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DEN ETISKE ROLLE
Wivian Fuglsang, Holbæk:
Hvis medierne har et etisk an-
svar, når de interviewer Ghita
Nørby, er hun så til gengæld
ansvarsfri i den sammen-
hæng?

Og hvis hun er så stor en
skuespillerinde, hvordan kan
det så være, at hun ikke spiller
rollen netop etisk forsvarligt
under et interview?

Er det, fordi hun mangler et
manuskript?

SVAR OM LØN
Anne Boddum, Odder:
Svar til Kelvin Nielsens læser-
brev (Pol. 24.7.): En nyuddan-
net sygeplejerske har brutto
25.114 kr. per måned. Det er
denne løn, man skal kunne se
sig selv i, og ikke hvad der til-
kommer af pensions- og an-
dre tillæg.

Lønkommissionen påviste
allerede i 2008, at vi er indpla-
ceret ca. 15 procent lavere end
sammenlignelige mandefag.

Du anfægter, at sygeplejer-
skerne går enegang uden at
tænke på andre kvindefag-
grupper. Faktisk mener jeg, at
vores kamp kan være løfte-
stang for en bedre løn til kvin-
defagene.

Mit læserbrev (10.7.) skrev
jeg, fordi jeg er dybt bekym-
ret, ikke bare for hvor sund-
hedsvæsenet er på vej hen,
men også for hvor vi allerede
står nu. Den sidste måned har
tre erfarne kolleger forladt af-
delingen, heraf den ene for at
forlade faget. 

Der er i hele landet store re-
krutteringsproblemer. På min
arbejdsplads er det en med-
virkende årsag til, at en medi-
cinsk afdeling aktuelt er uden
sygeplejerskebemanding om
natten. 

Personalet er i stedet hen-
vist til at rådføre sig med syge-
plejersker på andre afdelin-
ger, hvis de står med opgaver,
der overskrider deres kompe-
tenceniveau. 

Ligeledes er det en af årsa-
gerne til, at vores intensivaf-
deling nu kun har fi�re senge-
pladser mod planlagte seks
under ferieafvikling.

Hvis ikke vi sygeplejersker
får en løn, der anerkender vo-
res ansvars- og kompetenceni-
veau, vil denne udvikling ac-
celerere, og jeg gruer for, hvor-
dan sundhedsvæsenet vil se
ud om få år.

GRÆNSEN FOR MIN VERDEN
Julie Thorup, Hvidovre:
De sportslige præstationer
ved det aktuelle OL kommen-

teres grundigt af både sports-
journalister, eksperter og ud-
øverne selv. Her omtales kvin-
der ofte som piger, mens
mænd omtales som det, de er,
nemlig mænd. 

I min optik er de gymnasti-
ske discipliner de eneste, hvor
det giver mening at bruge be-
tegnelsen piger, idet mange af
udøverne aldersmæssigt blot
er på på kanten til at blive un-
ge kvinder. 

Hvorfor dette sprogbrug?
Måske fordi mennesker af
hunkøn i de fl�este kulturer
opfattes mere attraktive som
(helt) unge. Det er et af mange
eksempler, der understøtter
bias mod (voksne) kvinder.

Her havde fi�losof Ludwig
Wittgenstein (1889-1951) en
fantastisk pointe, når han sag-
de, at »grænserne for mit
sprog er grænserne for min
verden«. 

Med den aktuelle retorik er
mange mennesker med til
ubevidst at fastholde værdi-
ansættelsen af hunkønnet i
forhold til alder, hvilket des-
værre allerede sætter sit præg
på andre områder: arbejdsliv,
kunst og kultur, reklame og
ikke mindst rollemodeller.

DET ER TIL GRIN
Kirsten Juel Grand, Vanløse:
Hvordan kan regeringen og
professionsskolerne tro, at de
unge vil søge ind på lærerud-
dannelsen og pædagogud-
dannelsen, når de kun får otte
timers undervisning i løbet af
en uge!

Det er jo at gøre grin med
de unge! Sådan har det været
de sidste fl�ere år. Hvordan kan
man få unge til at blive dygti-
ge lærere, når undervisnin-
gen er så dårlig? 

Der skal gøres noget helt ra-
dikalt. Få indført mange fl�ere
undervisningstimer på begge
uddannelser og måske skulle
der være et år på universite-
tet? Se på Finland, der er læ-
rerne jo universitetsuddanne-
de. 

Og hvad med de børn og
unge, der står her og nu og
mangler uddannede lærere?
Det er katastrofalt, synes jeg. 

Måske skal den være et uni-
versitetsstudium fremover,
det får måske fl�ere unge til at
søge ind som lærer. For at væ-
re lærer er et fantastisk job,
hvis man kan lide børn og un-
ge. og hvis man brænder for
at undervise dem. 

Så, regering og ledere på
professionsskolerne, nu skal
der gøres noget radikalt, og
det skal være her og nu.

Læserne Mener

FREDERIK Nonnemann beklagede sig i Politiken 26.
juli over, at lovgivningen ikke tillod ham at skabe
den familie, han drømmer om. Den består af ham
selv, hans mandlige kæreste samt deres fælles venin-
de Julia.

Jeg har godt nyt til Frederik og de øvrige medlem-
mer af den kommende familie. Lovgivningen stiller
sig ikke i vejen for projektet.

Det er helt korrekt, at et barn kun kan have to juri-
diske forældre, men ingen vil forhindre jer i at ind-
rette jer, som om barnet havde to fædre.

Frederiks første problem er, at kun den biologiske
far har ret til barsel. Det er korrekt, men der er ar-
bejdspladser, der stiller sig imødekommende over
for ønsker om barsel uanset biologi. Jeg kender selv
et par, hvor begge fædre havde tre måneders barsel.
Den ikkebiologiske måtte dog selv betale.

Næste problem er, at kun de biologiske forældre
kan træffe beslutning om barnets forhold. Det er
helt korrekt juridisk – men intet forhindrer jer jo i at
diskutere indbyrdes, hvilken skole barnet skal gå i,
hvilken medicin det skal have osv., således at I hver
har en stemme.

Næste problem er, hvis Frederik og hans kæreste
går fra hinanden – så har barnet ingen rettigheder
til at bestemme, hvem det vil bo hos. Igen – det af-
hænger kun af, om I tre vil give barnet den ret. Alle
forældre til mindreårige børn kan bestemme, hvor
barnet skal vokse op. Om det skal være hos dem selv,
bedsteforældre eller en god ven. Det blander ingen
sig i, medmindre forældrenes valg er direkte skade-
ligt for barnet. Barnet kan således vælge – hvis altså
de biologiske forældre giver det lov. 

Endelig er der den situation, hvor begge biologi-
ske forældre omkommer. Jeg er overbevist om, at
hvis den sidste part i trekløveret forklarer, at han har
været social far for barnet og boet sammen med det,
fra det blev født, vil de fl�este kommuner give ham en
plejetilladelse.

I kan endda hjælpe det lidt på vej ved at skrive i et
testamente, at det er jeres ønske. Mange almindelige

par i heteroseksuelle forhold skriver sådan et testa-
mente. Det har jeg selv gjort, da mine børn var små.
Det har ingen juridisk gyldighed, men mon ikke
kommunerne skeler til det?

I kan således roligt gå i gang med jeres projekt,
selv om det måske kræver lidt fl�ere overvejelser at
påtage sig ansvaret for et lille barn end det, du giver
udtryk for. Du ’ved’, du vil blive en fantastisk far –
men det bliver man altså ikke nødvendigvis, fordi
man har arbejdet i en sfo i mange år. Så lidt mere yd-
myghed over for den store opgave, I tre vil påtage jer,
vil formentlig øge jeres barns muligheder for en
tryg og lykkelig barndom.

Til sidst vil jeg nævne, at de juridiske regler jo fi�n-
des for at regulere de forhold, hvor forældrene –
hvad enten de er to eller tre – ikke selv kan løse pro-
blemerne. Oftest opstår disse problemer ved skils-
misse – og her er det vel ofte bedst for barnet, at der i
en konfl�iktsituation kun er to forældre at tage hen-
syn til, så man ikke bliver nødt til at foreslå, at barnet
skal bo en uge på skift hos tre forældre. Der er sik-
kert børn, der ville kunne klare det – men utvivlsomt
også børn, der ville blive utrygge og forvirrede. Ikke
mindst hvis de er små.

Familieliv

EVA SMITH, PROFESSOR EMERITA

Loven er ingen hindring for, at I alle
tre kan være forældre til samme barn

Dagens
citat

Mest interessant
i de 20 års 
krigsførelse er,
at der på intet 
tidspunkt var 
optræk til dansk
mobilisering af
folkelig modstand
Lasse Ellegaard,
journalist,
om Danmarks 
militære 
tilstedeværelse 
i Afghanistan.
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EN DEL indlæg i Politiken prøver at vise det stressen-
de i at arbejde som sygeplejerske. De fl�este er natur-
ligt nok skrevet af sygeplejersker. Men man kan fryg-
te, at det af mennesker uden erfaring med hospitals-
systemet bliver læst som lønkampens sædvanlige
brok. 

Derfor er det nok på tide, at nogle af os, der nyder
godt af sygeplejerskernes indsats, prøver at anskue-
liggøre, hvad det er, de kan.

Sygeplejerske Esmeralda Frimodt Reyes beskrev
sit arbejdsliv 13.7. Jeg tror, at jeg har været patient på
Esmeraldas kræftafdeling på Rigshospitalet. Hun
var en af de mange skønne sygeplejersker, der tål-
modigt og omsorgsfuldt sørgede for at lette tilværel-
sen for de svage, dødsangste kræftpatienter i kemo-
behandling.

Hun er alt for beskeden i beskrivelsen af sin ar-
bejdsdag.

Når man har lymfekræft, er man i kemobehand-
ling hver fjerde uge – hver behandling tager tre til fi�-
re dage. Det er et helvede. Man får kemobehandling
den første dag, og det er frygtelig giftigt – også for sy-
geplejerskerne. Resten af indlæggelsestiden, 3–4 da-
ge, går med at rense kemoen ud af kroppen igen. Jo

sværere nyrerne har det ved at klare den hårde be-
handling, des længere tid. Udrensningen betyder, at
man skal på toilettet hvert tyvende minut.

På det gamle Rigshospitalet er der tosengsstuer.
Her kan man f.eks. komme til at ligge på stue med
nyopererede med ødelagt ryg, der kræver aktiv be-
handling natten igennem. Mindst fi�re sygeplejer-
sker er optaget af behandlin-
gen, og de magter at være bli-
de, trøstende og omsorgs-
fulde, mens de kæmper med
at få den ødelagte krop til at
overleve natten og den stres-
sede nabopatient til at få en
smule søvn.

Det er svært at udtrykke
den taknemmelighed, man
som patient føler sådanne
nætter, men tro ikke, at det er
enlige svaler. Karakteristikken
gælder stort set alle de men-
nesker uanset personalegrupper, jeg gennem års be-
handling har mødt på Rigshospitalet. 

Desværre hører man meget lidt i offentligheden
om den store arbejdsbyrde og det enorme ansvar,
den enkelte sygeplejerske er bebyrdet med.

Et enkelt eksempel mere: For år tilbage havde jeg
kræft i mandlerne og har efterfølgende også haft
lymfekræft. Det har ødelagt min hals, så det har væ-
ret nødvendigt at indsætte en trachealkanyle, så jeg

kan trække vejret gennem det nederste af halsen i
stedet for gennem mund og næse. Hullet i halsen til
kanylen vil gerne gro til og kræver derfor jævnlig
vedligeholdelse – med besøg på øre-næse-hals-afde-
lingen.

Når der skal træffes afgørende beslutninger om
behandlingen, møder man en overlæge med for-

stand på de dele, men vedlige-
holdelsen hver tredje uge va-
retages som regel af en ung
læge – studerende, måske – og
en sygeplejerske.

Hun – det er som regel en
hun – ved alt om, hvad der ple-
jer at virke bedst, hvilke hjæl-
pemidler der er til rådighed,
og hvordan de skal bruges.
Hun har altid en præcis vur-
dering af patientens tilstand,
og hvilken behandling der
skal til i den aktuelle situati-

on, men hun holder lav profi�l – det skal jo være læ-
gen, der ved bedst. 

De fl�este unge læger er meget lydhøre, for de ved
godt, hvor ekspertisen er – hvem der har erfaringen
og styr på detaljerne i behandlingen.

De er begge meget tålmodige. De ved, at ventevæ-
relset er fyldt, men giver sig alligevel god tid til at
samtale med patienten om de mange problemer, en
kræftsygdom giver.

Sundhed

BENT LAURSEN, LEKTOR EMERITUS

Det er svært at udtrykke den taknemmelighed,
man som patient føler for sygeplejerskerne

Hun har altid en
præcis vurdering
af patientens
tilstand
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HVORDAN ER DET at bo godt? Det er en
stor og evig diskussion, som har bølget
frem og tilbage de sidste 100 år eller me-
re her i landet, især i akademiske kredse,
men som forhåbentlig bliver mere folke-
lig i 2021, hvor der er kommunalvalg. 

Allerede i 2019 blev der dog taget initia-
tiv til en mere folkelig deltagelse i debat-
ten ved Sydhavnens Folkemøde, der blev
gennemført på baggrund af det uhæm-
mede og ikke beboervenlige byggeri,
som er blevet opført i København siden
årtusindskiftet. 

De sidste 50 år har det desværre mest
handlet om kvantitet og ikke kvalitet, når
det drejer sig om byggeri i Københavns
Kommune. Af hensyn til fortjenesten har
bygherrerne opført høje ejendomme på
nu op til 8 etager i lukkede karreer med
en meget lille gårdsplads, hvor solen
sjældent når ned. Det kalder jeg ikke
menneskeværdigt byggeri, det er kun
tæt-højt!

For det er helt centralt for de fl�este
mennesker med lys og luft, gode udfol-
delsesmuligheder i nærområdet, natur
og indfl�ydelse på egen bolig. I særdeles-
hed børneforældre og naturligvis deres
børn, da det har så stor betydning for op-
vækst og mulighed for livsudfoldelse.

I slutningen af 1971 udskrev Statens
Byggeforskningsinstitut en idékonkur-
rence med titlen: ’Tæt-lav – en boligform’.
I den forbindelse lavede de også et digert
værk (SBI-Rapport 77) med en hel del ek-

sempler på det, de tænkte på som grund-
lag for konkurrencen. 

Et værk, der efter min mening er så
grundigt og godt, at det burde være pligt-
læsning for alle arkitekt- og planlæg-

ningsstuderende, sociologer, psykologer
og andre grupper, der beskæftiger sig
med emnerne boligmiljø, byggeri og by-
planlægning. 

SIDEN 1971 er der blevet bygget en lang
række meget forskellige udgaver af nye
bebyggelser, som alle er inspireret af den-
ne konkurrence rundt om i landet. De
har en høj boligmiljøkvalitet og er bebo-
et af den økonomisk set bedrestillede del

af middelklassen. I konkurrenceoplæg-
get blev der nævnt en hel del eksempler
på eksisterende tæt-lave boligmiljøer,
som Brumleby, det gamle Dragør, Bakke-
husene med fl�ere, men der var et særligt
eksisterende boligmiljø, der ikke blev
nævnt.

Det drejer sig om de helårsbeboede ha-
veforeninger, som der er en 14-15 stykker
af i København. De er ikke særlig velkend-
te, men fortjener at blive kendt, da de kan
tjene til inspiration for fremtidige bolig-
bebyggelser i byområder. 

De har nogle fællestræk, som skyldes
deres historiske baggrund. De er alle star-
tet som kolonihaver (i hvert fald officielt)
i begyndelsen af det forrige århundrede,
hvor København voksede eksplosivt. Ho-
vedparten af dem, der fl�yttede ud i disse
kolonihaveområder, var fra samfundets
bund: fattige arbejdere (løsarbejdere/
daglejere og ufaglærte), outsidere og for-
fulgte folk som romaer, jøder og homo-
seksuelle, plattenslagere og folk med al-
ternative erhverv, der til tider bragte dem
i kortere eller længere ophold bag trem-
mer. 

En kolonihavegrund var overkomme-
lig at købe eller leje, da de ofte lå på kom-
munalt ejet jord, der fungerede som re-
serveområde for mulig anden anvendel-
se eller salg, når forvaltningen og borger-
repræsentationen fandt det passende.
Andre områder var købt billigt af en lokal
gartner eller landmand. Derved blev hus-

lejen overkommelig selv for de allerfat-
tigste. 

HAVEFORENINGERNE Frederikshøj (1923)
og Kalvebod (1920) beliggende i Sydhav-
nen, er begge foreninger, der lejer jorden
af Københavns Kommune. De enkelte
jordlodder har meget forskellige størrel-
se, og mange har ikke rette vinkler. Nogle
er meget små (200-300 m2), nogle er rek-
tangulære, andre kvadratiske, de største
er omkring 400 m2. Dette betyder, at hus-
ene også bliver meget forskellige.

Fra starten blev de fl�este af husene op-
ført af beboerne selv og efter – i bogstave-
lig forstand – de forhåndenværende
søms princip; der lå nemlig (meget prak-
tisk) en sømfabrik i Sydhavnen, da disse
foreninger blev opbygget. Nogle arbejde-
de på fabrikken og kunne tage lommer-
ne fulde, når de gik hjem fra arbejde.

Ja, jeg skrev ’gik’, for på dette tidspunkt
(1920’erne og frem til 50’erne), lå der en
masse industrier i Sydhavnen, hvor kvar-
terets befolkning kunne få arbejde.
Blandt andre også Ford Motorkompagni,
der fi�k bragt alle bildelene til denne
kæmpe samlefabrik i store trækasser la-
vet af det berømte redwoodtræ. 

Det var store dejlige brædder, som
man hurtigt kunne bygge et lille hus af.
Så manglede der bare døre og vinduer,
men dem kunne man skaffe fra de udran-
gerede sporvogne, som Københavns
Sporveje var så venlige at lade stå ubevog-

Sådan får vi et bedre bymiljø i København

KAJ THELANDER JESSEN

Fremtidens byplanlæggere
bør lade sig inspirere
af de helårsbeboede 
haveforeninger. 
Det er godt for 
kreativiteten, børnene 
og boligpriserne. 

Kaj Thelander Jessen er tidligere formand for
HF Kalvebod, kandidat til kommunalvalget for
Enhedslisten i København og tidligere
formand for Kulturudvalget i 
Kongens Enghave Bydelsråd.

Hus i haveforeningen Frederikshøj i
Københavns sydhavn. Denne type 
bebyggelser burde der være fl�ere af 
mener kronikøren. Arkivfoto: Lars Hansen



D e fl�este husker sandsynligvis
sommeren 2020, da Black Lives
Matter-bevægelsen eksploderede

i USA efter drabet på George Floyd og kort
tid efter fi�k 15.000 mennesker til at sam-
les i København til demonstration mod
racisme. 

Oprøret blevet dækket grundigt i de
danske medier. Men i et misforstået for-
søg på at lave kritisk journalistik endte
de med at skævvinkle noget så gevaldigt.
Det, der burde have været en objektivt
oplysende og undersøgende dækning af
en spirende antiracistisk bevægelse, end-
te som en entydig skurkefortælling. Det
viser en undersøgelse, jeg igangsatte i ef-
teråret som en del af mit speciale i jour-
nalistik ved Roskilde Universitet. Studiet
er baseret på en indholdsanalyse af i alt
342 artikler, alle sammen udgivet i perio-
den 1.-14. juni i landets ti største nyheds-
medier. Det er altså en gennemgang af al-
le artikler, der blev udgivet om Black Li-
ves Matter i to af de uger, hvor bevægel-
sen optog størstedelen af dagsordenen. 

RESULTATERNE viser, at medierne i helt
overvejende grad tegnede et billede af
Black Lives Matter som en uroskabende
bevægelse bestående af voldelige, forstyr-
rende og kriminelle demonstranter, der
udgjorde en potentiel trussel mod sam-
fundet. Desuden viser de, at beskrivelser
af oprørets formål og berettigelse stort
set var fraværende i dækningen, ligesom
debatindlæg og kronikker mere handle-
de om frygten for coronasmitte end om
bevægelsens budskab.

»Resultaterne vidner om, at journali-
ster generelt misforstår rollen som kri-
tisk vagthund. De ved ikke rigtig, hvilken
vej de skal bide, så de ender med at bide i
det, der er lige foran dem – i det her tilfæl-
de Black Lives Matter – i stedet for at gå ef-
ter de egentlige magthavere eller under-
søge de samfundsproblemer, som bevæ-

gelsen peger på«, sagde formanden for
Dansk Journalistforbunds etik- og medie-
politiske udvalg, Freja Wedenborg, da jeg
talte med hende i forbindelse med un-
dersøgelsen.

De negativt vinklede historier udgjor-
de i alt 60 procent af alle artiklerne, og
heraf handlede 12 procent udelukkende
om talspersonen Bwalya Sørensen. Des-
uden var repræsentationen af de menne-
sker, det hele handlede om, mildest talt
ringe – kun 23 procent af alle de kilder,
der blev brugt, var bipoc (black, indige-
nous and people of color).

I stedet for var det historier med over-
skrifter som: ’Bwalya har tabt sutten – og
danskernes opbakning’, og ’Eksperter:
Demonstration med 15.000 deltagere er
’nærmest en klassisk’ superspreder’, der
dominerede i spalterne. Ligesom det var
debatindlæg under overskrifter som
’Black Lives Matters danske aktivister er
venstrefl�øjens svar på Paludan’, og ’Bwa-
lya Sørensen er ved at fucke verdens bed-
ste sag op’, der fi�k lov at fylde på opini-
onssiderne. 

MEN INDEN jeg går videre til at forsøge at
forklare, præcis hvor problematisk det
egentlig er, bliver jeg nødt til at bringe en
disclaimer og fortælle om baggrunden
for undersøgelsen. For jeg er desværre ik-
ke selv uden skyld. 

I virkeligheden burde jeg skrive i vi-
form, når jeg kritiserer de danske medier,
for da oprøret for alvor brød ud, var jeg
selv ansat på Jyllands-Posten og var der-
for de facto en del af det problem, jeg nu
forsøger at beskrive. 

Selv om jeg undrede mig over, hvor
uproportioneret meget forsvarstaler for
landets statuer og kritikken af Bwalya Sø-
rensens retorik fi�k lov at fylde i både min
egen avis og hos vores konkurrenter, råb-
te jeg hverken op eller stillede mig på
tværs. Det var der ikke ret mange, der
gjorde.

Få kritiske røster, bl.a. Fagbladet Jour-
nalistens chefredaktør, Christian Lind-
hardt, forsøgte at pippe noget på de soci-
ale medier om bias og manglende repræ-

sentation. Men det nåede aldrig ret me-
get videre end et par runder i den medie-
elitære cirkusmanege Twitter. 

Derfor besluttede jeg at undersøge, om
der var hold i mine antagelser, eller Chri-
stian Lindhardt og jeg selv simpelthen
lod os farve af vores politiske engage-
ment i kampen mod racisme. 

Resultatet har jeg allerede beskrevet.
Men det egentlige spørgsmål står stadig
og fl�agrer – hvor problematisk er det
egentlig?

En udbredt tese inden for den brede
medieteori er, at mediernes fremstilling
af et emne groft sagt bestemmer, hvilke
meninger befolkningen danner om det.
Når medierne beskriver en bevægelse
som Black Lives Matter så overvejende ne-
gativt, som det var tilfældet sidste som-
mer, er der altså stor risiko for, at det dan-
ner klangbund i samfundet. I yderste
konsekvens kan det være med til at sætte
en kæp i hjulet på kampen mod racisme.
Svaret er: Det er meget problematisk. 

En af de bærende årsager til, at de dan-
ske medier ikke formåede at løfte deres
ansvar, skal fi�ndes i en mekanisme, som
en række forskere har givet navnet pro-
testparadigmet. 

Det går i store træk ud på, at oprørsbe-
vægelser og protestgrupper som ud-
gangspunkt truer magtens status quo,
og at medierne mere eller mindre ube-
vidst forsøger at beskytte de gældende
magtstrukturer. Altså: Jo mere foran-
dring en bevægelse kæmper for, jo mere
kritisk en mediedækning bliver den ud-
sat for. En mekanisme, som forskerne pe-
ger på gør sig gældende for stort set alle
protestbevægelser, og som også ses i ek-
sempelvis #metoo-dækningen. 

FORKLARINGEN på den tendens skal pri-
mært fi�ndes i en form for nedarvet vane-
tænkning blandt journalister. Nye jour-
nalister lærer hurtigt, at det er nemmere
og mere ’sikkert’ at rapportere om, hvad
nogen siger eller gør til en demonstra-
tion, end at begynde at grave i dyberelig-
gende diskriminerende strukturer.
Objektivitet frem for alt. Desuden sælger
kritiske historier og konfl�ikter bedst, og
det er både lettere og hurtigere at ringe
til en politiker, man allerede har numme-
ret på, end at skulle støve nye minoritets-
kilder op. 

I praksis betyder det, at de danske me-
dier lader den politiske og økonomiske
elite defi�nere de sociale problemer som
eksempelvis racisme. En pointe, der i øv-
rigt understøttes af, at kun 5 procent af
de kilder, der blev benyttet i artiklerne,
var repræsentanter for Black Lives Matter,

mens officielle kilder som politikere og
repræsentanter for myndighederne ud-
gjorde hele 17 procent. Et stort paradoks,
når man tænker på, at medierne som
samfundets vagthund som regel ser sig
selv som i opposition til magten. 

ALT DET betyder selvklart ikke, at medier-
ne skal afstå fra at interviewe Inger Støj-
berg om racisme eller at skrive kritisk om
Bwalya Sørensens udtalelser, og det bety-

der heller ikke, at historier om smittefare
ved demonstrationer ikke er vigtige. Men
det betyder, at der skal styr på proportio-
nerne. 

Selv om Black Lives Matter givetvis har
en del at lære, når det kommer til at kom-
munikere budskaber til den brede offent-
lighed, og selv om der på mange måder
herskede kaotiske tilstande, da bevægel-
sen ekspanderede fra USA til Danmark, så
er det mediernes ansvar at hæve sig over
det kaos. Det er mediernes ansvar at af-
dække, hvad det hele egentlig handler
om, i stedet for (måske af frygt for at blive
beskyldt for kampagnejournalistik) at
vælge den nemme løsning.

Hvor er historierne, der undersøger
diskrimination af etniske minoriteter på
boligmarkedet? Hvor er historierne om
racisme i politiet? Hvor er historierne om
den manglende repræsentation i toppen
af dansk politik? 

Vi skal som journalister tage os geval-
digt sammen og begynde at rette magt-
kritikken derhen, hvor magten faktisk
fi�ndes. Og det er altså ikke hos en ny
græsrodsbevægelse, der forsøger at tage
de første spæde skridt i kampen mod
strukturel diskrimination. Det er der-
imod hos landets magthavere og store
virksomheder, der er med til at oprethol-
de de diskriminerende strukturer. 

De danske medier 
dækkede i overvejende
grad Black Lives Matter-
bevægelsen negativt. 
Det er dybt problematisk, 
fordi medierne farver 
befolkningsstemningen.

medier

Medierne fejlede,
da Black Lives Matter
kom til Danmark

Medierne tegnede et billede af Black
Lives Matter som en uroskabende 
bevægelse. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard
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tede på et sidespor ude på den daværen-
de losseplads i et par uger, inden de blev
brændt af!

ALT DETTE har tilsammen skabt tradition
for, at der blev og bliver bygget meget for-
skelligt og fantasifuldt, at man deles om
mange ting og hjælper hinanden. 

Man ejer sit hus, men lejer grunden i
fællesskab med resten af foreningernes
beboere. Derfor er der også et udstrakt
beboerdemokrati med generalforsamlin-
ger som højeste ’myndighed’. Her vælges
bestyrelserne, der varetager den daglige
drift, og der besluttes egne vedtægter for
ditten og datten. 

I den ene forening ejer beboerne også
såvel elkabler som vandrør inden for for-
eningens område, og de kan derfor styre
deres forsyninger og forbedringer af dis-
se.

Det har blandt andet medført, at de har
etableret deres eget energiselskab og op-
sat solcelleanlæg på de huse, hvor bebo-
erne har givet samtykke, og som er bedst
placeret i forhold til opsamling af sol-
energien. Disse anlæg sørger nu for, at
foreningens beboere er selvforsynende
med ’gratis’ strøm i dagtimerne en god
del af året.

I begge foreninger styrer de også hus-
priserne. Når en beboer vil sælge sit hus,
foregår det gennem bestyrelsen og et
valgt vurderingsudvalg. Dette vurderer
huset og sætter en pris, som huset så bli-
ver udbudt til via et ventelistesystem. 

Hermed kan priserne holdes nede og
sikre, at det stadig er de laverelønnede

dele af befolkningen, der kan få en bolig
med have. Ikke bare sygeplejersken, poli-
tibetjenten og skolelæreren, som det har
været mottoet for politikere at snakke
om (og til) gennem de seneste valg-
kampe, men også serviceassistenten, la-
gerarbejderen, chaufføren og pædagog-
medhjælperen. 

Denne foreningsstyrede prisfastsættel-
se har en sidegevinst. I det normale grun-
dejede parcelhus- og villabyggeri tvinges
(mere eller mindre) ejeren til at tænke i

husværdien hele
tiden (hvad kan
det sælges for). Det
medfører også, at
det får en stor be-
tydning hvordan
naboens hus og
have ser ud. For
hvis naboens hus
er ’alternativt’ i en
eller anden form,

så falder værdien måske på dit hus. Uha
da da, så må vi kræve orden og regelmæs-
sighed.

Et godt eksempel på dette er Kamp-
strupvej i Rødovre. Dette er også et tidli-
gere kolonihaveområde, men blev i
1960’erne og frem lavet om til et parcel-
huskvarter. En enkelt grund vedblev dog
at være kolonihaveagtig, for her havde
Heerup sit værksted. Han samlede al-
skens ragelse op og tog med ud i haven,
hvor han så kunne bruge noget af det til
sine herlige skulpturer. 

Men det var ikke pænt, og de nye nabo-
er beklagede sig – det sænkede huspriser-

ne! Så døde Heerup desværre, men nu
var han blevet berømt. Så var det helt i or-
den, for nu kunne priserne stige – på den-
ne vej havde Heerup jo haft til huse!!!

DET ER IKKE for at romantisere, og selvføl-
gelig eksisterer der også disse kampe i
haveforeningerne om pænt og grimt –
rod og ordentlighed, pointen er bare, at
det ikke får den samme betydning og
vægt her. 

Der er afgjort mere ’rummelighed’ og
accept af, at ikke alle har lige meget over-
skud eller lyst til at passe hus og have. 

Hele denne lange beskrivelse for at
komme frem til det særlige gode ved
denne boligform. En god måde at afkode
et boligområdes reelle værdi som bomil-
jø er, efter min mening, at se på det med
et 5-7-årigt barns øjne. Altså et barn, der
er selvkørende og stadig har lege- og fan-
tasievnerne i behold. 

Her er disse haveforeningerne ideelle.
Her er overskueligt, smalle gange og veje,
tæt kontakt med naboer og legekamme-
rater, haver med planter og dyr, og der er
altid nogen i gang med at bygge. Bygge
nyt eller bygge om.

Husene er som regel opført i træ. Ud
over at være miljørigtige så betyder det
lette konstruktioner, som de fl�este kan
fi�nde ud af at bygge om på uden at være
uddannede håndværkere eller arkitekter. 

Lige fra disse miljøers start har man
som beskrevet ovenfor bygget efter be-
hov. Kom der en lille ny i familien, så byg-
gede man et værelse på. Kommunen
blandede sig ikke i byggeriet, så der skul-

le kun hentes tilladelse fra foreningen,
og de havde lavet deres egne regler, som
passede til de små grunde. 

Børnene vokser altså op med ideelle
muligheder for at udfolde sig og samti-
dig ser de og lærer, at mennesker er me-
get forskellige, og derfor bliver deres bo-
liger det også, hvis de selv får mulighed
for at præge dem. 

Folk bor så tæt i disse foreninger at de
fl�este kender hinanden på godt og ondt.
Her ved man faktisk, hvorfor man ikke
kan lide hinanden, hvis det er sådan fat,
men de fl�este omgås i al gemytlighed,
fordi de små forhold er ens for alle, og
man må fi�nde sig i dem. Kort sagt en nød-
vendig tolerance.

Fælles for alle disse haveforeninger var
dog, at man boede der ulovligt, da områ-
derne officielt var kolonihaveområder
kun til sommerbrug, og husene måtte ik-
ke opføres som andet end traditionelle
små kolonihavehuse.

SIDEN årtusindskiftet er de fl�este af disse
haveforeninger blevet lovliggjort og har
fået deres egne lokalplaner, som i høj
grad respekterer deres egenart og giver
dem særlige bo- og byggeregler, der sik-
rer dem fortsat eksistens. Københavns
Kommune var nødt til at lave denne ’lov-
liggørelse’ af noget, der ellers var klart i
strid med en masse love og vedtægter, da
kommunen gennem alle årene havde la-
det beboerne bo der hele året med folke-
registeradresse. 

Det konstaterede man allerede i slut-
ningen af 1990’erne og vedtog derfor at

igangsætte denne lovliggørelse af alle ha-
veforeningerne, der var helårsbeboede,
og adskitte dem fra de sommerbeboede
’rigtige’ kolonihaver. 

Det var en klog beslutning, og det skal
de have meget ros i Borgerrepræsentatio-
nen for, selv om de gjorde det nødtvun-
gent. Alternativet havde været nedriv-
ning af mange tusind boliger og genhus-
ning af tusindvis af beboere plus erstat-
ningssager.

Nu ligger de så som små enklaver, men
der kan ikke komme nye af den slags i
landet, medmindre nogen går ind og stu-
derer, hvad det mere konkret er, der gør
disse områder specielt gode at bo i, og
hvordan man kunne lave en ny lovgiv-
ning, der muliggør opførelser af lignen-
de områder.

I 2019 skete der det interessante, at den
sidste ’ikkelovliggjorte’ helårsbeboede
haveforening i Københavns Kommune
blev lovliggjort. Det krævede en ændring
af fredningsteksten for Valbyparken, da
haveforeningen er beliggende i den.
Fredningsnævnet ændrede fredningen,
så der nu står, at haveforeningen Kalve-
bod er en kolonihave, der »kan anvendes
til helårsbeboelse« – »og skal have karak-
ter af haveboligbebyggelse«. 

Dette er en blåstempling af den særlige
haveforeningsbebyggelse/beboelse, som
kan muliggøre en lovændring, der sikrer
den slags boformer en fremtid.

De nuværende er truet som særlig bo-
form, da lovliggørelsen har medført, at
de fl�este af de eksisterende havefor-
eningsområder, hvor beboerne også ejer

jorden og/eller ikke har styret salg og
prisfastsættelse, allerede har ændret sig
væsentlig fra det selvbyggede og ’skæve’
huse til villaagtige bebyggelser, der nu
sælges til ’københavnerpriser’. Det bety-
der, at befolkningssammensætningen
naturligvis forandres fra arbejderklasse
til mellem- og højere middelklasse. 

Desværre er det nok utopisk for øje-
blikket, at der skulle blive jord til nye hel-
årsbeboede haveforeninger. Grundejerne
bestemmer, hvad der skal opføres på de
få områder, der er tilbage inden for Kø-
benhavns Kommunes grænser. 

Hvis det igen blev muligt for kommu-
nerne at opkøbe jord og ejendomme, så
kunne der i fremtiden blive tale om, at
kommunen opkøbte store villaområder i
for eksempel Vanløse, Hvidovre, Valby og
Emdrup, rev de gamle kasser ned og så le-
jede jorden ud til nye selvbyggere i stil
med haveforeningerne. 

Eller de store pensionskasser, som ejes
af fagforeninger som 3F, HK og FOA, der i
dag fi�nansierer mange af de nye store
byggerier i København og omegn, kunne
købe jord og lade deres medlemmer få le-
jeretten til at bygge huse på disse områ-
der, hvor der på forhånd var byggemod-
net med fælles energisystem, fællesbyg-
ninger og andre kollektive anlæg, så de
kommende beboere ikke skulle starte
helt fra bunden, som de fattigste arbejde-
re og outsidere gjorde for 100 år siden i
København.

Sådan får vi et bedre bymiljø i København

Ikke alle har
lige meget 
overskud eller
lyst til at passe
hus og have




