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Billetterne var udsolgt, da Kronløbsøen og NCC forleden inviterede til ekspedition i udgravningen. Alle fik mullighed for at se og røre den berømte københavnerkalk. Læs mere side 2.

Præsten har fået nok

/8 Nordhavn Museum

Bolig-ø tager udsigten

/5 Er du kaffetørstig

og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?
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LOKALE
NYHEDER
Fra Københavnerkalk til Kronløbsø
Mere end 100 Nordhavns-beboere kom helt tæt på den unikke Københavnerkalk, som lige nu er synlig ti meter nede på bunden af Kronløbsøens byggeplads i Nordhavn.
• Der var høj sol, kaffe og Københavnerkalk i lange baner,
da Nordhavnsbeboere søndag
den 30. august fik mulighed
for at gå på bunden af Kronløbsøens byggegrube og opleve den historiske Københavnerkalk.
Den særlige københavnerkalk er 60 mio. år gammel og
helt særegen for Nordhavns
undergrund og området omkring Indre København. Københavnerkalken skiller sig ud
ved at variere markant i hårdhed. Det ene sted finder man
kalken hård som flintesten, og
går man to skridt til siden, kan
man støde på Københavnerkalk så blødt og tyktflydende
som tandpastaen hjemme på
badeværelseshylden. En så
forskelligartet undergrund er
en særdeles teknisk krævende
opgave, når man bygger Danmarks nyeste ø med boliger
og en parkeringskælder beliggende under vandoverfladen.
Fortidens jordskælv
Det fortalte medarbejdere fra
NCC og ingeniørvirksomheden Geo, da de søndag tog

Nordhavns beboere med på
en guidet tur i byggegruben og
Københavnerkalkens spændende historie.
Her blev det også fortalt, at
fortidens jordskælv i Nordhavn har slået store sprækker
i kalken og skabt den såkaldte
Svanemølleforkastning, som
løber under Kronløbsøen byggefelt. Svanemølleforkastningen svarer til en underjordisk
kanal med massive vandmasser, som skal holdes ude af
byggegruben, mens byggeriet
af Kronløbsøen står på. Cementudfyldninger i kalken
og de gigantiske jernspuns,
som er hamret i jorden på indersiden af hele Kronløbøens
byggegrube, hjælper med at
stoppe vandet fra Svanemølleforkastningen – og har reduceret de vandmængder, der
skal pumpes væk fra byggegruben med hele 90 procent.
Parkeringskælder rejser sig
Det var ikke uden grund, at
naboerne blev inviteret til at se
og høre om Københavnerkalken netop nu. For inden længe
begynder den fire-etager store

parkeringskælder at rejse sig
fra Københavnerkalken for til
sidste at folde sig ud til Danmarks ø nummer 432 med
over 200 lejligheder og broforbindelser til både Århusgade-

kvarteret og Sundmolen.
Om bag byggepladshegnet
Bag projektet står By & Havn,
PensionDanmark og Nordkranen, der med NCC som

totalentreprenør bygger Kronløbsøen de næste tre år.
Adm. direktør i By & Havn
Anne Skovbro er glad for, at
det blev muligt at invitere
Kronløbens naboer til kaffe og

Københavnerkalk, inden kalken igen dækkes til.
"Med så stort et byggeri lige
midt i Nordhavn er det helt
afgørende, at man som nabo
får indblik i alt det, der foregår
bag byggepladshegnet. Kronløbsøen er et ekstraordinært
byggeprojekt med en fantastisk spændende undergrund
set med Københavnerbriller,
og jeg er meget glad for, at det
kunne lade sig gøre at komme
helt tæt på Københavnerkalken, samtidig med at byggeriet er i fuld gang," siger Anne
Skovbro.

Blandt gæsterne på Kronløbsøen
var adm. direktør Anne Skovbro
fra By & Havn, her samme med
Københavns beskæftigelses- og
integrationsborgmester
Cecilia
Lonning-Skovgaard (V).
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INTERNATIONAL
OLIVENOLIE SMAGNING
I MENY - NORDHAVN

Flos Olei er den Internationale olivenolie guide som hvert eneste år nominerer
verdens 500 bedste olivenolie producenter med point som vi kender det fra Parker på vin.
Olivenolierne er fra små farme - der alle er ildsjæle. De har alle det til fælles, at lave
den bedste kvalitets olie til dig. Der finder man alle de sunde næringsstoffer
som polyfenoler, plantestoffer og de sunde N3 fedtsyrer.
Hippie House er et lille Familie ejet firma - der sælger de fineste Internationale
olivenolier samt økologiske gourmet produkter.

KOM OG SMAG ET UDPLUK AF DE FANTASTISKE OLIVENOLIER
FREDAG DEN 4. SEPTEMBER KL 14-19 OG LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 12-16
hvor der også vil være Øko, vegansk pasta som er lavet på den antikke sort semulje
- de er håndlavet og håndpakket - smagen er fantastisk og aldente.

EKSTRA
JOMFRU
OLIVENOLIE

Normalpris 129,95

NU

99,-

GRØN BALANCE
KRYDDERURTER

KALVEMEDALJONER
ELLER BØFFER

Normalpris 20,-

TILBUD

15,-

4 stk./700 gr.

PR. PAKKE

119,-

BLUE FISH

Friske vine med øje
for bæredygtighed
og naturlighed
1 FLASKE

CHICCO DE
GRANO PASTA

500 g. Vælg mellem
mange varianter bla.
Casarecco, Elicoidali,
tortiglioni eller lumaconi.
Normalpris 49,95

NU KUN

35,-

109,150,2 FLASKER

6 FLASKER

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

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
02.09.2020
08.09.2020
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OGOG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13.-JANUAR
2020.
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Lola åbner Loui
• Restaurant Lola på Christianshavn har i sommer haft
pop-up restaurant i The Audo
i Århusgade. Nu åbner Lola
en permanent lillebror i The

Audo. I spidsen for Loui står
kokkene og stifterne af Lola,
Mette Strarup og Rune Toft.
"Vi har lyst til at være i Nordhavn, fordi det er et sted, hvor
man kan se og mærke, at der

4. september 2020
sker en masse. Man er helt
tydeligt i København og i en
storby, men der er også en luft
og et fedt liv nede ved vandet,"
siger Rune Toft. Loui har ligesom Lola fokus på socialt an-

svar. Det betyder at Loui er et
sted for alle, der søger et helle
i storbyen. Om det så er i køkkenet, på gulvet eller som gæst
i restauranten.
www.restaurantloui.dk

Vagten, der ikke vil tage magten
Der er kommet vagtværn til Nordhavn denne sommer. Men hvem er han egentlig ham manden i spidsen, der er vokset op i Liberia og senere blev Metallicas ven?
Af Marie Varming.
Foto: Lasse Mejlvang
• Anders Larsens helt nye forretningside kom midt under
lock-down perioden i marts.
København var gabende tom,
og de kunder, han plejer at servicere med sikkerhed, havde
ikke så meget brug for ham
nu.
"Jeg var rystet over situationen, men så tænkte jeg: Hvad
kan jeg gøre i stedet for alt det,
jeg ikke kan gøre? De unge
skal jo stadig ud og feste, og
jeg vidste fra bekendte i Nordhavn, at det var blevet værre
og værre over de seneste år
derude," siger han.
Solskin over Nordhavn
Denne sommer kunne Anders
Larsen så sætte sin underskrift
på en kontrakt, han indgik
med grundejerforeningen i
Århusgadekvarteret.
Han er meget opmærksom på
sin rolle, selv om forretningsområdet er helt nyt.
"Vi må endelig ikke blive
sådan et vagtværn i en rigmandsghetto. Det er for negativt. Vi er erfarne vagter og
ikke sådan nogle 'Vagten har
magten'-typer. Jeg har selv
30 års erfaring, og jeg ved fra
dengang jeg var dørmand, at
jeg er den første og sidste, som
gæsten ser på en aften. Derfor
skal jeg gøre et godt indtryk,
og sådan er det også i Nordhavn," siger han.
I dag har han 25 løst tilknyttede medarbejdere, og det er
dem, han sender til Nordhavn,
når solen skinner.
"I vores kontrakt hedder det,

at vi arbejder, når solen skinner. Og det er fra klokken 19
til klokken et om natten. Vi
sørger for, at tingene ikke løber løbsk. Hvis nogen spiller
for højt, beder vi dem pænt
slukke, for grundejerforeningen har bestemt, at der slet
ikke må spilles musik i området. I starten sagde vi også til
folk, der badede de forkerte
steder, at de skulle bade i badezonen, men vi opdagede hurtigt, at beboerne på Sandkaj
blev sure, hvis vi sagde noget
til dem, når de badede uden
for badezonen," forklarer han
med et skuldertræk.
For nyligt fandt vagterne en
pige, der legede helt alene
på stenene ved Sandkaj. De
kunne ikke spotte hendes forældre.
"Der var et par stykker, der
blev sure over, at vi blandede
os, men jeg tror faktisk også,
folk var blevet sure, hvis vi
ikke havde gjort noget," siger
han.
"Så nu siger vi kun noget til
dem på Marmormolen, for
det er også et farligere sted at
bade."
Det er også på Marmormolen,
Anders og hans folk siger noget til de unge, der indimellem
ryger ulovlig tobak og måske
endda sælger det. Det indberetter de til politiet.
"Vi er jo ikke politifolk, så vi
kan ikke gøre andet end at tale
til folks fornuft. Men det kan
man faktisk også med 90%. Vi
kan for eksempel altid prøve
at sige noget i stil med: ’Hey,
hvis det var din datter, der
ikke kunne sove på grund af
musikken, hvordan ville du så

selv have det’," forklarer Anders Larsen.
Dengang i 90’erne
Hvis der er nogen, der ved noget om fest i København, er
det Anders Larsen. Han startede som dørmand i 1990 på
Café Victor og var omkring
alle in-stederne som Konrad,
Ketchup og Nasa.
"Jeg lærte alle de rigtige mennesker at kende, og jeg blev
rigtig god til at screene, hvem
der skulle lukkes ind og hvem
der ikke skulle. Jeg kan huske
en aften på Bar Rouge, hvor
der var totalt proppet. Pludselig kommer en fyr hen til mig
og siger, at han er den og den,
og han skal lukkes ind. Jeg ved
godt, det lyder smart, men jeg
sagde direkte til ham, at hvis
jeg ikke ved, hvem han er, så er
han ikke nogen," siger Anders
Larsen med et smil.
Hans kontor bærer mindre
præg af fest end af så meget
andet. Bag ham hænger et
sort relief af et verdenskort,
for Anders arbejder i dag også
i udlandet. I et hjørne summer et velpolstret køleskab
med kølige drikkevarer, og et
overvågningskamera blinker
diskret i hjørnet, men det mest
iøjnefaldende er de mange
portrætter af store udenlandske stjerner med deres autografer på og ofte også en personlig hilsen til Anders.
En af hans primære forretningsområder, siden han blev
selvstændig i 1999, er nemlig
at stå for kendte menneskers
sikkerhed.
"De store stjerner, der kommer
til København, har ofte deres

egne sikkerhedsfolk med, men
de er jo ikke lokalkendte, så de
hyrer også mig," siger Anders
Larsen. Og der er ikke nogen,
der kender København ret meget bedre end ham.
Han bryder sig ikke om ordet
bodyguard. Det har en forkert
klang og passer bedre til den
bevæbnede vagter, der for eksempel passer på statsledere,
og i Danmark er det kun politi eller militær, der må være
bevæbnet. Han er lige landet
denne morgen fra et job i Paris, men han har ikke meget
lyst til at sige, hvad han har
lavet der.
"Det er et firma, vi arbejder
med…. Vi sørger for direktørernes sikkerhed," siger han

De mange vagter og værter på kajen
I alt fire forskellige typer af vagter og værter har forsøgt at holde lidt styr på gæster og fester på Sandkaj og Marormolen denne sommer:
Sikkerhedsværter fra RF Experience
Københavns Kommune har denne sommer hyret 'sikkerhedsværter fra selskabet RF Experience, som er oprettet af Roskilde Festival
Gruppen. De servicemindede værter sørger for god stemning, men har også været til stede på Sandkaj og Marmormolen for at sikre
trygge rammer og sikkerhed gennem dialog. "Vi er langt fra det gængse billede af en vagt. Vi sammenligner os selv med stewarder
og stewardesser. Vi er her for at sikre de fremmødte, men gæsterne skal primært opleve os som nogen, der yder en service,” fortalte
Jesper Ladegaard, chefinstruktør i RF Experience."
Vagtværn fra Security Service
Security Service indgik pr. 1. juli en samarbejdsaftale med Grundejerforeningen Århusgadekvarteret om en vagtordning, hvor der
patruljeres i området for at mindske de gener der er, når store grupper unge forsamler sig i området omkring Nordhavn. Aftalen er
udløbet nu. Det fremgår ikke hvor mange vagter, der har været indsat.
Støjvagter fra Københavns Kommune
Kommunens støjvagter, der normalt kun tager sig af støj fra værtshuse og klubber, har denne sommer også arbejdet i Nordhavn. Støjvagterne har kontaktet politiet i situationer, som er løbet løbsk. Bemandingen i Nordhavn kendes ikke, men normalt har støjvagterne
været aktive torsdag-lørdag fra kl. 17-01.
Havneværterne
De sejlende havneværter er et pilotprojekt søsat af By & Havn og København Kommune. Værterne skal lave forebyggende tiltag, der bidrager til at holde havnen sikker og sætter fokus på den gode havnekultur. To værter sejler rundt i en rød gummibåd med påhængsmotor. De
går i dialog med badende, som f.eks. springer i vandet fra kraner, og svømmer udenfor badezoner og havnebade. Eller med folk på SUPboards, i kajakker og andre småbåde, som evt. er på vej ud foran Oslofærgen.

tøvende.
"Den sektor er faktisk ret kedelig, for der er så meget ventetid. Jeg kan faktisk bedre lige
underholdningsbranchen. Der
er mere gang i den," siger han
og kigger rundt til Pelé, Metallica, Robbie Williams og Bruce Springsteen, som alle smiler
til ham fra væggene.
Hvor’ du fra?
Liberia? Anders Larsen studser, da han hører navnet på det
vestafrikanske land.
"Hvor ved du det fra," når han
at spørge, inden det går op for
ham, at den information er frit
tilgængelig på hans Facebookprofil.
"Jo, vi boede faktisk først i

Congo, og senere flyttede jeg
med min familie til Liberia,
hvor jeg voksede op. Til at
starte med var der ingen ballade, og det var et ret sympatisk
land, men senere kom der en
rigtig borgerkrig," husker han.
Han kan ikke forklare, om der
er en sammenhæng mellem
det noget specielle fædreland
og det noget specielle erhverv.
"I mit job er det en fordel at
kende til andre kulturer og
kunne bevæge sig i forskellige sociale lag uden at stå ud.
Jeg kan hyggesnakke med en
hjemløs på bænken og stå i
kjole og hvidt til en ambassadørmiddag om aftenen," siger
han.
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Kæmpe bolig-ø
lige foran Nordhavn
• I fremtiden vil der ikke være udsigt til Øresund fra boligerne
i indre Nordhavn. Det kommende byggeri på Redmolen tager
en god bid af udsynet, og en dag vil det sidste kig til havet blive
lukket af, når den nye bolig-ø Lynetteholmen bygges øst for Trekronerfortet.
Syv ud af ni partier i Borgerrepræsentationen forpligtede sig
onsdag 2. september til at gå videre med planerne for øen. Det
skete i forbindelse med aftalen om næste års budget i kommunen. Overborgmester Frank Jensen (S) havde krævet , af aftaleparterne, at de først skulle sige ja til Lynetteholmen, hvis de ville
være med i aftalen.
Aftalen omfatter også en ny metrolinie til øen samt en østlig
ringvej fra Nordhavn til lufthavnen. De metrolinier, som skal
undersøges nærmere, går ikke fra Nordhavn, men over enten
Østerport eller Amager. Den østlige ringvej bliver en tunnelløsning fra Nordhavn over Lynetteholmen og via Prøvestenen og
Amager Strand til lufthavnen.
Dansk Folkeparti, Fremad Listen, Venstre, Konservative, Radikal Venstre, Socialdemokratiet og SF står bag aftalen. Enhedslinsten og Alternativet samt løsgængeren Niko Grünfeld ønsker
ikke at støtte Lynetteholmen, og forlod forhandlingerne.

Digitalt nabomøde på vej
• By & Havn åbner 23. september et tre-dages nabomøde for
Nordhavns beboere - digitalt. Fra 23. september vil By & Havn
lægge en række videoer op på Facebook. Videoerne kommer til
at handle om: Pakhusene, Infrastruktur, Parkering samt 'Sommeren i Nordhavn'. Alle kan gå ind og se oplægsvideoerne, stille
spørgsmål til oplægsholderne og få svar direkte i kommentarsporet.
"Afhængigt af, hvilke temaer der vækker størst interesse, har vi

også tænkt på at invitere på nogle gåture i Nordhavn efter nabomødet," siger adm. direktør Anne Skovbro.
By & Havn indførte ved sidste nabomøde i februar et nyt mødekoncept, hvor deltagerne gik rundt imellem forskellige stande.
"Det fungerede virkelig godt. Men på grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet giver det ikke mening at gøre det på samme
måde nu. Vi har overvejet at dele mødet op i mindre møder på
forskellige lokationer. Men vi er nervøse for, om folk overhovedet
har mod på at deltage i fællesarrangementer lige for tiden," siger
Anne Skovbro fra By & Havn.
Løsningen bliver derfor digital. Og efter det digitale nabomøde
skal mødeformen evalueres.
"Det afgørende er, at vi kan opretholde den tætte dialog med beboerne. Men på sigt vil vi gerne tilbage til de fysiske møder med
temaborde," siger hun.

dehavnen samt Marmormolen, hvor sejlskibet Hawila lægger til.
Göteborg Plads vil være fyldt med workshops, trommesamspil,
salsafest og koncerter. Hvis man er hjemme den lørdag, vil pladsen feks. genlyde af 'BOLLYWOOD BLITZ DANCE CLUB OF
INDIANS IN DENMARK', og DANISH OPEN BELLYDANCE.
www.åben.com/program-oversigt
www.kulturhavnprogram.dk

79 millioner til landstrøm
2 x kulturfestival:

Unik chance for at besøge The Krane,
Nordsø Records, Tunnelfabrikken,
Middelgrunden eller Hotel Comwell
• I næste weekend 11.- 13. september er der ÅBEN Festival for
Østerbro/Nordhavn. Mange af aktiviteterne foregår i Nordhavn.
Man kan f.eks. besøge vinylpladetrykkeriet Nordsø Records,
komme på tur til Ungdommens Ø på Middelgrunden, besøge
Tunnelfabrikken eller få en rundvisning på det nye Hotel Comwell Copenhagen Portside. Der bliver også mulighed for at komme op og se THE KRANE, som er vært for kunstinstallationen
WILDLIFE 2030.
I samme weekend afholdes Festivalen Kulturhavn for 20. gang.
På grund af Covid-19 er der skåret i antallet af aktiviteter, og
indført rutiner for afstand og afspritning. Alligevel er der alene i
Nordhavn 44 aktiviteter fordelt på Göteborg Plads, PB43 i Sku-

• Når krydstogtpassagererne igen kommer til København, bliver det med mindre røg fra skibene og renere luft i byen. Med
det netop vedtagne budget har Københavns Kommune afsat i 79
millioner kroner til medfinansiering af landstrømanlæg på Langelinie og Oceankaj. Anlæggene skal bidrage til at krydstogtskibene bruger el i stedet for diesel og olie, mens de ligger i havn.
De 77 millioner kroner ydes som et lån, som skal betales tilbage
af anlæggets indtjening. Anlægsomkostningerne til landstrømanlæg forventes at koste op til 148 millioner kroner i alt.
EU har givet tilsagn om et tilskud på op til 25 millioner kroner.
Den resterende finansiering skal komme fra Copenhagen Malmö Port eller By & Havn. Det ventes, at landstrømanlæggene er
klar til brug i 2023.

Sandkaj slog alle tre havnebade i besøg
Med knap 130.000 badegæster på Sandkaj Badezone har Nordhavn haft mindst lige så mange badegæster denne sommer,
som alle de tre store havnebade i Københavns Havn tilsammen.
• Sandkaj Badezone er den
største og mest travle badezone i Københavns Havn.
I denne sommer har Sandkaj
haft næsten lige så mange
badegæster i denne ene badezone, som i alle de tre store
havnebade i Københavns
Havn - til sammen. Nemlig
knap 130.000 badegæster på
tre måneder.
Tallet gælder kun de besøg,
som registreres af tælleren ved
adgangsbroen til badezonen.
Tælleren har ikke registreret
alle dem, der er hoppet i vandet fra kajkanten.
Tæller man de ulovligt badende ved Sandkaj og Mar-

mormolen med, vil antallet af
badegæster langt overstige besøgstallet på de tre havnebade
ved Fisketorvet, Sluseholmen
og Islands Brygge, som havde
133.000 badegæster i samme periode fra 8. juni til 31.
august.
Ifølge by & Havn har de mange
badegæster i Nordhavn givet
"udfordringer i år i forhold til
de krav om afstand, som myndighederne har udstukket".
By & Havn, grundejerforeninger og politiet vil sammen
evaluere sæsonen med henblik
på at løse nogle af udfordringerne næste år.
Udviklingschef Per Schulze,

fra By & Havn fortæller, at det
denne sommer har været som
om at By & Havn, politi, kommune og andre "har skullet
bygge båden samtidig med, at
vi lærte at sejle".
"Men en ting kan vi i hvert fald
sige; Københavnerne har taget
deres havn og de rekreative
muligheder, den giver, til sig.
Det er vi glade for i By & Havn
og vi kigger hele tiden på,
hvordan vi kan imødekomme
den store interesse for havnen
samtidig med at sikkerheden
holdes i top," siger Per Schulze.
Hundredevis bader ulovligt
Også i år er der blevet badet

løs uden for de ni badesteder i
havnen. Politiet, By & Havn og
havneværterne har haft travlt
med at oplyse om reglerne for
badning, så havnen er sikker
for alle og uheld kan undgås.
Havneværternes registreringer viser, at de er gået i dialog
med ulovligt badende mere
end 1.000 gange i løbet af sæsonen.
Badesæson med livredderbemandede havnebade sluttede
31. august, men i år er havnebadene åbne, dog uden livreddere i hele september fra kl.
06-22. Sandkaj og i de øvrige
fem badezoner er åbne året
rundt.
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"Jeg synes, Nordhavn skal gå i gang med at løsrive sig"
Nordhavns folkekirkemedlemmer har lige nu en enestående chance for at bestemme hvordan den ny kirke skal være. Men så skal de også gribe chancen, siger sognepræst Lars Obel.
Af Marie Varming
• Der har været ekstremt rørte
vande i Hans Egedes Kirke,
som Nordhavn endnu hører under, de seneste mange
år. Kirkens medarbejdere er
kommet og gået – mest gået mødelokalerne har ekkoet af
skænderier og beskyldninger,
mens kirkerummet har stået
halvtomt.
Men om få år starter byggeriet
af en 200 millioner kroner dyr
kirke i Nordhavn, og som tingene er i dag, er det Hans Egedes Sogn – og dets menighedsråd – der skal stå for byggeriet
og være i spidsen for det, der
skal ske i kirken.
"Lige nu er vi også kirke for
Nordhavn. Men her er et
enormt demokratisk underskud. Der er mange beslutninger, der skal træffes, men
der sidder kun to medlemmer af menighedsrådet, der
bor i Nordhavn, og den ene
genopstiller ikke," siger sognepræst i Hans Egedes Kirke,
Lars Obel, om det forestående
menighedsrådsvalg, som i
Hans Egedes Sogn foregår ved
en såkaldt valgforsamling 15.
september.
Plat og krone
om formandsposten
Det demokratiske underskud
sås tydeligt ved sidste menighedsrådsvalg, hvor kun ca.
120 ud af godt 5600 stemmeberettigede stemte. De to
opstillede lister, Den progressive Liste og Sognets Liste, fik
lige mange mandater i menighedsrådet. Resultatet var,
at der blev slået plat og krone
om formandsposten, og Den
progressive liste med Michael
Larsen fra Nordvest havde

heldet med sig.
"Det er et meget tyndt grundlag for en meget egenrådig menighedsrådsformand," mener
Lars Obel.
"Problemet er, at der umiddelbart ikke er nogen, der kan
korrigere
menighedsrådsformanden, og så længe der
ikke direkte stjæles af kassen,
kommer provsti og biskop
ikke med meget andet end anmærkninger og anbefalinger,"
siger Lars Obel, som ellers mener, der er nok af sager at tage
af.
"Det er en svaghed, ved den ellers gode demokratiske model,
at når ingen engagerer sig, så
får den, der er fræk nok, alt for
frit spil."
Fætter/kusine-fest
Han frygter, at mange af de
kroniske sygdomme, som menighedsrådet i Hans Egedes
Kirke ser ud til at lide af, vil
blive videreført til den nye kirke i Nordhavn, hvis ikke der
bliver renset ud, eller Nordhavnen løsriver sig så hurtigt
som muligt.
"Flere medlemmer af kirkens
personale er pårørende til
medlemmer af menighedsrådet, og er måske mere ansat,
fordi de passer ind, end fordi
de har de faglige kompetencer,
der skal til. Imens har kompetente medarbejdere søgt videre. Menighedsrådet er lige nu
langt hen ad vejen sammensat
af folk uden for arbejdsmarkedet. De kan sagtens have gode
ressourcer og intentioner, men
har svært ved løfte opgaven
med at sætte rammere for en
ny kirke i Nordhavn. Alt står
stille, fordi vi ikke har det menighedsråd, der skal til," siger
han.

Er der ikke den mulighed, at
Nordhavns beboere hverken er
interesseret i en ny kirke eller i
at være en del af nogen menighed?
”Det kan du sige, men langt
over halvdelen af indbyggerne
i Nordhavn er medlemmer
af folkekirken og betaler kirkeskat, så de er en del af det.
Det var noget andet, hvis det
her var en lille velfungerende
kirke, som havde kørt helt efter bogen i 100 år, så kunne
man læne sig tilbage, men det
er det ikke."
"Lille gruppe bruger
pengene på at spise sammen"
I stedet ser Lars Obel, at en
mindre kreds om menighedsrådsformanden bruger kirkens ressourcer og fokus på
bespisning og hygge for nogle
få.
"Alt krudtet, som kunne gå til
foredrag, aktiviteter og koncerter, går i realiteten til at en
lille gruppe kan spise sammen
så tit som muligt. Menighedsrådets arbejde kan føles som
en lang kamp om, hvem der
kan spise hvad," siger Lars
Obel opgivende.
Han ved godt, at han risikerer
hug for at dele sine observationer og meninger med offentligheden.
"Mange synes ikke, man skal
lufte kirkens beskidte vasketøj, men det ER snavset, og der
kommer ikke nogen andre og
vasker det," forklarer han.
"Det er medlemmerne selv der
står med ansvaret, derfor dette
opråb."
Åndens hus
eller landsbykirke
Lars Obel understreger, at
man har rig mulighed for at få

indflydelse på, hvordan kirken
i Nordhavn kommer til at se
ud, for intet er givet på forhånd.
"Det er nu, processen starter,
hvor Nordhavn skal beslutte,
om de skal have et stort åndens hus med plads til et levende kultur- og åndsliv, eller
om de skal have en klods af en
kirke, som bare bimler et par
gange om ugen."
Men hvor ved du fra, at de interesserer sig for det?
"Folk, jeg taler med herude,
siger meget klart, at de gerne
vil have deres egen kirke. Som
tingene er nu, skal de kontakte
”københavnske” kirker, når
de skal døbes og giftes. Men
Nordhavn er noget andet, og
man vil hellere have sin egen
kirke," siger han.
Opfordringen fra præsten er
derfor klar:
"I skal stille op eller i det
mindste blot stemme til menighedsrådsvalget. Det behøver ikke kræve meget, men
det er i sidste ende Nordhavns
eget ansvar hvilken kirke, den
får. Som kirkens ledelsesmodel er skruet sammen, er der
ingen, der kan tage ansvaret
fra sognet," siger Lars Obel,
som opfordrer til at man stemmer på Sognets Liste.
Er du selv kandidat til jobbet
som sognepræst i den nye kirke
i Nordhavn?
"Det er vigtigt, at det kommende menighedsråd vælger
sin præst. Forhåbentlig en
ildsjæl med energi og kræfter
til at løfte opgaven. Det er en
sindssygt spændende stilling,
men det kræver, at vedkommende ikke skal slås med en af
Københavns største problem-

"I skal stille op eller i det mindste blot stemme til menighedsrådsvalget. Det behø
ende Nordhavns eget ansvar hvilken kirke, den får," siger sognepræst Lars Obel til

kirker," siger Lars Obel.
"Der skal ske noget til det
kommende menighedsrådsvalg, for at stillingen bliver appellerende. Lige nu er det ikke
en god arbejdsplads, og der er
ofte en grim tone mellem folk i
kirken. Men der skal ikke meget til. Som jeg ser det skal der
en ny formand til. Som det er
nu, er det ikke en sund kirke."

Nordhavns eget museum er ikke som de andre

"Stort medansvar for

Menighedsrådet har p.t. to medlem
"Jeg stiller op til menighedsrådsva
egen kirke. Indtil videre skal vi gø
havns egen kirke, når den står klar
bejde med andre om musik, kultur
hvor der er masser af personlig ud
lavede, hvilket ansvar, de har, og h
Det andet medlem fra Nordhavn, S
Der er valgforsamling i Hans Eged
oktober, afholdes der kampvalg de

Museum Nordhavn har endnu ikke nogen adresse. Men Nordhavns beboere må gerne indlevere genstande, som kan fortælle om Nordhavns byudvikling og historie.
Af Marie Varming
• Museum Nordhavn er ikke
som andre museer. Det har
ikke en fysisk placering, men
det består af en hjemmeside og
forskellige events.
"Jeg har tidligere haft et midlertidigt museum, hvor jeg
samlede genstande i 14 dage
og udstillede dem på gaden.
Det var alle mulige efterladenskaber som en gammel mayonnaisebøtte, flyers og den
slags. Det er et tidsbillede,"
siger Henrique Hinnerfeldt,
som er museumsdirektør.
Til dagligt arbejder han som
fotograf for Bruun-Rasmussen

Auktioner i Nordhavn, og han
kommer derfor dagligt i 2150.
"Jeg gik med tanken om at
åbne endnu et midlertidigt
museum, og så var Nordhavn
oplagt, fordi jeg har min daglige gang her," siger han.
Forkromet spade
og kasserede projekter
Han håber, at folk vil indlevere
objekter, som han så affotograferer og lægger op på museets
hjemmeside med information
om findested. For hvad siger
egentlig mere om Nordhavn
end en gammel arbejdshandske, en død måge, salgsmaterialet fra Fortkaj og en contai-

nerlås, som er nogle af de ting,
der er udstillet på museet lige
nu. Det hele er et billede på
den udvikling, som Nordhavn
gennemgår, og derfor udstiller Henrique Hinnerfeldt også
kasserede arkitektprojekter
samt en forkromet spade.
"Jeg har tænkt meget over,
hvad et museum er. Nationalmuseet er jo forpligtet til
at gemme genstandene, mens
jeg kan bygge op for derefter
at lade genstandene forsvinde
igen," siger han.
Indtil videre findes Museum
Nordhavn ikke som et rigtigt
hus. Henrique Hinnerfeldt
arbejder fra en skurvogn i ar-

bejdskollektivet PB43 på Skudehavnsvej, men her er ikke
plads til besøgende.
Alligevel får museet en fysisk
placering – eller noget der ligner – i den nærmeste fremtid.
Sammen med sin makker
Amanda Luna er Henrique til
stede til Åben Festival i næste
weekend 11.-13. september
med tværfaglige skulpturworkshops for børn, unge og
voksne.
De skal give en legende og
kunstnerisk tilgang til undersøgelse og forståelse af Nordhavns historie, byudvikling
og fremtid. Deltagerne kan
lave finurlige skulpturer lavet

af forskellige materialer fra
museets samling.Der vil også
være en pop-up udstilling om
Nordhavn.

Fortid - Fremtid - Skulptur!
Kulturhavn Festival. Göteborg
Plads. Lørdag. 12. september
kl. 13-16. Søndag. 13. september kl. 13-16.
www.museumnordhavn.dk
Facebook: 'Det Midlertidige
Museum i Nordhavn'.

øver ikke kræve meget, men det er i sidste
l Nordhavns folkekirkemedlemmer.

"Jeg bliver ked af det på kirkens vegne"
Nordhavn Avis har foreholdt Michael Larsen Lars Obels kritik, men menighedsrådsformanden
afviser, at han selv er problemet.
• Hvad siger du til, at der er
problemer i Hans Egedes Kirke?
"Det er rigtigt, at der er problemer, men de går på, hvordan vi
skal gøre i kirken. Derudover
er der samarbejdsproblemer
med blandt andet kordegnen
og nogle af menighedsrådsmedlemmerne. Det har ikke
noget med mig at gøre, selv om
Lars Obel gerne vil have det til
at se sådan ud. Han har valgt
side i menighedsrådet, og det
bør en præst ikke gøre. Jeg er
som person meget anderledes,
for jeg er uddannet inden for
organisation og HR, og jeg
tackler problemerne anderledes. Bureaukratiet i kirkerne
er enormt, og kommandovejen er i forvejen lang, hvis man
ikke vil gøre tingene anderledes som jeg. Jeg vil gerne have
en flad struktur i kirken, hvor
alle kan tale sammen, men det
vil Lars ikke. Problemet er, at
vi mangler tre præster i kirken. Biskoppen vil ikke give
os en fast præst, og han siger,
at det er min skyld, fordi jeg
skaber problemer. Ja, jeg skaber problemer, fordi jeg tænker anderledes. Jeg troede, jeg
skulle samarbejde med Lars

Obel, men han har fået et dekret fra biskoppen om, hvad
han skal gøre. Så bliver jeg ked
af det på kirkens vegne. Vi er
et trossamfund, og kirken skal
ikke bruges på stridigheder og
pjat.
Lars Obel mener, at Nordhavn
bør løsrive sig. Hvad synes du?
"Det har han faktisk lært af
mig, for de skal løsrive sig som
menighed. Men i første omgang er de forankret i Hans
Egedes Kirke. Vores forhenværende kirkeminister har
sagt til mig, at det er det respektive sogn, der står for det
nye kirkebyggeri, og det skal
biskoppen og provsten blande
sig udenom. Jeg blander mig
ikke i Nordhavns kirkebyggeri, men indtil kirken står der,
giver jeg rum til menigheden,
og det gør jeg gerne."
Var det ikke løsningen på kirkens problemer, at du trak dig?
"Jo, eller Lars eller biskoppen kunne trække sig? Måske
skulle der nye kræfter til over
hele linjen, og Lars er en dårlig
leder. Han KAN ikke lede, og
lige nu er det medarbejderne,
der leder kirken. Det skal de

ikke have ret til. Jeg vil derimod gerne ændre på det og
tiltrække mennesker til kirken. Men vi skal også have en
præst, som folk kan lide. Så vil
menigheden vokse."
Lars Obel siger også, at du bruger mange penge på mad og
drikke til menigheden?
"Jeg har åbnet kirken og tiltrukket en større menighed
på trods af, at vi ikke engang
har en fast præst. Jeg bruger penge på at trække folk
til. Det er sådan, man gør.
Ligesom i de gamle kristne
samfund, hvor gudstjenesten
ikke var det centrale – det var
nadveren, hvor rige og fattige
spiste sammen. Man bidrog
med det, man kunne, uden
at nogen vrængede på næsen.
Det er først kommet siden.
Lars Obel har haft halvandet
år til at få folk til at komme i
kirken, men der er ikke sket
noget. Jeg har åbnet kirken, og
den er åben for babyer som for
de gamle."

r et anseligt budget"

mmer fra Nordhavn. Den ene er Malene Franklen, som genopstiller:
alget, da jeg mener, det er vigtigt at have en repræsentant med fra Nordhavn, da vi er en ny bydel i København, som senere får vores
øre opmærksom på tilhørsforholdet til den lokale kirke, som er Hans Egede Kirke, og den vej fører sognets beboere videre til Nordr. Det er vigtigt med et lokalt samarbejde og netværk, og der kan kirken være en vigtig spiller i lokalsamfundet. Vi kan tilbyde samarr, livsoplysning osv. og have et samarbejde med skoler og daginstitutioner. Udover ovennævnte er det et utroligt spændende arbejde,
dvikling samt et stort medansvar for et anseligt budget. Inden jeg blev medlem, vidste jeg ikke, hvad et menighedsråd overhovedet
hvordan kirken organisatorisk hænger sammen. Det gør jeg nu."
Selma Ranghammar, genopstiller ikke, af rent personlige årsager.
des Kirke tirsdag 15. september kl. 19, hvor man kan opstille og stemme til menighedsrådet. Hvis der opstilles andre lister inden 13.
en 17. november.

Henrique håber, at folk vil indlevere objekter, som han så affotograferer og lægger op på museets hjemmeside med information om findested. Se mere på www.museumnordhavn.dk.

KULTUR I BYEN
Af Elisabeth Frank-Rasmussen
Nyt Frihedsmuseum
Det nye Frihedsmuseum på Esplanaden 13 åbnede 3. juli. Efter
en påsat brand i 2013, hvor museet brændte ned til grunden,
fik Lundgaard & Tranberg Arkitekter opgaven med at designe
et helt nyt museum for modstandskampen i Danmark. Her går
man helt bogstaveligt under jorden, hvor vi følger fem historiske
personer gennem besættelsesårene. Vi møder både den borgerlige og den kommunistiske modstandsmand og -kvinde, og ham
der valgte at blive nazist. Gennem audioguidning og sort-hvide
silhuetfilm følger vi disse mennesker igennem de fem forbandede år, og afslutningsvis kan man opleve, hvordan det siden gik
dem, og hvilke konsekvenser deres valg fik for deres videre liv.
Det er en meget levende og fængende formidling af det historiske
stof, og man skal sætte et par timer af til at se det hele. Der er run
på udstillingen, så billetter skal købes på forhånd.
www.natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet/

Årets litteraturfestival: NORD
I weekenden 18. -19. september finder den første større litteraturfestival sted efter coronanedlukningen. Hvor landets andre tilsvarende festivaler har strakt våben, gennemføres litteraturfestivalen NORD på Kulturværftet i Helsingør. Her kan man f.eks.
høre Linn Ulmann og Dag Solstad fra Norge, Linda Boström
Knausgård fra Sverige og grønlandske Niviaq Korneliussen, hvis
anden roman netop er landet på boghandlernes hylder.
Man kan også møde en lang række nominerede til Nordisk Råds
Litteraturpris (fra Danmark Hanne Højgaard Viemose), og her
interviewes Caroline Albertine Minor om sin splinternye roman
”Hummerens skjold”. Mathias Hammer og Klaus Rothstein battler på musik og litteratur, og der er premiere på to lydteaterforestillinger. www.nordfestival.dk.
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Hawila på Marmormolen
• I næste weekend lægger
sejlskiber Hawila til på Marmormolen. Det baltiske handelsskib fra 1935 er hjem for
non-profit
organisationen

'Hawila Project', som under
Kulturhavn Festival afholder
Sejlende Bæredygtig Fest på
skibet. Oplev f.eks. det anderledes rejsebureau Boomerang
som samarbejder med Hawila

Project om rejser, der fokuserer på det lokale og på nære,
sansende og oplevelsesrige
ture med Hawila. 13. september inviterer Boomerang til en
nycirkus performance-kon-

cert ombord med stepdans, japansk operasang, klassisk clarinet og akrobatik i masterne.
Boomerang. Marmormolen,
Hawila. Søndag 13. september
kl. 18-19.

3 HURTIGE
FILMNYHEDER
Den sorte panter er
død

43-årlige Chadwick Boseman er død af tarmkræft.
Han blev særligt kendt i offentligheden for superheltefilmen Black Panther, der
modtog store roser. Han har
også portrætteret sangeren
James Brown og baseballspilleren Jackie Robinson.

Dansk
sureres

Sjov, ballade og et sidste farvel
Titel: The Farewell. Instruktør: Lulu Wang. Skuespillere: Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Zhao Shuzhen. Varighed: 100 min. Premiere: 20. august

Der er humor og rørende afsked i ny amerikansk komedie om en ung kvinde, der tager fra USA til Kina for at tage afsked med sin kræftsyge bedstemor,
der ikke ved besked.
• The Farewell er en rigtig god
grund til at tage i biffen. Sjove
kultursammenstød
venter,
og det samme gør afsavn og
længsel, også efter fortiden,
da unge amerikanske Billi tager flyet fra New York City og
direkte til Beijing for at besøge
sin kræftsyge, døende farmor.
Uden forlov. Hendes mor og
far, onkel og tante og deres ene
søn er nemlig allerede i Beijing
for at sige farvel.
Men uden bedstemorens viden. For i Kina er det sådan, at
når man først får at vide, man
er dødsyg, så dør man, men lever man i uvidenhed, kan man
holde den gående.
Så familien har arrangeret et
proforma-bryllup mellem Billis unge fætter og hans unge
kæreste, der skal holdes i
Kina, så familien samlet kan
sige farvel til bedstemoren.

30-årige Billi er som vestligt
minded borger stærkt imod
ikke at fortælle sandheden,
men mest af alt kan hun, ifølge
familien, ikke styre sine følelser og derfor skal hun blive
hjemme. Men det vil hun da
skide på, hun køber en billet,
hun ikke har råd til, forlader
sin rodede lejelejlighed, hvor
hun skylder i husleje, forlader
sit afslag på stipendium, og
med knuste kunstnerdrømme
sparker hun døren ind til den
målløse familie, der bliver kostet rundt af familiens overhoved rundt om spisebordet i
bedstemorens lejlighed.
Bedstemor har allerede sendt
bryllupsinvitationer ud til den
store kinesiske familie, hun
har bestilt bord, deler gerne
en kommando ud til højre og
venstre og giver Billi et klap i

numsen som goddag:
“Den har altid været så dejligt
rund”.
Billi griner igen, hun er den
friske type, lige så rap i replikken, smider gerne et håndtegn,
skuespilleren er jo rapperen
Awkwafina, kendt for hittet
‘My Vag’, en hyldest til vaginaen, og i nærværende film
spiller hun ægte og ligetil, altid med en overbøjet ryg, med
både plads til grin og sorg,
man kan ikke andet end at
elske hende, og netop autenciteten er filmens store styrke.
Filmen er instrueret af Lulu
Wang og baseret på hendes
egen splittede familiehistorie.
Det er livsbekræftende og rørende at følge Billis og sønnernes afsked, mens den excentriske bedstemor er befriende.
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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
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Previous solution - Medium

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

Det er bedstemor, der sætter
scenen. Hun skælder sin søn,
Billies far, ud for sit alkoholproblem, men fylder på ham,
så hans kone må hjælpe ham
hjem til hotellet. Hun skælder
de unge ud for ikke at kunne
kinesisk. Hun tager alle med
til en urkomisk og overdrevet
mindehøjtidelighed for sin
eksmand. Siger højt til Billie
og foran det kommende brudepar at den kommende brud
virker dum.
Billie er dybt betaget af sin
bedstemor, der repræsenterer
hendes barndom, inden hendes veluddannede forældre
søgte lykken i USA, da hun var
ganske lille.
Hvor New York i billeder og
scener bliver beskrevet som et
vild og farverig by, hvor “hver
mand er sin egen”, er Beijing
anderledes trist og grå. Til
gengæld holder man sammen,

ja, selv bedstemor bliver ved
sin nye mand, selvom han er
døv og irriterende, for hvad
skulle han ellers gøre af sig
selv?
Og døden er de efterladtes sorg
at bære. Ikke bekymringer den
døende skal slås med.
Billis foragt for hemmelighed
bliver langsomt til forståelse
for, at andre kulturer også
kan have ret. At hendes egen
rodløse tilværelse har at gøre
med sine forældres flugt, og
de tanker bliver til et skænderi
med hendes stramme, alt for
korrekt-kedelige mor.
Og farvel skal der siges. Mon
bedstemoren inderst inde ved
besked? Og kan det i sidste
ende være ligemeget?
Anders Højberg

film

cen-

Danske film er dybt afhængig af støtte fra DFI, Det
Danske Filminstitut, der uddeler støttekronerne. Men
det gør også, at film ikke
kan tillade sig det store,
mener Peter Aalbæk Jensen, producer i Zentropa.
De sender simpelthen deres
manuskripter gennem egen
censur, inden de rammer
DFI, der skulle være præget
af “moralisering”.
I et aktuelt tilfælde fik de
afslag på støtte til et manus,
blandt andet fordi det tog pis
på Greta Thunberg, hævder
Aalbæk.

Star Wars-stjerne får
ingen hovedroller

Er det en slags forbandelse,
der hviler over hovedrollerne i Stjernekrigen? Mark
Hamill, der spillede Luke
Skywalker fik ingen roller
derefter. Det samme gjaldt
Hayden Christensen, der
spillede Avalon Skywalker i
den anden trilogi. I den tredje trilogi spiller Daisy Ridley
Rey, og nu afslører hun, at
hun har fået en rolle til at
lægge stemme til computerspil. Samme skæbne som
Mark Hamill måtte ud i.

MÅNEDENS NORDHAVNER

Hvem skal være månedens nordhavner i september?
Nordhavn Avis har indtil nu overrakt diplom og gavekort
til de to første 'Måndenens Nordhavner' - nemlig Mikael
Kristiansen og Lasse Norré Pedersen. Men hvem skal hyldes i september måned?
Hvis du har en ide til månedens nordhavner, så send den
til denne mailadresse: nordhavner@nordhavn-avis.dk.
Vi har naturligvis gemt alle de andre forslag, som vi har
fåete ved kåringerne i juni og august.
Udvælgelseskomitéen består af beboer på Sandkaj, Jane
Riise-Knudsen, restauratør på Bar Uno, Peter Altenburg
og journalist på Nordhavn Avis, Marie Varming.

9/ KULTUR / GODT LIV
Under 6's girls' training
• The last two Saturdays, FC
Nordhavn have held football
training for the youngest girls
in Nordhavn. Esben has managed to create a great environ-

ment for the girls and their
parents and now we hope to attract some more football girls!
We train every Saturday from
10AM on CIS' outdoor courses
in Nordhavn. If you have a girl

who might be interested in
playing football, you are welcome to send an e-mail to Esben at seyffart@gmail.com.
It costs DKK 150 to join, and
for that price the club gives the

girls a golden football and a
FC Nordhavn jersey with their
own name on it!
We highly appreciate the great
support we have received so
far.

Mavebøjninger med livet som indsats
Prøvede nyt yogahold. Glemte at læse det med småt.

• Yoga. Tænk ordet og straks
dukker billederne op på nethinden: Blide bevægelser. Rolige
omgivelser med pastelfarvet
baggrund. Smukke rosenblade
lydløst dalende ned. Ingen
stress, kun nænsom zen over
hele linjen og ingen - absolut
ingen - fysisk anstrengelse.
Det er så ikke hele sandheden,
skulle jeg hilse at sige. I hvert
fald ikke i min lokale yogabiks,
som er begyndt at tilbyde nogle
hold, der kan få en til at tude.
Det anede jeg naturligvis ikke,
da jeg for første gang meldte
mig.
Selv om jeg nok burde have
fattet mistanke, da jeg spurgte
en af de faste deltagere, en voksen mand, om holdet, og han
beskrev det som ”meget lig militærtræning.”
Men da var det for sent. Jeg var
allerede noteret som ankommet i systemet.

Snart lå jeg i salen og prøvede at fokusere på min vejrtrækning, mest fordi jeg kunne
mærke, at panikken var på
vej. Militærtræning? Satsede
på, at det var en overdrivelse.
Måske manden havde brug for
at retfærdiggøre, at han gik til
yoga i stedet for noget heftig
crossfit. Så hårdt kunne det
umuligt være, jeg befandt mig
jo i et yogacenter, og jeg havde
yogatøj på. Jeg lå for helvede
da på min yogamåtte! Men da
instruktøren trådte ind i salen,
blev jeg klar over, at tøj og
måtte ville blive de eneste yoga
relaterede elementer denne eftermiddag. Ikke så meget på
grund af det faktum, at det var
en mand. Det var mere hans
højde på omkring to meter. Og
hans bugnende muskler. Og
det blonde skæg og halvlange
hår. Og tatoveringerne, som
dækkede det meste af hans
arme. Sjit. Det var en viking.
Og i det øjeblik vidste jeg, at
crossfitt er for tøser.

Månedens
Hudplejeserie

Fra 20. august til 23. september 2020

”Vi går ikke på kompromis!”
gjaldede Solralf og satte os
straks i gang med en serie af
squats (pinefulde balleøvelser).
Jeg fik ikke fat i det præcise antal, han forlangte, uden tvivl
absurd mange, men det var
også komplet ligegyldigt. For
helt utrolig hurtigt gik min
gluteus maximus - den store
ballemuskel - i kramper. Et lille
’bing’ fra Solralfs ur fortalte,
når det var tid til at stoppe en
øvelse, men det skulle vi ”bare
ignorere og tage ti sekunder
mere.” Muligvis var det for at
anspore; i stedet blev jeg bare
overvældet. Af selvmedlidenhed.
Noget var gået galt et eller andet
sted: Jeg betaler jo min skat, jeg
er god mod dyr, og jeg klæder
mig varmt på om vinteren. Så
hvorfor stod der i dette øjeblik
en fra Valhalla og råbte ad mig?
Senere fulgte andre, brutale
øvelser for mave, lår og arme.
Vistnok. Jeg husker det kun

i fragmenter, for på det tidspunkt var mit blik sløret, og
jeg havde mistet herredømmet
over samtlige muskler, der med
voldsomme rystelser protesterede over de ekstreme vilkår,
de blev udsat for.
Så jeg gjorde, hvad ethvert fornuftigt menneske ville gøre:
Droppede al forstillelse og lod
mig falde ned på gulvet. Hvor
de misbilligende blikke fra
Thors direkte efterkommer
ramte mig næsten ligeså hårdt
som de fysiske strabadser. Men
jeg var ligeglad. Oprindeligt
havde jeg kun haft planer om at
bibeholde lidt talje, men nu, da
det lod til, at min førlighed var
på spil, var det et spørgsmål om
overlevelse. Med mine allersidste kræfter lykkedes det mig at
fake en ’child pose’ (yoga hvilestilling), i håbet om, at det
virkede bare en lille smule målrettet. Og dermed ikke var alt
for tydeligt, at jeg simpelthen
var drattet omkuld, var landet

med røven i vejret og ansigtet i
måtten og ikke magtede at gøre
noget ved det.
Jeg ved ikke, om Solralf lod sig
narre. Men da hans sidste kampråb, (som jeg ignorerede), opfordrede ”alle til at være med”,
har jeg naturligvis min tvivl.
”No pain, no gain”, siges det,
men der må fand’me være
grænser. Der gik fire dage, før
jeg igen kunne gå normalt.
Eller rejse mig fra en stol uden
at stønne som en gammel kone.
Lige bortset fra mine øreflipper, gjorde alt på mig ondt.
Alt. Og sådan har jeg det altså
ikke, når jeg har været til almindelig yoga; hvor jeg i øvrigt
er særligt begejstret for en
specifik instruktør. En rund
og mild kvinde, der ikke indgyder angst, men blot beder os
om at strække tæer, eller dreje
håndled rundt i cirkler. Stille
og roligt, i vores eget tempo og
i det omfang bindevæv tillader.
Og skulle man falde lidt i søvn,

er det også helt ok. På det hold
er jeg aldrig kommet det mindste tvivl om hvorvidt, jeg ved
en fejl er kommet til at melde
mig til ironman-træning, den
misforståelse er simpelthen
ikke mulig.
Og inden no-pain-typerne
kommer for godt i gang: Man
skal bestemt ikke undervurdere de fysiske fordele ved den
blide yoga. Det kan godt være,
at Solralf har nok så mange
mavemuskler, hårde som sten,
triceps to die for og stamina
som en nordisk gud. Men jeg
har garanteret mere smidige
håndled.

Nordhavn Apotek
apotekets

-20%
Gælder apotekets
økologiske serie

Århusgade 134 A st. • 2150 Nordhavn
nordhavnapotek.dk
tlf. 4290 3232 • nordhavn@apoteket.dk
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Af Louise Raaschou,
mor og skribent

Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.
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KAAS & MARKSØ
Ejendomsmægler & Valuar MDE

Pakhus 11

Dampfærgevej 2A

2100 København Ø

45790005

www.k-m.dk

Hos KAAS & MARKSØ er der altid en
voksen til stede …!
Hvis din bolig fortjener lidt mere end en traditionel kædemægler kan
tilbyde, så vil vi gerne hjælpe dig med at sælge den. Vi er på din side
og har speciale i at sælge lejligheder og rækkehuse på vandsiden af
Kalkbrænderihavnsgade fra Langelinie Allé til Nordhavn.
Når KAAS & MARKSØ fremviser, holder åbent hus eller forhandler pris
på dine vegne, er der ALTID ’en voksen til stede’ – det giver dig
tryghed for, at salgsarbejdet bliver professionelt håndteret.
Med venlig hilsen

Lars Kaas

Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Fra Langelinie Allé til Nordhavn

