O M N I B U S
UGEBREVET OM KUNST, REJSER, GASTRONOMI, LITTERATUR & SAMFUND

UGE 5 *

1. KVARTAL 2021 * 8. ÅRGANG

KUNST & KJÆRLIGHED
En kærlighedshistorie med ”pli
og anstand”
Boganmeldelse af chefredaktør Knud Meldgaard
Denne anmelder har et lidt ambivalent forhold til andre
menneskers private breve.
Er det virkelig passende at stikke snuden ned i andre
menneskers beskrivelser af deres personlige følelser og
oplevelser og dermed ofte få en næsten upassende indsigt i
disse menneskers særdeles private og næsten intime forhold.
Kort sagt: at være med på en kigger. Måske, måske ikke.
Når jeg alligevel vover at anmelde bogen ”TUXENS BREVE –
mellem kunst og kærlighed”, udgivet på Forlaget Frydenlund,
så skyldes det forfatteren, Marianne Abrahamsen, der er
lykkedes med at beskrive, omtale og citere fra den internationalt kendte maler, Laurits
Tuxens breve til og fra hans første kone, Ursule de Baisieux, på en måde, så jeg aldrig
føler mig intimideret eller føler at jeg snager i andre mennesker privatliv, selvom det jo
faktisk er det jeg (man) gør.
Desuden skriver Abrahamsen med både ”pli og anstand” og helt uden affektjageri eller
utidige beskrivelser, da forfatteren er i familie med Tuxen og dermed har, både en stor
indsigt, men også en stor respekt for de familiære relationer.
Ursule var et godt parti. Hun var datter af en international, belgisk våbenhandler fra
”det bedre borgerskab” i Bruxelles, som var udtrykket man anvendte om folk, der gik i
teatret, hørte musik, så på (og købte) kunst, og havde lært at spise med kniv og gaffel,
og da Tuxen allerede i en tidlig alder havde lært at begå sig ”på de bonede gulve”, ja, så
blev forholdet approberet i den våbenhandlende familie.
I Tuxens breve har Marianne Abrahamsen samlet hele korrespondancen, der strækker
sig fra 1885 – det år, hvor Laurits og Ursule blev forlovet – og frem til Ursules alt for
tidlige død i 1899. I brevudvekslingen får vi adgang til parrets inderste tanker og
følelser. Et par der elskede hinanden højt, selvom deres forlovelse og ægteskab også
var præget af megen adskillelse, angst og uro.
Særligt i forlovelsestiden er brevene mellem den fyldt med dagligdag, længsel og
ærbare kærlighedsytringer, som tidens både unge og voksne måske kunne lære noget
af, inden de kastede ud i de sociale medier:
Laurits til Ursule, 1885 (ingen dato)
Min lille veninde, synes du, jeg er doven? Det har du ret i, for i dag jeg modtaget dit
syvende brev, og jeg går først i gang nu. Under alle omstændigheder opfører jeg mig

Her er det Frederikke, der skænker
morgenkaffe for børnene. Maleriet, malet af
Tuxen, naturligvis, kan ses på Skagens
Museum
ikke som dig. Men du har jo også selv sagt,
at jeg ikke skal skrive for tit til dig. Så du er
faldet i din egen fælde. Grunden, til at jeg
ser glad ud på det lille portræt, er, at jeg
tænkte på dig og på vores strålende
fremtid…..
Jeg kysser dig blidt
Din Laurits
Jamen, det er da smukt, men Abraham-sen
forfalder ikke kun til den lykkelige del af
forholdet mellem Laurits og Ursule, hun
beskriver også sygdom og død i i deres
familie, hvor Ursule dør i 1899, kun 36 år
gammel af mæslinger, og en datter, Paula,
dør bare tre dage efter af
hjernehindebetændelse.
Tuxen flytter nu til Danmark og i 1901 gifter han sig med Frederikke Treschow, der
samme år arver en formue efter sin fader og hun og Tuxen køber en stor gård i Skagen,
der fremover skal anvendes som sommerbolig. Joh, der er stil over den europæiske
Kongemaler, som vi jo primært kender fra hans mange ophold i Skagen.
Det er en særdeles velskrevet og læseværdig bog for alle, der interesserer sig for
dansk kunst, for Skagensmalerne og for Laurits Tuxen og hans kunst i særdeleshed.
Bogen er dog også særdeles relevant for den samfundshistoriske læser, der vil vide
mere om hverdagslivet i 1800-tallets sidste årtier i de ”højere klasser”.
Bogen er på 344 sider. Indbundet og med mange fotos og illustrationer i farver og
koster 349,00 kr. Den kan bestilles på: frydenlund.dk

GADEKAMP!
Hedebygade vinder over Wall Street
Amerikanerne er vilde med Tove Ditlevsen og hendes
bardomsgade, Hedebygade, på Vesterbro i København, har
vundet ”gadekampen” over Wall Street i New York.
Det skriver Michael Bach Henriksen, kulturredaktør på Kr.
Dagblad, og citerer også New York Times, der kalder Tove
Ditlevsen ”Et skræmmende stort talent,”.
Den rosende omtale skyldes udgivelsen af den amerikanske
udgave af ”Barndom”, ”Ungdom” og ”Gift”, der udkom i sidste
uge under titlen ”The Copenhagen Trilogy”. Anmelderne kalder
trilogien såvel et mesterværk som sublim.
Parul Sehgal, anmelder ved New York Times, skriver i sin
anmeldelse af ”The Copenhagen Trilogy”:

”Jeg må med skam indrømme, at jeg sommetider oplever en ikke særlig klædelig og besynderlig
trang til at gemme den bog, som det hele handler om, af vejen, at bevare den som min helt
egen hemmelighed. Det kan dog godt blive lidt besværligt, min profession taget i betragtning,
så jeg overbringer hermed nyheden om Tove Ditlevsens erindringer med den form for
begejstring og modvilje, som fortæller mig, at dette må være et mesterværk.”
Tove Ditlevsen (1917-1976) har de seneste år oplevet en renæssance i Danmark med diverse
genudgivelser, masser af nye læsere, teateropsætninger og foredrag, og alt tyder på, at Tovefeberen nu også vinder international udbredelse. I 2019 udkom ”The Copenhagen Trilogy” i
England til fremragende anmeldelser, og skal man tro de første af slagsen i USA, hvor trilogien
udkom den 26. januar, peger pilen i samme retning ”over there”. Kilde: Kr. Dagblad

'Portræt af kunstneren Marie Triepcke', 1885.
Portrættet af Marie Triepcke viser tydeligt, at
naturalismens motivkredse og impressionismens
farvede skygge-virkninger, som Wegmann
havde stiftet bekendtskab med i den franske
hovedstad, stadig prægede hendes kunst

HAMMERSLAGSREKORD

Den Hirschsprungske Samling i København har erhvervet et hovedværk af Bertha
Wegmann af den unge Marie Triepcke. Portrættet satte dansk hammer-slagsrekord for
et værk udført af en kvindelig kunstner
Bertha Wegmann, en af de betydeligste kunstnere i den nye generation af kvindelige malere,
der trådte ind på kunstscenen i de sidste årtier af 1800-tallet, har i værket portrætteret sin elev
og kollega, den unge Marie Triepcke (1867-1940), som senere skulle blive kendt som Marie
Krøyer.
Bertha Wegmann (1847-1926) hører til blandt de kvindelige kunstnere, som på para-doksal vis
blev skrevet ud af det 20. århundredes kunsthistorie på trods af, at de udgjorde en vital del af
det moderne gennembrud. I Bertha Wegmanns tilfælde var der endda tale om en internationalt
højt anerkendt kunstner, der fik mange udmærkelser i udlandet såvel som i Danmark. Som
deltog i periodens store internationale udstillinger, og som var efterspurgt som portrætmaler
hos landets absolutte elite.
Den Hirschsprungske Samling arbejder strategisk med at udbygge de kvindelige 1800talskunsteres repræsentation i samlingerne. Et arbejde som den væsentlige nyerhver-velse, der
ikke blot er et hovedværk i Wegmanns produktion, men i museets samlinger i det hele taget, er
et resultat af.

Med et hammerslag på over 3 millioner kr. er der tilmed er tale om det dyreste kunstværk
udført af en kvindelig kunstner, solgt på auktion i Danmark. Det noterer museet som et tegn på,
at interessen for periodens kvindelige malere er stærkt stigende. Museet erhvervede på samme
auktion et enestående stilleben med markblomster, som sandsynligvis også er udført i
kunstnerens meget frugtbare periode i 1880’erne.
Med paletten, maler-kassen, pensler, farvetuber og den halvt røgede cigar, der er efterladt
yderst på bordkanten, bærer billedet præg af sin ophavskvindes nærvær og kan opleves som et
kunstnerisk selvportræt. Billedet supplerer museets spektakulære erhvervelse fra tidligere på
året af en opstilling med en vifte, som afspejler andre aspekter af Wegmanns parisiske
inspiration.

Forord til
nedenstående
artikel

Regler er til for at
brydes
Det er en ufravigelig
regel, indført af
undertegnede, at vi ikke
bringer anmeldelser eller omtale af bøger som vi ikke har
modtaget til anmeldelse. Vi modtager nemlig ikke, som de
fleste store dagblade og mange andre medier, automatisk
Anmeldereksemplarer, men beder altid pænt om den eller de
bøger vi gerne vil anmelde.
Men vi har nu anmeldt så mange bøger i de seneste tre år, at
flere større og mindre forlag nu har sat os på positivlisten og
tilbyder os rigelige mængder af gode bøger til vore boghungrige
læsere – og tak for det!
I 2020 fyldte Gyldendal 250 år og i den anledning har
Weekendavisens Pernille Stensgaard skrevet en portrætbog om
Gyldendal, udgivet i marts 2020, som vi undtagelsesvis bringer en anmeldelse af nedenunder.
En ”ufravigelig regel” og en ”undtagelsesvis” anmeldelse kræver en forklaring, så værs´go:
En måned efter udgivelsen går jeg gennem Stefansgade på Nørrebro, hvor jeg bor og hvor der
ligger mange herlige caféer og små butikker, bl.a. en lille ”blandet landhandel”, der ejes af en
venlig mand af udenlandsk herkomst.
Han har, på gaden, placeret en ”ragelseskasse”, hvor man ofte kan gøre et lille rart bogfund,
der uanset størrelse, stand, forfatter og andet ligegyldigt, koster 10,00 kr.
Herligt, for denne dag fandt jeg ikke mindre end tre eksemplarer af Pernilles bog om
Gyldendal, alle stadig indpakket i tyndt folie fra forlaget, kort sagt: aldrig åbnede.
Jeg nappede alle tre, hvilket den venlige ejer fandt besynderligt, da én, jo efter hans mening
jo måtte være nok, da der jo, formentlig, stod det samme i alle tre.
Jeg forklarede den venlige mand, at jeg havde tænkt mig at anvende to af eksemplarerne som
gaver, hvilket han også fandt besynderligt. Enfin!
Da jeg så absolut tilhører Pernilles fanskare, kastede jeg mig over bogen og tænkte at når nu
jeg var kommet så billigt til hendes bog, så var det mindste jeg kunne gøre vel at bryde min
egen regel og anmelde bogen, så jeg anbefaler mig derfor til min gunstige læser og håber du vil
nyde bogen i samme omfang som jeg, for det er en Fandens god bog! DIXI!
Knud Meldgaard, regel- og principbryder

Boganmeldelse:

SNAVSET TØJ OG RENE
TANKER FRA GYLDENDAL
Pernille Steensgaard har skrevet
BOGEN om Gyldendal
Af chefredaktør Knud Meldgaard
Gyldendal er ikke kun et forlag, Gyldendal
er en institution – og et forlag! Gyldendal er
også de fleste forfatteres våde drøm: tænk
hvis Gyldendal udgav min bog!
Når man ser på hvad forlaget har udgivet
gennem tiden og når man læser bøger af
f.eks. Ole Wivel og Knud V. Jensen, så oplever man diskrepansen mellem det fine, gamle forlag,
der holder den litterære fane (og næsen) højt i vejret, mens man også er nødt til, med jævne
mellemrum, at tale om noget ”pæne” mennesker ikke taler om: penge!
Og her efterlever Gyldendal ofte den gamle regel fra luderne på Halmtorvet i København: uden
penge gør det ondt, selv i den litterære højborg i Klareboderne i det indre København.
Pernille Stensgaard kan sin Gyldendal. Hun skriver i en skøn blanding af rygter, ”man siger” og
ofte i bedste SE&HØR-stil, dog uden at jeg føler mig intellektuelt trakasseret, for hovedindholdet
er faktuelt godt og sproget er fint: solidt borgerligt dansk (hvad det så end er)
Bogen, hvori det hele foregår hedder, ”Selveste Gyldendal” og udkom sidste år på Gyldendal.
En ordentlig ”moppedreng” på 472 sider, der tager os med hele vejen rundt om, men også op
og ned i den litterære myte: Forlaget Gyldendal.
Forlaget der siden begyndelsen af 50´erne har været styret af både litterære slipsedrenge med
velpudsede sorte sko og fløjlsjakkefolket i de mere (sunde) brednæsede sko fra specialbutikken
Hallgren Sko, der lå lige om hjørnet i Købmagergade.
Slipsedrengene var, først og fremmest, ostehandleren og den senere ejer af Louisiana, Knud
W. Jensen, der slog sine litterære tanker og idéer sammen med tre unge mænd: Otto B.
Lindhardt, Jokum Smith og Ole Wivel.
Disse intellektuelle slipsedrenge bliver
dem der kommer til at tegne det nye
Gyldendal, men Pernille fortæller også sin
historie med tilbageblik på vigtige
perioder og personer, magtkampe og
intriger i forlagets historie. Det er,
naturligvis, historien om Søren
Gyldendal, der grundlagde det hele og
om de tre efterfølgende generationer:
Frederik Hegel, Peter Nansen, Ingeborg
Andersen, Kurt Fromberg og Stig
Andersen, helt op til vores tid.
Fløjlsjakkefolket var senere især
repræsenteret ved forlæggeren Claus
Clausen, der i 1988 solgte sit eget forlag,
Tiderne Skifter, til Gyldendal, men blev
tilbagekøbt af Clausen i 2002, for så, igen, at blive overtaget af Gyldendal i 2016.
Men hvorfor skal vi nu læse en tyk bog om et succesfuldt forlag, der, uden at blues,
prætenderer at være Danmarks fineste og mest litterære forlag?
Svaret, kære læser, er enkelt: fordi Gyldendal ikke bare er et forlag, hvor slipsedrenge og

piger i lægget nederdel har regeret nu i mange år, men mere
fordi Gyldendal, alt andet lige, er en litterær institution og en
intellektuel højborg i bogens Danmark.
”Herrer vi ere i Aandernes Rige”.
Ok, men er det nødvendigt at høre om slagterens privatliv, for
at forstå hans bøffer?
Den afgørelse overlader jeg gerne til min gunstige læser, men
selvom det måske ikke absolut er nødvendigt at læse bogen,
så er det dog, som nævnt, en Fandens god bog Pernille har
skrevet, også selvom bogen både kan karakteriseres som et
Shakespearedrama, en nøgleroman og/eller en
ugebladsroman.
Vi er, som i Henri Nathansens skuespil ”Indenfor Murene”,
med ”på en kigger” i dagligstuen – og lidt i soveværelset - men
vi bliver, seriøst, både underholdt, informeret og beriget. Døm
selv!
Læs mere om bogen og køb den på www.gyldendal.dk
Coronasynspunkter:

MENE TEKEL **
1. del: Kan den almindelige
dansker læse ”skriften på
væggen”?
Af chefredaktør Knud Meldgaard
I Politiken torsdag i sidste uge var der
et fremragende interview med Jens
Lundgren, overlæge på Rigshospitalet
og professor i infektionssygdomme på
Københavns Universitet.
Interviewet var skrevet af
sundhedsredaktør Lars I. Rasmussen
og det tjener ham til megen ære fordi
det er sjældent de store medier
beskæftiger sig med Coronaproblematikken på anden vis end ved at være ”referenter”. Altså mere eller mindre kritikløst
viderebringer ”systemets” opfordringer og almene orientering om Corona-pandemien, som
mange tror er ved at være overstået. Det er den ikke. Vi har stadig det værste tilbage og
foreløbig kan vi ses frem til et ”Forår i Corona-Helvede”.
Vi gider ikke mere
Årsagen til dette helvede i bl.a. Danmark skyldes enkle årsager. Den vigtigste først: danskerne
er trætte af Corona. De gider ikke høre mere om Corona på TV (undskyld at jeg deltager i
Statsministerens Pressemøder – og nogle gange får lov at stille spørgsmål)
Og de gider heller ikke læse mere om Corona (undskyld igen, at vi skriver om det i et
KULTURMAGASIN, men Corona kan altså medvirke til at vores almene kultur begynder at ”gå
baglæns)
En anden årsag er den enkle, at danskerne og Europæerne og Amerikanerne og Kineserne og
Russerne og………. Langsomt, men sikkert, bryder alle de restriktioner og regler som
myndighederne udsteder. Danskerne er nu, igen, begyndt at rejse til skisportsstederne i Østrig,

og de kommer ind i landet under dække af at de er ”løsarbejdere”, som skal arbejde i de
østrigske restauranter.
Andre rejser til ”de varme lande” og er dermed også med til at danne et mønster, der kan
medvirke til at Danmark deles op i et A-hold: de rige, der skider på os andre, og: et B-hold, der
så må leve med og under Coronaens svøbe.
Statsministeren og Søren Brostrøm er ikke altid
enige om Coronapandemien
De ”falske” profeter
Som nævnt kunne vore kolleger i medierne gøre det
bedre, meget bedre, men det er svært for en
statsunderstøttet presse, at ”sætte for mange lus i
skindpelsen”.
” Vi skal fare med lempe, skrive om fakta og ikke
medvirke til uro i befolkningen ved at kolportere
rygter, der ikke er dokumenterede”, er det gennemgående Mantra hos de store medier,
inklusive de store Tv-kanaler.
Denne redaktør kunne ikke være mere enig, men, for der er et MEN. Det var måske på tide, at
vi, medierne, tvang Statsministeren og Sundhedsministeren og deres entourage ved
Pressemøderne, til at svare på nogle af de kritiske spørgsmål mange journalister og redaktører,
trods alt, brænder inde med.
Årsagen til at vi brænder inde med mange spørgsmål er den enkle, at de der kommer frem til
kameraet på pressemøderne, kun må stille to spørgsmål, der begge gerne skulle have relation til
det emne Stats- eller Sundhedsministeren har kaldt til møde på. Der er altså ikke tid til at gå i
dybden, hvilket ofte betyder, at den person der får stillet et spørgsmål kan nøjes med at svare
kort, altså det der er absolut nødvendig. Jamen, lyver den pågældende så? Nej, ikke
nødvendigvis, men han/hun rutter heller ikke med sandheden, da den ofte ikke kan bevises
eller, hvis der findes bevis, så vil svaret kunne skabe unødig uro i befolkningen, mener man
åbenbart.
Jamen, hvad gør man så, som befolkning eller som journalist/redaktør? Man lytter til andre
kilder. Kilder som Søren Brostrøm ofte kalder for ”falske” profeter, mens andre, måske lidt mere
besindige, bl.a. denne redaktør, kalder dem for særdeles kontroversielle personer.
En af disse, efter både min og flere andres opfattelse, særdeles
kontroversielle personer, er Søren Ventegodt, MD, MMedSci, EU-MSc-CAM,
der driver flere virksomheder i både Danmark og Sverige, bl.a.
Forskningscenter for Livskvalitet, Forskningsklinik for holistisk medicin og
sexologi, Livskvalitetsforlaget, Mormors Bakeri og Blekinge Fruktträd
Plantskole.
Joh, det er en driftig herre med mange jern i ilden.
Et af disse ”jern” er den grasserende Corona-pandemi, hvor Søren
Ventegodt, sammen med en række udenlandske læger og forskere, netop
har barslet med en større rapport, der tager hele Corona-problematikken
op til overvejelse, kritik og gennemgang. Rapporten hedder:
Rapport fra OOC’s Videnskabelige Komité. Videnskabelig rapport om corona nummer
1 af 26. jan 2021. En rapport vi har valgt at bringe som en selvstændig PDF-fil
vedhæftet
OOC står for: Organisationen til Oplysning om Corona Virus COVID-19.
Interessant rapport
Denne redaktør arbejder pt. på et nærgående interview med Søren Ventegodt og i forbindelse
med offentliggørelsen af interviewet her i OMNIBUS i næste uge har Søren Ventegodt givet

tilladelse til at hele rapporten offentliggøres for vores læsere allerede i denne udgave.
OMNIBUS har fået den 39 sider lange rapporten og denne redaktør har (foreløbigt) gået den
løseligt igennem og kan på forhånd love en interessant rapport, selvom jeg allerede nu kan
tilkendegive, at det langtfra er alt jeg er enig i, med den viden jeg har om emnet.
Men det er også vigtigt, at fastslå, at Ventegodt har en hel del gode argumenter og påstande,
der nok skal blive opfattet som et slag i Corona-bolledejen.
En af disse påstande kan man læse om i den næste artikel, der beskriver hvorfor Ventegodt
har anlagt fire retssager mod Statsministeren!
** Mene tekel, (aramæisk mené, talt, tekél, vejet, jf. Daniels Bog 5,26f.: ildskrift på væggen
hos kong Belsazar som varslede det babyloniske riges undergang) Bruges ofte som en advarsel
om ulykker; “skriften på væggen”.

HAR STATSMINISTEREN BRUDT GRUNDLOVEN?
Nyhed: OOC har anlagt fire retssager mod statsminister Mette
Frederiksen om grundlovsbrud, og retten har nu besluttet, at
der skal tages stilling til om corona COVID-19 overhovedet er
farligt
Af læge Søren Ventegodt
OOC’s (Organisationen for Oplysning om Corona) fire retssager mod
statsminister Mette Frederiksen om brud på grundloven og krænkelse af
menneskerettighederne og de øvrige grundrettigheder er i gang.
OOC mener, at statsministeren ved sine drastiske beslutninger i forbindelse med corona
pandemien om samfundsnedlukning, forsamlingsforbud, maskeforbud mm. bl.a. har krænket
den grundlovssikrede forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed.
Sådanne krænkelser af grundloven mm. kan kun finde sted, hvis coronapandemiens
skadevirkninger er større end skadevirkningerne af samfundsnedlukning mm.
OOCs holdning er at PRC-testen ikke virker, og derfor er det slet ikke dokumenteret
videnskabeligt, at der overhovedet er en corona pandemi med SARS-CoV-2, som giver
sygdommen COVID-19. PCR-testen er uvidenskabelig og giver næsten 100% falsk positive svar,
mener OOC og finder støtte til dette i domme fra Portugal og Holland med denne konklusion, i et
videnskabeligt peer review af den artikel, der ligger til grund for PCR-testen, og i en
indrømmelse der d. 21 januar kom fra WHO, der siger at man ikke kan anvende PCR-testen til
at stille en COVID-19 diagnose med.
Konsekvensen af at PCR-testen ikke virker er at de statistikker vi har set om COVID-19 er
forkerte, ligesom corona vaccinerne ikke er blevet videnskabeligt afprøvede, at testningen af
dem er bygget på PCR-testen.
OOC har påpeget at der er færre døde i 2020 end i 2018 og dermed absolut ingen
overdødelighed under corona pandemien, og derfor har OOC ønsket at retten skal tage stilling til
corona COVID-19s farlighed. Retten medgav, muligvis motiveret af en 120 sider rapport med
videnskabelige dokumentation fra OOC’s videnskabelige komite, som blev afleveret til retten i
sagerne, at farligheden af COVID-19 nu skal kulegraves i retten. Med rettens ord skal der
foretages ”syn og skøn” i sagerne.
Det var byretten ved dommer Kirsten Schmidt, som ved det første retsmøde d. 29 januar 2021
sambehandlede OOC’s fire grundlovssager, som har numrene:BS-3217/2021-KBH
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19 mod: sagsøgte
Statsminister Mette Frederiksen / BS-29042/2020-KBH – bl.a. om forsamlingsfriheden
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19 mod: sagsøgte
Statsminister Mette Frederiksen / BS-46835/2020-KBH – bl.a. om forsamlingsfriheden

Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19 mod: sagsøgte
Statsminister Mette Frederiksen / BS-28676/2020-KBH – bl.a. om foreningsfriheden
Sagsøger: Organisationen for oplysning om Corona virus COVID-19 mod: sagsøgte
Statsminister Mette Frederiksen / – om ytringsfriheden, mundbind, social afstand, lockdown
mm.
Søren Ventegodt, OOC’s formand, undrer sig i øvrigt over at retsmødet ikke var offentligt,
hvilket fejlagtigt har fået nogle på de sociale medier til at mene, at OOC ikke har anlagt
retssagerne.

DE FLESTE VANDT
- men nogle få tabte – besindelsen!
Af chefredaktør Knud Meldgaard
Tillykke, af hele mit hjerte, til det danske håndboldhold med sejren over
vort broderland, Sverige. Dette være sagt af en klummeskriver, hvis
interesse for sport strækker sig til Carambolebillard og mudderbrydning
for kvinder. Så skulle det vist være plads.
Søndag er for mediebranchen, som for de fleste danskere, Store
Hviledag, og der skal næsten dø en i Kongehuset eller være en stor
sportsbegivenhed på dagens program, før Tv og de store medier rykker
ud.
Nu var der, i søndags, Gudskelov ingen døde i Kongehuset, men en sportsbegivenhed
(ovennævnte) stod for døren, hvad ingen dansker, der kan læse eller se Tv, var i tvivl om – vi
skulle spille håndbold.
I nyhederne på DRTV kl. 8,00 brugte man de første 12 minutter på at fortælle om kampen:
om hvem vi skulle spille imod, hvem vi håbede på vandt, hvor stærke er svenskerne i forhold til
os samt diverse småindslag med personer fra og omkring sportsverdenen, der var blevet vist
adskillige gange i dagene op til Store Kampdag.
Da kampen rullede over skærmen, var det min forventning, at bare én af de store kanaler
viste kampen, mens den anden kanal viste noget andet, da vi jo alle har både DRTV og TV2,
men nej.
Kampen blev vist på begge kanaler samtidig, dog, som jeg nåede at konstatere inden jeg
lukkede for Tv og kastede mig over Kr. Dagblad, havde begge kanaler hver deres eksperthold
og kommentatorer, der dog var enige om én ting: Mikkel Hansen og resten af holdet skulle tæve
svenskerne. Det gjorde de så. Sverige tabte håndboldkampen og undgik den smagløse pokal
– jeg tabte kun besindelsen.
Tillykke til håndbolddrengene, endnu en gang!
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