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Jægergade Arne Herløv Petersen Hent PDF Tiende og sidste bind af erindringsromanen "Grænseløs" foregår i
1968-69 og handler om at komme hjem til Danmark efter lang tid i udlandet, om kærlighedens forviklinger,
om at flytte sammen og om hvordan det dengang, før ejerlejlighedernes tid, kunne være nødvendigt at købe

en hel ejendom for at få boligret.
Uddrag af bogen:

"Indtil vi fik gassen lavet, levede vi af grillkyllinger og cola. Jeg havde ikke vidst, der fandtes den slags
steder, hvor man kunne gå ned og købe burgere eller kyllinger. Der var en grill lige nede i Rantzausgade og
en kinesisk grill på Kapelvej. Da vi fik ordnet det med gassen, delte vi de huslige pligter. Anja kunne ikke
fordrage at lave mad. Jeg kunne ikke fordrage at vaske op. Så jeg lavede mad, og hun vaskede op hver dag.
Jeg elskede at købe ind; der var så mange fine specialbutikker i kvarteret. En god fiskehandel, hvor fiskene

gik i store flisebelagte kummer og blev dræbt og parteret på stedet, slagtere, grønthandlere, ismejeri,
viktualiehandel, vinhandel, bagerbutikker, alt muligt. I huset ved siden af mit lå et skrivemaskineværksted i
kælderen. Willy, der havde værkstedet, stod dagen igennem på trappen op til gaden og holdt øje med, hvad
der skete. Hvis der var noget i kvarteret, man gerne ville vide noget om, skulle man bare spørge Willy. Han

sad næsten aldrig nede i værkstedet, der var ikke så mange skrivemaskiner, der skulle repareres.
Det var jo noget gammelt lort, det hus. Alle husene i gaden var ren slum, bygget i 1870’erne og ikke

renoveret så forfærdelig meget siden. Men det var billigt. Huslejen i mit hus lå på under hundrede kroner om
måneden for to et halvt værelse. Lejen var fastsat af Huslejenævnet. Med den husleje gav mit hus ikke noget
stort overskud. Det løb rundt, lige præcis så meget, at jeg kunne bo gratis – med mindre der var noget, der

skulle repareres, for så hang jeg på den. Og det var der selvfølgelig næsten altid. Men jeg havde et sted at bo,
det kunne jeg ikke få ellers uden at være gift eller have børn. Der var petroleumsfyr i kakkelovnene i alle

lejlighederne. Man skulle ned og hente et par dunke petroleum hver dag i fyringstiden. Med lokum i gården
var det ikke noget godt sted at have børn, men det var fint nok for unge mennesker, der ikke havde noget mod
at rende op og ned. Det var centralt, man kunne gå ind til Rådhuspladsen på ti minutter. Det var et udpræget
københavnsk arbejderkvarter. Der var ikke ludere og lommetyve som på Vesterbro. Men tonen var direkte og
bramfri. Anja fik et chok, første gang hun hørte to kællinger stå og skændes ud gennem åbne vinduer på
fjerde sal, fra hver sin side af gaden. – Du skulle kraftædeme snakke, din smatso, gjaldede det tværs over

Jægergade. – Du har fandeme patterne hængende ned til navlen.
De små lokale værtshuse var tilrøgede med brune vægge og dæmpet lys; folk opførte sig ordentligt, der var
sjældent slagsmål og råb og skrig. Det var stamgæsterne, der kom der, de sad pænt og roligt og drak hjernen

ud af hovedet dag efter dag."

 

Tiende og sidste bind af erindringsromanen "Grænseløs" foregår i
1968-69 og handler om at komme hjem til Danmark efter lang tid i
udlandet, om kærlighedens forviklinger, om at flytte sammen og om

hvordan det dengang, før ejerlejlighedernes tid, kunne være
nødvendigt at købe en hel ejendom for at få boligret.

Uddrag af bogen:
"Indtil vi fik gassen lavet, levede vi af grillkyllinger og cola. Jeg
havde ikke vidst, der fandtes den slags steder, hvor man kunne gå
ned og købe burgere eller kyllinger. Der var en grill lige nede i

Rantzausgade og en kinesisk grill på Kapelvej. Da vi fik ordnet det
med gassen, delte vi de huslige pligter. Anja kunne ikke fordrage at
lave mad. Jeg kunne ikke fordrage at vaske op. Så jeg lavede mad,
og hun vaskede op hver dag. Jeg elskede at købe ind; der var så
mange fine specialbutikker i kvarteret. En god fiskehandel, hvor

fiskene gik i store flisebelagte kummer og blev dræbt og parteret på
stedet, slagtere, grønthandlere, ismejeri, viktualiehandel, vinhandel,

bagerbutikker, alt muligt. I huset ved siden af mit lå et



skrivemaskineværksted i kælderen. Willy, der havde værkstedet, stod
dagen igennem på trappen op til gaden og holdt øje med, hvad der
skete. Hvis der var noget i kvarteret, man gerne ville vide noget om,

skulle man bare spørge Willy. Han sad næsten aldrig nede i
værkstedet, der var ikke så mange skrivemaskiner, der skulle

repareres.
Det var jo noget gammelt lort, det hus. Alle husene i gaden var ren
slum, bygget i 1870’erne og ikke renoveret så forfærdelig meget
siden. Men det var billigt. Huslejen i mit hus lå på under hundrede
kroner om måneden for to et halvt værelse. Lejen var fastsat af
Huslejenævnet. Med den husleje gav mit hus ikke noget stort

overskud. Det løb rundt, lige præcis så meget, at jeg kunne bo gratis
– med mindre der var noget, der skulle repareres, for så hang jeg på
den. Og det var der selvfølgelig næsten altid. Men jeg havde et sted
at bo, det kunne jeg ikke få ellers uden at være gift eller have børn.
Der var petroleumsfyr i kakkelovnene i alle lejlighederne. Man

skulle ned og hente et par dunke petroleum hver dag i fyringstiden.
Med lokum i gården var det ikke noget godt sted at have børn, men
det var fint nok for unge mennesker, der ikke havde noget mod at

rende op og ned. Det var centralt, man kunne gå ind til
Rådhuspladsen på ti minutter. Det var et udpræget københavnsk

arbejderkvarter. Der var ikke ludere og lommetyve som på Vesterbro.
Men tonen var direkte og bramfri. Anja fik et chok, første gang hun
hørte to kællinger stå og skændes ud gennem åbne vinduer på fjerde
sal, fra hver sin side af gaden. – Du skulle kraftædeme snakke, din
smatso, gjaldede det tværs over Jægergade. – Du har fandeme

patterne hængende ned til navlen.
De små lokale værtshuse var tilrøgede med brune vægge og dæmpet
lys; folk opførte sig ordentligt, der var sjældent slagsmål og råb og
skrig. Det var stamgæsterne, der kom der, de sad pænt og roligt og

drak hjernen ud af hovedet dag efter dag."
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