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En tidsrejse til Hr. og Fru Varnæs

Sommerens store tilløbsstykke er Korsbæk på Bakken, hvor gader og stuer fra tv-serien Matador er bygget op. Næstved Bladet har været på
rundvisning.
Tekst og foto: Morten Aagaard

OPLEVELSE: Mere end 100
mennesker står og venter på,
at porten til Algade i Korsbæk
går op. Det er først på formid-

dagen, og dagens rundvisninger i den fiktive by Korsbæk skal i gang.
I mindre grupper kommer
rundvisningen rundt i de
mange stuer og restauranter,

mens gode historier fra tilblivelsen af såvel tv-serie som
byen på Bakken, bliver fortalt.
- Jeg har fulgt processen i
over et år nu, siger rundviser
Poul Mortensen, som allerede
har haft mere end 50 ture
rundt i husene.
- I september sidste år
begyndte arbejdet med at bygge Korsbæk op. Heldigvis har
vi haft en vinter uden hård
frost og meget regn, ellers
havde håndværkerne aldrig
nået det, siger Poul Mortensen.
Foto af Hitler stjålet
Turen starter i den port, hvor
Agnes Jensen og Røde flytter
ind. Poul Mortensen fortæller
om de fiktive figurer, som om
de var virkelige, men kommer
også med små sidebemærkninger.
- Kirsten Olesen, der spillede rollen som Agnes, skulle
forestille at være 17 år, da serien begyndte, men i virkeligheden var hun næsten 30 år,
siger Poul Mortensen.

Arbejdet med at genskabe de mange lokaliteter i Korsbæk har stået på længe. Der har været
fokus på alle detaljer. Tapetet hos familien Varnæs er eksempelvis købt i Tyskland.

der også dækket op, og på et
sidebord står bordkort klar.
Spisestuemøblerne er de originale.
På vejen gennem Jerbanerestauranten og Postgården
fortællers der historier.
- Rollen som Røde var i virkeligheden tiltænkt Ole Ernst.
Men han var kendt for at
møde uforberedt til optagelse,
så man blev enig om at give
den til Kurt Ravn, siger Poul
Mortensen, og tilføjer, at i dag
kan man heller ikke forestille
sig det anderledes.
- Arthur Jensen, der spillede rollen som Hr. Schwann,

Skuespiller Margrethe Kuyto havde en mindre rolle i tv-serien.
Nu er hun tilbage i Korsbæks gader. Her ses hun som Laura,
men hun spiller også andre roller, f.eks Fru Fernando Møghe. Jeg vidste ikke, at vi er blevet dus, sagde skuespilleren til fotografen. Jo, hun lever sig fuldt ud ind i rollen som den principfaste kokkepige.

Svane Apotek
Apoteket med de korte ventetider
Medicinudsalg i hele sommerlandet:
”min købmand” Menstrup
De Hvide Svaner
Karrebæk Brugs
”Spar” Karrebæksminde

var en besværlig skuespiller.
Med en stor produktion som
Matador var der ikke tid til forsinkelser, og instruktøren Erik
Balling, var ved at gå ud af sit
gode skind. Så det satte Lise
Nørgaard sig for at få ordnet. I
næste afsnit faldt Hr. Schwann
ned af en trappe og døde,
siger Poul Mortensen.
Historierne fra Korsbæk er
mange, og den dygtige rundviser kender de fleste, og kan
fortælle om selv den mindste
detalje på turen.
Korsbæk er åbent hver dag.
Men vil man inden for skal
man booke en rundvisning.

Poul Mortensen viser frem i Korsbæk. Her er han ved grisehandlerens lokum, som netop har været udsat for tyveri. Under
hele Korsbæk ligger 2000 m2 kælder, hvor blandt andet alt
mad til restauranterne bliver lavet fra bunden.

Turen byder her efter på et
kig ind i grisehandlerens
lokum med det berømte billede af Hilter.
- Vi har lige været udsat for
tyveri, men heldigvis havde vi
en kopi, siger Poul Mortensen
om billedet.
Der er lagt et stort stykke
arbejde i at gøre tingene så
troværdige så muligt. Der er
kælet for detaljerne. Utallige
loppemarkeder og genbrugs-

butikker er blevet besøgt. Men
også lageret på Nordisk Film
har været behjælpelige med
rekvisitter. Således er nogen af
tingene de originale fra tv-serien.
Rolle tiltænkt en anden.
I Lauras køkken er der dækket
op til frokost. Det er nemligt
muligt, at spise i de fleste af
Korsbæks stuer.
I spisestuen hos Varnæs er

Der er mange sjove påfund rundt om i Korsbæk, som glæder
de mange Matador-fans. Blandt andet kan man få lavet bordkort magen til dem Maude Varnæs malede i tv-serien.

Dansk-tysk naboskab støttes
KULTURSTØTTE: Projektet, som er et

En hjemmeside for skoleudveksling
skal oprettes og der skal udarbejdes
sprogmateriale til skoler og børnehaver.
Projekter der gennemføres i samarbejde mellem danske og tyske kulturinstitutioner, foreninger, daginstitutioner, skoler
eller lignende, vil også blive understøttet.

udviklingsprojekt, har til formål at gøre
især børn og unge i Femern Bælt-regionen interesseret i at lære nabosproget og
kulturen at kende.
Projektets mål skal blandt andet opnås
ved at gennemføre tre større arrangementer for børn og unge fra Danmark og
Tyskland.

Fem på hver side
KulturKit bliver realiseret i et samarbejde mellem fem danske og fem tyske projektpartnere, hvoraf Næstved Kommune
er hovedansvarlig for projektet.
Centerchef i Næstved Kommunes Center for Kultur og Borgerservice, Kim

Det tre-årige dansk-tyske
projekt KulturKit har netop
fået en bevilling på knap otte
millioner kroner over tre år af
EU’s Interreg-udvalg.

Næstved Svane Apotek
Torvestræde 8 - Næstved
Tlf. 55 72 00 63
Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9.00-17.30
Fredag kl. 9.00-18.00 . Lørdag kl. 9.00-14.00
e-mail: naestved@apotekeren.dk
www. naestved.apotekeren.dk

Dawartz, glæder sig over bevillingen.
- Sydsjælland og Lolland-Falster er en
del af en grænseregion, som vi deler med
vores naboer mod syd, de fleste af os
tænker bare ikke så meget over det, siger
Kim Dawartz, og forsætter:
- Med den kommende Femern-forbindelse er det afgørende, at især børn og
unge i både den danske og den tyske del
af regionen kender til naboens sprog og
kultur og mulighederne på den anden
side af bæltet.
KulturKit har et samlet budget på ca.
10,7 mio. kr.
maa

