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en københavner i new York 

Derfor er hun hjemme 
Helena Christensen er 
netop nu aktuel som 

dommer i Louis Nielsens 
modelkonkurrence ‘Årets 

Brillelook’. Hovedpræmien 
er en rejse til New York og 
et fotoshoot med Helena 
som fotograf. Vinderen 
findes den 2. november 
i London. Læs mere på 

louisnielsen.dk

 Med rugbrød og 
    remoulade
   i rygsækken 

Hvorfor sagde du farvel til 
København?
Det gjorde jeg på grund af mit job. 
Hele verden er min arbejdsplads, og 
derfor blev det på et tidspunkt mere 
fornuftigt at flytte. Men jeg sagde 
nu ikke farvel til København – det 
kan jeg slet ikke.
  
Hvad har du taget med dig, som 
adskiller dig fra indbyggerne i 
New York?
Jeg har altid rugbrød, remoulade og 
torskerogn med til New York. Men 
psykisk har jeg hele min køben-
havnske opdragelse med – en god 
og sund opdragelse. Derudover er 
min stil også meget københavnsk. 
Danske designere er de fedeste i 
verden, og jeg bliver tit stoppet på 
gaden i New York, når jeg har dansk 
tøj på.  

Hvad savner du ikke ved Køben-
havn?
Jeg savner ikke vejret. Der er noget 
smukt og vemodigt ved det kolde 
vejr, men det er helt bevidst, at jeg 

undgår de lange vintermåneder. 
Min farmor på 94 snakker tit om, 
hvordan radiatoren skal skrues op 
og ned og op og ned, fordi vejret er 
så omskifteligt om foråret. 

Hvad kan København lære af 
New York?
Der er altid en fed, elektrisk og 
meget positiv stemning i New 
York – folk færdes på gaden og 
er meget åbne over for hinanden, 
og det bugner med rigtig gode 
restauranter. I København står 
mange restauranter tomme aften 
efter aften, fordi vi ikke er gode nok 
til at gå ud. 

Hvad er dine favoritsteder i 
København?
SweetTreat på Christianshavn 
er en skøn café, der minder om 
New York. Der er god kaffe og god 
musik på vinyl i højttalerne. Men 
mit yndlingssted i København er 
stadig min mors køkken. Og hos 
min veninde Christel. Hun laver 
fantastisk mad!

Når Helena Christensen rejser fra sin gamle hjemby, København, 
  til sin nye, New York, er der både danske lækkerier og dansk  
 mode med i kufferten. Vejret og de tomme restauranter i   
   København kan hun godt undvære.  
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