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Af Kirstine Lefevre Sckerl
klsc@stiften.dk

Hver dag hopper Pablo Ce-
lis på jernhesten og cykler 
18 kilometer fra sit hjem i 
Skæring til Viby, hvor han 
arbejder i Århus Kommunes 
afdeling for Trafik og Veje, 
som trafikplanlægger.

Han er cykelekspert og 
ved, hvad der er værd at vide 
om cyklisme. Og så har han 
skrevet en håndbog om cy-
kelparkering, som er blevet 
oversat og udgivet på en-
gelsk. »Jeg har altid selv væ-

ret glad for at cykle. Så det 
faldt helt naturligt, at det 
skulle være min niche. Da jeg 
læste trafikplanlægning i 
sluthalvfemserne, var det ik-
ke så meget oppe i tiden, men 
jeg ville gerne gøre noget for 
cyklisterne, og det har udvik-
let sig lige siden,« siger han.

Efter civilingeniør-studi-
erne på Aalborg Universitet 
arbejdede Pablo Celis i to år 
ved COWI i Aalborg som tra-
fikplanlægger. Siden flytte-
de han til København til et 
job i Dansk Cyklistforbund, 
hvor han var i tre år. Et 
spændende job i Århus Kom-
mune trak ham tilbage til 
hjemegnen.

Kontakten til Dansk Cyk-
list Forbund har han bevaret 
gennem sit private firma Ce-
lis Concult, som han driver 
ved siden af jobbet i Århus 
Kommune. Også andre virk-
somheder trækker på hans 
ekspertise. Senest har han 
rådgivet arkitekterne i Bjar-
ke Ingels Group om trafik-
sikkerhed i den danske pa-
villon ved verdensudstillin-
gen EXPO 2010 i Shanghai. 

»Det er hårdt at have et 
fuldtidsjob ved kommunen 
og arbejde ved siden af, så 
det skal være, fordi man 
brænder for det. Derfor tager 
jeg kun de opgaver ind, som 
er for spændende til at lade 

være,« siger 38-årige Pablo 
Celis.

Født i Chile
Det lidt specielle navn stam-
mer fra hans chilenske rød-
der. Han blev født i Santia-
go i Chile, men var kun en 
måned gammel, da familien 
slog sig ned i London, hvor 
de boede i fire år.

»Mine forældre er univer-
sitetsuddannede, men i Chi-
le var der ikke mange penge 
til forskning, så derfor søgte 
de til udlandet. Danmark 
var kun tænkt som et mid-
lertidigt stop, for her var for 
koldt. Men vi endte med at 
blive her,« siger Pablo Celis, 
der blev dansk statsborger 
for et par år siden.

Han bor kun et stenkast 
fra barndomshjemmet i Skæ-
ring sammen med sin kone 
Marina og deres to børn, 
tvillingerne Phillip og Mi-
chelle på tre et halvt år.

Men det har ikke altid 
handlet om pedalkraft. I 
mange år var gamle motor-
cykler Pablo Celis’ store pas-
sion. Både de nyere modeller 
og fine gamle veteranmotor-
cykler. »Jeg havde en en-
gelsk BSA-motorcykel fra 
1952, som jeg brugte en mas-
se tid på at få køreklar. Det 
har været mit foretrukne 
transportmiddel, men jeg 
fandt ud af, at det næsten var 
hurtigere at cykle. Da børne-
ne kom til, brugte jeg den ik-
ke så meget, så jeg solgte 
den. Men det er jo en interes-
se, man altid kan tage op 
igen,« siger han.

I seks-syv år spillede han 
Jomfru Ane Gade tyndt med 
et kopi-band, men nu er det 
mest børnene, der nyder godt 
af hans musikalske evner på 
guitaren. Pablo Celis er en 
iværksætter, der altid har en 
masse gode ideer. 

»Jeg prøver at få dem ud i 
verden og hjælper forskelli-
ge virksomheder med pro-
duktudvikling inden for tra-
fiksikkerhed. Jeg brænder 
helt enormt for cyklerne. Jeg 
har været med til at få sat 
cykling på dagsordenen. Så 
for mig er det en kæmpe sejr, 
at byrådet i Århus afsætter 
70 millioner kroner over de 
næste fem år til cykelprojek-
ter. Det er, hvad jeg har kæm-
pet for,« siger han

Drevet af pedalkraft

CYKLISME. Pablo Celis har fået sat cyklisme på 
dagsordenen i Århus Kommune. Foto: Kim Haugaard
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Informationsmøde om 

STOFSKIFTESYGDOMME
Alle interesserede er velkomne, når Thyreoidea Landsforeningen, 

patientforeningen for stofskiftesygdomme, holder informationsaften 

på Århus Sygehus tirsdag den 3. november kl. 19–21.30.  Mødet 

afholdes i Patologisk Auditorium, indgang 18, Nørrebrogade, Århus 

C (se oversigtskort på www.thyreoidea.dk). Det er gratis at deltage, 

og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Program
-

eningen

og behandling ved hhv. for højt og for lavt stofskifte samt struma 

På Thyreoidea Landsforeningens vegne Lis Larsen, formand

”Fremtidens Sundhed og velfærd” 
- en aften med debat både Lokalt, 

Regionalt og Nationalt

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00
”3F Rymarken” - Rymarken 4, 8210 Århus V

Det danske sundhedsvæsen er under voldsomt pres!
Dette er ingen nyhed, men hvad er det der sker?

Hvad er de konkrete konsekvenser for borgerne og de ansatte?
Hvem har ansvaret, hvad betyder økonomi, holdninger og ideologi?

Hvorfor forsøger nogen at spille kommuner og regioner ud mod hinanden?
Hvad kan og skal vi gøre for at sikre den kollektive velfærd?

Hvilke muligheder har vi og hvad gør vi lokalt, regionalt og nationalt?

Aftenen indledes med ”billeder” fra det virkelige liv i sundhedssektoren:
Linda Lund, TR Sygeplejerskerne Århus Sygehus, DSR Region Midtjylland

Britta Lund Sørensen, FTR Hjemmeplejen Århus Kommune, FOA Århus 

Anders Kühnau, S-kandidat til Regionsrådet i Midtjylland, præsenterer kampagnen: 
”Lighed i Sundhed”

Fra Folketingets Sundhedsudvalg deltager følgende i debatten:

    

 So�e Hæstorp Jonas Dahl Per Clausen 
 Socialdemokraterne SF Enhedslisten 

Ordstyrer: Journalist Bjarne Jensen

Mød op den 29. oktober til debat om nutidens og fremtidens sundhedssystem!

- Tag stilling og stil krav før kommune- og regionsvalget den 17. november!

 Arrangører:
LO Århus og FTF Region Midtjylland 

Alle er velkomne - tilmelding ikke nødvendig
Region Midtjylland
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Men din lokale antenneforening og Stofa kan også
tilbyde dig alverdens digitale muligheder. F.eks.:

· Lyd og billede i digital topkvalitet – også HD
· Mulighed for at pause og spole i direkte udsendelser
· Filmleje med fjernbetjeningen

Semere på stofa.dk eller ring og hør, hvad vi kan
gøre for dig på 88 30 30 30

Det nye tv-signal
ændrer intet for dig.

Lørdagden 31.oktober
sker der noget usædvanligt
for digmedkabel-tv.

Ingenting.


