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SOFIEGÅRDEN OVERGI’R SIG ALDRIG 
 

 

 
                                                

 

Af Britta Lillesøe, skuespiller og kulturkoordinator 
 

Onsdag den 13. november 1968 
Boligborgmester Edel Saunte har erklæret os krig!  

   Der er møde på Kofoeds Skole her i aften. Krisemøde. Min fyr, Jesper, og jeg er ved at forberede 

vores hoveder på, hvad der skal ske. Og vi er vrede.  

   Klokken er halv fem og vi skal være der kl. otte. Jeg er lige kommet hjem fra teatertræning i min 

undergrunds-teatergruppe, Gorillateatret. Inden da var jeg på halvdagsarbejde på Salmonsens 

Leksikonredaktion hos Gyldendal, hvor jeg læser korrektur på emner til hulkort til en ny udgave af 

Salmonsens Leksikon. Jeg sætter kartofler over og varmer en gryde med oksehaler og grøntsager fra i 

går. God og billig mad. Flere af vennerne laver mikromakromad med brune ris og grøntsager, men 

den slags er jeg ikke så ferm til endnu. Vi kyler hastigt maden i os.  

 

Vi befinder os i Sofiegården på Christianshavn i en lille senbarok-rokokolejlighed på 1. sal tv. i 

Sofiegade 3. Jeg har boet her siden foråret 1965. Jesper flyttede ind året efter. 

   Der er virkelig dejligt her. Vi bor 60 unge i 42 lejligheder og med 7 butikker i en hel karré bagved 

Atlantic Bio, på hjørnet af Dronningensgade og Sofiegade. Der er fællesrum, mørkekammer og 

kontor med mønttelefon. Toilet i egen lejlighed må vi undvære, men for et par år siden – da vi havde 

revet baghusene ned og restaureret alle de tilbageblevne huse – byggede vi en række toiletter og 

brusebade i bunden af Sofiegade 7. I de små gårde stod tidligere militærgrønne retirader med 

’persienne-udluftning’ i dørene.  
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Sofiegården 1966, kort efter nedrivningen af baghuse og retirader. Th. i 

husmuren ses, hvordan ’såret’ efter baghusene er muret til. Foto Vagn Hatt. 

 

 
Kristi Himmelfartsdag 1968 med beboerfest i gården. Foto Jens Bull.  
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   Lejligheden er fra 1743 og består af to små værelser samt et minimalt aflangt rum, som fælles 

arbejdsværelse, imellem vores lejlighed og nabolejligheden. En stor hjemmebygget seng står i den 

mindste af stuerne, som vender ud imod gården. Ovenover sengen hænger et stort maleri i grønne, 

sorte, hvide og røde farver, som forestiller en smadret bil. Det er POP-art.  

   Yderligere findes et køkken med muret hvidkalket ildsted og koldt vand i hanen. Blå emalje-

gasapparater, ovn og køleskab. I en tallerkenrække sidder musselmalede fade og tallerkener og andre 

arvede- eller marskandiser-tallerkenfund.  

   Vores stuer har brede afhøvlede gulvplanker og lysegråmalede træpaneler kørende langs væggene 

og hele vejen rundt omkring vinduesrammerne. Døre med messinghåndtag og svulmende 

barokfyldninger.  

   På endevæggen i ’den store stue’, ud til gaden, har vi pillet tapetet af og smukt fremstår de 

kønneste mursten i gullige og lyserød-orange nuancer. En billedramme med nogle af de gamle  

håndtrykte blomstrede tapetrester, hænger på en af væggene. På de andre ses bl.a. et par af min fars 

stenbillede-malerier og en stor farveudklips-collage.  

En chaiselong lyser op i forårsgrønt plys i Jugendmønster med blomsterranker i orange-lyserødt 

og lidt mørkere grøn. Den er fundet hos vores lokale marskandiser med det fornemme navn, 

Marskantik. Foran chaiselongen står et skuret egetræssofabord med afskårne ben…  

Den omfangsrige nougatbrune klunkelampe af tyndt dobbeltlags mat silke med lange frynser, 

hænger i loftet over det ovale mahognispisebord. Et stort bordeauxrødt Samsø bondebarokskab er 

bygget om til klædeskab – især mit, da jeg fylder det meste og er meget forfængelig og elsker at 

klæde mig smart og især at klæde mig ud! Her hænger sidste skrig i stramme blomstrede lavtaljede 

frottéstofs-bukser med let svajede ben, side om side med gamle chemiser og mamelukker, store 

silkesjaler med frynser, alskens marskandiserkjoler fra 20’erne og 30’erne, gjort af de skønneste 

stoffer – nogle dryssede med pailletter og stene – købt for en slik hos fru Larsen i Aladdins Hule lige 

nede ad gaden, eller fundet på Kofoeds Skole.  

   Alle disse herligheder hænger og snakker med Jespers sorte læderpostjakke og et par 

uniformsjakker og frakker, ligeledes fra Kofoeds Skole, som har et tøjlager, hvor vi kan afhente alt 

det tøj og alle de mest utrolige dame- og herrehatte, sko og ting og sager, som eleverne alligevel ikke 

kan – eller nærmere – ikke vil bruge. Et sandt eldorado for os pyntesyge unge mennesker, uden ret 

mange penge. I bunden af skabet står der fodtøj, bl.a. mine elskede halvlange sorte knapstøvler fra 

ca. 1910, som jeg går med til næsten alting og er lige i øjet, når jeg spiller klovn. De står og gnubber 

sig op ad Jespers store sorte læderstøvler, som flirter med et par lysebrune ægte slangeskindssandaler 

med takkede remme og lille bred hæl fra min yndlingsskobutik, Harald Hansen i Fiolstræde. 

   I en trækommodes øverste skuffe ligger mit pessar og sover i sin beigefarvede runde plasticæske, 

fordi jeg er begyndt på P-pillerne. Dem får jeg større bryster af og det er spændende… Det er også 

spændende, at vi piger, ligesom er blevet mere frie og lige med mændene efter P-pillerne.  

    Et stort antikt lerfad, i grønt og hvidt mønster, står på bordet med et par lerchilummer med små 

spiralformede riste i, nogle chillumklude, et par piber fra Pibe Dan, en majspibe, en kridtpibe, en 

æske Tordenskjolds-tændstikker og en lille indisk dåse til galar, eller shit som nogen ynder at kalde 

det. Vi ryger ikke selv så meget galar, som mange af vores venner gør, men alligevel er det en vigtig 

del af vores liv. I vindueskarmene et par potteplanter, antikt nips og også lidt moderne… 

   Hjemmebyggede bogreoler med masser af bøger. Vi læser i øjeblikket Mac Luhan’s, The Medium 

is the Message – og det er sandt, at medierne mere og mere sidder på budskabet.  

   En Philips radio og en grammofon af mærket Grundig, og mange grammofonplader i bordeauxrøde 

og flaskegrønne ølkasser, med både klassisk, gammeldags blues og moderne jazz-, afrikansk- og 

pigtrådsmusik – eller beatmusik, må vi hellere kalde det – og så de mere teatralske plader med 

Bertolt Brechts Die Drei Groschen Oper og Mahagonny. Jeg kan alle sangene udenad…  
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   Også flere af vores forældres klassiske 78-plader ses i samlingen sammen med alle de bedste 

Beatles- og Stonesplader. Vi hører mest Stones. De er så rå og sexede. Og Jimi Hendrix, ja, han er 

bare formidabel og fantastisk og uden sidestykke. Jeg husker sidste år, at Jesper og en, der hedder 

Kim Larsen, min gamle nabo, en hyggelig, syngende, digtende og guitarspillende skolelærer – 

begejstrede som de var for Jimi – lånte en professionel Nagra båndoptager af radiomanden Peter 

Christiansen og tog til Hendrix-koncert i Göteborg for at lave en direkte optagelse. Da de kom hjem 

og hørte båndet, var der ikke noget på – kun nogle enkelte skrattende lyde… Vores nuværende nabo, 

Katrines kæreste, Wili, har en medspillende ven fra Exploding Mushrooms, jazzmusikeren Franz 

Beckerlee, som holdt op med at spille jazz, efter at han havde hørt hr. Hendrix...  

   Og så elsker jeg Procol Harums Whiter Shade of Pale – faktisk alt, hvad de laver. Deres musik og 

tekster er så inderlige og følsomme og længselsfulde i tonen – de rører ved mit hjerte… For jeg 

længes, jeg længes efter noget højere – efter bevidsthedsudvidelse. Men jeg har ikke taget syretrips 

endnu… Vi så en film om LSD i januar og har talt om at prøve det sammen en dag… 

     
   To kæmpe højttalere står i hvert sit hjørne ved vinduerne. Dem fik Jesper fra sit arbejde på 

Gutenberghus Reklamefilm. De havde brugt dem ude på Bellevue Studierne, hvor han arbejdede. 

Men han havde sagt op derude ved årsskiftet, fordi arbejdet dér var svært foreneligt med vores 

politiske tanker. Vi havde ellers gjort os mange spekulationer over, at det kunne være klogt at 

arbejde netop inden for reklamebranchen. Dette skete gennem lange alvorlige natlige samtaler med 

to af vores bedste venner, Jens Jensen, mest kendt som ’Snakke Jens’, og Knud Arne Nielsen også 

kaldet ’Knast’, Jespers tidligere skolekammerat fra Ikast. Knast var ansat på reklamebureauet, 

J.Walther Thompson, og havde fået Jens ansat dér, fordi han var så god til at lave slogans. Derfor 

snakkede vi meget om, hvordan man kunne udtænke nogle begavede ikke-reklamer, hvor folk fik en 

meddelelse omvendt af, hvad en salgsannonce ellers ville have dig til at købe, så den virkede på 

underbevidstheden i stedet for, så du slet ikke fik lyst til at købe den vare eller den bil… Nå, Jens fik 

nok aldrig en chance for at få idéerne afprøvede. Han vendte i hvert fald tilbage til os andre igen. 
Knast ønsker også snart at holde op og pønser på at gå helt andre veje… 

   Jesper arbejder i øjeblikket på Kofoeds Skoles P-værksted, hvor eleverne kan lære at lave 

silketryksplakater. Kofoeds Skole ligger lige over for vores huse i Dronningensgade. Det er en skole 

for utilpassede, især mænd, som er alkoholikere eller andet og hvor de kan arbejde i trykkeriet eller 

på nogen af de andre værksteder på skolen.  

 
 

 
Jesper og jeg finder mappen med papirerne frem, alle de dokumenter, som vi har på sagen siden 

myndighederne, tidligere på året, på foranledning af Edel Saunte – borgmester for Magistratens 2. 

afdeling, med ansvaret for sundhedsvæsenet i byen og for kommunens beboelsesejendomme – skingert 

begyndte at skrive om nedstyrtningsfare for to af vores huse, Dronningensgade 33 og 35. Edel Saunte 

har gennem sommeren fungeret som konstitueret overborgmester, mens den rigtige, Urban Hansen, var 

på sommerferie.  

   De helt store møder holder vi på Kofoeds Skole og de mindre i vores kontorrum i Sofiegade 7.  

 

Mandag den 4. november, stod vi alle ukristeligt tidligt op og samledes i gården for at vente på, at 

der skulle komme nogle nedrivningsarbejdere og begynde at rive de to huse ned, som Kommunen, 

med Edel Saunte i spidsen, nidkært påstår er i fare for at styrte sammen.  

   Kl. 8 nul dut ankom så en murer med sin svend til gårdspladsen for at påbegynde nedrivningen. De 

kravlede op og flyttede et par mursten på nr. 33, men gav stenene videre til et par stykker af os, der 

straks rakte dem videre til et par andre og sådan gik de fra hånd til hånd indtil stenene igen havnede 

hos murerne, der lagde dem pænt tilbage på deres oprindelige plads. Vi spurgte de rare fyre, om de 

ikke i stedet for ville reparere taget på huset, det skulle nemlig alligevel gøres? Men det turde de dog 

ikke binde an med. Vi bød på kaffe og morgenbrød og der blev grinet og snakket, indtil de to murere 
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til sidst forlod slagmarken... Derefter tog vi hinanden i hænderne og dansede rundt om SOFIE flere 

gange – ind ad den ene port og ud ad den anden port – og viftede med Dannebrogs-flag, mens vi 

glædesstrålende råbte: ”Vi vandt første runde!” 

 

4. november 1968. Sofiegårdsbeboere, venner og lokale christianshavnere i alle 

aldre danser vildt til Henrik Liebgotts og Tony Weavers beatmusik. Foto Knud 

Henrichsen. 

 

   Samme dag fik vi besøg af restaureringsarkitekt og specialist i gamle bygninger, lektor ved 

Kunstakademiet, Curt von Jessen. Han besigtigede de to huse og udtalte, at han ikke finder nogen 

øjeblikkelig nedstyrtningsfare. Vi skrev en pressemeddelelse, som vi sendte til samtlige aviser, TV 

og radio.  

 

Jesper og jeg blader koncentrerede i sagens akter og taler om, hvad der er vigtigst at sige til mødet, 

som er en generalforsamling. Vi taler om, at det er dejligt, at Christianshavns Lokalråd, den 30. 

oktober i år, har udsendt en støtteerklæring og at – foruden Curt von Jessen – har bygningsingeniør, 

Ture Wester og flere andre specialister, kigget på de to omstridte huse, og alle sammen har de 

vurderet, at der selvfølgelig ikke er tale om nogen som helst form for øjeblikkelig nedstyrtningsfare.     

   Jeg finder pressemeddelelsen frem fra den 4. november og lægger den øverst i bunken af de vigtige 

papirer. Vi minder også hinanden om, at vi skal bedyre, at stadslæge Knipschildt –  allerede kort efter 

vores renovering af alle husene – var på besøg herude og beså de nye toiletter og baderum, samt 

resten af vores nyistandsættelser, og udtalte klart og tydeligt, at nu kunne kondemneringskendelsen 

godt omstødes! Og vi skal huske at ejeren, ingeniør Waagensen, ligeledes efter istandsættelserne, 

skam ikke havde noget imod at køre det hele videre helt lovligt med os som lejere…  

   Videre snakker vi om, at vi har brug for alle de forbindelser, vi overhovedet kan trylle frem. Og vi 

har rigtig mange af slagsen, når vi vrider hjernerne. Vi taler om, hvor privilegerede vi er. Det er også 

vigtigt at huske på! Hvis vi var en flok arbejderunger, der havde indtaget et hus, så var der andre 

boller på suppen – knippelsuppen… ”Det er kun fordi, flere af os er såkaldte ’bedre folks børn’, at vi 

er nået så langt, som vi er,” siger jeg til Jesper! Og han nikker. 
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Jeg sidder og falder i staver over nogle af vores forbindelser. F.eks. har tidligere statsminister, Viggo 

Kampmanns tre døtre boet her næsten lige fra starten. Det er Dorrit og hendes to yngre søstre, Ulla 

og Ida. De har lovet at prøve at bevæge deres far til at bruge sine forbindelser i Socialdemokratiet. 

Søstrene har gjort alt, hvad de kan for at presse på og har grundigt indviet deres far i problemerne 

omkring Sofiegårdens videre eksistens. Anført af Dorrit, som er den mest politisk aktive. 

   Kampmann havde efterfølgende adskillige samtaler og korrespondancer med overborgmester 

Urban Hansen. Dette førte til, at der blev indgået en stiltiende aftale med boligborgmester Edel 

Saunte om, at vi kunne benytte husene som kollegielejligheder, indtil bebyggelse blev mulig, hvilket 

dengang skønnedes til tidligst at være i 1971. Boligkommissionen var også indforstået med disse 

forhold. Vi lovede samtidigt ikke at gå til pressen med noget af alt dette, da der stadig var tale om en 

ulovlig beboelse. Men nu er vi nødt til at gå til pressen, da Edel Saunte har brudt vores aftale.  

   Edel Saunte, denne egenrådige kvinde, lyver og påstår, at hun aldrig har givet os lov til at bo i 

lejlighederne, indtil der lå beviser for reelle byggeplaner. Nu benægter hun pure alle de forrige 

forhandlinger og forsøger at hamre en splittende kile ind i vores lille samfund. Men vi giver os ikke 

en tøddel, fordi vi ved, at vi har retfærdighedens gudinde på vores side. Derfor har vi fået fat på en 

hæderlig advokat, Søren Søltoft Madsen, søn af den karismatiske advokat og kommunist, Carl 

Madsen. Det er også et af punkterne til i aften, hvordan vi skal køre det juridiske spil videre sammen 

med Søltoft Madsen. 

 

”Vi må se at få lavet en regerderlig plan på den generalforsamling!” Kommer det fra Jesper, der vist 

har forelsket sig i dette pudsige ord, ’regerderlig’ – han bruger det i hvert fald tit og ofte… ”Og 

endelig ikke glemme ’det forhåndenværende søms princip’, svarer jeg skælmsk! Et af Jespers 

yndlingsudtryk for en af hans mærkesager… ”Nå, nu ikke så kålhøgen, kom det fra Jesper med et 

grin!” 

 

Jesper er en sand retorisk begavelse, der oprigtigt harm, kan tale sig varm i et malerisk blomstrende, 

men dog kontant og direkte sprogbrug – en rigtig folketaler, og vi kalder ham derfor Jesper 

Folketaler. Da han i 1966, som den første, blev valgt til formand for vores bestyrelse i 

Kollegielejerforeningen Sofiegården, hed han naturligvis Formand Jesper – frit efter Formand Mao.     

   Siden blev Dorrit Kampmann formand, og nu er det altså No Widding, her, hvor det virkelig 

gælder. Men vi støtter hinanden alle sammen.  

   Jeg selv er altid meget nervøs for at tale i større forsamlinger. Derfor bruger jeg teatret til at dække 

mig ind under, for på den måde at kunne komme frem med mine holdninger. Et par sjældne gange 

har jeg dog dristet mig til nøje at skrive ned, hvad jeg vil sige – og så læser jeg det op med let 

rystende, men høj og tydelig røst. 

   Da jeg elsker at tænke i – og at tale om – strategi, har jeg ofte ’brugt’ Jesper til at fremføre mine 

synspunkter. Vi taler meget sammen. Nogen gange har vi alenlange natlige samtaler og diskurser 

med de andre kloge hoveder inden for kredsen – mest fyre. 

   Jeg ville jo være skuespiller – og blev optaget på Den danske Studenterscene for to år siden. Her 

mødte jeg et helt nyt og spændende miljø af kunstnere og intellektuelle fantaster og realister – men 

først og fremmest KUNSTNERE – dejligt! Det var lige mig! Jeg fik straks gode roller i de 

kommende teaterstykker og spillede sammen med dygtige skuespillere. Kom med til workshops i et 

lokale ude på Vesterbrogade, hvor man skulle danne en ring og lave transformationsøvelser og 

tillidsøvelser. Sidstnævnte krævede, at man skulle lade sig falde og stole på, at de andre greb én… 

Grænseoverskridende, men sjovt!     

   Herefter var jeg med til at starte to teatergrupper, Kimære og Delfax. Dette var rigtigt 

undergrundsteater, hvor vi selv skulle være med til at udvikle vores roller. Nu var der ikke mere 
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noget med at være ’stjerne’ på Studenterscenen. Til gengæld har jeg haft roller i film og på TV-

Teatret og læst op i radioen.  

Jeg samler håret i en hestehale, justerer spytkrøllerne foran ørerne og smækker et gulbrunt fløjlsbånd 

om hårhalen. De store runde guldindfattede briller med let coatede glas, sidder fast og sikkert på 

næsen. Kontaktlinserne bruger jeg mest, når jeg spiller teater. Kuglepenne og blokke ned i tasken…  

   Jesper skruer ned for petroleumsbrænderen i den høje runde sorte kakkelovn og hælder lidt mere 

petroleum gennem den store tragt og ned i beholderen, så ovnen ikke er gået ud, når vi kommer hjem. 

Vi har heldigvis fået købt en ekstra dunk hos grønthandleren nede på hjørnet. Det er jo november 

måned.  

   Jesper kalder på mig gennem sit ualmindeligt charmerende skæve, let skrånende tandsæt og jeg 

skynder mig med ham ud og smækker døren i efter os. Vi plejer ellers næsten aldrig at låse døren, i 

hvert fald ikke, når vi er hjemme… Nøglerne ned i pungen, og vi går ned ad trapperne til stueetagen, 

forbi lejligheden med vores lille fællesrum, hvor vi kigger ind og hilser på Ove, der står med en bajer i 

tryg nærhed og snakker med den unge christianshavnerrod på 12 år, som næsten altid er herovre. Han 

holder til hos Ove og pjækker sikkert fra skolen engang imellem. 

 

Ove er vores rare gårdmand, en høj slank halvskaldet mand, på fyrre-halvtreds år, spritter og en af de 

mange elever på Kofoeds Skole. ’Sprittere’ kaldes de, fordi de drikker ren kogesprit, som de blander 

med Ribena.  

   Ove sover på en madras i hjørnet. Faktisk ligger her to madrasser, for Axel, en anden spritter og 

elev på Kofoeds Skole, sover også sin brandert ud her engang imellem. Madrasserne har vi hentet 

ovre på skolen – de har et kæmpe lager. 

 
Ove tager fat om sin bajer med den ene hånd og griber efter den store fejekost med den anden og 

følges med os ud gennem bagdøren til den store åbne gård, hvor han begynder at feje gårdspladsen.  

 

Der lugter af petroleum overalt i opgangene og ikke kun hos os, men over hele Christianshavn.  

Nogle fyrer dog stadig med koks og har store hessiansække stående på gangene eller nede i 

kældrene, fyldte med de kulsorte koksbriketter. Og inden døre, ved kakkelovnene, står en sort 

koksspand – sådan en tyk rund aflang pølse på ben med en koksskovl i samme facon plantet midt i. 
 

Vi vinker til Ove og styrer gennem porten i Dronningensgade 37 og over gaden til den modsatte side, 

hvor Oves ven, Axel, tager sig anerkendende til den sorte hattepuld med den ene bajerfrie hånd og 

hilsende siger disse bevingede ord: ”Bente Hansen, politisk revy, Britta og Jesper, hup!” Den sidste 

lyd, ”hup”, er en ubeskrivelig lyd, som er umulig at efterligne. Og lige disse vise ord kommer han 

med hver eneste gang, han møder os. Han var vist typograf engang og havde måske haft kone og 

børn? Bente Hansen arbejder ovre på politisk revy i Dronningensgade 14. Ebbe Reich er redaktør. 

 

Jeg har mødt mange ulykkelige skæbner her på Christianshavn. Også mange lykkelige, men alle lige 

skæve. 

   Der er Smile Jens, som altid går rundt i hvidt lændeklæde og smiler tavst og ligner en fjoget udgave 

af et Jesusbillede fra en børnebibel… Og Harald Olsen, eller Profet Olsen, som han også kaldes, der 

har en hel menighed omkring sig, og som altid hilser en med et: ”Hare Ohm!” – og som velsigner 

chilummen, før den går rundt og desuden er kendt for sin formidabelt gode potchai. Og Jerôme, der 

engang imellem stolt kører rundt i en Rolls Royce med chauffør, i stramt liberi og kasket, som fører 

ham op ad Strandvejen til besøg hos Simon Spies, hvor de to herrer udvikler højtflyvende tanker om 

vilde projekter. Og der er Provo Knud, som elsker at smide tøjet oppe på scenen til koncerter og 

andre arrangementer. Det er mest mænd, de dér originaler…  

   Forleden underholdt Den danske Neger os endnu engang. En høj hærdebred velvoksen mulat, som 

taler bredt lollandsk og ligeledes Kofoed-elev. Han stod midt ude i Dronningensgade og sang, som 

hjertet skulle briste, og som stod han midt på scenen i Carnegie Hall. Højtideligt fremførte han sine 



 8 
operaarier ved hjælp af sin dybe rungende røst og med begge hænder dramatisk trykkede ind mod 

brystet eller med armene udbredte op imod himlen, i vekslende gestik. 

 

Vi styrer op ad trapperne til Kofoeds Skoles store røde murstensbygning og ind ad glasdørene, 

gennem modtagelsen og næste dør til trapperummet, op ad trapperne til det store rum på 2. sal, hvor 

mødet, som er en vigtig generalforsamling, skal foregå. Vi er åbenbart kommet for tidligt, så vi får 

lige en snak med No, vores formand, og de andre førstkomne, før vi finder vores pladser og tager 

papirerne frem. Luften dirrer af alvor. Folk sidder og diskuterer i hjørnerne. Der bappes på piber og 

suges på cigaretter. Jeg ruller min indre film tilbage til, hvordan det hele begyndte… 

 

Da jeg var helt ung og ville flytte hjemmefra, var der stor mangel på boliger, som vi unge kunne 

betale. Man skulle være gift for at blive skrevet op til en lejlighed. Og tænk, sådan er det stadig! Men 

det ville jeg ikke finde mig i dengang. Derfor fandt jeg hele tiden på andre løsninger. 

   I 1964/65 boede jeg, og min daværende kæreste, Jørgen von Deden, på et kondemneret skib i en 

sidekanal til Christianshavns Kanal i den mere fattige del af Christianshavn, kaldet Benenden. Storm, 

en ven af vores fælles venner, Inge Rønne og Helge Lind, ejede skibet og boede der samtidigt også 

selv. Helge var teatermaler ved Det Kgl. Teater og spillede smukt alle Bachs solocellosuiter på sin 

store cello. Inge studerede på Københavns Universitet. De boede lige om hjørnet i hovedkanalen, på 

eventyreren Knud Clauson-Kaas’ gamle skib, der lå til kajs klos op ad det lange rødmalede fyrskib, 

med en bred hvid stribe malet hele vejen rundt. Dér boede også nogle sjove mennesker.  

   En skøn solrig søndag eftermiddag, i foråret 1965, gik jeg en tur alene rundt i den modsatte ende af 

Christianshavn, på den anden side af Christianshavns Torv, kaldet Hovedenden. Jeg ville kigge efter 

tomme boliger. 

   Fra mine musikervenner, Cæsar, Balalajka Ole, Cy, Maia & Robert og et par andre i 

folkedanserforeningen, Tingluti, havde jeg hørt, at en masse beboere fra nogle kondemnerede 

ejendomme i Dronningensgade og Sofiegade, den såkaldte biografkarré, var ved at blive sat ud af 

deres lejligheder. Der var gang i en større udsanering. Beboerne skulle møves ud til Brøndbyøster og 

-vester. Der var tale om en tvangsforflytning, og det kunne jeg bestemt ikke lide.     

   Jeg fik øje på nogle misligholdte lidt faldefærdige, men absolut stadig kønne, 1700-talshuse i 

karréen Dronningensgade-Sofiegade. Især Sofiegade nr. 3 faldt jeg for. Og det hus var lige netop 

blevet tømt for beboere, fortalte en, jeg mødte på gaden. Dér ville jeg bo.  

   Jeg gik hjem til min kæreste, Jørgen, på båden – og vi skyndte os derefter hen til Inge og Helges 

skib for at fortælle dem nyheden om de tomme boliger. 

   Interessen blev vakt og næste dag mødtes vi alle fire igen og fandt frem til nummeret på matriklen 

og hvilket selskab, der stod som ejer. Det gjorde Danske Andelslejligheder a.m.b.a., andelsselskab 

med begrænset ansvar.     

   Ivrigt bladede vi videre i telefonbøgerne og fandt frem til navn og telefonnummer på selve 

direktøren for hele husblokken: Ole Waagensen.  

   Vi ringede til direktørens kontor, og fik et møde i stand. Det var mest Helge, der førte ordet. Han 

var en virkelig god overtaler og forhandler. Efter lidt snak frem og tilbage om vores visioner og om 

fremtidsudsigterne – eller nærmere manglen på samme i en ulovlig beboelse i nogle faldefærdige 

rønner – gav hr. Waagensen os lov til at leje et par af lejlighederne i Sofiegade 3, som lager. Vi 

skulle blot betale noget i retning af 22,50 kr. pr. lejemål. Det var jo forbudt direkte at bo der, da 

husene var kondemnerede, dvs. usunde og derfor uegnede som menneskeboliger. Og der måtte 

absolut ikke bo nogen børn. Vi kaldte os derfor noget så kedeligt som, Von Deden og Lind Lager! 

Det var Jørgen og Helge, der stod officielt som ’lagerchefer’. Inge og jeg var blot ’kontordamer’.  
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   Efterhånden fik vi overtalt ejeren til at udleje os flere lejligheder både i Sofiegade 3 og i resten af 

husene på hjørnet af Dronningensgade og Sofiegade. Til sidst fik vi overdraget hele karréen med 

forhuse, baghuse, skure og toilethuse – også kaldet retirader. 

   Jeg havde en gammel drøm om at bo tæt på gode venner og familie, hvor man arbejdede sammen 

og lavede kunst og kultur og havde fællesrum, værksteder og butikker, et spisested og alt muligt 

andet spændende. Derfor startede vi med at kontakte familiemedlemmer og alle vores venner og 

bekendte og sagde: ”Så er det NU, kom og flyt ind!” Men vi havde jo fået mange flere huse ind 

under vores såkaldte lager, end vi kunne udfylde med venner og familie. Derfor satte vi opslag op på 

Studenternes Boliganvisning, på læreanstalter, på Sygeplejeskolen og flere andre steder. Det var 

selvfølgelig Helge, der gerne ville have sygeplejersker ind. 

   Inge og jeg havde åbnet et lille kontor med faste åbningstider, om eftermiddagen, efter arbejdstid, 

et par gange om ugen. Her sørgede vi for at inddrive husleje og et lille kontingent oveni til mulig 

istandsættelse og andre faste udgifter, såsom elektricitet, gas og vand. Vi havde også fået et 

arkitektfirma til at tegne en plan over en renovering af husene efter vores idéer. Planen indebar bl.a. 

en nedrivning af alle baghusene og nye indendørs toiletter samt baderum.   

   Først boede vi illegalt med mørklægningsgardiner, som under krigen, og værkstedsskilte på dørene, 

så man kunne tro, at det bare var vores arbejdssteder. ’Stoftryk’ stod der på min dør. Inge og Helge 

og Storm ville ikke bo her selv, de var alle glade for deres skibe. Oprindeligt ville de bare have tørret 

deres sejl i et par af lejlighederne i Sofiegade 3. Men det blev aldrig til noget. Det var kun Jørgen og 

mig til at starte med. Og så kom lidt efter lidt venner og venners venner og alle de andre. Vi kaldte 

stedet Sofiegården efter gadenavnet.  

   Der boede stadig flere af de oprindelige beboere i nogle af lejlighederne. Vi spurgte dem straks, om 

de havde lyst til at blive boende efter de samme regler som os, altså som suspekt lager? Og uden 

børn! Det var der et par stykker, der sagde ’ja’ til!  

   Dengang var der kun én betjent i kvarteret, som ind imellem patruljerede i gaderne. Ham kaldte vi 

Hitler-Hansen! Stakkels mand! Og så, når nogen spottede, at han var på vej, lød det som med én 

mund: ”Hitler-Hansen kommer!” Og ind i skabe og skuffer røg tallerkener, bestik, hashpiber, galar – 

alt det, der kunne tyde på en rigtig beboelse.    

    Det var Inge, der fandt på at kalde det ’stempelafgift’, et lille ekstra gebyr, som man normalt 

bruger andre steder, men vi var jo ikke normale, vi havde absolut ingen at give de 

’stempelafgiftspenge’ videre til – de kunne kun havne i egne lommer.  

   Vi var to mere på vores lille kontorhold, Sigurd og Eva. Helge begyndte nu at friste os alle med 

drømmesnak om, at vi kunne rejse til Mallorca sammen på ferie og leve i sus og dus for 

’stempelafgiftspengene’! Dér sagde jeg: ”STOP!” Som om, jeg ville gå med til at lyve for alle de 

andre… Hvad tænkte manden dog på? Og han var min ven? Selvfølgelig gjorde vi et stykke vigtigt 

gratis arbejde for alle beboerne, men at stikke af og snyde folk for de penge, som reelt burde bruges 

til at renovere ejendommene for – dér flød bægeret over. I forvejen betalte alle vi lager-lejere jo – 

foruden husleje, el, gas og vand – et mindre beløb oveni til uforudsete udgifter og istandsættelser. Og 

der var endnu ikke sket meget på den konto. Det var så flovt. Det var helt uforståeligt det her!  

   Jeg tog en alvorlig snak med Jørgen, Sigurd og Eva. Inge stod altid last og brast med Helge. Men 

ingen af os andre kunne holde til Helge længere. 

   Jeg var ked af det på min gamle skolekammerat, helt fra 1. mellem på Christianshavns 

Gymnasium, og tætte veninde, Inges vegne, men vi måtte af med Helge. Flere af de andre beboere 

var også begyndt at mugge i krogene, så her skulle der handles. 

   I mellemtiden var Jørgen og jeg flyttet fra hinanden som gode venner. Han flyttede ind i nr. 7. 
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   En dag mødte jeg Jesper Anton Sølling, som hans fulde navn lyder. Det var i påsken 1966. Nogle 

venner og et par til, kom over til mig fra Kofoeds Skole, hvor flere af dem arbejdede som 

militærnægtere og boede på kollegiet i baghuset. De ville høre, om jeg ikke ville med ind på 

natværtshuset, Laurits Betjent! Blandt dem var Jesper. De havde nogle øller med, så vi sad og 

sludrede og hyggede lidt, før vi drog af sted ind mod byen. 

   Jeg fulgtes med Jesper hjem gennem de nattestille gader og han gik med op og vi talte sammen 

hele natten. Jeg betroede ham mine sjælekvaler angående Sofiegårdens skæbne og om Helges dårlige 

opførsel. Jesper forstod mig kun altfor godt og lovede at hjælpe med at få ham Helge vippet af 

pinden!  

   Jesper var militærnægter, tilknyttet Kompedallejren, men arbejdede med arkæologiske 

udgravninger knyttet til Viborg Museum under Peter Seeberg. Han var i København på forlænget 

påskeferie. Sammen med min far havde jeg selv gravet ud i København efter flere nedrivninger, så 

Jesper og jeg havde fælles interesser. Vi blev glade for hinanden og han var hos mig i flere dage. 

   En søndag eftermiddag, lige efter påsken, indkaldte vi til et hemmeligt stormøde på Kofoeds Skole, 

hvor vi, alle Sofiegårds-beboerne, endte med at bede Jesper om at tage ned til Helge på skibet og 

fortælle ham, at han var blevet smidt på porten af samtlige beboere. Dette møde kaldte vi 

Paladsrevolutionen.  

   Jesper tog den hårde opgave på sig og gik af sted til skibet. Der gik lang tid. Endelig kom han 

fuldstændig udmattet tilbage til os andre – der havde ventet i spænding – og fortalte, at Helge og han 

havde stået på dækket under hele forløbet, mand til mand, og argumenteret hårdt, men at han til sidst 

havde fået sat Helge godt og grundigt på plads. Inge havde han ikke set noget til. Det var første gang 

i mit liv, at jeg følte mig nødsaget til at undsige en ven – ja, faktisk både en ven og en veninde – for 

Inge røg jo med ud. En skrækkelig fornemmelse, men jeg kunne ikke andet for min egen 

samvittigheds skyld og over for alle de andre beboere, som vi havde lokket til. 

   Da Jesper var færdig som militærnægter, flyttede han fast over til mig. 

   Vi dannede herefter Kollegielejerforeningen Sofiegården, med love og paragraffer, som det sig hør 

og bør. Valgte og nedsatte en bestyrelse, der skulle varetage huslejeindkrævninger, indkalde til 

møder, skrive referater og alt det fornødne. Jesper blev enstemmigt valgt til vores første formand for 

bestyrelsen.  

   Der oprettedes kontor i bunden af Sofiegade 7 og installeret en mønttelefon. Ole Waagenen blev 

bekendt med revolten og fortsatte samarbejdet med den nye formand og bestyrelsen.  

   En skønne dag handlede vi og rev mørklægningsgardinerne ned. Da blev vores beboelse helt åben 

og dermed politisk. Kommunen var nemlig slendrian og vidste stadig ikke, hvad den skulle bruge 

hele grunden til.  

   Herefter gik den friske husejer Waagensen med til, at vi selv satte husene i stand. Sammen med 

ham – og med støtte fra Kommunen – sørgede vi for nedrivningen af de klaustrofobiske baghuse og 

de stinkende retirader. Sikke et syn, en lys og åben gård dukkede pludselig op af ruinerne fra 

århundreders slid og armod, skidt og møg: Danmarks første gårdrydning. 

   Vi kontaktede en murermester, en snedker, en blikkenslager og et par andre håndværkere og 

sammen med dem renoverede vi selv bygningerne, både indvendigt og udvendigt. Der var oven i 

købet et par ægte håndværkere blandt os: Murer Erik og Henrik, som er tømrer. Også et par 

arkitektstuderende. De fleste af os andre var – og er – mere eller mindre halv- eller helstuderede 

røvere. 

   Lange stiger blev sat op ad facaderne, så murermesteren, sammen med Murer Erik og hjælpere, 

kunne mure sårene til efter de nedrevne huse. Der blev renset af, mørtlet og berappet på det før så 

afskallede murværk. Herefter kalket i den helt rigtige okkergule farve. Træværket blev malet i den 
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klassiske svensk-røde – eller pompeii-røde farve. Det gjaldt facaderne ind imod gården, som med 

husene omkring – nu stod frem i al deres maleriske vælde. Der fremkom både en mere grøn plads og 

en almindelig gårdsplads. På tomten plantedes træer. Røde pelargonier blev sat i de nu fritstående 

lokummer. Ud mod de to gader, blev murene kalkede i mere lyse grålige toner… Naboerne begyndte 

så småt at vise sig, her var lys og luft og dejligere end i deres egne mørke baggårde.  

   I bunden af Sofiegade 7 – over for vores kontor – fik vi bygget brusekabiner og rigtige toiletter i 

rad og række. Diti, en af vores kunstnere, malede sine farverige psykedeliske mønstre og blomster på 

døre og vægge. Hun dekorerede også det nyopsatte plankeværk, ud mod Kanalen, med alfer og 

blomster. 

   Og flere og flere unge blev draget af stedet og flyttede ind. Vi var blevet en broget flok af 

studerende, kunstnere, teaterfolk, musikere, håndværkere, lærlinge, evighedsstudenter, livskunstnere 

og andre fra vidt forskellige steder, der smeltede sammen med de lokale. Jeg blev f.eks. venner med 

en ung skraldemand – sådan en, havde jeg aldrig kendt før.    

   Sofiegården er vokset til at blive et koncentreret åndehul for udfoldelse, en summende smeltedigel 

for politik, teater, musik, digte- og malerkunst – og ikke at forglemme: Folkelighed og store fester…  

   Sidste sommer spillede Kimære stykket Viet Rock i vores store åbne gård. Det var kropsteater med 

musik, som protest mod Vietnamkrigen, fået fra den amerikanske teatergruppe, Open Theater. Vi 

havde selv oversat stykket og inviterede naboer, venner, familie – alle mulige – til at komme og 

kigge på. Stykket blev spillet et par gange. Det var en fin læreproces i at formidle viden til, 

fortrinsvis en arbejderklassse, vores nærmeste naboer…  

   Den digteriske skolelærer Kim Larsen har mødt elorgel- og guitarspilleren, Wili Jønsson, der 

flyttede ind tidligere på året. Jazzsaxofonisten Franz Beckerlee, som bor i nærheden, kendte Wili i 

forvejen fra skoletiden. Hos os faldt de i hak med den noget ældre herlige poet, Mogens Mogensen, 

som har boet her i et par år, ligesom Kim har det. Når man møder Mogens nede i gården, slår han 

armene ud og fremsiger et improviseret digt lige på stedet. Kims digtersjæl tog ham straks til sig og 

de to overgår hinanden i digterord, når de mødes…  

   Kim og Jesper, havde engang et sært løsen, som de sagde til hinanden, hver gang, de mødtes på 

trappen: ”R.O.B., Kim!” ”R.O.B., Jesper!” En dag spurgte jeg Jesper, hvad det dog betød? ”Rig Og 

Berømt,” svarede Jesper.  
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Wili Jønsson, Vivi Bruus Jensen i køkkenet på et af de huse, som Edel Saunte truede 

med at få revet ned, mig i chaiselongen og Kim Larsen. Sorthvide fotos: Jesper 

Sølling, farvefoto: Jens Bull.  
 

   Mange unge boligsøgende er skrevet op på vores lister – flere end vi kan rumme. Sideløbende er 

der kommet andre kondemnerede ejendomme til som ejeren af Sofiegården, ligeledes administrerer. 

Der er en gryende beboelse i flere af disse huse, og vi giver listerne videre til dem, der organiserer 

indflytningerne dér. Husene, det drejer sig om, er Stengården, Fredensgården, Prins Jørgensgården, 

Tømrergården, Jægergården, Hudegården – alle de ’gårde’, hvis navne udspringer af Sofiegården. 

Efterhånden starter nogen aktivister fra de andre ’gårde’ den egentlige slumstormerbevægelse. 

   I mellemtiden har vi dannet organisationen, Boliger for Unge, der skal fungere således, at vi har 

fælles lister med de andre ’gårde’ og at vi til stadighed sammen skal prøve at finde nye tomme huse, 

der skal kunne benyttes som boliger for unge i kortere eller længere tid. Et stort og vigtigt 

samarbejde er begyndt. Det er ligesom to sider af samme sag. 

 

Generalforsamlingen er startet. Vi har været igennem et par af punkterne og har lige diskuteret 

overborgmester Urban Hansens og kommunalbestyrelsens erklæring om, at vi kan få Steinfass Gård 

til rådighed for de beboere, der skal smides ud af de to nedrivningstruede huse. Steinfass Gård ligger 

lige for enden af vores gård, ud til kanalen, på adressen Overgaden oven Vandet 32. Vi kalder 

erklæringen for Rådhuserklæringen. De vil have, at vi skriver under på den, men det vil vi ikke! Den 

indeholder nemlig slet ikke en rar og blivende løsning, da det hus for det første ikke tilhører vores 

fællesskab, og for det andet er fredet og skal renoveres. Nej, vi holder os til den gamle aftale om de 

mere end fem års kollegiebeboelse, vi oprindeligt var blevet lovet af ejeren og også af Edel Saunte, 

med boligkommissionens vidende. Nemlig først med fraflytning allerhøjest i 1971 – og først, når 

kommunen beviseligt kan bygge ca. tre måneder efter at vi, rotterne, har forladt skuden. 

   Vi taler videre om, at kommunalpolitikerne i starten støttede os i selv at rive baghusene ned og i, at 

vi selv satte resten af husene i stand. Det var ikke for sjov. Man bruger da ikke penge og arbejdskraft 
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på at bo et sted i så kort en periode! Og hvor var det dog smart af dem, og meget billigere, at få os til 

at rive de baghuse ned, som de selv burde have revet ned for længst! Og vi stoler stadig ikke på, at 

kommunen kan bygge så hurtigt efter en rydning, som de påstår. Nej, vi er simpelthen blevet for 

dygtige, og så bliver de bange.  

   Sensationspressens og mediernes rolle bliver også drøftet og specielt det faktum, at vi er blevet så 

populære, at vi har dem rendende hele tiden. Derfor aftaler vi, at vi selv styrer forløbet ved at invitere 

TV herud og selv bestemmer hvor, hvornår og hvordan, det hele skal foregå. Også at vi selv skal 

skrive læserbreve og kronikker og opfordre vores familier og venner til at gøre det samme. Alt dette 

skal køres på en saglig argumentation om saneringsproblemer i almindelighed. Vi er jo et lærestykke 

i, hvordan kommunen skalter og valter med et så grundlæggende samfundsanliggende, som det, at 

have tag over hovedet og retten til en billig bolig for alle. Dette vil vi bruge vores sag til: At gøre den 

almen! 

   Senest i morgen tidlig skal vi ind til Rådhuset med svaret på Rådhuserklæringen. Og vi pointerer, at 

det bliver et NEJ! Svaret skal ligge på alle politikernes borde, inde i borgerrepræsentationen – 

sammen med en kopi af selve Rådhuserklæringen. Så vi har travlt. Vi har lige nedsat en skrivegruppe. 

Der er pause.  

   Jeg hiver en ny cigaret frem af en krøllet pakke 20 stks. Kings, der ligger på bordet, og tænder den 

med den gamle, der stadig er liv i og tager en dyb inhalering for at få tankerne på plads. Der kommer 

straks flimrende billeder frem på nethinden af nogle af de hændelser, der er gået forud i år… Der er 

sket så meget – noget godt, men meget skidt… Jeg vil ikke have børn. Ikke i sådan en ond verden. Åh, 

jeg kunne skrige…  

   Jeg vågner brat af mit triste tankemylder. Dagsordenen kører videre og nu holder No en udredning,  

over forløbet i sagen, fra oktober indtil i dag. Han snakker bl.a. om, at da vi jo vandt første runde, vil 

det fra nu af helt sikkert blive hårdt mod hårdt. Derfor aftaler vi et nyt strategisk møde med vores 

advokat. Konklusionen bliver, at målsætningen fremover skal være, at give vores aktioner et mere 

socialt og udadvendt perspektiv ved at påpege kommunens helt urimelige saneringsfremgangsmåde, 

dels ved at huse og grunde står tomme i årevis – samtidigt med at der vitterligt eksisterer et 

boligproblem – dels ved det urimelige i, at vores lille problem herude går forud for langt større 

problemer på Nørre- og Vesterbro…   

Der diskuteres frem og tilbage om metoder til at få budskaberne ud på den bedste måde og om, hvad 

vi skal gøre, hvis det bliver umuligt for os at bevare vores helhed, SOFIE. Til sidst går snakken på, 

om vores modstand skal være voldelig eller ikke-voldelig. 
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Strategimøde i kontoret, februar 1969. Jesper fortæller. Fra venstre: Hans 

Pedersen, Vivi Bruus Jensen, Jesper Sølling, Bo Lillesøe (min bror), Birgitte 

Bjerre, jeg selv og Jørgen von Deden.   
 

Mødet i aften forløb med gode vibrationer og en fortættet koncentration og lydhørhed over for 

hinanden. Vi er meget trætte og kører på nervespidserne, så en øl til sidst gør godt, inden vi trasker 

hjemad og ser dyner. Vi skal jo begge op næste morgen og på arbejde og bagefter skal jeg øve teater. 

   Den 28. i denne måned fylder jeg 24 år. Jeg er spændt på, hvad der sker i fremtiden… 

 

Torsdag den 27. februar 1969  
Kl. er otte om morgenen. Det er hundekoldt og snevejr. Hundredevis af støtter udefra og naboer er 

forsamlede i gaderne. Og flere hundrede betjente. Inden for er de to truede huse hamret til med plader 

og alle indgange og døre er spærrede. Den eneste adgang er fra en rebstige, der kan hejses op, når det 

går løs. En stor hvid fane,  med et påsyet rødt S, er fastgjort på taget af nr. 33. Saunte savner sund Sans, 

står der på et langt banner på et af husene. FORBUD FORBUDT, er malet på et skilt. Fattet finder jeg 

min plads bag barrikaden og tænker tilbage på, hvad der videre skete i tiden efter generalforsamlingen 

på Kofoeds Skole, den 13. november sidste år.  

 

De sidste lejermøder i 1968 var præget af dyb alvor. Der blev indkaldt til en række ekstraordinære 

generalforsamlinger, hvor den nuværende og fremtidige situation blev taget op til debat. Vi fik ret i, 

at myndighederne ikke ville lade et nederlag, som det, de netop havde oplevet, gå stille af. Selvom vi 

havde forskellige opfattelser af, hvordan sagen skulle gribes an, var vi dog enige om, at stå sammen 

til den bitre ende.  

   Vi havde anlagt sag mod kommunen, men tabte. Ankede kendelsen, men tabte også den og vi satte 

en stor kampagne i gang over for befolkningen og gennem medier og presse. Stor folkelig 

opbakning.  

   Så udråbte vi Republikken Sofiegården og erklærede den uafhængig af den danske stat.  
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Der kom påbud om, at nedrivningen af de to huse skulle ske den 19. februar. Men fogedsagen blev 

afblæst. Kommunen indledte herefter en regulær nervekrig mod os. De kunne komme, hvornår det 

skulle være… 

   Sofiegården er blevet lukket helt af for uvedkommende. Man kan kun få adgang ved at komme 

med et løsen og sit navn. Så bliver der hevet i hejseværket til ’guillotinen’, en stålplade, der sidder 

fastgjort i snore, sat op i vores kontor-indgangsdør til Sofiegade 7.  

   Vi har inddelt os og aktivisterne i grupper, med ansvar for hver sit område, forfattet erklæringer og 

et manifest! Jesper har trykt plakater i silketryk, på Kofoeds Skole, med påskriften SOFIEGÅRDEN 

OVERGI’R SIG ALDRIG – inspireret af folkestrejken i 1944 med opråbet: ”Istedgade overgiver sig 

aldrig!” 

   Cirkus Arenas gamle telt blev slået op i den vinterkolde gård. Her afholdt vi folkemøder med 

Jesper som den brændende taler. Folk fra nær og fjern strømmede til: Naboer, arbejdere fra  

B & W, akademikere, gamle frihedskæmpere, spaniensfrivillige, ja, alle slags folk… 

   Jerôme kom med en meget stor Madam Blå-kaffekande, proppet med en gevaldig klump galar og 

så gik den ellers rundt som en kæmpe chillum, for hos os, i republikken, er hashen fri! Og der var 

kaffe – og søde damer kom med tæpper og varm suppe. Underskriftsindsamlinger har krævet Edel 

Sauntes afgang. 

 
   Vores modstand skulle være ikke-voldelig. Kunstneren Chunky og en musiker, der hedder Tom 

Bailey fra Exploding Mushrooms, eksperimenterede med røgbomber, der skulle lave røgslør for at 

sinke og forvirre nedrivningskøretøjerne og panserne, så de tilkalder brandvæsnet, fordi de tror, at 

der er gået ild i 37 A, det høje baghus ud mod Atlantic Bio, kaldet Sauntes Palæ. Vi har bygget en 

barrikade af gamle cykler, pigtråd og udtjente biler. 

   Så kom et nyt brev om nedrivning. Og det er i dag. 

 

Sneen falder og det er iskoldt. Nr. 33 og 35 er fyldt med beboere og aktivister, der har lænket 

sig sammen. Rygtet går på, at Provo Knud har givet nogen af aktivisterne STP-trips. Andre 

beboere hænger i vinduerne og blæser sæbebobler. Det er vores modstand!     

   Chunky og Tom tilslutter røgbomben med to ledninger. Vi venter spændt. Men intet sker. 

Chunky kommer og fortæller, at ledningerne var utætte og havde fået væde, øv! Det blev en 

fuser. 

   Nedrivningskøretøjerne nærmer sig – bulldozere og andre vogne. Vi sidder med bævende 

hjerter bag barrikaden. Køretøjerne vender om et for et. Vi jubler!    

   En kæmpe kran med en voldsom metalrambuk, nærmer sig. En Falck-Zonen-mand sidder ved 

rattet, iført en hvid ’tyskerhjelm’. Den frygtindgydende maskine styrer direkte mod barrikaden. 

   Vi sidder sammen som ét legeme med tilbageholdt åndedræt, mens vi ser det store uhyre 

nærme sig. Jeg er formørket af vrede og spændt til det yderste og græder inden i… Med ét 

bliver jeg sitrende rolig og befinder mig i en tilstand, som var jeg ’høj’ og gennemskuede 

alting. Jeg ser det hele lysende klart: Nu ved jeg virkelig, hvad der er værd at slås for. I min 

inderste sjæl ved jeg, at jeg altid vil kæmpe for et sted, hvor ægte drømme kan blive til 

virkelighed. Og jeg ved også, at vi aldrig vil bruge de samme metoder, som de mennesker med 

magt, der ejer disse maskiner. Det er helt andre veje, vi skal gå...  

   Kranen begynder at løfte hele pigtrådsbarrikaden op i luften. Eksede cykler, dele af stole og 

borde og bildele, vævet ind i pigtråd, svæver faretruende lige oven over vores hoveder. 

Barrikaden hænger og dingler i flere minutter med sine tunge og spidse genstande. Et forkert 

ryk, og vi er mast… Lige med ét er barrikaden løftet højere op og lander med et klirrende brag 

bag os… 
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   Falck-Zonens folk – let genkendelige med de hvide ’tyskerhjelme’ på – og en masse sorte 

betjente fylder nu gården… Panserne begynder brutalt og voldsomt at rive og flå i os og vride 

armene rundt og smide folk ned på jorden og slæbe dem hen ad den iskolde isbelagte asfalt. 

Betjentene taler jysk til hinanden. Uvidende unge mænd fra Jylland er kaldt herover for at 

smide os ’slemme’ unge mennesker ud, som de intet forhold har til! Et par af de 

hvidhjelmklædte mænd klatrer op på taget af nr. 33 og hiver triumferende Sofiegårdens fane 

ned med det store røde S på den hvide baggrund. De mænd – fra et hæderkronet dansk 

redningskorps – er i dette øjeblik erobrerne i en krigszone. 

   Kranen har nu fri bane og den enorme rambuk begynder at rette det ene stød efter det andet 

ind i de to huse. Lyden af ruder, der smadres. Jeg er bange, der sidder jo folk sammenlænkede 

inden for… Høje skrig går gennem marv og ben, indtil rambukken holder inde et øjeblik og 

strømerne får adgang til husene, får klippet lænkerne over og slæbt alle ned til de ventende 

salatfade på gaden uden for.  

   Nu kommer et bæltekøretøj på banen. En bulldozer med en kæmpe stor skovl foran begynder 

at gnave af vores huse, bid for bid. Det er forfærdeligt! Max J. Madsen står der tydeligt på 

køretøjet. En råber: ”Det er Max Muldjord, et gammelt værnemagerfirma!” Brag af 

murbrokker blander sig med vores gråd og råb og skælden ud på betjentene… Kvarterets børn 

kaster snebolde mod panserne! Jesper og en masse andre arresteres.  

 
 

 

Den 27. februar 1969. Katrine Jensenius, Jens Scheerup og mig bag barrikaden. De 

første nedrivningskøretøjer er vendt om! 
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27. februar 1969. Den store metalrambuk angriber et af de truede huse. Kort 

forinden havde folk siddet lænkede til hinanden inde i huset. I sidste sekund  

blev de brutalt fjernet, tæsket og arresteret. 

 

 

 
Jesper og mig lige efter angrebet. Grædende har vi prøvet at fortælle de jyske 

betjente, hvad de har været med til! Avisudklip fra BT, den 28. februar 1969. 

Foto: Scanpix 
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Efter disse martrende oplevelser forfattede vi et manifest, hvor Jesper havde formuleret ordene. Den 

stærkeste linie lyder sådan her: “(...) Vi rejser os nu op – som Chaplin af ruinerne – vi rejser os i 

foragt for jer og jeres – og i tiltro til at det, vi har forstået, ikke kan slås ned! (...)”  

   Vi blev langsomt genhusede i Dronningensgade 6, de af os der ville, i de sidste måneder af 1969 og 

i januar 1970. Vi boede nu i 6’eren, som huset blev kaldt, og bestod af et forhus og et baghus og 

bygget omkring 1850’erne. Det lå over for Filmskolen, det store hvide hus på hjørnet af Store Sdr. 

Voldstræde og Dronningensgade.  

   Resten af Sofiegården blev revet ned i februar 1970. Samme år påbegyndte Kommunen byggeriet 

af et nyt kollegium på tomten.  

   Jesper og jeg splitter op og går hver til sit i sommeren 1970. Vi reagerer diametralt modsat på alle 

de stærke oplevelser, vi har haft sammen. En mandlig og en kvindelig måde måske? Jesper var stadig 

meget vred og uforsonlig. Jeg havde fået vendt min vrede og fik nu trang til fordybelse og blev mere 

spitrituelt søgende. Jesper tager op i Thylejren. Jeg bliver hjemme og spiller teater.  

   Jesper flytter mere eller mindre ind i Projekthus i Magstræde. De barrikaderer sig og der bliver en 

masse bataljer med myndighederne.  

   Verdensbankdemonstrationerne raser i september og Jesper er en af arrangørerne. Med partisansøm 

og det hele. Han er med i de store slagsmål med politiet og har ikke noget imod at bruge vold denne 

gang! Vi havde forud haft nogle heftige snakke om formålet med at bruge vold. Vold avler vold. 

Men han var en vred ung mand, der havde kigget ind i magtens grimme ansigt… 

   Bådsmandsstrædes Kaserne er langsomt blevet indtaget fra efteråret 1970. Den lille 

christianshavnerdreng, Vern, som holdt til nede hos Ove i Sofiegården, var en af de første, der krøb 

igennem hegnet og flyttede ind på Fristaden. Han har senere fortalt mig, at det var drømmene fra 

Sofiegården, der drev ham.  

   Flere kom til – henover sommeren 1971 – og indvandringen kulminerede med Jacob Ludvigsens 

artikel i Hovedbladet, september 1971, hvor folk blev opfordrede til at imigrere med linie 8 til 

Christiania.  

   Omkring 1. oktober bliver Jesper en desperado og rejser af sted til Afghanistan på sin BSA-

motorcykel, uden ret meget tøj på. Fryser på vejen over Den anatolske Højslette.  

   Stærekassen var et ret højt smalt hus, ejet af Amagerbanken. Det var ligeledes kondemneret og lå i 

Dronningensgade, over for 6’eren. Et par år før var rockgruppen Gasolin blevet dannet og 

troubadouren Kim Larsen var en af dem, som boede der. Han og de andre ’gassere’ var nu blevet 

”R.O.B.” og Wili, og et par andre fra gruppen, havde fået råd til at købe 6’eren, så huset slap for at 

blive nedrevet! Her boede de med venner, bl.a. jeg selv, nederst i stuen til venstre. En dag, i maj 

1972, blev også Stærekassen revet ned og Larsen måtte slæbes ud af ordensmagten.  

   Efter at Jesper kom hjem fra Afghanistan, flyttede han på Christiania, hvor han blev smed og 

startede Christianias Smedeværksted. Jeg startede Solvognens Teatergruppe, sammen med et par 

andre, i sommeren 72. Vores første gadeteater, Holger Danske og Fællesskabet, blev spillet til EF-

demonstrationen, den 2. oktober. Vi kom i TV-avisen og på forsiden af Politiken. Men vi tabte 

slaget… 

   På Sofiegårdens tomt, stod nu færdigt et nyt betonkollegium i postmoderne stil. En meget sød ung 

tegnestue stod bl.a. bag projektet. Men alligevel, beton! Suk! De oprindelige bygninger, kunne så 

nemt som ingenting være blevet gjort endnu bedre og mere langtidsholdbare på basis af alt det 

arbejde og al den kærlighed, vi allerede havde lagt i bevarelsen af de kære gamle vaklende huse… 

   MEN én ting fik de unge med fra os: Selvstyre! Og det er det eneste kollegium af sin art og er 

meget eftertragtet af de unge! Så vores kamp endte i et: ’To skridt frem og et tilbage!’  
 

Fredag den 13. juli 2018 
Kl. er 11 og jeg har lige ligget og lavet morgengymnastik i sengen. Nogle simple øvelser for 

ryg og ben. Min søde mand, Nils’ skridt lyder på trappen her op til 2. sal. Han kommer ind til 
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mig i soveværelset og sætter det store hvide krus – med teatermaleren Helge Refn’s sorte kat 

trykt uden på og med dampende varm ingefærte indeni – på natbordet!: ”Her er din 

opvågningste, min skat!””Tak, kys!”  

 

Vi befinder os på Christiania i et stort grønt træhus, ved navn Laden. Huset ligger lige ud til 

Refshalevej og er bygget i slutningen af 1840’erne og var oprindeligt en magasinbygning, der stod på 

Fredericia Vold Kaserne sammen med nabohuset, kaldet Loen, som ligner det. Bygningerne blev 

senere skilt ad og i 1890’erne fragtet over til den daværende Bådsmandsstrædes Kaserne. Her blev 

begge huse totalt genopførte. Christiania er opdelt i 14 områder og vi er en del af Mælkebøttens 

område. 

   Fra tidligt har jeg boet forskellige steder herude, bl.a. på en af vinkelgårdene på Dyssen og i en 

hyggelig skurvogn sammen med Nils, som er dokumentarfilminstruktør.  

   P-pillerne viste sig at være skadelige og blev smidt ud – og jeg blev alligevel skruk og gravid og vi 

fik to dejlige sønner.  

   Da Nils og jeg – med en nyfødt babyboy og storebror på to år og to måneder – flyttede ind i 

sydenden af Laden, i eftersommeren 1982, var den nærmest en tom skal. Nu byggede vi – med hjælp 

fra familie, venner og bekendte – lidt efter lidt vores del af Laden op. Vi fik tillige – ved Nils’, 

Jespers og andre stærke mandlige venners håndkraft – gravet den hårde asfalt op mellem vores hus 

og nabohuset, så vi kunne anlægge en smuk rosenhave. Senere tilføjede vi en buet træbalkon i gavlen 

af huset. 

   I dag rummer Laden syv enheder, bestående af både beboere og Christianias Kulturforening, som 

jeg er forkvinde for. Nils og jeg bor i tre hyggelige lavtloftede etager med tykke afhøvlede 

petroleums- og linolieimprægnerede træbjælker i loft og vægge. Vi har altid fortrinsvis bygget med 

genbrugsmaterialer og er såmænd stadig ikke helt færdige.  
 

En øresønderrivende larm kommer ubønhørligt insisterende ovre fra genboen, der har et par af 

Christianias tømrere i gang med at lægge nyt tag, efter en større renovering pga. en svampeskade. Et 

mægtigt stillads står foran huset. Fyrene skærer tagstenene til på en stor maskine, med en hvinende lyd, 

som et forstørret tandlægebor. De er vores venner og bor i samme område, som os.  

   Det er en brændende varm atypisk dansk sommerdag. Jeg tager en minimal top på, slynger et ultra let 

farvestrålende stykke afrikansk stof omkring livet, stikker i et par klipklappere, snupper morgenteen i 

farten og går ud på den buede grøntmalede træbalkon, som mest af alt minder om stævnen på et stort 

skib.  

   Jeg nikker over mod stilladset og hilser på vores arbejdende venner. Nyder synet af hele sceneriet med 

landsbyidyllen Christiania på min venstre side og Refshalevej med alle bilerne og den lille nye bro over 

Erdkehlgraven – kanalen – på min højre side. To verdener på én gang!  

   På Christiania-siden standser turisterne næsten hele tiden og peger på en lang pæl med nogle 

farvestrålende håndmalede skilte, som vi har sat op uden for havelågen med navnene på nogle andre 

fristeder i verden: Vores venskabsbyer og samarbejdspartnere. Turisterne stiller sig op og tager billeder 

af hinanden ved siden af skiltene.  

   På Refshalevejsiden høres allerede, ”tuk, tuk” fra små motorbåde og snakken og leen og plasken af 

folk, der springer i kanalen. Hov, nu kommer en politibil og holder foran vores hus. Ud stiger et par 

betjente, som straks styrer hen imod en sort BMW og et par mørke indvandrertyper og spørger om deres 

kørekort og hvad de laver lige her. Nu bliver de sikkert testet for hash i blodet… Jeg kan se, at fyrenes 

smarte bil bliver ransaget. Det tager virkelig lang tid. Mon betjentene finder noget? Den scene er jeg 

efterhånden blevet vant til, så jeg vender mig igen mod Christianiasiden.  

   Jeg tager en slurk af den efterhånden halvlunkne te. De to ovre på stilladset tænder sig en cigaret og 

holder en lille pause og kigger på værket. Jeg ryger ikke mere selv, det holdt jeg heldigvis op med som 

27-årig. Jeg havde set en film med et røntgenbillede af et par kulsorte sodslimede rygelunger i mit sort-

hvide TV. Det billede visualiserede jeg og holdt op fra den ene dag til den anden. Sådan ville jeg ikke se 

ud… 
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SOFIE fik en meget stor datter, Christiania! Slumstormens største sejr! Hun er: ”Sorte får fra alle 

klasser, foren jer!” Hun er ’Den store Legeplads’! Hun er en eksperimentalzone…  

   Efter flere opslidende retssager gennem sit lange liv – er Christiania nu endelig blevet lovliggjort. 

Tænk, vi har holdt skansen i så mange år, selvom vi tabte hver evig eneste gang. MEN så havde vi 

heldigvis den folkelige opbakning, der skulle til. Vi har været skyld i, at der ikke ligger kedelige 

boligblokke og højhushoteller på det gamle kaserneområde…   

   Vi købte os selv den 22. juni 2011 og dannede hermed Fonden Fristaden Christiania. Men det er 

ikke nok, vi mangler råderum til at kunne eksperimentere med nye boformer. Der er alt for mange 

regler og restriktioner og påbud, der vælter ind over den gamle fristad…  

   En fristedslov med en elastik, må vi have, så der er plads til at afprøve nye idéer, som fører til 

glæde og opblomstring og udvikling af fremtidige talenter. 

   I dag kl. 13 har jeg et møde med Christianias arkivar, Ole Lykke. Vi har en drøm om at indrette et 

museum, et slags Christianias Nationalmuseum, med forskellige genstande fra vores fælles lange 

historie. Også med Sofiegårdens og andre frie steders historier. Der ligger nogle heftige møder og 

venter i horisonten. Jeg nedskriver mine tanker og pointer inden mødet med vores arkivar. 
 

Jeg går ind og checker mails. Der er kommet mange, bl.a. en ang. Christianias Kulturforenings seneste 

projekt, Leningrad Underground, en udveksling af kunstnere mellem et squat-miljø i Skt. Petersborg og 

Christiania… Herefter skriver jeg en hurtig mail til en politiker om en opdatering af Christianias 

Kulturforenings 5 store høringer om Hash, Hamp og Kultur. NU er der skabt momentum for en 

legalisering og det skal udnyttes. Jeg har ikke brugt cannabis i mange år, men jeg arbejder for sagen og 

tror, at det meningsløse cannabisforbud er fortsat i så lang tid, fordi det er det sidste lovlige halmstrå, 

som myndighederne har at klamre sig til, for at kunne kigge ind i og kontrollere de mere 

venstreorienterede og aktivistiske frie gruppers liv og færden… Og så skriver jeg en invitation til Ole 

Grünbaum, den gamle provo, om han vil være årets mandlige hovedtaler 2019 til MINORITETERNES 

GRUNDLOVSDAG, som vi afholder hvert år foran Den grå Hal. Der er også en vigtig mail, som skal 

besvares, fra en argentinsk TV-station, der dækker det meste af Sydamerika, og som vil have et 

interview med mig om Christianias værdier. Vi får strømme af den slags henvendelser… 

 

Jesper sagde en dag til mig for længe siden, mens jeg var helt oppe på dupperne og i fuld gang med 

at arrangere gadeteater med Solvognen: ”Husk Britta, ikke sagen, men livet!” Ordene gjorde stærkt 

indtryk på mig. Men for mig er sagen og livet smeltet sammen. For det er jo netop livet, der er sagen, 

ikke sandt? 

   Vi ses i dag, som gode gamle venner, med hhv. kone og mand og vores børn, som har leget 

sammen her på Christiania, hvor de havde en skøn barndom. Mine forældre blev skilt, da jeg var 10-

11 år. Og de kunne absolut ikke tåle at mødes. Det er dejligt, at vi andre kan være så gode venner… 

   Jesper fortalte mig forleden, at han fortryder sin voldelige adfærd fra dengang. Jeg svarede, at han 

ikke skulle fortryde noget som helst. Han var jo en såret ung kriger, der ikke havde lært at styre sin 

vrede…  

   I dag tør jeg godt stå frem og sige min mening og holde taler og være helt mig selv. Jeg har spillet 

en masse dejlige roller på både film, teater, i TV og radio – og lavet gadeteater, så asfalten brændte… 

Nu laver jeg mere virkelighed end teater. 

   I min ungdom er alle vores steder enten blevet revet ned om ørerne på os, eller også er de blevet 

lukkede… For ungdommen er åbenbart meget ’farlig’, den skal man endelig ikke give for frie tøjler!     

   Jeg græd med de unge, da Ungdomshuset skulle nedrives på Jagtvej 69 i 2007. Den episode fik 

følelsen fra Sofiegården til at stige op i mig igen.  

 ”Tak, far og mor, fordi I banede vejen for os!” Ordene kom ud af munden på vores to sønner, 

William og Valdemar, da de var omkring 17 og 15 år… Så kan man da ikke nå længere, vel? 
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          Jeg går neden under og forbereder en lille frokost til mødet her kl. 13. Jeg kalder på Nils. Det banker på          

          døren. ”Kom bare ind!” Det er Ole Lykke, Christianias arkivar, der dukker op i døråbningen.  

 

 

 
                                    Portræt af mig fra 2018. Foto Nils Vest. 


