer, så at kunne åbne
en så stor butik i et af Københavns mest attraktive kvarterer, er stort for os. Der skal
lyde en stor tak til både NREP
og By og Havn samt kommunen for det gode samarbejde
og en særlig tak til butikschef
Philip Staal Matthews og alle
de andre dygtige Lidl-medarbejdere, der har knoklet for at
få den flotte butik klar til åbning.”
Butikken på Göteborg Plads 16
har åbent fra 8.00 – 22.00 alle
dage.

Butikschef Phillip Staal Matthews foran den nye Lidl-butik i Nordhavn.

Startredegørelse
for Tunnelfabrik
• Teknik- og Miljøudvalget har
nu vedtaget en såkaldt startredegørelse for omdannelse af
tunnelfabrikken i Nordhavn til

boliger, kulturhus og erhverv.
Det betyder at arbejdet med at
lave en egentlig lokalplan kan
gå i gang. Den ventes at kunne
vedtages i sommeren 2021.
Det er By & Havn, NREP og

Unionkul som sammen med
boligselskabet fsb vil udvikle
den store fabrikshal og grunden omkring den. Københavns
Kommune ønsker at tilføje
idrætsfaciliteter til projektet.

Købmanden blev
Månedens Nordhavner
Det var Cana Buttenschøn fra Nordhavn, der fik ideen til at kåre Månedens Nordhavner, og
det var Nordhavn Avis, der greb bolden. Mange har stemt på den, som de synes gør noget
helt særligt for bydelen, og der er ikke nogen tvivl om, at én person har gjort noget helt
særligt, og kommiteen har besluttet, at månedens Nordhavner er: Mikael Kristiansen fra
Meny.
Af Marie Varming
• Kommiteen, som består af
Nordhavnsbeboer Jane RiiseKnudsen, Bar Unos Peter
Altenburg og seniorkorrespondenten på nærværende
udgivelse, Marie Varming, har
læst alle de indkomne forslag
til Månedens Nordhavner.
Der har været mange, men
hvem kan overse denne begrundelse:
"Jeg vil gerne nominere Mikael Kristiansen fra Meny for
den store indsats, han gør for
at bidrage til at skabe et fantastisk miljø og fællesskab i
Nordhavn.
Både når han holder fastelavn,
støtter op om affaldsindsamling, inviterer på vinsmagning
i butikken og deltager kon-

struktivt i dialogen i Facebook-gruppen alle os i 2150,
som en enkelt læser har skrevet."
En glad købmand
Det var da også en glad købmand, der tog imod prisen.
"Jeg synes, Månedens Nordhavner er et godt initiativ, og
jeg er selvfølgeligt rigtig glad
for at vinde. Det betyder meget for mig at være en del af
lokalsamfundet og være med
til at udvikle det," siger Mikael, som mange er på nik og
hilsen med, når man møder
ham på hans daglige gåture i
Nordhavn.
Det er halvandet år siden,
Meny åbnede i Nordhavn, og
Mikael har ikke fortrudt, at
han sprang til.

"Vi følger med i den positive
udvikling, og vi er superglade
for at være her. Det er området, der gør, at jeg er glad for
at gå på arbejde," siger Mikael
Kristiansen.
Han kan nu glæde sig til at
drikke fyraftenskaffe hos
Original, som er så venlige at
sponsorere et par kopper kaffe
til månedens vinder.
Avisen modtog også mange
andre navne, og de kommer
med i puljen til efter sommerferien, men du kan sagtens
skrive til os alligevel med flere
gode forslag og begrundelser.

Send din kandidat til nordhavner@nordhavn-avis.dk

Nordhavn Apotek leverer
til døren mandag-lørdag!
Postnummer 2100 + 2150

Det betyder meget for mig at være en del af lokalsamfundet og være med til at udvikle det," siger Mikael,

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

25,Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk

Hurtig levering samme dag.
Bestil frem til kl. 14.30 og få leveret
samme eftermiddag mandag-lørdag.

2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

KUNSTNEREN BJØRN NØRGAARD
ETABLERER 30 KUNSTNERVÆRKSTEDER VED TUNNELFABRIKKEN
I NORDHAVN
Der mangler værksteder for nyuddannede
kunstnere, der endnu ikke er etablerede navne
på kunstscenen. Det gør en af Danmarks mest
anerkendte kunstnere, Bjørn Nørgaard og virk
somhederne bag Tunnelfabrikken nu noget ved.
Den gigantiske Tunnelfabrikken i Ydre Nordhavn og arealerne
omkring hallen omdannes i disse år til Københavns nye smelte
digel for kunst, kultur, arbejdspladser, studieboliger, idræt,
nyttehaver, underholdning og meget mere.
Senest har hallen budt på DriveIn bio under coronakrisen,
og det er netop offentliggjort, at den internationale kunstmesse
og udstilling, Enter Art Fair, finder sted i hallen ultimo august.

Nu ser Containerakademiet snart dagens lys. Under ledelse af
professor og billedhugger Bjørn Nørgaard er det tanken at skabe
et fællesskab af værksteder for nyuddannede kunstnere, der
endnu ikke har etableret sig på kunstscenen og som derfor ikke
har økonomi til at købe eget værksted. Kunstnerne tilbydes en lav
leje i Containerakademiet, som kommer til at bestå af 30 kunst
nerværksteder i ombyggede, brugte shippingcontainere. Det er
arkitektvirksomheden Arcgency, som skal stå for ombygningen.
Rent praktisk er etableringen af Containerakademiet betinget af,
at Københavns Kommune vedtager lokalplanen for Tunnelfabrik
ken og de nærliggende arealer, hvilket forventes at ske medio
2021. Grunden til containerakademiet stilles vederlagsfrit til
rådighed i en periode på 20 år. Containerakademiet forventes
organiseret som en erhvervsdrivende fond.
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Tunnelfabrikken ejes og udvikles af By & Havn i samarbej
de med NREP og Unionkul. For udviklerne er det naturligt
at tilbyde plads til det nye initiativ:

”By & Havn har bistået Bjørn Nørgaard i at udvikle projektet og fondsansøgninger for at etablere
dette fællesskab, og sammen med NREP og
Unionkul er vi stolte over, at Containerakademiet skal ligge i forbindelse med Tunnelfabrikken.
Tanken bag Tunnelfabrikken er netop at skabe
et helt særligt fællesskab af studerende, kunstnere og professionelle aktører og beboere, der
har lyst til at dele og investere deres ressourcer
og skabe masser af synergi og kvalitet. Derfor
passer Containerakademiet perfekt ind.”
Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

”I en lund kaldet Akademos startede Platon
sit akademi 385 f. kr., nu 2400 år senere hvor
København fordriver håndværkere, studerende
og kunstnerne fra byen, må vi som Platon
anlægge et akademi i Nordhavnen.
Container betyder beholder, de skal ikke fragte
alverdens ting over oceanerne, men de unge
kunstneres drømme og visioner ud i verden.
I sprækkerne spirer den nye verden frem.”
Kunstneren Bjørn Nørgaard (født 1947) bor og arbejder
i København, på Møn og i Berlin. Han er medlem af
EksSkolen og er bl.a. professor ved Det Kongelige
Akademi for de Skønne Kunster, København.
Læs mere på bjoernnoergaard.dk.

OM TUNNELFABRIKKEN
Den 261 meter lange og 125 meter brede Tunnelfabrikken hed tidligere
ØTChallen (Øresund Tunnel Contractors). Her støbte man i 1990’erne
tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen.
Siden har hallen mest været brugt til opbevaring af byggematerialer.
I kraft af det fælles ejerskab mellem By & Havn, Unionkul og NREP
omdannes Ydre Nordhavns gigantiske industribygning samt arealerne
omkring bygningen til en smeltedigel af erhverv, kultur, natur og
studieboliger.
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Enter Art Fair skyder fabrikken i gang som kulturmekka
Omkring 60 danske og internationale kunstgallerier skal fylde Tunnelfabrikken med kunst til august. Enter Art Fair er rykket til Nordhavn fordi det er Københavns upcoming bydel, og
fordi Tunnelfabrikken kan gøre den store messe coronasikker.
• Med et gulvareal på 19.000
kvadratmeter er Tunnelfabrikkens store hal en af de
største i Danmark. Og det
passer perfekt til store arrangementer i disse coronattider.
Enter Art Fair så straks mulighederne i den tidligere fabrikshal for tunnelelementer,
da de skulle finde et nyt sted
til den internationale kunstmesse i København.
Sidste år fandt Enter Art Fair
sted på Refshaleøen, men det
var i nogle store telte, hvilket
ikke altid er optimalt.
"Vi begyndte at lede efter en
permanent venue, og da vi
hørte om stedet her, blev vi
straks nysgerrige. Nordhavn
er en spændende upcoming
bydel, og dertil kommer at
Tunnelfabrikken viste sig at
være perfekt når det gælder
om at overholde alle retningslinier under corona," siger direktør for Enter Art Fair, Julie
Leopold Alf.
Første kunstmesse ei verden
efter corona
Til august kan der være andre corona-retningslinier end
i dag, men uanset hvad, giver
Tunnelfabrikken mulighed for
at sprede og opdele publikum.
så Julie Leopold Alf glæder sig
til at blive en del af tunnelfabrikken.
"Og vi vil også inddrage beboerne i Nordhavn. Jeg tænker
mig at de skal inveiteres med

til messen!" siger Julie.
Folk skal nok finde herud
Enter Art Fair bliver den første kunstmesse i verden efter coronakrisen. Den bliver
desuden det første officielle
kulturarrangement i Tunnelfabrikken.
Og det glæder Klaus Kastbjerg, direktør for Unionkul
A/S som sammen med By &
Havn og NREP skal udvikle
Tunnelfabrikken i de kommende år. Stedet skal være et
af Danmarks største kulturcentre, med tilhørende ungdomsboliger, atelierer, værksteder, restauranter og grønne
områder.
"Det er jo bare lykken at nogen
som Enter Art Fair kan bruge
stedet til noget. Det bliver
starten på tunelfabrikken som
eventsted i København. Planen er at skabe en venue med
plads til 5000 gæster. Det er
det samme som KB-Hallen,"
siger Klaus Kastbjerg og peger
ned i den anden ende af den
enorme hal.
"Dernede bliver der bygget
ungdomsboliger. I den tilstødende hal laver vi et stort spiseområde. Og oppe under loftet skyder vi tre etagedæk ind,
hvor der skal være kontorer og
værksteder. Vi vil også meget
gerne have en børnehave eller
en skole herude. Der kommer
til at være 2000 arbejdspladser, og vi vil prøve at tilbyde et

nyt koncept for børnepasning,
helt tæt på de voksnes arbejde.
Det bliver et skægt og livligt
sted" siger Klaus Kastbjerg,
som tror på at københavnerne
nok skal finde ud til den store
hal ude på det ydre Nordhavn.
Han har tidligere udviklet

blandt andet Papirøen som
streetfood marked. "Dengang
var vi også nervøse for, om der
ville komme nogle. Det føltes
også som 'langt væk', men det
viste sig hurtigt, at være en
succes," siger han.

Enter Art Fair. Tunnelfabrikken. Oceanvej 1. 27. - 30.
august 2020.
Under messen vil det være
muligt at deltage i et offentligetkunstprogram kurateret af
Irene Campolmi, og som består
af performances, installationer

og talks. Et VIP program byder
på champagnevents, bådtur,
minikoncert, middage og eksklusive besøg til udstillinger
rundt om i København.
Billetsalg og info:
www.enterartfair.com

Lucía Mendoza, Madrid
Marie Kirkegaard Gallery,
Copenhagen
Martin Asbæk Gallery,
Copenhagen
Martin Kudlek, Cologne
Martin van Zomeren, Amsterdam
Masters & Contemporary, London
Montoro 12, Brussels
MøllerWitt, Copenhagen
Neue Alte Brücke, Frankfurt
Nicolai Wallner, Copenhagen

Nils Stærk, Copenhagen
OFFICE IMPART, Berlin
P21, Seoul
Parisa Kind, Frankfurt
Pilipczuk Gallery, Copenhagen
Platform – A Gallery,
Middlesbrough
QB Gallery, Oslo
Rademakers Gallery, Amsterdam
SABSAY, Copenhagen
Sirin, Copenhagen
Steve Turner, Los Angeles

The Hole, New York
Tom Christoffersen, Copenhagen
Ulterior, New York
Versus Art Project, Istanbul
Von Bartha, Basel
Rebecca Elbek & Reflections
Copenhagen

CEO for Enter Art Fair, Julie Leopold Alf (t.v.) glæder sig til den store kunstmesse. Her ses hun sammen med
Kunstnerisk leder Caroline Bøge og direktør Klaus Kastbjerg fra Unionkul A/S, som er idémanden bag Tunnelfabrikken, som han i de kommende år skal udvikle i samarbejde med By & Havn og NREP.
DE KOMMER:
Alice Folker Gallery, Copenhagen
Anna Marra Galleria, Rome
Anne Mosseri-Marlio Galerie,
Basel
Atelier Clot, Paris/Hesselager
Benoni, Copenhagen
Bjorn & Gundorph Gallery,
Aarhus
Bonamatic, Copenhagen
Britta Rettberg, Munich

Bricks Gallery, Copenhagen
Charlotte Fogh Gallery, Aarhus
dépendance, Brussels
Dvir, Tel Aviv/Brussels
Eve Leibe Gallery, London
Format Artspace, Copenhagen
Franz Pedersen, Horsens
Galerie Alber, Cologne
Gebr. Lehmann, Dresden
Gether Contemporary,
Copenhagen
GNYP Gallery, Berlin

Hans Alf Gallery, Copenhagen
Hartwich Gallery, Sellin Auf rügen
Haverkampf Galerie, Berlin
Inga Gallery, Tel Aviv
KANT, Copenhagen
Khora Contemporary,
Copenhagen
Kristin Hjellegjerde Gallery,
London
KÖNIG Galerie, Berlin
Køppe Contemporary Objects,
Nexø

And more....
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Bliv gift i det fri
• Der er stadig ledige pladsere
til de populære vielser i det
fri, som Københavns Kommune står bag. Med vielserne
kan man"ja" til hinanden ved

en ceremoni under åben himmel, midt et et af hovedstadens
seværdighede..
Der er åbent for tilmeldinger
følgende steder:
Bibliotekshaven 11. juli og

25. juli. Amager Strand 8. august. Reffen 15. august. Grønnegården 29. august. Københavns Museum 19. september.
Thorvaldsens Museum 10. oktober. ByOasen 10. oktober.

Det koster 950 kroner at blive
viet i det fri.
Læs mere om ’Vie i det fri’ på
www.IDOCPH.kk.dk

Troldemageren
En forvirret trold er vågnet op til dåd i Nordhavn. Det er kunstneren Thomas Dambo, der har været på spil for at give folk en oplevelse på et ukendt sted. Nordhavn Avis har mødt ham på
en ny og hemmelig location i København.
Af Marie Varming
• Det er ikke krukkeri, når
Thomas Dambo giver en række
koordinater, når man skal møde
ham. Der er ikke en adresse,
men et svært fremkommeligt
sted i København, som man
bedst finder på cykel. Via små
stier, bakkede forløb og over asfalt, hvor naturen for længst er
brudt igennem. Et enkelt sted er
et træ væltet over stien, og man
må kante sig over med cyklen
på skulderen, inden man når
frem til en livlig koloni af mennesker på en hemmelig strand.
Omkranset af en lille skov og
strandroser står 10-12 unge
mennesker samlet på stranden
og bygger en næsten fire meter
høj trold af affaldstræ.
Midt iblandt dem går 41-årige
Thomas Dambo.
Trold nummer ét
Mange i Nordhavn kender hans
navn, for han har netop bygget
en af sine store trolde i Nordhavn, og hvis man tager en skattejagt, kan man finde trolden
ude i Nordhavns vilde natur.
Thomas Dambo bygger sine
trolde på stedet, og de er altid
bygget ind i miljøet.
"Denne her trold sidder og
nyder udsigten, men den skal
have kæppe i ørerne på grund
af larmen, siger han og peger op
mod motorvejen som tordner
over den fredelige strand, hvor
trolden sidder placeret," siger
Thomas Dambo, efter han har
placeret sig på en af de to stole,
som udgør tømmerflådens sparsomme møblement.
Til dagligt har han værksted i
Nordhavn, men for tiden bygger
han trold ”on location”. Det er
ikke en helt almindelig arbejdsplads, indrømmer Thomas Dambo. Hver morgen ankommer
han hertil via en tømmerflåde,
som han har lånt. Så bygger han
trolden sammen med alle sine
frivillige, som er kommet for at
hjælpe ham med troldeprojektet
i København.
I år vil ti store trolde blive bygget
på hemmelige steder i København, så man kan gå på opdagelse for at finde dem. Trolden i
Nordhavn var nummer ét.
"Det er Kaptajn Nalle, som har
holdt til derude altid. Men han
kom til at tage sig en lille lur på
12 år, og da han vågnede, havde
de små mennesker gravet huller
inde i byen og smidt al jorden
ud i havet, så nu kan Nalle ikke
finde vandet til sin båd, som han
så trækker over græsset," siger
Thomas Dambo.
Hvis man spørger Thomas Dambo, om der ikke er en vis portion
samfundskritik i hans ellers us-

kyldige trolde, så smiler han blot
og trækker på skuldrene. Han vil
hellere tale om at give folk oplevelser og vise dem, at affaldstræ
kan bruges igen. Men mest af alt
vise dem noget nyt.
"Jeg har altid godt kunnet lide
at gå på opdagelse i ukendte
miljøer. Da jeg var lille, var det
sådan, at jeg ikke måtte gå ind
steder, hvor andre heller ikke gik
ind. Men hvis der ikke er et skilt,
der siger 'adgang forbudt' hvorfor skulle man så ikke gå derind?
Urban decay
Samtidig har han en forkærlighed for det, han kalder ”urban
decay”, og der kunne de føromtalte koordinaters mål ikke være
bedre egnet. Stedet virker som
om, det ikke har anden funktion
end at lægge jord til en motorvej, og den lille sandstrand med
udsigt til Københavns skyline er
en overset naturperle, som ikke
engang har fået anerkendelse i
form af en adresse.
"Der er så mange ukendte steder
i København, og mine skulpturer er guleroden, der hiver folk ud
til de steder. Men der er måske
50 fede steder i København, som
man aldrig kommer, bare fordi
de ikke har et kendt springvand,
eller fordi du ikke lige er kommet der med din bedstemor, da
du var lille. Men det kan da være
et lige så godt udflugtsmål?"
Og når det nu skulle være, kunne
tiden heller ikke være bedre.
"Det her projekt passer godt til
corona, hvor vi skal sprede os og
lære nye steder at kende i stedet
for alle sammen at sidde på Islands Brygge."
Den store troldefolkefest
For over tre måneder siden blev
Danmark lukket ned. På det
tidspunkt arbejdede Thomas
Dambo på et troldeprojekt i
Puerto Rico, og han blev nødt til
at tage hjem til Danmark og gå i
corona-skjul ligesom alle andre.
Men det er svært at være international kunstner i husarrest i
Danmark, som Thomas Dambo
siger med et smil, så han fandt på
noget andet.
"Nu laver jeg i stedet 10 trolde,
som jeg forærer Danmark. Det
er det, der gør mig glad. At låne
en tømmerflåde, finde nogle
brædder og lave en skulptur. Det
er en befriende proces, og jeg har
følt mig lykkelig under corona,
selv om jeg har mistet mange
penge."
"Jeg har rejst rundt i verden i
årevis, men jeg har faktisk også
savnet mine venner og mit land.
I går tog jeg og min kone ud til
en grusgrav på Sydsjælland og
cyklede en tur for at finde et sted
til en trold. Det er da et fantastisk

job at have," smiler han bredt.
I denne uge bliver trold nummer
tre færdig herude ved stranden
og motorvejen. Der skal bygges
ti, og til sammen skal de give anledning til en stor troldefolkefest.
"Trolden Lille Tilde har lagt
mærke til, at de små mennesker
tager om på den anden side af
jorden hver sommer, men det
gør de ikke i år, så i stedet går de
til troldefolkefest. Men fjenden,
som er nogle store metalfugle,
som har reder ude i Kastrup,
prøver at lokke de små mennesker til at flyve med dem om
på den anden side af jorden alligevel," siger Thomas Dambo
med et smil.
Det begynder at trække i ham
for at vende tilbage til trolden
og de mange unge frivillige på
stranden. Skelettet er bygget,
men de skal helst være færdige
med ham i denne uge, så han
springer af tømmerflåden og
passerer hybenroserne.

Hvis man vil på jagt efter Kaptajn
Nalle eller en af de andre trolde –
der findes 62 på verdensplan - så
gå ind på www.trollmap.com.
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Høring om Nordhavns skoler
• I øjeblikket er et forslag om
den fremtidige skolestruktur
for Nordhavn i høring.
Ifølge forslaget skal Nordhavns
skoler have én fælles ledelse, og

hver skole skal har forskellige
årgange. Den første skole skal
ligge på Levantkaj ud til vandet
ved Skudehavnen.
Høringsperioden varer indtil
28. juli. Børne- og Ungdoms-

udvalget behandler efterfølgende forslaget 12. august.
Børne- og Ungdomsforvaltningen opfordrer til, at Nordhavns beboere læser forslaget
og sender evt. kommentater

KULTUR I BYEN

ind via høringsportalen:

www.blivhoert.dk. Se under
'Igangværende høringer').

VI ANBEFALER

Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Fotografisk Center
Midt i den gamle Kødby på Vesterbro, på adressen Staldgade 16, gemmer der sig en lille perle for
fotografisk kunst, nemlig kunsthallen Fotografisk Center. Kunsthallen har fokus på nordisk samtidsfotografi, men også film- og videokunst finder vej til Kødbyens haller.
Hen over sommeren vises en udstilling med den norske fotograf Morten Andenæs, og holder man
af Hammershøjs atmosfærefyldte, minimalistiske, ja næsten meditative billeder kan man finde en
moderne pendant i Andenæs’ fotografier. Billederne rummer et sanseligt nærvær og en fantastisk
afbalanceret æstetisk sans; nogle af billederne står knivskarpt, andre fremtræder slørede, men alle
har de et drømmende udtryk, der ikke kan undgå at drage beskueren med ind i deres univers.
Så søger man lidt ro i et til tider støjplaget sommer-København, kan den aktuelle udstilling med
den norske fotograf Morten Andenæs anbefales.
Udstillingen løber frem til 23. august.
www.fotografiskcenter.dk/udstilling/morten-andenaes-i-remind-me-you

31.07 + 02.08
'HAVET ER HER STADIG' PÅ NORDHAVNSTIPPEN
Teater PRAXIS sætter fokus på ensomhed med vandreforestillingen “Havet er her stadig” som spiller på Nordhavnstippen. Som følge af Covid -19, og den isolation mange
har været igennem, og stadig oplever, er et ønske vokset frem hos Teater PRAXIS om
at sætte fokus på temaet ensomhed, og det at være alene med sig selv. Vi vil finde ud af
om man kan træne at være alene med sig selv, og gennem det, opleve at man er en del
af en større sammenhæng. For at teste denne tanke, har vi skabt en vandreforestilling
hvor vi tager publikum med på en vandring fra byens larm, og ud til havets ro. Med
sig på turen får man en lydfortælling som formidles gennem musik, lyd og tekster.
HAVET ER HER STADIG. Forestilling med Teater Praxis. Nordhavnstippen, 2150 Nordhavn. Fredag d. 31. juli: kl. 14.00, 16.00, 18.30 og 20.30. Søndag d. 2. august: kl. 12.00,
14.00, 16.00 og 18.30. Billetter. www.place2book.com. www.teaterpraxis.wixsite.com.
Facebook: 'Teater PRAXIS'.

F Å G R AT I S L E V E R I N G !
Vi kommer hjem til dig med dit yndlingskød
og færdigretter hver onsdag og fredag.
Jesper Just og balletten
Hvis man har savnet levende balletoplevelser under corona-nedlukningen har der heldigvis været
– og er der stadig – hjælp at hente digitalt. På KGL Xtra – Det kgl. Teaters platform for folk med
teaterabstinenser – er der løbende lagt balletforestillinger op, som sidste skud på stammen ”Rubiner” af Georg Balanchine, der kan streames frem til 3.juli. Også Dansk Danseteater har holdt
snor i sit publikum via små dansefilm, som kan ses på teaterets Instragram, Facebook el. Vimeo.
Nu har Statens Museum for Kunst erhvervet en videoinstallation af Jesper Just, hvor samspillet
mellem krop og teknologi bliver undersøgt og afdækket på en anderledes foruroligende måde. Her
er det ikke elektronikken, der servicerer os, men teknologien der totalstyrer fem dansere fra Den
Kgl. Ballet, der kun lægger passiv og formbar krop til elektrodernes dans med lemmerne. Man skal
give sig tid til at komme ind i det særegne univers og følge hele forløbet fra super-closeups, hvor vi
som tilskuere mister orienteringen, til totalbilleder, hvor vi kan aflæse samspillet mellem danserne.
Nysgerrighedsvækkende og foruroligende.
Videoinstallationen vises frem til 31.december.
www.smk.dk/exhibition/jesper-just-circuits-interpassivities/
Litteraturfestival i nye klæder
I 10 år har der været afholdt litteraturfestival på Louisiana, men i år er man forhindret i at afvikle
festivalen i sin sædvanlige form pga. corona-situationen.
I stedet vil der hen over sommeren være mindre arrangementer med oplæsning, performance og
samtaler med danske forfattere. Starten gik i denne uge, og i morgen lørdag (27/6) er Pia Tafdrup
og Peter Adolphsen på scenen med oplæsning. Arrangementerne meldes ud løbende, så man må
tjekke Louisianas kalender for at se, hvad der er på programmet.
Som plaster på såret vil der også blive optaget en række filmportrætter med danske forfattere i løbet
af sommeren, bl.a. med Hanne Højgaard Viemose, som er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris i år med sin originale roman ”HHV, FRSHWN. Dødsknaldet i Amazonas”.
Og hvis man stadig savner festivalens traditionelle format, er der hjælp at hente i den række af
forfatter-interviews fra tidligere år, man kan se på Louisiana Channel.
www.louisiana.dk/kalender/
www.louisiana.dk/louisiana-literature-højdepunkter

Gratis levering ved køb over 200,til jer i Nordhavn

Der er altid gode tilbud i webshoppen

gourmandiet.dk
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Containerakademiet
• Ved siden af Tunnelfabrikken
skal Containerakademiet opstå
om få år. Under ledelse af professor og billedhugger Bjørn
Nørgaard skal der laves et fæl-
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lesskab af værksteder for nyuddannede kunstnere, der endnu
ikke har etableret sig på kunstscenen. Huslejen bliver lav i de
30 kunstnerværksteder i ombyggede, brugte shippingcon-

tainere. Arkitektvirksomheden
Arcgency skal stå for ombygningen. By & Havn har bistået
Bjørn Nørgaard i at udvikle
projektet og søge fondsmidler.
Tunnelfabrikken ejes af By &

Havn, NREP og Unionkul A/S.
Grunden til containerakademiet stilles vederlagsfrit til rådighed i 20 år. Containerakademiet forventes organiseret
som en erhvervsdrivende fond.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Nordisk Film donerer 200 kilo slik

Det bugner med slik i Nordisk Film Biografer,
der under coronakrisen har ligget inde med
pingvinstænger, bland-selv-slik og chokoladebarer. Hele 200 kilo bliver nu doneret til Folkekirkens Nødhjælp. Det kan nu købes i de billige
wefood-supermarkeder, der sælger overskudsmad, og de overskydende penge går så til verdens fattige. Det skriver Filmz.dk.

Ringenes Herre-ikon Ian Holm er
død

Den britiske skuespiller Ian Holm er gået bort
88 år gammel. Han led af Parkinson-relaterede
sygdomme og døde på et hospital i London. De
fleste vil huske ham som Bilbo i Ringenes Herre-filmene. Han har også medvirket i store film
som Henry V, Time Bandits, Brazil og Naked
Lunch.

Hvorfor ser i dårlige film på Netflix?

Sådan spørger Soundvenues chefredaktør Jacob Ludvigsen i en blog på Soundvenue.com.
Han har undersøgt danskernes filmvaner, og
hvad vi ser på Netflix. Han begynder:
"Hvad har I gang i? Nummer 1 er en polsk
softcore-pornofilm, som en anmelder har
kaldt »gennemført forfærdelig«. Nummer 2
er straight to glemmebogsfilmen ’The Prince’
med Bruce Willis og John Cusack fra 2014.
Nummer 4 er endnu en Bruce-basker, den nedslagtede ’Precious Cargo’. Nummer 5 er den 14
år gamle Jackass Number Two (…)."
Han funderer så over, hvorfor folk ikke ser kvalitetsfilm på Netflix, og at machofilmen topper listerne? Og kommer frem til, at Netflix er
“uforpligtende underholdning”, og at der ikke
ligger nok kvalitetsfilm på Netflix, der jo også
minder mere om fortidens kioskbaskere end en
fin cafebiograf. Læs klummen. Glimrende start
til en diskussion og refleksion.

Blodigt familiedrama
Titel: Kød & Blod. Instruktør: Jeanette Nordahl. Skuespillere: Sandra Guldberg Kampp, Sidse Babett Knudsen, Elliott
Crosset Hove, Joachim Fjelstrup. Varighed: 90 minutter. Premiere: 28. maj

Filmens styrke er skuespillet, da 17-årige Idas mor omkommer i en trafikulykke og nu bliver placeret hos sin moster, der
styrer sin familie som en ægte matriark.

For bag Babetts forførende,
iskolde skygge står stortalentet 17-årige Sandra Guldberg
Kampp, der er med i næsten
alle scener og spiller hårdhudet og svigtet teenager ind til
benet. Hendes mor er død i
en trafikulykke, og Ida bliver
placeret hos moderens søster
(Sidse Babett) på en gård i Bogense på det nordligste Fyn
langt fra lov og moral.
Instruktør Jeanette Nordahls
debutfilm er en skarpskåren
og psykologisk thriller, der fik
debut på Berlinalen i år.
Allerede ved morgenbordet
mærker Ida lige dele kærlighed og kontrol. Sønnerne
nusses og forkæles, men de
mindste fejltrin fører til konsekvens. Således må en af svigerdøtrene ikke kommme ned
til morgenbordet. Ida ser stille
til med en baby på skødet,
mens hun aflæser hierakiet.

Øverst blandt brødrene står
storebroren og alfahannen Jonas, spillet af Joachim Fjeldstrup (Steppeulven, Herrens
Veje), der som nybagt far er
førsteløjtnant, der styrer forretningen. Da mellemste søn,
spillet med rette neurotiske
mine af Elliott Crosset Hove
(Vinterbrødre), netop er vendt
hjem til familien med sin uvelkomne svigerdatter, får han
kontant afregning i bilen.
I en skærende scene 'on the
road' på vej til endnu en skyldner langt ude på landet, får
han lussinger af chaufføren,
til han kender sin plads. Storebrorens måde at sige velkommen tilbage.
De absurde karakterer skaber
et nødvendigt rum for humor. Lillebror Mads er komplet styret af sine drifter. I sit
kælderværelse ryger han hash
og spiller playstation, når han
ikke ligger i sin mors skød på
divaen og bliver nusset, som
Sidse Babett også nusser sine
hunde. Mads kigger også lidt
for usundt på, at Ida tisser ved
siden af drengene på landevejen efter en diskoteksdruktur.
Om natten spiller de to Play-

station, og han spørger, om
han må se hendes bryster.
Svaret er selvfølgelig nej, og
han siger: “Sig ikke til mor, jeg
spurgte.”
Det er mor, der trækker i trådene, og drengene plus Ida,
der tager ud til landsbyer og
gårde for at hente lån hjem.
Hårdhændet og brutalt er Ida
med fra begyndelsen, ser folk
få tæv, og der er ikke meget
hjælp at hente hos den intetanende socialrådgiver, som
Ida ikke tør betro sig til.
Til det når Sidse Babetts insisterende kontrollerende og
samtidig kærlige blik for langt
ind i Idas psyke. Man frygter
hende og nyder hendes gunst.
Filmen er underspillet, måske
lige lovlig underspillet, for vi
ved langt mindre end karaktererne, og det kan skabe irritation. Og samtidig med minimalismen bliver der skruet
godt op for dramatikken, der
på sin vis bryder med realismen. Hvornår har et godt
gammeldags mord ikke fået en
jævn historie på skinner?
Ellers er filmen flot fortalt fil-

met på færre locations end de
fleste - gården, diskoteket, socialrådgiveren og klientbesøgene. Godt tænkt. Ida flygter
til socialrådgiveren, politiet
kommer på besøg, men i sidste
ende falder hun ned i sin nye
moders skød. Og en ulykke
kommer sjældent alene.
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.
© 2020 Syndicated Puzzles

• Manipulation er matriarkens vigtigste våben, og sådan
et retter altid glimrende Sidse
Babetts Knudsen mod sine tre
sønner, to svigerdøtre og den
nytilkomne.

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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ÅBEN FESTIVAL SKAL ÅBNE NORDHAVN FOR ØSTERBROERNE
Weekenden 11-13. september kommer en spritny kulturfestival til Nordhavn. Den skal give dig kulturelle oplevelser og binde nye Nordhavn sammen med det gamle Østerbro.
Af Marie Varming
• Man behøver ikke nødvendigvis frygte pis, burgerpapir
og højtalere i truck-størrelse,
når festivalen Åben indtager
Nordhavn i midten af september.
Den nye festival har til formål
at bringe Nordhavn og Østerbro tættere sammen, og den
kommer til at være brugerstyret og tage udgangspunkt i,
hvad der er i forvejen.
Det fortæller festivalens initiativtager, Jesper KoefoedMelson.
"Håbet er, at vi aktiverer det
samlede kulturliv den weekend på en måde, så det kommer til at skabe værdi året
rundt," siger arrangøren, som
har en bred kulturforståelse
og derfor håber på både teater,
musik og gastronomi til Åben.
Skyhøje ambitioner
Jesper Koefoed-Melson har
læst både performance design
og kunst- og kulturledelse, og
han har arrangeret kulturfestivaler i Hamborg, Edinburgh og København, så den
41-årige entreprenør ved, hvad
han taler om. Derudover sidder han i forvejen i Østerbro
Lokaludvalg, og det er her ideen er groet, selv om den i dag

ikke er i lokaludvalgets regi.
Men lokaludvalget har dog
stillet en pulje på 250.000 kroner til rådighed, så festivalens
aktører kan søge om penge.
"Vi har skyhøje ambitioner,
men vi har indtil videre kun
en sparsom økonomi, så folk
skal løfte i flok", siger han.
At betragte ham som en form
for booker – ligesom man har
på de store musikfestivaler –
vil være forkert. Han booker
ingen, men faciliterer blot festivalen, så andre kan byde ind
med, hvad de kan.
"Man kan sammenligne det
lidt med kulturnat. Der vil
være events, udstillinger, koncerter, teater, litteratur, mad,
alt! Så vælger publikum ud fra
et program, hvad de gerne vil
opleve," siger Jesper KoefoedMelson.
"Vi skaber rammen, men det
er andre, der skal byde sig til,
hvis de vil lave noget til Åben,"
siger han og understreger, at
Åben gerne skulle blive en årligt tilbagevendende begivenhed, der gerne skulle blive en
etableret del af den kulturelle
scene i København.
Lokale aktører
og nok at opleve
Der er kun få krav til deltagerne til Åben.

"Det er et krav, at arrangementerne til Åben skal skabes som
samarbejde mellem mindst to
kulturaktører for at få skabt
netværk i kulturen. Derudover
er det et krav, at mindst én af
aktørerne er fra enten Nordhavn eller Østerbro," siger Jesper Koefoed-Melson.
Et af festivalens hovedformål
er at bringe de to bydele, 2100
og 2150, sammen.
"De hænger i forvejen sammen
i lokaludvalgsregi. Jeg arbejder
med identitet i bydele, og man

oplever, at når en bydel opstår
meget hurtigt, kan den komme til at mangle identitet,"
siger Jesper Koefoed-Melson,
som også har lavet en festival
i Ørestad i sin tid, da netop
den bydel blev beskyldt for at
mangle kultur og identitet.
"Måske kan Østerbro i kraft
af sin historie og stærke fællesskaber hjælpe Nordhavn?
Nordhavn har til gengæld sin
natur, store virksomheder og
sine nye kulturinstitutioner,"
siger han.

Jesper Kofoed-Melson håber på flere tusinde gæster, hvis Coronasituation og vejret ellers går i den rigtige retning.

NY OG UNG KARAKTER I NORDHAVN AVIS: Velkommen til NINJIA SEVEN - en ung Nordhavner, som
har sine egne meninger om bydelen. Ninjia Seven er skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn. Fremover vil Ninjia Seven være at finde her i Nordhavn Avis cirka en gang om måneden.

Han har selv boet på Østerbro
i små 20 år, men han har ofte
oplevet, at man skal til andre
bydele for at finde kunst og
kultur. Det eksisterer dog både
på Østerbro og i Nordhan, selv
om man skal lede lidt efter
kulturen.
Adskillige kunstnere og kulturinstitutionerne har allerede
meldt sig på banen for at bidrage med noget til Åben. Helt
fra Østergro på Ydre Østerbro,
Kulturhus Kildevæld, Enigma
til PB43 og Tunnelfabrikken i

Nordhavn.
"Jeg tror, det bliver sjovt og
mangfoldigt," siger Jesper
Koefoed-Melson, som allerede
har 35-40 aktører, der gerne
vil være med.
Sammen med mange flere
skulle de gerne blive til Åben
11-13. september i år, og allerede nu håber initiativtageren
på flere tusinde gæster, hvis
Corona-situation og vejret går
i den rigtige retning.

