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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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Bassin fyldes op i Nordhavn - naturvenner vil bevare det
Nordhavns Naturvenner vil have stoppet opfyldningen af gammelt bassin ved Tunnelfabrikken. Området er en del af naturvennnernes forslag til en naturpark på 100 hektar.
Det er stadig ikke afklaret, hvor stor naturparken skal være. En række idrætsorganisationer advarer om, at der også skal være plads til idræt og friluftsaktiviteter i Nordhavn.
• Bassinet, som By & Havn
har fået lov til at fylde op, er et
kunstigt bassin, som oprindeligt er blevet brugt til at udskibe tunnelelementer til byggeriet af Øresundstunnelen. Det
er ren jord, som kommer fra
Sydhavnsmetroen og som der
er behov for at få deponeret.
Men området indgår også i et
forslag fra Nordhavns Naturvenner om en 100 hektar stor
naturpark.
I By & Havn oplyser kommunikationschef Christian Wederkinck, at der i Kommuneplanen er taget højde for, at de
to søer på den del, der kaldes
Nordhavnstippen,
bevares.
Men det gamle bassin til udskibning af tunnelelementer
har ikke indgået i planerne om
en naturpark.
Naturvennerne kalder imid-

lertid bassinnet for en sø, og
vil have den bevaret.
"Kortslutter debat"
"By & Havn skal ikke kun løbe
efter penge. Det er også deres
opgave at bidrage med arealer til natur og til rekreation.
Det er deres opgave at bidrage
til en reel offentlig debat om
anvendelsen af By & Havns
arealer. Den kortslutter de ved
at fylde søen op inden der er
taget stilling til Nordhavns
fremtid,” udtaler talsmand
for Nordhavns Naturvenner
og næstformand i Danmarks
Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
Plads til idræt og fritid
Købehavns Kommune har i
den nye Kommuneplan planer om at reservere 50 hektar

af Nordhavn til en naturpark.
Men intet er besluttet endnu.
I august sidste år advarede en
række idrætsorganisationer
om mangel på idræts- og fritidsfaciliteter, hvis naturparken tager al pladsen.
DGI Storkøbenhavn, DBU
København,
Københavns
Svømmeklub,
Boldklubben
Skjold og Nordhavn IF var
medunderskrivere på en erklæring om idrættens ønsker
for Nordhavn.
"Vores frygt er, at man etablerer en masse såkaldt uberørt
natur, altså store arealer, som
er svært tilgængelige, eller
som man måske endda ikke
må bruge til sunde aktiviteter
som idræt og foreningsliv",
sagde konsulent i DGI, Kasper
Lund Kirkegaard, til Politiken
i august sidste år.

Luftfoto som viser det firkantede bassin, som nu er ved at blive fyldt op, samt de to søer på Nordhavnstippen.

Corona i Italien er årsag til manglende fortove
Orienten mellem Århusgade, Helsinkigade og Sassnitzgade er blevet taget i brug af lejerne. Men fortovene ligger stadig hen i en elendig forfatning.
Entreprenøren er ked af situationen. Men fortovene kan ikke genetableres før de sidste facedebeklædninger ankommer fra Italien, og det trækker ud på grund af Coronasituationen.
• Kun i langsomt tempo foregår nogle af de sidste beklædningsarbejder af ydervæggene
på det store boligkompleks i
Århusgadekvarteret.
Coronakrisen har forsinket
arbejdet, fordi faceadebeklædningerne skal hentes hjem fra
Italien, og leveringen er forsinket på grund af Corona.
Samtidig er fortovene, som
bygherren Domea København og entreprenøren JCN
Bolig har fået lov at låne af
Københavns Kommune og
Grundejerforeningen Århusgadekvarteret under selve
byggeriet, stadig afspærrede
og ubrugelige.
Det gælder både fortovene i
Århusgade, Helsinkigade og
Sassnitzgade. Strædet mellem

de to bygninger i Orienten tilhører By & Havn.
"Hvis udbedringen af de
mange skader på fortovene
fortsætter i det tempo, vi ser
nu, vil jeg skønne, at vi har anstændige fortove i sommeren
2023. De sidste par måneder
er der blevet gjort meget lidt
ved fortovene. Det er en helt
urimelig behandling af de
mange
Nordhavnsbeboere,
som nu har set på byggepladsen i et par år," siger Richard
Sandmand, som er beboer i
kvarteret.
Rigtig ærgerlig situation
Byggeriet af Orienten blev i
2019 forsinket, da entreprenøren gik konkurs. JCN Bolig overtog færdiggørelsen af

ejendommene. Der var indflytningsfest for de første beboere i februar i år. Kort tid
efter åbnede en cykelbutik i
et af buikslejemålene, men de
øvrige butikker står tomme.
Hos JCN BOlig siger Salgsog udviklingsdirektør Lars P.
Adamsen, at både bygherre og
entreprenør meget gerne vil i
gang med at færdiggøre fortovsarealerne.
"Vi forstår godt, hvis beboerne undrer sig over at det
trækker ud. Forsinkelsen med
færdiggørelsen skyldes manglende facadeplader fra Italien,
der pga. Corona er forsinket i
produktionen, og endnu ikke
leveret. Facadeafslutning mod
soklen kan derfor ikke gøres
færdig, hvilket dermed forsin-

ker opstarten af sokkelrender
langs facaden og det tilhørende fortovsareal," forklarer han.
Lars P. Adamsen kan desværre
ikke sige noget om, hvornår
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Badning smitter ikke
•
Sundhedsmyndighedernes
anbefalinger om forebyggelse
af coronasmitte gælder fortsat, men ifølge Allan Randrup
Thomsen, professor i ekspe-

rimentel virologi ved Københavns Universitet, er der ingen
grund til bekymring for smitte
ved badning. Coronavirussen
vil blive fortyndet, så det er
højst usandsynligt, at man kan

blive smittet gennem vandet, og
sollyset vil også medvirke til at
inaktivere virus.
"Jeg vil derfor mene, at hvis
man i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger

sagtens kan sætte kursen mod
en badestrand og hoppe i vandet uden forøget risiko for coronasmitte," siger Allan Randrup
Thomsen. (Trygfonden)

Intet vagtværn til Sandkaj lige nu – men musik forbydes
Mandag var der ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. Det handlede om den forestående sommer på Sandkaj, og et af punkterne var et privat vagtværn.
Af Marie Varming
• Bestyrelsen var samlet, da
der i mandags var indkaldt til
ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen
Århusgadekvarteret. Mødet
var indkaldt, da mange beboere i området ser frem til
sommeren på Sandkaj med en
vis gysen. Allerede nu har området tiltrukket tusindvis af
unge, som både drikker, tisser,
larmer og sviner, og selv om
corona-situationen har lagt en
lille dæmper på gemytterne, så
kan det blive en hed sommer i
mere end en forstand. Derfor
var bestyrelsen samlet for at
se, hvad der kan gøres.
"Vi har fået syv konkrete
henvendelser fra beboere om,
hvad vi kan gøre. De fleste har
bidraget med gode ideer, som
vi kigger på," fortæller formand, Helle Hönig, efterfølgende til Nordhavn Avis.
Venlige vagter
Et af de hotte emner er, om
Sandkaj skal have sit eget private vagtværn, som kan lægge
en dæmper på festerne og
eventuelt tilkalde politiet, hvis

det bliver for vildt.
"Nogle i bestyrelsen synes, det
er en god ide, mens andre synes, det er en usædvanligt dårlig ide. Vi lavede derfor en vejledende afstemning om det, og
det blev så tæt, som det kunne
blive. Der var faktisk kun én
stemme i vagtværnets favør,
men vi synes, det er for smalt
til at tage så drastisk et tiltag,
så nu diskuterer vi videre," siger Helle Hönig.
"Vagter lyder ikke pænt i nogle
ører, men vi vil have nogen,
der minder om Din Betjentordningen i deres tilgang, det
vil sige de er dialogbaserede.
Vi vil ikke have truende eller
skræmmende vagter. Vi vil
have tryghed," siger hun.
Hun kan dog afsløre, at grundejerforeningen allerede har
været i kontakt med et firma,
som kan hjælpe med et privat
vagtværn.
Slut med musik
"Vi er i kontakt med et firma,
der har den rette indstilling,
men det bliver altså ikke lige
nu."
Noget, der bliver lige nu, er, at
det bliver forbudt at spille høj

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

musik på Sandkaj på alle tider
af døgnet. Indtil nu har det
været forbudt efter klokken 23,
men efter bestyrelsesmødet
gik medlemmer af bestyrelsen

resolut ud og tapede den regel
over på skiltet med ordensreglerne. Fra nu af er det forbudt
at spille musik på Sandkaj på
alle tider af døgnet.

"Desuden vil vi kigge på vores
ordensregler, og de ordensregler skal synliggøres ved hjælp
af skiltning. De skilte kan
komme op meget hurtigt og i

meget stort format," siger Helle Hönig, som også vil kigge
på cykelparkering, da det også
er en mangelvare på de varme
dage i Nordhavn.

Sandkaj bliver ikke havnebad - men badezone udvides
Københavns Kommune dropper omdannelse til havnebad og udvider i stedet badezonen Sandkaj.
• I forbindelse med coronakrisen satte kommunen 1,4 mio.
kroner af til flere bademuligheder i Københavns Havn, i
forventing om at mange københavnere vil blive hjemme
fra ferie denne sommer. I den
forbindelse arbejdede Kulturog Fritidsforvaltningen med
en plan om at opgradere badezonen Sandkaj til et havnebad
med livreddere mv. Den plan
er nu droppet.
I stedet bliver badezonen ved
Sandkaj udvidet. Det forventes at udvidelsen vil være på
plads "hen over sommeren".
Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at det endnu ikke
er fastlagt, hvordan udvidelsen vil komme til at se ud, da
projektet skal godkendes af
grundejerforeningen. Udspillet er at udvide mod vest og
lidt mod syd.
Kultur- g Fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde (ALT)
har ikke haft mulighed for at
stille op til interview, skrier
forvaltningen.
Havnebad droppet
Kultur- og Fritidsforvaltningen mente ellers i februar måned, at Sandkaj efterhånden

har fået karakter af et havnebad, og burde opgraderes. Politikerne vedtog 26. februar at
omdanne Badezonen Sandkaj
til Havnebadet Sandkaj.
Det skulle gøres ved at etablere net i bassinet, så det blev
mere børne- og familievenligt.
Desuden skulle der bygges
yderligere en landgangsbro, og
så skulle havnebadet have livredderbemanding fra kl. 10 til
18 i juni, juli og august måned.
Havnebad Sandkaj skulle åbne
1. juni 2020.
Forudsætningen for planen
var, at der kunne findes penge
til den under forhandlingerne
om de såkaldte overførselsmidler fra forrige års budget.
Og det lykkedes ikke.
Seks badezoner
Ved forhandlingerne om budgetmidlerne blev det i stedert
vedtaget, at der kun skal oprettes én ny badezone, ved
La Banchina på Refshaleøen.
Badezonerne Sandkaj og Sdr.
Refshale Bassin skal udvides.
De seks badezoner er fremover: Havnevigen, Halfdansgade, Kalvebod Bølge, Sandkaj, Sdr. Refshale Bassin og
Halvandet.

En badezone er et afgrænset
område i havnen, hvor man
må bade. Badning er på eget
ansvar, og der er ingen livredderopsyn. Badezonen er
afmærket med bøjer, flydespærrer, badestiger og redningsposter. Der er skiltet
med Badning tilladt.
Dyppezone
Som noget nyt vil kommunen
oprette en såkaldt mobil dyppezone ved Kalvebod Bølge.
Det er et nyt koncept som består af en mobil ponton, som
kan bruges som midlertidigt
badested til events.
I vinterhalvåret kan pontonerne placeres i en eksisterende
badezone til vinterbadning.
Kommune driver fortsat kun
tre rigtige havnebade – Islands Brygge, Fisketorvet og
Sluseholmen. Her er der soppebassin, omklædningsrum
og livreddere.

Sluseholmen Havnebad har soppebassin og livreddere i tårnet. Det får Nordhavn ikke i denne omgang.
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Kæmpe kunstmesse
på Tunnelfabrikken
• Den internationale kunstmesse Enter Art Fair afholdes
27.-30. august i København.
Dermed bliver Enter Art Fair

12. juni 2020

det første større internationale
kultur- og kunstevent efter coronakrisen. Bag Enter Art Fair
står arrangørerne bag Code
Art Fair i Bella Center. Menden nye messe er lagt i Tun-

nelfabrikken i Nordhavn, som
er ved at blive omdannet til
Danmarks største kulturhus.
Tunnelfabrikkens størrelse er
afgørende for, at kunstmessen
kan afvikles: Med sine 4.500

kvadratmeter er der tilstrækkelig plads til, at hygiejne- og
afstandskrav overholdes. Enter Art Fair adskiller sig fra
andre kunstmesser ved også
at tilbyde en virtuel udstilling.

Boremaskinen Inga skal lave ny kloakledning til Levantkaj
Tirsdag 25. maj fik en tonstung tunnelboremaskine navnet Inga, og den er nu i gang med at bore sig gennem jorden under Levantkaj.
• Ved Sundkrogsgade og Stubbeløbgade har HOFOR og M.J.
Eriksson bygget en skakt på 16
meter i diameter og 14 meters
dybde. Hernede ligger en kloakledning lavet ved håndgravning i årene 1937-1946. Men
med udbygningen af Nordhavn
er det nødvendigt at anlægge en
ny 750 meter lang 'tunneleret'
kloakledning ud på Levantkaj,
hvor der om få år skal bygges et
nyt boligområde. Når den nye
ledning er lagt, skal der også
etableres en pumpestation.
Inga døbte maskinen
25. maj skulle tunnelboremaskinen startes.
"Nu ligger maskinen helt klar, vi
mangler bare at få døbt hende.
HOFOR har en liste med stærke
kvindenavne, der har rødder
i vikingetiden. Vi er nået til
Inga, som betyder magtfuld, og
det ser vi gerne, hun er", sagde
Kirsten Toft, projektleder fra
HOFOR, da hun bød velkommen til navnedåben, som skulle

foretages af 11-årige Inga Friis,
der bor i Nordhavn og går i 4.
klasse på Østerbro-skolen Institut Sankt Joseph.
Hun havde sagt ja til at døbe
tunnelboremaskinen, men var
lidt nervøs for, om hun kunne
huske det hele. Men det gik helt
efter planen
"Jeg døber dig Inga. Held og lykke", råbte Inga Friis, og kastede
vand på navnesøsteren.
Få minutter efter blev der trykket på start, og Inga er nu i gang
med første etape af de 750 meter
i undergrunden.
Ved ikke hvad hun rammer
"Det er altid spændende at få
sendt tunnelboremaskinen afsted, for selvom vi er rigtig godt
forberedt, så kan man ikke vide
helt præcist, hvad hun støder på
i undergrunden. Men vi er glade for, at vi har Inga i stedet for
at skulle håndgrave tunnelen",
siger projektchef Jacob Møller
fra M.J. Eriksson.

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

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.
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Frank: Drop udledning helt
• Den den omstridte udledning af 290 millioner liter
spildevand i Øresund droppes
måske helt. I en pressemeddelelse udtaler HOFOR, at de

"håber" at de helt kan undgå
udledningen. Overborgmester i Københavns Kommune,
Frank Jensen (S), vil helt aflyse
den.
"Vi har kæmpet i årtier for at

opnå det lækre, rene badevand
i Københavns Havn, og det vil
vi kæmpe videre for - derfor
vil vi selvfølgelig undgå ethvert udspil, som vi selv har
kontrol over," udtaler han.

HOFOR er nu i gang med at
undersøge, om spildevandet
kan renses lokalt, og hvordan
selskabet kan transportere
spildevandet. HOFOR skal
bruge fem dage til at sikre og

undersøge
spildevandsledningen ved Trælastholmen i
Nordhavn, før et kontorhus
bygges her af AP Pension.
Det fremgår ikke, hvordan Københavns Kommune og HOF-

OR vil stoppe udledningen af
de øvrige omkring 7 milliarder liter spildevand, som årligt
ledes ud i Øressund, hver gang
der er skybrud og kloaksystemet overbelastes.

Elisa spidder Nordhavn med sine streger
De trofaste læsere har opdaget, at Nordhavn Avis har fået sin helt egen stribe. Bag striben står en italiener, som tegner sine frustrationer ud, når hun savner fællesarealer og noget grønt.
Af Marie Varming
• “Hej Seven, hvad laver de
sjove mænd derovre”
“De måler, om de kan klemme
en bygning mere ind.”
Seven er personificeringen af
et kritisk blik på Nordhavn,
og ordvekslingen stammer fra
den nye lille tegneserie Ninja
Seven, som er at finde i Nordhavn Avis.
Seven er inspireret af tegnerens egen datter på ni år og
tegnerens egne observationer i
Nordhavn. De er ikke ubetinget positive.
“Vi er flyttet hertil, fordi vi
var tiltrukket af en ny bydel
ved havet,” siger Elisa Petrolo,
som er 44 år og tegner af Ninja
Seven.
I de seneste seks år har familien boet i Dubai men i december 2018 flyttede hun og
hendes mand, som er dansker,
til Danmark. Men det gav ikke
nødvendigvis Elisa noget at
lave, når datteren hver dag er
afleveret på CIS. Elisa var oprindeligt danser og har turneret i hele verden med store
shows, inden hun gik backstage og blev kreativ medarbejder
i underholdningsbranchen.
“Men Covid har ikke gjort det
nemmere,” siger Elisa, som
dog stadig har sine kontakter
og indimellem har freelancejobs rundt omkring i verden.
Lodrette streger
Når hun er hjemme i Nordhavn, iagttager hun og tegner,
hvad hun ser.
"Jeg har aldrig været god til at
udtrykke mig i ord. Før udtrykte jeg mig i dans, og nu
er det tegning. Jeg ser verden i
figurer, og i denne bydel ser jeg
især lodrette linjer, der står alt
for tæt," siger hun og kigger sig
omkring på Gøteborg Plads,

hvor Nordhavn Avis har sat
hende i stævne.
Elisa kommer selv fra Milano,
og hun savner den italienske
evne til at skabe en stemningsfuld plads. ”Borgo medivale”
kalder Elisa det og leder efter
en passende oversættelse på
sin telefon, men alle, der har
rejst i Italien, ved, hvad hun
mener. Man tager en kirke,
lægger et torv udenom – gerne
med brosten - lader to-tre restauranter sætte borde og stole
på, planter et par træer, og så
har man det, man kan kalde
stemning i spandevis.
Det kan Elisa ikke finde i
Nordhavn, men faktisk er
det, hun savner endnu mere,
fællesområder og noget grønt
imellem husene.
"Afstanden mellem bygningerne er lidt…."
Elisa leder efter ordene, for
hun har heller ikke lyst til at
være for grov.
"Det crasher lidt med ideen
om at bygge et nyt dejligt område, der er børnevenligt. Det
er det jo ikke. Vi havde lovet
vores datter, at når vi flyttede
fra Dubai, var det slut med at
bo på en byggeplads. Haha!"
"I Dubai bygger man faktisk
parker og kunstige søer. Her
er intet. Man havde chancen
for at bygge en park, men
man greb den ikke. Jeg er for
eksempel overrasket over, at
man maser en biograf ind dér,"
siger hun og peger på den røde
bygning.
"Nu vil man bygge en 40 meter høj bygning på Redmolen,
men computertegninger lyver.
En tegning er én ting. Men
man ser ikke hvor meget skygge, sådan en bygning kaster."
"Man skulle tro, at danske arkitekter og designere, som er
så berømte for at integrere naturen i byggeri, havde ressour-

cerne til at bygge et nyt område med de her muligheder. I
stedet er der bygget huse med
kæmpestore vinduer, som vender ud mod andre huse med
kæmpestore vinduer. Men vi
savner områder med træer, og
områder, hvor man kan være
sammen. Shared spaces. Det
er spild af danske kompetencer, for danskerne er så gode til
for eksempel gårde, hvor der er
grill og legestativ til børnene.
Det har vi ikke i Italien."
Det man savner
Elisa er en verdensborger, og
hun savner ikke Milano som
sådan. Hun er faldet til i Danmark, selv om hun ikke regner
med at blive i Nordhavn mange år endnu.
"Folk er søde, og vi har lejet en
dejlig lejlighed, men hvis man
ser bort fra det, ligner det en
ghetto i Napoli fra 1970’erne."
Når frustrationerne bliver for
store, dukker Ninja Seven op
på papiret, og det fik Elisa til at
sende dem til Nordhavn Avis.
"Når man tegner, rammer
man et bredere publikum, og
jeg har aldrig været god med
ord," siger hun beskedent.

"Vi savner områder med træer, og områder, hvor man kan være sammen. Shared spaces. Det er spild af danske
kompetencer, for danskerne er så gode til for eksempel gårde, hvor der er grill og legestativ til børnene. Det har
vi ikke i Italien."

FÅ GRATIS LEVERING!
Vi kommer hjem til dig med dit yndlingskød
og færdigretter hver onsdag og fredag.

Gratis levering ved køb over 200,til jer i Nordhavn
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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

No. 253

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

Der er altid gode tilbud i webshoppen

gourmandiet.dk
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KORT NYT
for dansk og internationalt design, innovation og meget mere.
Normalt offentliggøres vinderne ved et stort anlagt awardshow,
men på grund af COVID-19 situationen var dagens begivenhed
et online arrangement. Her blev 15 priser uddelt i kategorier, der
spænder fra sundhed over ressourcebevidsthed til forbedring af
arbejdslivet og altså også kategorien ’Liveable Cities’.

Husspektakel med attrap-pistol
• Politiet rykkede 24. maj om aftenen ud til et husspektakel i en
lejlighed i det centrale Nordhavn. Her var der opstået en uoverensstemmelse mellem nogle personer i et drikkelag.
Nordhavn Avis erfarer fra anden side, at der var blevet truet med
et våben, men det viste sig at være en attrap. Politiet anholdt en
enkelt person for trusler, og vedkommende blev taget med på politistationen men senere løsladt, da der ikke var grundlag for en
varetægtsfængsling. Politiet efterforsker stadig sagen.

OLIOLI åbnet

Foto: Københavns Politi

• Restaurant OLIOLI er åbnet i på Göteborg Plads i Nordhavn.
Her kan man få Poké Bowls og Smoothie Bowls, og på åbningsdagen blev der langet 1037 bowls over disken. Åbningstiderne er
8.00 - 21.00 i hverdage og 09.00 - 21.00 i weekenderne. OLIOLI
betyder glæde på Hawaiiansk.

Betjent Martin stillede op

Flytning af S-tog station
stadig en mulighed

• Onsdag i denne uge stod politibetjent Martin og hans kolleger
klar til at svare på spørgsmål og tale med beboerne i Nordhavn.
Den mobile politistation var åben ved Sandkaj kl. 13-14 og kl.
17-18.
Området er et særligt opmærksomhedspunkt for politiet, fordi
mange mennesker ofte forsamles her i det gode vejr. Derfor indførte politiet tidligere på måneden et midlertidigt opholdsforbud
i området. I dag er området en advarselszone, hvilket betyder,
at politiet kan lukke området igen midlertidigt, hvis for mange
mennesker igen forsamles.
Martin fortæller, at der nu er færre mennesker og god afstand
mellem folk.
Martin er 'Din Betjent' på Østerbro og i Nordhavn, og er ofte i
dialog med beboerne og grundejerforeninger i Nordhavn.

• Metroselskabet vil gerne have flere til at bruge tunnellen mellem Nordhavn metrostation og viadukten ved Østbanegade. På
facebook gøres der reklame for en flotte tunnel med rullende fortov, det eneste af sin slags i metronettet i København.
Og så følger denne interessante information:
"Planen er, at S-togsperronen på et tidspunkt skal rykkes længere
mod nord, så gåafstanden bliver væsentlig kortere mellem S-tog
og metro."
Metroselskabet oplyser til Nordhavn Avis, at "Metroselskabet
har udført transfertunnelen ved Nordhavn ud fra en oprindelig
plan om, at Nordhavn S-togs-station skulle flyttes lidt længere
mod nord, så gåafstanden mellem de to stationer/perroner (S-tog
og Metro) mindskes. Metroselskabet har ikke ansvaret for flytningen af Nordhavn S-tog-station. Planerne for dette arbejde (og
tidshorisonten) må derfor stiles til de rette instanser."

Svendborggade skal føre ind til
det nye Østre Gasværk kvarter
• 12. juni starter arbejdet med at anlægge veje i det nye Østre
Gasværk kvarter, hvor der skal være boliger, plejecenter, skøjtehal og boldbaner. Fra medio september åbnes kvarteret ud til
Strandboulevarden og Svendborggade, hvor der skal laves lyskryds. Første etape af vejen skal være klar til åbningen af den nye
skøjtehal i begyndelsen af 2021. I en Etape 2 laves strækningen
nord for den nye skøjtehal frem til børnehaven Eventyrøen. Denne etape realiseres sammen med bl.a. aktivitetsringen rundt om
Østre Gasværksgrunden, og den nye legeplads i nordlige ende af
Svendborggade. Det skriver Østerbro Lokaludvalg.

Yume lukker
Spanske Fristelser genåbnet
Lüders vandt designpris
• 2. juni vandt Konditaget Lüders i Nordhavn den internationale
designpris, Danish Design Award i kategorien ’Liveable Cities’.
Juryen skriver om P-hus og Konditag Lüders:
Juryen består af 15 medlemmer, der er førende eksperter inden-

• Restaurant Spanske Fristelser på Sandkaj 19 åbende igen efter
Corona 9. juni kl. 12. Hvis du har plads og vil bringe nyheden så
vi kan få gang i butikken.
Vi er i fuld gang med at få fin justeret vores restaurant efter 3 mdr
lukning Pga You know who.
Vi åbner vores udendørs areal. Vi har masser af nye vine, samt et
nyt fadøl anlæg med nye spændende fynske humlebajsere '2 Go
or stay', tapas og fantastiske sandwich, Samt god kaffe," skriver
Stein og Morten fra Spanske Fristelser.

• "Vi har truffet den svære beslutning at lukke vores fine butik på
Århusgade 138A. YUME vil stadig eksistere online, og vi er pt på
udkig efter showroom/kontor, så helt væk er vi bestemt ikke;-)."
Sådan skriver Marie Engberg fra mode- og designbutikken
YUME torsdag på facebook.
Sammen med Händvark afholder Yume demosalg/lagersalg fredag 12. juni. Sidste åbningsdag for YUME vil være tirsdag 30.
juni
"Tusind tak for al jeres støtte op opbakning. Mange hilsner fra
alle os i YUME," slutter Marie Engberg sit opslag.

$


6XQGNDMWY1RUGKDYQ

/HMOLJKHGPHGDOWDQHU
'HQQHVPXNNHOHMOLJKHGHUEHOLJJHQGHLHMHQGRPPHQ&RSHQKDJHQ6TXDUHVRPHURSIºUWL
/HMOLJKHGHQEHVW§UDIHQWU«PHGJDUGHUREHSODGV)UDHQWU«HQIºUHVGXLQGLOHMOLJKHGHQV
RPGUHMQLQJVSXQNWQHPOLJGHWπRWWHNºNNHQDOUXP.ºNNHQHWKDUKYLGHHOHPHQWHURJKDUDOWKYDGPDQ
P§WWHºQVNHVLJDIK§UGHKYLGHYDUHU LQNO4XRRNHU XGJDQJWLOGHQPLQGVWHDIGHDOWDQHUVDPWJRG
VSLVHSODGVWLOSHUVRQHU)RUHQGHQDIUXPPHWHULQGUHWWHWRSKROGVVWXHRJGHUHUXGJDQJWLOGHQVWRUH
DOWDQ+HUXGRYHUEHVW§UOHMOLJKHGHQDIVWRUWO¨NNHUWEDGHY¨UHOVHXGIºUWLO¨NUHPDWHULDOHURJPHGVHSDUDW
EUXVHQLFKHRJYDVNHVºMOH6LGVWPHQLNNHPLQGVWVWRUWVRYHY¨UHOVHPHGVNDEVY¨J

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





Qu





$


)RUWNDMWY1RUGKDYQ

9KMºUQHOHMOLJKHGPHGDOWDQRJYDQGXGVLJW
/HMOLJKHGHQHUEHOLJJHQGHLHMHQGRPPHQ.URQOºEVKXVHWGHUVWRGNODUWLOLQGπ\WQLQJL
/HMOLJKHGHQEHVW§UDIHQWU«PHGLQGE\JJHWVNDENºNNHQIUD'HVLJQDGHUHUSODFHUHW
FHQWUDOWLOHMOLJKHGHQ.ºNNHQHWHUSUDNWLVNLQGUHWWHWVRPFHQWUDOWHOHPHQWLOHMOLJKHGHQ,
IRUO¨QJHOVHDINºNNHQHWHUOHMOLJKHGHQUXPPHOLJVWXHͱKYRUIUDPDQKDUXGJDQJWLOHQ
OHMOLJKHGHQVDOWDQHU+HUIUDKDUPDQGHQPHVWIDQWDVWLVNHXGVLJWXGRYHUYDQGHWRJ
KDYQHPLOMºHW+HUXGRYHUEHVW§UOHMOLJKHGHQDIPHJHWUXPPHOLJHVRYHY¨UHOVHU
/HMOLJKHGHQKDUHWVWRUWEDGHY¨UHOVHPHGEUXVHQLFKHRJYDVNHVºMOH

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





Qu





;NXºLJW

).)60).0-+,)(

&SPMKM2SVHLEZRW»KIV
/YRHIW»KIVINIVPINPMKLIHQIHQMRVYQ
FIPMKKIRHIM2SVHLEZR0INPMKLIHIRWOEP
KIVRILEZIIRKSHVYQJSVHIPMRKSKZ©VI
MRHŵ]XRMRKWOPEV
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


%RR7STLMI%RHIVWIR


;NXºLJW

;NXºLJW

).)60).0-+,)(

).)60).0-+,)(

/YRHIPIHIVIJXIVINIVFSPMKM2SVHLEZR
0INPMKLIHIRWOEPKIVRIZ©VIccMRHŵ]XRMRKWOPEV
(IRWOEPZ©VIQMRQSKLEZIKSHI
VYQQMRMQYQ
4VMWRMZIEYOV

/YRHIW»KIVPINPMKLIHM2SVHLEZRHIZMPKIVRI
LEZIIRPINPMKLIHL»NXSTTIQIHW]HZIRHX
EPXER
0INPMKLIHIRWOEPLEZIVYQLZSVEJHIIV
Z©VIPWIV
4VMWRMZIEYOV

/YRHIW»KIMRHŵ]XRMRKWOPEV
PINPMKLIHM2SVHLEZR

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR

;NXºLJW


%RR7STLMI%RHIVWIR


/YRHIW»KIVR]FSPMKM2SVHLEZR

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


%RR7STLMI%RHIVWIR


;NXºLJW

;NXºLJW

).)60).0-+,)(

).)60).0-+,)(

)NIVPINPMKLIH

/YRHIW»KIVFSPMKM2SVHLEZR
0INPMKLIHIRWOEPPMKKIT¨WEPIPPIVSZIV
0INPMKLIHIRWOEPLEZIEPXERXSVIKYP©VI
WSZIZ©VIPWIVWEQXWXYISKO»OOIREPVYQ IZX
O»OOIREPVYQSKWXYIMIX 
4VMWRMZIEYOV

4EVWSQF¨HIFSVM(ERQEVOSK-XEPMIRPIHIV
IJXIVFSPMKXMPHIIVM(ERQEVO(IFSVTXXMP
PINIM0]RKF]QIRZMPKIVRIŵ]XXIXMP
2SVHLEZRcc0INPMKLIHIRWOEPLEZIKSHI
WSZIZ©VIPWIVSKFEHIZ©VIPWIV(IVYHSZIV
WOEPHIVZ©VIQYPMKLIHJSVTEVOIVMRK
4VMWRMZIEYOV

/YRHIHIVPMKIIVŵ]XXIXLNIQXMP(ERQEVOSK
OMKKIVIJXIVIRZ©VIPWIWPINPMKLIHM
2SVHLEZR(IZMPMOOILEZIRSKIXLZSVHIV
PMKKIVIRL»NF]KRMRKSZIVJSVSKZMPKIVRIFS
L»NXSTTI
4VMWRMZIEYOV

/YRHIW»KIV)NIVPINPMKLIHM
2SVHLEZR

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


%RR7STLMI%RHIVWIR


/YRHIW»KIVMRHŵ]XRMRKWOPEVFSPMK
M2SVHLEZR

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


%RR7STLMI%RHIVWIR


/YRHIW»KIVFSPMKQIHZERHYHWMKX
M2SVHLEZR

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


%RR7STLMI%RHIVWIR


10/

KULTUR

KULTUR I BYEN

VI ANBEFALER

Af Elisabeth Frank-Rasmussen
Sejltur i Cisternerne
Under Søndermarken over for Frederiksberg Slot ligger Københavns mest spektakulære udstillingssted. Man går ned i et hul i
jorden, og for enden af trappen åbner der sig søjlehal bag søjlehal
i et oversvømmet univers. Her er tale om Cisternerne – et gammelt vandreservoir, der blev bygget i 1800-tallet efter en tid med
smittefare og koleraepidemier. I 1996, da København var europæisk kulturby, fik man den gode idé at bruge de tidligere cisterner som udstillingsrum. Hvert år danner de specielle og lidt
mystiske rum rammen for en kunstnerisk totalinstallation, der
er skabt specielt til stedet og de særlige klimatiske vilkår – koldt
og med høj luftfugtighed. Det bliver m.a.o. altid en udstilling,
der ikke blot inddrager synet men hele kroppen.
Den 2. juni åbnede dette års kunstinstallation af den argentinske
kunstner Tomás Saraceno. Det nedsivende vand danner et underjordisk hav, så man sejler igennem de mørke søjlegange, der
oplyses af Saracenos svævende glasværker og store sølvsfærer,
der spejler sig i vandet.
Jeg kan i hvert fald ikke vente med at få gummistøvlerne på og gå
ned i dybet til et poetisk og tankevækkende projekt.
Der skal bestilles billet på forhånd – og husk varmt tøj.
www.cisternerne.dk/dk/

Asta Olivia Nordenhof. (Foto: Albert Sanvig Madsen).

European Union Prize for Literature til dansk forfatter
Med sin roman ”Penge på lommen”, der er første del i et planlagt
syvbindsværk om brandkatastrofen på Scandinavian Star, som i
1990 kostede 159 mennesker livet, vinder forfatteren Asta Olivia
Nordenhof EU’s litteraturpris 2020.
Og det med god grund. Romanen handler ikke direkte om mordbranden, men om Maggie og Kurt, der aldrig har haft økonomisk
let gang på jorden, og som, da de endelig får ”penge på lommen”,
lader sig lokke til at investere i skibsbranchen – med efterfølgende konkurs som resultat. Gennem at skildre to liv, der har økonomisk underskud som deres livsbetingelse, kommer romanen
indirekte til at handle om de bagvedliggende, økonomiske
mekanismer, der i sidste ende fører frem til mordbranden på
Scandinavian Star. Fortælleren skildrer med eminent indføling
Maggies og Kurts barske liv – uden omklamrende ”forståelse”
og offergørelse men med dyb indlevelse i deres skæbner og karakterer – vi er simpelthen til stede som læsere.
Forfatteren kan opleves i Københavns Hovedbibliotekets 'Månedens forfatter'-arrangement live på Facebook 16. juni.

Kunst-cykelrute
Er man blandt de mange, der har måttet aflyse sin ferie i udlandet i år, kan man finde inspiration til sin ”hjemmeferie” i en
ny app fra Kunsthal Charlottenborg.
Når nu København er kendt som verdens bedste cykelby, hvorfor
så ikke lave en kunst-cykelrute, der fører til kunstoplevelser i det
offentlige rum skabt af samtidskunstnere.
Fælles for de udvalgte værker er, at de alle rummer en væsentlig
historie: Lige fra det første danske mindesmærke over Danmarks
kolonihistorie foran Vestindisk Pakhus ,og til monumentet i
Kastellet over Danmarks internationale indsats efter 1948. Men
også hvad man normalt vil betragte som bydesign, f.eks. Olafur
Eliassons Cirkelbro eller Eva Kochs skulpturelle legeredskaber
på den nyindrettede Sankt Annæ Plads.
Så fat cyklen og kør på kunstopdagelse i din hjemby – og hvis du
skal ud i landet, er der også kunstruter at hente i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Odense.
www.kunsthalcharlottenborg.dk

11.09 - 13.09
Østerbro X Nordhavn = ÅBEN Festival
11.-13. september opstår ÅBEN festivalen, der vil
styrke kulturliv og kultursamarbejde mellem Østerbro og Nordhavn.
Festivalen bliver skabt af kunstnere, institutioner
og virksomheder på Østerbro og i Nordhavn, som
ønsker at styrke sammenhængskraften mellem de
to bydele. Blandt aktørerne er Krudttønden, Villa
Kultur, Kulturcenter Kildevæld, ØsterGro, PB43 og
TUNNELFABRIKKEN.
"Vi vil gerne åbne Københavnernes øjne for alle de
gode kulturskaber og aktiviteter, der findes i de to
bydele og samtidig skabe grobund for, at flere kan
opstå. ÅBEN-navnet er valgt, for at festivalen kan
udforme sig i alle mulige retninger. ÅBEN er noget, vi skaber sammen og vi alle er med til at forme.
Festivalen er både en invitation til at være med som
deltager – og i særdeleshed, hvis man har lyst til at
engagere sig og blive aktiv," siger festivalleder Jesper
Koefoed-Melson.
Åben er støttet af By & Havn, Københavns Kommune/Kultur Ø, Østerbro Lokaludvalg og Sharing
Copenhagen.
Det endelige program er langt fra på plads. Men
festivalen vil bl.a. byde på sansegadehaver, pop-up
kunstsaloner i tomme butikslokaler og poesikoncerter.
Følg med på facebook: 'ÅBEN' eller www.åben.com.
Her kan man tilmelde sig som hhv. Aktør, Frivillig eller
Partner.

Foto: Jonas Koch
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Prins Henriks skulpturer
• Sideløbende med sit virke
som samler af skulpturer fra
Afrika og Asien, var Prins
Henrik også selv en ivrig
skulptør. På Bruun Rasmus-

12. juni 2020
sens Traditionelle Auktion 17.
juni udbydes nu en række af
hans værker, der står som en
hyldest til livet og fantasien.
På auktionen kan man byde på
i alt 19 skulpturer, der stammer

fra en dansk privatsamling og
er blevet erhvervet direkte fra
Prins Henrik.
"De udbudte værker vidner om
hans vidtfavnende ouevre, der
spænder over alt fra naturalis-

tiske skildringer af mennesker
over figurative fabeldyr til
stram abstraktion," siger Niels
Raben, leder af afdelingen for
moderne kunst hos Bruun
Rasmussen.

3

Klog rekonstruktion
af terrorangrebet i København

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Folk bliver væk fra biograferne

Kun 10-15 procent købte billet i Pinsen i forhold
til sidste år, skriver Filmmagasinet Ekko. Til
gengæld kan jeg med personlig erfaring fortælle,
at både restauranter og værtshuse er fyldt op. Så
kom nu ind i mørket, venner. Så kan I altid tage på
værtshuse bagefter. 			
/ah

Titel: Krudttønden. Instruktør: Ole Christian Madsen. Medvirkende: Nikolaj Coster-Waldau, Lars Brygmann, Albert
Arthur Amiryan, Adam Buschard. Varighed: 106 minutter.
Premiere: 5. marts. Kan lejes for 49 kroner på grandhjemmebio.dk/

Ole Christian Madsen viser sig fra sin bedste menneskelig side i hans følelsesladede og kloge skildring af terrorangrebet i
København 2015, hvor to uskyldige mennesker blev dræbt
• Det er en modig og meget
vellykket skildring af terrorangrebet på København 2015,
som filminstruktør Ole Christian Madsen har lavet. Han
er i forvejen manden bag flere
væsentlige, historisk værker,
som tager sig ud i København.
Han slog igennem med den
korte DR-serie Edderkoppen
om sortbørshandlen lige efter
2. Verdenskrig, han stod bag
den stilistiske Flammen og
Citronen om de to berømte
modstandsmænd under Krigen og endelig Steppeulven
om den unge digter, sanger og
beatnik Eik Skaløe, der døde
ved grænsen mellem Nepal og
Pakistan under et hippie trail
i 1968.
Denne gang beskæftiger han
sig med historie, som er bare
få år gammel. En 22-årig ung
mand, Omar Abdel Hamid
El-Hussein, angreb i 2015
en række deltagere til et arrangement om ytringsfrihed
i Krudttønden på Østerbro.
Han skød og dræbte filmmanden Finn Nørgaard og dræbte

senere dørmanden Dan Uzan,
der holdt vagt foran Københavns Synagoge i Indre By. En
tragisk hændelse, der på trods
af kritik om at gøre tragedie til
underholdning nu også bliver
formidlet i dansk filmhistorie.
Kontrovers er her nok af. Vi
følger fire personer i filmen.
De to ofre, gerningsmanden
og en betjent. Fælles for dem
er, at de alle kæmper med deres.
Vi følger freelanceren og
ytringsfrihedsforkæmperen
Finn Nørgaard, spillet overbevisende menneskeligt af Lars
Brygmann, der får sine ideer
stjålet af grådige tv-redaktioner, et aktuelt samfundsproblem i øvrigt, og bliver mere
og mere frustreret. I en essensiel scene går vreden udover
de politisk korrekt venner,
der med roterende rødvin i
hånden præsenterer de rigtige
holdninger om, at man skal
lade være med at kritisere islam. En både satirisk og følelsesladet scene, der giver min-

der om fransk nybølges fokus
på overklassen, og som også
bringer hans overbærende
kone i spil, Sonja Richter, der
i øvrigt vækker tåre ved mordet.
Vi følger også Dan Uzan,
spillet af debutaten Adam
Buschard, en mere ligefrem
og kærlig karakter, der dyrker
sport, når han ikke søger jobs
med sin cand.polit-uddannelse. Han oplever det ene afslag
efter det andet. Også fortolkningen af Omar, forløst af en
anden debutant, Albert Arthur Amiryan (Modigt med
to bærende debutanter, OC),
bliver skildret fornuftigt og
objektivt trods sine frygtelige
gerninger. Som en forskruet
mand med syge holdninger,
men uden at dømme yderligere end de kolde facts og tilsat
en menneskelig historie om
hans familie, vi også møder,
og som udfordrer ham.
Filmen er en hyldest til ofrene
ligesom Flammen & Citronen
var. Men hvor den film vandt

stort på stil, scenografi og kameraarbejde, skulle der være
arbejdet mere med karakterarbejdet, der var firkantet
skåret over en hårdkogt lommekrimi fra 40’erne. Den her
gang er Ole Christian Madsen
langt mere menneskelig.
Det er faktisk kun betjenten
Rico, på trods af en toppræstation fra Nikolaj Coster-Waldau, der skriver sig ind i en
skabelon. En midaldrende fraskilt betjent, der kæmper med
rygning, alkohol og kvinder
som taget ud af ethvert krimi.
Men det er i bund og grund
trygt nok.
Endelig får vi et levende storbyportræt af København med
Nørrebros neon som ramme
(Men 5C kørte altså ikke i
2015). Her følger vi karakterernes hverdag, indtil drabene
sætter punktum for liv. Det er
sørgeligt at følge. Og vigtigt at
huske.
Anders Højberg

Thomas Vinterbergs 'Druk'
er officielt en del af Cannes

Thomas Vinterbergs kommende film 'Druk' får
nu et offcielt Cannes-stempel som en del af hovedkonkurrecen. Dermed havde den været i spil til
Den Gyldne Palme, hvis festivalen da ikke var blevet aflyst. Nu er traileren også ude. Her kan man
se Mads Mikkelsen drikke sig ned. Han har følgeskab af Magnus Millang, Lars Ranthe og Thomas
Bo Larsen. Thomas Vinterberg er manden bag
succeserne 'Festen' og 'Jagten'.

Nye rødbedeboller på suppen

Af Louise Raaschou,
mor og skribent

En verdensomspændende sygdomskrise må da sætte sine spor. Forsøgte med nyt, åbent post-corvid sind
• Så åbnede vi, og alt er
- næsten - som før nedlukningen. I hvert fald her på
matriklen, hvor have, vinduer
og skabe allerede har glemt
min enestående isolationsindsats og lynhurtigt er faldet tilbage i den vanlige, præ-covid
tilstand: Uplejet, uigennemsigtige og uoverskuelige. Tydeligvis har de intet lært af
den kæmpe krise, vi kæmpede
sammen; selv burde jeg nok
have høstet større eftertænksomhed. Faktisk har jeg det
lidt skidt med, at social underholdning var mit primære
fokus i forhold til genåbningen, for man vil jo gerne være
mere sofistikeret end græs og
IKEA-komponenter.
Besluttede mig derfor at gøre
som samfundet og genåbne;
ikke skabene, men min horisont. Der findes nemlig en
verden derude med madvaner, fritidsinteresser, spirituelle retninger, alle mulige
tiltag, som er mig dybt fremmede. Men intet kan vel være
mere syret, end de sidste par
måneder, var min tanke, da
jeg åbnede sind og browser og
gjorde klar til at blive et større
og mere favnende menneske.
Og se nu bare der: Man kan
sørme gå til Stand Up Paddle
(SUP) yoga! Ikke alene bal-

ancerer man på et bræt ude
i havet, (i sig selv en helt ny,
outdoorsie oplevelse for mig),
man får samtidig velvære
og harmoni fra Den Stående
Bjergstilling og Hunden Med
Hovedet Nedad, for nu bare at
nævne enkelte stillinger i den
ældgamle, indiske tradition.
Hvis dén kombi af frisk luft,
balanceøvelser, muligheden
for at sluge en masse saltvand,
yoga og ydmygelse, ikke er at
træde ud af sin tryghedszone,
ja, så ved jeg snart ikke.
Og det kræver absolut ingen
forudsætninger! Selv hvis man
aldrig har stået på et SUP bræt
i sit liv og aldrig har dyrket
andre yogahilsener end at vinke, kan man sagtens deltage,
hvilket lyder helt plausibelt.
Overvejede at melde mig en
dag, hvor man ikke kan komme i vandet på grund af vejret.
Der rykker man nemlig yoga
og bræt ind på land, hvilket
jo eliminerer vanskelighederne ganske betragteligt; dog
ikke vanskeligheden ved at se
formålet med at stå på et waterboard og lave yoga. På land.
(Åbent sind, åbent sind.)
Der måtte være nye horisonter, noget lidt mere nede
på jorden, som ikke krævede
balanceøvelser i det offentlige
rum, mente jeg og klikkede
videre til veganermad. Ja, ja,

now we’re talking. Jeg skulle
da nok kunne rode nogle sorte
bønner og lidt tang sammen
i en wok, hvor svært kan det
være, hvis man kan læse en
opskrift? Kikærtebøffer, linsefrikadeller, bønne-svampepølser, uhm og uhm og uhm.
Hvem har brug for grillet laks,
rib-eye eller røræg? (Forsøgte
jeg, fordi opskrifterne lød ok,
og billederne af retterne så
faktisk lækre ud, og jeg havde
åbent sind, åbent sind.) Ved
nærmere research lærte jeg, at
det, der gør en veganer, er alt
spiseligt, man putter i munden.
Kunne med det samme forstå,
at den store pose Malaco med
de gode vingummier var fy på
grund af gelantinen, at min
yndling fra Marabou, (Strawberry Cheesecake), var direkte
kættersk, og at flødekartofler
i fremtiden skulle laves med
havremælk. Lukkede sind
med det samme.
Måske man skulle mere over
i den spirituelle genre. Så vidt
jeg vidste, ville det hverken
kræve balanceøvelser i det offentlige rum eller afsværgelse
af al, gastronomisk nydelse;
der kunne vel højst blive
tale om lidt brummen med
lukkede øjne. (Helt ok, sind
var åbent for business.)
Røg ind på et site om en form
for kosmologi. Gjorde virkelig

mit bedste for at forstå denne
form for kosmologi. Sprang
i første omgang ordet ’kosmologi’ over i forståelsen,
da jeg ellers ikke var nået videre i teksten. Jeg kunne dog
forstå, at målet med hele vores
eksistens er at opnå en form
for åndelig renhed, frihed og
helhed, som det var blevet
formuleret af en gammel vis
kvinde i Himalaya for omkring ti-tusinde år siden - og
som nu blev videregivet til mig
på min browser.
Der var nogle kurser, man
kunne melde sig til, og selv om
det var ret uforståeligt, hvad
man egentlig var på kursus
i, så virkede det til gengæld
ganske harmløst. Indtil jeg
fik opfanget ordene ’cirkeldans’, ’fælles trommehealing’
og ’bækkenøvelser på klippe.’
Kommer. Aldrig. Til. At. Ske.

heller ikke til så meget med
brætspillende nedlukningsnærvær med poderne.)
Jeg kommer virkelig til kort,
når samtaler i fremtiden falder
på alt det, man lærte om livet
og sig selv, ”dengang under
Den Store Coronakrise.” Hvad
skal jeg svare, den dag mine
sønner spørger, hvordan den
påvirkede mig?
”Jo, nu skal I bare høre,
drenge. Jeg opdagede præcis,

hvor helt utrolig glad jeg er for
Marabou chokoladen Strawberry Cheesecake. Og hvis
jeg skal dybere derind, hvor
det virkelig tæller, så fandt jeg
også ud af, at jeg foretrækker
hvidvin frem for rødvin.”
Arj, men altså, det går sgudda
ikke, må på youtube med det
samme og finde relevante
læringsvideoer: Som det absolut mindste må jeg kunne vise
sønner min cirkeldans.

Jeg græmmes i skrivende
stund over min manglende
åbenhed. Og over at jeg tilsyneladende er ligeså kompleks,
udviklingsparat og dyb som et
søpindsvin.
Det er en ret ærgerlig selverkendelse, for så har jeg jo intet
taget med mig fra de sidste
måneder; ikke engang græssets skarpt klippede kanter
eller ordenen i skabene, har
jeg beholdt. (Og som alle,
der kender mig, ved, blev det

Ét spisebord til alle
livets særlige øjeblikke
Et spisebord er mere end bare et møbel.
Det er familiens samlingspunkt i en travl hverdag.
Det er her dagens oplevelser gengives, måltiderne nydes,
praktiske opgaver laves og festlige sammenkomster mødes.
Kort sagt: Det er her, livet leves.
Hos Green Square har vi et stort udvalg af spiseborde,
der ikke blot samler familien, men også samler trådende
i din indretning.
Vi hylder detaljen, det uovertrufne håndværk og det
vovede design. Det har vi gjort i mere end 40 år.
Kom ind i vores showroom og find et
spisebord, der giver dit hjem særpræg.
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