5

Torsdag 16. april 2015

709614 392741

vEJRET I DAG

7°-12°

533 922

T e l e f o n 33 48 05 00 | A b o n n e m e n t 33 48 05 05

00016

Nogen sol, men også
mulighed for lokale
byger. Jævn til hård vind
fra vest og nordvest.

Denne side er redigeret af Helle Sahl Madsen

En levende butik fra da oldefar var ung

dagens flue

Herolds Varehus på Amager står, som da det blev skabt i 1923. Forretningen bugner af spøg, skæmt og legetøj
i alle afskygninger og tilbyder et unikt glimt tilbage i tiden. Tiderne er dog ikke, hvad de har været
Af Isabel Fluxá Rosado
bagsiden@k.dk

At træde ind i Herolds Varehus er som at besøge Aladdins hule. Her består skattene dog ikke af guld og juveler, men af en skønsom og
overvældende blanding af
spøg og skæmt-artikler, festdekorationer, farvestrålende
rispapirlamper, folde udguirlander, sangskjulere, kort
og papirvarer, fordums plakater og ugeblade, figurer af
religiøse ikoner, nuttede påskekyllinger på skateboard,
gæve kravlenisser, hønseringe og ikke mindst hyldevis af
finurligt legetøj. En hel del er
fra gamle dage. Intet er brugt
før. Folk kommer hele vejen
fra Amerika til Amager for at
besøge butikken fra fortiden,
som er spækket med sjov og
skæg, rædsler og ragelse,
bras og ballade.
”Når folk skal bruge en nissehue om sommeren, finder
de den her. Det er jul og påske hele året. Vi har ikke sæson på varerne,” siger Connie
Hansen, der bestyrer butikken på niende år.
Sortimentet skifter hun lidt
ud løbende, men tre topsællerter skal altid være på hylderne:
”Pruttepuder, stinkbomber
og håndbuzzere – det skal vi
have. Børn og voksne bliver
ved med at synes, det er
sjovt,” fortæller Connie Hansen.
Imellem bunkerne af billige
plasticdimser er der skam også guld at finde. Træbiler og
snurretoppe fra dengang
oldefar var barn. Ja, selv Lego
Museet har fundet klenodier
her.
Ting og sager kæmper om
pladsen på de samme gamle
hylder og butiksdiske. Her er
varer helt tilbage fra butikkens åbning i 1923, og det hele er indrettet som dengang.
Lageret er fyldt op af kasser
med bunker af sager, nogle
helt tilbage fra 1930’erne,
1940’erne og 1950’erne.

Sol og måne
Solen går ned klokken 20.15. Den
står op i morgen klokken 06.03.
Dagens længde er tiltaget med 7
timer og 19 minutter siden
solhverv. Alle klokkeslæt er i
København. Det er årets 106. dag.
Månen står op klokken 05.09 og
går ned klokken 17.12. Døgnets
middeltemperatur er 6,3 grader i
Karup og 6,1 grad i Kastrup.
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Sådan løses sudoku
Alle de tomme felter udfyldes med tal fra 1 til 9, sådan at hver
vandret række og lodret kolonne indeholder alle tal fra 1 til 9.
Samtidig skal hver af de ni bokse på 3x3 felter også indeholde alle
tal fra 1 til 9. Løsningen på dagens sudoku findes nederst på side
9.

Varehuset blev oprindelig åbnet i 1896 i Dybbølsgade på
Vesterbro i København af
Henry Herold, inden det rykkede til Øresundsvej på Amager i 1923. Henry Herold rejste
rundt i Europa og købte ind
som grossist og producent.
Han var gammel naver og besøgte de gårde, han havde arbejdet på om vinteren, og
købte legetøj og meget andet.
I 1943 overtog hans søn Stanley Herold, som fortsatte disse rejser og indkøb indtil
1960, hvor forretningen primært overgik til detailhandel.
Lagrene blev fyldt op i de
tre årtier, de rejste Europa
tyndt, og den dag i dag er der
uåbnede kasser fra dengang.
Så snart der er plads på hylderne, henter Connie Hansen
en ny kasse, pakker alt ud,
sætter det på hylderne og husker præcis, hvor tingene er.
Det er bare at spørge.

STEEN & STOFFER

1636: Københavns Universitet får eneret på at udarbejde og
forhandle almanakker.
1940: Britiske tropper besætter Færøerne.
1945: Den første hvide bus fra Svensk Røde Kors ankommer til
Padborg med 423 jøder fra kz-lejren Theresienstadt.

FREDDIE

DAGEN historisk set

HUNDEN

”Er vandet ikke meget varmt i dag?”
”Jo – men en gang imellem går jeg op og køler mig af!”

0 I Herolds Varehus er der varer helt tilbage fra butikkens åbning i 1923. Connie Hansen er fjerde generation, der driver butikken. – Alle fotos: Isabel Fluxá Rosado.

0 I dag er der også mennesker, som kommer ind i butikken for at
fortælle Connie Hansen, at de synes, butikken er grim, og at hun
bør se at få den lukket.

0 Helle Virkner optræder som
revolverdame på et gammelt
Billed-Blad, der er til salg.

0 Religiøse figurer og billeder er sammen med påskepynt,
julepynt og snurretoppe bare nogle af de ting, der kan købes i
Herolds Varehus.

Når folk spørger, hvad Connie selv synes er sjovest, er
svaret altid det samme:
”Det er kunderne.”
Klientellet består af alt fra
stamkunder, der har købt
knaldperler hvert år, siden de
var små uregerlige drenge, til
filmselskaberne, Danmarks
Radio og Det Kongelige Teater, der skal bruge rekvisitter
fra en bestemt periode. En
tinsoldat, Billed-Bladet med
en purung Helle Virkner eller
en Richs-plakat. Der er især
meget at hente fra 1940’erne,
og mange af de ting, der var
at se i Mads Skjerns varehus i
”Matador”, blev i sin tid hentet fra Herolds. I filmen
”Hvidsten Gruppen” ser man
også ting herfra, og satireprogrammet ”Rytteriet” har optaget scener i selve butikken.
”Nogle kommer bare for at
kigge og bruger det mest som
et museum. Tit har de børn
med, og så må de ofte ikke
engang købe noget. De er her
kun for at kigge, så de kan se,
hvor forældre og bedstefor-

ste, der får lov til at købe på
klods, hvis de skal bruge en
lille gave. Du kan altid regne
med, at de kommer tilbage
for at betale, om det så drejer
sig om to kroner,” konstaterer hun. Connie Hansen er
gift med Jean, sønnen til
Stanley Herolds nevø, og er
således fjerde generation, der
driver den berømte butik, der
har haft besøg af turister helt
fra Sydney. Men den er også
berygtet fra dengang, da
Stanley og hans hustru, Else,
drev butikken.
”Stanley var en rigtig spasmager med høj cigarføring.
Dengang solgte vi fyrværkeri,
og så stod han tit og rodede
nede i krudtkassen med den
tændte cigar. At huset ligger
her endnu, er faktisk utroligt.
Dengang fik man nogle kanonslag, der ville noget. En
gang imellem kom politiet
forbi, og så fik han bøder, når
det bragede for højt.”

overtog Herolds Varehus.
Salget er styrtdukket i de
senere år. De fleste leverandører er lukkede, og de resterende kræver storindkøb, når
der skal fyldes op med spøg
og skæmt.
Parkeringspladser er fjernet fra gaden, og folk finder
selv deres festsange på nettet. Festudklædning er overtaget af andre forhandlere, så
Herolds nøjes med at sælge
tilbehør og nogle få dragter.
Desuden har fyrværkeriloven
gjort sit til at bringe salget
ned, selvom der stadig er fut i
knaldperlerne. Connie Hansen er ikke i tvivl: ”Det var
sjovest at være her, lige da vi
overtog, siden er det gået
nedad.”
Naboskabet med de andre
butikker er heller ikke, hvad
det har været.
”Vi lavede altid fis med hinanden og holdt øje med hinandens butikker. Sådan er
det ikke længere.”
I dag kommer der folk ind
fra gaden, som ikke vil se på

ældre købte som børn. Andre
suser bare ind og ved lige,
hvad de vil have.”
Enhver voksen, der kigger
sig omkring i butikken, kan
falde i staver over ting, der
vækker minder fra barndommen. Ofte kommer der også
grupper med demente fra
plejehjem på besøg.
”De finder ting til erindringskasserne. De lyser helt
op, når de ser noget, som de
kan huske,” fortæller Connie
Hansen.
Der har været en del tyverier og røverier i butikken. Connie Hansen har gået til selvforsvar og har reageret hurtigt i flere situationer. Og så
har hun sin hund, der vogter
over kasseapparatet bag disken.
”Når de ser hunden, får de
hurtigt fingrene væk fra kassen. De unge er hurtige at få
gennet ud, men det er faktisk
mest ældre mennesker, der
stjæler. Til gengæld sørger
hjemløse og alkoholikere altid for at betale. De er de ene-

Tiderne har ændret sig, siden
Connie og hendes mand

varer, men derimod fortælle
Connie Hansen, at de synes,
butikken er grim, og at hun
bør se at få den lukket, så
kvarteret kan blive pænt,
harmonisk og moderne.
Men trods kriser og en
modstand, der kun er blevet
hårdere i de senere år, og det
faktum, at ingen af parrets
seks børn er interesserede i at
overtage butikken på sigt, så
nægter Herolds at dreje nøglen om.
”Det har hjulpet, at vi nu
også har en hjemmeside med
nethandel. Det er der, vi henter omsætningen. Men butikken skal bestå, og det hele
skal fortsætte med at stå,
som det altid har gjort. Det er
vigtigt,” understreger Connie
Hansen.
Hun er hele tiden på udkig
efter nye, spændende varer,
der er oppe i tiden, og har
netop indkøbt et par flotte,
dyre sæbekassebiler til børn.
”Vi giver ikke op. Vi er stædige, og vi prøver at forny
os.”

Uventet opbakning til Taxichauffør tog
Hillary Clinton
kæledyr i pant
Hillary Clintons fanside
på Facebook har en noget
overraskende fanskare, skriver Vocativ. Mindst syv procent af Clintons Facebookfans har anført Bagdad som
deres hjemby. Det er en større
procentdel fans end i andre
af verdens byer og amerikanske stater. Clinton anses af
mange som værende foretrukket af liberale, men faktisk er de fleste af hendes
fans fra Irak og den sydlige
del af USA. En af hendes største fanskarer findes i Texas
– en stat der eller har ry for at
være konservativ.

Da en kvinde ikke kunne
betale for sin taxatur, valgte
taxachaufføren at tage hendes hund i pant, skriver TT.
Nu har kvinden politianmeldt taxachaufføren, og
chaufføren har anmeldt hende for svig. Kvinden, i 20-årsalderen, tog taxaen fra Arlanda mod Jönköping. Ved ankomsten viste det sig, at hun
ikke kunne betale, og chaufføren besluttede altså at tage
hendes hund i pant. Dernæst
bragte taxachaufføren hunden til en politistation, hvor
han også politianmeldte
kvinden.
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