Skumsprøjt og saltvand.
Der er mange gode oplevelser at hente, når man er sammen med Inner Weel veninder. Senest for et
par dage siden, da vejret var herligt (bevar mig vel, det blæste lidt, men det gør det jo næsten altid i
Danmark) var jeg indbudt til ’socialt samvær’ med en tur rundt i København. Vi var to, præsidenten
for distrikt 47, Annelise von Bülow, og undertegnede, der tog bus linje 26 fra min bopæl på
Frederiksberg Allé.
Undervejs med bussen, steg mange asiatere på og med sig havde de kæmpe kufferter.
Det medførte lidt uro i bussen, idet der til sidst ikke var fri adgang ned gennem bussen eller til
udgangen. Og som der blev sagt af en buspassager: ”I Danmark er det forbudt at blokere bussens
udgang. Det kan være farligt i et nødstilfælde”. Asiaterne bukkede høfligt og skubbede lidt sammen
på kæmpe kufferterne.
Men bussen satte ikke i gang igen fra stoppestedet. Chaufføren, som ikke talte engelsk, ville gerne
vide, om alle havde betalt. Og den opgave gav han videre til os passagerer, så det gav anledning til
lidt tumult. Alle rakte en billet i vejret, og det ville have været umuligt at forcere bussens
midtergang for at komme op og betale. Så skulle man i hvert fald have kravlet hen over kæmpe
kufferterne. Nå, men asiater eller kinesere er jo venlige mennesker, og jeg fik en lille snak med et
par af dem. De skulle på krydstogt og blandt andet besøge Island. Der er lidt trist, sagde jeg, jeg har
været i Island flere gange, og det mest interessante er efter min mening, at man kan gå fra det ene
kontinent til det andet. Og så er der jo også de varme kilder.
Vi kom af bussen på Højbro Plads i København med Christiansborg og Domkirken. Det myldrede
med mennesker på vor spadseretur ned gennem Strøget til Nyhavn, hvilket var vort mål.
Det var for at tage en kanalrundfart, vi kom til Nyhavn (i første omgang). Det fik vi for den
formidable billige pris af 75 kroner, hvilket var fundet for den fantastiske rundtur vi fik i havnen.
Der var skumsprøjt og bølgegang – og vi, der sad på en af de første række efter kaptajnen, blev godt
våde. ”Pas på hovedet”, sagde den glimrende unge guide, hver gang vi strøg ind under en af de
mange broer, der er på turen. Men man skulle nok have været 2 meter høj for at få kappet hovedet
af. Så alle klarede skærene. Undtagen en lidt stor baby, der begyndte at skrige højt. Den stakkels
mor vidste ikke, hvad hun skulle gøre, så hun gav sig til at amme barnet. Dette var lidt for meget for
nogle franske turister – men hvad skulle hun gøre? Jeg troede, franskmænd var så tolerante!
Bådturen lod os også se nogle af de meget fine boliger, der er bygget på tidligere arbejdspladser i
havnen, hvor også kvartererne har skiftet fra jævne til meget attraktive beliggenheder. Men det må
under alle omstændigheder være dejligt at bo lige ved vandet og have sin båd liggende klar til
udflugter. Ligesom ved Sluseholmen. Jo, der er sket meget i København.
Vi sejlede forbi kongeskibet, det smukke Dannebrog, den lille havfrue, som virkelig er lille, og
Operaen sejlede vi forbi to gange, hvor den gode guide fortalte, at den har form som et hjerte,
hvilket symboliserer kærligheden til musik. Operahuset er sponseret af A.P. Møller Fonden. Det er
et dejligt sted at komme, lige med undtagelse af hvis man spiser hos Bojsen i restauranten. Så skal
man nemlig helst være over 2 meter høj for at kunne se ud af vinduerne. Det er muligt, det var et af
de mange stridsspørgsmål mellem Mærsk M. Møller og arkitekt Henning Larsen, nu begge afdøde.

Denne dejlige forårsdag sluttede med et køligt glas hvidvin i Nyhavn, som ikke er meget forandret i
de sidste årtier, bortset fra det nu er blevet in at fouragere på denne gade, så det ikke længere er
sømænd og deres piger, der kommer på beværtningerne. Og så har digteren H.C. Andersen boet i
gaden.
Tænk hvor meget vore gæster fra det store udland kan opleve ved Convention i 2015. Hvad vi kan
byde på af herligheder. Med cykel, med bus eller med havnerundfart i Københavns Havn med en
glimrende dansk-engelsk-tysk-spansk talende guide.
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