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Det sidste mirakel på Sundbyvester Plads

OFFICIELLE

EPOKE SLUT: 71-årige Jens Thyrsted lukker
30. december Danmarks sidste ‘Mirakelpriser’
på Sundbyvester Plads - dog holdes et par
måneder ekstra åbent til spredt restsalg. Vi besøgte forretningen, hvor tempoet er behageligt,
og hvor folk faktisk snakker med hinanden.

www.blst.dk
Havbundssedimentdepot på
Lynetten

AF HANNE BJØRTON

Afgørelse om
revurdering af
miljøgodkendelse
Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for et Havbundssedimentdepot på Lynetten,
tilhørende Udviklingsselskabet By & Havn I/S, Nordre
Toldbod 7, 1013 København K.
Havbundssedimentdepot har i forbindelse med
revurderingen fået en række supplerende vilkår
om egenkontrol, nedlukning, efterbehandling og
sikkerhedsstillelse, så depotet lever op til reglerne
i den nye deponeringsbekendtgørelse.
Afgørelsen kan ses under ”Annoncer” på www.blst.dk.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få
den tilsendt besvares på tlf. 7254 8133 eller
joriv@ros.mim.dk.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater
af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcentret er i
besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens
akter ﬁnder anvendelse med de begrænsninger, der
følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om
aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98
– 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel,
væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være
skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade
7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal
være modtaget senest den 13. januar 2010 kl. 16.00.
Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

»Jeg strikker sutsko til børnebørnene, jeg har 12 børnebørn, og de er helt vilde med
dem,« forklarer damen, mens
hun fylder indkøbskurven
med et slagtilbud på kulørte
garner. »Dem her har jeg strikket i nat,« fortæller hun videre, og hiver et par små, kraftige futter frem fra tasken. »Vi
kom hjem herfra klokken fire
i går eftermiddags, og så gik
jeg i gang - når jeg først begynder, kan jeg ikke stoppe,« siger hun.
Hun har sin mand og sin
veninde med på garnindkøb.
»Min kones veninde fortalte
os, at der ligger en Mirakelpriser her,« fortæller han om parrets butiksfund, hvor de også
var forbi i går. Alle tre går op i
køen, hvor snakken går videre
med andre folk. Et godt tilbud
på et par store, hvide damebomuldstrusser vises frem.
»Nej!« hyler en anden
dame på vej gennem butikken, »han løber da langt væk,
når han ser de der,« griner
hun.
»Jeg gemmer mig, når hun
tager dem på,« spiller han
med.
»Det er da skilsmissegrund
- jeg troede kun, det var min
bedstemor, der købte sådan
nogle,« snakker hun videre
mellem hylderne.

Hvor skal vi gå hen
Det er en torsdag formiddag i
manufakturhandlen Mirakelpriser på Sundbyvester Plads,
og der veksles mellem rolige
stunder og hurtige rykind af
kunder. De fleste har været
her masser af gange, mange
gennem adskillige årtier. Og
stamkunderne afleverer i øjeblikket den samme besked,
når de kommer ned til metervarerne, hvor butikkens indehaver, 71-årige Jens Thyrsted
står og måler op.
»Det er forfærdeligt, at I
lukker, hvor skal vi så gå
hen?« siger en dame. Og en
anden takker for alle de gode
år.
»Jeg har været rigtig glad
for at komme her,« siger hun,
mens hun får målt 1 meter og
40 centimeter stof op til en
bluse.
»Åh, det hører jeg 50-60
gange om dagen,« siger Jens
Thyrsted med et smil. »Hele
Amager er i oprør. Der kom én
og fortalte, at hun havde snakket med en veninde om risikoen for, at Amagerbanken
lukker. »Ja skide da være med
det! Der er masser af banker,
det er da meget værre med
Mirakelpriser, den er der kun
én af,« havde veninden sagt,«
fortæller Jens Thyrsted.
Han har besluttet sig for at
forlade manegen, mens han
stadig selv kan gå ud. 30. de-

cember lukker han butikken,
men holder åbent nogle dage
om ugen frem til 31. marts for
at få solgt restlageret ud.
»Det var jo ikke til at vide
for et halvt år siden, hvor meget lager, der ville være tilbage,
så vi vil gerne lige have solgt
det sidste også,« siger han.

taarnby.dk

Klassificering af Kystvejen
Kommunalbestyrelsen har den 24.11.2009 besluttet at Kystvejens fremtidige
status er Privat fællesvej.
Ifølge Privatvejslovens § 6 er
Tårnby Kommune vejmyndighed
og efter Privatvejlovens § 13 stk.2
har Kommunalbestyrelsen lovhjemmel til at fastsætte vejens
fremtidige status.
Beslutning har retsvirkning fra
denne tekst er blevet offentliggjort.
Datoen for offentliggørelse er
15.12.2009. Klageberettigede har
her efter 4 uger til at fremkomme
med indsigelser.
FåmereatvidepåTårnbyKommune's
hjemmeside, www.taarnby.dk

METERVARERNE måler Jens Thyrsted op for kunderne. Hylderne over ham tømmes efterhånden som tiden nærmer sig
lukningsdatoen. Foto: Michael Paldan.

MIRAKELPRISER lukker, Jens Thyrsted vil nyde sit
otium, og der er ikke rigtig nogen, der vil overtage den type
butik. »De unge gider ikke ha’ en butik, når man ikke kan slå
den op på en computer. Og så vil de lave den fuldstændig
om, og så er det ikke Mirakelpriser længere. Den stil skal
man være opvokset med, for at det kan lade sig gøre,« siger
Jens Thyrsted, her sammen med personalet, der består af
Margit og Janni samt Jens’ to døtre Charlotte og Jeanne.
Foto: Michael Paldan.
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Mads Skjern-agtigt
Butikskæden Mirakelpriser
havde i 1980’erne 49 filialer
rundt omkring i landet, da der
var flest.
»Det er én mands værk, det
var Sloth Hansen, der stiftede
det i 1948, da det var svært at
skaffe varer efter krigen. Han
rejste rundt i hele Jylland efter
varer - der var faktisk lidt
Mads Skjern over det. Jeg har

været med i Mirakelpriser siden 1962. Jeg startede på
fjernlageret på Tagensvej, og
ved siden af rejste jeg og solgte
til andre butikker i hele landet.«
»Da Sloth Hansen så ville
stoppe for 26 år siden, var der
ikke rigtig nogen til at tage
over - det var ham, der kunne
dét dér. Så en hel masse butikker lukkede, der blev femseks stykker tilbage. Nogle
blev overtaget af butiksbestyrerne, og jeg var prokurist og
fik lov at overtage denne her
på Sundbyvester Plads,« fortæller Jens Thyrsted.

Nu tynder det ud
Butikken har handlet med
blandet manufaktur - færdig-

syet tøj, børnetøj, metervarer,
lynlåse, garn, sytråd. Og mens
butikken for få måneder siden
bugnede med varer fra gulv til
loft, tynder det nu langsomt
ud på hylder og bøjlestativer.
Ved årsskiftet tynder det også
ud i personalet. To af damerne
i butikken, Margit og Janni,
holder op.
»De sidste måneder er der
kun mig og mine to døtre
Charlotte og Jeanne tilbage,
det bliver et helt familieforetagende. Men jeg tror, personalet har indfundet sig med det,«
siger Jens Thyrsted.
»Det er helt i orden, at far
stopper nu - han har gjort det
godt og har været en god forretningsmand. Så må vi finde
noget andet og starte forfra,«

siger datteren Charlotte, der
sammen med sin søster startede i butikken som barn efter
skoletid og siden har været
ansat i 20-25 år.
»Hun regner med at få et afkast, kan du nok høre,« griner
Jens Thyrsted. Han er frisk og
i fuldt vigør, men synes, det er
på tide at stoppe.
»Min dåbsattest er blevet
for gammel. Jeg kunne da godt
blive ved over 100 år endnu,
og jeg har ikke haft ferie i 10 år
- måske en halv eller en hel
dag. Jeg har det faktisk fint,
som jeg har det. Men alle jeg
kender på min alder tager 17
piller om dagen. Så vil jeg hellere stoppe, mens jeg stadig
har det godt.«
hah@b-l.dk
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