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Far og søn på tur i Bernstorffsparken. Parken blev grundlagt, da kong Frederik V i 1752 ønskede, at udenrigsministeren, Johan Hartvig Ernst Bernstorff, skulle have en passende sommerresidens. Fotos: Tine Harden

Inside reservatet Hellerup
Antropologi: Lidt nyﬁgen er man vel altid. En ny, morsom bog spidder snobberne i Hellerup og
lægger ud med spørgsmålet: Hvordan bærer Hellerups fruer sig dog ad med at have så tykt hår?
JAKOB RUBIN
jakob.rubin@jp.dk

H

older skrønerne vand? For så må
der godt nok væk være muntert
hos de rige nord for København.
Hvor man er ivrige vinterbadere, har 16 forskellige champagner og mousserende vine at
vælge imellem i Brugsen og et hektisk socialt liv, der blandt andet betyder, at Hellerups kvinder statistisk set er halvt så ensomme som i resten af landet, men drikker dobbelt så meget.
En solbeskinnet septemberdag tog Indblik
til Hellerup nord for København for at se girafferne og foretage en håndrullet kontrol af
indholdet af Pernille Stensgaards og Martin
Bernsens ny bog ”Hellerup – Historier fra reservatet” med forventning om en finurlig
stund.
Af bogen forstår man, at reservatet, som
hellerupperne selv kalder stykket mellem
Lyngbyvej og Øresund, er beboet af festlige,
joviale, godmodige, generøse og voldsomt
selvoptagne snobber af bedste skuffe. Med
rigeligt til dagen og vejen.
Bedre bliver det ikke. Fakta taler for sig
selv. Vi får dem ikke finere i Danmark. De er

landets rigeste, lever langt længere og bedre
end gennemsnittet og vælter sig i filippinske au pairs og champagne.
Det gælder dog om ikke at skilte med det
på en måde, så man alligevel får det sagt.
Indbliks udsendte satte sig altså på en
mondæn café med en specialimporteret te
med citrongræs for at lure lidt. Alene det
vidner om mangel på klasse. Så har man jo
placeret sig selv i anden kategori, hvor sølle.

Fakta og fordomme
Hellerup har noget, de færreste byer på samme størrelse kan prale af. Trods kun 23.000
indbyggere består centrum af en hovedgade
med et par hundrede meter med fire-fem
etagers karreer til begge sider med et mylder
af fortrinsvis små og lækre specialbutikker i
gadeplan.
Her ligger fire bagere, hvoraf de to har
specialiseret sig i stenovnsbrød til op til 69
kroner stykket. Det er hos dem, man ifølge
bogen kan opleve Hellerup-fruerne handle
morgenbrød i weekenden »og betale 680
kroner uden at blinke«.
Fra de øvrige borde i cafeen hører jeg
brudstykker af samtaler om krydstogter, Almodóvar og vinvanernes udvikling.
Et blik ud af vinduerne, og jo, den er god

Her er skrækkeligt
tiltrækkende, ikke sandt?«
En borger om Hellerup

nok. Fordommene er bekræftet på stedet.
Kogt laksefarvet uld-pullover er mode
blandt Hellerups modne mænd. Og de åbne
sportsvogne er ikke pakket helt væk for vinteren.
Damerne spankulerer forbi i det, der kunne betegnes som Hellerup-uniformer. Shabby chic til perfektion. Mødre handler økologisk, lader firhjulstrækkeren stå i garagen og
kører børnene i institution på Christianiacykel. Drengene er langhårede og lækre, pigerne selvbevidste om spillets regler fra 12årsalderen, hvis ikke før.
Og en inside information: Det, der umiddelbart ligner en tilfældig hippiebuks på en
del af kvinderne, er altså en såkaldt Daisybuks til 1.450 kroner, udført i småblomstret
Liberty-stof med bred linning med snøre og
elastikker i benene. Gode før, under og efter
en fødsel.

På overkroppen benyttes gerne en lille
vest af kaninpels eller vaskebjørn uden på
langærmede American Vintage T-shirts og
støvler eller mokkasiner fra Roberto Fasciani. Om halsen Lala Berlin tørklæde. I panden et par store Tom Ford solbriller med sort
stel af bambus.
Sådan er det bare. Det står i bogen og går
på gaden. Er sjovt og ikke det mindste ondskabsfuldt ment. Og i øvrigt, når dette læses, er den mode nok allerede »so much yesterday«.

Almanak over snobberi
Forfatterne bor ikke i Hellerup, men har deres gang der. Under forarbejdet interviewede
de snesevis af unge og ældre Hellerup-borgere. Resultatet er blevet en almanak over
snobberi, et etnografisk field study, der trænger flere lag ned og udstiller helleruppernes
usædvanlige og på samme tid konforme,
men charmerende vaner og livsstil.
Det er morsomt og anbefalelsesværdigt.
En videnskabelig afprøvning af skrønerne er
i sagens natur ikke mulig.
Anekdoterne står nærmest i kø. En kvinde
fortæller, at hun som netop tilflyttet blev inviteret til tre-retters middag med tilhørende
vodkamenu af en jævnaldrende kvinde,
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hun ikke kendte, men netop havde mødt i
en af byens butikker. På en hverdag. Man er
vel hjemmegående. Eller rutineret.
Her en beskrivelse fra bogen af Hellerups
folkeskoler:
»En niendeklasse holdt auktion, klassens
drenge tilberedte mad fra Aarstiderne iført
kokkehuer, og forældrene leverede bifald og
donationer. Blandt dem var jomfruolivenolie fra Claus Meyer og et par Marc Jacobs
solbriller fra den lokale optiker på Strandvejen til 1.600 kr. Et af børnene bød 600 kr. for
solbrillerne og fik dem.«
Her kunne den årvågne læser spørge:
Hvorfor donerede forælderen ikke de 1.600
kr. til indsamlingen, som ellers kun fik 600
kr.? Afsløret. Hvor småligt.
Sådan tænker man ikke i 2900 Happiness.
Penge er ikke vigtige på den måde.
Uden for tvivl er det, at vi er i snobbernes
paradis, både den ekstravagante types og de
bevidst underspilledes. Som en af bogens interviewpersoner siger:
»Her er skrækkeligt tiltrækkende, ikke
sandt?«
Det er også i Hellerup, kommunen modtog en ansøgning fra en mor om at måtte
have en elefant i haven til en børnefødselsdag.
Respekt. Det er da fantastisk.
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Hellerup

Vinterbadere er et almindeligt
syn på badebroer langs Øresundskysten, hvor befolkningen
bliver ældre end gennemsnittet.

Landets højeste gennemsnitsindkomst:
708.000 kr. pr. familie.
Gennemsnitlig opsparing
inkl. friværdi: 4,7 mio. kr.
Hellerup har 23.000 indbyggere.
56 etablerede coaches, terapeuter, behandlere
og wellnessudbydere.
Koncentrationen af millionærer er 30 gange
større end i resten af landet. 17 af landets 20
dyreste veje ligger i Gentofte Kommune.
Blockbuster i Hellerup er den ﬁlial i landet, der
udlejer næstfærrest action- og tjubangﬁlm.
Flest ser de i Nakskov og Skive.
Hellerups borgere lever i gennemsnit 10 år
længere end landets 25 pct. fattigste.
Hellerup har ikke ret mange indbyggere i 20’erne.
Der er for dyrt. De kommer til, når karrieren er på
skinner, og de får deres børn senere end i resten
af landet.
Den største udenlandske gruppe udgøres af
ﬁlippinere. I Gentofte Kommune arbejder 902
ﬁlippinske au pairs, en fjerdedel af det samlede
tal for hele landet.

Hellerup –
Historier fra reservatet:
Pernille Stensgaard og
Markus Bernsen
Foto: Tine Harden
Gads Forlag, september 2011
234 sider, pris 349 kr.

Under research til bogen var 552 ﬁlippinere
indskrevet til danskundervisning på den lokale
sprogskole.

Strandvejens puls gør
Hellerup til mere by
end forstad.
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