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"KRYDSET
ER STADIG
FARLIGT"
Caroline Hulva er utryg ved at krydse Kalkbrænderihavnsvej med sin 2-årige datter pga. den voldsomme trafik. Men der er ikke udsigt til ændringer.

På skattejagt i Nordhavn
med geocoaching

Gamle designmøbler
blev 3 millioner værd
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Viggo Mortensens instruktørdebut er en fint fortalt film

Vi er flyttet!
Flotte nye lokaler
i THE SILO.
Kig forbi til en snak om dit boligsalg.

Konkurrence: Bedste fotos
om Halloween vinder slik og øl

"Nej tak til flere anlæg i vandet."
Læserbrev fra Sandkaj-beboer

RealMæglerne Nordhavn
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Læserbrev: Nej tak til flere anlæg i vandet

Af Kenneth Darre, Sandkaj
• Der er brug for et indspark i
fremlægningen af kajakklubbens byggeplaner, som har
været omtalt i flere af de lokale
medier. Ønsket er at udvide det
nuværende flydende aktivitetshus med et areal, der svarer
til en badmintonbane (9x12
m). Bygningen er tænkt som
en forlængelse mod øst, med
placering tæt ved træbyggen.
Jeg er som en af badezonens
nærmeste naboer dybt forun-

dret over planlægningen, og
bliver helt målløs over den
komplette mangel på hensyn:
Forrige sommer blev badezonen midlertidigt placeret
lige op ad Harbour Park, fordi
det flydende aktivitetshus var
under opførsel. Det resulterede
i en sommer med et absurd
støjniveau 24/7, hvor man som
nabo skulle holde alle vinduer
lukket, for at gøre sig forhåbninger om at falde i søvn. Den
erfaring gjorde man sig også hos
både By & Havn og Københavns
Kommune, og en fremtidig udvidelse af badezonen skulle af
samme årsag foregå mod vest.
Badezonen på Sandkaj er med
sine 130.000 badende – svarede
til de tre største havnebade i
Københavns Havn tilsammen – hovedstandens mest
besøgte. Det er hertil landets
eneste badezone, der er placeret i direkte forbindelse med
lejlighedsbyggeri; kun 6 meter
er der fra nærmeste husmur

til sommersæsonens fluepapir. Akustikken i området er
brutal, og støj fra badende
forplanter sig effektivt igennem det meste af området.
Forbudet mod musik og introduktionen af vagter var
med til at smække Pandoras
æske midlertidigt i. Der er
endnu ikke fundet en holdbar løsning på de mange problemer, som sommersæsonen
giver i forhold til støj, affald,
trafik og parkering. Den planlagte udvidelse af badezonen
mod vest blev af samme årsag ikke gennemført i år.
Diskussionen om en snarlig udvidelse mod øst virker derfor
fuldstændig malplaceret. Der
er simpelthen ingen raske argumenter for at vælge en placering
på vand fremfor en placering
på land ved Gittervej, som det
oprindelige udkast tager afsæt
i. En så markant udbygning af
det flydende aktivitetshus mod
øst vil ikke alene med medføre

Det røde felt viser hvor kajak-anlægget eventuelt kunne ligge.

store støjgener for os beboere,
der er direkte naboer. Den vil
umuliggøre tillægning af sejlbåde langs bolværket, og blokere
for de mange maritime aktiv-

iteter, der giver området liv.
Havet er vores største aktiv her
på Nordhavn. Sæt nu for helvede pris på de åbne vidder, som
har overlevet By & Havns ind-

»

Ny frisør kommer til jul
En salon fra Hellerup får til december en lillebror i Nordhavn. Det er Moro by Larsen,
som lander i Århusgade. Til gengæld skal vi sige farvel til Plant København.
Af Marie Varming
• Mange kender frisørsalonen
Moro, som har ligget på Strandvejen i Hellerup de seneste fem
år. Nu får den et nyt skud på
stammen i form af Moro i Nordhavn. Det er ejerne, Jan og Anette Larsens, søn Nick Thomas
Larsen, der kommer til at stå i
spidsen for salonen i Århusgade.
"Vi har længe leget med ideen
om at åbne en salon i Nordhavn, hvor mine forældre endda
har kigget på lejlighed. Vi ville

gerne have endnu en salon, og
Nordhavn er oplagt, fordi der
sker så meget i bydelen.
Mange steder åbner, og vi har
også spist på mange af områdets gode restauranter," siger
Nick.
Bæredygtige produkter
Han er selv 28 år og uddannet
frisør. Indtil for nyligt var han
ansat i en stor salon i København, men nu glæder han sig til
at åbne sit eget i det dynamiske
kvarter.
Her er der – som måske bekendt

– høje standarder for bæredtighed, og det er naturligvis
tænkt ind i salonen.
"Vi har valgt at samarbejde
med L’Oréal, som opfylder 15
af FN’s 17 verdensmål, og deres
produkter er bæredygtige. Derudover har vi fået Audo til at
indrette og style salonen, ligesom de gjorde for os i Hellerup
for fem år siden. Det er dejligt,
at vi kan hjælpe hinanden lidt
herude," siger Nick.
Den åbner til december, og hvis
det stod til Nick, blev det allerede første december. Med sig fra
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dæmningstrang. Nyd åndehullerne i stedet for at kvæle dem,
og tag turen i våddragt til og fra
Gittervej. Det kommer ingen til
at ligge søvnløse over.

Nick Thomas Larsen,
Salon Moro by Larsen

Farvel til de grønne
I den triste ende lukker Plant
København deres fysiske forret-

ning i Nordhavn. Plant København var den allerførste forretning, som overhovedet indtog
Nordhavn, og derfor har det
ikke været en nem beslutning
for Gro, Cecilie og Maja at sige
farvel.
Nu vil de fokusere på deres forretning på Nørrebro. Sidste dag
med grønne planter i Plant i
Århusgade er 22. november.

Udgivelsesdage 2020

Skribenter		
Anders Højberg, Louise Raaschou
Tegner
Elisa Petrolo
Chief editor/ ansv. redaktør
Lars Greir

Layouter
Peter Bo Hansen
Fotos og illustrationer
Marie Varming, By & Havn,
PFA/Nordø, Halloweengruppen,
Bruun Rasmussen Autioner

Senior reporter		
Marie Varming

Nyheder og debat på
nordhavn-avis.dk
Read all articles at our website
nordhavn-avis.dk

10. januar
24. januar
7. februar
6. marts
20. marts
3. april
17. april
1. maj
15. maj
29. maj
12. juni
26. juni
7. august
21. august
4. september
18. september
2. oktober
16. oktober
30. oktober
13. november
27. november
11. december

MORTENS AFTEN MENU

ANDESTEG, BRUNEDE OG
HVIDE KARTOFLER,
RØDKÅL, SKYSAUCE
TILSMAGT MED
RIBSGELÉ,
HALVE
ÆBLER,
SVESKER
OG CHIPS.

BEGRÆNSET PARTI
Bestil på forhånd i Delikatessen
eller på meny.dk
og afhent 10. november

2 PERSONER

149

95
RIS A LA MANDE

LAVAZZA KAFFE
KAPSLER
10 stk pr pk
Normal pris 28,95

PR. PK.

18,OSSO BUCO
PR. 1/2 KG.

44

95

BAD

Super god som et shot,
on the rocks eller som
fx morgenbitter.
Normalpris 189,-

CRITZ

PR. STK.

PR. STK.

149,-

DANSK
RØD
PEBERFRUG
OMHU

Smager og dufter af bergamotte og grapefrugt.
Normalpris 159,-

129,-

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

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
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FORBEHOLD
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
28.10.2020
03.11.2020
DERDER
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FORFOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13. -JANUAR
2020.

2 STK.

20,-
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Ringvej giver både mere
– og mindre – trafik
• Hvis der bygges en østlig ringvej i vandet via Nordhavn til
lufthavnen, vil biltrafikken falde på de fleste veje i Nordhavn

30. oktober 2020
og på Østerbro.
Undtagen strækningen Vordingborggade-SundkrogsgadeKattegatvej. Her vil trafikken
stige med omkring 2000-3000
biler i døgnet.

Omvendt vil trafikken falde
med cirka 3000 biler på Kalkbrænderihavnsgade.
Det viser en trafikanalyse fra
Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Det er bl.a. Østerbro Lokaludvalg, som har fået forvaltningen til at fremlægge analysetallene.

Københavns Kommune:
Farligt kryds er godt nok
Caroline Hulvi fra Nordhavn har fået nok af bilister, der
kører over for gult og det, der er værre på Kalkbrænderihavnsgade. Politiet er på sagen, mens kommunen tøver.
Af Marie Varming
• Hver morgen tager Caroline
Hulvi sin eldrevne Christianiacykel og kører sin to-årige datter fra deres bopæl i Nordhavn
til institutionen på Indre Østerbro. Derefter cykler hun videre
til Riget, hvor hun arbejder som
sygeplejerske.
Men at de begge når frem i ét
stykke hver dag, overrasker
næsten Caroline. Hun ser nemlig hver eneste dag bilister, der
kører over for både sent gult og
rødt, når de skal i den ene eller
den anden retning ad Kalkbrænderihavnsgade.
"Jeg er træt af, at man skal være
SÅ forsigtig, når man skal over
den vej," siger Caroline Hulvi,
som påpeger at det er mange
børns skolevej, og hun frygter,
at hendes egen datter en dag
skal krydse vejen alene, når hun
skal i skole om nogle år.
Kommunen: Paradigmerne
er overholdt
Derfor kontaktede hun i sidste
uge både Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og poltiet. Hos sidstnævnte var der hurtig respons
for allerede dagen efter var der
borgere i området, som havde
spottet en motorcykelbetjent,

der diskret stod på krydsets sydvestlige hjørne og skrev bøder ud.
Kommunen har reageret anderledes. Caroline Hulvi har
skrevet til dem, at der er et
problem med krydset i og med,
at der er ”start-gult” for cykler,
der skal krydse Kalkbrænderihavnsgade samtidig med, at
der er ”slut-gult” for bilerne der
kører ad den trafikkerede gade.
”Det skaber mange farlige
situationer og endnu flere, da
mange vælger at køre over for
taxagrønt eller endda rødt,”
skrev hun til kommunen.
I forvaltningen afviser man
dog at ændre på lyssignalet eller
krydsets indretning i det hele
taget. Det overholder nemlig
”paradigmerne”, som de skriver.
"Særligt i dette kryds kan jeg
dog se, at stoplinjen for cyklister er placeret længere tilbage
end normalt. Du skal være sikker på at starte bagved stoplinjen, når du kører frem for grønt
lys, så bør bilerne være væk,
inden du når dem. Cyklister,
der svinger til venstre fra Kalkbrænderihavnsgade skal vente
på hjørnet indtil der er fri bane.
Husk, at selv om der er grønt
lys, skal man fortsat være særlig
forsigtig, når du kører igennem
et kryds," svarer forvaltningen
den bekymrede mor.

Billedtekst - kun til midten maks...

Det giver hun dog ikke meget
for, for hendes egen vurdering
er, at ni ud af ti cyklister ikke
holder sig bag den tilbagetrukne
stoplinje, som de skal for ikke
at køre for tidligt ud i krydset.
Hun sætter nu sin lid til at or-

densmagten kan opdrage lidt på
de fartglade bilister.
"Jeg håber, politiet er obs på
problemet og vil kigge herud
engang imellem. Der skal
helst ikke ske ulykker, før
nogen gør noget," siger hun.

Københavns Politi oplyser til
Nordhavn Avis, at de ganske
rigtigt er opmærksomme på det
farlige kryds, og at de fremover
jævnligt vil være til stede.

»

Det skaber mange
farlige situationer. Der
skal helst ikke ske ulykker, før nogen gør noget.
Caroline Hulvi

Lokaludvalget: Krydset er stadig et stort problem
I sidste øjeblik faldt et forslag i Borgerrepræsentationen
om at gøre Sundkrogsgade 4-sporet. Beslutningen om
kun to spor vækker glæde i Østerbro Lokaludvalg. Men
problemerne med al for meget tung biltrafik i området er
ikke løst endnu.
• Torsdag 8. oktober vedtog
Borgerrepræsentationen at der
foreløbigt IKKE skal anlægges
en firesporet vej Sundkrogsgade. Beslutningen var lagt
op til Borgerrepræsentationen
fra Teknik- og Miljøudvalget
og blev afvist, efter at Dansk
Folkeparti skiftede mening og
alligevel stemte imod en udvidelse af vejen. Dele af Sundkrogsgade inden Svanemølleholm bliver dog fire-sporet, da
det er vedtaget tidligere.
Østerbro Lokaludvalg er glade
for beslutningen, for en firesporet vej til og fra Nordhavn
løser overhovedet ikke de trafikale problemer i området, men-

Tæt kø i Vordingborggade.
Og ovre fra Sundkrogsagde
venter et par jordtransporter.

er lokaludvalgsformand Allan
Marouf.
"Krydset er for eksempel yderst
belastet, og kommunen er endnu ikke er fremkommet med en
lovet løsning for det problem.
Vi mener at der bør foretages en
overordnet undersøgelse af de
trafikale forhold i området, og
at der skal laves en helhedsplan
for denne trafik," udtaler han.
Mellemrubrik?
De trafikale problemer startede
for alvor da Københavns Kommune i 2013 lukkede viadukten
ved Århusgade for biltrafik. I en
periode i 2017 blev den genåbnet, pga. byggeriet af Nord-

»

havnsvej ved Strandvænget. I
dag er Århusgade viadukten
åbnet for gående og cyklister.
Det betyder at Vordingborggade er overbelastet af biler og

lastbiler, for her finder man den
eneste adgang for biler mellem Østerbro og Nordhavn.
Teknik- og Miljøforvaltningen
har tidligere lovet, at den vil

lave en undersøgelse af trafiksikkerheden for cyklister og
gående i Sundkrogsgadekrydset
i år. Undersøgelsen er endnu
ikke lavet.

Krydset er yderst
belastet, og kommunen
er endnu ikke er fremkommet med en lovet
løsning for det problem.
Vi mener at der bør
foretages en overordnet
undersøgelse af de trafikale forhold.
Allan Marouf, formand
for Østerbro Lokaludvalg
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Gang i salget
på Redmolen

Så er der igen luksuslopper i Siloen

Vanvidsbilist
fanget i
Nordhavnstunnelen
I sidste uge var politiet atter i Nordhavnstunnelen for at holde øje med bilister, der
kører for stærkt. En enkelt fik en betinget
frakendelse af kørekortet.
Af Marie Varming
• Torsdag i sidste uge var en gruppe betjente fra
Færdselsafdelingen til stede på Nordhavnsvej
for at lave en fartkontrol. De ved nemlig af erfaring, at mange bilister har svært ved at holde
sig under de tilladte 60 kilometer i timen på
vejen.
Det var også tilfældet den dag, hvor 15 bilister
fik en bøde og et klip i kørekortet for at køre
for stærkt. En enkelt bilist kørte 108 kilometer
i timen, hvilket resulterede i en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
"Nordhavnsvej er et af de steder i byen, hvor vi
ved, at der af og til bliver kørt for stærkt. Det fik
vi desværre bekræftet i går, hvor 15 bilister fik
en bøde og et klip i kørekortet for at overskride
hastighedsgrænsen. Derfor er strækningen
også en af dem, som vi er særligt opmærksomme på," siger politikommissær og leder i Færdselsafdelingen, Henning Pedersen.

• Er De til Vuitton, Lovechild, Julie Fagerholt
og Ganni, kan De gøre et kup lørdag 31. oktober.
Der er igen loppemarked i Siloen. Det er femte
gang, en flok kvindelige beboere i 2150 tager initiativ til luksus secondhandsalg i området.
Denne gang er der fokus på vintertøj og ditto fodtøj, men som sædvanligt er det de bedste mærkevarer, der er til salg.
Det er nemlig det, folk vil have, og arrangørerne
kan mærke, at der er mange gengangere, når de
holder eventen. Det bliver der nok også denne
gang. De selvsamme arrangører lover i
øvrigt at tage deres forholdsregler
i forhold til corona, så der vil
være sprit til hænderne
og der vil være max 10
personer ad gangen.
Det starter lørdag
kl 10 i Siloen.MAV

Venstre
vil så
vilde
blomster
• Vilde bier skal tilbage
til København, derfor skal
der være mange flere steder
med blomster. Det mener Venstre i
Borgerrepræsentationen i København som
foreslår at der bliver sået mange flere blomsterstriber ved kommunens institutioner, skoler og
andre ejendomme.
Med en frøblanding, der består helt eller delvist
af blomster, opstår der områder som fungerer
som en slags ’tankstation’, hvor humlebier,
sommerfugle og andre bestøvende insekter kan
hente pollen og nektar i sommerperioden.
"Det er en let og billig måde at styrke biodiversiteten på. Samtidig så gavner det bierne,
samtidig med at vi alle sammen får noget kønt at
se på", siger Jens-Kristian Lütken (V).
Han mener at blomsterstriberne vil koste et
meget beskedent beløb pr. meter.
"Metoden bruges allerede indenfor landbruget, hvor såning af blomster udløser et særligt
tilskud fra landbrugsstøtten", siger Jens-Kristian
Lütken.

• Pensionsselskabet PFA's
projekt Nordø på Redmolen er
kommet godt fra start. 35 af de
115 kommende ejerlejligheder
er i skrivende stund reserveret
— kun en uge efter at salget
blev skudt i gang. Forinden
havde PFA's egne kunder fået
mulighed for at reservere en af
boligerne på Redmolen, og det
gav 20 reservationer.
"Det er alt fra toværelseslejligheder fra 70 kvm.
til de store femværelseslejligheder på 200 kvm.,
som kunderne er interesseret i. Det bekræfter os
i, at det er det rigtige miks af boliger, vi har satset
på," siger Mikael Fogemann, Head of Nordic
Real Estate hos PFA.
23. november åbner Nordø sit eget showroom i
Århusgade 138A.
PFA bygger 115 private boliger, 300 hotelværelser
og 2 kontorejendomme på molen. De 115 lejligheder kommer til at ligge sydvendt ud mod
Nordbassinet fordelt på to boligejendomme,
Nordøkaréen og Nordøhuset, tegnet af Henning
Larsen Architects. Vejnavnene er Klaipedagade
og Mariehamngade.
Redmolen vil være færdigbygget i sommeren
2023.

forældre til skolebørn og elever fra 6.- 9.- klasse
om deres oplevelse af trafikal tryghed. Undersøgelsens målgruppe er ikke mindre end 74.000
københavnske børnefamilier. De skal udfylde et
spørgeskema, og et kort, hvor børn og forældre
kan sætte en prik og markere steder på vej til
skole og fritidsaktiviteter, der føles utrygge.
Undersøgelsen er blevet sendt ud til forældre og
elever via AULA, og de har indtil i morgen 31. oktober at besvare og deltage i undersøgelsen. Ved
flere skoler har forvaltningen allerede besluttet at
ensrette trafikken i morgentimerne, så det bliver
mere overskueligt og trygt for børnene at færdes
ved skolen.

Kronløbsøen
skal have sit navn
• I lang tid er Kronløbsøen blevet kaldt Kronløbsøen, men det ser nu også ud til at blive
øens officielle navn. I hvert fald
er både øen og dens hovedvejs navn pt i høring hos
blandt andre Østerbro
Lokaludvalg.
NCC ville ellers
gerne kalde både
øen og vejen på
øen for Kronløbsøen, men
det bliver for
forvirrende,
mener Vejnavnsnævnet,
som
derfor
foreslår,
at øen kommer til
at hedde Kronløbsøen og vejen Kronløbsgade. Der kommer nemlig med tiden til
at være flere gader på øen,
og så kan man ikke have en ø og
en hovedgade, der hedder det samme.
Oprindeligt var det planen, at Dunkerquegade
skulle fortsætte ud på Kronløbsøen, og den
plan er lokaludvalget stadig tilhængere af.
Høringsfristen udløber 9. november, så hvis man
vil nå at blive hørt i denne forbindelse, skal man
skrive en mail til vejnavn@kk.dk.
MAV

Tryghed på skolevejen kortlægges
• Hvis flere børn skal op på cyklen, er det afgørende, at de føler sig trygge i trafikken. Derfor skal det både være sikkert og føles trygt at
cykle og færdes til fods i København, Det mener
Københavns Kommune, og Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor spurgt tusindvis af

Maks. 10 personer – og
ingen alkohol efter kl. 22
• Fra i går torsdag er er der forsamlingsforbud
for mere end 10 personer. Forbudet gælder både
udendørs- og indendørs arrangementer.
"Hvis du skal til steder, hvor mange mennesker
færdes, så husk at en mindre gruppe hurtigt kan
blive til én stor. Derfor kan det være en god idé
at overveje, om du kan gå andre steder hen - eller
om det kan gøres på tidspunkter af døgnet, hvor
der er færre mennesker," lyder opfordringen fra
politidirektør Anne Tønnes.
Fra i går torsdag blev der også indført forbud
mod at sælge alkohol på serveringssteder, butikker, kiosker, tankstationer mm. i tidsrummet fra
kl. 22 – kl. 05. Betjente fra Københavns Nærpoliti
er i disse dage rundt på tilsynsbesøg for at sikre,
at de erhvervsdrivende er bekendte med de nye
restriktioner. Forbudet mod salg af alkohol efter
kl. 22 gælder frem til 2. januar 2021. Samtidig er
kravet om, at restauranter og beværtninger lukker kl. 22 også forlænget til 2. januar 2021.
Bøder for overtrædelser af forbuddet mod salg
af alkohol efter kl. 22 er i førstegangstilfælde på
mellem 10.000 og 40.000 kroner - alt efter virksomhedens størrelse.
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Halloween bliver til
en fotokonkurrence i år

Halloween i Nordhavn bliver i år fejret med en
'horribel' fotokonkurrence for børn og voksne.
• "Mobiliser din familie, dine
roomies eller din hund - og vær
med i konkurrencen om lækre
slikpræmier," skriver initiativtagerne i Nordhavns Halloweengruppe.
Coronasituationen
betyder,
at lørdagens halloween bliver uden fælles arrangementer, og uden at børnene kan
gå fra dør til dør i Nordhavn.
Halloween er ellers blevet en
rigtig stor begivenhed i Nordhavn. Sidste år var der omkring
500 deltagere, og mange butikker og restauranter deltog i løjerne med flot udpyntning.
"Vi har oplevet en fordobling af
deltagerantallet flere år i træk.
Der er mange internationale
beboere, som er vokset op med
Halloween, og som har gjort
Nordhavns Halloween til noget
helt specielt, som folk kommer
til udefra," fortæller Gry Salling
Larsen, en af hovedkræfterne i
Halloweengruppen.
For nogle uger siden kontaktede gruppen politiet før planlægningen af årets Halloween.

"De fortalte, at coronasituationen simpelthen ikke gør det det
muligt at lave fælles arrangementer, eller lade børnene gå fra
dør til dør. Så vi måtte tænke i
andre baner. Så i år bliver det
en sammen-hver-for-sig Halloween," siger Gry Salling Larsen.
Ideen er at alle holder Halloween derhjemme, og samtidig
deltager i en fotokonkurrence
om de bedste Halloween-fotos.
Meny Nordhavn har doneret
Halloween
slikspande
som præmier. Til det bedste gruppebillede er der også
en lille kasse Jacobsen øl.
"Så i år handler det virkelig om
at være kreativ med udklædning, opstillinger, dekorationer
og lyseffekter - hjemme hos os
selv. Halloween kalder jo de
kreative evner frem hos alle,"
siger Gry Salling Larsen.

HALLOWEEN IS ALSO A

PHOTO CONTEST
It is time to celebrate Halloween with a horrible Halloween
photo contest! Can you create the best Halloween photos?
Would you love to win a bucket of candy?

FOTOKONKURRENCE
Konkurrencen går ud på at lave de bedste Halloweenfotos fra de private Halloweenfejringer i bydelen.
Der er præmier til det bedste foto i tre Kategorier:
1. Det bedste Halloween-, gruppe- eller familiebillede.
2. Det bedste foto af halloween græskar og dekorationer.
3. Det bedste kostumefoto.
For at deltage i konkurrencen skal fotos postes i kommentarfeltet til facebookopslaget på 'Alle os i 2150'. Husk at angive
kategori: Gruppe, græskar eller kostume.
Aflevering inden midnat på Halloween lørdag 31. oktober.
Der må postes fra nu af. Vinderne offentliggøres søndag 1.
november. Hver deltager kan maksimalt poste et billede i hver
kategori.
De lokale dommere i år er Halloween-connoisseur Shouka
Pelaseyed, kunstundervisnings-guru Debdutta Sengupta Dasgupta og mesterfotograf Søren Bech. Dommerne vil være på
udkig efter "Nordhavns specielle halloweenstemning, uhygge,
kreativitet og foto-skills".

Fotos fra sidste års Halloween, taget
Halloweengruppen.

To compete you enter a photo in one or in all 3 photo categories:
1. The best Halloween group or family photo.
2. The best photo of halloween pumpkins or decorations.
3. The best costume photo.
This year, it's really about being creative with styling, line-ups,
decorations and lightning. Meny has donated some great candy
prizes!
To participate in the competition the photo must be posted in the
comments to this post before midnight on Halloween (this
saturday on 31/10). The winners will be announced here on Sunday 1/11. NB: Every Facebook contestant can enter a maximum
of one photo in each category.
Our local judges this year are: Halloween Connoisseur Shouka
Pelaseyed, Art Teaching guru Debdutta Sengupta Dasgupta and
Master Photographer Søren Bech. The judges will be looking for
the special Nordhavn halloween mood, spookiness, creativity
and least but not last good photo-skills.
We are looking forward to seeing your photos.
Have a Horrible Halloween!
The Halloween Gang

af Gry Salling Larsen /
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Læseklub for seniorer
• Læseforeningen og Østerbro
Bibliotekerne starter en ugentlig læsegruppe for seniorer på
Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej
227. Læsegruppen ledes af en
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frivillig læseguide, der medbringer en novelle og et digt
som læses højt. Det kræver
ingen forberedelse at deltage,
blot en lyst til at tale med andre
om de personlige erfaringer,

tanker og følelser litteraturen
vækker. Læsningerne er uafhængige af hinanden, så det er
muligt blot at møde op fra gang
til gang. Man behøver heller
ikke at tilmelde sig på forhånd.

Mødetiden er onsdage kl. 15.30
- 17.00. Møderne afholdes efter sundhedsmyndighedernes
anbefalinger, med mulighed
for afspritning og god afstand.

Fremragende karakterarbejde i Viggo Mortensen-debut
'Falling' - om forholdet mellem en far og en søn - skildrer
et generationsopgør med lige dele humoristisk vanvid og
dyb alvor i Viggo Mortensens debut som instruktør.
• Der er rigtig hyggestemning
i køkkenet. Willis med begyndende demens kigger på sin søn
John og spørger, hvorfor han
ikke er på arbejde? Han konstaterer, at de har fyret sønnen
som pilot, fordi han er “fag”.

Evt. fremhævet citat
(som har lidt figursats,
og derfor skubber til
teksten).

“Er du fra Japan” spørger farfar
Willis, selv om han burde vide, at
Eric er halv kineser. Tyranen spilles af 80-årige Lance Henriksen
med stor og troværdig galskab.

søster, der også er Willis datter,
kommer forbi til frokost med
sine to børn, en piercet, tyk pige
og en lettere androgyn dreng
med blåfarvet hår. De er lige
udklædte nok til lejligheden,
og morfar går da også amok
på dem og anklager dem for at
være, ja - bøsse og lebbe.
En pointe med scenen er nok
den, at det er de to børn nok
ikke, i hvert fald er det ligegyldigt, men den nye generation er
kamæleoner, klæ’r sig som de
vil, og har bløde værdier, hvor
den gamle mand kun forstår sig
på den gammeldags rollefordeling: Altså på patriarken, den
handlekraftige mand, og den
hjemmegående, omsorgsfulde
husmor.

syrer hele fortællingen, så vi
får to historier i én: Nutiden og
netop fortiden, dengang Willis gik på jagt med sin lille søn
John, og lærte ham at skyde
fugle,. Dengang mænd hørte

»

Særligt Viggo Mortensen og Lance Henriksen stråler i deres roller
som far og søn.

David Fincher er tilbage
Der har været stille i
biografen siden Seveninstruktørens seneste vellykkede thriller Kvinden der
forsvandt. Nu er han snart
tilbage med en garanteret ny,
fængslende oplevelse. Filmen
handler om den film, der
bliver kaldt verdens bedste
film, nemlig Citizen Kane, og
hvordan manuskriptforfatteren Herman J. Mankiewicz
kæmpede for at færdiggøre
filmen. Filmen har premiere
19. november i danske
biografer

country, og sønnike fik en flad,
når han var provokerende. Men
det er også en rørende fortælling
om en far, der tydeligvis elsker
sin kone og sine børn, men ikke
har de følelsesmæssige værktøjer til at udtrykke det.

Tim Burton laver tv-serie
om The Addams Family
Hvor er det en sjov ide.
Eventyrlige Tim Burton
vil lave en ny serie om den
ikoniske vampyrfamilie, der
begyndte som tegneserie i
1938, og som siden hen har
fået flere filmatiseringer:
En serie i 60’erne, en serie i
90’erne, tre film i 90’erne, en
film i 2019 og en til film med
planlagt premiere i 2021,
kunne man argumentere for,
det er rigeligt. Men nu det er
Tim Burton, ser vi frem til
uhyggen!

Særligt Viggo Mortensen og
Lance Henriksen stråler i deres
roller som far og søn, man tror
på Henriksens stenhårde mine,
og man tror på Mortensens
bløde og reflekterede søn
med
viftende
håndled.
I sidste ende bliver Willis
fastlåst i rollen som tyran, der
nu skal passes af sin følsomme
søn, der gør sit bedste for at
bløde ham op og give ham en
god sidste tid her i livet. Det
er både en stærk og morsom
skildring af demensens udvikling.
Anders Højberg

Titel: Falling.
Instruktør:
Viggo Mortensen.
Medvirkende:
Viggo Mortensen,
Lance Henriksen, Sverrir
Gudnason, Laura Linney.
Varighed: 112 minutter.
Premiere: 5. november.

Filmen begynder med et flashback, og flashbacks gennem-
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Viggo Mortensen, der har også
har skrevet manus, har udtalt, at
filmen er inspireret af hans egen
opvækst med en skilsmisse, der
splittede familien. Filmen viser
et generationsopgør- og kløft.
Et meget karikeret et af slagsen.
Bedste eksempel er, da Johns

Krav om mundbind
i biffen – men ikke når
du sidder i salen
Og det er en vigtig pointe. Til
og med 2. januar skal vi alle
sammen have mundbind på,
når vi er inde i biografen,
men når vi sat os til rette,
må vi gerne tage det af.
Præcis som det har været på
restauranter. Så husk nu at
tage i biffen

»

Willis er far af den gamle skole,
fra landet og en gammel galning
med hang til bajere og smøger
og jagt, en rigtig mand der nu
skal passes af sin bløde søn, der
bor i Los Angeles sammen med
en asiat og deres adoptivdatter,
der også er til stede rundt om
spisebordet.
“Er du fra Japan” spørger
farfaren, selvom han burde
vide, at Eric er halv kineser.
På køleskabet hænger Obama
med sloganet Hope.
“Stemte I på den negro” spørger
han.
Willis har en en barnlig gammelmandsjargon, hvor ord
som “bøsse” og “negro” flyver i flæng fra demente mands
mund i forsøg på provokation
og konfrontation. Det er på en
gang hamrende alvorligt, fordi
de her ensporede mænd findes
i bedste velgående, men også et
comic relief, fordi alt det forbudte bliver sagt, og fordi den
rutinerede skuespiller, 80-årige
Lance Henriksen, spiller Willis
med den helt rette “out of this
world”-galskab.

3 HURTIGE OM FILM

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com
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1,8 mio. til den lokale kultur
• Østerbro Lokaludvalg har i
2020 uddelt 1,8 mio. kroner til
kulturprojekter i Nordhavn og
Østerbro. Borgere og foreninger har søgt om pengene fra fire

puljer: Østerbropuljen, Lynpuljen, Kulturpuljen og Kulturhavnspuljen.
Samtidig har udvalget brugt
721.000 kroner på egne projekter, f.eks. nytårskur, jul for de

ældre, banko, borgermøder, fastelavn og meget mere.
Der er også brugt 75.000 kroner på en trafikundersøgelse
og 9000 kroner på en undersøgelse af luftforurening på Nord-

havnsvej.
Det viser en frisk opgørelse,
som lokaludvalget fik fremlagt
forleden.

Køb en sofagruppe til tre millioner
Møbeldesigner Finn Juhls forsvundne møbler er dukket op efter 80 år. I december sættes en sofa og to lænestole på auktion og priserne er sygt høje.
• Finn Juhl udstillede i 1939 en
unika sofagruppe, som designverdenen i 80 år har troet, var
forsvundet. Nu er den dukket
op igen hos Bruun Rasmussen
Auktioner, og gruppen bliver
solgt på auktion til december
med verdens højeste vurderingspris på et stykke moderne
dansk design nogensinde.
Den overpolstrede unikasofa
og de to tilhørende lænestole
er fra Finn Juhls unge år. Der
findes kun den ene sofa og de
to stole.

Finn Juhls sofa 'Elefanten' fra 1939. Vurdering: 1,5-2,5 mio. kr. Fotos: Bruun Rasmussen Auktioner.

For meget for datidens smag
I 1939 var Finn Juhl hoppet fra
studierne på Kunstakademiets
Arkitektskole og han arbejdede
i stedet for arkitekten Vilhelm
Lauritzen med opførelsen af
Radiohuset på Frederiksberg.
I fritiden tegnede han møbler
til private kunder, men netop
dette år fik han også til opgave
at tegne indretningen til sned-

kermester Niels Vodders stand
på Snedkerlaugets Møbeludstilling. Resultatet blev den unikasofa og de to tilhørende stole.
Sofagruppen fik såvidt vides
ikke et navn af Finn Juhl, men
hos sælgerne er den altid gået
under betegnelsen Elefanten.
Møbelsættet blev opfattet som
kontroversielt og provokerende
i samtiden. Formerne er skulp-

turelle og organiske og refererer til moderne kunst som for
eksempel Jean Arps legende
former. I en anmeldelse af udstillingen lød det i Berlingske
Aftenavis: "Arkitekt Finn Juhl
har tegnet en meget excentrisk
Opholdsstue (…) Sofaen er i
en mærkelig udhugget Stil. De
ejendommelige Møbler er udført af Niels Vodder (…)".

NOVEMBER 2020
HØJMESSER
Søndag 1. nov. kl. 17
Søndag 8. nov. kl. 17
Søndag 15. nov. kl. 17
Søndag 22. nov. kl. 17
Søndag 29. nov. kl. 17

v. Lars Obel
v. Lars Petersen
v. Lars Obel
v. Julie Damlund
v. Lars Obel

FÆRØSK GUDSTJENESTE
Søndag 1. nov. kl. 14 v. Borgny Brünnings Hansen
Søndag 15. nov. kl. 14 v. Borgny Brünnings Hansen
FOREDRAG M. JYTTE HILDEN 12. NOV. KL. 19
Jytte Hilden fortæller om takt og tone gennem et
langt liv med pædagogik, politik, børn, børnebørn,
netværk, veninder og mænd. Hun er stolt af at
tilhøre generationen af krigsdøtre, der blev uddannet, satsede på ligestilling og ændrede verden.
Aktiviteten er gratis. Tilmelding er nødvendigt
WALK AND TALK 24. NOV KL 17.00-17.45
Mødested foran Hans Egedes Kirke
Spænd traveskoene på og gå med på tur rundt i Nordhavn. Oplev efteråret
gennem bydelen, som både byder på ny og gammel arkitektur og særegen
natur. Undervejs er der mulighed for at tale sammen og få lettet hjertet.
Sognepræst Louise Sihm Knudsen er turguide. Alle er velkomne!
Vi begynder med en kop varm kakao to-go. Aktiviteten er gratis.
FASTE AKTIVITETER I KIRKEN:
Barselslitteratur cirklen hver mandag kl. 11.15
Babysalmesang hver tirsdag kl. 11.00 i kirken.

Hans Egedes Kirke

Vardegade 14 2100 København Ø.
Tlf. 35 42 64 46
www.hansegedeskirke.dk

Tilmelding til arrangementer kan ske på
hjemmesiden, kirkens facebookside eller på
mail: jodl@km.dk

I Bruun Rasmussens afdeling
for moderne design, tøver afdelingsleder Peter Kjelgaard ikke
med at kalde møblementet den
største skat inden for dansk design.
"Da jeg så Finn Juhls sofa,
kunne jeg næsten ikke tro, at
det var sandt.Jeg har arbejdet
hele mit voksenliv med dansk
design, men det her er det mest
interessante møbel, som jeg nogensinde har haft mellem hænderne. Sofaen kendes kun fra
fotografier i litteraturen, og alle
i designverdenen har troet, at
den var forsvundet. Jeg betragter det nærmest som om, at et af
de helt store mysterier i dansk
designhistorie er blevet opklaret," siger Peter Kjelgaard.
Tilbage til oprindeligt udtryk
Møblerne blev indleveret til
auktionshuset af en danske famile, og Bruun Rasmussen besluttede at føre sofaen og de to
stole tilbage til deres originale
udtryk. Gennem tiden var møblerne nemlig blevet ompolstret
med nye stoffer, og træbenene
var blevet malet sorte.
"Da de gamle sort/hvide fotografier fra litteraturen kun
i begrænset omfang gav os et
indtryk af de oprindelige stoffer og farver, kunne vi i begyndelsen kun gætte os frem. Men
da vores faste møbelpolstrer
fjernede møblernes polstring,
dukkede rester af det oprindelige stof fra 1939 op. Derfor ved
vi i dag præcist, hvilket udtryk
Finn Juhl gav møblerne – koksgrå uld og hospitalsstribet blåt
og hvidt stof på sædehynderne.
Det udtryk har vi nu genskabt,"
fortæller Peter Kjelgaard.
Stole til 800.000 pr. stk.
Bruun Rasmussen udbyder
møblerne på separate katalognumre på den kommende Traditionelle Auktion i Bredgade
den 10. december 2020, og med
sofaens vurdering på 1,5-2,5
mio. kr. bliver den det hidtil højest vurderede møbel fra det 20.
århundrede i vores historie som
auktionshus. Stolene er vurderet til 600.000-800.000 kr.

Sådan så de to sofastole ud, før de blev sat grundigt i stand.

FAKTA: Finn Juhl
Finn Juhl (1912-1989) var en
dansk møbelarkitekt og arkitekt. Han blev uddannet på
Kunstakademiets Arkitektskole 1930-1934 og virkede som
lærer ved Skolen for Boligindretning 1945-1955.
Finn Juhl høstede stor
anerkendelse i Danmark og
internationalt for sit organiske, skulpturelle formsprog og
for det frugtbare samarbejde
med snedkermester Niels Vodder, der resulterede i banebrydende metoder og teknikker
for fremstilling af træmøbler.
Finn Juhl var i høj grad eksponent for samspillet mellem
kunst og formgivning/design. Han har også tegnet sit eget hus
i Ordrup, et hus som nu indgår som en del af Ordrupgaard
Samlingen. I sine hjem og på sine tegnestuer indrettede han sig
gennem hele livet med værker af både danske og udenlandske
kunstnervenner.
Udover møbler udførte Finn Juhl også brugskunst i glas, porcelæn og træ samt indretningsopgaver. Adskillige af Finn Juhls
møbler er repræsenteret på museer i ind- og udland, og flere er
stadig i produktion, hvoraf en del sælges i bl.a. USA og Japan.
2003 indstiftede Wilhelm Hansen Fonden Finn Juhl-prisen, der
gives til personer, der har gjort en særlig indsats indenfor dansk
møbelesign/møbelarkitektur.

En af lænestolene efter renovering og ombetrækning.

9/ KULTUR / GODT LIV
Saunatelte aflyst
• På grund af coronasituationen har Urban Sauna aflyst alle
events på Göteborg Plads hele
november.
Anders fra Urban Sauna havde

ellers planlagt sauna-avents
med corona-restriktioner hver
søndag. Bl.a. var antallet af telte
sat op og antal gæster i teltene
sat ned.
Men med de nye restriktioner
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og anbefalinger kan det ikke
lade sig gøre at gennemføre.
Urban-Sauna melder ud på
facebook når det er muligt genoptage telt-sauna.

Online skattejagt
giver store naturoplevelser
Kom med på geocaching i Nordhavn. En sport hvor unge,
gamle og dem midt imellem
kan komme ud og lede
efter små skatte i natur eller
bymiljø og få store oplevelser i små, bitte æsker.
Af Marie Varming

•Et par krager skriger mod
en blågrå himmel. Grusvejen
går forbi en slags fabrik ned
mod noget vand, men møder
forinden et par huse. Fra et af
husene er der fuld udsigt til
vandet, og en grill på terrassen
foran den faldefærdige hytte
afslører, at der indimellem er
nogen, der bruger hytten til
andet end opbevaring. En af de
andre rødmalede hytter ligner,
at den ikke har været i brug i
adskillige årtier, men pludselig
lyder en gjaldende hundeglam
derindefra. Det kan godt være,
der er en skat begravet på dette
særlige sted i Nordhavn, men
det er ikke noget at sætte livet
på spil for. Der er heldigvis altid en anden at gå på jagt efter.
Velkommen til geocaching.
Carl på ni år har ikke held med at finde den magnetiske cache ved den
internationale skole.

Fysiske skatte
Geocaching er en skattejagt,

som
tager udgangspunkt i
en app, men som
i modsætning til fx Pokemon Go drejer sig om rigtige
fysiske ”skatte”, som man kan
finde over hele verden. Alene i
2150 Nordhavn ligger mellem
10 og 20 såkaldte caches. Som
de fleste cahces i et bymiljø er
de meget små og ofte ikke meget større end en tændstikæske
– om end noget bedre til at klare
vind og vejr. Inden i en cache
ligger der typisk en logbog, som
kan være blot et enkelt stykke
papir, hvor finderne skriver dato
og navn, ligesom de registrerer
deres fund i logbogen på deres
telefon. Ved hjælp af glade gule
eller triste blå smileyer kan man
holde rede på sine fund i appen.
Fangst ved Oceanvej
Det gør vi også på en kold
torsdag eftermiddag, hvor
regnen hele tiden truer med
at ramme Nordhavn. Både
International School og adskillige steder på Tippen har
deres egne caches, som man
finder frem til ved hjælp af telefonens GPS-funktion. Ofte
følger der en lille tekst med
på telefonen, så man får lidt at
vide om de omgivelser, man ser.
Det gælder også for den cache,
som ligger ved Oceanvej på vej
ind til containerterminalen. Vi
skal lede 10-15 minutter, før

Man kan få store natur- og kulturoplevelser, når man geocacher. Her et kunstværk, som vi mødte et
hemmeligt sted i Nordhavn på jagt efter caches.

en
lille
plastikbeholder pludselig
viser sig hængende i et
stykke ståltråd på en trådhegn.
Vi skriver i papirloggen, logger på appen, registrerer vores
fund og hænger cachen pænt
på plads igen. Det gode ved
denne sport er, at jo mere man
finder, desto mere tændt bliver man på at finde den næste,
så vi springer på jernhestene
og triller mod rundkørslen for
enden af Kattegatvej, hvor vi

»

Jo mere man finder,
desto mere tændt bliver
man på at finde den
næste
har aftalt et tiltrængt eftermiddagskagestop med havudsigt.
Ud på Tippen
Cachene er lagt af andre
ihærdige skattejægere, som
har fået lyst til at glæde deres 'kolleger' udi geocaching.
I Nordhavn ligger der særligt
mange på Tippen, hvor man
får en naturoplevelse, samtidig med at man på en meget
smart måde lokker familiens
yngste ud i det fri. Og det virker lige godt om man er på
tur i Nordhavn, i Berlin eller dybt inde i en svensk skov.

Hvis man lige slår et slag om Lagkagehuset, er en aktiv eftermiddag
reddet.

Appen
Geocaching
er som udgangspunkt
gratis, men
man kan
betale for en
premium version, hvor der
viser sig endnu
flere caches og
features.
En cache kan
gemme sig rigtig
godt, men ofte
er der ledetråde
i appen, som kan
hjælpe en på vej.

De findes over hele verden.
Ude ved havet er de første
par caches hurtigt fundet efter en hurtig kagepause med
udsigt. Derefter truer de grå
skyer så meget, at vi må opgive at finde de øvrige caches.
Da vi vender hjem, gør vi stop
ved Harbour House, hvor vi
har en trist blå smiley på vores
app. Det betyder, at vi tidligere
har ledt efter en cache men
har måtte opgive. En rigtig cacher kan ikke have den slags
siddende på sig, så vi prøver
igen, men endnu engang må vi
opgive, og vi tror, at det skilt,
den har siddet på, er blevet fjernet af vejarbejdere i området.
Cache i et æbletræ
I geocaching-lingo er det en
såkaldt ”muggler”, altså en person, som ikke spiller spillet,
som uforvarende opdager eller
kommer til at fjerne en cache.
Heldigvis er der en cache i et
æbletræ ved Bruun Rasmussens
Auktioner, som hurtigt lader sig
finde, inden turen går hjem i ly.
Men allerede på vej over Kalkbrænderihavnsgade
melder
spørgsmålet sig: Hvornår kan
vi komme ud igen og lede efter
flere skatte?

Hver cache indeholder en lap
papir eller måske en hel blok, hvis
cachen er stor nok, og her kan
man skrive sit 'nom de guerre'
samt dato.
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30. oktober 2020
Advokater på Redmolen
• Advokatfirmaet Bech-Bruun
rykker fra Langelinie til Redmolen i Nordhavn.
En af de første lejere i PFA's
kommende
kontorejendom

på spidsen af Redmolen bliver
advokathuset Bech-Bruun. De
skal efter planen flytte ind på
de øverste seks etager af den
runde bygnings i alt 13 etager.
Det skriver EjendomsWatch.

Bech-Bruun flytter fra et lejemål hos ATP på 13.000
kvm. på Langelinie Allé 35.

Er du sød lige at rette puderne?
Hverdagens små neuroser er harmløse. De gør kun alt mere besværligt.

Af Louise Raaschou

• Tror sgu’, at jeg er en anelse
neurotisk. Altså, ikke i den helt
tunge ende med psykiatriske
definitioner og handlingslammelse. Bare sådan præget af
små hverdagsneuroser af den
slags, som absolut ikke er livsnødvendige, men som alligevel
er et must. I mit hoved. Også
selv om mine små regler i virkeligheden er monster irriterende,
fordi de både er meningsløse
og gør tingene mere besværlige. Og dybest set også er - jeg
ved det godt - total åndssvage.
Det gik op for mig, da jeg en
aften stod i matriklens køkken
og forklarede en voksen mand,
hvilke knive han skulle bruge
til at snitte et løg. Et enkelt løg.
Og knive, ja, i flertal. For den
lille urtekniv, (her pegede jeg),
er jo bedst til at kappe top-

pen og fjerne skræl, hvorefter
man tager den store kniv til
selve snitningen . . . kontroltårn, much? Et øjeblik havde
jeg den der følelse af at se og
høre mig selv udefra, og manner, det var en tåkrummende
oplevelse. En af de helt pinlige
selverkendelser, lige pludselig,
der i mit eget køkken. (Hvor
mand i øvrigt havde nået at
snitte løg med en tilfældig kniv
fra skuffen, inden jeg var færdig med mine retningslinjer.)
På samme måde spænder jeg
også ben for mig selv, når jeg
skifter sengetøj. For betræk
til dyne og pude skal være fra
samme sæt og matche. For det
skal de bare. Hvilket ikke ville
være noget problem, hvis jeg
bare kunne hive et samlet sæt
ned fra hylden. Desværre har
ordensans aldrig været i sync
med neuroser, så sengetøjsskiftning udvikler sig oftest
til et større Find Holger projekt bare med et pudebetræk
som det snedigt skjulte objekt.
Kunne jeg forestille mig at sove
i mismatchende sengetøj? (Har

droppet alle forsøg på at fikse
ordenssans.) Niks. Har mærket efter. Kan. Ikke. Have. Det.
Heller ikke selv om det ville
være så meget nemmere, det er
jeg jo godt klar over. Jeg kan i
øvrigt heller ikke sove, hvis
skydedørene på mit skab i soveværelse er åbne. Nu ligger der
i samme rum næsten permanent en større bunke tøj i stolen, hulter til bulter. Plus flere,
uidentificerede papirstakke på
reolen samt diverse bøger og
sko på gulvet. Så man kan med
ret stor sikkerhed udelukke
en feng shui forstyrrelse. (Ha!
Som om.) Men skabet? Det skal
saftsuseme være lukket. Og det
er vel egentlig det, der kendetegner en neurose: Den strider
imod sund fornuft og har ingen
logisk sammenhæng med andre omstændigheder i ens liv.
Men heldigvis er jeg ikke den
eneste. Jeg kender nemlig til
flere med små, tvangsprægede principper, som står i
direkte modstrid med resten
af deres liv. Eller de har sære
ideer, som ikke giver nogen
mening. Som faktisk bare gør

tingene mere besværlige. Og
som af og til ligefrem modarbejder det egentlige mål.

»

insisterer til gengæld på, at elkedlen altid tømmes efter brug,
så der ikke dannes kalk, og den
prioritering giver jo bare ingen
mening overhovedet. Præcis ligesom hende, der insisterer på
matchende sengetøj, men som
samtidig lader det vildeste rod
herske på sengetøjshylder. Og
i øvrigt bruger et kvarter ekstra på at skære et løg, fordi der
skal to - specifikke - knive til,
som hun heller ikke kan finde,
fordi der ikke er den mindste
sammenhæng mellem hendes
tåbelige
ordnung-muss-sein
neurose og den kaotiske virkelighed, hun befinder sig i.

meget ekstra tid på at hænge alt
tøj op med klemmer, også indendørs, fordi ellers tørrer det
”ikke ordentligt.” For tøj tørrer jo bedre med klemmer end
uden, viste ingen undersøgelse
nogensinde. Og en tredje gør
aldrig nogensinde rent, men

Neuroser handler om angst og
om at håndtere den, siger de, der
ved noget om den slags. Og selv
om jeg ikke ligefrem mærkede
angst, den aften hvor alle løgsnitte-kniv-regler i mit køkken
blev brudt, så kunne jeg ikke
sige mig fri for en vis anspændthed. Nok også et par dybe - meget dybe - indåndinger, indtil
løg var snittet, og vi igen var
ude af farezonen. Måske er det
noget, jeg burde arbejde med.
Måske skal jeg slå håret og leve

For eksempel er der en, som
rigtig godt kan lide leverpostej.
Ja, faktisk holder hun meget af
leverpostej, men kan kun spise
den, hvis den er varm. Hvilket
altså betyder, at hun ret sjældent
får leverpostej, skønt hun er så
glad for det. Hvilket jo er lidt
fjollet. En anden bruger absurd

For tøj tørrer jo
bedre med klemmer end
uden, viste ingen undersøgelse nogensinde.

livet farligt og bare gribe efter
en tilfældig kniv næste gang.
Eller simpelthen . . . række ud
efter det nærmeste pudebetræk!
Hvad er det værste, der kunne
ske? De burde nok kunne tæmmes, mine små tvangshandlinger, for de er heldigvis netop
relativt små og harmløse; og i
øvrigt er erkendelsen i sig selv
den halve sejr, har jeg læst. Desuden er jeg heldig, at jeg ikke
lider under andre, sære og mere
indgribende ideer. Godt nok
mener min nærmeste familie, at
jeg også har et forstyrret forhold
til tid, og ja, ordet neurotisk er
blevet nævnt i den forbindelse.
Men det er alligevel at stramme
den, synes jeg. Bare fordi jeg
helst er i lufthavnen fire timer
før flyafgang, og altid kommer
et par og fyrre minutter for tidligt til arrangementer. ”Neurotisk.” Pfftt! Må jeg være fri. Den
korrekte definition er ”at være i
god tid.”
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