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Sammen med Laura Müller har Susanne Storm værkstedet og forretningen Storm & Müller i Naboløs i København. Her støber hun betonborde og reparerer Eames-stole. Foto: Jonas
Pryner Andersen

GOD WEEKEND
med Susanne Storm

Skuespiller Susanne Storm kan lige nu ses på Viaplay i “Advokaten” og snart på TV2 i “Alfa”. Om lørdagen nyder hun livet omkring sin
husbåd i København, støber betonborde med en veninde, spiser risotto på Cantina med kæresten og slutter med en tv-serie på Netflix

Af Michael Solgaard

Jeg har fundet ud
af, at der er den
samme energi
tidlig morgen,
som den energi,
jeg før elskede i de
sene nattetimer
KL. 05.30: SIDEN JEG MØDTE RASMUS for to år siden, er jeg begyndt at
stå sindssygt tidligt op. Som smed er
han morgenmenneske, og jeg har fundet ud af, at der er den samme energi
tidlig morgen, som den energi, jeg el-

skede i de sene nattetimer. Jeg vågner
langsomt ved, at Rasmus serverer kaffe med havremælk
KL. 06.00: I 16 ÅR HAR JEG DRØMT
OM at bo på en husbåd, og Rasmus har
bygget en til mig. Jeg er lige flyttet ind,
og der er noget helt særligt ved at vågne til lyden af vand. Båden ligger ved
Refshaleøen, så vi står op og går tur
med hans tre hunde. Der er en lille eng
bag kanalen, hvor båden ligger. På engen er der et smukt syn til himlen,
særligt når lyset bryder igennem.
KL. 07.00: SMEDJEN KALDER, og
Rasmus tager afsted. Jeg læser Politiken på ipad og dimser rundt på min
båd. Jeg er flyttet til 65 kvm, så jeg har
downsizet og vender og drejer alle mine ting for at finde det bedste sted. Jeg
tager en morgensmøg på dækket og
hilser på mine naboer. Derefter min
fugepistol og fuger lidt. Det tager nok
et år, før indretningen af båden er færdig.

KL. 11.00: JEG CYKLER ind til gaden
Naboløs i centrum, hvor min veninde
Laura og jeg har et værksted og en butik. Vi hopper i kedeldragter og støber,
patinerer og sliber et af de betonspiseborde, vi sælger. Vi forsøger at udvikle
et sofabord, men det er ikke let. Vi tager en smøg med udsigt til Thorvaldsens Museum.
KL. 13.00: TAGER HEN TIL RASMUS i
Gothersgade. Jeg køber nogle skruer
med lige kærv til mine lamper hos
Møller & Mammen, før vi spiser en
frokost på Pastis. Salade Nicoise er
min absolutte favorit. Bagefter tager
jeg en middagslur hos Rasmus. Jeg
slapper af en halv time med at læse
lidt i “Alt må vige for natten” af Delphine de Vigan, den er rigtig god. Jeg
sover tungt i fem minutter og er frisk
igen.
KL. 16.00: GÅR EN TUR i Kongens Have med min ven Niller. Vi fortsætter i
Østre Anlæg forbi Statens Museum for

BLÅ BOG
Susanne Storm
Privat:
50 år. Bor på husbåd i
København. Kæreste
med Rasmus. Har Vilma
(17) og Luca (21).
Uddannelse:
Statens Teaterskole,
1998.
Karriere:
Tv-serier: “Rejseholdet”,
“2900 Happiness”, “Advokaten”. Film: Bodil for
“Klumpfisken” (2015).
Bonus:
Reparerer lamper og
støber betonborde

Kunst. Jeg elsker at gå tur og samtidig
snakke. Det er som om, at ens hjerne
arbejder på en anden måde, når kroppen bevæger sig, og man hele tiden får
nye synsindtryk. Vi taler både intimt
og om store filosofiske emner.
KL. 18.30: TILBAGE PÅ BÅDEN tager
vi en sejltur i kanalerne. Vi har en
gammel smadderbåd med en larmende traktormotor. Jeg tør ikke sejle den,
men det gør Rasmus.
KL. 20.30: JEG ELSKER CANTINA i
Borgergade. stemningen er hyggelig
og uformel, og den italienske mad er
god. Jeg får bagte gulerødder til forret
og risotto med svampe. Til maden
hvidvin, da jeg får hovedpine af rødvin. Bagefter en Dark'n'Stormy.
KL 22.30: VI SER EN SERIE på Netflix
eller HBO. Senest har jeg kastet mig
over Ricky Gervais' morsomme “Derek” eller “After Life”. Jeg kan godt lide,
at hvert afsnit kun er 30 minutter.

