
Sidste år var Søren Poder aktu-
el med den anmelderroste
ungdomsroman ’På røven
gennem natten’, og nu er den
aarhusianske forfatter klar
med en roman for voksne med
titlen ’Undergang’.

I ’Undergang’ lader Søren
Poder coronapandemien dan-
ne ramme for historien om et
ægtepar, der bliver adskilt,
mens virussen muterer til en
mere aggressiv og dødbrin-
gende variant. Det er nu op til
hovedpersonen, Niels, at finde
sin hustru i et forandret Aar-
hus ramt af frygt og undtagel-
sestilstand. 

Omdrejningspunktet i ’Un-

dergang’ er hovedpersonens
isolation og sårbarhed, og ro-
manen sætter blandt andet fo-
kus på de valg, der former vo-
res tilværelse. Men i skyggen af
coronapandemien bliver der
også stillet skarpt på medmen-
neskelighed og samfundssind,
hamstring og regelbrud, mens
romanen rejser spørgsmålet
om, hvor meget eller lidt der
skal til, før folk vender ryggen
til hinanden og fællesskabet?
Før samfundets institutioner
reelt bryder sammen? 

En realistisk fortælling 
Søren Poder er født og opvok-
set på Djursland, men bor i
dag i Hasselager, hvorfra han
skriver sine bøger. Derfor har
han også givet hovedperso-
nerne i sin nye roman bopæl i
et rækkehus i netop Hassel-
ager. 

»På grund af plottet skulle
de helst bo i Aarhus og på den
måde være forholdsvist tæt på
sygehuset. Derfor var det op-
lagt at placere dem her i Has-
selager, hvor jeg kender områ-
det ud og ind. Men uden at rø-

be for meget, kan jeg godt si-
ge, at handlingen bevæger sig
fra Hasselager over Ormslev
og Brabrand Sø og forbi Bazar
Vest mod Skejby Sygehus,« for-
tæller Søren Poder i en presse-
meddelelse. 

Og selvom bogens hoved-
personer deler lokalområde
med Søren Poder, så er deres
omstændigheder på alle an-
dre områder helt anderledes
end forfatterens, ikke mindst
på grund af deres status som
pensionister. 

»Jeg er selv 46 år og har tid-
ligere skrevet ungdomsroma-
ner, så for mig har det været en
ny og meget spændende ud-
fordring at skrive om 75-årige
hovedpersoner. Min ambition
har været at gøre ’Undergang’
til en realistisk fortælling trods
det barske tema, og jeg har
gjort mig mange tanker om
pandemien, samfundssind, al-
derdom og livsvalg,« siger for-
fatteren. 

’Undergang’ udkommer
torsdag 3. juni på Forlaget
Brændpunkt.

gs

Aarhus og corona danner
ramme om ny roman
Den lokale forfatter
Søren Poder er klar
med en voksenro-
man, der udspiller
sig i Aarhus ramt af
coronafrygt og und-
tagelsestilstand

Søren Poder udkommer 3. juni med romanen 'Undergang'. Han er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole i Aarhus samt cand.mag. i journalistik og kommunikation fra Aarhus Universitet. Prfoto
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Takket være et rigtig godt sam-
arbejde med socialforvaltnin-
gen i Aarhus Kommune, har
Kirkens Korshær nu åbnet dø-
rene til en helt ny varmestue
på Godsbanen. Det fortæller

Kirkens Korshær i en presse-
meddelelse, hvor de også med-
deler, at varmestuen er flyttet
fra Nørre Allé 25, i centrum af
Aarhus, til helt nye lokaler på
Godsbanen ved den grønne ki-
le.

Højt til loftet
»Vi er meget taknemmelige
for at kunne give brugerne af
vores varmestue et helt nyt
sted, hvor der er højt til loftet
og store lyse rum. På Godsba-
nen har vi fået mange flere
kvadratmeter at være på og

adgang til et stort udeareal
med en fantastisk træterras-
se,« fortæller Per Meldgaard
Andersen, leder af Spor 7. Han
fortsætter:

»På varmestuen tilbyder
Kirkens Korshær et varmt mål-
tid mad, et bad og rent tøj - ba-
sale behov som er livsnødven-
dige. Men vigtigst af alt møder
vi mennesker i øjenhøjde, vi er
HJEM, i alle ordets betydnin-
ger, for dem der ikke har andre
steder at gå hen.«

Den nye varmestue blev
indviet 12. maj. gs

Ny varmestue åbner i Aarhus
Åbning af ny var-
mestue for byens
socialt udsatte og
hjemløse på Gods-
banen i Aarhus.

Kirkens Korshær har 12. maj holdt åbningsreception af den nye varmestue, Spor 7.

En ny pulje på en million kro-
ner skal sikre, at flere kommer
ud og er aktive i byen og natur-
en. Interessen for udendørs
aktiviteter er stor, og aarhusia-
nerne er fulde af ideer til flere
udendørs mødesteder og akti-
viteter. På hjemmesiden aar-
husmangleroutdoor.dk er de
kommet med flere end 230
forslag.

»Der er en kæmpe interesse
for at komme ud. Coronaned-
lukningen har fået flere til at
gå en tur eller være aktive i na-
turen eller deres nærområde.
Det gælder også mig selv og
min egen familie. Vi har i den
grad sat pris på at komme ud.
Den trend skal vi fastholde og

udvikle yderligere. Jeg er der-
for glad for, at vi nu kontant
kan bakke op om arbejdet
med den nye outdoorstrategi,
så vi kan få flere til at være akti-
ve,« siger rådmand for Kultur
og Borgerservice Rabih Azad-
Ahmad i en pressemeddelelse.

Det er to rådmænd Bünya-
min Simsek fra Teknik og Miljø

samt Rabih Azad-Ahmad fra
Kultur og Borgerservice, som
står bag puljen, der skal bakke
op om arbejdet med Aarhus
Kommunes første outdoor-
strategi.

Målet med outdoorstrategi-
en er at udvikle rammer for fle-
re udendørs aktiviteter og nye
mødesteder. Alle borgere i
Aarhus Kommune kan kom-
me med forslag til, hvilke out-
door-faciliteter der mangler
på aarhusmangleroutdoor.dk.

Tirsdag aften blev der af-
holdt et borgermøde på Gods-
banearealet med fokus på out-
door, og det endelige forslag
til en ny outdoorstrategi for-
ventes at være klar omkring
sommerferien. gs

En million kroner til flere
udendørs oplevelser
Flere aarhusianere
skal være aktive og
mødes udendørs.
Det mener de to
rådmænd Bünya-
min Simsek og Ra-
bih Azad-Ahmad,
der har afsat en
million kroner til at
afprøve forskellige
outdoor-tiltag.

Vi er blevet gode til at bruge naturen under coronanedlukningen, og den
trend ønsker de to rådmænd fortsætter. Foto: Peter Hove Olesen / Politiken

Vi har i den grad
sat pris på at kom-
me ud. Den trend
skal vi fastholde og
udvikle yderligere.

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for
Kultur og Borgerservice

Aarhus Byråd har netop beslut-
tet at indgå en betinget købsaf-
tale med Prime Office om to
byggefelter på den indre del af
Aarhus Ø efter en offentlig ud-
budsrunde. 

Det oplyser ejendomsselska-
bet selv i en pressemeddelelse.

De to byggefelter ligger pla-
ceret mellem Kystvejen og Bern-
hardt Jensens Boulevard ved
indgangen til Aarhus Ø og giver
mulighed for for at Prime Office
kan bygge boliger på et areal på
samlet set 29.000 kvadratmeter.

300 lejeboliger
I pressemeddelelsen oplyser
Prime Office, at selskabet vil
bygge omkring 300 lejeboliger,
som henvender sig til borgere
med gennemsnitsindkomster.
Mere end 30 procent af boliger-
ne bygges desuden, så de passer
til familier. 

Byggeriet får ifølge en pres-
semeddelelse fra Aarhus Kom-
mune samme karréstruktur
som de omkringliggende bolig-
områder på eksempelvis Trøj-
borg og i Ø-gadekvarteret.

Teknik og Miljø i Aarhus
Kommune skal nu i gang med
at udarbejde en lokalplan, før
byggeriet kan gå i gang, hvilket

ifølge pressemeddelelsen for-
ventes at tage omkring to år. 

Mere grønt på Aarhus Ø
Teknik og Miljø oplyser des-
uden, at salget indbringer væ-
sentligt mere end forventet, og
derfor har rådmand Bünyamin
Simsek (V) ønsket at øremærke
de ekstra midler til mere grønt i
bydelen, hvilket har fået politisk
tilslutning i byrådet.

»Jeg er glad for, at jeg har fået
byrådets opbakning til, at pro-
venuet bliver brugt på at gøre
byen grønnere. Aarhus Ø er vo-
res visitkort fra vandsiden, og
det giver rigtig god mening, at
området får flere grønne oaser
til beboere og besøgende. Det
underbygger også den udvik-
lingsplan, som vi sammen med
borgerne har lagt for Indre Aar-

hus Ø,« siger Bünyamin Simsek
i pressemeddelelsen.

Puljen bliver på et større to-
cifret millionbeløb, som skal gå
til at lave en grønnere og mere
rekreativ bydel. jwh

Nyt byggeri på Aarhus Ø
Aarhus Byråd har
godkendt et salg af
to byggefelter til nyt
boligbyggeri.

Det nye boligbyggeri kommer til at ligge ved indgangen til Aarhus Ø. Illu-
stration: Prime Office.

Aarhus Ø er vo-
res visitkort fra
vandsiden, og det gi-
ver rigtig god me-
ning, at området får
flere grønne oaser til
beboere og besøgen-
de.
Bünyamin Simsek (V), rådmand for

Teknik og Miljø


