Den kolde Krig og ”Stjerneskuddet”.
I 1958 opsendte Sovjetunionen sin Sputnik, en kunstig måne, i kredsløb
omkring Jorden. USA blev noget bekymret over, at Sovjet var i stand til at
opsende og en sådan ”Drabant” i kredsløb omkring Jorden.
Senere samme år sendte Sovjetunionen hunden Laika op.
Men Laika hun brændte op i rummet. Alle hunde i Danmark
blev i årene herefter, som en stille protest mod russernes
manglende respekt for dyr, navngivet Laika.
Den politiske debat i de år bar præg af disse rumbegivenheder. Således havde
John F. Kennedy i sin præsidentvalgkampagne i 1960 et punkt, som sagde, at USA skulle have den
første mand på månen, inden årtiet var omme. Det lykkedes som bekendt i 1969, men da var John
F. Kennedy for længst død.
Men i John F. Kennedys første år som USA's 35. præsident blev den sovjetiske kosmonaut Juri
Gagarin, som den første i verden den 12. april 1961 sendt op i rummet. Her foretog han i sin
rumkapsel en enkelt flyvning rundt om Jorden. Gagarins rumtur tog i alt 1 time og 48 minutter.
Det var altså lykkedes for de sovjetrussiske videnskabsfolk at få kosmonauten Juri Gagarin bragt
levende ned til Jorden igen. USA' var rystet i sin grundvold. Det var også midt i Den kolde Krigs
aller varmeste tid.
Året efter begyndte Sovjetunionen at opstille nogle raketter på Cuba, hvilket medførte at USA
iværksatte en blokade af Cuba. Hele Verden holdt vejret mens den højspændte Cubakrise
udviklede sig. Den krise som nær havde kostet os hele vores civilisation. Men heldigvis besindede
russerne sig, og trak sine raketter hjem igen. Men det var, mener historikere, så tæt på den totale
katastrofe, som det tænkes kan.
En måned før Cubakrisen fik DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, via den Sovjetiske Ambassade
udvirket at kosmonauten Juri Gagarin kom på officielt besøg i Danmark. Det var i september
måned 1962.
Juri Gagarin, som også havde taget sin kone med, blev modtaget af kong Frederik og dronning
Ingrid og de kørte rundt i en åben bil i København og lod sig hylde af befolkningen. Efterfølgende
aflagde gæsterne et besøg på B&W skibsværft på Refshaleøen, hvor de ræverøde tillidsfolk
hyldede ham efter alle DKP’s forskrifter. Et af programpunkterne på Danmarksturen var også, at
Gagarin og konen skulle overvære en idrætsdag i Gladsaxe, hvem der end havde fundet på det. Et
besøg i Odense og H.C. Andersen Hus blev der også plads til. Så kan det snart ikke blive større.
Men derudover blev det også et legendarisk møde på restaurant Oscar Davidsen i Søpavillionen
ved søerne i København. Indehaveren Oscar Davidesens datter Ida Davidsen syntes, at der skulle
gøres noget ekstra ud af dette besøg af verdens første rummand.
Ida Davisen som var specialist i smørrebrød, kreerede derfor til lejligheden
en meget passende frokostret hun kaldte ”Stjerneskuddet” til Juri Gagarin.
Siden har denne sammensatte frokostret, Stjerneskuddet, bestående af en
kogt og en stegt fiskefilet plus rejer, asparges, kaviar, liggende på en bund
af grønt og på toppen dressingen ”Thousand Island” været et kæmpe hit
på de danske restauranters frokostmenu.

Dog indgår ”Stjerneskuddet” ikke som fast menupunkt på alle menukort. Mesterkokken Rasmus
Kofoed blev fyret fra Hotel D’Angleterres, da han for flere år siden nægtede at sætte
Stjerneskuddet på menukortet. Siden startede Rasmus Kofoed sin egen Michelin Restaurant
Geranium i København, hvor ”Stjerneskuddet” næppe er at finde på menukortet.
Konklusionen må være, at Den kolde Krig ikke huskes for ret meget godt, men Juri Gagarins besøg i
1962 og Stjerneskuddet fik i det mindste dette synlige og velsmagende resultat, som vi er mange,
der stadig nyder at indtage.

