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Gangtunnellen under Kalkbrænderihavnsvej forbinder nu Østerbro og Nordhavn. Endda med rullefortov. Og der er god plads i disse dage. Læs mere side 2.

Nyfødt i Nordhavn

/5 Er vild med at bo her

/4 Er du kaffetørstig

og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?
Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.
Vi glæder os til at se dig!

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk

KÆRE BORGER
Tak fordi du følger myndighedernes anvisninger for at
mindske spredningen af Covid-19. Det har vi brug for,
at du fortsat gør.
Så bliv hjemme, og hold afstand hvis du skal ud.
Og ring til os, hvis du oplever problemer i dit
nærområde.
Venlig hilsen
Nærpolitiet i Nordøst,
Kontakt os via Din Betjent-ordningen. Ring 114.

KØBENHAVNS
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LOKALE
NYHEDER
SÅ KOM METROEN - stilfærdigt - til Nordhavn
Der var hverken fest, flag, udskænkning eller majestæt, da metroen til Nordhavn og Orientkaj åbnede i lørdags 28. marts 2020. Men der var metro.
Af Marie Varming
• Lørdag 28. marts klokken
10.00 præcist kørte metroen
første gang fra Orientkaj til
Nordhavn. Der var kun en
lille håndfuld passagerer og et
par metromedarbejdere med,
for Metroselskabet havde på
grund af Corona-faren ikke
villet afsløre, hvornår første
tur ville finde sted. Men et par
metroentusiaster havde gættet
tidspunktet, så de kunne være
de første til at suse gennem de
nye tunnelrør i Nordhavn.
En af de første passagerer var
seks uger gamle Fiona og hendes forældre, Fabiola Christensen og Lars Skriver.
"Vi bor kun et par hundrede
meter fra stationen ved Orientkaj, så vi kommer til at
bruge metroen meget," siger
Lars Skriver, som arbejder på
Københavns Universitet og er

vant til at tage bilen på arbejde.
Metroselsskabet regner med, at
der i 2025 vil være 9000 påstigende passagerer på hver af de
to nye stationer; Nordhavn Station og Orientkaj Station. Det
tager syv minutter at køre fra
Orientkaj til Kongens Nytorv.
Linjen forlænges i 2024, når
Sydhavnslinjen åbner, ligesom
den også forlænges efter Orientkaj, når Nordhavn udvikles.
Metrolinjen M4 kører lige nu
via Østerport, Marmorkirken,
Kongens Nytorv, Gammel
Strand, Rådhuspladsen frem til
København H.
Med M4 bliver frekvensen af
afgange dobbelt så høj mellem Østerport og København
H. I myldretiden vil der være
afgang i hver retning hvert
halvandet minut.
Nordhavn og Orientkaj vil
betjene cirka fem mio. passagerer om året i 2025.

Fabiola Christensen og seks uger
gamle Fiona bor kun et par hundrede meter fra stationen ved
Orientkaj, så de kommer til at
bruge metroen meget.
Metrostation Nordhavn får også stor betydning som adgangsvej til
Østerbro. Den nye gangtunnel med rullende foretov leder lige op til
Østbanegade og Århusgade på Østerbrosiden. Der er både trappe og
elevator i begge ender.

Frederik: "Jeg skal køre ind til
byen, for det bliver meget lettere
nu, hvor man kan komme ind til
Kongens Nytorv på fem minutter. Det bliver en omvæltning.
Min kone får især gavn af det, for
hun arbejder på Trianglen, og så
er metroen jo god at have på en
regnvejrsdag."

Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
+45 31 15 30 40
kontakt@nordhavn-avis.dk
Nordhavn Avis
www.nordhavn-avis.dk
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Sophia: "Jeg skal bruge den til at
komme nemmere til og fra byen,
når jeg skal på cafe med mine
veninder eller shoppe. Jeg kan
også bruge den, når jeg skal til
lufthavnen. I det hele taget bliver
det nemmere i stedet for at skulle
tage S-toget. Jeg er overrasket
over, at de fik gjort metroen færdig allerede nu, for jeg har ventet
på den, siden jeg gik i 2.g for over
tre år siden."

Udgivelsesdage 2020

uge 14 2020
Address 		
Telephone 		
Email 		
Facebook 		
Web		

Frank: "Jeg skal bruge den, når
jeg skal ind til Rådhuspladsen,
hvor mit hårtransplantationsfirma ligger. Normalt tager jeg
min scooter, men nogle gange når
jeg skal mødes med mine venner,
er det nemmere at tage metroen.
Men de bliver ikke hver dag, jeg
tager metroen, selv om vi har ventet længe på den."
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Sundkrogsgade skal
være 4-sporet
• Sundkrogsgade skal være
en 4-sporet vej. Det mener et
flertal i Borgerrepræsentationen, som i sidste uge vedtog

den nye lokalplan for Svanemølleholmen. Her skal der
bygges kontordomiciler på
Kalkbrænderiløbskaj, og i den
forbindelse skal Sundkrogsgade udvides. Flere partier støt-

tede en to-sporet løsning, men
Dansk Folkeparti blev tungen
på vægtskålen, og stemte for
den firesporede løsning.
"Vi er bange for, at det vil bryde trafikalt sammen, hvis der

kun er to spor,« siger Finn Rudaizky (DF) til minby.dk.
Østerbro Lokaludvalg frygter
at firesporet trafik på vejen
vil skabe endnu flere trafikale
problemer i krydset ved Vor-

dingborggade og Kalkbrænderihavnsvej.
Kommunen vil gennemføre en
trafikanalyse af vejene ind og
ud af Nordhavn, så snart det
nye kryds Århusgade/Kalk-

brænderihavnsvej er færdigt.
Læs på www.nordhavn-avis:
'Lokalplan for Svanemølleholmen sendes i høring'

"Herude tager mennesker ansvar for mennesker"
For et par måneder siden flyttede Henriette Divert til Nordhavn midlertidigt og ved et tilfælde.
Nu har hun besluttet sig for at blive, for i Nordhavn tager man ansvar for hinanden, hilser og smider en tom flaske til genbrug.
Af Marie Varming

drøm."

• For et par måneder siden boede Henriette Divert i et område, hvor man kom hinanden
ved, holdt fælles arrangementer og elskede sit hjørne af
verden. Så skulle hun flytte, og
mens hun ledte efter det næste
sted at slå sig ned, flyttede hun
til Sandkaj – rent midlertidigt.
Nu har hun besluttet sig for at
blive boende, for her kommer
man hinanden ved, holder
fælles arrangementer og elsker
sit hjørne af verden.

At hilse på hinanden
Henriette Divert boede i sine
unge år i Minneapolis, hvor
hun læste kulturmødestudier.
Siden prøvede hun at blive
skuffet over en by.
"I USA hilser man på hinanden selv i en storby som Minneapolis. Det var ikke fedt at
vende hjem til København,
hvor du kan løbe rundt om søerne, og nærmest mærke hinandens sved uden at så meget
som at få øjenkontakt."
København i 1990’erne skuffede hende. Det gjorde Nordhavn 30 år senere ikke.
Henriette Divert er 50 år og er
selvstændig inden for direktionsudvikling.
Til dagligt har hun travlt, men
Corona-isolationen har givet
hende tid til at tænke over,
hvordan hun kunne falde så
hårdt for et nyt område, hun
kun kendte så lidt til.
"Prøv selv at tænke på de byer
i verden, du holder mest af. Er
det ikke dem, hvor man oplever kærlighed mellem indbyggerne? Jeg sad engang på
en parisisk café en morgen.
På den anden side af gaden
sad en hjemløs. Pludselig kom
der en dame ud af en opgang
og gik hen og gav ham en kop
kaffe og en sandwich. Det var
tydeligt, at hun gjorde det
hver eneste morgen. Dét er
kærlighed. Modsætningen er
et københavnsk S-tog, hvor
vi aldrig kigger på hinanden.
Jeg gør mig altid umage for at
tale med turisterne, for jeg kan
ikke holde ud, hvis de vender
tilbage til deres lande og siger,
at danskerne er lukkede og introverte."

Samler gerne en tom flaske
op
Nordhavn Avis finder hende
på terrassen foran stuelejligheden. Her sidder 50-årige
Henriette badet i solskin. Her
har hun det, hun regner med,
er verdens bedste Coronaisolation. Hun har sin laptop,
telefon, kaffe, vand, en pude i
ryggen og Paul Austers ”Samtaler med fremmede”. Hun
har intet at klage over – tværtimod.
"Mit hus i Svanemøllekvarteret blev solgt ret hurtigt, så jeg
skulle finde noget andet i en
fart. Derfor lejede jeg denne
her lejlighed, siger hun og peger ind i lejligheden, hvor hendes to hjemmeboende teenagesønner også nyder dagene
hjemme."
"Den første morgen jeg vågnede op her, så jeg en kvinde
med høretelefoner i ørerne og
en gribetang, som samlede
skrald op, og jeg tænkte: ”Sikke en kærlighed at have til sit
område”.
Nu er jeg selv hende, der tager
en tom rødvinsflaske med ind,
hvis jeg ser, at nogen har glemt
den derude, siger hun og peger ud på træmolen, som om
få måneder bliver indtaget af
unge, glade og måske lidt støjende mennesker."
Det skræmmer hende ikke.
Havet og luksus
Allerede efter to nætter i sin
Nordhavn-lejlighed, besluttede Henriette sig for at blive
her.
"Alene det at se havet ændre
farver, kaste sig i bølgerne og
gå i sauna bagefter. Det er luksus."
Hun ved godt, at andre i Nordhavn er blevet skuffede over
det, de er flyttet ud til, men
ikke Henriette.
"Det handler om hvilke forventninger, du havde til at
starte med. Jeg havde ingen,
for jeg troede jo ikke, jeg skulle bo her. Andre er blevet skuffede, hvis de har haft en anden

Mange nationaliteter
Om aftenen skifter FN-byen
over for Henriettes lejlighed
karakter, og hun elsker at følge
med i – og fotografere – bygningens forvandling. Men hun
elsker også, at det er den bygnings fortjeneste, at der er så
mange nationaliteter i Nordhavn, og at de alle fungerer
som ambassadører for gode
idealer, når de rejser hjem igen

en dag.
Allerede den første aften,
Henriette kunne kalde sig beboer i Nordhavn, var der beboermøde i hendes hus. Her
oplevede hun, hvordan mange
forskellige nationaliteter forsamlede sig, og nogle skulle
have forklaret dansk beboerdemokrati først.
"Da jeg kom herud, havde jeg
taget alt for mange møbler
med, men så kørte jeg ned på
genbrugsstationen med noget af det, og inden jeg havde
sat det ind, kom der nogen og
spurgte, om de måtte tage min
reol. Tænk på alle de FN-medarbejdere, der taget de idealer
med sig ud i verden. Om et par
måneder flytter min egyptiske
nabo videre til Schweiz, og
så tager hun det med sig, at i
Nordhavn i Danmark sorterer
man sit skrald."
Menneskers værdi
"Hvis man ser et barn, der
græder, hjælper man lige forældrene ved at aflede barnets
opmærksomhed. Når du går
til bageren om morgenen,
genkender de dig og ved, hvilket surdejsbrød, du skal have.
Nede i Netto minder de mig
om det, hvis jeg glemmer at
købe sodavand til mine sønner. Det er det stik modsatte
af, hvad jeg oplevede, da jeg
vendte tilbage til København
for 30 år siden til en urban
suppe, hvor man ikke kender hinanden – eller bare lader som om, man ikke gør. I
Nordhavn er alt nyt, og alle
tager et medansvar.
"Jo, jeg savner træer og græs
herude, men når alt kommer
til alt, er det mennesker, der
skaber værdi for mennesker.
For få generationer siden boede vi alle sammen på landet,
og hvis vi i dag skal trives i
byen, skal vi give hinanden
den omsorg, vi gjorde, dengang vi boede på landet."
"Det er ligesom Paul Auster
siger det," siger hun og klapper på bogens omslag; "Smil,
snak med folk og tag ansvar
for hvor du bor og hjælp en
hjemløs."

At være Nordhavner:
På www.nordhavn-avis.dk kan De finde flere interviews og artikler med
mennesker som lever i Nordhavn. Blandt andre:
"Min kæde hopper fuldstændig af " (Emilia van Hauen)
De andres liv (Else Togo Trust)
De har set Nordhavns forvandling fra første række ( Jytte Loehr og
Jean-Marc Lafon)
Hans Egedes nye præst vil have Nordhavn tættere på (Lars Obel).

"Jo, jeg savner træer og græs herude, men når alt kommer til alt, er det mennesker, der skaber værdi for
mennesker. For få generationer siden boede vi alle sammen på landet, og hvis vi i dag skal trives i byen, skal
vi give hinanden den omsorg, vi gjorde, dengang vi boede på landet."
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Flyt Lynetteholmen
• Lynetteholmen kommer til at
ligge midt i den dybe sejlrende
Kongedybet, og vil spærre
for byens udsyn til havet. Det
mener arkitekt Dan Hasløv

fra Hasløv & Kjærsgaard Arlteltfirma. I en kommentar på
Magasinet KBH skriver han
bl.a., at vandområdet har store
kvaliteter. Her ligger havnens
vigtigste sejlrende Kongedy-

bet, og vandet giver en smuk
og fri sammenhæng mellem
Øresund og middelalderbyen.
Og sikringen af København
imod ekstemt højvande kan
gøres på andre og enklere

måder. Dan Hasløv foreslår
at man i stedet udvikler en
by omkring Middelgrunden,
længere ude i vandet.
www.magasinetkbh.dk

Påskelammene er kommet til Nordhavn
Ude på Nordhavnstippen bor en lille koloni af får, og får får som bekendt lam.
• Så blev det alligevel påske i
Nordhavn. De tre får, som går
ude på Nordhavnstippen, har
fået tre lam i marts.
Det er KMC Nordhavn, der
passer de får, der går på Tippen, og det gør de af to grunde:
"For det første skal fårene afgræsse området, for den grønbrogede tudse bedst lide lavt
græs, og den bor derude. For
det andet skaber får liv i Nordhavn. Der kommer mange og
går tur derude, og så der det
altid sjovt med dyr," siger Jens
Nejrup, som er enhedschef
i Københavns Miljø Center,
KMC.
Fylder Nordhavn op med jord
KMC er en enhed i Københavns Kommune, som for gode
penge modtager forurenet jord
fra hele hovedstadsområdet. Al
jord, der graves ud – som for
eksempel fra metroen – køres
ud til Nordhavn og sorteres
som enten forurenet eller ikkeforurenet jord. Den forurenede
jord, som oftest er forurenet af
tjære, bly eller andre tungmetaller, lægges i et bad, og det
tager mellem 100 og 1000 år,
før jorden kan betragtes som
ren. Sammen med den rene
jord udfyldes Nordhavn til at
fylde mere, og faktisk bliver
København én procent større
af det arbejde, KMC og de an-

dre på Tippen laver.
Tager sig gerne af fårene
Der er et stykke vej fra at rense
forurenet jord til at passe får,
og Jens Nejrup og hans kolleger er langt fra dyrepassere. Jens
Nejrup er derimod miljøplanlægger, men han tager sig også
gerne af fårene.
"Jeg ser meget bredt på, hvordan vi kan give noget til borgerne. Jeg gør både byen større
og giver dem dyreliv," forklarer
Jens Nejrup med et smil.
Der er altid en på arbejde hos
KMC, som har ansvaret for, at
fårene har det godt, og de skal
ofte også have kraftfoder som
supplement til det græs, de selv
kan finde på Tippen. KMC har
også kontakt til en dyrlæge,
hvis der skulle blive behov for
det.
Får på prøve
I nogle perioder har KMC passet helt op til 20 får – det var
blandt andet i de år, hvor KMC
havde et stort jordbehandlingsanlæg på Kalvebod Fælled på
Amager.
"Den seneste vinter har vi ikke
haft får, men så tænkte vi, at vi
ville prøve igen. Så må vi se til
efteråret hvor mange, vi skal
beholde, og hvor mange, der
skal slagtes."
Lige nu kan KMC’s folk og

besøgende på Tippen nyde
synet af tre små lam. Det første
kom cirka 20. marts, og siden
er der kommet to til. Man er
meget velkommen til at kigge
forbi, men KMC beder alle
huske at have hunde i snor.
"Vi er glade for, at borgerne
gerne vil gå tur herude og se
lammene. Det er også ofte
borgerne, der reagerer, hvis de
er bekymrede for fårene, eller
hvis der er kommet lam, men
vi ser også enkelte borgere, der

lufter hund uden snor, og det
kan være fatalt for de små lam,"
advarer Jens Nejrup.
Han og de andre i KMC har
ikke for vane at navngive
fårene på Tippen, men det får,
der kom først i år, skal nu nok
alligevel døbes.
"Vi overvejer at kalde det Corona," griner Jens Nejrup.
Større naturområde på vej
Fårene kan meget vel blive til
flere i fremtiden. I januar ved-

tog Københavns Kommune en
ny kommuneplan, som betyder
at Nordhavnstippen bevares og
udvides med 28 hektar på en
del af de nye jordopfyldte områder. Nordhavnstippen rummer krat, to søer og et dyreliv
med bl.a. får, gæs, svaner, fiskehejrer, forskellige ænder og
trækfugle.
Metroens nuværende linieføring på Ydre Nordhavn går
lige igennem Nordhavnstippen, så med beslutningen skal

der laves en ny strukturplan for
Ydre Nordhavn, hvor bl.a. linjeføring for den sidste etape af
metroen ændres. Jordopfyldningen af Nordhavn skal efter
planen være afsluttet i 2021.
Den østlige del af det opfyldte
område skal huse en ny containerterminal, som flyttes væk
fra Levantkaj.
Læs mere om Nordhavnstippen
på www.nordhavn-avis.dk.

"Vi er glade for, at borgerne gerne
vil gå tur herude og se lammene.
Det er også ofte borgerne, der reagerer, hvis de er bekymrede for
fårene, men vi ser også enkelte
borgere, der lufter hund uden
snor, og det kan være fatalt for de
små lam," advarer Jens Nejrup.

KMCs anlæg i Nordhavn, hvor de mange lastbiler med jord modtages. Hjørnet af Nordhavnstippen ses ude
til højre i billedet. Øverst ses Tunnelfabrikken. Fotos: Martin Nielsen og KMC.

Nordhavnstippen rummer krat, to søer og et dyreliv med bl.a. får, gæs, svaner, fiskehejrer, forskellige ænder
og trækfugle. Fotos: Martin Nielsen og KMC.
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med Nordhavn, hvor han ser muligheder for at leve op til områdets idealer om bæredygtighed.
"Området tiltaler mig, og vi kan leve op til værdierne om kvalitet og bæredygtighed, og gøre noget
særligt for kunderne," siger apotekeren.
Hos Nordhavn Apotek kan man hente sin medicin døgnet rundt. Hvis man bestiller den online i
dagtimerne, pakker apotekets personale medicinen og sætter den i en pakkeboks i apotekets indgangsparti, og her kan man låse sig ind med en kode, som man modtager på sms.
Oprindeligt skulle apoteket have ligget i Orienten på den anden side af Århusgade, men da et større
lokale blev ledigt, slog Vural Kocak til. Det giver ham nemlig nogle helt andre muligheder.
"Vi får blandt andet plads til hudplejeserier, som man også kan prøve, ligesom vi har et vaccinationsrum", siger Vural Kocak.
Her bliver der mulighed for at få en influenzavaccination, når det er sæson for det, ligesom man
kan få rejsevaccinationer, når muligheden for at rejse ud af landet kommer igen.

Fyldte skraldespande - og nye

Stille åbning for apotek med selvbetjening
• Nordhavn fik i lørdags 28. marts 2020 sit helt eget apotek. Men det var primært en enkelt vare,
som kunderne var ude efter. Der er rigtig god plads, der er en håndvask og spejl, hvor man kan
prøve de forskellige hudplejeprodukter, og så er der dedikerede medarbejdere. Men da Nordhavn
Apotek åbnede i lørdags, ville kunderne bare gerne vide en ting: Har I håndsprit?
Spørgsmålet gik igen ved kassen, og heldigvis kunne apotekets medarbejdere glæde kunderne med,
at der faktisk var et lille parti håndsprit til salg i disse Corona-tider.
Apotekeren er Vural Kocak, som også driver apoteker i Farum og Lynge. Nu prøver han kræfter

Håndcreme til tør hud

• GFS Nordhavn oplyser at kombinationen af
solskin og mange på gåtur har givet fyldte skraldespande, særligt i weekenden langs Sandkaj
Brygge. Grundejerforeningen i Århusgadekvarteret har derfor aftalt med driftsmedarbejderne i
By & Havn, at de fortsætter med at tømme skraldespande fem gange ugeligt, trods den nuværende coronasituation.
By & Havn følger myndighedernes anvisninger i
forbindelse med COVID-19 situationen. Derfor
er en stor del af medarbejderne sendt hjem, men
der opretholdes et nødberedskab.
"Vi henstiller derfor til, at vi alle hjælper hinanden i denne tid. Vi beder derfor om, at alle tager
ansvar og smider skrald i de spande, hvor der er
plads," skriver GFS Nordhavn.
Nogle af de nye og større skraldespande er nu opstillet i området. De skal på sigt skal erstatte de

Hos os kan du afhente
din medicin og andre apotekervarer 24/7.
Bestil og betal på
www.nordhavnapotek.dk

Til
skadet
hud

SPAR

Du får en sms kode når din ordre er klar til
afhentning i vores egen afhentningsautomat.
Vi behandler din ordre indenfor
1 time i vores åbningstid.

MINIMUM

20%
Tør hud
Lipikar Håndcreme
50 ml

Skadet hud
Cicaplast Håndcreme
50 ml

Nordhavn Apotek. Århusgade 134A. Telefon 42903232.
Åbningstid Mandag-fredag 09.30-18.00. Lørdag 09.30-16.00.
www.nordhavnapotek.dk
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små runde modeller. Den nye model giver mulighed for at der kan kildesorteres, den har indbygget
askebæger og den kan modtage pizzabakker. I første omgang er der blevet placeret fire på Göteborg
Plads, fire ved Gittervej, en på Sandkaj og en ved Legehavet. Bestyrelsen for G/F Århusgadekvarteret vil i samarbejde med By & Havn evaluere brugen af den nye model og planlægge fremtidige
placeringer.

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

Snart metro direkte til ny busterminal

Gratis levering ved køb over 200,til jer i Nordhavn

• Snart kan De tage Nordhavnsmetroen direkte til en ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station.
Busterminalen åbner i 2022, og i 2024 åbner der også en ny metrostation på M4 metrolinien tæt på
busterminalen.
Der har længe været kaos omkring fjernbussernes holdepladser, især på Ingerslevsgade ved DGI
Byen. Nu har t folketingsflertal indgået en ny aftale om den kollektive trafik, der bl.a. afsætter 20
mio. kroner til den nye fjernbusterminal. Busterminalen placeres mellem baneterrænet og Carsten
Niebuhrs Gade. Den nye busterminal skal samle og betjene de ca. 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer, og kommer til at koste 80 millioner kroner. Københavns Kommune har afsat 40 mio. kroner. Yderligere 20 mio. kroner skal findes ved brugerbetaling fra busselskaberne.
Terminalen skal på et hverdagsdøgn kunne servicere ca. 195 busser. Der anlægges 15 busholdepladser samt taxaholdepladser, Kys & Kør-zone, 200 cykelparkeringspladser, elevator til Dybbølsbro, samt handicapparkeringspladser. Ved terminalbygningen bliver der ventefaciliteter, toilet og
mulighed for en kiosk.

Dagens ret 60,Dagens salat 25,Glasfærdigretter med lang holdbarhed fra 99,Kødpakke til 1 person 220,Hakket øko okse og gris 109,- pr. kg
Påskefrokost 150,- (min. 5 pers.)
Vi har også vegetarretter.
Der er altid gode tilbud i webshoppen
gourmandiet.dk
Butikken er åben tirsdag til lørdag.
Helligdagene i påsken er lukket.
Levering i påsken er onsdag og lørdag.
Rosenvængets Allé 7 – Østerbro – 39271000

VI PASSER PÅ NORDHAVN
I By & Havn følger vi naturligvis myndighedernes anvisninger, og mange
af selskabets medarbejdere arbejder hjemmefra. Dog fastholder vi
alle driftsfunktioner, som er nødvendige og kritiske for Nordhavn.
Det betyder, at der fortsat bliver hentet affald, gjort rent
i p-husene osv., ligesom du naturligvis stadig kan
komme i kontakt med os, hvis du har tips,
ros, ris eller spørgsmål.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål, er der hjælp at hente
på Nordhavns hjemmeside. Vi har oprettet en
sektion på ’Spørg Britta’ siden med svar på
spørgsmål, vi ofte får. Her kan du også se,
hvilke arealer vi har overdraget til Københavns
Kommune og grundejerforeningen i Århus
gadekvarteret og finde relevant kontaktinfo,
hvis det ikke er os i By & Havn, der ligger
inde med svarene.
• Side med spørgsmål og svar - og mulighed
for at stille spørgsmål: byoghavn.dk/britta
• Eller på mail: britta@byoghavn.dk

NABOMØDE I NORDHAVN

FØLG MED

To gange årligt arrangerer By & Havn
nabomøde i Nordhavn. Sidste gang var den
3. marts, hvor der blev diskuteret og stillet
spørgsmål og svaret ved en række temaborde.
Vi har samlet spørgsmål og svar fra mødet på
nabomødehjemmesiden. Der finder du masser
af fakta om bl.a. Redmolen, Kronløbsøen, byg
gerier, detailhandel, anlægsarbejde, trafiksik
kerhed og parkering.

Tilmeld dig By & Havns nyhedsbrev og få
nyheder om Nordhavn. Helt forneden på
Nordhavns hjemmeside Nordhavnen.dk
finder du tilmeldingsformularen til nyheds
brevet. Skriv din e-mailadresse og klik
‘Tilmeld dig’. Derefter får du mulighed for
at vælge, hvilke af By & Havns nyhedsbreve,
du ønsker at abonnere på.

byoghavn.dk/nordhavn/nabo

Du kan også følge med på Facebook siden
‘Nordhavnen’. Her slår vi store og små
nyheder op om Nordhavn.

Pas godt på jer selv
og hinanden!
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Af Elisabeth Frank-Rasmussen
Pga. den midlertidige nedlukning af byens kulturinstitutioner
vender vi også i dette nummer perspektivet, og ser på de kulturmuligheder, der åbner sig inden for hjemmets fire vægge.

Hjemmet er i dag indrettet til museum for Karen Blixen, men
mindre kendt er det måske, at forfatteren på grunden oprettede et fuglereservat. I 1958 holdt hun en radiotale, hvor hun
opfordrede danskerne til at donere en krone hver – hverken
mere eller mindre; dels var beløbet inden for alles råderum,
dels kunne Karen Blixen se, hvor mange der gav hende og
ideen om fugleparken et 'håndtryk', som hun kaldte det. Hun
modtog i alt 84.412 kr. – pænt mange håndtryk må man sige.
Og i dag ligger fugleparken der så til alles frie afbenyttelse –
ikke nogen stor park, men fuglerig; Omkring 40 fuglearter
ruger i fredskoven i de mange fuglekasser, og Dansk Ornitologisk Forening registrerer fuglelivet på stedet – således
er der i de sidste dage observeret Silkehale, Hvid Vipstjert,
Gransanger, Sjagger, Træløber, Kvækerfinke og Stillits.
En lille oase både for fugle og mennesker.
www.blixen.dk/have-og-park/fuglene-paa-rungstedlund/

Dekameron

Litteraturen kan føre mange steder hen – også til Rungstedlund. I disse tider, hvor museerne er lukkede, men naturen
åben, kan man have glæde af at udforske de grønne omgivelser, mange kulturinstitutioner er placeret i. På Rungstedlund voksede Karen Blixen op, hertil vendte hun tilbage, da
hun måtte opgive sin kaffefarm i Afrika, og her ligger hun
begravet.

BIBLIOTEKERNES PÅSKE TOP-TI
Københavns Biblioteker tilbyder læse- og lytteoplevelser
på eReolen, hvor man kan låne e-bøger og lydbøger
online. Københavns Biblioteker har valgt et udpluk.
Top 10 – Magasiner for voksne:
- The New York Review of Books
- The Paris Review
- The New Yorker
- Popular Science
- Psykologi
- Alt om haven
- Gardens Illustrated
- Spis Bedre
- Bon Appétit
- Good Housekeeping (USA)

Mal løs

Når man nu ikke kan komme ud og se på kunst p.t., så kan
man jo selv være kreativ. Malebøger for voksne har i de
seneste år været et hit. At holde hænderne beskæftiget kan få
tankerne til at koble af – noget man i denne tid nok kan have
brug for. På nettet kan man finde en lille digital gavebod til
dem, der kan lide koloreringens kunst, og som gerne vil have
spændende, varierende og udfordrende forlæg.
113 biblioteker, arkiver og kulturinstitutioner over hele verden
har lagt illustrationer, som man kan downloade gratis, ud på
nedenstående web-adresse. Motiverne spænder vidt: Her er
medicinske plancher, smukke planter, mærkelige fisk, mode,
abstrakte mønstre, historiske kostumer…
New York Academy of Medicine tog initiativet til projektet
tilbage i 2016, og i skrivende stund er der som sagt 113 deltagende institutioner, så det er bare med at finde farveblyanterne frem og komme i gang med at udfolde kreativiteten.
www.openculture.com/2019/02/download-free-coloringbooks-from-113-museums

Når litteratur bliver til natur
– Rungstedlund fuglepark

04.04

Top 10 – Børn:
”Kig og snak om naturen” af Christine Henkel,
Lamberth.
”Heltemod og kragelort” af Josefine Ottesen, Høst.
”Noa og Nora i skoven” af Sabine Lemire, Carlsen.
”Hvad himlen kan fortælle os: videnskabshistorier for
børn” af Gertrude Kiel, Character Publishing.
”Arlo Finch i flammernes dal” af John August, Alvilda.
”Billedrengen” af M.G. Leonard, Carlsen.
”Skovpigen Skærv” af Kim Leine, Gyldendal.
”Woodwalkers - Carags forvandling” af Katja Brandis,
Straarup & co.
”Niels Holgersens forunderlige rejse” af Selma Lagerlöf,
Gyldendal.
”Det lille hus i den store skov” af Laura Ingals Wilder,
Gyldendal.
Bøger og magasiner kan frit downloades på RB Digital,
eReolen eller eReolenGO! Læs mere og lån magasinerne på
www.bibliotek.kk.dk/10magasiner

Salvatiore Postiglioni (1906). Motiv fra Boccicaios Dekameron.

Pludselig står man i en helt ny situation og skal klare sig på
helt nye præmisser. Hvordan indretter man sig, hvordan undgår man at lade bekymringerne fylde det hele? Et af midlerne
kunne være at fortælle hinanden historier, gode historier.
Et eksempel på, hvordan man tidligere har copet med en ny
virkelighed, der har mindelser om vore dages corona-pandemi, er den italienske forfatter Boccaccios herlige novellesamling ”Dekameron”. Her lader Bocaccio ti unge mennesker
forlade et pestramt Firenze for at tage på landet. For at få
tiden til at gå i det midlertidige eksil begynder de at fortælle
hinanden historier – 10 hver dag i 10 dage. De 100 historier
bliver en opvisning i livsbekræftende fortælleglæde, vi får
historier, der hylder kærligheden og et naturligt liv, historier
som er antiautoritære, morsomme og livskloge.
I sit efterskrift skriver Boccaccio, at historierne ”er skrevet
for at fordrive mine læserinders melankoli.” Også i 2020 kan
man roligt give sig i kast med denne stærkt livsbekræftende
novellesamling, der har holdt sig forbløffende friskt helt til i
dag.

VI ANBEFALER

04.04
UD I NATUREN
På udinaturen.dk kan man finde inspiration til ture i
naturen i hovedstadsområdet - hvad enten man leder
efter cykelruter, shelters eller skjulte naturperler.
Udinaturen.dk, som er Danmarks samlede guide til
oplevelser i naturen, er gået i luften i en ny og opdateret
version. Guiden giver konkrete oplysninger om f.eks.
vandreruter, parkering og overnatning.
Her er et udvalg af naturoplevelser tæt på storbyen:
- Pinseskoven i Naturpark Amager
- Herstedhøje i Vestskoven
- Mølleåen ved Rådvad
- Stendyssen ved Skovbrynet station i Hareskoven
- Femsølyng i Rude skov
www.udinaturen.dk. Under coronavirus situationen
skal man holde afstand og følge anbefalingerne fra
myndighederne. Tag dit skrald med hjem. Find evt. de
mindre indgange til naturområderne.
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Nyt om skrald
• Den nye chef for Nærgenbrugsstationen, Peter Brøndum
Johansson, gav 25. marts Nordhavnerne en lille reprimande
på facebook pga. rigtig meget

storskrald stillet og smidt foran
nærgenbrugsstationen.
To dage efter kunne han melde,
at alt var fint igen:
"Dejligt at komme på arbejde
idag på Nordhavn Nærgen-

brugsstation, der var superflot
næsten ingen affald, tusinde tak
for jeres hensyn."
Nærgenbrugsstationen er stadig
lukket pga. corona. Men genbrugspladsen på Borgervænget

er åben igen. Åbningen sker
med en adgangsbegrænsning
på max. 10 køretøjer ad gangen.
Der må derfor også kunne forventes en del kø. Der modtages
ikke bytteeffekter.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Kina åbner biografer med gamle film
I disse dage åbner Kina mere og mere op.
Coronavirussen, der havde sit udbrud i
landets Hubei-provins, skulle nemlig nu
være så meget under kontrol, at folk igen
kan lade sig forføre filmisk i biografmørket.
Men det er ikke tid til alt for mange eksperimenter, når kineserne igen skal bevæge
sig ud. Derfor satser folkene bag de store
lærreder på moderne blockbustere.
Det kinesiske folk er kendt for glæden ved
superheltefortællinger, når det kommer
til film, og derfor rulles den røde løber da
også ud for 'Avengers'-filmene, mens også
Christopher Nolans 'Inception' og 'Interstellar' kommer til Kina. Det skriver The
Hollywood Reporter.

Forrygende følelser
Titel: Feel Good. Serieskaber: Mae Martin og Joe Hampton.Skuespillere: Mae Martin, Charlotte Ritchie, Phil Burgers,
Ritu Arya og Lisa Kudrow. Varighed: 30 minutter pr. afsnit. Premiere: 19. marts

Den nye Netflix-serie 'Feel Good' ligner en moderne romantisk komedie, men er langt mere end det.
• Hvis der er én genre, det er
svært at kreere i serieverdenen, så er det den vellykkede
”dramady”. Blandingsforholdet imellem drama og komedie har det tit med at give en
bitter eftersmag af, at det her
var alt for proppet med vendepunkter, kriser og tårer.
Eller lige omvendt at man
grinede for meget af de ellers
ret voldsomme ting og sager,
som en series persongalleri
blev udsat for.

'Feel Good' har tæt på det perfekte blandingsforhold.
Fortællingen
henholdsvis
lunter og spurter af sted hen
over seks afsnit, hvor den
canadiske standupkomiker,
Mae (Mae Martin), i London
møder Georgina (Charlotte
Ritchie) på en bule efter et
show.
En montage senere er de flyttet sammen, og Mae og ”George” virker så forelskede og
ungdommeligt liderlige, at
det ikke kan blive andet end
hylende morsomt, når de to

kvinder fjoller rundt i sengen
og kaster den ene sarkastiske
joke efter den anden hen over
lagnerne.
Men midt i al romantikken
og morskaben er der et par
store hemmeligheder under
sengen. Mae har nemlig ikke
fortalt, at hun har været afhængig af kokain i flere år.
Et misbrug hun først lige er
kommet ud af. Da hendes
canadiske forældre – sublimt
spillet af Lisa Kudrow (Phoebe fra 'Venner)' og Malcom
Lukis – en dag fanger hende
på en Skype-forbindelse, afsløres hemmeligheden, mens
George lytter med.
Det chokerer naturligvis George noget, men hun er nu
heller ikke selv helt uskyldsren. For det dér med, at hun er
til kvinder, er ikke noget, hun
ønsker at dele med sin venneflok eller familie. Altså er det
sjovt nok med Mae i sengen
og hjemmet, men uden for
de fire britiske vægge må der
gerne holdes lidt afstand.

Alt dette fører bunkevis af
komplikationer med sig, men
Mae Martin, som både har
skrevet 'Feel Good' og spiller Mae, har virkelig fundet
tonen her. Serien overrasker
gang på gang, fordi det aldrig
er til at regne ud, hvilken vej
den vil gå. En enkelt scene
kan udvikle sig til at have
både sød og bitter eftersmag.
Især er Maes standupshows
ofte spiddende og bidende
morsomme, men når hun
joker over sit forhold til en
kvinde, der ikke vil præsentere hende for sine venner,
kommer smerten listende direkte ind i ansigtet på hende
oppe i spotlyset.
På samme måde er det næsten umuligt ikke at grine af
Georges britiske overklassevenner, der nok er en anelse
for karikerede og som ikke
taler om noget som helst, når
de morer sig på andres bekostning.
Men samtidig fornemmer
man, hvordan den unge kvin-

de er ved at tage afstand til det
liv, hun før har levet, uden at
hun reelt har redskaberne i
sin mentale værktøjskasse til
at gøre det.
Sagt på en anden måde er
man lidt af en hård negl, hvis
man ikke både græder af grin
og får en lille rørstrømsk tåre
på kinden undervejs i 'Feel
Good'.
Det er første gang, Mae Martin giver den som bærende
skuespiller i noget som helst,
og det må man bare konstatere, at hun har et råt naturtalent for. Martin har længe
været en komisk perle, når det
kommer til canadiske sketchshows, men med 'Feel Good'
viser hun, at hun også mestrer
den længere fortælling.
Blandingsforholdet imellem
det bitre og det søde får simpelthen serien til at smage
både frisk, ny og ikke mindst
umådelig stærk.
Casper Hindse

Danske filmtilbud i en hjemmetid

I øjeblikket er det ikke muligt at komme i
biografen i Danmark, men derfor er der nu
stadig flere gode filmtilbud. På filmcentralen.dk kan man finde mere end 4000 historiske filmklip fra Danmark, Færøerne og
Grønland, mens bibliotekernes streamingplatform, Filmstriben, også holder åbent.
Her kan man blandt andet opleve filmserien '12 nye film til et lukket land'.
Skulle man være mere til kortfilm, har
Filmmagasinet Ekko mere end 1000 af den
slags liggende på sin hjemmeside som en
del af Ekko Shortlist-universet. Vil man
længere tilbage i tiden, viser carlthdreyer.
dk mesterinstruktørens kortfilm, mens
man også kan få mere at vide om Dreyers
værk.

12/ KULTUR / GODT LIV
Kogebog fra Kiin Kiin
• Henrik Yde fra Restaurant
Kiin Kiin på Göteborg Pladssælger nu sin kogebog 'Ricemarket' på facebook, imens
restauranten er lukket pga.

corona.
Bogen handler om at lave
asiatisk mad derhjemme, med
nemme opskrifter der har
masser af smag.
Coronaprisen er 149 kr. som

man betaler på mobilepay
88693. Bestilling sker ved
at skrive sin adresse i kommentarfeltet på facebooksiden 'Restaurant Kiin Kiin', så
sender Henrik bogen med det

samme.
"Tak - og del gerne vi skal betale husleje i morgen....." skriver Henrik Yde.

Grønne madvafler
Vores lokale kok, Rasmus Kofoed Christensen, er tilbage med en god opskrift til de mange dage i hjemmet.
Af Ramus Kofoed Christesen,
kok, HØKO
• Disse vafler kan sagtens

opvarmes igen, eventuelt til
frokost dagen efter, hvis der
ikke bliver spist op.
De er sjove for hele familien
at lave, og det er kun fantasien der sætter grænser
for hvad du kan servere til.
Det kunne feks være med
en god skinke og lidt høvlet
ost eller en med avocado,
hytteost og lidt stenbidderrogn.
Jeg serverede mine med letstuvet spinat, laks, lidt sylt
og et pocheret æg.

”Grønne mad vafler”
Opskrift til 4 personer
Ingredienser
40 g rørsukker
150 g smør
3 dl sødmælk
2 dl piskefløde
25 g gær
500 g Hvedemel

4 æg
100 g kartofler
200 g Frossen hakket øko
spinat
2 tsk fint salt
Smagsneutral olie

temperatur i ca. 2 timer.

Opskrift
Tø den hakkede spinat op.

Kom æggehviderne i en ren
skål og pisk dem stive.

Smelt smør i en gryde, tilsæt mælk og fløde.
Mælkeblandingen
skal
være fingerlunken. Vigtigt
den ikke er for varm.

Vend forsigtigt de piskede
hvider i den hævede dej.

Rør gæren ud i blandingen.
Rør mel og sukker i en stor
skål, og tilsæt mælkeblanding lidt af gangen.
Del æggene i hvider og
blommer, rør blommerne i
dejen og forsæt med at røre,
til dejen har en tyk, men
glat konsistens uden klumper.

Skræl kartoflerne, og riv
dem på rivejern og kom
dem i koldt vand, skift gerne vand et par gange.

Sigt de rivede kartofler fra
vandet og vrid dem for væske i et klæde, dræn også
den hakkede spinat i klædet og vend det i dejen sammen med salt
Smør vaffeljernet med olie
og bag til de er gyldne.
Lad dem hvile på rist, så de
forbliver sprøde.

Lad dejen hæve ved stue-

Vafler er sjove for hele familien at lave, og det er kun fantasien der sætter grænser for hvad du
kan servere til.

SUDOKU
No. 246

Very Hard

7 8

Rasmus Kofoed Christensen
Instagram: @rasmuscowfoot
Når Rasmus ikke skriver opskrifter arbejder han til dagligt i
Social Cantina i Brønshøj, som blev årets kantine 2018.
Han driver, sammen med en ven, firmaet Højborg x Kofoed, der
blandt andet laver fine-private-dining.
Rasmus har baggrund fra nogle af landets bedste restauranter og
var fra 2014 – 2017 på Det Danske kokkelandshold.
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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

Jeg serverede mine vafler med letstuvet spinat, laks, lidt sylt og et pocheret æg

1 3
6
9

Previous solution - Tough

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

No book-festival
• Due to The National Health
Board advisory regarding the
Corona Virus, Copenhagen
Libraries have postponed the
"Vi Elsker Bøger" (We Love

Books) festival until after the
summer.
Therefore, the events 'Glass
Art with Rasmus Klump' and
'Around the World with Rasmus Klump' are cancelled. The

same goes for all Family Club
events until April 14.
"We will reassess after that.
We hope for your understanding and please stay safe," informs Family Club at Østerbro

Library.
Stay informed at Family Club
on facebook.

Blanke ruder og hæklet håndsprit
I en hverdag vendt på hovedet kan man kigge dybt i sig selv. Man kan også bare hækle.
Af Louise Raaschou

det i hvert fald lidt bedre.

• ’Intet er så skidt, at det ikke
er godt for noget’, står der
helt sikkert på en eller anden
wallsticker, på en eller anden væg, et eller andet sted
derude. Vi mennesker kan
nemlig vokse af modgang
(mentalt, ikke metermål),
og i psykologien taler man
ligefrem om posttraumatisk vækst. Det kan være i
forbindelse med større kriser.
Isolering på ubestemt tid, for
eksempel, hvor man på snart tredje uge sidder hjemme
uden kontakt til andre end
yngste pode og hyssede chihuahua. Den slags omvæltning og uvished kan give
rig grobund for at komme
stærkere og mere robust ud
på den anden side, skal man
sætte sin lid til vækstideologien. Det kan også bare være
røvsygt, som en psykolog i
radioen pointerede. (Og jeg
citerer ordret.) Simpelthen
jævnt kedeligt og uden den
store, mentale udvikling som
afkast. Men det skal man
nu heller ikke have det skidt
over, alle reaktioner i denne
tid er helt, helt i orden, lød
det fra æteren, og så fik jeg

For dagene har ikke bragt
dybe, eksistentielle erkendelser; i så fald er de gået
hen over hovedet på mig.
Tiden har heller ikke været
fyldt med tumlen med søn
og masser af latter over alle
de nye, sjove måder, vi har
været sammen på. Faktisk
har aflægger hovedsagligt
valgt at udfolde sin isolation bag en skærm og har
dermed været præcis ligeså
trettenårig og utilnærmelig,
som han plejer. Og da chihuahua ikke rigtigt slår til
som primære samtalepartner
på den lange bane, har jeg
måttet kigge andetsteds for
at fylde tiden: Jeg er gået the
Corona Krea way.
For eksempel er min hæklefrekvens steget betragteligt.
Og vi snakker ikke udelukkende banale firkanter,
men avancerede og absurd
snørklede mønstre, som
kræver koncentration og tid.
Masser af tid. Egentlig ikke
så meget til selve hæklingen,
men til at trevle op og begynde forfra på det, der skulle
være en blomst, men som i

mine hænder hver gang bliver en mærkelig, filtret knudegevækst. Det har dog ikke
afholdt mig fra at fantasere
om lang større og uhyre
komplicerede projekter. Jeg
har allerede bestilt garn i metervis; på den måde og føler
jeg også, at jeg bidrager til at
holde hånden under de små,
danske virksomheder. Vi må
alle gøre vores, og det er jo
ikke sikkert, at Tante Helgas
Hæklebiks i Råbjerg Mile
kommer til at nyde godt af
diverse hjælpepakker.
Når jeg ikke lige leder på
nettet efter opskriften på en
hjemmehæklet cykel, sørger
jeg for at fikse praktiske ting
på matriklen. Og den dag jeg
igen kan modtage gæster, vil
de allerede ved lågen blive
blændet af de blankeste ruder nogensinde. Vinduer fik
nemlig en ordentlig omgang
i forrige uge, (eller måske var
det i går, dagene flyder lidt
sammen pt), og selv er jeg
målløs over resultatet. Ikke
mindst fordi det er første
gang nogensinde, at glaspartier er blevet pudset, siden jeg
flyttede ind i ’16. Det, du gør,
gør en forskel, som vi hører,

Coronatanker II
Alt udvikler sig i øjeblikket. Coronaen, som slår flere og flere ihjel, påvirker vores evne til at leve
på helt nye måder.

Af Poul Gudberg,
Sandkaj
• Tænk bare på hvordan vi
behændigt sidestepper, når
nogen kommer for tæt på i
supermarkederne. Gad vidst,
hvordan det bliver, når dette
er ovre? Mon vores personlige
afstandsfølelse har ændret sig?
Så berøringer bliver undtagelsen?
Jeg har personligt aldrig været
krammemenneske. Tænk på
hvordan vi køber ind til længere perioder.
Hvordan vi lærer at sidde derhjemme, og hvordan vi lærer
at kede os. Dette så forkætrede
ord kede sig. Børn må ikke
kede sig. Vi må ikke kede os.
Alle ting er indrettet på, at vi
ikke må kede os. Vi har radio, TV, Ipads, laptops og ikke
mindst mobiltelefoner. Alt
sammen i anti-keds tjeneste.

Hvorfor må man i grunden
ikke kede sig? Sådan rigtig
godt og grundigt kede sig.
Hvorfor skal børn hele tiden
lege, spille og i det hele aktiveres? Jeg tror, at det er sundt
for en lille barnesjæl at kede
sig. Sådan rigtig at glide ind i
drømme om alle de ting, der
rører sig i sindet. I stedet for at
en voksen hele tiden spørger,
vil du det, eller det eller dit eller dat?
Det er da ikke nemt at få lov
at tænke sine barnetanker,
som børn garanteret også har
lyst til. Således også med de
voksne, og især næstenvoksne.
Der er altid noget, der bimler
og bamler, og noget der skal
besvares døgnet rundt. Fordybelse er en plet på Mars.
Der skal være forbindelse hele
tiden. Og vi helt voksne har
også lært det. Snart arbejder vi
døgnet rundt. Hele tiden har
vi forbindelse til nogen eller
noget.
Lige nu er der krisetid. Vi må

ikke have forbindelse med
hinanden, sådan fysisk altså.
Vi er nødt til at opfinde os
selv igen. Der er ikke lige en
sportsbegivenhed eller noget
andet, man kan slå sig på. De
gamle film har vi for længst
alle set. Vi er nødt til at sidde
og passe os selv.
Så kan I lære det kan I. Det er
saftsuseme svært, men måske
også meget sundt. Vi bliver
måske alle sammen en lille
smule klogere på verden og os
selv, og så må man vel sige, at
lidt godt har Coronaen gjort
midt i al elendigheden.

og jeg skal så sandelig love
for, at gennemsigtigt glas i
væggene drastisk har ændret lysindfald herhjemme.
Havde det ikke været for nuværende undtagelsestilstand,
havde jeg måske aldrig opdaget, at matriklen ikke kom
med matterede ruder.
Faktisk var det en lidt skræmmende tanke: Hvad havde
jeg ellers overset? Altså før, i
den normale hverdag? Måske
havde jeg misforstået mig
selv og troet, at min knap så
regelmæssige deltagelse i yogastudiet udelukkende skyldes, at det var en aktivitet
uden for hjemmet. Det har
heldigvis været muligt at efterprøve helt konkret, idet yogastudie har smidt klasser op
virtuelt, så man stadig kan
dyrke sin yndlingsmotion
hjemmefra. Desværre blev
jeg komplet stresset af mails
med emsige ’yeah, vi er her
stadig! Hele tiden! Lige her!’
beskeder og links og har
foreløbig blokeret afsender.
Men i det mindste blev misforståelsen om min egen motivation da ryddet af vejen.
Til gengæld er jeg top moti-

veret, når det gælder planter,
og jeg har planer om selv at
dyrke dem. Fik nemlig et
lille drivhus til vindueskarmen af søstrene i julegave.
Året før modtog jeg et hjemmestarter kit til dyrkning af
pot med ønske om glædelig
jul, (af min mor, don’t ask),
og med alt det sollys, der nu
ovenikøbet strømmer ind . . .
ja, så ligger det jo faktisk lige
til højrebenet. Og vel er det
ulovligt, men det er der jo så
meget, der er i denne tid, og
jeg tænker, at politiets udvidede beføjelser nok skal bruges til andre ting i øjeblikket.
Så det er det næste projekt,
der skal afholde mig fra at
blive vanvittig. Straks frø er
plantet, vil jeg gå i gang med
at hækle en pibe, og ja, jeg er
klar over at ingen af delene
hører under store, eksistentielle landvindinger. Men jeg
regner dog med en vis form
for mental forandring, og
som tingene er lige nu, tager
jeg den form for vækst, jeg
kan få. Posttraumatisk eller
ej.
Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 49 år gammel,

har to sønner på 18 og 13 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.
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DÆK ET påskebord med KANT OG PERSONLIGHED
Påsken i år bliver nok lidt anderledes end den plejer for
de flestes vedkommende. Selvom vi skal fejre i det små,
sætter gæsterne pris på at blive inviteret til et smukt og
veldækket påskebord.
Det kræver ikke meget at pifte det traditionelle påskebord
op, at give det særpræg og skabe en hyggelig stemning.
Hos Green Square finder du alt til at dække et smukt
påskebord - lige fra spiseborde og stole til smukke gamle
vinglas og unikke fund, du ikke finder andre steder.

Kom ind i vores showroom og find det,
der giver dit påskebord særpræg.

Påsketilbud: Klassisk fransk Mazagran krus.
350 kr. stk. (Normalpris 450 kr. stk.)

Køb 6 stks. for 2000 kr.

Spar op til 700,-

Tilmeld dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden
og vær blandt de første der modtager nyheder og
invitationer til VIP arrangementer og events.

GREEN SQUARE ANTIQUES
SUNDKAJ 161

PAKHUS 48

2150 NORDHAVN

T: +45 3257 5959

WWW.GREENSQUARE.COM

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 10.00 - 17.30 / LØRDAG: 10.00 - 15.00

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

Kontakt os på telefon 7023 4100
eller læs mere på opbevaringkbh.dk
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