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Denne side er redigeret af Mie Petersen
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DAGENS FLUE

”Er den lille mand virkelig Deres broder?”
”Ja – det vil sige, han er kun min halvbroder!”
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MINI-KRYDSORD Løsningen fi ndes på side 8.

SUDOKU Sværhedsgrad

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 fi ndes nederst på 
side 8.
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S K R I V T I L  BAG S I D E N

3
Send dine idéer og forslag til bagsiden@k.dk eller med post 
til Kristeligt Dagblad, Bagsideredaktionen, Vimmelskaftet 47, 

       1161 København K.

9°-11°
VEJRET I DAG

Tørt og måske lidt sol. 
Let til frisk vind fra øst 
og nordøst.
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DAGEN HISTORISK SET

1793: Frankrigs kong Ludvig XVI’s hustru, Marie Antoinette,
           bliver henrettet i Paris for forræderi.
1946: Klokken 1.11 om natten bliver 10 topnazister henrettet
           ved hængning i Nürnberg.
1964: Kina sprænger sin første atombombe – og kalder det et
           bidrag til verdensfreden.

SOL OG MÅNE

Solen går ned klokken 18.06. Den 
står op i morgen klokken 7.46. Da-
gens længde er aftaget med 7 ti-
mer og 6 minutter siden solhverv. 
Alle klokkeslæt er i København. 
Det er årets 289. dag. Månen står 
op klokken 11.06 og går ned klok-
ken 19.58. Døgnets middeltempe-
ratur er 8,8 grader i Karup og 9,7 
grader i Kastrup.

Hugo Chavez’ fl y 
var en stor oplevelse
AF ISABEL FLUXÁ ROSADO
bagsiden@k.dk

Er der noget mere fascineren-
de end at betragte et passa-
gerfl y, der omtrent vejer det 
samme som 40 elefanter, se 
det løfte sig som en fjer fra 
jorden og søge opad i en let, 
elegant og glidende bevægel-
se? 

For fl yspotterne ved Flyver-
grillen på Amager ved Køben-
havn stopper den fascination 
aldrig. Her er der direkte ud-
syn til start- og landingsba-
nerne i Københavns Luft-
havn. Den berømte grill by-
der på burgere og fritter og et 
lille galleri med billeder af fl y 
gennem tiderne.

De fl este fl yspottere kom-
mer her dagligt, nogle har 
gjort det i 10 år, andre i årtier 
– siden de var børn. Nu er de 
efterlønnere og pensionister. 
Nogle vil kalde dem særlinge 
eller fl ytosser. De er i hvert 
fald tossede med fl y. De har 
deres faste mødested på en 
jordhøj med udsigtspost og 
bænke og de ideelle rammer 
for at notere sig fl ynumrene 
på de i gennemsnit 800 fl y, 
der hver dag lander og letter i 
Kastrup.

For det er det, det handler 
om. At få sat lige de efterhån-
den meget få krydser, der 
mangler, i den specielle log-
bog med oversigter over hvert 
eneste fl ynummer, der er re-
gistreret i verden, og en lille 
boks ved siden af til at sætte 
sit kryds i. Spotterne er ud-
styret med kikkerter, kamera-
er med lange linser og radio-
modtagere i de høje prisklas-

ser. Pressen er de ikke meget 
for at tale med. Kun hvis de 
kan blive kaldt ved fornavn 
eller kaldenavn.

”Vi har haft for mange dår-
lige oplevelser,” siger René. 
Han er kommet her næsten 
hver dag, siden han var 14 år. 
Han er afvisende til at begyn-
de med, men bløder lidt op, 
når man spørger til de bedste 
oplevelser som fl yspotter.

”Det var Hugo Chavez’ fl y 
(nu afdød præsident i Vene-
zuela) under klimatopmødet 
i 2009, en Airbus 319, du ved, 
Venezuelan Government. 
Der fi ndes jo masser 319’ere. 
Det er nummerpladen, det 
handler om,” understreger 
han.

Den eneste kvinde i forsam-
lingen kalder sig Den Sorte 
Enke. Hun er i 50’erne og har 
tidligere arbejdet på Tuborg, 
så det med at være eneste 
kvinde tænker hun ikke så 
meget over. 

”Dér var jeg også ene høne 
i kurven, så det er jeg vant 
til,” griner hun. 

Den Sorte Enke begyndte at 
komme her i 2001. Nu kører 
hun ind fra Greve syd for Kø-
benhavn hver dag året rundt, 
uanset om det er regn, slud, 
sne eller tåge. 

”Vi har stået her i minus 10 
grader. Kulden generer ikke 
mig. Jeg er her fi re-fem timer 
hver dag. Man bliver grebet af 
det. Det må have ligget og ul-
met et eller andet sted. Jeg 
kan bare godt lide at se på fl y-
ene. Men det er også på 
grund af ham den lille stribe-
de klud her, ” siger hun og 

nikker til gruppens maskot, 
katten Misser, der bor her-
ude, og som de tager sig af i 
fællesskab.  

Nu kommer John med i 
samtalen. Han er kommet her 
i 10 år. 

”Nogle gange lægger katten 
sig på græsset på den anden 
side af hegnet. Så han kunne 
godt løbe ud på banen. Men 
det gør han ikke,” siger han.

John har en radiomodtager 
i lommen, hvor vi tydeligt 
kan høre kommunikationen 
mellem fl yvelederne i Kon-
troltårnet og piloterne. Det er 
ikke ulovligt, og spotterne 
forstår alt, hvad der bliver 
sagt. 

I sin skuldertaske har han 
sin fl y-logbog med og en bun-
ke gam le fl ybrochurer helt 
tilbage fra 1970’erne. 

”Det er ligesom at samle på 
nummerplader, det er det, 
der er spændende,” siger han 
og viser bogen frem.

John er som et omvandrende 
leksikon. Han ved alt om fl ye-
ne, herunder hvilke fl ytyper 
der larmer mest. Og han ken-
der til alle de store begiven-
heder, der har været i Køben-
havns Lufthavn gennem ti-
den. 

Ulykkerne har han også 
styr på samt de fl ytyper og 
numre, der var involveret. 
Tilbage fra 1947, hvor den 
svenske tronfølger Gustaf 
Adolf og sangerinden Gerda 
Neumann omkom i et styrt i 
lufthavnen, til da et fragtfl y, 
en Boeing 777 med registre-
ringsnummer B-2078 fra Air 
China i 2011, landede på bag-

hjulene og skrabede halepar-
tiet, så gnisterne føg. 

”Vi kalder den Ulykkes-
fuglen. Det skete lige foran 
os,” husker John. 

Den Sorte Enke bryder ind: 
”Kan I huske, da Gitte Niel-

sen kom herud? Hun var sød. 
Hun havde benene solidt 
plantet på jorden, og John, 
du fi k en krammer.”

”Ja, det var lige før, jeg måt-
te låne en stige,” siger John. 

Den 1. december begynder 
verdens største fl y, Airbus 
380, at fl yve i fast rute fra 
Dubai til København på den 
udvidede landingsbane, der 
blev bygget i sommer. Det 
glæder John og Den Sorte En-
ke sig til.

”Der kommer jo nok mange 
andre den dag, så det kan 
være, vi venter. Jeg kan godt 
lide den store 380’er. Jeg er 
nemlig mest til dem med de 
store ”tønder” – GI 90-moto-
rer,” forklarer Den Sorte En-
ke. 

Og trods lidt mindre ”tøn-
der” er hun også glad for den 
nye Boeing 787, Dreamline-
ren, som Norwegian fl yver 
oversøisk med. Med sit røde 
næseparti er den nem for en 
kender at spotte, også når 
den befi nder sig helt oppe i 
luften og uden kikkert. 

Da et fl y fra Emirates kom-
mer susende og stiger til 
vejrs, siger Den Sorte Enke: 

”Nu kommer der tønder!”. 
”De kalder den triple 7, for-

di der er tre syvtaller,” sup-
plerer John. 

Vi kigger på fl yet, der snart 
forsvinder i horisonten.

0 Flyspottere mødes ved Flyvergrillen tæt på Københavns Lufthavn, hvor de ofte står dagligt i fi re-fem timer og kigger efter fl ynumre. 
– Foto: Isabel Fluxá Rosado.
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Aalborg-biskoppen Anders 
Andersen Ringkøbing, der le-
vede fra 1597 til 1668, var ikke 
kun en lærd mand. Hans 
prædikener havde behaget 
kong Christian IV, og måske 
var det en af årsagerne til, at 
borgersønnen fra Ringkøbing 
fi k betroet det fornemme 
hverv som biskop i Aalborg.

Men også på et lidt mere 
jordnært plan skulle biskop 
Anders Andersen vise sig 
som en interessant mand. 
Han var nemlig tedrikker, og 
selvom der var andre danske-
re end ham, der drak te i 
1600-tallet, så dukker Anders 
Andersen op som den første 
dokumenterede tedrikker i 
provinsen. 

Det skete, efter at den før-
ste ladning kinesisk træ var 
kommet til Europa med et 
hollandsk skib i 1610, og efter 
at kong Frederik III i 1656 
havde fået tilsendt en tekan-
de fra Holland.

Det kan man læse i histori-
keren Annette Hoff s bog om 
”Den Danske Tehistorie”, der 
netop er udkommet. Bogen er 
første bind i Den Gamle Bys 
forskningsprojekt om nydel-
sesmidlernes danmarkshisto-
rie, og den fortæller minuti-
øst over 360 sider om teens 
historie herhjemme fra slut-
ningen af oktober i 1668, hvor 
biskoppen i Aalborg er død, 
og hvor boet skal gøres op ef-
ter ham. 

Byens skriftemænd gen-

nemgik biskoppens ejendom, 
og hver eneste genstand, de 
stødte på i afdødes bolig, 
blev skrevet ned i en skrifte-
protokol. Disse skrifteproto-
koller er bevaret for efterti-
den, og det er her, at Annette 
Hoff  på listen over husets tin-
sager har fundet følgende: 1 
Thee Kande, 1 ditto.

Siden da er det kun – med 
undtagelse af få perioder – 
gået fremad for teen. I 
1700-tallet opstår teens første 
guldalder. Her blomstrer sa-
lonlivet i landets fi ne famili-
er, man holder saloner og 
diskuterer kunst over en kop 
te. I slutningen af 1800-tallet 
drikker man te på konditori-
erne i provinsen, mens tesa-
loner skyder op i København.

Under Anden Verdenskrig 
står det sløjt til med teforsy-
ningen, og man søger at råde 
bod på de tomme telagre ved 
at opfi nde mere eller mindre 
indbydende te-erstatninger. 
Til de mere almindelige hører 
te brygget på tørrede æbler, 
mens Ballerups Konservesfa-
briks produkt ”Gulerodsteen 
Paté” må siges at høre til de 
mere bizarre.

Så når vi frem til vor tid, 
som Annette Hoff  beskriver 
som teens anden guldalder. 
Kvalitetsteer bliver igen ser-
veret i rolige og afslappende 
omgivelser på tesaloner i de 
større byer, de grønne teer er 
kommet i søgelyset på grund 
af helbredsmæssige årsager, 
og selvom der stadigvæk er 
fl ere tedrikkere i København 
og Nordsjælland end i resten 
af landet, så får teen en mere 
og mere fremtrædende plads 
overalt. 

2 I Annette Hoff s bog kan man 
læse alt om teens historie i 
Danmark. Bogen koster 288 
kroner.

Den lærde biskop 
nød sin te
Fra midten af 1600-tallet til i dag 
har teen været gennem to guldaldre

Flyvergrillen ved Københavns Lufthavn er fast 
mødested for fl yspottere. De kommer her næsten 
hver dag på jagt efter nye numre til logbogen

WWVi ønsker alle det bedste for vores børn 
– uanset hvem og hvor i verden vi er.

SKUESPILLEREN SOFIE GRÅBØL, DA HUN BLEV AMBASSADØR FOR BØRNEFONDEN, 
DER FORMIDLER SPONSORATER MELLEM DANSKERE OG AFRIKANSKE BØRN, SÅ 
MANGE BØRN BLANDT ANDET I TOGO SIKRES SKOLEUDDANNELSE.


