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Fornyelse af medlernsskabet i Karin Mich*ålis §elskabet:

Vedhæftet finder du årsopkrævning for seiskabet for året'r.2*12. Opkrævningen ptejer at
blive udsendt efter årets årsmøde i løbet af foråret elier senest i løbet af sommeren, men
jeg har været syg i flere omgange og det har derfor trukket ud med at -få lavet både et
nummer af Tr"oldspejlet og få sendt opkrævninger ud efter de opdaterede medlemslister.

Jeg håber at ait er i orden og skuile enkelte være af den opfattelse, at de aiierede har be-
talt fsr året ?A12 bedes kuponen blot returneret til undertegnede med angivelse af eventu-
el betalingsdato.

Det er ikke nødvendigt med navn på indbetalingskortet - Jeg har allerede registreret hvem
der har fået tilsendt hvilke nummer.

Betalingen er den sædvanlige: 150 for enkelt-rnedlemmer - 200 for par-rrredlemnrer.

Venlig hilsen, og undskyld forsinkelsen,

Henning Høeg Hansen.



Nytredsbrev fra Karin §liichaålis Selskabet rovember 2§12.

Kære medlemmer

Hermed i kort form informationer om aktiviteter siden sidste nyhedsbrev.

1i Karin Michaålis Selskabet deltog 11 . august i §tore Bogdag på Hald Hovedgård med
foredrag, digtlæsning og udstilling i De litteraere Selskabers bod på pladsen.

2) Ordets dag, en åriig begivenhed i Randers, blev iår afvikiet 27.qktober. Spar Nords Ka-
rin Michaålis pris på ti tusinde kroner gik til Randersforfatteren: Henriette E. Møller, som
netop har uCgrvet bogen "Danskerheld". orfi hold I i kan.

3) Karin Bangs bog: "Min egen Ven. Karin Michaålis skrivertil Peter Nansen", fik som
nævnt fine anmeldelser, og vi har siden udgivelsen i marts, haft travtt med at sende bogen
ud til interesserede. Der er stadig eksemplarer tilbage, og vi kan da opfcrdre til, at man
køber bogen. Det tynder u+J i restlageret. En julegaveide rnåske?

4) Karin Michaålis Selskabets hiemmeside er blevet fornemt "fornyet". Tak til Sine Bang for
et fint arbejCe.

5) Hardy Bach Randers har udarbeidet et proEram for en byvandring i Randers i KM's fod-
spor. Den kan man byde ind på, og få en fin oplevelse af den by, der kom til at betyde så
meget for KM, ikke rnindst iforbindelse med erindringsbogen " Træet oå godt -+g ondt".

Kontakt:

6) S§relsen arbejder fortsat intenst rned udgivelsen af " Kvindeportrætter af Karin Mi-
chaålis". Hun var jo, ved siden af Cet omfattende forfatterskab, også en flittig skribent tii
dagblade, både danske og udenlandske. Aiene til Politiken afleverede hun 141 kronikker.
Flere af dem om personligheder hun mødte gennem årene. Vi har udvalgt 14 kvtnclepor-
treetter, som vi mener fortjener at blive genleest i vor egen tid. Vi har på et tidspunkt lovet
at afsløre hvem, vi har valgt at udgive. Efter overvejelse bliver det ertikler o{n: Betty Nan-
sen, Amalie Skram, Agnes Henningsen, Ruth Kjær, Selma Lagerlof, Agnes Smedley, Niel-
sine Brøndum, Susanna lbsen, Greta Garbo, Helene Weigel, Ernma Goldmann, Eugenia
Schwarzwald, Krupskaja, ag Karoline Bjørnson. Der er endnu et arbejde tilbage inden bo-
rran kqn nÅ i tnrkkan \./i hnlrler iar infnrrnarat.I,"'.',..'.".

7) Årsmøciet2013 er fastlagt tii lørdag den 16.marts. Vi har vaeret heldige nogie år at kun-
ne ramme datoen for KM s fødselsdag. Naeste år går det ikke, dels er det ikke en lørdag,
som skønnes mest hensigtrnæssigt, dels kornmer Påsken imellern. Så vi håber rigtig n':an-
ge vii deltage den 16. marts. Progi'am udsendes i god iid. tvlødet afhsldes i Literaturhaus,
Møilegade, København og viforsøger at finde en foredragsholder.

Styrelsen ønsker alle medlemmer en glaedel§ iul og på gensyn.

f. Styreisen,
lnga-Britt Olsen.
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{Af F*enning I{øq Flansen}

På flyturea tlt tJ§& kaude ieg bestutut rnig for at læse Rignu*r Sta*:pe Bendix {da*ter af
dæt &æ ffi&#"s ertudrtu€ffi kær&e ffi*r §ffiEdåx) @ "Fffi& e&$T" LIVS T.$#RffiEKfrgAT* {Ftum
Reitaels Forlag, tg60), Ben har laenge stået på min læseliste, og det var lidt af ettiltulde,
at &se røg e handffie* til turen- Bæem ksm åk.ke nsk ankfu$*s t § krr*e fiy*.*re - raram s&d-
derfarkrar*pet i *ædd sg kan ikke komrre ud af stedet i al fsr ta*g tid. Bet passer alåså
#æragffirde*§§ dæssvre hry" dw"pa æ*ie må#rerføkrærs@ ry åee*§*ri$e$aekmryæer x$d #
sfedd i ** f$r **ng tid. Jeg rnindes aldr{g *t have [æst en heg svarende ti§ denne ]angrtrukne
mor&eretnirg qn* e{ fiv i forkramp*teratilq e*nødeemdig *r&åimering es infantii dornfurø*s af
em mraruiåry*s ik{<* w{åg hleffiåfu}d ddt*r. HÆ*ræ&*md*fur&lartsisi§'etrltkr ud dsie{errge sS d§
forsa*ende ebrne*tar er få. &rle* tad r*'ifu6 før rcliråe symder* akyld r*ævfte et eslke§* åwar
ffias*§* ft#$§hæå§*§ s#væt§ågwEs er mde G§ 6*æffid t§* så §#\dere bMders nrirdsås pr*ktiske d*e§e
vedr. selv meget store togistiske operationer som bespisningen dde sultende iWier4 er
Såæ.W furdi]å ksfxdæ f*r #å krrs#e ry* de§ æ@e d#§iæn §)d *r 6 deå r*rkdsåe første
gang jeg ncgensinde læser noget ar'* hvorqiafi ffiar' i praksis crganiserede lotteri for at
sl{effie pe§}gie, eg ff er å§ltse iøreåe sås§ §eg ser en beskriyeke sf de srrxfa&€rde p*te-
mer rmact. hævde rned datidens iernbaneset, fiår macr skufile have friske ftsk fra daneke
@ger ti* det *rdr* æf dæt æækah Eurrya- Set er fakt*sk trige før nra* ka$ åilsise Såænp
Sendlx, # §ændæ åang* hesksivels* af årirsrdan ?nm sarT:ffler: rnd ægite§ætlen sta;t*de
r-*ed aå tæffie &-æer ry-endte md at fu*ve eå fint hu* *g være gravid, I mogeå der * dem grart
I$'gmer d*t, @ejsårede wenner furtiæ[kr srn TV-seriem §anderøven. §ryen indeho§der i øv*
rigt *t helt kapitet om Karin §ulldraålis o$ en række spredt* sideber*ærkninger af reå kri*j*k
§rt - ffir&å *rsa G*aark Emå$ ,Stur*'g#ra& s@*t pæsffid* et@ §arsrMig *åndær å d*?
guds eget land, der jo cgså var Stangelands.

ÅffiM Å LÅ §EI§T.HAI PARK"

Ber er hedebølge i F{ew York, men da jeg nu alligevel er nået så langt som fra Erooklyn ii}
C*rffisd Pffisk, er der ir*geæ wq§ udem crm" .§æ v*§ frrdm deæ såakse af F§-*- erdersæm, ss*?E
Ker§n &#ich*ålis filfesøster Afn:a §ffi Sahfersp og hreti,ttei hareness*) fik reist til minde clr?
dem dæreke fcrfatter- kt er kke lige sådarl atm, setr ærpg M dæm skai søgiæ på
par{<ems øsbide sådan ca. fiafuuels oppe Iangs md 5-*r. Åvenu*" Dem første venlige op
eyetsmmnd i pærk** afviser fuHsåæ*dry, aå der er r$*§et æt Me effes- [}en ænden Wyæ§-
n*ærad forstår ele€ å§e3c* m8å spøryism#* Eførsb §lra-*gtrsrg, rnem kær*rmer så i tffrrke orm, *å der
vist er noget med -rhe Ugly Duckiing" henme ved den lille sø, hvor hørn ka* Ieje sn*å s*jt*
§ffi§- *fun fialt fus*toffier, xt det aå*s* er #? skhæ af em ard ry §k§æ af en f'ssffi*r- @ da
ieg faktisk aldrig h*r eet statuen, er der ingen grund tit at veere påståelig- Og slet il*e no-
gæt gea*d tiE æt kær*p*åæsæ s,ryæE* ked æå f*ck§åe aå$es ryæmtr$g bæe rynaæ wt6 ee s*bøa,
f*r at frnde den nøjagtige ferrnulering rr*dr. hvem der eg*ntlig relste den. Der er heller in-
gerå flåælp fra dåværse farbipa*serem$e, rffiem ffite en !* F{ew Ysrk, de* er søndæ, ry d*. er
andr* tir-ry at tænke pa e*d I{,Ee dan*ke ferf*lterstatuers ep*ndelee: nede i G*lfen er +tie-
t.#t*ppd fsuårsåSld af *,8! H?***igår*s på v*j t*å æt icen*§æ urder kæ*rb*$, §,teåHl eriaæ*æ es'*æd
e$effihffitd§i§if d ændre deæ ærcTerikærækæ wp#hke d ifuSa§e §rm*rigreffiere reb*ige såaftxs
o§ en newyorksk senaåar {va§t i F§arlemi er fige bbveå iaget rnes firgremæ *ede i kb}ræ*



k§#1- f;n fredebøtge eh$ffi byess ry ddåe er tillig* Mædert h'ror tusissdvk af æge
e§ * er e§mppet hlemwrefræ emrer§sæ {råa*lige pr**årt*ry cg ska§ tt* d @rysde påe æt af
st*rbpcls rfiesrg,s nlr*ive*.siteåsr. åJ*We,fiertlæsker sæfter ån* i parke* sv€euende i brt*dlø*
{rrerrMfu{åg ogtfr@*erelig} witur*ræd æ* &m #rre*æ iiffiærffisr§list*rtu- kM wresd§§*
at have det sam ieg * det er deres første dag i Central Park! §å den cpv*ksende generati*

E tr Ede pæ æt f§T & såg æk, ry leg er u# @ at frsrde f*"*- Åederæat- æ iq3 §ssdffi *ffi?I
lang tid før ungdommen har fundet sig selv og har fået aft fsr faste m*rringer ont *ogret
som Mfi-

D# er * øwåg& en §ådå sær skås@sr fff *§-C- ÅrCeræn" Fkr$ *i*Cder *g kser å em @ ry *læ
er:*ste tå§hørær er e$! sc?d. &#er* sndsæ fuør m#åglr$s girzxnd ti* sl vb *#cvfuræ*l*ær øpååmisme,
fsr dse gaffiife digrter kser#p æf "Tfæ L§g[g Bu&ling"" §et å samnmnf*æng rned eventyret
dem gørnh digfer *ær, er detrsei i øwlgit l&dt unMig{ aå M *reft {ådvofuset årså fEern fur
e* ællå16 af fue$dig lrerkmrm*å" |å*h painten i eventyreteria at ders kc*:m*nde svane aet-

ry åffie ær e§? arÆ" ffi#*s*qe€rdeå sWsib*kk tærffi d den Sæith drgter kser ep æf siræ
eventyr; og giver anden lidt tivsnnocf: også den har merfighede* fior at adoptere e* ælling af
uhe#*vwme§ry ræ{kofrr#, dsmM t*delt visers*S atblfrue eru stotrtev*tæ- VE wed ike fuwad

okulpbren tt*r tænkt, cg ha*s nåvn er ikke rna*taget på op*il{ingen. Fa!*isk er der klæ t*
egex**ge &ævræ p ryti*tingæs! * F*-*- Amdæesx r:g Å[wtæ *æfulerup"

&mere pa dryem {*mderieg dæ ect øvers*gt rned sarxdtige sku{pturer i ruffi VGrk HavEæå

pa kuns*ærem er: Sær'g .tchcr Lsfuer {t8$2-tg§t}- §ku{p&*Eere er ept{lk{ * {S56- Sæs:§et

pri* 7å"CI0* L§SS, *#retalå i §*ew York 
-fi-årnes des trS-7-1S56- ktalt af nnidler indærclet

ffisc# dæmske æg amer*ar:ske fuør*t- @ denmæ øærs&g& et#§ matr*r{iry§s Ws;å på æ!

Sæstj$t elxteræde ka* i øw*git rsøda @ på dfuåærexrs fødæ[sdag c* ffi ever*trEr bst
høit!

Teksteræ ffi e€Sø&gendæ fu§fi$e& er @ fuænn§<æms fuap*e"

,1



§kulpturen er udført af Georg John Lober {1892-1961}.
Atuløringen af skulpturen fandt sted i 1956.

Teks&n forfatteren læser op er "The Ugly Duckling".
På skulpturen har ællingen dog nået en ret frernskreden alder, lidt

i strid med eventyrets grundlæggende pointe.
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Tr.:k:sten på: r?B€mr-iri-rrexTflets bag*fde. Knl"let'itr*r,?fi ,er i* $re riævni-

I øwffi fusn denme st<tr*ptun *k{qe d*t vnirdste raæd *fur*m åfiisftæelis at gøre" &ær w gs reist S
år efter lrendes død" fillen den er på den anden side ikke uden interesse for forståelse af
åieradæ færni§'$e. *g det *n*ægæ *§neinde§$gvte, æt il** m*rds* dffi f**r eæ&§ts sku§pål*r +g
d*t s*ner* *mtaltre "dan*ke k*l*l:ihavetrlus" var årsagen til officiel hædri*g af AI*ra tsahle-
tttp- Gsieg år#fl godt rslafi lidt forsigffi kæra fasklå, aå hrir, r*ier*t* at ordriencg.hæeierai*gn
Irænger man ikke på idiater, men på de fadiensffr-rlde" I-idt mtndre ven{igt kunne man eråy-
de et §wm rs*r'§§'Mssgå smobhet

F*ffi" Fffi*ffiK &*ffi& ffiffiT ffiffiffiffi ætr PÆ$*ffi tr*Jffiffi#-

Eft€r"F$.C" Åmdersem {den mø}mffie pkænimg er.æd søem "C*msemmtery l#ftkf p* den
v*sttfge s§de æf søer* §FSt rusrd fmr søems rruM@umffi] ær det fo*re crn æåfinde tiltuage ti§ d*re
øsfiige *i.# af pærken *S dry* 5. l{tøerrue" Ve§*r rd af parke*t er Terraæ Srive, d*r på
tsæs af §& eqeryæse &.#ber exd i Ead 7å- Skee*" Eru bl& §Me æf ffih Åtæmeæ frygec så mæL
Iern Ea*t 72. og Ea*t 7t- Streeået iterstilhøre*d* er: af baggruxdshsvedpersonerne i Ker*r*
ffi#§æhaå§is §*w, mer*fråg dert ømsråkærmke erdr**,*ma$E?ffif F§emry fiåay fråck" ffie€ ryar dæfficæ
ufatteligt rige mand, §om anarkisten Alexander Berkman {rn*figvir i nogen farståelse nred
Erx*E?a G*Hmare) f*eeøgåe æå r*cyrde i t *S2- §æ§? dr&'*?æfid var §*rknaæn å"aslt#å s# åkke
på trppen. Drabet ffi*e*es s*m bekeridt ikke, merr §ertqriran iilbragfe i4 år i fængse§ -
såraffiem §ød mprtrdeå*$å på 3P ån Frtck øtæråmr#, mg #@ede qxd mf dæra wecdm, den ftævd*
skabt hams fosrrrete: rmfnedrift t:g ståtwær§<er- F{æn vær, s*§w h$actdf brsvtemde kapifa§*ster, en
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tard fffi fård*læmdeå * si*e t@rø:etsder ti* at kunslefsrhliæ i branctffisl. Så dd bbv
Carmegk, der kffie *ranr rud ry Fskk&tåede t![ Mew Vsr§c sk §{øtote t}*rr si$ ry* Lre$ tut*
på S- åu*r*u*, og byggede slg §Iæst fær* kaidås et hjer* *f sig eg si* føl*lie- Det pompøs*

hm 5966 tusd&l "*gffi,es d;roåil eer$mlam fow pa *'i M" rride sMte sårs gMs *q $
både Eerkrnan-og S6dm?fi nogle år efter blav sat på et skib salnrflen naed masser af lige-

sfuid#e d. særd# folædæt æxræskstisk #ffiass æ åvætgs#-§&rereq {!§ nydanr#æ

§ovietunionen.

I-fts§€t er nil museu$yr, og det var det vist også på en ffiåde da fantiliem Frick var i [ry+" F§tsk

vær r**ffieeå å**t b*sæt # tænkes* m"r æt sku**e vtri,{e d*r**.æ*de ffi #.t fsk" håsm

vtr- iadå i §*§§ md €kB dær*sfqe for'reruer Jacækem - rs*am$sk wÆget di at ttr§p tærdæ*s

dsffir1#læ og konr*prirrærs d* *aørixåte g*nstamde nry * rl?{JseusT}sska}a og *å fssuen&e, at

"lf 
*æ p"?n *æ vise prrye f*åkæå ti$ er* f*rrm f*r fe§tud{*§€L E$ epr@tig ry$ryry -

mand *åd hang til danneåesåp*misme påfolkets v*gn*! I øurigt bar Karin Mictuaålis ikke

pa tu s§#de *æ Xe Fså*t{. tr# wed @ *n*? ry *ærs æsec*wtÆet &rawde kæffi ewr
sammenh*ng*n. t alle tiffætde - *a frunJige før d*n 2, verdenskrig er I NewYorl< sS p?

*-r*-d af #§,1rÅrtv*gkde økmnryxxhke sih*atioca kar brug{*ra$k d* graåir fernøietrs*rfte*n læct

§nde, er d*t bl.a. på Fric&s museåim htm gårti! gr#is kcnært" s§ r*E bæke*dtferba::#

huw asdrtg s*m væc! Beremæn ffid eå*.pai§c3§re*I- M{ffi-et *rcr i øwr[gft erc *i&e k&"t€ii{" }rw*r øæm på

wam§6g øå«*n købe bøger og memocEfilia. .§eg tlefukede I&SF eå par af *øgerne - og sf<abe*

r*,*slor6 *&iuks ik{te.fu *fu*n rnåde- sÆasr k$ firde Frieks h*skråvetæ af affer*atet ry
trsns æt hån*ge æsffi; ar gert«næ*, §s æ gemgiæt hams h*[t ude*te gEæde ct{er at {-B§&

errdellg t"g *,g samffierl til at serdd* attå anåra;sterne til Us§R rrtd skib, så ardentl{ge *$k

igem kæræ g;åi pa g#m ie'd"

E øwftg kæm g3-r*s€et re a!,e rd&r arrkfaM * flry Mci$*t fra #t aæar* &ke r*tå kge bd#er
og =#* nrget fret såWølg*Irgt hell*r ikke m*dkinge bøn: urtder 1S år. Dorærer mai:et

niw"t såor{m*mr $§ rt:ude#,bt*rer mam *rw*ks*t t§§ em rs}idd@ med dir&tør€§: ss *tar prtvi-

f.#rgt ædgang tit særlige dete af fruset W den§!ørerade fiave. Der hær attid træret små

diskrete terdeie væd at iære rW" ffisn *ette er {,[S& æ fær ry man ikk*.kedæ sf at røfog devi

direkte sammøthærq me$lem-pæmge ry fcrdeh, sg efl ffiær*ertd mydetrig mg kr"irrde æ**
ter mig in* i samme*-hæ*#er* ved åtfci}.Jare rnig "d**atio**strukture*"-

Cme&LS,S E&e*L STÅtrlEGELÅr*m * EI{ F[}SER?

Liga inden leg rei*te hjemmefra, haude iW qå nettet tundet flere nye udgaver a! {en enl-

*6 mg, *rffmag;" pffiæeBk'z- ryåsfæåk brrærte* gnei§sg*åTsstexd mægæs*rd* tær§!*}b

liceret]bet dreier sig onr hans bog-fra tg*4 +nr hisisriske aspekter af demografign--1['Pry-

&#æE&rmiam mocltrtnå of f@sf*Xwr- A se@ imT'tæ &#gåmy *f E*urwm*§Tfiffii]fl" l§e Ctr
lombia Universts Press, tliO+1, so*: leg eigangfor mine synders **VJd har lånt på Det

Kcmge§&e Belisl§k_ $ k*.æe!æg d, at-detdre*er §æ s§æere priwærå h**etsr*skgem@@#
ef teor.€er ** U*g*tto-Angsudrit{ffi, fxrrekemt æå *tg *g"*tftg ret sært,et demme p* atåe i6}å-
dærfsræffied* mw t;ggTrs* stu$å.trær* kar*ræt * **ere nye udgalær" *e* er d** heli*e'ituke-

hleffiet *r &xHt ar åsåe *ms*' §å der uar i*gæn gr$!d tr d kde s$ter en torknarimg på haæs

6bg*e6*rde *y* ryukr*te*. t øv*gt *r *åt errbry, d*r kræver e§ d§i af slfi hær vedr-

*3"*m****!W" Aeå Ffo §-* ikke d*§§ *rødsr*r*dlge dwmryraffie w&å*m:t§tr .ry # W rrd 
-d 

*
CEs allere*e i *åb**var på vej ud på et argrimentalivi skrårFlan vedr bdoikningste#ier.

66 ærds6* erd - trar hæns Mæåkm$lrupteor#e farstås}wrassrxr* akr# a tss4 #æa



præ-dffiisåisk rasehysi$nM kardd*r og havde hogen kmnet gøre §furin Sfiicha*lis lidt
k*6ry" eå der*rte sæse ermedssæs# rsæk!r?? § æ!b t#kffi *Er!ry affirts kunrlef firde æl
cverbsvisende kilde vedr- om hl*r* nogensi*de fik sig taget §amtrlerr tit at tæse boge*.

Jeg er heller ikke vidende nok om tlen demografiske begrebsverdea til l$ge atltu*næ a§gø-

re, *cEr fuWffr §*ser rryæå ne',* §rrædffiEs kærakrM" # ære # * æ{*d$ghæ#m %are" #'
en histarisk gennemgan§ *f nogle faktuelle histerbke data-

Men ie6 BCIede alkå tidtigå på sonrmeren ZSfS d.tt** trarde ffiet æ retlæsaf?æ t {"$SA-

e#e§! *6gv6# s[g bær*at-ær* §m@ på r*etået, &4an s*år sP ffiwww,Mkfinder-c§&r4 æ
skcytrs §?§r6s e1ffiw? § søgffi*t, $# &p kørffircrwfusæ forskdlågfal#e mdgøner d hær*s @,
&Åe$ det *r snyd. Der er ikk* t*fe *m forfag, der har bcgen til salq ellel for den *ags §kytd

æstik\§Hr*s€#r- Der er ktre wr+ æt rægh f*ctas har s*åct s$g sP ffi trGm flprint oæ d*mæd,} ry
det br:rde jeg have fundet ud af h!ånrmefra. $ern sædvanl*g: b*gelstring lanu*er ofte for-

st#§Ede**""".

mg& §k$§k der atBå en furyf*ændler [zss 'Skafi# i ffie*v Ysrk *fi at f6rfælb nr$$. §-{am fosta&e

rnig også at martr*d*if*r Kartn MichsåIis i tJSÅ vår r§ere end rlng*, ng *t denræ giSramti-

skå k§#§Eh*§&erg$e hogkææde§ ry æmtå}rtr*r*at, *er præ*en r*ed æt kæve 'lS sr:ites d bøger pa

§q@rne {sS eE} Uef årdre såe*sr* p.t §uun ha@ f ,5 ær*t*rmeter M$ffia#'§ ti{ sab- trerffifu

e* m«e6 glry i fonm af "Tfæ Cftild Årdre.a"- ISlan bliver ikke klog af at gå i fcffeininger -

@harere erfidhget--""-

ELKI§ [§tÅ${[}"

Jeg tager en dag ud på'Ellis lsland. hvor et meget omfattende mu§Bum*kompleks er ved

at &ep form. ffiel er !s qg sted hvCIr vi atrte tuar &æ& eå par fæn8!§emedkntmmr på genuænr*re!-

se, *useet kan ikkgnak anbefales. tsette eria skødet, derfødte i detmindste Cenene
ktudg5 åf dem ar$es§l{æråske *ætiam- @ såer,deå}elætffi*sk #d *fl kffisr}skæ #ard**r-

Mlle man fer nogle årtithage vide, lrwnrår det helt nøiaffi var, Sophus h4ichaålis rels-te

ind i USÅ fslr at se *psæ&rlngen af sin f*resttl*åmg "Revc*tdieræbry*åup", v&r rnaft he$tti§t til
at grave såg ned i ståvede do*sfl.§r$erlter på S# Ksrrys§*gie B*hfi*${ek SSew $. Pa Etk flSu*d'

*#nnan s**ee*fi*r s*t sa*ntl§e oplyo*irger fra samtllge reisende på en database, så

m*n (v*a: wEryw.e§Xigiq!æryd"er${i Afot *am *ks!nre: "hfiicheåXis, §ryhus* @ ry p& skærn*m 
-

k*mrner *pfys*ingerne-am af sophus relste ind i USAden 30" navember tg$g, og *amti'
d&g seffiskå*rffiB I&e et æri.qiræk lsldrdffi de&Eswtt, samt et bå§ke 8f det §§db §tæ? sq$-

ste rned. Skibet hed i øvrigt'Helfig Ctav*, sg af dakumenterne i sagen kemgårdetat §+"
ptrrus usrær f,ar mysdklfædsrne ry@, æt hæ{x F-nrerkerx nar poE36am*st ek ørtarkist - §a§}ti-

dens koderrd Ar frenA$dsvis'månæo*" og'tencrisf- Og reiste han så sBmmen næd Ka-

r§.§*? &t q!ek- æ*æ- e*gtepærr*t M*§h#ilå* aEtkænsær på sæærme $ag cg md d# srytre
skib. 6ry irwrn&r var det-egierd*ig d i{arins ssrætdre van på deræ s& qWd swErd§*B §eise åif

USÅ, ruyt æA * fugr tige atbrøndurr* stavæ Br*nd*rtt ry ik&<e §rcæadrsr* * æ sp P* *kær-
mer* kssrcyær så ryså den$l§ reisæ deta{ier-

$S $$#r er &t d EE§* at b*t&n rs:effier #g når r*æt ser æfudisse gamm§e 
*&r'ter§æfu#e'-

Hvad er det lige, dbrgør, at Karin Micha§lis gentagne sange beskrtuer og romantiserer
i*uet mn hsrd på d[ws sffie. Fs §ær p* Eil{is [skM k*:nu*rerbi*kdern* af skihm* fr*cm" æg



sffnst§dig ær §!?am skihefiffi tekt:iske seeagffiqætgsffisr og desffi tørd*tirry æf pxssryrerer. 'F§el-
Iig Ckv" rånr$xlede X'17* passegererfordelt nl€d t3§ p§Å 1- kksse, la& pitZ" klasss sS **S
ursk&kffi3. *{tffiæ. æ##ieg fffi#Mdtærææ#rc* iffiåersffi, *g
heft specielt efter atieg tige havde læst et gammeft manuskript om KM'sforældres rejse,
kwr rfu&ffit6sk $ry# kg pfi Esrb, æt der §[ge usrderfødfusæ på f{æln og hemdæ fus'{tilb
faktisk befan*t sig err ett*{ra rnængde fattige på 3. klasse påvej ti{ den nye verden.

På en måde feruroliger det mig, d KM så mange gange ltmne passere denne særX§ ø,
rdeæ # t*um ffi n4et tidspufilrt @ §!§ f&r a* @kriwe dem rmæiwe sb'øssl # imdwardrere-

Et p*r *ger før a-fr**sem ti* F**lø Y*rk, bl*d*de j#S Jidt i e;r gærr*rld bog fra*t trpp**a*rk*d i
FiCII*. e - Ymgr* Sans$qe ffiigrt*r# {e"san*ifig} *.a *Sffi- "$ry tuøfok dert f*r en færmsaer,

fsrdi den indeholdt en enkelt novelle af Karin Michaå{is, nemlig "Ras Røgier". Bogen viste
§æ # *r&Mffi* ær pærbrækkæ af små å*kster, sksesr#t af ssffimfteske§", er ps aå§e mår#r er
gfemt. En af dem passer dog fint ind i d*nne sammenhæng med Ellie fsland. *er er skr+-
æå af ffiffi*r *furisk'?ffi og årdder *&x*emæ#. *æn hardkr øsT erx nxær# frm 3" k*ase på er*
Åmer*{*-båd, der for en enkett aftens s}ry{d fiu{*atten{l} tiltusker sig adgarrg tif t. klasse.
Fåære hæres død føæ bærde trd ælkææSæa, kcrttid efter, pæ Etlie §sksd" F*an tær'{aræd{
fordrukkere og"foreyridet §rg. &S den sleg* dør man jrl æf hwis rrem kcrrerner *æ urdersfe
d#" mryT *i*b noræ ænbdalæ, fu**is rr*arr da ikke fuefrmn vi$ gå iil de*l yderlighd at *ffiæ
frcs .§&amræs V, .IenEen om de svedige ktr{{wlrpere fon at få ert åde æmn de sæi*{e se<el på
eå ekib- §S*r'abn er å alle tilfælde, at nrran skæt kende stru plads far at ku*ne overleve. Også
pæ Gå sk#b på wq$ mrerA$arcte*-

kl dk's er komffius*æne*l bare den Ht emk- Kasfrc &#iehaEl*s er æftr å€§lEshedsvis pa vE
til USA ag skriver om det. I-iun træffer Sta*gelanrl am bord på en retur*erefide ame*-
ksb# *g skfuerwxt deå" @ §æan skåtær æm skæ færæffirea seiæ §i§ &J§A i de rmæå E'ffi*-
røde vendinger. fret er egentlig saert at hur: aldr*g rig'sg så freriaf§et af pasgasereme på
ernigram&$assen-

@ låæ ert r*cte åiå de for*kn*ngsimteræserde: deå allerMste ved askåvet på Ellls lslatrd -
*d ow*r at m*n kan hruge det v** neffi: *r æt d*t er # sarnH ærrkrmst-ar&ft5! §å riår K**
rins bror Hans re,[ser fra Sydafrika til U§Å fanger arkivet også ham! Og vil man virkelig
fuffi'e# db*r*ul*geffi§er, sn#sgs;å f$ert askisd, dm.w: kamfrxrdB M a§**ru.ru dst sr-
kelte rejsende opgav som referencertil rnyndighederne, Sette sidste er ganske viet crfte

s*srer# u?M slæg#md @ptawer {i håmdskr*# ffiaåffd&]tr*s!§}, rnem kder s§g dry @e ir#
lidt kcrnbineret tå*mod ag forstønelsesglas.

*sTtEffi$*ffi F',ffiffi §æ ÅF?frf*""

Sem §ry såd# i Bræffi6*'t ry ev*'*re.Sr fursxdml d# ryem{§ig *rær€€r sard?§E}es} sc'M *{asår*

Mic*ael*s syn på imdmndrffi *i§ L§*Å' mårieg frem åifi æå hum muilEgwi* lær&rugå i*l*re af s§n

Wer? fønilb end hxn X*ge *il være vd- At hun rnd andre ord i sit sku*pil fra tS15 - "Etrl

ry!§rs øi*e"-hrruger§øsdsk?@Esrfænriå*e. Sgdeneregert#igen *ntryæa#tir?Sst B&e
ved ret meget srn: hvad §*nå*.Karlns eysser ..!*oså Safrlerup egentlig sin* peng* ved?

I



§å d*€ b§*werti§ $&*€ søgen pl& m#. F8ver bclde tunti§*em Sahåerary egeffi§ig i fstst#m ffiew
Roe|*etle? å*ew Yosk Tå{iiås åf å5"1å-?91å skriver cm Karir:s hrytlup rned ehar}es §ts?g€-
Xæmd, *g rpg*ær adræsera å{å f§*fffi'xest &r*mrx* $ §Ssfir ffiwMb. F#exr der er fiky*a*k&rde
ikke nCIget at d*toprindetige byggeri titbage på denne adresse.

fu1efts ieg søger rundt på n*ttet på galnle kcrt eg billederfr* derr tid dukker der liga et inte.
rææeå r"næmas#ip* ry- *S§Affi Fffiffi Å f*ffiFfrT- - åi§ safu p& *wer-ræyatfoætus.ffiffi* o der ær

en ar*ikva#oghandter i Ealtimore:

f'$ettæt fører altså igem r*d på de meet e"Fnd*ntm#igc vitdveja. **§e er vlst d*rl sidste ræså

af {fut u*md*figr* *rMskrevsræ @erade *n* Har{n &Æ guæs te **s*tyw*CI*'. ffien erf,æ'næe-

dentlig tale am en filnrudgave d -Eft mors øtrnæ'. Manuskriptet begy::der s*m T*re H*§y
L**', ns*n *m.der pa et t*e§*pl*t*{d e*rc} 'S§å§'ftxr æ N$hfl" q}S deffie rnæ*a*:s.kr§pt fræ {S36 er #$

sa§ hæs en ær$ikv*cbeghandæi i *attir*are" Fcrdert trcds att heskedF?e su§t? af åfS U§$.
Jeg ær*nre{æn itge eå æ§qumd, 6ffi }eg skøi hj* ec} hi*fon atkør'e de witkrång *ffi *Ei*wsieter

syd på ååfi Bæ§turmilre" ffien er gude grurde €i* at urdslip S&*m V*rk * h#h#Qeæ er rmas*iw

åq,

å.i#itrf



med 36 grader i skyggen - og lokale aktivister er begyndt at gøre sorn man plejer at se på
klassiske fotos fra New York - at åbne for brandstandeme på gaderne så der er kølende
vand til ungeme. Sådan er dei i det mindste ude ivores latino-forsiaeder, rnens man ud-
valgte steder på Manhattan har brandfolk til den slags. Jeg afstår dog fra at leje en biltil
Baltimore, og bliver hjemme i heden- Dagen btriver en sand opvisning i brandbiler, der prø*
ver at lukke flest rnulige bra*dhaner for at bevare trykket på tedningerne itilfælde af at
varrdet skai bruges til sit oprindelige formåI. New York Times gør det klart, at fortsætter
hedebø§en må borgerne vælge mellem "gade-brusebad" eller at få slukket eventuelle
brande.

Da nattens kølighed indfinder sig går ieg på "E-bay" for at shoppe lidt filmminder fra "STAR
FOR A NIGHT". Og det viser sig naturiigvis, at der er masser af billeder fra fiimen tii salg -
billeder af den slags, biografer udstillede i "udhængsskabe" i gamle dage. Igen: nettet er
utroiigt - samlerne er utallige - og saelgerne på E-bay grådige - heldigvis, for så udstitler
de alle de b'illeder de har gemt og agter at få soigt. Men man kan io nøjes med at kigge og
blive klogere. Og denne film er i hænderne på folkene fra Hollywood gået fra at være en
indvandrerhistorie med udgangspunkt i Danmark til at være en ar.t lægeroman fra Østrig.
Så vidt jeg kan se nåede filmen i øvrigt ikke tll Danmark, men arkiverne er faktisk lidt tve-
tydige i deres støvede budskaber.

I fifrORMORS KOLONIHAVEHU§,..

I 1939 åbnede en verdensudstilling i New York. Det var sidste somrne!"før den store krig
brød ud i Eurapa, og udstillingen afspejiede den amerikanske optimisme og ønsket orn
fred i verden. Udstillingens veje er bl.a. opkaldt efter intemationale organisationer. Det er
på denne udstiliing at man for første gang får set TV-transmissioner i praksis, man ser en
verden hvor alle har en bil og hvor der suses rundt på modeller af forbundne broer og mo-
torveie og verden er fuld af muligheder. Gg for at saette trumf på er det muiigt at ankomme
tidligi orn morgenen til udstillingen cg afgive b,estilling på en bii, der så leveres sambt om
eftenniddagen i overensstemmelse rned ens ønsker - lige til atkøre hjem i! Det er faktisk
et helt selvstaendigt målfor verdens fremgang, at man seriøst er nødt til at beskaeftige sig
med om der nr.l er parkeringspladser nok ved udstillingsarealerne.

Kigger man på kort over udstiftingen, ser man bl.a. at Leauge of Nations har sin egen store
stand. Danmark er også setvstændigt reprassenteret med en pavillon, og med et annex i

form af et kolonihavehus. Men i øvrigt er både Ford, Genera! Motors og AT&T tilstede rned
udstillinger der hver for sig er flere gange så store som den danske sta*d. Alt er muligt i

denne verden, og den nygifie danske kronprinsesse lngrid besøger dagen efter sit officiel-
Ie besøg verdensudstillingen incognito for at Drøve det helt utrolige: at kunne ringe direkte
hjem til $verigel

Kronprins Frederik talte på den særlige "Danrnarks Dag" som officiel repræsentant for
Danmark. Kigger man i nogle af de gamle billeder fra begivenheden skal man dog kende
hans udseende, far i skyndingen har arkivfolkene i New York ikke iige fået hans navn
skrevet bag på billedet. Faktisk tror jeg nok den lokale presse var noget nere optaget af
den smukke ingrid enci af tronarvingen. Går man til danske kilder i sagen er det visi mest

ll



fordi der i forbindefse med tronfølgerpanets besøg i Nss York blev lavet en afdeling af
veteraner fra Dern Korryelige Livgarde, at vi overhovedet ved noget om besøget.

Søstrene Karin og Atma var blandet ind i en lifle særskilt afdeling op ad den officielle dan-
ske stand, idet AIma sammen med andre interesserede kvinder (afle medlemmer af The
Danish-Arnerican Wemen's Assaciation") havde fået tavet et lilte kala*ihavehus, som en
slags derrx:nstration af nogel særligt dansk. Og de interesserede kvifider ved{igeholdt bå-
de hus og have gennem hele den første sæson udstillingen var åben - m{ til september -
ag ifølge New York Times af 16. april 1939 havde man taget forskellige initiativer til ind-
samling af penge til driften af kolonihavehuset: "Members of the associ*tion wil! keep up
the garden during the Fair through home efitertainment. Their garden fund will also benefit
by a lecfure to be given by Mrs. Karen Michaelis, author of "The Dangerous Age", and sis-
ter of Mrs. Dahterup. who arrlved here last week".

jeg ved ikke orn avisen
har fået r§tigrt fat I stør-
relsen på det lille koloni-
havehus, men hus og
have angives til at være
på et samlet areal af 80
x 50 "feet" - hvilket vel
er ca. 400 kvadratmeter.
Men det var med hus og
redskabsskur, hyppede
kartofler og jordbaer
plantet i overskårne vin-
tønder, der løbende
kunne d§es så bærre-
ne hele tiden vendte
mod solen.

Mens udstillingen var
lukket for vinteren og
først genåbnede tilden

afsluttende 2. sæson i maj 1940, havde verden flyttet sig på afgørende felter. Danmark var
blevet besat, og de interesserede kvinder fra den dansk-amerikanske sammenslutning
stod over for et problem: viiie de forbindes med det officielle Danmark? Det vitie de ikke,
så de lod meddele i New York Times af 15.4.1940, at det danske kolonihavehus ville bli-
ve "rnaintained entirely apart fram the official Danish exhibit". Kvindeme havde valgt side,
og den liile kolonihave var blevet ca^ 400 kvaciratmeter uafhængigt og ubesat dansk områ-
de.

I øvrigt fremgår det ret klart af sammenhæftgen i dlverse avisartikler, der blev skrevet om
det danske kolonihavehus, at det ikke bare var meningen, at huset skulle vises frem. For-
målet var faktisk af få de newyorkske byggemyndigheder til at interessere sig for projektet
som en rnodel, der kunne bruges til at skabe mere tålelige forhold for den lokale storbybe-
folkning.
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Det ejendommelige er at Karin Michaålis allerede forud for alle disse overvejelser havde
skrevet om Verdensudstiilingen i New York. Det skete ien kranik i Folitiken den 2. maj
1937, mens udstillingen endnu var i planlægnings- cg opbygningsfase*. Her advokerer
hun for en dansk deltagelse i udstiilingen. Hun nævner en perlerække af danske mænd,
der kunne være i centrum for en udstilllng: Fl.C.Andersen, Niets Bohr, Laurits Melchior,
Peter Freuchen og Texiåre, idet sidstnævnte er en nu glerat kongetig skuespiller, der tæste
op af og indspillede den første tonefiinr med eventyr af H.C.Andersen. Karin Michaåiis slut-
ter sin kronik rned følgende passage:

"Hvad am vi i hvert Tilfeelde udstitlede et Vekskabinet med vores store Mænd? Der er jo
nok at tage af. Og foruden de døde og de levenrie af fortiente danske Mænd er der jo re*e
Horder af berømte Storheder a{ anden Generations Incivandrere. Kom de mecl i Vokskabi-
nettet, måtte der en Bygning til af Stønelse scm Vatikanet - mindst. Ivten det vil Amerika-
nerne nu nok ikke finde sig i.

Faa et Kort oppe ifirsindstyvende etage i State Empire Buitding mærkes atte udstillende
Lande af med smaa sirlige Flag. Jeg har anskaffet det eneste, der faldt ned fra Himlen, og
venter nu kun paa et Ord derhjemmefra for at gaa op og stikke dei paa Plads".

Som alierecie nævnt blev udstillingen til noget. Danmark mødte officieii frem, og området
kan den dag i dag besøges. På området findes i dag Louis Armstrong Stadium og Billie
Jean King Tennis Centre, og det var her Caroline Wozniackifor nytig næsten vandt US
Open....Store dele af området er idag almindelig park og eneste minde om verdensuds{il-
lingerne er for så vidt de lidt sære førkrigs-optimistiske vejnavne.

Hvad der egenttig blev af det danske kolonihavehus vides vist ikke" Efter Karins død fik
Alma en pris af Det Danske Kolonilrave'forbund, men efier en opringning til deirne stadigt
eksisterende organisation, står ieg stadig lidt på bar bund. De arnerikanske kilder fortaeiier
at planen vist endte med at der kom nogle kolonihaver på Staten lsland. Men jeg har ikke
fr rnr{ol Irilr{ar dar halzræf}ar rlo*rul rvvt !\tivvt, uv, gvtltwrlvl vvti

Men de store mænd og det nationale greb i alle tilfælde søstrene. Det gjorde det med et
ord af Karin Michaålis på "Landsmandsskabets Vegne".

Lidt graven i amerikanske arkiver vilformodentlig kunne tørefrem titat detaljerrre iden
danske deltagelse iVerdensudstillingen kom frem i lyset. Ei eller andet sted må man kun*
ne finde den dansksprogede avis, som Almas ægtefaelle Joost Dahlerup var redaktør tor
geflnem mange år. Avisen hed "Nordtyset" og var så vidt ieg har kunnet snuse mig frem til
en st+r'*yavis med hang tii dannelse og moderat snobberi. Lidt i modsætning til den mest
udbredte dansksprogecie avis i USA - "8ien" - der rnere havde sine læsere blandt da*ske
bønder på de store sletter.

Men guldet komrner altså ikke kravlende af sig selv. Heller ikke på nettet. Kig godt på bit-
ledet af Karin Michaåiis og de 3 andre. Søger man på ordet "Karin Michaålis" dukker bille-
det ikke op. Heller ikke selv om det er skrevet med blyant på bagsiden. Men har rnan først
fundet billedet kan man "vende det om" og se at det altså er Karln Michaålis {med AIma på
sin venstre hånd). Man skal med andre ord vide, at KM var på denne udstilling og så søge
på "Denrnari(" og håbe på det bedste. I øvrigt tror jeg ikke at dei omtatte billede var bievet
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tæc*, flevde dd Sd<e være{ fsr Mm" AsLen @ hun udgør i søgr*mgsnræsstg hertseand* et
Ht s*lvstæ*ldigt pr*trerr*" Heå h**n kan være 3 forskellige perssler, fordi den rlge Mr.
&såur §#emde fø@ se cdffir&æ * dest tuffitusdtg# r#*. ø§e. &ts**æt ermdm d# daw
ske ffag er i øvrigt Jacob Å- Riis

tffiøm d# er moget r§Tere eæd be*ægpemde at æ@!de rned &rrme ærå*ke§ i e#erbeærM!*nåræis-
fasen- Pludselig går det op for rnig, hvor fantastisk rneget internefret betyder. Ikke alene
se&tse kiåe{?}eåtet,-rrsffi} deåfanåastisk* i{?dt}s&d, derfy}dæ ps deå Tag r*u §sget så enkeit
som det kolsnihavehus, som jeg vidste, havde et eller andet med KM atgøte, Jeg så en

SanS for mange år sidem d særd&s dårfi*g,t b!§bde ef dd p* ffi" e'#sn !æ haxrde itd{e be-
høvet *t være i Nenr Yark fcr at finde det. NYFL tNew Yark Public t-ib.) har tået den faæta'
S*ske *Se æå æsæ f.x sær#fftp præsefes fra \d*r#nwdsl*åiingen pa metffi- MIar åher
btotal&ivetvia m*tet, skriversøgeordet'8anrnartf, W sp pryperseiberyt§ atbiliederra*d
Krowps&rts Frder*k påtaterst**en ry etfa§ltastisk bitMe af den nævnåe åønde mediord-
bær.

.§eg refste matrlr*ftry§s kke ti§ &fismr Yor§< f&r aå flffide ffd 8f ffiryæt orrl Kasif,i trffiådtfiC§ffi. ffiet faMt
sig bare underveis, Jeg tog naturtigvis til New York for at se Ground Zer*, l-enno*s evige

*æærmæ*<er i Cemår',a§ Far$q, §t§ærd§ h@eæ§deå, dæt farååæ§**e M
museufiI i Shina Totrnr eg opkemste* af scciafi bai§byggeri i Flarteet. Ae fle§te afrener
bmry*eleg på at ke Ft$arE Spx§ngre nW biogrsfi s*Tr Fffir* S- æL$* {der i ø\rr§gt tsarvis§e
lighedspunkter wred Karin M) ry hengive rn§ til mitr fsretuut<ne fedebeskæffiige$se - §æs-

n*mg *f lek*k aviser- k&er rrc** sågfor at *æe eg fcrsta tæb Nmrs Yærk Tim*s §#rle}*S§-
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udgave, bliver det let hen ad onsdag før man holder op med at føle sig direkte dum. Og på
det tidspunkt ligger der så hele tre aviser og ser anklagende på en fra bunken...

HUSE OG LEJLIGHEDER I NEW YORK.

Alrna og Joost Dahlerup boede fc;'skellige steder iforstaden New Rochelle frem tll or*kring
1937, hvor parret flyttede til Manhattan.

Man kan danne sig et nogenlunde overblik over deres forskellige adresser ved at tage
samtlige oplysninger fra Blå Bog. Her kan man følge både Alrna og Joost frem til de dør i

henholdsvis 19S9 og 1944.

Jeg tror jeg har været samtlige relevante adresser igennem og snakket med den lokale
dørmand eller nogle med kendskab til stedet. Og med nogen sikkerhed tør jeg godt slå
fast at samtlige huse er endt i slum og forfald - og er derfor endt med i en eller anden form
for byfornyelse. ivled undtageise af ei hus. 205, Vt'est 57. Streei. Denne bygning, kai-
det "The Osbome Apartments", er blevet fredet og står temmelig uaendret den dag i dag.
lfølge Blå Bog boede Joost der frem til sin død, og Alma blev boende der frem til 1A7.
Ægt*parret flyttede formodentlig ind i 1937" Flere tjek af kiidemateriale siger mig at dette
også var et sted Karin Michaelis kom en del.

Er nnan turist i New York er stedet meget let af finde: et par gader "!'!ed" fra den sydlige
ende af Central Park.

igq
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F!ffi-.*,i*:@#d&.:1=:;a:j4.. * .! d++i,+r E:i.;:" t:..! ;ir s..aiå.*., - ts:.

EFTERSKRIFT: DE LøSE ENDER I NEW YORK...

Ferier er at finde huse ingen har brug for at vide noget om" Ferie er på en måde også at
erfare. at man i mindre og mindre omfang overhovedet behøver at rejse: langt det meste
kan ma* nemiig finde via rreåtet. Det er jo bare at åbr-re for Google Street-viet'u og iast€
adressen på "The Osborne" ind - og på et splitsekund kan man se hele denne fantastiske
bygning. Så i stedet bruger jeg 2 billeder af nogle skitte. Dem kan man trods ah endnu ikke
7CIorne sig ind på.

Måske blev jeg ikke sa meget klogere på Karin Michaålis på cienne tur. Men en gang, hvor
jeg får tid, viljeg alligevel prøve at finde slutningen på historien om kolonihavehuset. Der
findes med sikkerhed et arkiv indeholdende den afsluttende forklaring. Jeg fandt det ikke i

denne omEang. Viflgtede irid fra lati*c-forstæderne ti! Chelsea Hotelfcr at prøve at leve
blandt de døde skribenter, de delvist levende rnyter og det evige håb om at skabe bare en
enkelt sætning af betydning. Og tro mig: det kan man sagrtens få en uge til at gå med!
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