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UGENS SANG
På en jernbaneskinne
lå en nøgendanserinde.
Og der kunne hun roligt bli-
ve liggende,
for togdriften på bemeldte
strækning var udliciteret til
Arriva.

SPORTSNYDT
Vor sportsmodarbejder rap-
porterer, at afskedsmidda-
gen for det danske VM-hold i
hanbold er aflyst pga. mang-
lende opdækning. Der vil dog
blive arrangeret spisning for
de danske journalister, som
opfordres til at gå efter ma-
den, ikke efter Boldsen.

LYNINTERVIEW
Hr. fedmefusker Arne Astrup,
hvorfor forlod De posten som
formand for Ernæringsrodet?

»Fordi der kom en kur på
tråden!«.

DEN OKKULTE
BREVKASSE
v/ fjernhealer Gunløg Bendix-
en

Kære Gunløg.
Min afdøde mand forærede
mig for halvandet år siden en
fladpandet søpapegøje fra
Nicaragua. Den har beriget
mit liv med sine mange mun-
tre bemærkninger om dette
og hint, men på det seneste
er den begyndt at hænge
med næbbet. Jeg har prøvet
alt. Givet den polynesisk au-
ramassage, aromaterapi,
økologisk urtedampbad, æte-
riske olier, vask med efter-
følgende strygninger, og jeg
har også haft den til hypnose
hos Ali Hanmand, men intet
har hjulpet på dens humør.
Hvad er forklaringen?

Pauline Plaprestierne,
Ruds-Vedby

Kære Pauline.
Hvor er det et held, at du har
vedlagt en fjer fra den flad-
pandede papegøje. Jeg har
penduleret fjeren og herved
konstateret, at papegøjen
bærer rundt på en trauma-
tisk oplevelse fra sit tidligere
liv som blikkenslager i Søn-
derjylland. Jeg kan desværre
ikke sige det mere præcist,
da du jo kun har sendt en
enkelt fjer med. Men det dre-
jer sig muligvis om seksuelt
misbrug eller en defekt vand-
lås.

Kærligst Gunløg

Homo Metropolis af Nikoline Werdelin
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Bjørnene bryder isen 
Hvad hedder isbryderne?
Istjenesten råder over isbry-
derne ’Danbjørn’ og ’Is-
bjørn’ (leveret 1965-66 fra
Odense Stålskibsværft) og
’Thorbjørn’ (leveret fra
Svendborg Værft i 1980).
Desuden er der truffet af-
tale om isbrydning på Lim-
fjorden vest for Aalborg
med A/S Bugserselskabet
Goliath. Isbryderne er hver
vinter fra 15. december og
frem til 31. marts klar til at
blive indsat med kort varsel
i de danske farvande. Istje-
nesten hører under søvær-
net. 

Hvorfra stammer udtrykket
’Mensch ärgere dich nicht’? 
Det tyske citat betyder
’menneske, lad være med at

ærgre dig’ og er ifølge ’Be-
vingede ord’ et mere end
100 år gammelt mundheld, i
Tyskland betegnet som spe-
cielt berlinsk. Sætningen er
hyppigt brugt som omkvæd
i viser m.m. i den lettere
berlinske teaterverden,
navnlig i 1880’erne.

Hvad står dvd for?
Forkortelsen står for ’digital
versatile disc’, og det vil på
dansk sige en alsidig digital
disk eller en disk med man-
ge anvendelsesmuligheder.
En dvd er et lagringsmedie,
der f.eks. kan bruges til lag-
ring af spillefilm. Fysisk

minder den om en cd (com-
pact disc). 

Hvilken danskfødt travhest
har vundet flest penge, og
hvor mange?
Det har Rival Damkær, der
er født 6. juni 1989. Foræl-
drene er Patricia Garbo og
Copperfield. Hesten er op-
drættet af Arne Nielsen i
Dronninglund. Den har
vundet 46 løb ud af 136 og
indtjent 8.363.928 svenske
kroner. 

Hvad er en perlehøne?
Det er en hønsefugl, som
findes i Afrika og Arabien.
Der er forskellige arter. Per-
lehøns er på størrelse med
tamhøns og kan være mel-
lem 40 og 72 cm. Fuglens

hoved er enten nøgent eller
har forskellige prydelser
f.eks. fjerkam eller vorter,
der kan være farvede. Kødet
er velsmagende. Frankrig
har en betydelig perlehønse-
produktion. 

I sidste uge var to af vores
svar ikke helt fyldestgøren-
de. I svaret om maleriet
’Kambyses Dom’ skulle der
have stået, at dommeren Si-
samnes blev flået levende,
fordi han mod bestikkelse
havde afsagt en uretfærdig
dom. Angående vitriolen,
som Thora drak i sangen
’Adolf var af stand velbå-
ren’, menes der her koncen-
treret svovlsyre. Vi bekla-
ger! 

Politikens Oplysning

33 14 40 88
Mandag-fredag 14-18
oplysning@pol.dk

Ølvalgets vinder bor i Ørbæk 
Af Peter Suppli Benson 

Ingen skal beskylde Bagsi-
den for at lade sig påvirke
af reklamerne, når ølmasto-
donten Carlsberg holder sit
ølvalg. Vi bliver i stedet
trodsige, gør vi, og arrange-
rer vort helt eget lille ølvalg.
Og vi bestemmer selv øl og
sted – og vinder. 

Eneste deltager er det nye
Ørbæk Bryggeri, der sendte
de første øl på gaden sent
på efteråret 2002 og nu er
klar med foreløbig fire for-
skellige øl. Og at de kan
brygge øl i den lille østfyn-
ske by Ørbæk, det er der in-
gen tvivl om efter vor lille
test. 

En håndfuld ølelskere
blev lynhurtigt stampet op
på redaktionen og udstyret
med hver deres klassiske
hvide plastickrus. Reglerne
var hårde. De flæskesvær og
Kims Skruer, der sædvan-
ligvis akkompagnerer et-
hvert tilløb til øldrikning på
bladet, var nemlig sat i
skammekrogen – intet måt-
te spolere testpersonernes
smagsløg. 

Første øl var en weissbier.
Den er økologisk, brygget
på byg og spelt og har en
skøn frugtagtig duft. Og
smagen var der heller ikke
noget galt med. Blandt de
mere erfarne ølelskere var
overraskelsen over den fyn-
ske Weissen dog stor. Denne
udgave var nemlig langt me-
re fyldig, mørkere og meget
rigere på smag end de sæd-
vanlige tyske og belgiske
hvedeøl. 

Næste øl i krusene var
model Queen. Det er en
stærkere pilsnertype, med
lidt mere farve, meget mere
smag og en del fylde. Denne
øl fandt dog ikke mange
fremtidige kunder blandt
testpersonerne. Øllet føltes
lidt dovent, som hjemme-

bagt rugbrød, som en test-
person udtrykte det, og en-
delig var det ikke populært,
at den relativt høje alkohol-
procent blev ’stående i
munden’ længe efter, at øl-
let var drukket. 

Men lad os nu kommer
over til godbidderne i te-

sten. De to sidste øl vandt
nemlig nærmest lutter nye
venner i det strenge testpa-
nel. Først bryggeriets
Brown Ale. En øl brygget ef-
ter de bedste engelske prin-
cipper, med mere af alting:
farve, duft og ikke mindst
smag. »Skøn røget smag«,

lød det blandt andet. »Dejlig
duft«, sagde en anden.
»Men hvorfor kalder de den
Brown Ale, når øllet nær-
mest er mørkt ravgyldent?«,
sagde en tredje, inden han
tog næste slurk. Brown er
en øl, der let matcher de
engelske forbilleder. 

Det mærkes tydeligt, at
Ørbæk Bryggeris brygger,
Jørgen Sonne Kristensen,
mente det alvorligt, da han
skiftede jobbet som ingeniør
ud med en bryggeruddan-
nelse fra en anerkendt øl-
skole i Sunderland i Eng-
land. 

Selv holder jeg mest af
den sidste øl i testen. En
Bock-øl, brygget efter de
klassiske opskrifter fra den
lille tyske by Einbeck, hvor
øllet oprindeligt stammer
fra. Sød og lidt stærk på
samme tid og med en helt
fantastisk smag , når de før-
ste slurke kommer rundt i
munden. Jeg har aldrig
smagt en bedre Bock – ikke
engang på et af de utallige
små tyske ’husbryggerier’,
hvor Bocken ellers er kult. 

Konklusion: Prøv noget
nyt. Drop de sædvanlige va-
neindkøb af øl, og test f.eks.
Ørbæks nye øl. Det er ikke
sikkert, at de alle smager
dig, men mon ikke, du fin-
der en ny favorit. 

Find ud af, hvor du kan
købe det nye øl, på
www.oerbaek-bryggeri.nu.
Der kan du også læse om
det lille ny bryggeri, der be-
gyndte produktionen i efter-
året 2002. 

Ørbæk Bryggeri blev op-
rindelig grundlagt i 1906 og
var i mange år kendt for at
brygge fremragende malt-
og hvidtøl. I 1970’erne hal-
tede økonomien imidlertid,
og bryggeriet lukkede i
1980. I 1997 købte familien
Rømer, der i forvejen hand-
ler med økologiske varer i et
andet selskab, det gamle
bryggeri og begyndte at pro-
ducere økologiske sodavand
under navnet Naturfrisk.
Succesen med sodavandene
gav blod på tanden og lyst
til at brygge øl igen på det
gamle bryggeri. 

peter.benson@pol.dk 
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Kunsten skal ud 
Af Birger Thøgersen 

Kunsten i København, eller
i hvert fald en del af den, er
rykket længere ud ad Ve-
sterbrogade. Kælderen i en
baggård nær Rådhusplad-
sen er blevet forladt, og lys
og luft topper nu næsten 20
år for et af hovedstadens
vægtige gallerier. Stalke er
navnet, og fornøjede var fol-
kene bag, da de i går både
kunne præsentere fornem-
me navne på væggene og
samtidig se ud på livet. 

Det udfolder sig i dette
tilfælde helt ude på kanten
af Vesterbro og Frederiks-
berg. Nærmeste nabo er re-
staurant Formel B, og når
foråret engang får tag i
kvarteret, vil man her på
hjørnet af Vesterbrogade og
Frydendalsvej få mulighed

for at vælge mellem god
mad og god kunst. Hvis I vil
have os sammenstillingen
undskyldt. 

Ingen af delene ligger i
den lave prisklasse, men
vælger man kunsten, er det
gratis blot at kigge. Og på
åbningsudstillingen møder
man Nils Erik Gjerdevik,
hvis papirarbejder hos Nils
Stærk Contemporary Art i
Njalsgade netop i går fik fi-
re ud af fem hjerter i Fre-
dag, samt værker af Albert
Mertz. Han døde for 12 år
siden, men har fået stærke-
re og stærkere tag i en yng-
re generation af kunstnere.
Blandt andre Nils Erik
Gjerdevik. 

»Mertz var en både skæv
og folkelig kunstner«, siger
Gjerdevik, der i den store
samling hos Mertz’ enke
har fået lov til at vælge en

række værker, som han har
sat i dialog med egne ma-
lerier skabt direkte på gal-
leriets vægge. 

Efter den første præsen-
tation af de nye lokaler føl-
ger en udstilling med Tho-
mas Bang og siden et fælles-

projekt med Marcel Dzama,
Neil Farber, Dame Darcy og
Jacquelyn Tough. Det er
blevet til i samarbejde med
galleriet Richard Heller i
Los Angeles. 

Således spredes værdier-
ne. Og da Stalke Galleri og-
så har lejet pladsen foran
huset, vil man formentlig
om nogle måneder også
kunne se kunst udendørs.
Olafur Eliasson, der bor i
Berlin, der skal med på Bi-
ennalen i Venedig til som-
mer og i øvrigt er blevet ver-
densberømt uden for Dan-
mark, har meldt sig som in-
teresseret.

birger.thogersen@pol.dk

Stalke Galleri har åbent
onsdag til fredag fra 13 til
17.30, lørdag fra 11 til 14 og
ellers efter aftale.

MAKKERPAR. Kim Bendixen (th.) og Sam Jedig indgår i et
partnerskab, der driver Stalke Galleri i København og et stort galleri
i Kirke Sonnerup. På væggene bag dem ser man værker af Albert
Mertz og Nils Erik Gjerdevik. – Foto: Morten Langkilde 


