
Efter overborg-
mesterens mening er 
der gode muligheder 
for, at københavnerne 
kan nyde byens 
grønne områder 
og samtidig holde 
behørig afstand. Men 
coronaen har gjort 
det tydeligt, at der er 
for mange mennesker 
til byens sparsomme 
grønne arealer
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K øbenhavns overborgme-
ster, Frank Jensen, har 
ved fl ere lejligheder om-

talt de efter hans mening gode 
muligheder, københavnerne 
har for at gå ud og nyde byens 
grønne områder, parker og an-
dre off entlige områder under 
coronaen, når bare de holder 
afstand.

I weekenden, hvor solen 
skinnede, og folk var sendt 
hjem i isolation på grund af 
smittefare, var jeg en af dem, 
der fulgte opfordringen fra 
overborgmesteren – eller rette-
re sagt: Jeg cyklede en af mine 
jævnlige ture i Sydhavnen, hvor 
jeg bor. Jeg er så heldig at bo 
her med nogle meget dejlige 
naturområder lige uden for 
døren og udnytter det næsten 
dagligt til ture gennem Valby-
parken, langs Kalveboderne 
over Sydhavnstippen og hen til 
Stejlepladsen og Fiskerhavnen. 
Eller jeg tager turen indad mod 
Frederiksberg, hvor jeg cykler 
på langs af Tippen og gennem 
Karens Minde-området, Sjælør 
Boulevard og Vestre Kirkegård 
og over Carlsbergbroen videre 
ad Gamle Carlsbergvej, til jeg 
kommer til Søndermarken.

Men her i de forløbne uger 
har jeg næsten ikke kunnet 
komme omkring for bare med-
borgere. Alle vil ud i solen og 
væk fra deres indespærring, og 
det er svært at overholde for-
skrifterne, når alle beboerne i 
de indre dele af København og 
Frederiksberg vil ud på de få 
begrænsede arealer, der er til 
rådighed.

Nu kan vi ved selvsyn se, 
at byen mangler frie, grønne 
arealer. Det tydeliggør hykleriet 

i det, overborgmesteren og et 
fl ertal i Borgerrepræsentatio-
nen melder ud i blandt andet 
den nys vedtagne kommune-
plan: »København er en grøn 
by«, »der skal arbejdes for fl ere 
grønne områder og sammen-
hængen mellem dem«, »køben-
havnerne skal maksimalt have 
300 meters gåafstand fra deres 
bolig til et grønt område« og en 
masse lignende hensigtserklæ-
ringer. Lige inden vedtagelsen 
af kommuneplanen blev der gi-
vet grønt lys for byggeri på fi re 
tidligere naturfredede områder, 
hvoraf de to af dem, Lærkeslet-
ten og Stejlepladsen, er noget 
så sjældent i København som 
selvgroede uplejede naturom-
råder.

Det hænger sammen med 
kommunens mantra om, at 
byen skal vokse med 60.000 
nye boliger over de næste tre 
årtier, samt at byen allerede 
er vokset med 16.200 fra 2015-
2018.

Dette er en forbrydelse mod 
mennesker! Både de, der boede 
her i forvejen, de, der er fl yt-
tet til de nye boliger, og alle 
de kommende beboere, som 
Frank Jensen og co. drømmer 
om, og det mærkes tydeligt i 
disse dage. Der er ikke plads 
og mulighed for, at alle os, der 
bor her, kan fi nde en grøn plet i 
nærheden, hvor vi kan lufte os 
selv og hundene uden at være i 

meget nær kontakt med mange 
andre københavnere.

Særligt grotesk er det at se på 
de mange nybyggede områder 
langs Københavns havneka-
jer – syd til nord. Her er der en 
tæthed og højde i byggerierne, 
som presser rigtig mange men-
nesker sammen på et meget 
lille areal, og friarealerne består 
kun af kajkanter og så en masse 
vand, som vi almindeligt døde-
lige jo ikke kan gå på.

Under den sidste koleraepi-
demi i København i 1853 var en 
sådan tæthed årsag til en me-
get stor smitte og dødelighed. 
Især for arbejderbefolkningen, 
som var dem, der var henvist til 
overbebyggede bydele uden lys 
og luft og med meget ringe sa-
nitære og hygiejniske forhold. 
Nu er hygiejnen og saniteten 
heldigvis væsentligt forbedret, 
men tætheden og mangel på 
lys og luft er de samme i disse 
nybyggerier.

Så stop nu disse nye byggeri-
er, hvor det kun er kvadratme-
terprisen, der bestemmer byg-
geriets udformning og dermed 
højde og tæthed.

Efter koleraen byggede man 
de første sociale boliger i Dan-
mark, Brumleby eller Læge-
foreningens Boliger, som de 
offi  cielt hed, som sikrede en 
lille del af de fattigste køben-
havnere sunde boliger med lys 
og luft omkring sig. Dengang 
havde man stadig masser af 
fælleder at bebygge i nærheden 
af den gamle bygningsmasse og 
byggeri uden for de daværende 
volde var lige blevet lovligt. De 
muligheder er der ikke mere. 
Nu skal vi ud i de yderste dele 
af ’fi ngrene’ i Fingerplanen 
– langt væk fra Københavns 
centrum. Men der er der stadig 
mulighed for at bygge, og det 
behøver ikke være højhuse. Se 
bare på de mange rækkehus- og 
klyngehusbyggerier, der alle-
rede er skudt op i periferien af 
hovedstadsområdet.

Det eneste, der mangler, er 
et netværk af eff ektiv off entlig 
transport, så vi nemt og hurtigt 
kan komme rundt i hele Øre-
sundsregionen og på Sjælland. 
Så kunne der i stedet ryddes 
områder inden for Københavns 
og Frederiksbergs kommuner, 
der sikrede reelle nye grønne 
områder og sammenhæng mel-
lem dem og de nuværende par-
ker og naturområder, der er til-
bage, så vi alle sammen kunne 
gå en tur uden at være i fare for 
at smitte hinanden.
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Københavnerne falder 
nærmest over hinanden 
på byens grønne pletter

benzin på angstbålet. Vælg en 
troværdig nyhedskilde, som du 
kan læse eller lytte til en til to 
gange om dagen. Slå nyhedsno-
tifi kationerne fra på din telefon. 
Beslut dig for, at det er dig, der 
vælger, hvornår du skal orien-
tere dig, i stedet for at det er din 
smartphone, der gør det for dig.

3. Skab en god døgnrytme, og 
få nok søvn
Struktur og faste gøremål er en 
god buff er mod angst og be-
kymring. Stå op til samme tid 
hver dag, og lav en dagplan, der 
indbefatter arbejde, praktiske 
gøremål eller aktiviteter med 
børnene, hvis du ikke er pålagt 
at møde på arbejde. Men husk 
variation, så der er plads til både 
det sjove og det nyttige.

Hvis du har svært ved at sove, 
kan du lade dig inspirere af klas-
siske råd om søvnhygiejne, som 
man kan fi nde på nettet.

4. Undgå 
bekymringsspiralerne
Fokus på de forrige råd hjælper 
også en til at undgå at blive fan-
get i bekymringsspiralerne, der 
kredser om de katastrofetanker, 
der gør dig mere angst. Forsk-
ning viser, at man reducerer 
både tristhed og angst, når man 
begrænser tiden, man bruger på 
bekymringer.

Man kan ikke undgå, at de 
ængstelige ’hvad nu hvis … 
’-tanker popper op, men det 
er vigtigt at sige til sig selv, at 
det ikke hjælper nogen, at man 
piner sig selv med katastro-
fescenarierne. Det påvirker 
heller ikke udfaldet af krisen. 
Tværtimod bliver man mere 
nervøs og udmattet.

Det betyder ikke, at man ikke 
skal tale om det, forholde sig til 
det eller håndtere de praktiske 
og følelsesmæssige udfordringer 
undervejs. Men på samme måde 
som man begrænser nyheds-
strømmen, kan man begrænse, 
hvor meget krisen skal fylde i 
bevidstheden.

Øv dig i at sige: »Der har vi 
bekymringsspiralen igen, men 
det er ikke nu, jeg skal beskæf-
tige mig med den.«

Vend opmærksomheden mod 
noget andet. Se serier, gå en tur, 
ring til en god ven, lyt til en pod-
cast, læs en bog eller hvad som 
helst, der kan distrahere dig og 
optage din opmærksomhed.

5. Hold kontakt med dem, du 
plejer at holde kontakt med
Som sagt er vi sociale væse-
ner, der har brug for relationer 
og sammenhold. Ellers bliver 
vi ensomme og deprimerede. 
Man kan ringe, maile og bruge 
sociale medier, og indtil videre 
kan man også gå eller løbe en 
tur med en ven.

På den anden side er det ikke 

unormalt, at den intense kon-
takt derhjemme også kan føles 
opslidende, og her handler det 
om at skabe nogle tiltrængte 
pauser. Det er vigtigt at være 
åben og ærlig om sine behov, så 
man kan tage konfl ikterne i op-
løbet. Måske kan man gå en tur 
alene eller trække sig med sine 
ørebøff er til lyden af musik eller 
podcast.

6. Tal med venner eller 
professionelle om, hvordan 
du har det
Hvis angsten fylder for meget, 
kan man med fordel opsøge 
nogle professionelle at tale med. 
Det er ikke sikkert, at de råd, jeg 
har nævnt her, er tilstrækkelige 
– især hvis man har en historie 
med psykiske vanskeligheder.

Råd som at skabe struktur, 
lægge bekymringsspiralerne til 
side eller få dyrket motion kan 
være lettere sagt end gjort. Man-
ge psykologer tilbyder telefon-
samtaler og videoløsninger.

Hvis du allerede går i et tera-
peutisk forløb, som du er glad 
for, kan det være en god idé at 
holde fast i dette for at holde fo-
kus på selvomsorgen. Men husk, 
at det er normalt at blive nervøs 
og bange, og reaktionerne vil for 
de fl este gå over af sig selv.

Snak med venner eller familie 
om, hvordan du har det. Måske 
kan I støtte hinanden i at følge 
rådene på denne liste.

7. Accepter situationen og de 
følelser, du har
At acceptere dine følelser bety-
der ikke, at du skal overbevise 
dig selv om, at alt er ok, at du 
bare skal tage dig sammen, el-
ler at du ikke skal synes, det er 
en svær situation. Men lad være 
med at kæmpe imod følelser 
som irritation, tristhed, frustra-
tion eller angst. De er naturlige 
og en del af livet, og de kommer 
og går igen. Modsat skal man 
ikke lade sig blive helt opslugt af 
følelserne eller konstant handle 
på dem.

Inden for mindfulness taler 
man om at øve sig i at give plads 
til disse tilstande. Øv dig i at 
tage nogle dybe vejrtrækninger 
og sige: »Sådan er det nu«. Se 
samtidig, om du kan få det bed-
ste ud af situationen. Især hvis 
du er så heldig, at du er en af 
de mange herhjemme, der med 
sandsynlighed kommer igen-
nem krisen i god behold, er det 
en privilegeret position, som du 
skal være taknemmelig for.

Find frem til de ting, du ellers 
ikke får tid til at gøre: Læs de 
gode bøger, der står på hylden, 
bingewatch serier med god sam-
vittighed, genoptag dine glemte 
hobbyer, eller ræk ud til venner 
og familie.
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 ”Alle vil ud i solen 
og væk fra deres 
indespærring, 
og det er svært 
at overholde 
forskrifterne, når 
alle beboerne i 
de indre dele af 
København og 
Frederiksberg 
vil ud
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I Gårdlauget Blåregn på Nørrebro 
har de kombineret fællessang 
med frisk luft. Foto: Sarah 
Hartvigsen Juncker




