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Debatten i Politivennen Henrik Hertz Hent PDF At læse en vaudeville er vildt!
"Politivennen" er den tids Facebook.

”I denne vinter ligger mellem isbunkerne halm, aske, fejeskarn og på et par steder menneskelige
ekskrementer. … Man skulle tro, denne gade havde privilegium på svineri, ikke adel.”

Det er en beskrivelse af Adelgade, som en af byens borgere her kommer med i Politivennen i 1845.
Politivennen er et københavnsk ugeblad, der udkom i årene 1798 til 1846 og rummer kommentarer og klager
fra det voksende borgerskab over den uorden, der hersker i det københavnske byrum. Det kan som her være
klager over uhumske forhold i gader og stræder, eller det kan være klager over stinkende rendestene, dårlig
brolægning og gadebelysning. Det kan også være klager over omkringfarende hunde, der skræmmer børn og

voksne, nærgående prostituerede og frække drenge, der generer byens borgere.
Lettere omformet til nutidig skrive/stavemåde.
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