
ske uærlighed er en forban-
delse. Kun en ting kan redde
Amerika, og det er en ny po-
litisk struktur, en revolutio-
nær forandring konkluderer
Annisette, der ikke slap helt
for at blive åndet i nakken af
USA, da hun sammen med
sin afdøde mand Thomas
Koppel bosatte sig i Puerto
Rico.

Inspirerende landskab
Af mange lokale anses USA
for at være besættelsesmagt

på den caribiske ø, der er et
såkaldt amerikansk territo-
rium.

- Mange af de unge er fru-
sterede over, at den ameri-
kanske kultur tager den op-
rindelige kultur fra dem. Man
mærker det tydeligt i hver-
dagen, hvor man blot behø-
ver tage på et marked for at
se store polerede frugter fra
amerikanske farme frem for
de mere skæve fra de lokale,
økologiske farme. Vi fandt
dog hurtigt ud af, hvor man

kunne købe de rigtige frugter
og grøntsager, fortæller An-
nisette.

Ægteparret havde mange
ufattelige oplevelser de år,
de boede væk fra Danmark.
Men lige så ufatteligt det kan
være at bade under et vand-
fald svøbt i paradisisk jungle,
lige så fortryllende kan det
være at komme hjem og svæ-
ve gennem et vinterlandskab,
hvor sneen tegner fascine-
rende mønstre på markerne
og blomsterne skyder op gen-
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Byens folk

Af John Borgkilde

- Vi tager tyren ved hornene og åbner ”Bull Burger Drive In”
på Middelfartvej 5-7, hvor natklubben Palmehaven lå i sin tid,
fortæller Henning Andersen, der er manden bag initiativet.

Meningen var, at drive-in-restauranten med over hundrede
siddepladser skulle have åbnet i disse dage, men åbningen er
udsat til omkring den 7. maj. For tre år siden åbnede Andersen
”Bull Burger” i Albanigade med et burgerkoncept, der er så
anderledes og populært, at ideen nu er udviklet til, at bilister
kan køre ind og købe burgere - og så ta’ hjem og spise dem.

Drive-in-burger i tidligere natklub

- Onsdag sprang bøgen ud
på Kalørgården her i Korup,
meddeler musiker, gårdejer
og lokalpolitiker Poul Falck.

Sidste år sprang den ud den
9. april og året før 13. april.
Da vi kom hertil i 1989 skete
det 27. april. Udspringet er
altså rykket to-tre uger på 20
år. Er det klimaændringerne?

TIDLIGERE UDSPRING
Museumsinspektør Martin
Rovand Jensen, Danmarks
Rockmuseum, gæster i mor-
gen klokken 14 Radio Luna,
hvor han vil fortælle værter-
ne Hans Nobel, Leif Hansen og
lytterne om det kommende
rockmuseum i Roskilde og
om udstillingen p.t. på Mu-
sikbiblioteket på Brandts.

ROCK’EN PÅ MUSEUM

- Erik Bent Svendlund var den
første, der rigtigt troede på
mig på Nyborg Vold, hvor
det blev til 11 dejlige somre,
så jeg var ikke i tvivl om at
svare ja tak, da Erik Bent
spurgte, om jeg ville med-
virke i ”Skønheden og Udy-
ret” på Frøbjerg Festspil, for
så var ringen ligesom sluttet,
fortæller Arne Lundemann.

- Da jeg tilmed fik den her-
lige rolle som skønheden Bel-
les far Maurice i Disneys fan-
tastiske musical, trak det altså

i den gamle cirkushest.
At Svendlund døde for ny-

lig, får ingen indfl ydelse på
Lundemanns medvirken.

- Det var meget trist med
Erik Bent, men nu glæder jeg
mig over, at jeg nu instrueres
af hans kronprins Carsten Friis
- og til at spille sammen med
Frøbjerg Festspils mange
dygtige amatører.

Lundemann
på bjerget

■ - Vi har
haft fi re prø-
ver, og jeg er
begejstret,
siger Arne
Lundemann.
Arkivfoto:
Chr. Brandt

”15 år i Odense dæmper ikke
Kim Larsens fede københav-
nerdialekt, og han taler hur-
tigere end de fleste (...) - Jeg
savner ikke København en
millimeter”, erklærer han i et
stort interview med Ud & Se.

”Det er rigtigt, at jeg stadig
lyder som en ærkekøbenhav-
ner, og det er jeg på mange
måder også. Jeg nyder bare
at være her. Det har nok no-
get at gøre med, at jeg har en
dejlig dame, som jeg har fået
nogle dejlige unger med, ik’.”

”Isolerede jeg mig, ville jeg

gå i stå ... Dér kommer inspi-
rationen fra. Det, man får fra
folk, er det, man giver igen”,
konstaterer han blandt andet.

Larsen savner ikke København

■ Kongelig Hof-sanger Kim
Larsen underholder togpas-
sagererne med nye meninger.

Café Viggos, kultværtshu-
set Anden og cocktailbaren i
Vindegade 76 er så populære
og lettere slidte, at en renove-
ring ikke kan undgås.

- Men alt bliver alligevel
ved det gamle, med egne øl-
krus og evergreens, oplyser
restauratør Karsten Kæmpe.

- Viggos er derfor lukket
fra den 2. til 20. maj, og An-

den basker på ferie fra den 2.
maj til 2. juni, og en nybyg-
get cocktail- og drinksbar på
2. salen åbner den 6. august,
siger Karsten Kæmpe.

På grund af rygeloven, må
gæsterne ikke ryge på Viggos
fra den 6. august, så henvises
rygere til nye rum på 2. sal.
Men i kælderen må man sta-
dig ose og synge og gøre ved.

Kultværtshuse får en overhaling

For 40 år siden var The Sava-
ge Rose tæt på det helt store
gennembrud i USA. Et gen-
nembrud, som intet dansk
band siden har fået. Men
modstanden mod USA’s krig i
Vietnam satte en stopper for
den drøm. Og stormagtens
krig mod Irak skulle fi re årtier
senere brat afslutte 10 års op-
hold i Los Angeles.

- Alt blev så korrupt, efter
George W. Bush kom til mag-
ten. Pludselig blev strømmen
rationaliseret, og vores hus-
leje steg til det dobbelte. Pa-
ranoiaen og frygten spredte
sig, så det til sidst var uudhol-
deligt. Alt gik i stykker med
Bush som præsident, og det
var ekstremt smertefuldt at
opleve den skam, der tyngede
den almindelige amerikaner,
siger Annisette.

Hun kender ingen, der
stemte på Bush. Og hun aner
ikke, hvor han fi k stemmerne
fra.

- Det var valgfusk begge
gange. Derfor fryder det mig,
at Obama nu er kommet til
magten. Han virker til at have
et godt hjerte, konstaterer
Annisette, der om nogen ved,
hvordan et sådant føles. Men
han kan ikke udrette så me-
get med det senat, og de store
selskaber, der virkelig styrer
USA.

Efter et årti i Californien
står der naturligvis også po-
sitive episoder tilbage. Både
livet midt i et gigantisk ar-
bejdsværksted, hvor alle var
musikere, skuespillere eller
dansere, selvom de også måt-
te feje gader, og også mødet
med den engagerede fredsbe-
vægelse mod Irak-krigen har
efterladt varige, lune indtryk.

De kommer dog til kort,
når de holdes op mod de is-
kolde af slagsen.

- Afmagten mod det po-
litiske system og den politi-

Eventyret findes   
■ Efter 10 år i USA
og et enkelt i Puerto
Rico fandt Annisette
ud af, at det danske
landskab kan være
lige så fortryllende
som solvelsignet
palmeland og frodig
jungle

■ - Da vi kom til USA første gang i begyndelsen af 1970’erne, var der decideret apartheid sydpå.
Der var trods alt sket en fremgang, da vi kom tilbage 30 år senere, selv om afroamerikanerne, in-
dianerne og latinamerikanerne stadig ikke har samme vilkår som den ”hvide mand”, fortæller
Annisette. Hendes indtryk af den almindelige amerikaner var, at man præcis som under
Vietnamkrigen var imod den igangværende krig og den siddende regeringsmagt.

[ Det danske land-
skab er eventyrligt og
utroligt inspirerende
fandt jeg ud af, mens
jeg lå vågen om nat-
ten i en tourbus på vej
gennem landet. Der
slog det mig, at man
kan finde eventyret og
kærligheden til naturen
overalt.
Annisette Koppel


