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TEKST CAMILLE BLOMST

Maj-Britt Soll & Michael Saly

Mad i børnehøjde

Byens Forlag

Pris: 199 kr.

ANMELDELSE København ko-
ger over af super fortravlede 
børnefamilier, der to gange 
om ugen er nødt til at klare 
aftensmaden med noget take 
away. Og når de laver mad, 
så er det fiskefrikadeller og 
den for børn utrættelige liv-
ret pasta med kødsovs. Der-
for er det dejligt at fem mode-
kokke, hvoraf flere bor i indre 
by, har lagt fjæs til den sunde 
måde at fodre sit barn på. Lav 
mad med dem. Dejlig mad af 
friske, sunde, rene råvarer.

Fisk med øjne på fadet 
Sovset ind i lækre livsstilsbil-
leder med delikate mænd og 
lækre unger kan husmoren så 
fristes til at skyde halvanden 
time i madlavningen på en 
hverdag og tage ungerne med 
i arbejdet. Kogebogen gør sit 
bedste for at vise, hvor dejligt 
det er, at lave mad sammen, 
at spise ved langbord og at 
skovle andet end hakket selv-
død malkeko i gabet. Der er 
billeder af fisk serveret med 

skind, ben og ikke mindst 
hoved, der er nærbilleder af 
brændte grøntsager og andre 
små grænseflyttende bud på 
mad, der holder kroppen glad 
og sund. 

Børn skal have deres egen kniv
Kokken Louisa Lorang, 
blandt andet kendt fra TV2 
og Madpakkebogen, fortæller 
at hun har givet sine to børn 
deres egen gode kniv i køk-
kenet. Hun er tilmed god til 
at forlade køkkenet når hen-
des datter Ester laver mad. 
Mange mødre er blevet pyl-
rede og lader ikke en gang 
børnene rive lidt gulerødder. 
Det er på tide at vende den 
slappe stemning. Hvis bør-
nene ikke hjælper til i fami-
lien med at lave mad, kom-
mer vores samfund til at have 
et fundament af pizza og det 
koster i længden mange mid-
ler på den fælles sundheds-
konto. Må denne bog bidrage 
positivt til en holdningsæn-
dring til hverdagens madva-

ner. Vi, der fik banket ”Du bli-
ver hvad du spiser” ind med 
skolemælken, kan ikke lade 
vores børn blive til Tacosskal-
ler med Matadormix og på-
lægschokolade. 

NYT Jannik Lunn er blandt 
den danske bogbranches 
mest erfarne anmeldere og 
journalister. Han har be-
skæftiget sig med bøger og 
forlagsarbejde gennem en 
lang årrække og har senest 
været knyttet til branchebla-
det Bogmarkedet. Til over-
flod driver hans hustru en 
boghandel på Frederiksberg, 
så han ved virkelig, hvad der 
foregår på markedet. Han har 
i en del år været med til at 
tilrettelægge det årlige Bogfo-

rum og overrækker den efter-
tragtede debutantpris.

På folkebibliotekerne er 
han en velkendt gæst, når 
han holder sine underhol-
dende foredrag om de nyeste 
tendenser i dansk litteratur, 
og på hans hjemmeside bog-
pusheren.dk kan man følge 
hans kompetente vurdering 
af de seneste udgivelser.

Med Jannik Lunn på hol-
det vil Københavneravisen 
placere sig stærkt på bogba-
nen.

JANNIK LUNN 
SKÆRPER
KØBENHAVNERAVISENS
SANS FOR NYE BØGER

BØRN FORTJENER 
HJEMMELAVET 
AFTENSMAD

     Frederiksborggade 4 · 1360 København K
 
  FOR BESTILLING:        ELLER SPØRGSMÅL:
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JESPER STEIN OVERGÅR SIG SELV
I DEN NYE KØBENHAVNER-KRIMI

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Vicepolitikommissær 
Axel Steen, der er hovedperson i Jes-
per Steins nu fire krimier, er i 2011 
netop vendt tilbage til jobbet, efter at 
han to år tidligere var tæt på at miste 
livet. I Steins nyeste krimi, Aisha, er 
Axel flyttet fra Nørrebro til Amager. 

Han er kommet ud af sit misbrug 
og så er han delefar for sin datter 
Emma, og endelig har han fået en 
ny kæreste, som arbejder i PET. Det 
hele begynder med, at Axel bliver 
kaldt ud til prestigebyggeriet 8tallet 
på ydre Amager, hvor man i en pent-
houselejlighed har fundet liget af den 
tidligere PET-terrorjæger Sten Høeck, 
der nu er sikkerhedschef hos Mærsk. 
Han er blevet myrdet på en meget 
makaber måde, hvor hans øjenlåg er 
skåret væk, måske fordi der var no-
get, morderen ville have ham til at se. 

PET mørkelægger mordsager
Først er en af teorierne til et motiv, 
at der er tale om et jalousidrab, da 
Høeck var en stor kvindebedårer, som 
havde nedlagt ikke helt få kvinder, 
deriblandt flere med bopæl i 8tallet. 
Men da en anden tidligere PET-mand, 

Per Larsen, også bliver fundet død, 
begynder Axel at kæde de to døds-
fald sammen, fordi de måske har med 
en tre år gammel terrorsag at gøre. 
En sag hvor en ung kvinde med ind-
vandrerbaggrund, Aisha, spillede en 
vis rolle. (Aisha betyder hende der le-
ver). Imidlertid bliver Axels arbejde 
besværliggjort af, at PET er meget lidt 
samarbejdsvillig, fordi der er noget, 
som PET gerne vil have mørklagt. 

Den tredje mandag
Sideløbende følger læseren med i den 
gamle terrorsag, hvor to unge mus-
limske søskende, Anwar og Shakir 
i 2007 vender tilbage til Danmark 
efter en periode i en mellemøstlig 
træningslejr. PET overvåger med 
kameraer den lejlighed på Kapelvej 
på Nørrebro, hvor brødrene bor, og 
når Anwar hver dag går gennem As-
sistens Kirkegård for at tømme en 
såkaldt død postkasse, hvor der kan 
være lagt besked om det kommende 
terrorangreb, bliver han også overvå-
get af PET. Men hvem er den tredje 
mand, som styrer begivenhederne? 
Både de to myrdede, Sten Høeck og 

Per Larsen, spillede en stor rolle i 
PETs overvågninger, men der var også 
andre, som stadig er i live, der var 
involveret på PETs side, så måske er 
de i farezonen, hvis der er tale om en 
hævnaktion.

Fra Nørrebro til Amager
Trådene samles i 2011, da Axel Steen 
endelig mener, at han har fundet 
frem til, hvem der myrdede de to 
PET-folk, men først kommer læseren 
igennem nogle meget dramatiske be-
givenheder.

Der er meget lokalkolorit i Jesper 
Steins romaner. Hvor han tidligere 
ramte plet i sit billede af Nørrebro, 
skildres stedet, hvor Axel Steen nu 
bor, sådan her: ”Ejendommen, han bo-
ede i, var fra 40’erne og havde længe 
trængt til en kærlig hånd. Han var 
omgivet af pensionister, studerende, 
indvandrere og kontanthjælpsmodta-
gere, lige om hjørnet lå et stort alment 
byggeri, og længere nede ad gaden lå 
Sundholm, byens største herberg for 
hjemløse. 300 meter den modsatte vej 
strålede Eberts Villaby men 90 palæ-
kopier fra århundredeskiftet, som et 

lille stykke Hellerup, der var blevet 
tabt lige i hjertet af Lorteøen – så-
dan var Amager: befriende planløst 
beboet af mennesker af alle slags.”

Med Aisha har Jesper Stein skrevet 
sin hidtil bedste bog, og faktisk er 
det én af de bedste danske krimier, 
jeg nogensinde har læst. Spændende, 
vedkommende og velskrevet fra først 
til sidst!

Jesper Stein

Aisha

434 sider

Politikens Forlag

Det hele begynder med, at Axel bliver kaldt ud til prestigebyggeriet 8tallet på ydre Amager,
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DANMARKS RADIO ENSRETTER OS OG BEKÆMPER FORSKELLIGHEDEN, 
FORTÆLLER TØMRERCLAUS HJEMME FRA SIN VILLA. EN NY BIOGRAFI 
- PRISEN FOR AT RYGE CIGAR - OM UNDERGRUNDSIKONET 
OG MUSIKEREN TØMRERCLAUS’ LIVSEVENTYR GIVER DR EN OVER ANTENNEN.

TØMRERCLAUS: 
DR ENSRETTER OS

TømrerClaus’ roste soloplader og hans 
medvirken i bands som Skousen & In-
gemann og Dan Turéll og Sølvstjer-
nerne har udødeliggjort ham i den 
danske musikhistorie. Hans plade-
selskab Karma Music har gjort ham 
sagnomspunden i undergrunds-
kredse. Og hans gang i Thy, Christia-
nia og Østeuropa har gjort ham til 
den, han er. En self-made mand, der 
har taget konsekvenserne af sin uaf-
hængighed, hvilket bogtitlen Prisen 
for at Ryge Cigar også henviser til. 

En titel forfatteren Thomas Vil-
helm insisterede på. TømrerClaus’ 
modstand mod Danmarks Radio er 
på mange måder et udslag af man-
dens egne erfaringer, og ikke mindst 
det han står for, så derfor begynder 
vi historien bag DR’s mure.

Mærkelige Michael og Normale 
Michael sidder til møde hos DR foran 
panelet. De er frivillige ambassadører 
for Karma Music. Om DR mon kunne 
spille et stykke med TømrerClaus fra 
dennes nye plade Jeg var Go Igår?

Alex Nyborg-Madsen tænder for 
musikken. 25 sekunder går.

“Det er sådan set godt nok, men jeg 
kan ikke forsvare at sætte det her i ro-
tation.  Vi leder efter midtsøgende mu-
sik, der ligesom kan høres, mens man 
kører bil,” svarer Alex Nyborg-Madsen.

TømrerClaus’ ambasadører ser på 
hinanden.

“Men du plejer da godt at kunne 
lide noget, der rykker lidt,” indvender 
Mærkelige Michael, men stemningen 
er mat.

På vej ud ad døren, spørger Nor-
male Michael, om pladen så ikke skal 
registreres i DR’s database, så de altid 
kunne finde musikken frem. “Tjoh, 
det skulle den vel nok.”

“Hvad så med at gøre det, mens vi 
er her?”

Nå ikke. De to ambassadører for-

TEKST ANDERS HØJBERG KAMP
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lod lokalet. Her var næppe plads til 
noget, der lyder som sig selv, og ikke 
som alt det andet.

Mere om DR’s ensretning og 10 år 
senere. Der er langt til Herlev fra Kø-
benhavn. Ombord på buslinje 66 fø-
les det, som er man on the road på en 
uforudsigelig rejse. Måske fordi ende-
stationen er TømrerClaus’ villa, som 
vidner om et liv på vejene.

En gør-det-selv-hippie
TømrerClaus viser rundt i kældereta-
gen. Værkstedets oscilloskoper, bånd-
optagere og computere. Ved siden af 
et lagerrum med indiske tæpper med 
sole, måner og perler. Endnu et rum 
med pladestudiet og bag studiet en 
lille scene med de mange instrumen-
ter, hvor han holder intimkoncerter 
med psykedeliske toner fra guitar og 
cello.

Faktisk står vi midt i Danmarks 
ældste pladeselskab. Et udspring af 
hippietiden. hvor man sagde: gør det 
selv, spil det selv, lav det selv.  Her 
bliver der indspillet musik og solgt 
plader, bøger indiske tæpper og mu-
sikinstrumenter uafhængigt af kom-
mercielle interesser, siden 1976 hvor 
båndet ”Snydt” blev udgivet.

“Så vidt jeg husker skylder Mer-
ciful Fate mig stadig 120 kroner, for 
indspilningen af deres debut-demo-
bånd,” griner han. 

Pengene er tjent ikke bare som 
timebetalt producer og lydtekniker, 
men senere også som cd-pusher.

Ovenpå ligger musikbutikken med 
meterhøje cd-stakke. Cd’er med alt det 
uop- og opdrivelige hippieblues, pro-
gressivt rock, balkan og folkemusik 
fra Danmark, man kan forestille sig. 
Det sælges fra den særegne hjemme-
side, karmamusic.dk. Og den ser be-
stemt ikke kedelig ud, skulle jeg hilse 
fra vennerne og sige. Den har mere 
eller mindre lignet sig selv i 15 år. Nej 
du, hjemmesiden skulle ikke være så 
kedelig og steril som alle de andre.

“Det skulle den bare slet ikke være. 
Så spurgte jeg Peder Bundgaard, min 
gode ven tegneren, om han havde 
lyst til at bidrage med nogle tegnin-
ger, der godt måtte have en ironisk 
kant.  ‘Jajaja,’ det havde han da, så 
han sendte mig en stor bunke flotte 
og sjove tegninger.”

Det blev blandt andet til en gui-
tarmaskot på hjemmesiden. 

I køkkenet bager konen Marianne 
Sonntag brød, kaffen er varm, og jeg 
bliver budt på mikrobryg.

Thy, tjald, timing og Jacob Ludvigsen
TømrerClaus ungdom begyndte som 
ung rod, en tømrerlærling med hang 
til motorcykler, læderjakker og pig-
trådsmusik.  Til gengæld var han hel-
ler ikke bange for kollektiver nogle år 
senere, og før den langhårede nåede 
at få fuldtidsarbejde som rigtig tøm-
rer, solgte han leverpostejmadder og 
galarkakao i sin bod i Thy.

“Jeg lavede en biks, der solgte 
kaffe og leverpostejsmadder, for der 
var mange hippier, der var betaget 

af mikromakro mad, hvor man kun 
måtte spise brune ris. Det har jeg prø-
vet og det er svært at holde den diæt. 
Biksen var god timing. Mikromakro 
smager ikke særlig godt, lige når man 
kommer fra almindelig mad. Hen un-
der aftenen bliver de her mikroma-
kro folk meget sultne, så de kommer 
listende, når det bliver mørkt, og så 
skal de have en solid rundtnom med 
den dejligste grovhakkede leverpo-
stej, jeg fik fra den lokale slagter i 
Frøstrup. En krone for en højtbelagt 
leverpostejmad med agurker var bil-
ligt, selv dengang, så det var kun på 
grund af en meget stor omsætning, 
at der kom en smule penge ud af det. 

Hans forretningsgen syntes alle-
rede at være begyndt dengang. Ga-
larkakao til hippierne - men de lokale 
fiskere fik også smag for den besyn-
derlige drik, der kunne udvide deres 
horisont med andet end de nøgne 
kvinder der osse var udsigt til i thylej-
ren. Hans bord var en Marshallhøjt-
taler, så hver dag gav han den med 
wah wah pedaler som en anden Jimi 
Hendrix. Mange musikere kom forbi 
og lyttede, og det skulle gavne hans 
musikalske karriere i København, 
men først en lille anekdote, Køben-
havnavisen sætter pris på. For bag 
Marshall’en var en halmbunke og et 
underlag, det vil sige hans seng.

“Nå, men så en af de dage dér, 
der kommer Jacob Ludvigsen så va-
dende ind. “Nåmen her ser hygge-
ligt ud”, siger han.  Vi snakker stort 
og småt. “Nå, der er en saxofon der, 
og du spiller også guitar. “ Jeg giver 
ham en kop kaffe. Så føler han sig 
godt tilpas. “Nåmen, jeg ligger mig 
lige her,” siger han. Så lagde han sig 
sørme i min seng. Så lå han der og 
befandt sig virkelig godt. Så kunne 
han ligge og følge med i, hvad jeg 
lavede, og hvem jeg snakkede med. 
Det gjorde han resten af dagen, og de 
næste mange dage gentog det sig. Jeg 
begyndte at føle ham som en del af 
interiøret. Snakkede vi så meget sam-
men? Næh, han lå bare og fulgte med. 
Pludselig en dag var han væk, og så så 
jeg ham ikke mere. Måske han ville 
skrive en bog eller en artikel om det, 
jeg ved det ikke. Nu er der en lejlig-
hed til, at du kan konfrontere ham 
med det.”

Hermed gjort.

Uden støtte og krykker
Efter Thy flyttede TømrerClaus til Kø-
benhavn og var en del af inderkred-
sen i de rytmiske miljøer. Han tog 
på landsturneer på de helt store sce-
ner med Skousen & Ingemann og Dan 
Turell & Sølvstjernerne. Der var sol-
opladen TømrerClaus, hvor han selv 
spiller alle instrumenter, med psy-
kedelisk blues og spøjse tekster. En 
plade, som har opnået ikonisk status. 
Og der var producerdage for navne 
som Martin Hall, Sods (senere Sort 
Sol) og Before. 

Nogen kender ham også som mo-
torcykel-entutiast, fotograf, filmma-
ger, Bulgarienkender, Christianit, og 

for hans forhold til den surrealisti-
ske kunstmaler Boline, og hvordan 
de solgte rettighederne til Karma 
Music’s tarotkort til det Amerikanske 
forlag US Games System. For pengene 
købte de i sin tid en villa på Frede-
riksberg. 

For nogle år siden tog han på 
landsturne med Peter Øvig Knudsen 
og hans meget solgte hippiebøger, 
tømreren lagde musik til, året efter 
instruerede han dokumentarfilmen 
filmen Under Raderen om saxofoni-
sten Niels Pind med fine anmeldelser 
til følge.

Om det er musik, film eller foto gør 
han det selv og kompromisløst uaf-
hængigt af tidens gode smag, hvor 
efterspørgslen ligger, og hvor de of-
fentlige kasser åbner sig op. Som of-
test uden en krone i støtte fra musik- 
eller filmbranchen og uden nogen for 
eksponering har han skaffet fans og 
er blevet et etableret undergrunds-
navn, og det er præcis hér, vi nu slår 
ned, den udfoldede livshistorie kan 
du læse om i biografien ”Prisen For 
At Ryge Cigar”, hvor Kulturkritik og 
Danmarks Radio er et af emnerne, 
der optager TømrerClaus.

DR - en mastodont af ensretning
At høre de samme numre igen og igen 
og igen skulle være så trendy, men 
DR’s historie går ifølge TømrerClaus 
altid hen og bliver en sørgelig blues, 
som et af numrene på debut-LP’en 
hedder. 

Helt ærligt, Claus. Hvad er proble-
met?

“Danmarks Radio er for mig ble-
vet lidt af et hadeobjekt. Modstanden 
vokser. Licensen er dyr og påtvunget 
og indholdet er mere og mere ligegyl-
digt, selv om der i en så stor masto-
dont selvfølgelig også kommer gode 
ting ud. Overordnet set symboliserer 
DR det officielle overdanmarks over-
greb på befolkningen.”

Det startede ellers som en nødven-
dig funktion for Danmark og dan-
skere, og lukkede op for posen med 
kulturelle godter. 

“Det kostede stort set ingenting. 
Men politikerne i det her land kan 
nemt lade sig besnakke af store insti-
tutioner og deres veltalende og velbe-
talte chefer. DR har ganske langsomt 
ændret sig til at være en underhold-
ningskanal med et kolossalt budget, 
der har den frækhed at sende tand-
løse madprogrammer i bedste sendte-
tid. Det er brød og skuespil om igen, 
mens den formidlingsrolle, der egent-
lig er årsagen til, at vi skal have DR, 
forsvinder længere og længere ud i 
tågen.”

Han sammenligner Kulturmini-
steriet og Danmarks Radio. Kultur-
ministeriets opgave er at sikre forskel-
lighed og små projekter, men hvad 
nytter det, når DR er så meget større, 
og aldrig rækker hånden ud mod Kul-
turministeriet.  Ifølge TømrerClaus 
ønsker et flertal af danskerne ikke 
at lukke Danmarks Radio, men det 
er vanetænkning. Det ville være som 

at slukke for dem selv, mener de, men 
hvad hvis DR netop ikke er radio om 
danskerne, men ren mainstream og 
USA?

“Hvad hvis det er en mainstream-
radio, der prøver på at få os til at sy-
nes om den samme slags musik og 
ensrette os? Jeg bliver irriteret, når 
jeg tænker på det. Nu har vi fået et 
DR, der er en stor gang ensretning, 
når vi lytter til radioen eller tænder 
for tv’et.  

En dag fandt man i DR ud af, at 
hvis man spillede samme nummer 
igen og igen mange gange hver dag, 
op til 25 gange, så steg salgstallene 
eksplosivt. Dem der fandt ud af det 
blev fascineret af den effekt som de 
så det havde. Pludselig kunne de få 
tal og beviser på hvor meget magt DR 
har, bare ved at gentage et nummer 
tilstrækkeligt mange gange kan de 
ændre på salgstallene og hitlisterne. 
Hvorfor gør de det? Vi har aldrig fået 
forklaringen. Det kaldes rotation, 
men hvad skal vi med det? En ting 
er at man kan gøre det og man kender 
effekten af det, men hvorfor gør man 
det? Forklaring udbedes…”

Og netop rotationen fik Tømrer-
Claus at føle, den dag Mærkelige og 
Normal Michael var sendt på tur.

FAKTA
Biografen Prisen for at ryge Cigar 
er skrevet efter ide af forfatter og 
samfundsdebattør Thomas Vilhelm.

TømrerClaus er netop fyldt 70 år og 
er klar med intimkoncerter og en ny 
psykedelisk rocktrio.

På www.toemrerclaus.dk kan du 
kvit og frit høre ca 80 numre af 
TømrerClaus’ enorme produktion 
ganske gratis. På youtube.com kan 
du kvit og frit se filmen Under Rada-
ren og et stort antal musikvideoer 
af TømrerClaus, og på www.karma-
music.dk kan du købe hippietøj og 
plader fra dansk rocks guldalder.

TømrerClaus diskografi omfat-
ter bl.a. Skousen & Ingemanns 
Herfra Hvor Vi Står, Dan Turéll & 
Sølvstjernerne og hans soloplader 
TømrerClaus, Savania, En Spade Er 
En Spade og Jeg var go Igår.

Camilla Winther Nissen

Prisen for at ryge cigar

Sideantal: 179

Forlag: Dreamlitt

DANMARKS RADIO ENSRETTER OS OG BEKÆMPER FORSKELLIGHEDEN, 
FORTÆLLER TØMRERCLAUS HJEMME FRA SIN VILLA. EN NY BIOGRAFI 
- PRISEN FOR AT RYGE CIGAR - OM UNDERGRUNDSIKONET 
OG MUSIKEREN TØMRERCLAUS’ LIVSEVENTYR GIVER DR EN OVER ANTENNEN.

TØMRERCLAUS: 
DR ENSRETTER OS
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ANMELDELSE Som redaktio-
nen af Svikmøllen så rigtigt 
påpeger i deres jubilæums-
skrift, er samlingen af læk-
kerier siden 1915 et nydel-
sesmiddel, en stimulans og 
vejen til usund latter med 
politisk ukorrekte delikates-
ser og total mangel på re-
spekt for magtens mænd og 
kvinder. 

Fx lavede Lars Andersen 
i sidste års udgave en præg-
tig tegning, inspireret af Kej-
serens nye klæder, hvor den 
lille dreng peger og siger: ”Ja-
men han har jo ikke betalt sit 
tøj!” Og så ser man den nu-
værende statsminister, som i 
2011 var årets yndlingsoffer. 

Hvem det bliver i år, bliver 
først offentliggjort i forbin-
delse med præsentationen 
på Årets Bogforum. 

Let påklædte kvinder
I 2004 tegnede Morten In-
gemann en skøn tegning af 
Folketingets nuværende for-
kvinde, der også dengang 
ønskede at sende irakiske 
asylansøgere tilbage til, 
hvor de kom fra. Går man 
længere tilbage, finder man 
Tom Wikborgs fine tegning 
af Irma-pigen som blotter i 
forbindelse med Brugsens 
overtagelse. I det hele taget 
har der altid været meget lidt 
påklædte piger i Svikmøllen 

som fx Des Asmussens teg-
ning fra 1964 af forfatteren 
Anders Bodelsen, der er ud-
sat for topløs betjening. Den 
fremragende tegner Ejler 
Krag tegnede i 1970 repræ-
sentanter fra åndslivet, der 
i høj tilstand besøgte davæ-
rende kulturminister Kre-
sten Helveg Petersen, mens 
Bent Eskestad i 1996 gjorde 
sig lystig over at flere restau-
ranter afviste gæster med 
rygmærker. 

Besættelsestiden
Går man tilbage til besæt-
telsestiden, tegnede plakat-
kunstneren Sven Brasch en 
fin tegning af Frits Clausen, 

inspireret af Fritz Jürgen-
sens berømte tegning om et 
lille kompagni af krigere, og 
Blix havde i 1936 en tegning 
af Charlie Chaplin, der får at 
vide af en tysk soldat, at hans 
maske ”er en fornærmelse 
mod vores fører!” Helt til-
bage i 1927 havde Valdemar 
Møller en fin kommentar til 
Kønnenes ligeberettigelse, 
en kommentar, der virker 
meget aktuel, når man tæn-
ker på den opstandelse, som 
der har været over, at kvin-
der ammer deres børn of-
fentligt. 

En guldgrube
I det hele taget er der tale 

om en guldgrube af præg-
tige tegninger og kommen-
tarer, til hvad der er sket i 
satirehæftets første 100 år. 
Sidste år sagde Blæksprut-
ten farvel med deres jubilæ-
umsbog, forhåbentlig bliver 
det ikke tilfældet med Svik-
møllen. 

Gid der i mange år frem-
over vil blive ved med at 
komme årshæfter med 
skarp satire og masser af let 
påklædte kvinder. Jubilæ-
umsbogen indeholder flere 
hundrede tegninger og tek-
ster, der stadig holder, det 
fine grafiske arbejde er ud-
ført af Lykke Mitchell; det 
er en kunst at få så mange 

SVIKMØLLEN FEJRER 
DE FØRSTE 100 ÅR 
MED SUVERÆNE 
TEGNINGER OG TEKSTER

TEKST JANNIK LUNN
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TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Thorstein 
Thomsens har været rock-
musiker i 80’erne, dengang 
var der påfaldende mange af 
dem. Men den skrivende del 
af karrieren tog fart i mono-
poltiden med børneserien Da 
Lotte blev usynlig. Som DR-
darling har han digtet dejlige 
sange og fortællinger.

Siden har han skrevet 
både til børn og voksne og 
høstet adskillige litterære 
priser.

En bred roman 
Dette efterår giver han dan-
skerne en roman, der spæn-
der vidt både geografisk, fø-
lelsesmæssigt og hen over 
generationer. Vi elsker histo-
rie fortalt i skønlitterær form. 
Derfor er der god grund til 
at forestille sig, at Frøken 
Narvik bliver de drama, der 
skal nydes på sofaen i julefe-
rien mens marcipan og gris 
fordøjes. Den appellerer til 
alle kvinder og af den oply-
ste mand over midtvejs i livet 
og med Politiken som bibel.

Realistisk rå
Familiekrøniken skildrer 
to familier efter Første Ver-
denskrig. Den ene bor tæt på 
den tyske grænse. Her vokser 
Christian op i et godt apote-
kerhjem. Højt oppe i Norge 
i den nøjsomme kystflække 
Narvik fødes Anne, som re-
sultat af et uheld, af en let-
tere stillestående ung kvinde. 
Mor og datter må bo hos bed-
steforældrene. Begge verdner 

og tidslommer beskrives le-
vende, så man mærker for-
holdende og forskellene. De 
klare indtryk forklarer figu-
rernes fremtidige valg og for-
vandlinger.

Kær kærlighed 
Christian uddanner sig til re-
visor og Anne arbejder på fa-
miliens gæstehus da Anden 
Verdenskrig bryder ud. Den 
unge mand kostes til Norge 
på tyskernes side og her mø-
des de to og forelsker sig trods 
byens modstand. 

Efter fire år forstyrrer 
krigens afslutning det søde 
par. Christian transporteres 
i russisk fangelejr, mens den 
nygravide Anne må tåle ty-
skertøsbespottelse. Herefter 
mister de kontakten takket 
være den ubegavede mor. 
Den flittige pige føder en søn 
og beslutter at flytte til Oslo. 
Siden trækker drømmen om 
at finde Christian hende til 
København. 

Russisk redelighed 
Soldaten lever det stride liv 
i en russisk fangelejr. For 
den læser, der ikke elsker at 
sluge russiske romaner, er 
denne del oplysende. Mens 
den for de rutinerede ligner 
afskrift af store værker som 
En dag i Ivan Denisovitjs Liv. 
Man kan selvfølgelig sige, at 
hvilken anden seriøs pro-
pagandafiltreret kilde end 
romanerne kan forfatteren 
egentlig ellers støtte sig til? 
Christian bliver mishandlet, 

han klarer sig og ender med 
at komme beskadiget ud, 
men dog levende.

København i 50´erne
I København lander Anne i et 
pænt hus i Lyngby, hvor hun 
og sønnen bor hos en ældre 
dame og hendes voksne søn. 
De danner sammen en lille 
flok og finder sammen som 
familie. Lyngby i 50’rne er 
Thorstein Thomsens hjem-
mebane, og det er en fornø-
jelse at blive ført af ham i det 
miljø og med den tidsbrille.

En dag dukker Christian 
op med sin forrevne sjæl 
og Annes bløde hjerte skal 
vælge mellem to mænd. Det 
må hun gøre mange gange 
gennem resten af romanen. 
Christian flytter til midt i 
København og bygger sikkert 
sin verden og virkelighed op 
med beskidte kneb og spon-
tane udfald. 

Det indre København be-
skrives fra flere miljøer, både 
gaderne og hjemmene. De 
små mørke usle lejligheder 
med lokum ude på den kolde 
opgang. Og den hemmelige 
homosexuelle verden, som 
København dengang ikke 
ville være ved. Men som er 
næsten er en turisthovedat-
traktion i dag. 

En uendelig kærlighedshistorie 
Frøken Narvik er måden man 
kommer sig, hvis man ligger 
med en mild vinterdepres-
sion og en lille influenza, 
der gør at man ikke gider at 

gå på arbejde. Billederne væl-
ter forbi den indre biograf og 
tanker, smil og overraskelser 
springer med ord ind i hjer-
nen og sætter andre tanker i 
gang. Det handler om at blive 
revet op ved roden, tvunget 
af sted af hæren eller dra-
get af eventyr. Om at være 
dansk i Norge med tysk tøj 
og at være norsk i Danmark. 
At komme hjem efter at blive 
psykisk voldtaget som fange. 
Og at være fange i et forstads-
hjem, fordi man skal kunne 
tilbyde sit barn en hverdag 
med mad og tøj på kroppen. 
Hvordan lander man på be-
nene efter flere hovedspring. 
Frøken Narvik og Christian 
mødes igen og igen og til sidst 
gælder hverken høflighed el-
ler almindelige regler for god 
opførsel.

cb@kbhavis.dk

Thorstein Thomsen

Frøken Narvik

Sideantal: 366

Forlag: Rosinante

Jacob Ludvigsen og Paul Schiøtt

Svikmøllens Danmarkshistorie - 

De første 100 år 

Sideantal: 120

Forlag: Lindhardt og Ringhof

Frk. Narvik 
søger lykken 
i København 

forskellige enheder til at ba-
lancere på siderne.

Stort tillykke med de 100 
år.

jl@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN
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TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Flemming Søeborg har 
kaldt sin flotte bog om sporvogne 
for Der kommer altid en sporvogn 
– med kærlig tak til den gamle vise, 
som Dirch Passer og Ove Sprogøe sang 
i filmen ”Ved Kongelunden” i 1953 – 
”Der kommer altid en sporvogn og 
en pige til”.

Bogen, der er meget mere end en 
coffeetablebook, fortæller sporvog-
nenes historie fra den første heste-
sporvogn i 1863 kørte mellem Frede-
riksberg Runddel og Trommesalen 
på Vesterbro i København. Næsten 
hele værket på over 300 sider hand-
ler om De Kjøbenhavnske Sporveje, 
der i 1898 blev sluttet sammen af otte 
små sporvejsselskaber og siden blev 
til Københavns Sporveje med egen kø-
benhavnske sporvejsborgmester, ind-
til den sidste sporvogn i 1972 kørte i 
remise, og en æra var slut. Dog hand-
ler de sidste 20 sider om sporvognene 
i hhv Odense og Aarhus, der kørte ind-
til hhv. 1952 og 1971.  

Fra heste til elektricitet
Sporvognslinjerne i København, der 
i slutningen af 1800-tallet blev sup-
pleret med over en snes linjer med 
hesteomnibusser, blev efter århund-
redeskiftet langsomt elektrificeret, 

og i sommeren 1917 blev der ende-
ligt sagt farvel til hestedrift ved spor-
vejene. Dog bevarede man en enkelt 
hesteomnibus til museumsformål, og 
den fik man brug for i 1945, da stort 
set alle motorkøretøjer var klodset op 
som følge af Besættelsen.  

Fra 1897 forsøgte man sig med ak-
kumulatorsporvogne, populært kaldt 
syrevogne på grund af lugten, der fik 
folk til at dåne på stribe, så det blev 
ikke en succes, men allerede i 1903 
var man stort set færdig med elektri-
ficeringen af otte linjer, og der blev 
sågar anlagt elektriske strækninger 
til Klampenborg og Ordrup. Resten 
af bogen fortæller historien om de 
mange sporvognlinjer, der efterhån-
den kørte over hele Storkøbenhavn, 
og der er utallige billeder, der illu-
strerer forskellige tidsperioder, som 
fx billedet fra Stormgadekrydset, der 
er fra 1920-erne, hvor ikke mindre 
end syv linjer krydsede hinanden, så 
en færdselsbetjent var sat til at regu-
lere færdslen, hvor reglen var, at den 
linje med det laveste nummer havde 
forkørselsret.

Til skov og strand 
Det var populært at køre i skoven og 
til stranden, hvilket et billede af en 

badescene ved Amagerbro illustrerer. 
Det var det nok alt andet end rene 
vand ved Ravelinen i Christians-
havns Voldsystem, som de mange 
børn og voksne bader i. (side 69). Et 
billede fra omkring 1930 viser, hvor 
meget trafik, der også dengang var på 
Rådhuspladsen, hvor man foruden 
busser og sporvogne ser datidens ven-
tesal, kaldet Stavkirken samt flere hy-
revogne. (side 75). Senere er der et bil-
lede fra slutningen af 1950-erne (side 
168) af Rådhuspladsen. Nogle år før 
var billetprisen for en ”ligeud” steget 
til 30 øre, mens en ”omstigning” nu 
kostede 35 øre.

Til specielle lejligheder havde 
man særlinjer som fx Linje Buh, der 
kørte passagerer ud til dyrskuet på 
Bellahøj. (side 89). Den 9. april 1940 
mødte linje 10 en hel særlig forhin-
dring, da tyske soldater havde besat 
Danmark. (side 91). På et andet billede 
fra Besættelsen har Wehrmacht-offi-
cerer ”besat” en linje 18, og som man 
kan se, gik selv ”herrefolket” ikke 
med hovedbeklædning inden døre. 
(side 98). Et legendarisk billede fra 
befrielsesdagen 4. maj 1945 af linje 
9 besat af glade københavnere er også 
med. (side 101) Noget, der var til stor 
irritation, var de såkaldte stangaf-

spring, når stangen hoppede af kø-
reledningen, og konduktøren måtte 
ud for at få stangen på plads igen, så 
kørslen kunne genoptages. (side 72). 
Alt var naturligvis ikke kun fryd og 
gammen, og i et kapitel viser et par 
billeder nogle af de mest spektaku-
lære uheld, som sporvognene var in-
volveret i, bl.a. da linje 10 i 1958 blev 
afsporet ved Carlsberg-viadukten og 
styrtede ned på skinnerne kort før 
at eksprestog fra Korsør nærmede 
sig. Kun fordi snarrådige DSB-folk fik 
standset toget ved at løbe det i møde, 
undgik man en katastrofe, og der var 
kun ganske få lettere tilskadekomne. 
(side 204). Et andet billede viser en 
sporvogn, der er kollideret med en øl-
vogn, hvilket resulterede i et større 
oprydningsarbejde. (side 205).

Forfatteren har fået forskellige 
sporvognsentusiaster til at skrive 
om deres oplevelser med sporvogne, 
som fx Olaf Hermansen, der illustre-
rer, hvordan børn elskede det rat, som 
sad i bivognen, så man kunne lege, at 
man selv styrede vognen.  Her er et 
billede, hvor en far har fotograferet 
sine to døtre ved rattet i en linje 5.

Som et underligt paradoks købte 
Københavns Sporveje de nye ledspor-
vogne, kaldet Frk. Düsseldorf så sent 

KØBENHAVN SOM SPORVOGNSBY
NOSTALGISK REJSE PÅ SKINNER
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Spørg 
bare os!

Få gode vaner på apoteket

Grebet af begejstring?
Har du styr på, hvordan du bedst beskytter dig mod graviditet og kønssyg-
domme under sex? Og hvad du gør, hvis du er blevet gravid? Tag det roligt. 
Få hjælp på apoteket, der giver gode råd om relevante aspekter indenfor 
personlig pleje og intimprodukter. Apoteket har et bredt udvalg af produkter til 
bl.a. intimbarbering og hudpleje. Besøg os og få gode vaner med hjem.

Venlig hilsen 
Susanne Trøck-Nielsen
Apoteker på 
Kongelig Hof Apotek

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K · Tlf. 33 14 11 68
www.kongelighof.apotekeren.dk

Susanne Trøck-Nielsen

Kongelig Hof Apotek

DAN TURÈLL FORAN
GENNEMBRUD I USA
BØGER Samtidig med, at Dan Turèlls 
udødelige bestseller Vangede Billeder 
i denne måned genudgives i det ori-
ginale format af Gyldendal, er denne 
hjemstavnskrønike på vej til udgi-
velse i USA.

Den dansk-amerikanske forfatter 
og oversætter Thomas Kennedy, der 
bor i København, har truffet aftale 
med et førende litterært tidsskrift, 
som gerne vil bringe et uddrag på 
22 sider. 

- Redaktøren for New Letters kon-
taktede mig og sagde, at han ”elsker” 
historierne, fortæller en glad Thomas 
Kennedy. Tidsskriftet New Letters er 
siden 1934 udgivet af University of 
Missouri Kansas City. 

- Personlig har jeg vundet flere pri-

ser for prosastykker, jeg har udgivet 
i New Letters, blandt andet Natio-
nal Magazine Award, The Pushcart 
Prize og O. Henry Award. Jeg håber, at 
smagsprøven vil opmuntre et ameri-
kansk forlag til at publicere min over-
sættelse af hele bogen, siger Kennedy.

Han har tidligere fået optaget 
engelsksprogede versioner af Turèll-
digte i amerikanske tidsskrifter. 
Blandt Kennedys egne værker kan 
fremhæves romanen Kerrigan in Co-
penhagen, der på en nærmest James 
Joyce-agtig måde ser byen med friske 
øjne.

jalu@kbhavis.dk

Flemming Søeborg

Der kommer altid en sporvogn

Gennemillustreret i farve og sort/hvid

Stort format. 312 sider. Gyldendal

som i 1960 – altså få år før man helt 
afskaffede sporvognene. Desværre 
skete der en ulykke, da en dreng, 
som ville kigge ind mellem vognde-
lene blev kvalt og omkom, men deref-
ter blev der opsat afskærmning mel-
lem leddene.  

Menneskeæderen,
undulaten og Marianne
Der var mange øgenavne til de for-
skellige linjer, fx linje 5, der blev 
kaldt Menneskeæderen, fordi den al-
tid var fyldt med folk fra Nørrebro, 
der skulle til eller fra Indre by. (side 
144), eller linje 14, der på grund af de 
franske farver i skiltet blev kaldt Ma-
rianne, og så var der naturligvis linje 
11, der i folkemunde hed undulaten 
– også på grund af farverne på skiltet 
grøn og blå med hvide tal Derimod 
skulle man helt frem til 1915 før linje 
13 kom til, da skiftende sporvognsdi-
rektører havde udeladt linjenumme-
ret af gammel overtro.  

De sidste kapitler i bogen er helli-
get sporvejenes infrastruktur med ar-
bejdskøretøjer, sneplove, remiser og 
værksteder, og et billede, der viser 
hvor vanskeligt det var at anlægge og 
vedligeholde spornettet, er fra 1931 
og viser Axeltorv med Tivoli i bag-
grunden. (side 235). Der er billeder 
af personale, køreplaner og billetter, 
et kapitel om reklame og marketing, 
og til slut om hvordan sporvognene 
endte deres dage ved enten at blive 
sejlet til Alexandria i Egypten, hvor 
99 relativt nye ledvogne var blevet 
solgt for 220.000 kroner stykket, mens 
andre ældre sporvogne endte på lege-
pladser, som sommerhuse eller iski-
osker, mens en hel del heldigvis er 
på Skjoldenæsholm på Midtsjælland, 
hvor Sporvejshistorisk Selskab i dag 
råder over 100 sporvogne og busser, 
ikke kun fra København, Odense og 
Aarhus, men også fra en mængde 
europæiske sporvejsbyer. Og så er 
der et kapitel om københavnervid-
det, som også omfatter en del sjove 
anekdoter og viser med forbindelse 
til de københavnske sporvogne.   
 

TEKST JACOB LUDVIGSEN 

Thomas Kennedy (privatfoto).
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ANMELDELSE Flere journa-
lister har tidligere skrevet 
biografier om skuespille-
ren Bodil Udsen, men med 
Man kan jo ikke gå rundt og 
være en sukkerkage hele li-
vet har journalisten Birgitte 
Ellemann Höegh leveret den 
ultimative, hvor hun også har 
en del citater med fra de tid-
ligere portrætter.

Höegh begynder med 
barndommen, hvor hendes 
søskende betragtede hende 
som en lille skabekrukke. 
Hun voksede op i det række-
hus på Hulgårdsvej, hvor hun 
blev født i 1925, og som se-
nere blev hendes eget hjem, 
og hvor hun også døde som 
83-årig i 2008 med sine nok 
nærmeste venner Line Kro-
mann og hendes mand Hen-
rik Hartmann ved sin side. 

Kom ikke sovende til succes
Drømmen om at blive skue-
spiller havde hun allerede fra 
skoletiden, og til trods for at 
hun dumpede på Det Konge-
lige Teaters Elevskole, blev 

hun alligevel én af landets 
bedste skuespillere, hvilket 
i 1998 indbragte hende Årets 
Reumerts Hæderspris på 
250.000 kr. ”for gennem en år-
række at have inspireret kol-
leger og publikum med sine 
nyskabende fortolkninger og 
dermed bidraget til at bevare 
og udvikle den levende scene-
kunst i Danmark.” Men at Bo-
dil Udsen kom ikke sovende 
til succesen, får man et glim-
rende indtryk af i biografien. 
Gennem samtaler med dem, 
der stod Bodil Udsen nær, for-
tæller bogen også om hendes 
privatliv og om glæder og sor-
ger. Om et varmt menneske, 
der elskede at være omgivet 
af glade ansigter, først i lej-
ligheden i Puggaardsgade og 
senere i hendes og den sidste 
ægtemand Jens Therkildsens 
hjem på Hulgårdsvej, hvor 
hun begge steder havde ven-
ner og kolleger installeret, 
når de havde behov for det. 

Et generøst væsen
I det hele taget giver biogra-

fien et billede af et generøst 
menneske, som ikke var til 
selvfornægtelse og måde-
hold. Der var meget af både 
rødvin og tatar med østers 
ovenpå, og efter tabet af sin 
første ægtemand Ole Krøyer, 
der døde kun 38 år gammel, 
kom en periode, hvor hun 
gennem værtshusbesøg fik 
udforsket den rolle, hun selv 
senere kom til at spille i Hu-
set på Christianshavn som 
Emma. 

Det lykkes fint for Birgitte 
Ellemann Höegh at vise den 
enorme spændvidde Bodil 
Udsen havde som kunstner 
med så forskellige roller som 
Fløjtetønden Victoria, Ger-
trude Stein, Selma Lagerlöf, 
Mutter Courage, Maria Cal-
las og ikke mindst Winnie i 
Becketts” Glade dage”. Spæn-
dende er det også at læse om 
de meget forskellige menne-
sker, som hun var tæt knyttet 
til, fx den unge Lucas Alexan-
der, der fra barnsben havde 
været fan af Udsen, og for 
hvem han præsenterede sin 

22 år ældre kæreste, Nina 
Hagen, den russiske ballet-
stjerne Rudolf Nurejev, ven-
inden Anne Marie Helger, 
modeskaberen Jean Voigt 
og Christian Have, som hun 
hjalp i gang med hans firma 
Have Kommunikation. 

Hvad bilder de sig ind!
Bodil Udsens mor var glø-
dende kommunist lige efter 
Anden Verdenskrig, og Bodil 
Udsen meldte sig også på et 
tidspunkt ind i DKP, men da 
hun begyndte at få breve med 
”Kære kammerat osv. meldte 
hun sig ud igen. ”De er ikke 
kammerater med mig. Hvad 
bilder de sig ind!” Men som 
sin veninde Jytte Abildstrøm 
lå hun klart til venstre for 
midten, og desuden var hun 
ateist. Mange mente, at Bodil 
Udsen var folkekær, men det 
var hun absolut ikke, selv om 
hun en dag blev tiltalt på ga-
den af et ægtepar, som sagde: 
”Dav Cleo.”

Bodil Udsen var tværti-
mod et menneske med sine 

meningers mod, og når man 
lægger biografien fra sig, har 
man fået et billede af en stor 
kunstner, som det må have 
været en lykke at have kendt. 
En af de bedste biografier jeg 
har læst. Den kan varmt an-
befales!

Birgitte Ellemann Höegh

Bodil Udsen. Man kan jo ikke gå rundt 

og være en sukkerkage hele livet

Rigt illustreret med fotografier

342 sider, Gyldendal

BODIL UDSEN 
FOR FULD 
UDBLÆSNING 
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ANMELDELSE Det første, der 
sker i Jan Sonnergaards nye 
roman Frysende våde vejba-
ner er, at jeg-personen, Jesper 
mødes med sit gamle slæng, 
Sebastian, Beate og Pernille 
til Henriks begravelse. Det 
bliver først meget sendt i ro-
manen klart for Jesper, hvad 
Henrik døde af. Jesper har ar-
bejdet hos Postvæsenet, hvor 
han har fået en meget rimelig 
afsked, der økonomisk sikrer 
ham mange måneder frem i 
tiden. Derfor haster det ikke 
med at finde et nyt job, og 
tiden går mest med at føjte 
rundt på de københavnske 
værtshuse, når han ikke sid-
der hjemme og hører gamle 
plader, mens han drikker ret 
kraftigt. Jesper har tidligere 
haft en fast kæreste, men nu 
nøjes han med bolleveninden 
Susanne, som dog ikke er syn-
derligt imponeret over hans 
præstationer på lagnerne. 

Storbyromantik
En invitation til en fest hos 
et excentrisk par resulterer i, 
at Jesper møder en dejlig og 
smuk kvinde, Julie, som han 
bliver dybt forelsket i. Han 
kan ikke umiddelbart finde 
ud af, hvad hun ernærer sig 
ved, men da Julie har sagt ja 
til en opgave, som betyder 
en del rejseaktivitet, foreslår 
hun, at Jesper rejser med, og 
den næste tid bliver ganske 
begivenhedsrig, selvom han 
både i Basel, Stuttgart og 

Strasbourg må underholde 
sig selv, mens hun har ar-
bejdsmæssige aftaler. 

Mere af handlingen skal 
ikke røbes her, men Sonner-
gaard har skrevet en medri-
vende og spændende skæbne-
roman om venskab og svigt 
fra dengang, da det nye sort 
var sort. Indimellem er der 
prægtige optrin, fx da Jes-
pers lejlighed ved en fejlta-
gelse bliver invaderet af et 
par nidkære kommunalt an-
satte, der tror, at Jesper er so-
cial bedrager. Det udvikler 
sig næsten til en farce, men 
romanen indeholder også 
mange aktuelle kommenta-
rer livet i dagens Danmark. 
Og så er det endelig en fin 
historie om det København, 
hvor man nemt forulykker på 
de frysende våde vejbaner. En 
af årets hidtil bedste danske 
romaner. Læs den!

Jan Sonnergaard

Frysende våde vejbaner

384 sider. Gyldendal

Claus Bech-Danielsen

Et lille hus i byen

Forlag: HISTORIKA

Sideantal: 175

JAN SONNERGAARDS 

FRYSENDE
VÅDE KØBENHAVNSKE 

VEJBANER 

ANMELDELSE For 150 siden 
stiftede københavnske arbej-
dere byggeforeninger for at 
skabe gode og sunde boliger. 
Her i efteråret har Gads For-
lag i den anledning udsendt 
værket Et lille hus i byen. 
Fortællinger om Arbejder-
nes Byggeforening. En flot og 
indbydende udgivelse redige-
ret af Claus Bech-Danielsen og 
Marie Stender.

I Krusemyntegade ved Ny-
boder og i Humleby har be-
boerne tillige haft åben-hus 
arrangementer og i Dome of 
Visions fejrede Dansk Arki-
tektur Center jubilæet med 
en udstilling om Arbejder-
nes Byggeforening - nostalgi 
eller fremtid?

20. november 1865 stif-
tede cirka 200 fremmødte Ar-
bejdernes Byggeforening. Da 
arbejderne på Burmeister & 
Wain - tilskyndet af bl.a. læ-
gen Frederik Ferdinand Ulrik 
- tog initiativ til at stifte Ar-
bejdernes Byggeforening var 
målet at skabe gode og sunde 
boliger til de dårligst stillede. 
Betydningen af gode bolig-
forhold til de dårligst stillede 
blev sat på dagsorden af flere 
af de læger, der i 1853 ople-
vede den store koleraepidemi, 
som dræbte ca. 5000 køben-
havnere. Epidemien førte til 
at Lægeforeningens Boliger 
(Brumleby) blev opført.

Andre initiativer bl.a.  Ar-
bejdernes Byggeforening så 
også dagens lys. Byggefor-
eningens medlemmer indbe-
talte 35 øre om ugen. Når man 
havde opsparet 20 kroner del-
tog man i den årlige lodtræk-
ning om et hus. Efter 10 års 
afdrag fik de skøde på huset, 
og efter 24 år var de husejere. 
Allerede 25 år efter var med-
lemstallet oppe på 16.000 og 
for 60 år siden opnåedes med 
26.342 medlemmer det stør-
ste medlemstal i foreningens 
historie, der sluttede i 1974. 
I løbet af godt 100 år blev i 
alt 1740 byggeforeningshuse 
opført. De er blevet nogle af 
de mest eftertragtede boliger 
i København og en god inve-
stering. I dag sælges de til pri-
ser op mod 10 millioner kr.

De første huse blev opført i 
Sverrigsgade på Amager 1867-
71. I 1870-72 opførtes Byggefor-
eningshusene ved Nyboder. 
45 huse var tegnet af H.S. Sib-
bern i en enkel byggestil med 
gule mursten og skifertage. 

Fra  1874 til 1903 var Frederik 
Bøttger foreningens arkitekt 
bl.a. for den største og mest 
kendte bebyggelse, Kartoffel-
rækkerne (1873-89) på Øster-
bro samt husene på Olufsvej 
(1874), og Humleby på Vester-
bro (1886-91) samt Komponist-
kvarteret, 1892-1903) på Ydre 
Østerbro.

Historien om Arbejdernes 
Boligforening, som stod bag 
de københavnske byggefor-
eningskvarterer, hvor Kar-
toffelrækkerne og Humleby 
i dag er de mest kendte, er i 
sig selv en spændende histo-
rie om krydsfeltet mellem 
den tidlige arbejderbevægelse 
og et kapitel i dansk boligpo-
litik. Gennem 8 kapitler for-
tælles velskrevent både om 
byggeforeningens baggrund, 
oprettelse og boligsociale op-
gave samt de arkitektoniske 
forbilleder. Nutidens syn på 
husene, herunder bebyggel-
sernes kvaliteter og landsby-
agtige karakter, behandles 
grundigt og de skyhøje priser 
som byggeforeningshusene 
opnår på det fri boligmarked 
forklares bl.a. med deres aktu-
elle status som livsstilsboliger.

Det gennem- og velillustre-
rede værk indeholder tillige 
en oversigt over 10 kvarterer 
opført af Arbejdernes Byg-
geforening, et persongalleri 
og en litteraturoversigt, hvor 
man dog savner f.eks. Keld de 
Fine Licht, En arbejderkoloni 
på Frederiksberg, udsendt af 
Foreningen til Gamle Byg-

ningers Bevaring, København 
1977. Den omhandler det fre-
deriksbergske modstykke Den 
hvide by, som er den populære 
betegnelse for Frederiksberg 
Gasværks Arbejderboliger, 
opført 1899-1900,  på sideveje 
til Peter Bangs Vej  med de 
markante vejnavne Folkets 
Allé, Frihedsvej, Lighedsvej 
og Broderskabsvej.

Et lille hus i byen er ikke 
alene et historisk værk om de 
i dag måske mest efterspurgte 
københavnske byboliger, men 
også et vigtigt boligpolitisk 
indspark f.eks. når man som 
værkets slutreplik skriver: 
”Uden billige boliger falder 
byen fra hinanden.”  Forfat-
terne understreger, at i en tid 
med et stort behov for billige 
boliger er Arbejdernes Bolig-
forening en vigtig inspiration 
til fremtidens boligbyggeri og 
at det er værd at genopdage 
den organisatoriske og arki-
tektoniske kreativitet som Ar-
bejdernes Boligforening lagde 
for dagen. 

150 ÅR MED ARBEJDERNES 
BYGGEFORENING

Humleby på Vesterbro, 235 huse opf. 1886-91.


