
ANDRE LÆSER OGSÅ

KULTUR

Et moderne hulemaleri
Forfængelighed. Ruben Östlund færdiggør trilogien om mænd med
sin anden guldpalmevinder. Den sædvanlige selvtilfredshed er lagt…
væk.
BO GREEN JENSEN

KULTUR

Livet er et mesterværk i smerte og sadisme
Riget Exodus. Om 14 dage sker det: Dørene til Riget åbner sig igen.
Mange er døde undervejs, men Lars von Trier lever stadig, og Bodil…
Jørgensen er på jagt efter ånderne. Der er gået 25 år, og vi er blevet
endnu ivrigere efter at skjule fugten i fundamentet.
MARTIN KRASNIK

SAMFUND

Lille dreng
Vokseværk. Snart vil det vise sig, om jeg i et år har givet min søn
indsprøjtninger med potentielt livsforandrende medicin eller fyldt…
ham med postevand.
CHRISTOFFER ZIELER

Avistid

Kan man adskille politikeren fra mennesket?
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Kan man adskille politikeren fra mennesket?

Martin Krasnik har skrevet en leder, der handler om Papes privatliv, og om vi overhovedet skal blande os i det. Derfor gæster bogaktuelle Johs Lynge og Mads Brandsen, der har skrevet bogen ‘S…
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Sep 15

Farvel til godheden

I Sverige har de Bamse, en hyggelig, lille bjørn. Når han spiser honning, bliver han stærk og gør gode gerninger. I Danmark har vi også en Bamse, ham med billedbogen. Han er en ret selvoptaget …

28:33

Sep 9

Ti år med Tinder

I år er det ti år siden, at datingappen Tinder blev lanceret. Siden da, har den måde, vi dater og møder hinanden på, ændret sig markant - eller hvad? I denne uge diskuterer Martin Krasnik internet…

32:46

Sep 2

Hvad Mette gør …

Mette Frederiksen er ikke til at rokke: Minkskandalen er ikke bare afsluttet, siger hun, den var slet ikke en skandale. Statsministerens strategi er at sætte hårdt mod hårdt: mod blå blok og mod …

30:36

Aug 26

»Når du ejer blikket, så ejer du historien«

Linn Ullmann har skrevet en roman om den 16-årige pige, hun engang var, og som hun har brugt en hel bog på at prøve på at forstå. Hvad drev den 16-årige pige til at tage alene til Paris, og indl…
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Aug 21

Avistid

H

PERNILLE STENSGAARD (f. 1960) er forfatter og journalist fra Danmarks

Journalisthøjskole. Har skrevet i alle avisens sektioner siden 1990 og trives bedst uden

faste stofområder. Skrev sin første bog København. Folk og kvarterer i 2002 og har

siden skrevet en række bøger om uimodståelige steder og fænomener. Modtog

Gyldendals Faglitterære Pris i 2005.
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København. Begge arme i vejret og sejrsbrølet Best City in the World! Men for hvem?

Fatal
tiltrækningskraft

ans Christian Post laver dokumentarfilm om forvandlede storbyer. En om

Dresden, to om Berlin og nu også en om København. Om byernes

håndtering af deres egen historie og hukommelse, når pengene strømmer

ind gennem gaderne og river fortiden med sig. Nogle gange også indbyggerne. Så står

byen renvasket og uigenkendelig tilbage, klar til andre mennesker.

Han har set byen bevæge sig fra den ene yderlighed til den anden over 30 år. Fra for

fattig til for rig. Fra fallittens rand til ottedoblede huspriser. Fra 1980ernes affolkning til

stadig og svimlende tilstrømning. Fra fækalier i havnen til spiseklare torsk og makreller.

Fra købmandsbutikker med konserves til gourmetturisme og holistiske 48-retters

impressions.

Fra tung økonomisk byrde for resten af landet til begge arme i vejret og sejrsbrølet Best

City in the World! Når København tre gange på kort tid er udnævnt til verdens bedste

by, stiller han det indlysende spørgsmål: for hvem?

Filmen har premiere 5. oktober og åbner to festivaler samme aften: Copenhagen

Architecture Festival og arkitekturfilmfestivalen i Rotterdam.

Pressefoto: Copenhagen Architecture Festival

Hvordan kom Hans Christian Post selv til byen? Som de fleste andre: udefra og med

store forventninger. Hans far og mor forlod København til fordel for et roligere liv i

forstæderne. De valgte Stenløse med et indkøbscenter som centrum. Et fint sted at være

barn.

»Vi havde endda en ekstrem rockergruppe, som vi var bange for, men stolte af, når den

blev nævnt i medierne, den hed 666 i 1970erne og udviklede sig til Bandidos.«

Og lige så typisk forlod Hans Christian Post forstaden som ung mand og flyttede til

hovedstaden med rå billeder i hovedet formet af digterne Søren Ulrik Thomsen og

Michael Strunge, som stenløseungdommen læste i gymnasiet.

Fra den første tid derinde husker han, at der var pornobutikker på Strøget. Og engang,

da han sad på McDonald's, blev han antastet af en mand, der ville i seng med ham, og

han prøvede så høfligt som muligt at afvise ham. Der var trækkerdrenge på

Rådhuspladsen, og Istedgade virkede så brutalt pågående og farlig, at han tvang sig til at

gå op og ned ad den endeløse gade mange gange for at tilegne sig den.

Sammen med sin kæreste købte han en lejlighed i Godsbanegade på Vesterbro, en trist

døende gade uden butiksliv, men med bordeller og et vasketeria, hvor der blev dealet og

taget stoffer. I 1994 kostede lejligheden med tre værelser 350.000 kroner, og hans far

udbrød: »Uha, det var dyrt!« Og venner sagde, at nu var han bundet til kæresten for

evigt.

»Den lejlighed blev en belastning. Jeg begyndte at bekymre mig for, hvordan Vesterbro

så ud, og glædede mig til byfornyelsen, fordi jeg havde investeret. Det gør noget ved én. I

og med at man køber sig ind i byen, bliver den et projekt. Éns ejerfornemmelse spreder

sig til omgivelserne, der følger oprydningstrang og forskønnelse med. Som P.H. sagde,

bliver man kapitalist, når man bliver boligejer, og det er jo rigtigt nok.

Det vilde og en smule misligholdte Vesterbro, som digterne elskede, og som

dramatikeren Jokum Rohde siger i filmen, at han savner, bekymrede mig. Nu skulle det

blive pænt, for jeg kunne ikke bære at tabe penge. Jeg syntes, der hang en massiv

tristesse over Istedgade, og når gadens prostituerede så meget direkte på mig, vidste jeg

slet ikke, hvordan jeg skulle reagere.«

Men han vænnede sig til det. Med digterne i baghovedet begyndte han at se byen

gennem deres filter, kom til at holde af det smadrede København. Og solgte

ejerlejligheden, blev lejer til en fornuftig husleje og fri, behøvede ikke at frygte noget

som helst.

»Storbyer er en horisontudvidende oplevelse, som hører ungdommen til. Hvor kan man

ellers møde noget, der er større end en selv? Jeg rejste til Calcutta, endnu vildere, og

senere til Berlin, som også kan tilbyde … det sublime. Byen er så stor og rigt facetteret, at

den nok skal matche et eller andet inde i en selv. Nogle gange kan man være trist eller

føle sig splittet, og som tidligere delt by spejler Berlin det.«

DRAMATIKEREN JOKUM ROHDE siger i filmen, at København var smadret,

Halmtorvet var berygtet, men det skønne ved Vesterbro dengang var, at kvarteret også

lignede noget fra fantasien, fra drømmene, og de foregår jo ikke i glasklare, renskurede

omgivelser, men i slidte, kropslige og sanselige.

»Hvis intet i vores omgivelser reflekterer mørke, angst, dødsbevidsthed, er det vejen ind

i en psykose. Der er noget Faust over det. Vi har fået herligheder, men vi har også afgivet

mere, end vi aner.«

Som alle andre kilder i filmen, overborgmesteren inklusive, ser Rohde én redning: billige

lejemål. Flere forskellige mennesker. Grobund for tilfældigheder og kaos. At indre

bevidsthed udvikler sig udad i byen.

»Man kan helt sikkert romantisere det!« siger Hans Christian Post. »Det er Rohde også

bevidst om. Man 'shopper' i andres armod og ulykke og får noget personligt ud af det,

men man skal huske, at det heller ikke er, fordi de mennesker forsvinder, de flytter bare.«

Midt-1990erne var den bedste tid for ham. På Vesterbro kom nogle cafeer, der

appellerede til »sådan nogle som mig. Og det andet var der stadig. En god balance, som

nu er væk. Man har sovet i timen, byen er blevet for perfekt og alt for dyr, og det er svært

at se, hvordan man skal komme tilbage til en mere sammensat by«.

De 25 procent almene boliger, der skulle inkluderes i alle nybyggerier, er kun blevet til

fem procent, og selv de optimistiske folk bag containerboliger til studerende – 550.000

kroner for en container til to personer og en husleje på 3.950 kroner – siger, at det kun

kunne lade sig gøre at ligge 30 procent under markedsprisen, fordi de fik grunden på

Refshaleøen nærmest gratis.

Alligevel mærker man en optimisme i filmen, også fra Lars Olsen, fordi næsten alle er

enige om, at penge og priser har udviklet sig til verdens bedste bys største problem.

Enighed er en begyndelse. Kun boligøkonomen Curt Liliegreen advarer mod at tro, at

man kan skrue tiden tilbage, og fremhæver i stedet fordelen ved et stærkt og rigt

København i den internationale konkurrence mellem hovedstæderne. Hovedstadens

styrke vil komme alle til gode.

På den anden side siger Lollands borgmester, at København har fået rigeligt. At forsøget

på at genstarte byen efter industriens forsvinden er mere end vellykket. At hans egen

styrtblødende kommune taber 300 af dens stærkeste unge om året mod til gengæld at få

fattige tilflyttere fra selvsamme by. Arkitekten Charles Bessard spørger, om det virkelig

er så bæredygtigt at bo i storbyer, hvis resten af landet ligger hen i håbløshed, mere og

mere øde? Og Lars Olsen, journalist, forfatter og af nogle benævnt Socialdemokratiets

chefideolog, frygter en dybere splittelse mellem land og by, hvor provinsen betragter »de

der gale mennesker, den der elite inde i byen, der ikke forstår os. Og så revolterer de«.

»Forvandlingen af København var også Poul Schlüters opgør med Københavns

kommunesocialisme,« siger Hans Christian Post. »Byen byggede selv masser af boliger i

1900-tallet. Alt det har man solgt fra. Det var fuld fart fremad, ikke se sig tilbage. Der

kom hård infrastruktur i form af en metro og en helt ny bydel – og blød opblomstring, da

København blev europæisk kulturby i 1996. Så ankom store udenlandske investorer, der

så og ser København som en sikker, stabil havn for deres penge.«

I FILMEN STÅR den unge franske arkitekt Charles Bessard og ser ud over Nordhavn.

»Her er intet for mig med en almindelig indkomst!« siger han. »Det er ret specielt, når

man tænker på, at Nordhavn er et af Europas største byggeprojekter.«

En dag nede på gaden så Bessard en ejendomsdeveloper komme kørende i en sort

Ferrari Cabriolet med nummerpladen XXX. »Det var nærmest pornografisk. Cash &

Move development. Her er dyrt, men det bliver provinsielt, for alle er samme type

mennesker.«

Eller som Lars Olsen siger i filmen: »Lidt ondartet formuleret er der nu to typer

boligejere i København: højere middelklasse fra provinsen, der køber

forældrekøbslejligheder til deres børn. Og højere middelklasse selv.«

Hans Christian Post, der som ung mand glædede sig til byfornyelsen, fordi den ville

forskønne hans investerings slummede omgivelser, siger, at den var nødvendig. »Men

havde man behøvet at gå så hårdt til værks, og havde det hele behøvet at være så fint?

Behøvede man at pudse alle facader op, eller kunne man have nøjedes med at skifte

vinduerne ud. Skulle man have sammenlagt så mange lejligheder? Der blev ikke mange

små tilbage, og dem savner vi nu.«

Hans Christian Post flyttede til Berlin i syv år, hvor han skrev speciale om Dresden og

først arbejdede i et callcenter, senere i et filmproduktionsselskab. Det var i 00ernes

Berlin med dets øst-vest-problematik og store spørgsmål. Hvad gør man med historien,

når en ny samfundsorden kommer til, her: østarven?

»Berlin havde tænkt sig at skille sig af med den del af sin historie, rive ned og bygge nyt,

og det tog man ilde op i østdelen. At deres identitet skulle udviskes. Den vigtigste plads i

øst, Alexanderplatz, ville man nedrive og opføre 13 højhuse i stedet. Investorer og andre

kunne købe meget billigt op i Østberlin og gøre med det, hvad man ønskede. Man ville

viske store traumer bort, og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Man skulle hellere

spørge: Hvordan kan vi leve med fortiden, tilføje og udbedre den. Og hvem skal bo der?«

De samme spørgsmål gælder i alle europæiske storbyer, ramt af pengestrømmen. Nogle

har helt opgivet at presse billige boliger ind, de høje grundpriser forhindrer det.

»Når forvandlingen ikke skete i samme omfang som planlagt, var det, fordi Berlin var

endnu mere på røven end København, og alle de mennesker og virksomheder, man

forestillede sig ville strømme til den nye hovedstad, udeblev. I 00erne stod det

fuldstændig stille. Jeg boede for 800 kroner om måneden i et kollektiv i det skønneste

hus. Det bekymrede selvfølgelig myndighederne, at 100.000 lejligheder stod tomme.«

København var lidt foran. Når Hans Christian Post var hjemme i byen i 00erne, så han

store firehjulstrækkere cruise rundt i gaderne og folk betale med tusindkronesedler hos

bageren. Senere kom det hele også til Berlin, men så sent som i 2008 var den nye tyske

hovedstad stadig ret billig og åben, og mange flyttede dertil, også danskere købte op. Og

de store pensionsselskaber. I dag er alt vendt på hovedet med voldsom boligmangel og

voldsomme prisstigninger.

»1990erne i København og 00erne i Berlin. Jeg har været heldig! Pengene var trukket ud

af byen, der var så meget plads og så lidt stress. Det tabte paradis og selvfølgelig min

ungdom, som jeg måske længes efter og ser på København igennem.«

Best City in the World! får premiere den 5. oktober i forbindelse med Copenhagen

Architecture Festival.
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Hvis intet i vo-
res omgivelser
reflekterer
mørke, angst,
dødsbevidst-
hed, er det vej-
en ind i en psy-
kose. Der er no-
get Faust over
det. Vi har fået
herligheder,
men vi har også
afgivet mere,
end vi aner
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Podcast

I N T E R V I E W

Om 14 dage sker det: Dørene til Riget åbner sig
igen. Mange er døde undervejs, men Lars von

Trier lever stadig, og Bodil Jørgensen er på jagt
efter ånderne.

MARTIN KRASNIK

Livet er et mesterværk
i smerte og i sadisme

ESKALERING

Vladimir Putin vil annektere en stor del af Sydøstukraine samt bruge
300.000 reservister til at vende krigen og stoppe »Sovjetunionens

endelige opløsning«.

ANDREY KAZANKOV

Det smuldrende imperium slår
igen

KASSEEFTERSYN

Det kan bedst betegnes som en diskret tilståelse, da forsvarsminister
Morten Bødskov fremlagde de foreløbige konklusioner fra et såkaldt

kasseftersyn af Forsvaret.

HANS MORTENSEN

Hvor er pengene?

V I  A N B E FA L E R

KRIG OG KULTURARV

KATJA KVAALE

»Det er klart, at når
arkæologer går i

krig, så vil de være
opmærksomme på,
hvad de finder, når

skyttegravene
bliver gravet«

BRINKMANN-
BASHING

MARTA SØRENSEN

Fronterne ændrer
sig hurtigt

omkring
Danmarks mest

populære
selvhjælpsforfatter

og intellektuelle

METTE OG LENYS
YNDLINGSFILM

LENY MALACINSKI

»Hvis Mette
Frederiksen er

bare halvt så vild
med Rambo  som

mig, bliver jeg
nødt til at

revurdere mit syn
på hende«

PROFESSOREN OG
PROFETEN

ANDERS HAUBART
MADSEN

En professor fra
SDU bruger sin
platform til at

forkynde
budskaber fra en

religiøs profet,
mener kritikere

DEN 23. – 25. SEPTEMBER

Weekendavisen inviterer læserne helt ind i maskinrummet, når vi i en
weekend bliver klogere på tiden, på hinanden og på os selv.

FÅ BILLETTER TILBAGE

Kom og oplev en perlerække af
debatter

N Y H E D

Løs dagens hovedbrud

Ny opgave hver dag

D E N N E  U G E  P Å  W A

Hver torsdag aften, når ugens avis er sendt til
tryk, samler redaktionen op på ugen, der gik,

og præsenterer de bedste, vigtigste, mest
overraskende og sjoveste historier fra

Weekendavisens fire sektioner.

TILMELD HER

Weekendavisens
ugentlige nyhedsbrev

HJERTETS BJERGE

Få en anderledes
vinkel på cykelsporten

med nyhedsbrevet
Hjertets Bjerge.

BRIAN NYGAARD

Refleksioner over
cykling

DAGENS

Få dagens udvalgte
artikler i indbakken.

Tilmeld Dem
Weekendavisens

daglige nyhedsbrev.

Weekendavisen
hver dag

BÆNKEVARMER

Bliv klogere på
fodbolden i selskab

med Weekendavisens
mangeårige

fodboldskribent Asker
Hedegaard Boye.

ASKER HEDEGAARD BOYE

Mere fodbold i
indbakken

MANDAG
MORTENSEN

Hans Mortensen
samler op på dansk

politiks små og store
dramaer. Hver mandag.

HANS MORTENSEN

Politik efter
deadline

L E D E R

Demonstrationerne mod det iranske regimes hijablov er en modig
påmindelse om, at sløret ikke blot er det stykke ubetydelige stof, det af

og til affejes som. Det er et tonstungt, kvælende symbol på den
islamiske undertrykkelse.

KLAUS WIVEL

Hårets frihed

L E D E R

Europæerne er mere bekymrede for deres børns liv end for tabet af et
par østukrainske provinser. Vladimir Putin minder os om kernevåbnenes
psykologi ved at skabe maksimal frygt for den tikkende atombombe. Vi

må ikke lade os skræmme.

MARTIN KRASNIK

Dommedagsuret

Er stive blodkar nøglen til hjernesygdomme?
19. sep.

54m

Kan man adskille politikeren fra mennesket?
15. sep.

26m

Tilbage til Babylon
12. sep.

45m

Farvel til godheden
9. sep.

29m

Baby med styresystem
5. sep.

54m

Ti år med Tinder
2. sep.

33m

P O D C A S T

Hvor meget skal vi
blande os i Søren

Papes privatliv? Martin
Krasnik spørger Arne
Hardis og forfatterne

bag en ny bog om den
konservative

statsministerkandidat.

AVISTID MED MARTIN
KRASNIK

Kan man adskille
politikeren fra

mennesket?

P O D C A S T

Fysiolog Leif
Østergaard har

opdaget, at vores
tyndeste kar,

kapillærerne, som
bringer ilt ud i enkelte

celler, kan være nøglen
til at forstå en række

hjernesygdomme.

24 SPØRGSMÅL TIL
PROFESSOREN

Er stive blodkar
nøglen til

hjernesygdomme?

P O D C A S T

Det er næsten umuligt
at vende mafiaen

ryggen, når man selv
har den i blodet. Men

det er lykkedes for
Giuseppe Cimarosa,
grandfætter til en af

verdens mest
eftersøgte

mafiabosser.

RØVERHISTORIER:
INTERMEZZO

Hestens død

P O D C A S T

En kalejdoskopisk og
personlig podcastserie

om forbindelsen
mellem hjernen og det

menneske, vi er.

LYT TIL ALLE FIRE
KAPITLER HER

Lone Frank & de
titusinde sjæle
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Trods rigide danske regler mod indvandring
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DET TABTE LAND

Det land, vi vandt i den kække modernismes ånd, skal udtages i den flove klimakrises ånd.

KATJA KVAALE

Historien om Magleby Nor på Langeland

Trods rigide danske regler mod indvandring
af arbejdskraft blev importen af

specialiserede håndværkere en kæmpe
succes for et par hundrede år siden.

POUL PILGAARD JOHNSEN

Flaskepost-arkivet

1972

For små 500 kroner fik alle unge mulighed
for at farte rundt i Europa i en hel måned
tilbage i 1972. 50 år senere diskuteres det
fortsat, om initiativet kan knytte bånd over

landegrænserne.

MAGNUS HELGERUD

Rygsækambassadører
1972

Efter den »seksuelle frigørelse« var frisind
obligatorisk i 1972 – men for en

hormonforstyrret teenager var det stadig
svært at navigere i seksualitetens

grumsede vande.

KLAUS LYNGGAARD

Det grænseløse
frisind

1972

I München 1972 skulle det nye Tysklands
visioner vises frem for resten af verden. I

stedet blev »De muntre lege« den
begivenhed, hvor efterkrigstidens vision om
en åben verden begyndte at gå til grunde.

JESPER VIND

OL i München skulle
være alt andet end

Berlin 1936
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Stakkevis af bøger: Nye og gamle, gode og dårlige, kloge og vanvittige

'PAPE – HELE VEJEN'

ARNE HARDIS

Ny biografi
tegner et billede

af Søren Pape
som på én gang
konfliktsky og
magtsøgende,
ægte og skabt
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BO BJØRNVIG

Tom Buk-Swienty
leverer nok en

gang en
fængende
beretning

'FRA I NAT SOVER
JEG PÅ TAGET'

KLAUS ROTHSTEIN

Jens Christian
Grøndahl lader et

kvindeligt
voldtægtsoffer

stille et særdeles
dristigt

spørgsmål

'TILINTETGØRE'

LASSE WINTHER JENSEN

Houellebecqs
måske sidste
roman er en

oprigtig
besyngelse af
menneskeligt

nærvær
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