
SKØN HED H A R I M A NGE Å R VÆR ET EN K ÆM PESTOR  
DEL A F SKØN HEDSEKSPERT M A R I A N NE DOLVA S L I V.  

I  EN Å R R ÆK K E EJEDE HU N EN A F DE M EST HY PEDE  
KLINIKKER I HELLERUP, MEN HUN FIK GA NSKE ENKELT 
NOK A F OVER FL A DISK HED – OG SMED A LT OV ER BOR D.  

I  H VERTFA L D FOR EN ST U N D ...

VILDSKAB 
KRÆVER PLADS

Der er på en gang noget roligt og vildt 
over kvinden, der åbner døren til sit hjem. 
Hun er høj, har langt, lyst hår med bløde 
krøller, perfekt makeup og en feminin møn
stret kjole. Alligevel fornemmer man bag 
det nærmest perfekte ydre, at noget stikker 
dybere. 
Marianne Dolva har boet hele sit liv i Dan
mark. Hendes far er nordmand, men det 
var i Danmark, hun skulle vokse op. I første 
omgang var det læreruddannelsen, som 
trak, da hun skulle vælge en vej i livet.
Men i flere år havde Marianne en klinik på 
Strandvejen i Hellerup, som var blandt de 
første, der ændrede måden at lave skøn
hedsbehandlinger med maskiner. En tid, 
hvor hun startede en hype omkring skøn
hedsbehandlinger i Danmark, som ikke kun 
var noget, der foregik hos en plastikkirurg. 
Men avancerede behandlinger som flere 
havde adgang til, og som hverken skar eller 
stak hul i huden. 
Klinikken hed People by Marianne Dolva, 
og her kom kunder, som vi andre kender fra 
film, tv og musikbranchen. Faste gæster som 
Sanne Salomonsen, Mille Dinesen, GunBritt 
og Iben Hjejle lagde trygt deres ansigt og 
krop i Mariannes hænder. For Marianne var 
lidt af et orakel, når det kom til behand
lingsformer og maskiner, som reformerede 

skønhedsbranchen. Hun pustede ungdom i 
ansigterne og formede kroppe med sine 
State of the artmaskiner, og kunder kom 
fra nær og fjern, fra Danmark, men også fra 
udlandet.

ALL IN
Men det var ikke fordi, det lå i kortene, at 
Marianne skulle være klinikejer. Hun elskede 
sit arbejde som skolelærer. Det var bare en 
naturlig interesse for biohacking, der fik  
Marianne på sporet af en helt anden branche 
end lærergerningen. Men i perioder har hun 
haft brug for at smide det hele over bord, 
netop fordi hun savnede at undervise og ar
bejde med unge. Og det er her, det vilde 
kommer ind. For flere gange i sin karriere, 
har Marianne netop gjort det – gået tilbage 
til arbejdet med de unge, og gerne unge 
som har lidt flere udfordringer end de fleste. 
Derfor har hun arbejdet med unge med 
diagnoser i autismespektret, og ligesom alt 
andet i sit liv går hun all in. “Det kom vel 
egentlig snigende. Jeg havde brug for at 
skifte scene for en stund. Mens jeg under
viste, kunne jeg undersøge nye former for 
behandlinger, som jeg ville have i min næste 
klinik,” fortæller Marianne, der ikke er bange 
af sig, når det gælder hendes karriere. For 
det lykkes. Gang på gang. 

PÅ KANTEN
Det var præcis savnet til de unge og savnet 
til naturen og havet, som trak Marianne og 
hendes mand til Dronningmølle, hvor hun 
nu har klink og arbejde. Hvor hun både kan 
undervise og behandle. 
Men det krævede, at hun tog en stor og livs
ændrende beslutning, og hun solgte derfor 
klinikken i Hellerup. 
“Jeg havde flere ansatte, sindssygt travlt og 
man kan vel egentlig sige, at succesen blev 
for overvældende. Jeg havde ikke mig selv 
med til sidst. Jeg elskede mit arbejde, mine 
ansatte, klinikken og selvfølgelig mine kun
der. Men der var bare noget, der manglede. 
Så jeg har udvidet min klinik i Nordsjælland 
og har travlt med at behandle og med at 
holde foredrag om biohacking i hyggelige 
og diskrete omgivelser.”
“Selvom det lyder som en kliché, så har det 
noget at gøre med, at man som lærer gør 
en forskel. Når man underviser andre, vil jeg 
formode, at de går fra en med mere viden,” 
siger Marianne, der nægter at lade sig be
grænse, og hun vil ikke høre til i en bestemt 
boks. “Jeg er lærer med en ekspertise i skøn
hedsbehandlinger og biohacking. Det er 
begge dele noget, jeg brænder for, og er 
drøngod til.” 

MARIANNE DOLVA ER HALVT NORSK, MEN HAR 
ALTID BOET I DANMARK. HUN GÅR HVER ENESTE 
DAG EN LANG TUR PÅ STRANDEN.

Biohacking betyder at få det maksimale ud af sin krop. Cryo behandlingen laver et thermisk chock i kroppen via -60 graders kulde/ luft 
og herefter regenerer kroppen sig selv. Derfor får alle, der ønsker det, en diætplan efter de har fået EM Sculpting og fedtfrysning.
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“Jeg er på forkant med udviklingen i Dan
mark, og jeg har de nyeste behandlings
systemer, det er bare ‘the coolest Way to 
get in shape’, griner Marianne, som ikke er 
begejstret for fordomme.” 
“Ingen siger, vi skal lave det samme hele 
vores liv. Jeg tror, vi bliver dygtige til vores 
arbejde og til mennesker, hvis vi spræller 
og er vilde. Hvis vi hele livet lærer og sæt
ter os selv lidt ud på kanten.”

DET, DER TÆLLER
Hendes næse for – og en dyb interesse i – at 
sætte sig ind i de nyeste behandlinger har 
Ma rianne Dolva hevet hjem til sin klinik i Dron
ningmølle. Denne gang er det ikke kun en 
klinik, men også et hjem hun har skabt sam
men med manden Jens, som hun har dannet 
par med gennem 40 år. Det er her, parret bor 
sammen med deres Schæferhund Kenya.
“Jeg nyder seriøst livet. Jeg har havet, der 
bruser på den anden side af vejen, et arbejde 

jeg elsker, og når så mit barnebarn kommer 
på besøg, så ved jeg, at jeg er landet på en 
ret god hylde i livet,” siger Marianne, der 
ikke er begejstret for at sætte tal på noget 
som helst i livet, hverken når det gælder 
erfaring eller udseende. 
“Det gælder om at skabe et liv, man er glad 
for. Være dygtig til det man gør, uanset 
hvad det så måtte være. Ens omgivelser, de 
mennesker vi omgiver os med, og hvordan 
vi har det i vores krop og vores spejlbillede. 
Det er det, jeg går op i. Og jeg gør, hvad 
jeg kan for at finde løsninger på det hele. 
Det har jeg gjort hele mit liv. Derfor laver 
jeg de skift, jeg gør i mit liv. Min base er 
tryg med min mand og min familie. Måske 
er det derfor, at jeg kan få lov til at sprælle 
– som jo har meget at gøre med, hvordan 
man har det mentalt, og hvad man ønsker 
at udrette i sit liv,” siger hun og afslutter. 
“Dernæst kommer det ydre. Og man er da 
skør, hvis man ikke gør sit bedste.” • 

“DET GÆL DER OM AT SK A BE ET L I V,  
M A N ER GL A D FOR. VÆR E DYGTIG T IL DET M A N GØR,  

UA NSET H VA D DET SÅ M ÅT TE VÆR E”

DET ER MARIANNES MAND, JENS, SOM HAR 
SAT KLINIKKEN I STAND.

ROLIGE FARVER OG BLØDE MØBLER, DET ER LIDT SOM AT KOMME IND I ET VARMT HJEM.
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50 ÅR I FALSLED

I år kan Falsled Kro fejre 50-års jubilæum. Det fejrer vi med en særlig jubilæumsmenu,  
hvor vi har genskabt nogle af de bedste retter gennem fem årtier. I 50 år har Falsled kro  
serveret mad og vin, som er skabt med passion, bevidsthed og respekt for den enkelte råvare. 
I jubilæumsåret samler vi trådene, så vi alle kan opleve udviklingen – og mindes fortiden.

På gensyn i det sydfynske!

Kasper Hasse 
Direktør & Køkkenchef
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