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NABOMØDE OM BYGGERI,
PARKERING, TRAFIK, HAVN
OG GRØNNE PLADSER /4+5

FC Nordhavn
klar med grusbane

/2 Se Josephines drivhus /7
i Skudehavnen

Den lokale fodboldklub klub FC Nordhavn har endelig fået en bane at spille på
i Nordhavn.
Klemt inde mellem byggepladser ved Helsinkigade, har klubben holdt åbent hus de
seneste par lørdage for at spille bold med
Nordhavns børn.
Klubben håber, at der en dag bliver der
plads til en rigtig fodboldbane i bydelen.
Kalkbrænderiløbskaj 2
Niels Hemmingsens Gade 24

Vi er din lokale autoriserede el-installatør
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation af stikkontakter og afbrydere
Udskiftning af måler og gruppetavler
Montering & tilslutning af belysning
Boligforeninger/boligselskaber
Fejlfinding & reparationer
Dør/porttelefonanlæg
Trappebelysning
Renoveringer
Alarm

2100 Kbh Ø
1153 Kbh K

paustian.dk

Skal du have SO
solgt
LGT din bolig?
Vi vil gerne invitere dig på en kop kaffe og en uforpligtende snak
om dit boligsalg. Vores rådgivning er både ærlig og korrekt. Derfor har
vi de højeste realiserede meterpriser og den laveste liggetid.

Skal vi tilføje din bolig til listen?
SOLGT Dover Passage 4, 1. th.

SOLGT Fortkaj 30,6 .tv.

SOLGT Helsinkigade 29, 13. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 7. tv.

SOLGT Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT Århusgade 131A, 3. th.

SOLGT Fortkaj 30, 2/3. th.

SOLGT Dunkerquegade 1, 2. tv.

SOLGT Dover passage 2. 3.

SOLGT Sundkaj 71, 3. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 6. th.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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FC Nordhavn spiller gerne på grus – men savner spillere
Den stolte klub FC Nordhavn har holdt åbent hus de seneste par lørdage for at finde medlemmer til klubben. De håber, at der en dag bliver der plads til en rigtig fodboldbane i bydelen.
Af Marie Varming,
tekst og fotos
• Der står tre veloplagte trænere og en klubformand på FC
Nordhavns midlertidige bane
i krydset mellem Helsinkigade
og Southamptongade. Det er
lørdag formiddag, og klubben
holder åbent hus i forsøg på at
tiltrække nye unge spillere til
klubben.
”Vi har i hvert fald over 70
medlemmer nu, men det er
primært voksenspillere, som
træner på vores hjemmebane i
Ryparken,” siger formand Tobias Schiermacher.
”Nu vil vi have ungdomsmedlemmer, for der er et stort potentiale herude,” siger Tobias
Schiermacher og kigger sig
omkring.
Efter en kort hvervekampagne, hvor Tobias og de tre
fremmødte trænere; Oliver,
Mani og Issa, finder et par fodboldglade drenge i området, er
kampen på grusbanen i gang
med et par begejstrede fædre
på sidelinjen.
Grus til en start
"Det er lige netop hvad disse
lørdage skal være. Ren og skær

Det koster kun klubkontingentet – 100 kroner – at være med til fodbold for sjov på grusbanen i Nordhavn, og alle er velkomne.

leg med bolden og lidt forsjov-kampe", siger Tobias.
At det er en grusbane er fint
nok, selv om FC Nordhavn
selvfølgeligt havde håbet på en
græsbane.
”Det her holder jo ikke i læng-

den, og alle andre klubber har
anlæg med kunstgræsbaner.
Men de etablerede klubber
sidder tungt på træningstiderne. Det er da ærgerligt, at
man har planlagt en helt ny
bydel uden sportsfaciliteter,”

siger han.
Frygter at blive glemt
I princippet er der god plads –
endnu - på Nordhavns nordøstligste del. Men fordi infrastrukturen langt fra egner sig

til børn, og lastbilerne tordner
forbi på vejene, må der ikke
oprettes træningsanlæg derude. Og når det hele en dag er
bygget færdigt, frygter fodboldentusiasterne, at de er blevet
glemt i processen.

”Kommunen vil i hvert fald se
nogle medlemmer, før de giver
os pladsen. Det er derfor, vi
holder åbent hus,” siger Tobias
Schiermacher og kigger sig tilfreds omkring på banen.

ture the last man, the burglar
sprayed G-man with a pepper
spray into his face multiple times. The burglars managed to
get into their car and escape.
In the attempt to escape rapidly, the burglars tried to drive
over G-man with their vehicle.
There were multiple witnesses
of the street chase, the pepperspraying incident, as well as of
the attempt to drive G-man

over.
There were taken
photographs of the fugitives and
their vehicle.
Copenhagen Police are on the
case. The police officers appear
cautiously optimistic that this
time they may catch them. The
car used by the burglars was
not stolen, which means that
it belongs to a person involved
in the incident.

"We appeal to all people in
our lovely neighborhood to
exhibit extreme vigilance. We
also appeal to the Grundejerforening (GAP) to encourage
their members (the individual
Ejerforeninger) to secure main
entry doors of the buildings,
that apparently can be forceopened easily with a screwdriver.

Burglars escaped civil arrest
We have received the following report from a resident on Amerika Plads:
• Tuesday October 1. at 14.03,
there was a renewed attempt
to break in to a flat on Amerika Plads. Fortunately, the
burglary was prevented by a
neighbor ('G-man') in a most
spectacular way.
G-man spotted a gang of 3
suspiciously looking MiddleEastern men passing by Salon
DU NORD, Amerika Plads 34.
The men looked very similar

to the 4 men who committed a
daylight burglary last August
(the gangsters were captured
on the surveillance camera).
G-man tracked the burglars
down and caught them in
“flagrant delict”, that is, while
they were forcing their way
into the building with a crowbar.
G-man knocked down one
of the burglars and held him

tight to the ground in the attempt to ‘arrest’ him.
During the action, the other
two guys retaliated by attempting to stick G-man with a
long screwdriver. G-man was
forced to let the 3rd man go so
they ran away.
However, G-man chased
them down Dampfærgevej in
the direction of Netto. When
G-man was about to recap-
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Fairdig
veganske retter
Økologiske og veganske
færdigretter i 4 spændende og
velsmagende varianter.
Bl.a. marokkansk, italiensk
eller mexikansk.

SMAGNING LØRDAG D. 5. 10.

Pr. pakke

35,-

360 g
Pris pr. kg 100,- kr.

SPAR 14,95

Nice Cream
Vegansk is
Vælg mellem 4 fantastiske
variationer. Sweet lemon,
chokolade,vanilla eller jordbær.
500 g
Pris pr. kg 120,- kr.

Binazzo
Amarone

Pr. flaske

99,95

75 cl
Pris pr. liter 133,27 kr.

SPAR 20,-

Svampe, flere
varianter
(udenlandske)
Portobello, Shiitake,
Østershatte eller Svampemix.
100 g - 250 g

Pr. pakke

15,-

SPAK OP TIL 10,-

Tator
Primitivo
75 cl
Pris pr. liter 106,60 kr.

Søde kartofler
i bakke
Det perfekte tilbehør til din
højrebsbøf.
750 g

SMAGNING LØRDAG D. 5. 10.

Pr. pakke

60,SPAR 19,95

Pr. flaske

79,95

Den Kongelige
Livgardes Port

Pr. flaske

79,95

75 cl
Pris pr. liter 106,60 kr.

SPAR 35,-

Barbera
d’Asti

6 flasker

279,-

75 cl
Pris pr. liter ved køb af 6 fl. 62,- kr.

SPAR 70,-

Pr. bakke

25,-

SPAR 320,-

Nøddebar

FREDAGSTILBUD! GÆLDER
KUN FREDAG D. 4. 10.

Pris pr. kg 100,- kr.

SPAR 9,-

Pris pr. kg 33,33 kr.

Max pris pr. kg 150,- kr.

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. TILBUDDENE GÆLDER 1. OKTOBER - 7. OKTOBER 2019.

Pr. 100 g

10,SPAR 7,95
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Udlændinge strømmer til
• En analyse fra Københavns
Kommune viser at antallet af
udenlandske medarbejdere i
København er steget fra ca.
23.000 i 2008 til knap 43.000

i 2018. Samtidig er antallet af
internationale studerende steget fra omkring 400 personer
i 2000 til ca. 3.200 personer i
2016. Ligesom de udenlandske
arbejdstagere er de studerende

også en stor økonomisk gevinst, hvis de bliver og arbejder i København. Men analysen peger på, at det kun er
tilfældet for 40 procent af de
internationale dimittender. To

nye programmer fra kommunen skal hhv. hjælpe studerende med at komme hurtigt
i studiejob, og gøre det lettere
for medrejsende ægtefæller at
finde arbejde.

Nabomøde i en bydel med turbo på udviklingen
Onsdag i forrige uge var der nabomøde i Nordhavn. Omkring 160 beboere var mødt op med spørgsmål, videbegærlighed og en smule skepsis.
Af Lars Greir og Marie Varming
• ”Jeg håber ikke, folk råber
og skriger derinde,” sagde en
kvinde bekymret, da hun nærmede sig Copenhagen International School 18. september,
hvor By & Havn havde inviteret til sit halvårlige nabomøde
med beboerne i Nordhavn.
På det forrige møde i februar
gik bølgerne nemlig lidt højt
under debatten. Måske derfor
introducerede By & Havns
direktør, Anne Skovbro, at
mødet ville være delt op i information fra By & Havn,
spørgsmål fra salen, og endelig temaborde, hvor forskellige
emner kunne blive drøftet.
Så aftenen ville begynde med
at By & Havns chefer fortalte,
hvad der rører sig i Nordhavn
set fra deres skriveborde.
”Vi bilder os jo ind, at vi ved,
hvad der rører sig i Nordhavn,” jokede Anne Skovbo,
inden hun gav ordet til chef
for Udlejning & Ejendomme
Nicolai Axholm og salgschef
Anne Frederikke Aage.
BIG og PFA på vej
Først og fremmest kunne de
fortælle, at PFA-byggeriet på
Redmolen og Bjarke Ingels’
byggeri på spidsen af Sundmolen begge ser ud til at gå i gang
inden for et halvt år. Begge
byggerier bliver markante vartegn for Nordhavn placeret på
spidsen af de to moler.
Den røde by i Nordhavn skal
i højere grad signalerer byliv, og det kommer det til,
når der snart gives dispensation fra lokalplanen, så Århus
Plads kan komme til at blive
et centralt torv med butikker
og udeservering. Byggeriet af
Kronløbsøen er som bekendt
allerede i gang. I juni måned
blev der afholdt et helt separat
nabomøde kun om projektet,
og på nabomødet i sidste uge
blev øen tildelt sit helt eget temabord efter den første halvdel af mødet.
Herefter gennemgik Anne
Aage hvilke byggefelter, der er
aktuelt byggeri på, eller som er
blevet solgt siden sidst. Lige nu
er der gang i Trælastholmen,
hvor Accura, AP Pension,
Comwell og Østre Landsret
har erhvervet byggeretter..
Naturpark ud til havet
Næste punkt handlede om
Nordhavns grønne områder.
I den oprindelige plan fra
2009 skulle Nordhavn have en
strandpark med fire øer som
strakte sig som 'vifter ud i Øresund. Den plan blev der 'ikke
givet tilladelse til' bl.a. fordi
containerterminalen flyttes

ud på nordøstsiden af Nordhavn. Nu er planen at anlægge
en lidt mindre naturpark, fortalte chef for Planlægning og
Bæredygtighed, Rita Justesen.
Københavns Kommune har
vedtaget at parken skal være
på 28 hektar. Rita Justesen viste et kort med de to planer fra
hhv. 2009 og 2019. Det grønne
område så måske ikke specielt
stor ud på den store skærm,
men faktisk bliver naturparken på 28 hektar - dvs. på
størrelse med en halv Fælledpark. Den skal bl.a. indeholde
fodboldbaner, vild natur og en
festivalplads. Anlægget starter først næste år, når man er
færdig med at køre jord ud til
området.
I august måned fremlagde en
række organisationer og foreninger med Dansk Naturfredningsforening i spidsen et
forslag om at naturparken skal
udvides til hele 100 hektar,
men det bliver i så fald på bekostning af de byggegrunde til
boliger, som By & Havn regner
med at realisere i årene frem
til 2050 på Ydre Nordhavn.
Den kommende naturpark
bliver tilgængelig via den
kommende supercykelsti, som
skal starte inde ved Nordhavn
metrostation og føre ud til den
nordøstlige del af Nordhavn.
Til sidst kunne Rita Justesen
oplyse, at der arbejdes på at
gøre både Hamborg Plads og
Sankt Petersborg Plads færdige som grønne lommeparker,
det bliver formentligt i første
halvdel af 2020.
Trafikale udfordringer
Undervejs var der mulighed
for spørgsmål fra salen, og et
af de tilbagevendende var trafiksikkerheden ved Helsinkigade og Southamptongade.
”Hvor længe skal det blive ved
med at være livsfarligt at færdes der som fodgænger. Indtil
nogen dør?” spurgte en kvinde
i salen.
Det var op til Anlægschef
Hans Vasehus at svare på det
skarpe spørgsmål.
Han var helt enig i, at der ikke
var nogen, der fortjente at dø
på vej ned efter dagligvarer,
men udover dette, havde han
ingen konkrete planer om at
ændre infrastrukturen i området. Der kommer til at være
midlertidige lyskryds i både
Helsinkigade/Sundkrogsgade
og Helsinkigade/Southamptongade, og hvis bilisterne
ikke overholder deres vigepligt, er det en sag for politiet,
understregede han.
Parkering
Desuden kunne han under-

Efter den fælles seance i Copenhagen International Schools flotte teatersal, gik deltagerne ud i den lige så
smukke kantine og aula for at indtage temabordene samt krydderkage og udskåret frugt.

En præsentation af vej- og anlægsprojek
Trælastholmen. (Illustration: By & Hav

Illustra
nal bliv

holde om parkeringssituationen. Faktisk er der lige nu fire
P-huse på vej, men eftersom
de først er klar i 2023, vil der
blive etableret en række midlertidige parkeringspladser, i
takt med at beboerne flytter til
Nordhavn.
En kvinde ville gerne vide,
om der ikke ville blive trafikkaos, når alle beboerne fra
Kronløbsøen skal ud af det
samme P-hus – med plads til
1100 biler - ved ottetiden hver
morgen, men Hans Vasehus
kunne henvise til sine årelange erfaring på området, og han
mente ikke, at det ville blive et
problem.

Ring til politiet
En anden spørger ville vide
om, der var taget højde for,
at de andre P-huse ikke ville
gjort til oplagte mål for gaderæs og technofester på øverste
etaqge, som det er tilfældet
i ”Lüders Kondi- og Formel
1-hus”, som hun kaldte det.
Igen måtte By & Havn henvise
til politiet.
Heldigvis var ordensmagten
repræsenteret ved et af de fire
temaborde efter mødet i auditoriet.
Her kunne leder af lokalpolitiet, Jonas Wybrandt, fortælle
om konkrete udfordringer

politiet ser i Nordhavn – det
er ikke mange – og han kunne bede om, at beboerne ville
kontakte politiet, når de oplevede problemerne.
”Vi er meget interesserede i
opkald fra borgerne. Hvis vi
ikke får at vide, at der køres
ræs i Lüders, så kører vi ikke
derhen. Som udgangspunkt
patruljerer vi der, hvor borgerne siger, at problemerne
er,” forklarede han. Udover de
kendte numre 112 (akut behov)
og 114 (tip og bekymring) kan
man faktisk også ringe direkte
til politiet på Ydre Østerbro:
Telefon 30536315.

Fri gennemsejling
• Sommersæsonen i havnen er
netop afsluttet og i den forbindelse er gitrene ved stigbordene
ved slusen i Sydhavn blevet
fjernet, så alle stigbordene nu

er tilgængelige for fri gennemsejling. Sommeren igennem
har der været en delvis afspærring af stigbordene ved Slusen
i Sydhavn. Det har dog været
muligt for småbåde og kajak-

ker at passere igennem et enkelt
af stigbordene. Lukningen af
slusen blev indført efter en tragisk ulykke i 2017, hvor to unge
kvinder mistede livet. De blev
påsejlet af en vandscooter, som

var sejlet ind i havnen gennem
slusen og havde alt for høj fart.
Der vil være fri passage ved
slusen hele vinteren, imens ordningen evalueres af By & Havn i
samarbejde med politiet.

kter i den kommende tid. I år er de mest aktuelle projekter: Metroforplads, Hamborg Plads, Marmorvej, Helsinkigadekrydset, vej til Orientkaj samt
vn, nabomøde 18. september 2019).

ationsplaner for Nordhavn år 2050. Planen til venstre er fra 2009. Planen til højre er udarbejdet i 2018. Naturparken vest for den nye containertermiver på 28 hektar - det svarer til en halv Fælledpark. (Illustration: By & Havn, nabomøde 18. september 2019).

Hørt ved temabordene
Pakhus 53 på Sundmolen
By & Havn forventer, at der skal gennemføres en påbygning i overensstemmelse med lokalplanen. Ved påbygning øger man det samlede
antal etagekvadratmeter i huset ved at bygge oven på det eksisterende.
Tidsplanen for dette er endnu ikke fastlagt, men der går formodentligt
1 – 2 år før projektet igangsættes.
Pakhus 54 på Sundmolen
By & Havn forventer ikke aktuelt at udnytte lokalplanens mulighed for
at lave en påbygning. Årsagen er primært, at der er lavet store investeringer i lejemålsindretninger, som ikke er forberedt til at lægge ekstra
etager på ejendommen.
Butikker i Orienten i Århusgade
To butikker har underskrevet en kontrakt, og de forventes at åbne primo 2020. Det ene er et apotek, og den anden er Ren Cykel, som allerede
har været aktive i området i en del år. De åbner et værksted og vil samtidig have et mindre udsalg af cykler.
Kronløbsøen
Spunsarbejdet forventes p.t. at være færdigt slut oktober. Spunsarbejdet foregår i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt. Øvrigt arbejde
på byggepladsen, der ikke er defineret som særligt støjende, foregår
mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00 og lørdag fra kl. 08.00 til 17.00.
De midlertidige spunsvægge i bassinet
De to tværgående spunsvægge i bassinet blev etableret som noget af det
første og løber fra Sundkaj til Fortkaj. De markerer ikke øens placering eller længde men selve byggepladsen for projektet. Det er det nuværende spunsarbejde på sandpuden inderst i bassinet, der markerer
byggegruben og dermed det areal, der bliver til Kronløbsøen.
Blåt lommevandsrum ved Stubkaj
Der kommer et blåt lommevandsrum ved Stubkaj. Vandet i det område
vil blive lavere, end det er i den øvrige havn, og derfor kigger man på,
hvilke vandaktiviteter, der vil passe godt til den lavere vandstand. Der
bygges også en brygge ved vandet. Den kommende bygning på grunden vil have udadvendte vandfaciliteter i stuen.
Hundepark ved Gittervej?
Der er mange ønsker til den kommende park på Gittervej, som By &
Havn gerne vil tage hensyn til. Desværre er der ikke plads til det hele.
Derfor vil der, når området skal udvikles, komme en proces, hvor beboere kan være med til at prioritere og beslutte, hvad parken skal indeholde. Som programmet ser ud nu, indgår der ikke en hundepark.
Gittervej og Kalkbrænderihavnsgade
Parkeringspladsen er oprettet for at opfylde de normerede antal
parkeringspladser, der skal være i Århusgadekvarteret, og er midlertidig indtil nye parkeringshuse kan tages i brug. Færdiggørelsen af infrastrukturen i Århusgade Vest er nært forestående og afventer sidste
godkendelser. By & Havn forventer at kunne iværksætte det endelige
projekt for fortove m.m. inden længe. Indtil da anbefaler vi kørestolsbrugere, forældre med barnevogne m.m. at benytte den eksisterende
forbindelse via Tingstedet – pladsen med statuen ’Nordhavnspilen’.
Lyskryds ved Marmorvej, kantsten og signaltider
Krydset får samme udformning, som det havde, før arbejdet med
rampen ved Marmorvej gik i gang. Der kommer ændringer i
signalprogrammet. Fodgængere på tværs af Marmorvej får en fast
anmeldelse (det betyder, at de ikke længere skal trykke på en knap for
at få grønt lys, lysreguleringen skifter fremover automatisk til grønt).
Der er desuden mulighed for en forlængelse af grøntiden i visse situationer.
Opladning af el-biler
By & Havn arbejder med en strategi for opladning af elbiler. Dette
arbejde beror på en række analyser af bl.a. kapacitet, teknologi
og økonomi. Arbejdet understøttes af én til flere workshops med
inddragelse af områdets beboere og erhverv. Den første workshop i
Nordhavn forventes at blive afviklet ultimo oktober. Undersøgelserne
udmønteres konkret i en række casestudier på bl.a. Sundmolen og
P-hus Lüders.
Parkeringsmuligheder ved Big Bio
Besøgende til biografen skal parkere i P-hus Lüders og de øvrige
midlertidige parkeringspladser i Århusgadekvarteret. På sigt også i pkælder Kronløbsøen. Man forventer dog, at mange biografbesøgende
vil ankomme gående, cyklende eller med Metro.

6/

KORT NYT

Nordhavn Losseplads?

Viden om Nordhavns byrum

• En onsdag morgen så der ud som på billedet på Nordhavn Nærgenbrugsstation i Helsinkigade.
Når der ikke er mere plads i containeren afsættes store mængder af storskrald midt på gulvet.
Uden det mindste hensyn til andre brugere af stationen. Nordhavn Nærgenbrugsstation er ubemandet frem til onsdag, men især i weekenden afleveres der store mængder skrald. Dertil kommer at containeren ikke er særligt stor, og hurtigt bliver fyldt. (Foto: Per Nielsen, Helsinkigade)

• Et nyt Ph.d.-projekt af Nina Moesby Bennetsen skal undersøge,
hvordan mennesker i to forskellige bydele oplever deres samfund –
for eksempel klimaet. De to bydele er Indre Nørrebro – et gammelt
arbejderkvarter med eksisterende rammer – og Århusgadekvarteret, der som bekendt er nyere og i rivende udvikling. Men hun
mangler deltagere.
”Jeg skal bruge otte-ti personer mere, for indtil videre har jeg kun
to. Jeg vil gerne finde de sidste snart, så jeg kan gennemføre interviewene i oktober eller november," siger den håbefulde cand.soc.,
som forsker på RUC.
Hvis man vil være med, skal man indsende nogle billeder af sit kvarter, man skal have mod på at blive interviewet af Nina Moesby Bennetsen, og man skal måske også deltage i en workshop med andre
beboere senere på året. Der er desværre ikke mulighed for anden
betaling end en kop kaffe, men den giver Nina Moesby Bennetsen
gerne. Hvis man er interesseret i at være med i projektet, og man både bor i Århusgadekvarteret og
er født cirka mellem 1980 og 2000, skal man henvende sig hurtigst muligt på adressen moesby@
ruc.dk eller ringe 46743733.

Østre Landsrets Plads
KPC vinder byggegrund på det skarpe hjørne
• Indgangen til Århusgadekvarteret får et kontorhus som blikfang på hjørnet af Århusgade og
Kalkbrænderihavnsgade. By & Havn har netop solgt byggegrunden til KPC, som har lavet et projekt for et såkaldt flerbrugerhus på 8.000 kvm. i samarbejde med AART Arkitekter. Huset skal udover kontorer rumme et fitnessområde, en co-working café og en fælleskantine for alle bygningens
brugere. Ud til gaden kommer en take-away deli.
KPC har fået lov til at købe grunden foran andre investorer, bl.a. fordi at huset skal opnå platinstandard i standarden for bæredygtigt byggeri (DGNB). Platin er den højeste udmærkelse, et byggeri kan modtage.

• Østre Landsret flytter i 2021 til Trælastholmen, og har fået tilladelse fra kommunens Vejnavnenævn til at forpladsen til den ny retsbygning navngives Østre Landsrets Plads. Landsretten kan
dermed få hovedadressen 'Østre Landsrets Plads 1'. Den aktuelle plads bliver på ca. 750 kvm. og
udformes som et grønt offentligt tilgængeligt areal med mulighed for ophold.
Vejnavnenævnet mener at der i København er tradition for at navngive efter, hvad der findes langs
veje og pladser. Nævnet anfører at f.eks. Sundkrogsgade og Sundkrogen er navngivet efter en nu
forsvundet bugt ved Kalkbrænderihavnen.
Navnet Østre Landsrets Plads var i høring hos By & Havn og Østerbro Lokaludvalg. By & Havn
havde ingen bemærkninger. Østerbro Lokaludvalg fandt, at navneforslaget virkede malplaceret i
forhold til de øvrige vejnavne i området og anbefalede, at pladsen i stedet opkaldes efter en historisk person med tilknytning til sejlads, søfart e.lign.

HVAD FO RVENTER DU AF

F R E MT ID EN S M OB IL I T ET ?
Deltag i spørgeskemaundersøgelsen via QRkoden eller URL. Det tager 10-15 minutter.

Tricktyve og venstresving
• Politiet oplyser, at Nordhavn er et roligt område for tiden. Der har været et enkelt tilfælde af tricktyveri på Sandkaj, hvor et par gerningsmænd franarrede deres ofre kontanter. I den forbindelse
sidder en enkelt person fængslet, mens politiet efterforsker. Der har ikke været lignende tilfælde i
Nordhavn for nylig, og det skyldes formentligt, at tricktyvene primært opererer i mere turisttætte
områder af byen, oplyser leder af nærpolitiet, Jonas Wybrandt.
Politiet fik straks mere travlt, da de i midten af sidste uge var på patrulje i krydset mellem Vordingborggade og Kalkbrænderihavnsgade. Til forrige uges nabomøde klagede flere beboere over, at alt
for mange bilister svinger til venstre i krydset, hvilket er mod færdselsreglerne på stedet. Derfor
dukkede politiet op en morgen og fik skrevet adskillige bøder for de ulovlige venstre-sving.
”Og jeg tror godt jeg kan love, at vi kigger forbi det kryds igen en anden gang. Men forhåbentligt
var der nogle bilister der fik set, at vi var der, så de ikke svinger til venstre der igen,” siger Jonas
Wybrandt.				
				
MAV

www.unipark.de/uc/
Copenhagen_survey/
Dine svar bliver brugt i forskningsprojektet
AVENUE (støttet med H2020-midler under
aftalenr. 769033).
AVENUE udformer og afprøver morgendagens
selvkørende mobilitetsløsninger i byerne.
Ved at deltage i undersøgelsen bidrager du
væsentligt til forskningsprojektets viden om
befolkningens holdninger til transport.

www.h2020-avenue.eu

www.letsholo.com

3. oktober 2019
Rundtur i Tunnelfabrikken
• Tunnelfabrikken på Kattegatvej i Nordhavn skal i fremtiden
være et kulturelt centrum med
iværksættere, spisesteder, gallerier og meget mere.

Det mener By & Havn, som har
besluttet at bevare og omdanne
bygningen.
Planlægningen
er godt i gang, og nu inviteres
Nordhavns beboere på rundtur
i fabrikken, som tidligere hed

ØTC-hallen. Den blev bygget i
1990'erne som støbehal for stålelementerne til Øresundstunnelen. Den længste hal er 261
meter lang.
Rundturen finder sted tirsdag

22. oktober kl. 16. Invitationen
sendes snart ud, fortalte By &
Havn på nabomødet 18. september.

”Der findes jo heller ikke hvedemarker
og kartofler på række i naturen”
På Skudehavnsvej har en 27-årig tømrerlærling besluttet sig for at eksperimentere med permakultur.
Kom med på besøg i Josephines drivhus, hvor intet gror på rækker, og ukrudt er velkomment.
Af Marie Varming
• ”Jeg er herhenne i det lille
drivhus,” kalder Josephine Asbjerg Seltoft.
Ganske rigtigt står den 27-årige permakulturentusiast i et
drivhus på Skudehavnsvej 25.
Herude får foreningen PB43
lov til at boltre sig med kreative eksperimenter, og Josephines er et af dem.
I drivhuset eksperimenterer
hun med såkaldt permakultur.
Hvad det egentlig er, findes der
ikke nogen fast opskrift på.
”Det er en etisk og bæredygtigt system, som man for eksempel kan bruge til sin have.
Det er socialt bæredygtigt og
økologisk,” starter hun og kigger rundt på planterne i hvide
flamingokasser i drivhuset.
”For eksempel skal jorden
være dækket,” siger hun og
griber en håndfuld savsmuld,
som ligger ovenpå jorden i
kasserne.
Der er også lidt hestepærer,
ligesom hele gulvet i drivhuset er dækket af ren og skær
ukrudt.
”Her ser kaotisk ud, og jeg
kommer faktisk fra en køkkenhavetradition med rette
linjer. Min far får nærmest en
blodprop, når han kigger herind,” griner Josephine, inden
hun igen lægger ansigtet i alvorlige folder.
”Men bar jord er ikke naturligt, for det får vandet i jorden
til at fordampe, og når jorden
er blotlagt, dør mikroorganismerne i jorden,” forklarer hun.
At hun ved noget om det skyldes, at hun har læst biologi på
universitetet, men for nyligt
fik hun lyst til, at der skulle
ske mere, så nu læser hun til

tømrer på teknisk skole. Det
giver hende nemlig mulighed
for også at tage på permakulturkursus i England, når lejligheden byder sig. Og så kan
hun selvfølgelig bygge sine
egne plantekasser.
Gode naboer
Flamingokasserne i drivhuset har den fordel, at de har et
særligt rum nederst til vand,
og så kan Josephine nøjes med
at vande i det rum en gang
imellem, og så suger planterne
selv vand op via jordsøjler.
”Intet føles mindre attraktivt
end at stå og vande planter i
regnvejr, så jeg vil nok på et
tidspunkt prøve at lave et design, der leder regnvandet ind
i drivhuset,” siger Josephine
drømmende.
Foreløbigt har hun eksperimenteret mest med at kombinere forskellige plantearter for
at se, hvor godt samværet går.
”Jeg kører for eksempel ikke
en hel kasse tomater sammen,
men jeg prøver at blande det
ligesom i naturen, hvor der
ikke findes hverken hvedemarker eller kartofler på række. Jeg prøver at finde ud af,
hvad der gror godt sammen,
som for eksempel tomater og
basilikum. ”
Josephine har haft god succes
med sin basilikum i år, ligesom
nogle auberginefarvede tomater også vokser pænt. Mindre
kønt ser det ud i den kasse,
hvor rødkål og agurker skulle
dele pladsen. Agurkeplanten
har sat en enkelt agurk, som
lige nu har størrelse som en
cornichon og ikke ser ud til
at blive større, mens rødkålen
blot er nogle høje røde blade.
”Ja, det er der ikke meget ju-

”Hvis succeskriteriet var et års forbrug af tomater, så lykkedes det
ikke. Hvis succeskriteriet var at eksperimentere med rødkål, så er det
gået rigtig godt.”

lemiddag over,” erkender Josephine, mens hun alligevel
glæder sig over den lille agurk,
som stædigt har kæmpet sig
frem i bedet.
Hun har hørt, at kål og bælgplanter gror godt sammen, så
næste mål bliver den kombination.
”Produktionen er ikke i højsædet. Jeg havde da håbet, at
det hele ville vokse sig til en
jungle og dermed også være
et visuelt projekt, men jorden
har ikke næring nok i sig,” forklarer Josephine.
Gratis erfaring
Hele projektet har været gratis
for den 27-årige studerende.
Drivhuset fik hun gratis af
bekendte, og så godt som alle
krydderurter er fundet i supermarkedernes containere,
ligesom flamingokasser og
træplantekasser er noget, hun
har skaffet gratis eller selv sat
sammen. I drivhuset er også
en lille blå madras, hvor man
kan tage et hvil. Det var der en
ung fyr, der gjorde en sen nattetime.
”Der var en morgen, hvor der
lå en og sov her på sofaen. Han
lignede en, der virkelig trængte til det. Desværre smuttede
han med et vattæppe, men det
gør ikke så meget, når det var
et, jeg havde hevet op af en
container på Nørrebro,” siger
Josephine med et skuldertræk.
Hun er her nok igen næste år
i drivhuset, for der er mange
flere eksperimenter, der skal
gøres. Dette år har dog langt
fra været spildt, selv om høsten snildt kan være i en cykelkurv.
27-årige Josephine bruger ikke meget tid i sit drivhus i Nordhavn, men hun tager forbi og vander og observerer.

Spidsen af den lille agurk anes under bladene. Josephine er betaget
af, hvordan planten kæmper med rødkålen om jorden og næringen.

Disse næsten sorte tomater er hjembragt som frø fra et permakulturkursus i England. Det eneste problem med dem er, at man ikke kan se,
hvornår de er modne.

8/

KULTUR

19. september 1944: Da dansk politi blev taget
Vi byder avisens nye skribent Else Togo Trust velkommen og bringer her hendes første klumme. Det er en personlig beretning om hendes far, der var ved politiet under besættelsen, og
i 1944 blev taget af tyskerne og sendt i Kz-lejr. Politifolkene blev sejlet væk på et skib som afgik fra Frihavnen eller Langelinie.

Af Else Togo Trust
• Krige forfølger os i generationer, ligesom minderne,
historien og skæbnen gør.
Derfor kan det undre, at der
til stadighed verden over er
igangværende krige. Bliver
mennesker dog aldrig klogere?
Nej, åbenbart ikke. Desværre.
I år torsdag den 19. september 2019 var det 75-årsdagen
for det sorteste kapitel i dansk
politis og i min families historie. Min far - Togo Jensen - var
én blandt de godt 2000 indenfor politiet, som blev 'taget'
den 19. september 1944. Jeg
var selv kun starten på et menneskeliv som et 2 måneder
gammelt foster med en 37-årig
mor, en 38-årig far og en 8-årig
bror. Fra den dag blev vores liv
med en rask og stærk far ændret for altid.
Tirsdag den 19. september
1944 klokken 11.00 hørtes en
gennemtrængende lyd af luftværnssirener i København og
i flere større provinsbyer. Det
var ikke usædvanligt og betød
blot, at folk skulle søge væk fra
gaderne og i beskyttelsesrum.
For tjenestegørende politifolk var alarmen et tegn til, at
man skulle søge mod sin post.
Men alarmen denne dag var
et falsum. Sirenerne varslede
ikke som vanligt allieret overflyvning, men skulle overfor
tyske militær- og politienheder
signalere iværksættelse af Aktion Möwe (måge), da tyskerne
frygtede, at det danske politi
kunne falde dem i ryggen. De
skulle derfor afvæbnes med et
overraskelsesangreb, så politietaten kunne styres under et
stramt tysk føregreb.
I 2014, på 70-års dagen, udgav
en yngre politimand, Frank
Bøgh, bogen "19. september –
da politiet blev taget". Heri kan
man læse et lille afsnit om min
fars reaktion på luftalarmen:
”Den vagthavende overbetjent
denne morgen, Togo Jensen,
kiggede op på et stort ur på
væggen, da luftalarmen lød
og konstaterede nøgternt ud i
lokalet, at klokken var 11. Herefter fordelte han rutinemæssigt sine folk på de poster, de
plejede at indtage omkring
ministeriet, når sirenerne lød.”
Som overbetjent var min far
leder på et vagthold, der gjorde
tjeneste inde i porten i Slotsholmsgade 10 for at "passe
på dem i ministerierne”. Hans
hold bestod af helt unge politibetjente, som – da de tyske sol-

dater klokken 11.00 kørte op
foran ministeriet – havde været
villige til at gribe til våben og
”skyde sig igennem”. De ville så
flygte for at gå under jorden.
Min far havde sagt nej – noget,
som han efterfølgende i Kzlejren bitterligt havde fortrudt,
hver gang, han var med til at
begrave en af de unge betjente. Hans loyalitet over for sin
ledelse i politiet havde gjort,
at han havde sagt nej til deres
forslag. Det fortalte han mange
år efter min bror, selvom han
stort set aldrig talte om sin tid i
koncentrationslejr.
Samme dag den 19. september
1944 foregik der også mange
kampe i vores Frihavnsområde, og det var netop hertil de
afvæbnede betjente og overordnede politifolk blev kørt.
Transporten gennem København var i halvåbne lastbiler,
beskrevet som "prærievogne",
hvor politifolkene sad sammenlænkede og med bøjede
hoveder, mens maskingeværer pegede på dem. (Scenen
er beskrevet i "Den Inderste
Fare" af Birgithe Kosovic). De
blev transporteret til opsamlingssteder i store pakhuse i
Frihavnen som de øvrige tilfangetagne kolleger.
Her blev de stuvet så tæt sammen, at de hverken kunne
sætte eller lægge sig ned - heller ikke i bunden af lasten i de
fragtskibe, som de senere blev
ført om bord i. Først om natten
stævnede fangetransporterne
ud fra Københavns Havn, og
det er beskrevet således i Frank
Bøghs bog: "M/S Cometa stod
ud fra Københavns havn den
20. September klokken 01.00.

Togo Jensen var én af de godt 2000 politifolk som blev tilfangetaget og sendt i Kz-lejre af tyskerne den 19. september 1944. (Privatfoto).

Skibet afgik med en række
andre fartøjer i en konvoj,
der sejlede langsomt ned gennem Øresund og videre ud i
Østersøen – i zigzag-kurs på
grund af faren fra sovjetiske
ubåde”.
Herefter begyndte et langt og
umenneskeligt ophold i forskellige Kz-lejre i Nordtyskland.
Min far overlevede med nød og
næppe Kz-tiden og kom hjem
den 7. maj 1945 via Sverige
til sin familie og 3 uger gamle
datter. Han var dog så udhungret og skadet på både legeme

For første gang i mit liv har jeg åbnet min mors efterladte æske med
silkesløjfer om. Den indeholder breve til og fra min far i forskellige kzlejre. Jeg "arvede" den i 2002, da min mor døde 95 år gammel. Nu vil
jeg læse brevene.

og sjæl, at han blev sygepensioneret i 1946, 40 år gammel.
Efter nogle år startede han
en mindre grossistvirksomhed og begyndte så småt at
komme til kræfter. I 1964 fik
han lungekræft og døde som
58-årig den 16. januar 1965, et
halvt år efter jeg var blevet student. Samme dag nåede min
bror lige netop til Sundby Hospital for at fortælle vores far,
at han var blevet juridisk kandidat. 1 måned senere gik min
bror ind gennem den port i
Slotsholmshade 10, hvor vores
far havde haft vagt den skæb-

nesvangre dag for 20 år siden.
Han skulle starte som jurist i
Justitsministeriet med kontor
direkte over vagten i porten.
Som nævnt - krige varer ofte
generationer - i hvert fald i den
efterladte families mindset - i
deres tankegang og deres dystre minder. Derfor blev 75-års
dagen mindet både af min bror
og mig selv med billeder af
vores far, lys og tanker pr. mail
til hinanden.
Vores livsskæbne har været
god, og jeg befinder mig
især historisk godt i Århusgadekvarteret omkring den

gamle Frihavn. Her har jeg en
vemodig følelse af tæthed på
minderne om min afdøde far.
Han har været her engang!
Ganske vist af en meget trist
årsag. Min familiering sluttes
ligesom her, og jeg føler mig
hjemme i Nordhavn, hvor
minderne vil uddø med mig.

(Foto af skribenten: Trine Bukh)

Min far på job, og med kolleger, hvoraf flere også var i Kz-lejr, min far bagest til venstre. I øvrigt en anden
historie: Min fars ældre politibror var i samme lejre. Han blev senere opdaget af min far i en bunke med lig,
han fik sammen med venner hevet ham ud, fik liv i ham med noget grynsuppe. Mere ved jeg ikke. Men han
overlevede min far.

NORDHAVNNU

FREDAG
11. OKTOBER
18.00 – 24.00

facebook.com/nordhavnen
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Se Københavns
fortid og fremtid

For første gang åbner By & Havn dørene til den
gamle Toldbodbygning ved havnen. Kom og
hør mere om de nye byudviklingsområder,
se den gamle bygning og tag en tur på
loftet, som er et skatkammer for alle,
der interesserer sig for Københavns
udvikling gennem tiden.
På den oplyste plads ved Nordre Toldbod
kan du se en udstilling om havnen –
og købe fish ’n’ chips fra Hooked’s
street food truck.

KIG FORBI
By & Havn
Nordre Toldbod 7
1259 København

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

Guidet tur blandt
skattene på loftet

By & Havns loft er et skatkammer for
alle med interesse for havnens historie og
Københavns udvikling. Tag på guidet tur og
se de gamle billeder, tegninger og film af byens
udvikling langs havnen. Turene kører fra 18:3021:30 og slutter under stjernerne på By & Havns
tagdæk, hvor du kan få et fantastisk kig ud over
havnen og byen. Tilmelding på stedet efter
først-til-mølle-princippet.

TEL. 3376 9800

WWW.BYOGHAVN.DK
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International Film Club
• Culture Østerbro Network invites you to Østerbro Bibliotek
for a screening of an international film with English subtitles.
This time we are going to watch

a dramedy from 2016, that was
oscar nominated for best screenplay. Anette Bening and Elle
Fanning headline the cast.
It's about love, life, and the
struggles of a mother bringing

up a son in the the late 70's. The
ignorance of a free spirit against
the needs of a young man trying to find his true character
and beliefs.
International Film Club. Thurs-

day OKT. 17. 19.00-21.00. Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé 19. Tickets: Billetto.
If you book tickets and can not
attend please be kind and let us
know.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Ekko Shortlist Awards hylder unge
Det bliver skuespillerne og filmskaberne Julie Rudbæk og Jesper Zuschlag, der begge står bag komedieserien '29-30-31', som kommer til at underholde
publikum under Ekko Shortlist Awards, hvor skuespillere og talentfulde filminstruktører bliver hyldet og modtager priser.
Omkring 150 kortfilm, som kan ses på ekkofilm.dk,
har chancer for at vinde en eller flere af de 13 priser,
herunder Publikum Prisen og Shortlist Prisen.
Ekko Shortlist Awards 2019 finder sted fredag den
29. november i Bremen Teater, hvor kendte skuespillere og instruktører vanen tro vil deltage. Der
kan købes billet på Billetlugen.dk, og der er ankomstøl og fest efter showet.

Karate Kid-skuespiller er død

Fjollet popcornsplat
Titel: It del 2. Instruktør: Andrés Muschietti. Skuespillere: Jessica Chastain, Bill Skarsgård, James McAvoy, Bill Hader.
Varighed: 165 minutter. Premiere: 5. september.

Rob Garrison blev kun 58 år. Det sker efter længere
tids problemer med nyre og lever. Bedst kendt blev
han for sin birolle som Tommy i 'Karate Kid'. Tommy var medlem af den ondsindede gruppe og bande
Cobra Kai, der udfordrede Karate Kid.
Ellers havde han roller i mindre kendte film som
'Iron Eagle' og 'Space Invasions'. Han var også med
i 'The Karate Kid Part II' og Youtube-serien 'Cobra
Kai' fra 2019.

Anden del af chok-gyseren om den ondskabsfulde klovn Pennywise er alt for lang, men overlever på splat, sjov og
ballade
• I sidste ende er 'It 2' med undertitlen “it ends” alt for lang.
Man sidder ganske enkelt i sit
biografsæde med for længst
spiste popcorn og venter på,
at det ender. Det sker efter
næsten tre timer.

Nu hvor Cityringen endelig
er åbnet i København, er det
ellers fristende at tage metrotoget fra Ørestad til Rådhuspladsen for hurtigt at finde en
biograf. Og i modsætning til
klovnen Pennywises lukkede
kloaksystem, der skræmte os
fra vid og sans i første film, er
den underjordiske metro fuld
af sollys fra oven takket være
stort arkitektarbejde.
Der har også været sol over
den lille amerikanske by
Derry i 27 år, siden Pennywise sidst blev sendt tilbage
i skyggerne af teenagerne i
Tabernes Klub. Det skete efter meget larm og rabalder i
en vellykket film, der spillede
videre på 'Stranger Things'-

succesen.
It-historien om en gruppe
drenge og en drenge-pige i
Tabernes Klub var ligesom
nævnte serie en charmerende
omgang firserromantik, der
fik os til at drømme om de
gode, gamle ungdomsdage.
Den nye film foregår i år 2016.
Børnene er blevet voksne og
for længst flyttet fra byen.
Bare ikke Mike, der aldrig
har turdet tage skridtet. Så
han lugter hurtigt lunten,
da et homoseksuelt par bliver overfaldet i Derry, og en
af dem spist på makaber vis:
Pennywise er tilbage.
Mike ved, at kun den gamle
tabergruppe kan stoppe Pennywise. Vi lærer overfladisk
karaktererne at kende over en
kinesisk restaurantmiddag.
James er blevet forfatter, der
ikke kan skrive en slutning.
Bill er sarkastisk standupkomiker, ham der mistede sin

lille bror og sikkert på grund
af traumer ser livet som en
stor joke. Eddie er stresset
forretningsagent uden selvtillid. Og Ben, den tykke, er blevet tynd og kan ikke komme
sig over Beverly, der bliver
velspillet af smukke Jessica
Chastain. Hun er til gengæld
blevet rig og lækker, men lever i et voldeligt forhold.
Med Mike i spidsen får gruppen til opgave at finde et minde fra deres fortid, der ifølge
en gammel indiansk vision
kan hjælpe dem mod klovnen, der igen bliver spillet til
bravour af Bill Skarsgård.
Der er masser af sjov og ballade, når vores helte møder
monstre, der giver minder om
Evil Dead og andre fede splatterfilm fra firserne. Her møder vi Eddies mor fastlænket
til en seng, mens en zombie
er ved at gå amok. Vi møder
også Pennywise forklædt som
bedstemor. Det er blandt fil-

mens uhyggelige scener.
Vi får også en lang række
flashbacks til vennernes barndom, hvor vores gamle, unge
skuespillere fra den første
film får lov at være på lærredet igen. Desværre skal vi absolut igennem samtlige personers historie. Der er rigtig
mange hovedkarakterer, og
det bliver lidt af en rodebutik.
Og når vores helte tilmed så
ofte byder på fjollede jokes,
betyder det også, at det svært
at alvor at investere sig i personerne, som man gør det i
film som 'Rosemary’s Baby'
og 'Ondskabens Hotel'.
Til sidst mødes de alle sammen til afgørende slag. Her er
Pennywise i fuld udfoldelse,
og det er da også underholdende nok, hvis man gider
bruge ventetiden. Men intet
sætter sig aldrig for alvor. Og
så er det godt det samme, at
mini-serien nu er slut.
Anders Højberg Kamp

Rourke langer ud efter De Niro
I et italiensk tv-program langer Mickey Rourke ud
efter Robert De Niro og anklager stjerneskuespilleren for at være årsagen til, at Rourke ikke er en del
af Scorseses nye serie 'The Irishman'.
“Casteren fortalte min manager, at Robert De Niro
nægtede at arbejde sammen med mig,” siger Mickey
Rourke til, der ellers ifølge ham selv var tiltænkt en
rolle af Martin Scorsese.
Mickey Rourke er kendt for film som 'The Wrestler 'og 'Barfly'. Grunden til Robert De Niros afslag
skulle være en 30 år gammel strid, der begyndte under indspilningerne af 'Angel Heart fra 1986'.
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Playdough with plantcolours
• This upcoming Saturday anytime between 11-13,
Clorafille will do a cool workshop for kids at Østerbro Bibliotek , childrens section. It's

free to join. With natural ingredients we will prepare playdough. First of all we will extract colours from plants, can
you guess how many colours
we can make with red cab-

bage? Then we will prepare the
playdough, kids can follow the
recipe and create playdough of
different colours. The workshop is open for all children
and will be conduc-ted in Eng-

lish and Danish.
Clorofille Workshop. Playdough with plant colours. Saturday October 5. 11.00-13.00
Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19.

Tys! Universet kommunikerer
Spirituelle kræfter har en plan med vores liv. Måske. Tolkningen af signaler er uklar
Klumme af Louise Raaschou
• Jeg har overgivet mig til
kræfter, der er større end
mig selv: I stedet for eget
forsøg på at få hverdag
og eksistens til at hænge
sammen, vil jeg fremover
sætte min lid til universets
kompetente energi og kærlighed. Stole på de spirituelle kræfter omkring mig.
Universet har nemlig en
plan for mig, og intet sker
uden årsag. Desuden kan
det universelle/spirituelle
styresystem, alt andet lige,
umuligt fungere dårligere
end mit eget.

Lyder det som om, jeg har
haft en stor eksistentiel oplevelse? Det har jeg ikke. Jeg
har bare haft en uge med så
meget lavpraktisk koks, at
jeg har følt mig forfulgt. Vi
kunne kalde den ”Store AltBrænder-Sammen
Uge”,
eller ”Elgigantens Våde
Drøm”. Begge versioner er
fuldt ud dækkende.
Det var nemlig ugen, hvor
matriklens computer døde.
Det samme gjorde printeren. Og støvsugeren. Hver
især kortsluttede med få
dages mellemrum, fra det
ene øjeblik til det andet, og
uden det mindste forvarsel.
Kraftpetervæltemig for meget, altså.
Da jeg således, for tredje
gang på seks dage, igen stod
i Elgiganten for - igen - at
indkøbe en erstatning, var

jeg derfor ekstremt pirrelig.
Og temmelig stresset. Ja,
faktisk følte jeg mig lidt som
et offer. Ikke for traumatiske hændelser, naturligvis;
bare sådan lidt udsat i forbindelse med uundværlige,
(men til gengæld også udgiftstunge), hverdagsting.
Og jeg synes, det er helt på
sin plads at undre sig, når
adskillige, essentielle dele
af hjemmets maskinpark

fra universet om noget,
man skal være opmærksom
på. Ikke noget åbenlyst, (for
meget kaffe i koppen), og
altså heller ikke det næstmest oplagte, nemlig at
man er lidt ukoordineret.
Sitet meldte intet om, hvordan man så skal fortolke
den slags kommunikation,
men under alle omstændigheder vil jeg også forbeholde mig retten til at være

»Alt i alt sender jeg kærlighed

og positive vibes herfra i rigelige
mængder, så send bare ditto tilbage. Meget gerne med længere levetid til computer, printer og støvsuger....«
simultant nedsmelter. Måske endda google: Hvorfor
lige mig?
Så det gjorde jeg, og svarene
er talrige. Et af dem er, at
det kan være et signal fra
højere magter. Hvis man
ofte er ude for, at ens ting
går i stykker, (jeps), eller
bliver væk, (også jeps), eller man genfinder forlagte
ting, (ikke altid), så kan
der være en dybere mening
med det.
Det samme gælder, hvis
man relativt tit spilder fra
sin kop eller knalder tåen
ind i et stoleben: Hændelser, som muligvis er tegn

åben: Måske brændte computer & Co sammen, fordi
jeg fortjener noget bedre?
Og den virkelige årsag til,
at jeg kom til at flænse bilens ene forskærm for et
stykke tid siden var måske
også en intervention fra
højere magter: Slet ikke et
uheld, men derimod et tegn
fra spirituelle kræfter om
en snarlig forandring. Det
ville jeg faktisk også have
det bedre med. Tanken om,
at der er en dybere mening
med at overse et skilt i knæhøjde i øde sommerhuskvarter, er så meget bedre
for selvværdet, end at man
er bare er mageløst dårlig til
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You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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Jeg har ikke kunnet finde
ud af, hvorvidt taknemmelighed kun tæller på det
helt store, følelsesmæssige
plan, eller om mindre også
har værdi. Det er også et
spørgsmål om, hvorvidt
man vælger at fokusere på
det negative eller det positive. Så bare for at være sikker på at jeg udelukkende
sender positivitet ud i den
spirituelle sfære, vil jeg ikke
fokusere på min frustration
over ugen, der gik.
I stedet vil jeg være taknemmelig for de penge, jeg
sparede, fordi varehus ikke
havde helt særlige, ågerprissatte blækpatroner på lager,
og ekspedient derfor ikke
kunne sælge dem med nye
printer. Og sikke et held at
nye computer har en metallic pink farve, som er så
meget federe end forgængers kedelige grå. Endelig
stortakker jeg universet,
og andre relevante magter,
for de forsikringsløse tyverier, der ikke blev begået
på matriklen, når dør har
stået ulåst og pivåben. Alt i
alt sender jeg kærlighed og
positive vibes herfra i rigelige mængder, så send bare
ditto tilbage.
Meget gerne med længere
levetid til computer, printer & støvsuger inkluderet.
Hører I, Magter?

Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder
som freelancer. Hun er 49
år gammel, har to sønner
på 17 og 12 år samt åbenlyse
vanskeligheder med voksenrollen. Hun evner ikke
at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue skolens intranet. Hun
har en udpræget mangel på
overblik, er elendig til smalltalk og til møder på skolen
siger hun ofte det forkerte.
Til gengæld bliver hun
lidt for besoffen til forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie
og har aldrig postet billeder af friske buketter fra
haven eller hjemmelavede
brød på facebook. Oven i
købet ryger hun. Foruden
børnene tæller familien en
overvægtig chihuahua samt
to hysteriske undulater, og
nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun
deler drengene med deres
fædre. Jeps. Dem er der også
to af.

SUDOKU
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Som jeg forstår det, så
handler det om at give slip
og lade universets omnipotente kræfter styre showet.
Man skal simpelthen droppe ideen om, at man kan
kontrollere og strukturere
alt i sit liv. I forvejen ikke
den mest fremherskende
livserkendelse her på matriklen, men sikkert nyttig
for andre - de, som aldrig
har oplevet, at deres computer eksploderede for eksempel.
Og så skal man i øvrigt huske at være taknemmelig
for de gode omstændigheder i ens liv. Hver dag. Det,
du giver, er nemlig det, universet sender tilbage, lidt på
samme måde som at gaven
fra julemanden er proportional med opførsel. Så det er
klart, at gode vibes og taknemmelige tanker er mere
fordelagtige end det modsatte. Ifald universet læser
med her, vil jeg skynde mig
at takke for mine to poder,
der ikke altid driver mig til
vanvid, heller ikke selv om
ældste pode nærmer sig
ved konsekvent at glemme
at låse hovedøren efter sig,
når han går.
Sommetider glemmer han
også at lukke den. (Ville
også nævne knap-så-idealvægtige-nu-aldrende chi-

huahua, hvis den ikke lige i
øjeblikket havde tynd mave
samtidig med et ekstremt
behov for fysisk kontakt.)
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How to beat Str8ts –
Like Sudoku, no single number can
repeat in any row or column. But...
rows and columns are divided by black
squares into compartments. These
need to be filled in with numbers that
complete a ‘straight’. A straight is a set
of numbers with no gaps but can be in
any order, eg [4,2,3,5]. Clues in black
cells remove that number as an option
in that row and column, and are not part
of any straight. Glance at the solution to
The solutions will be published here in the next issue.
see how ‘straights’ are formed.
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at køre i bakgear. Desuden
giver det lidt mere cred til
den sølvfarvede gaffatape,
som pt holder sammen på
ret store karosseriskade.
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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.
For many strategies, hints and
tips, visit www.sudokuwiki.org
If you like Str8ts check out our
books, iPhone/iPad Apps and
much more on our store.

.
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Din lokale liebhavermægler bor hos dig !
Fortjener din lejlighed lidt mere end en traditionel kædemægler kan
tilbyde dig, så er KAAS & MARKSØ det helt rigtige valg.
Vi er en uafhængig liebhavermægler med mange års erfaring i vores
Lokalområde fra Langelinie Allé til Nordhavn.
Du skal forvente lidt mere af os. Vi gør os nemlig godt gammeldags
umage, og sætter en ære i at få den bedste pris hjem til dig, når du skal
sælge din bolig.

Fra Langelinie Allé til Nordhavn
.

