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SAS-REKLAME 
ER LANDSFORRÆDERI

14.2.20 kl. 21.05
White Pride:
Hvad helvede biler SAS sig in og påstå
at rubrød ikke er dansk som at de gør i
en ny reklame? Det er sgu da det mest
danske man kan forstille sig for uden
flæsgesteg og hotdogs. Men det er må-
ske heler ikke dansk?

14.2.20 kl. 21.10
Vogn 150:
Enig. Det er noget svineri! Fake news!
Og de påstår guddødemig også at rug-
brød er opfundet i Tyrkiet! Som om
muslimerne har opfundet noget som
helst. Ikke engang tyrkisk peber! Det
er osse dansk.

14.2.20 kl. 21.17
S_Espersen:
Det er på kanten af landsskadelig virk-
somhed, det, SAS har gjort. De pisser
på os alle sammen og på dansk og
skandinavisk kultur. Jeg har på den
baggrund bedt trafikministeren finde
de ansvarlige bag reklamen og fyre
dem med omgående virkning. Jeg går
naturligvis ind for armslængdeprin-
cippet, men der må også være græn-
ser for, hvor blødsødne vi er over for
personer, der undergraver vores selv-
opfattelse som nation!

14.2.20 kl. 21.21
Karen_Dynemose:
Hvor er det trist at være vidne til den
danske selvtilstrækkelighed herinde
på nettet. Jeg har ikke set reklamen,
men jeg er sikker på, at den blot vil il-
lustrere, at vi som et lille geografisk
område til alle tider er blevet inspire-
ret af andre lande. Det er mangfoldig-
hedskulturen, der har gjort os til dem,
vi er, og hvis vi ikke er åbne over for
fremmede kulturer, udvikler vi os ikke
som mennesker. Jeg har for eksempel
et smukt Peru-tæppe til at hænge på
væggen. Hvis jeg ikke tilfældigvis var
stødt på en peruansk panfløjtespiller
på Strøget, ville jeg næppe have fået øj-
nene op for de skønne peruanske
mønstre.

14.2.20 kl. 21.34
Camillapigen:
Hallooo. Jeg var for tre år ziden på fe-
rie i Alanya i Tyrkiet, hvor jeg prøvede
at ryge vandpibe for førzte gang no-
genzinde. Zelv om der ogzå findez en-
kelte vandpibecafeer i Danmark, zå
var det altzå tyrkerne, der opfandt
dem, efter hvad jeg har hørt. Zå hviz
det ikke var for dem, ville de aldrig ha-
ve ekzizteret i Danmark. Eller noget.

14.2.20 kl. 21.36
Bolsjefar:
Jeg har ingen vandpibe herhjemme,
men jeg har masser af skipperpiber,
som jeg gerne deler ud af. Du må ger-
ne tage en veninde med, hvis du vil.

14.2.20 kl. 22.07
Vogn 150:
Det lyder sgu godt. Jeg er vild med la-
kridspiber. Min veninde vil gerne
med. Hun har lige fået nye tænder, så
du må bære over med hende, hvis der
løber lidt lakridssovs ned over hagen.
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De der spark, I kunne mærke. Jeg tror, det er noget aktivisme ...

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

Unikke kulturrejser med
arkæolog og korrespondent 

DE GAMLE OG
DE NYE FARAOER

Kom med til både oldtidens og revolutionens
Egypten, når vi sammen med arkæolog Uffe
Steffensen og  korrespondent Rasmus Bøgeskov
Larsen følger den røde tråd fra faraoerne over de
islamiske kaliffer til nationalstatens diktatorer.
Udover de verdenskendte kulturskatte skal vi
besøge en arkæologisk udgravning, en synagoge
og et ørkenkloster, og undervejs på rejsen møder
vi bla. en karikaturtegner, en forfatter og en
gravrøver, og vi skal bo i en nubisk landsby.

Pris: 18.995 kr.          Afrejse: 27. september 2020

Tlf. 36 99 05 27 

 www.younesrejser.dk

14 dages rundrejse med bus, tog og sejlbåd 

9,4/10 på Trustpilot

De færreste er klar over, at størstedelen af
verdens pyramider ligger i Sudan, eller at landet
for nylig lagde gader til en af historiens mest
fredelige revolutioner. Det tidligere så lukkede
land er nu nemt og sikkert at rejse til, og der er
derfor rig mulighed for at opleve dets glemte
skatte, uspolerede natur og utrolige gæstfrihed.
Med ægyptolog Lise Manniche og Politikens
korrespondent Rasmus Bøgeskov Larsen som
rejseledere undersøger vi livet i såvel oldtidens
nubiske riger som nutidens gryende demokrati. 

SUDANS
GLEMTE SKATTE

Pris: 24.995 kr.       Afrejse: 15. november 2020

13 dage langs Nilen i bil, bus og båd 

GRATIS: Hør ungdommens og eksperters svar på en af  
tidens sværeste udfordringer – hvordan bliver vi bedre til  
at forebygge radikalisering?
I januar samlede tænketanken Ret & Sikkerhed 33 unge med 
vidt forskellige baggrund for at løse den udfordring, som poli-
tikere, politi og forskere stadig kæmper med: hvordan undgår 
vi, at unge bliver radikaliserede, så vi gør Danmark tryggere. 
Mød eksperter og personer, der har haft ekstremisme tæt ind 
på livet, når vi kårer de bedste blandt de 7 løsningsforslag. 
Søren Lerche, tidligere venstre-ekstremist og ledende figur  
i Anti-Fascistisk Aktion, Thomas Runge, tidligere højre- 
ekstremist og mangeårig leder af nazi-organisationen ’Blood 
& Honour’ og A., som var tæt på at ende som radikaliseret  
islamist og fremmedkriger, fortæller deres personlige histo-
rier om vejen ind i ekstremisme, og hvordan de kom ud igen. 
Terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen og journalist Lotte Lund 
vil med afsæt i deres anmelderroste bog fra 2019 ’Tryg i en 
terrortid’ give et indblik i, hvad forskningen fortæller os om 
terrortruslen og radikaliseringsprocesser.

Torsdag 20. februar kl. 17, døre åbner kl. 16.30
Pressen, Politikens Hus, Vester Voldgade 33, Kbh V 
Fri entré men billetbestilling er nødvendig  
Billetgebyr 10 kr. pr. billet
Læs mere og køb billet på politikenbillet.dk/live

TRYG I EN TERRORTID: 
Hvordan forebygger  
vi radikalisering?

Forbehold for trykfejl og udsolgt.

UDSALG HOS 
POLITIKEN PLUS

Spar 50% på udvalgte
 varer. Sidste dag søndag.

Se udvalget på politiken.dk/plus

Det er som at bo i en
landsby, fortæller
Bagsidens oaseguide,
Tanny Por, om Nordhavn.
Hun glæder sig over
fællesskabet og forsøger
med skiftende held at
modstå butikkernes
eksklusive lækkerier.

»Det er med til, at vi lærer hinanden
bedre at kende i kvarteret. Det føles som
at bo i en lille landsby her«, fortæller hun. 

En ret international landsby, for Tanny
er selv fra Australien og flyttede til Køben-
havn fra Grønland i 2017, og det er ikke
usædvanligt for hende at tale engelsk
med naboer fra alverdens lande, som bor
og arbejder i København. 

Is og bagværk i luksusklassen 
At være på barsel er en øjenåbner, når det
gælder byens oaser, fortæller Tanny Por,
som går mange ture med klapvognen. 

»Det er fantastisk at kunne gå langs ka-
jerne hele vejen ind til byen – eller tage
havnebussen og gå på opdagelse på Refs-
haleøen«, fremhæver Tanny Por, som har
drømt om at bo ved vandet lige siden
barndommen i Sydney, hvor den slags er
megadyrt at realisere. 

En anden af hendes favoritruter går til
Nordhavn, hvor den nye bydel tager form.
Når familie og venner fra udlandet er på
besøg, er det især bademulighederne og
den flydende sauna ved Sandkaj, som bli-
ver beundret. Det samme gør konditaget
Lüders på toppen af det store parkerings-
hus i Helsinkigade. Her er udsigt over
vandet og plads til leg, træning, trampo-
linspring og gyngeture i ophængte bæn-
ke. 

»Lørdag formiddag vrimler her med
børn og forældre med to go-kaffe«, fortæl-
ler Tanny Por, mens vi kigger på en flok
unge, som forsøger at nå til tops i et stort
klatrestativ.

Kaffe og bagværk i luksusklassen skal
man ikke lede længe efter i gadeplan. Og
om sommeren frister tre forskellige isbu-
tikker med økologiske og mikromejeri-
gtige herligheder.

C harlie på 7 måneder sidder roligt
og betragter den nye verden, der
åbenbarer sig, når man lige er ste-

get om fra barnevognens liggekupé til
klapvogn med udsigtsplads. Hendes mor,
Tanny Por, skubber vognen rundt i kvarte-
ret omkring Amerika Plads, hvor familien
bor.

Den 34-årige seniorkonsulent i rejse-
branchen er glad for områdets miks af
business og boliger og udpeger straks to
oaser få meter fra familiens gadedør:
smørrebrødsrestauranten i den gamle
Frihavnen Station og frisør- og skønheds-
salonen Du Nord, som tilbyder sine stam-
kunder gratis yoga og meditation et par
gange om ugen. 

»Hej Tanny«, hilser salonens indehaver
George Ivanovic Vukojcic og byder os in-
denfor.

Ud over at drive salon åbner han gerne
lokalet for sociale og kulturelle aktiviteter
– fra yoga til klassisk musik og undertøjs-
catwalk.

»Så hvis du har en god idé, så har jeg ste-
det«, inviterer George Ivanovic Vukojcic.

Han og Tanny Por er enige om, at de bor
i et smørhul: Der er ingen biltrafik på
Amerika Plads, og det er efterhånden læn-
ge siden, at området var en larmende byg-
geplads. Andre steder i kvarteret kan det
udfordre både nerver og stemmebånd,
når Charlies storesøster Pippa på tre år er
med på tur. Biltrafikken og de åbne kajer
kræver konstant voksenopmærksomhed
og gjaldende stooop-råb nu og da. 

Tanny Por roser yoga-initiativet, som
gerne slutter med hyggesnak over en kop
te. 

»Det kan hurtigt blive dyrt at slentre en
tur, for her er mange lækre fristelser. Jeg
kan godt savne nogle flere almindelige
varer, som ikke er så eksklusive«, bemær-
ker Tanny Por.

Eksklusivitet har dog også sin charme,
konstaterer vi over de rundhåndede
smagsprøver i det store Meny-supermar-
ked, hvor man både kan købe levende
hummer og tappe øko-mælk i genbrugs-
glasflasker. 

»Nordhavn er nok en slags velhaver-
ghetto, men her er en jordnær og social
stemning«, mener Tanny Por.

Hun og familien har bl.a. været med til
vegetarisk fællesspisning i Aarstidernes
lokale butik og café. 

Biograf med benene oppe
Kan en nærgenbrugsstation være en oa-
se? Ja, mener Tanny Por, som både har af-
leveret og fundet godt legetøj i byttecen-
tralen nederst i det store parkeringshus
med konditaget på toppen. 

Himmel og havvand i toner af blå og
grå er der rigeligt af i Nordhavn. Tanny
Por efterlyser lidt mere grønt at kigge på
og ser frem til, at der igen bliver sat små
flydende øer med træer på ud i vandet. 

Det er en kold dag, så vi kryber ind i var-
men hos boutiquehotellet med mere The
Audo i Århusgade. Det kræver overvindel-
se at rejse sig fra den dybe sofa, men der er
flere komfortable siddepladser i Nord-
havn: I den nye Big Bio er stolene i samtli-
ge fem sale recliners med indbygget fod-
skammel. På alle rækker er der plads til at
sidde mageligt tilbagelænet med benene
oppe – med popcorn og drikkevarer i
komposterbare bægre lige ved hånden. 

Charlie er faldet i søvn i klapvognen, da
vi forlader fristelserne i Nordhavn. Tanny
Por peger mod vest og fremhæver endnu
en fordel ved de nye ’landsbyer’ langs van-
det:

»Det er ikke fjerne satellitter – Østerbro
og det gamle København er lige i nærhe-
den«.
bagsiden@pol.dk

Oasejagt

Nordhavn er ladet
med fristelser

SMØRHUL. Siden 2015 er 2.000 
mennesker rykket ind i postnummer
2150 Nordhavn. Tanny Por, der bor på
Amerikas Plads, er glad for frisør- og
skønhedssalonen Du Nord. Den åbner 
også lokalet for sociale og kulturelle 
aktiviteter samt yoga.
Foto: Mikkel Hørlyck

SERIE

Nybyggeriets oaser
Monotone højhuse og vindkorridorer, der
vælter alt omkuld. Tætpakkede reserva-
ter for velhaverklassen og menneskelig
mistrivsel bag akvarieagtige glasfacader.

Sådan lyder nogle af jammersangene om
hovedstadens nye boligkvarterer. Dem
overhører Bagsiden i denne serie, hvor 
vi går på jagt efter oaser i nybyggeriet.

HELLE SINDAL


