Stanken i Staden.
Lørdag den 27. oktober 2012 mødte 21 friske Ben Hurianere op på det yderste
Christianshavn ved ”Det lille gule Hus” for enden af Torvegade. Vejrguderne var med os.
Det skønneste vejr i solen og køligt i skyggen. Christianshavn sydede af liv, og der var
rigtig gang i den på fortovscafeerne langs kanalerne.
Anette havde engageret den meget vidende historiker Nina Søndergård fra Nørdtours til
på en meget levende og engageret måde at føre os fra Christianshavn til Nicolai Plads
under temaet ”Stanken i Staden”. Vi skulle flere hundrede år tilbage til dengang, der
hverken var toiletter, rindende vand, kloakker eller renovation som i dag.

Nina førte os rundt på Christianshavn og gjorde mange små holdt, hvor hun på en meget
entusiastisk måde fortalte om tiden og levemåden.

Lortet blev i starten hældt ud på en plads midt på Christianshavn. Det var først senere, at
man fandt på at transportere lortet over til Amager, som i folkemunde fik navnet Lorteøen.
Stanken må have været ulidelig dengang, og Nina havde medbragt ”Duftprøver”, så vi
kunne fornemme stanken. Det var vigtigt at holde sig gode venner med Lortemanden, så
man fik tømt på ordentlig vis. Man lagde enten en skilling eller måske lidt natmad på
toiletbrættet. Ja! Velbekomme. Nina kunne mange gode historier, og andre i flokken kunne
bidrage undervejs. Fra Christianshavn gik turen videre til Gammel Strand og derfra til
Nicolai Plads, hvor man tidligere havde slagterboder, medens lortevognene kørte forbi.
Meget hygiejnisk! Vi taler slet ikke om, hvad levnedsmiddelkontrollen ville sige.

Jeg kan slet ikke gengive alle de historier, vi fik. Nina skal opleves. Nina kan varmt
anbefales, og vi håber, at der kan arrangeres en anden rundtur med et andet emne med
Nina på et senere tidspunkt.

Efter 1½ times vandring, med mange små stop undervejs, bød klubben på kaffe og dejlig
kage på toppen af posthuset i Købmagergade med den skønneste udsigt over
København. En fin afslutning.
Tak til Anette for at have arrangeret denne pragtfulde dag. En stor succes!
Dorte

