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NY TVANGSAUKTION
Skovkjærs-Åsen 16, 3210  Vejby

Højeste bud ved 1. auktion kr. 610.000,00

Mandag den 7. juni 2010 kl. 10.15, afholdes i Retten 
i Helsingør, Mødelokale 10, Prøvestensvej 50, 3000 
Helsingør, ny auktion over ejendommen matr.nr. 2 DN 
Hesselbjerg by, Blistrup, beliggende Skovkjærs-Åsen 
16, 3210  Vejby, af areal ifølge tingbogen 1.277 m2, heraf 
vej 0 m2, kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2007 kr. 
1.350.000,00, heraf grundværdi kr. 495.400,00. 
Iflg. BBR-meddelelse sommerhus opført i 1976. Yder-
vægge med træbeklædning og tagdækning af cement-
sten. Bebygget areal ifølge BBR-meddelelse 60 m2 og 
boligareal 58 m2. Ifølge BBR-meddelelse 3 værelser, 
køkken, badeværelser og 1 toilet. El-varme og bræn-
deovn. 
Ejendommen er kun besigtiget udefra. Sommerhus 
med træbeklædning og cementtagsten. I ejendommen 
er der brændeovn. Ejendommen har termoruder. Ejen-
dommen fremstår udvendig i god stand. Endvidere et 
skur på ejendommen.
Auktionen er begæret af DRACHMANN ADVOKATER 
I/S, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør, på vegne en pant 
og udlægshaver. Nærmere oplysninger om ejendom-
men kan ske ved henvendelse til DRACHMANN AD-
VOKATER I/S, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 
21 01 80. 
Auktionsvilkår og salgsopstilling ligger til eftersyn i 
Retten i Helsingør, Prøvestensvej 50, 3000 Helsingør, 
samt hos ovennævnte advokat. Salgsopstilling kan re-
kvireres ved fremsendelse af svarkuvert frankeret med 
kr. 38,50, med henvisning til j.nr. 740 1343/tp. Salgsop-
stilling kan hentes gratis på www.tvangsauktioner.dk.

DRACHMANN ADVOKATER
v/advokat Morten Hansen-Nord

Ejendomssalg

»Humanitært 
arbejde skal ikke 
altid bøje sig for 
reglerne«, lyder 
det undervejs i Det 
Kgl. Teaters nye 
kammeropera om 
ventetiden i Sand-
holm-lejren.

Gode kræfter – læs: fonde 
– har gjort det muligt for 
Det Kgl. Teater at bestille 
et værk om den »bureau-
kratiske parantes«, som 
Sandholm er blevet i hele 
det danske integrations-sy-
stem. Asylansøgere må den 
vej forbi, medens Danmark 
tager stilling til, om der er 
grund til at give opholdstil-
ladelse.

Hele den mekanisme er 
baggrund for historien om 
to Røde Kors-medarbej-
dere, én politibetjent og 
tre asylansøgere i operaen 
»Waiting i Nowhere«, skre-
vet af en bosnisk kompo-
nist og en chilensk libret-
tist, der begge har fået sta-
tus som danskere, og som i 
programmet overbevisende 

forklarer deres bevæggrun-
de. Elina Hadziselimovic 
ventede i begyndelsen af 
1990’erne otte måneder i 
Sandholm, og Rubén Palma 
har arbejdet på stedet, så 
de har billeder og indtryk 
nok fra asylcentret, som er 
et af nåleøjerne i det dan-
ske modtagesystem.

Tekstforfatteren kalder 
Sandholm for »modsætnin-
gernes sted« og tror, lejren 
må være »Danmarks hår-
deste arbejdsplads«. Han 
fortæller da også ganske 
usentimentalt om natte-
vagterne, der møder ind og 
straks får et problem: En 
asylansøger mener at have 
set en voldtægt. Centerle-
deren er med på en telefon, 
politiet møder op, og den 
ophidsede asylansøger, der 
har sat det hele i gang, fa-
rer rundt til forskrækkelse 
for de to, der er set hånd i 
hånd i tæt fortrolighed. 
Hun, Larisa, venter fortsat 
på afgørelse af sin sag, han, 
Abdon, har fået afslag på 
opholdstilladelsen og øn-
sker bare at se hende end-
nu engang, inden han må 
fl ygte videre. Flygter hun 
med ham? 

Kammeroperaen opridser 
en vedkommende situation 
og appellerer til, at men-
neskelige hensyn går forud 
for paragrafferne. Det sker 
også undervejs i forløbet, 
og publikum kan så altså 
ånde lettet op over, at na-
tionen har både regler og 
følelser.

Resten fortælles i opera-
en, som virker ved sit nær-
vær i Skuespilhuset, hvor 
Lille Scene er indrettet til 
spilleplads med kun 100 

tilhørere ad gangen. Lige 
for deres fødder bevæger de 
seks sangere sig effektfuldt 
nær i Christoffer Berdals 
udmærkede instruktion, 
og på en forhøjning sidder 
musikerne med ryggen 
til – cello, klarinet, harpe 
og slagtøj, et meget velbe-
regnet instrumentarium 
med talrige klangfarver og 
indbyrdes netop så karak-
terfremmede, at ensemblet 
alene minder om asylansø-
gere: Vidt forskellige stem-
mer med et fælles håb om 
sameksistens. Tonespro-
get er udsøgt fortællende 
uden smægtende arier og 
den slags, for på gulvet er 
der ikke tid til romantiske 
fristunder. Her handler 
det om problemløsninger. 
Ugideligheden og jalousien 
taber.

Anna Rydberg er fortæl-
lingens renhjertede midt-
punkt som Larisa med 
Michael Kristensen som 
hendes oprigtige kæreste, 
og de står sig smukt overfor 
det rutineret velsyngende 
vagthold, Elisabeth Hal-
ling og Sten Byriel. Jens 
Bruno Hansen er med stor 
udtryksevne den misunde-
lige medansøger Graco, og 
Johanne Beck har godt fat i 
den nøgterne betjents rolle.

»Venten i Ingenmands-
land« kunne titlen vel lyde 
i oversættelse. Den er ikke 
for optimistisk, for der er 
trådhegn, lygter og hunde-
glam omkring de personer, 
der er indblandet i fortæl-
lingen. Den må til gengæld 
tages for pålydende som et 
virkelighedstro eksempel 
på usikkerheden i mødet 
med Danmark og indledes 

da også med videobilleder 
fra Sandholm, nationens 
gule samvittighed. Fore-
stillingen er tæt og ikke så-
dan lige til at ryste af sig. 

»Waiting in Nowhere« af 
Edina Hadziselimovic og 
Rubén Palma, iscenesat af 
Christoffer Berdal, dirige-
ret af Jesper Nordin (Det 
Kgl. Teater, Skuespilhu-
sets Lille Scene – varighed: 
Knapt 1 time. Opføres til 
den 7. juni)

Nationens gule              
samvittighed

Anna Rydberg og Michael 
Kristensen som det skræmte 

asylansøgerpar og Elisabeth 
Halling som den ene af nattte-

vagterne i Sandholm-operaen.                                
Foto: Thomas Petri
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Af Knud Cornelius

I weekenden strøm-
mede kunstnere 
fra hele Sjælland 
Borup til Kultur-
hus for at øve, og 
konkurrere på 
deres færdigheder i 
croquis.

af Jens Villemoes 

SJÆLLAND: Croquis-fe-
stivallen er efterhånden 
blevet lidt af en tradition i 
Borup.

Festivalen, der blev af-
holdt lørdag og søndag, blev 
igen et år et tilløbsstykke 
med omkring 80 deltagere. 
Flere af kunstnere var ta-
get langvejs fra for at øve 
deres færdigheder på de 
fi re nøgenmodeller. Cro-
quis er en tegnestil, hvor 
kunstneren på få minut-
ter skal tegne en skitse af 

en levende person. Efter 
et afmålt tidsrum skifter 
modellen positur, og kunst-
neren begynder forfra. Di-
sciplinen er er både kunst 
og håndværk, forklarer 
Steffen Bøggild, der var én 
af de to censorer tilknyttet 
festivalen.

- Jeg har selv lavet rigtig 
mange anatomisk korrekte 
tegninger, der var aldeles 
kunstnerisk uinteressante. 
Som al andet kunst er det 
90 procent håndværk og 
10 procent inspiration. Du 
kan sammenligne det med 
klaverspil. Du kan øve et 
stykke af Chopin, men først 
når du mestrer det, kan du 
begynde at fortolke det, si-
ger Steffen Bøggild.

Dermed er var det også en 
vanskelig opgave at bedøm-
me deltagernes tegninger, 
men Borup Kunstforening 
valgte helt bevidst at til-
knytte to censorer til festi-
valen. 

- Det ligger helt fast. Vi 
vil allesammen gerne eva-
lueres, og censuren er vig-
tig. Festivalen er også et 

godt sted for kunstnere at 
netværke og spejle sig i hin-
anden, siger arrangøren 
Claus Seyffart.

For Borup er festivalen 
også et kulturelt fyrtårn og 
lokomotiv, der trækker kul-
tur-interesserede til byen.

- I princippet kunne festi-
valen ligge hvor som helst, 
men vi fi k ideén først, og 
det er med til at generere 
en hel masse kulturelle til-
tag til byen hele året rundt, 
siger Claus Seyffart.

Det var tredje år, at fe-
stivalen blev afholdt, og 
denne gang var der tilknyt-
tet undervisere og oplæg af 
billedkunstnerne Bjørn Ig-
natius Øckenholdt og Ulrik 
Hoff. Arrangørerne forven-
ter, at festivallen vender 
tilbage næste år.

redaktionen@sj-medier.dk
 

Når kunsten er nøgen

Der herskede dyb koncentration 
og tavshed i Borup Kulturhus lør-

dag til årets croquis-festival. 

Croquis er en svær disciplin, der kræver en stor viden om anatomi, gode øjne, hurtighed og en sans for proportioner.  Foto: Kim Rasmussen.

Croquis-modellen 
er både motiv og 
sparringspartner 
for kunstneren, 
og sammen kan 
de skabe et fælles 
udtryk.

Af Jens Villemoes

SJÆLLAND: De fl este vil-
le nok betakke sig for at stå 
nøgen, i en ukomfortabel 
stilling, omringet af stir-
rende mennesker, der af-
tegner din krop i de mindst 
fl aterende detaljer.

Det er ikke desto min-
dre hvad croquis-modellen 
Helle Hermann gør jævn-
ligt, og hun har for længst 
overkommet sin blufærdig-
hed.

- Jeg har den slet ikke 
mere. For mig er croquis en 
anden indgang til selvud-
vikling. At stå model er det 
blot en anden måde at ud-
trykke mig selv i kunsten. 
Kroppen er et billede på 
livet, og den måde vi opfat-
ter den på, er et termome-
ter for kulturen, forklarer 
Helle Hermann.

Hun er fascineret af den 
måde nøgenheden bliver 
opfattet forskelligt, afhæn-
gig af den ramme den bliver 
set i. Nøgenhed på en lidt 
for vovet busplakat skaber 
hidsig debat om pornofi ce-
ring, mens et dokumentar-
program fra en afrikansk 
stamme eller topløs sol-
badning på en strand slet 
ikke bliver kommenteret 
længere. Med croquis-teg-
ningerne forsøger hun at 
fl ytte sine egne og andres 
grænser.

- Jeg ved ikke om det kan 
lade sig gøre, men tænk 
hvis jeg stod model på Køge 
Torv. Så kunne jeg måske 
indirekte blive et forbillede 
for andre. De forbipasse-
rende ville måske tænke, 
at hvis jeg tør vise min sår-
barhed på den måde, så kan 
de også udfordre mine egne 
grænser, og måske købe jeg 
den stribede bluse, de ikke 
turde gå med før, forklarer 
Helle Hermann.

Hun vil meget gerne have 
henvendelser fra kunstne-
re, der har lyst til at prøve 
kræfter med croquis-teg-
ninger. Ring 21 93 27 90 
(hvis du tør)

Min krop er                       
mit lærred

Croquis-modellen Helle Hermann er fascineret af kroppen, og hun er 
for længst overkommet sin blufærdighed.


