
INTERVIEW

24 MAGASINET

KULTURCHEF HOS KÄHLER OG TIDLIGERE TV-VÆRT ANE CORTZEN:

DET ER, SOM OM  
JEG ER TRÅDT UD AF 
KLÆDESKABET I 
NARNIA OG HAR  
FUNDET UD AF, AT  
NU ER JEG VOKSEN”

”

Indtil hun fyldte 40, skænkede Ane Cortzen aldrig alder en tanke. 
Nu tænker hun en del over den. Så nu bruger hun den. Til at gøre 
teenagepiger klar over, at kroppe er født uperfekte, til at tøjle sin 
egen rynkepanik – og så i øvrigt til at fortsætte som altid. Blandt 
andet med at sige ‘tja, hvorfor ikke?’, når noget spændende dukker 
op. Som det nye kulturchef-job hos Kähler.  
AF ANDREA BAK / FOTO: PETRA KLEIS
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KULTURCHEF HOS KÄHLER OG TIDLIGERE TV-VÆRT ANE CORTZEN:
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“Hvis jeg fik fjernet 
min havegrill i panden, 

ville jeg jo ikke have min 
mimik. Rynker og mimik 

er da vigtige!” 
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ANE CORTZEN (41)

PRIVAT: Gift med arkitekt Benjamin 
Weber, mor til Agnes på 13, Esther på 10 
og Manfred på 6 år. 
JOB: Uddannet arkitekt og grafisk 
designer. Som nyuddannet blev hun art 
director for Bodum i Schweiz, men efter 
otte måneder blev hun kontaktet af DR, 
der ville hyre hende til at lave visuel 
identitet for DR1 og DR2. Hun stiftede 
designfirmaet Timeline med sin chef fra 
DR, og sammen specialiserede de sig i at 
lave logoer og programpræsentationer til 
tv-stationer. Hun blev selv designchef, og i 
2011 blev hun tv-vært på tv-programmet 
TV!TV!TV!. Senere blev hun vært på 
Søndag Live og Made in Denmark. Og 
siden 1. marts i år har hun så været 
kulturchef hos Kähler. Jeps, dem med 
vaserne og nu snart samtalesalonerne.

Baggrunden for det 
seneste jobskifte: 
“Jeg syntes bare, vi 
havde haft sådan 
en interessant 
samtale, og du skal 
altså slå til, når 
du møder nogen, 
som på tværs af 
alt muligt er din 
åndsfælle.”
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J
eg møder Ane Cortzen på Café 
Sokkelund på Frederiksberg. Det er 
Anes valg, for så kan vi spise frokost, 
mens vi taler. 

“De har byens bedste burger!” 
siger hun, mens hun kigger i me-
nukortet. Valget falder dog på en 

avocadomad med en omgang røræg.
Hun har siddet i kulturchef-stolen hos ke-

ramikvirksomheden Kähler i en måned, og hen-
des i forvejen brede smil bliver endnu bredere, 
når hun taler om sit nye job. For selv om hun 
med egne ord elsker DR, blev det for snævert. 

“Da jeg blev vært, havde jeg siddet som chef 
i DR’s designafdeling i mange år, og jeg syntes, 
det var befriende, at der var nogle, der tog 
beslutningerne for mig. Men til sidst begyndte 
jeg at savne at have mere indflydelse på det, 
jeg lavede. DR er presset fra mange sider, og 
jeg oplever, at der er en stor angst for at træde 
forkert. En af mine kæpheste har altid været, at 
man ikke bare skal give folk det, de siger, de vil 
have. Man skal give dem noget, de ikke vidste, 
de ville have, og den mulighed havde jeg ikke 
længere,” siger hun.

“Og så kunne jeg også godt tænke mig at 
komme mere ud i virkeligheden. Jeg havde 
været vært i en del år, og jeg var begyndt at få 
en fornemmelse af at være inde i et akvarium 
eller en boble.”

Ane Cortzen var ikke ‘nu går jeg og smækker 
med døren’-utilfreds, men trangen til at formu-
lere sin egen dagsorden fyldte mere og mere i 
hendes bevidsthed. Under optagelserne til DR-
programmet Made in Denmark sidste år mødte 
hun Frantz Longhi, som er administrerende 
direktør for Kähler, og som på otte år har styret 
virksomheden fra konkurs til stor kommerciel 
succes. Han var dommer, hun var vært, og de 
fandt fælles fodslag med det samme.

“Vi sad i sminken og småsludrede før opta-
gelserne, og jeg spurgte ham om, hvorfor han 
havde købt Kähler, og jeg blev meget inspireret 
af hans holdninger og visioner. Det var et af 
de øjeblikke, hvor du møder en person og bare 

kan mærke, at her er der noget at komme efter. 
Vi var begge to trætte af, at kulturdebatten 
herhjemme er stivnet. Det hele er blevet delt i 
to lejre, hvor man ser meget ned på dem, der 
godt kan lide at se sport og reality-tv,” siger 
Ane Cortzen, som aldrig har lagt skjul på, at 
hun elsker at se Paradise Hotel og X Factor.

“Jeg kunne godt lide hans folkelige og 
entreprenante måde at anskue kultur på, og jeg 
blev meget fascineret af hans iværksættergen. 
Han sad og fortalte om, hvor godt det gik, og 
jeg spurgte ham, hvem han havde som design-
ansvarlig. ‘Jeg har ikke nogen, vil du være det?’. 
Jeg svarede, at det ville jeg gerne, og så grinede 
vi lidt af det, lavede udsendelsen, og vores veje 
skiltes.”

Men det, der kunne være blevet slået hen 
som en joke i en smalltalk-situation, havde fæst-
net sig hos Ane Cortzen, og da hun nogle uger 
senere skulle til Aarhus, kontaktede hun Frantz 
Longhi for at høre, om han havde tid til at spise 
middag. Det havde han. 

“Det var egentlig ikke for at tale arbejde, jeg 
inviterede ham ud at spise. Jeg syntes bare, vi 
havde haft sådan en interessant samtale, og du 
skal altså slå til, når du møder nogen, som på 
tværs af alder og alt muligt andet er din ånds-
fælle,” siger hun.   

Frantz Longhi holdt fast i, at han gerne ville 
have, at hun kom og arbejdede hos Kähler, så 
efter at have tygget lidt på den i noget tid tak-
kede hun ja. Derefter gik de i gang med at tale 
om, hvad det egentlig var, hun skulle lave.

“Vi fandt sammen på den fantastiske titel 
kulturchef, som jo kan dække over alt. I første 
omgang skal jeg på en eller anden måde prøve 
at genoplive en kulturdebat,” siger hun og 
griner højt af den umiddelbart uoverskuelige 
opgave. 

Første udfordring bliver at genskabe fortidens 
samtalesaloner, og det kommer til at foregå i 
Kählers restaurant i Tivoli i  København. 

“Jeg kunne godt tænke mig at få en god 
samtale i gang. Ikke et skænderi eller en indædt 
Clement-debat, hvor politikere bliver holdt 
op på deres synspunkter af andre politikere. 
Det er jeg træt af, og det tror jeg også, rigtigt 
mange andre er. Jeg vil gerne have gang i en 
åndrig  debat på tværs af politik, videnskab og 
kunst. Lidt ligesom guldaldersalonerne, hvor 
almindelige mennesker kom og blev beriget, 
lærte noget og var med i en samtale. Det er et 
meget ambitiøst projekt, og det er sikkert også 
ret umuligt, men Frantz syntes, det var en god 
idé, så nu prøver vi at skabe noget kultur. Det 
er jo ligesom bare at gå i gang og se, hvad der 
sker. Det var bare præcis det, jeg havde lyst til 
nu. Der er så mange, der har fortalt mig, hvor 
jeg skulle stå, og hvad jeg skulle gøre i så mange 
år, og nu har jeg bare brug for virkelig selv at 
bestemme.”

“NU HAR JEG BARE 
BRUG FOR VIRKELIG 
SELV AT BESTEMME”

DE KVINDER SER JEG OP TIL 

Lena Dunham
“Hende er jeg meget stor fan af. I 
tv-serien Girls bruger hun i høj grad sin 
egen krop, og hun har virkelig ikke nogen 
modelkrop. Samtidig er hun godt begavet 
og fuld af power. Jeg har læst hendes 
bog, Not That Kind of Girl, og den burde 
alle læse. Jeg blev SÅ inspireret af den. 
Hun er utroligt følsom, nærtagende og 
neurotisk, og på samme tid er hun 
pisseligeglad.”

Ritt Bjerregaard
“Jeg beundrer faktisk 
Ritt Bjerregaard. Det 
bliver jeg simpelthen 
nødt til at indrømme. 
Hun er et menneske, du 
kan stille et direkte spørgsmål, og som 
giver et direkte svar. Du kan ikke rigtigt 
fornærme eller støde hende. Jeg synes, 
det er så fedt det der med at ville magten 
og overhovedet ikke lægge skjul på det. 
På et tidspunkt havde jeg hende i studiet i 
Søndag Live, hvor hun skulle på lige efter 
Rasmus Nøhr. Indslaget med ham 
handlede blandt andet om, at han havde 
skrevet en farvelsang til en ekskæreste, 
og hende havde vi så fundet frem til og 
lavet et lille interview med. Det spillede vi 
for ham live i studiet, og han blev så 
bevæget, at han begyndte at græde. 
Tiden stod helt stille i studiet, og jeg var 
så glad for, at det var Ritt Bjerregaard, 
som skulle ind bagefter. Det føltes lidt, 
som om ens mor kom og tog sig af det.”

Monica Ritterband
“Hun gik fra at være 
vært på TV Avisen til at 
være kommunikations-
chef i Carlsberg og 
derfra til at være 
selvstændig kunstner. Det har jeg altid 
syntes var sejt. Hun har brudt alle de der 
bokse, folk gerne vil putte en i. Det er sejt 
at opgive et højt profileret job for at 
forfølge sin drøm om at lave kunst, og jeg 
har altid tænkt, at hvis Monica Ritterband 
kan, kan jeg også.”
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Ane Cortzen har altid haft et behov for at være 
på, så længe hun kan huske.

“Som barn deltog jeg i alt, hvad jeg kunne 
komme i nærheden af, hvis bare det lugtede lidt 
af at optræde. Dengang var der ikke castings på 
samme måde, som vi ser i dag, så hvis der var 
noget, dukkede jeg bare op. Jeg var til casting 
på både Annie og Sound of Music, og jeg meldte 
mig til skolekomedierne, og så gik jeg ellers der 
og sang højt. Pivfalsk. I dag er jeg ret bevidst 
om, at jeg ikke kan synge, men dengang syntes 
jeg bare, at det var skidefedt at være med og 
at få lov til at optræde,” siger hun og tænker 
tilbage.

Var du aldrig bange for, at de andre skulle grine 
af dig eller sige ‘ej, det der kan du altså ikke finde 
ud af’?

“Næh, det har jeg aldrig været bange for. Jeg 
ved ikke hvorfor, men det faldt mig bare aldrig 
ind. Jeg husker det slet ikke som noget, der 
gjorde mig nervøs, eller at jeg var bange for, 
at det ikke kunne lykkes. Jeg kan kun huske, 
at jeg syntes, det var dejligt, at jeg havde fået 
chancen.”

Meget af barndommens frygtløshed har Ane 

Cortzen taget med sig ind i sit voksenliv, men 
“jeg er også blevet mere kuldskær af at være på 
skærmen”. 

“Det er ikke, fordi jeg er bange for at fejle, 
men jeg har indimellem følt mig slået lidt 
omkuld af alle de forskellige mennesker, som 
pludselig har en mening om mig. For når det 
går galt på tv, er der jo rigtigt, rigtigt mange 
mennesker, som ser det, og folk er altså ikke 
blege for at sige direkte ind i hovedet på dig, at 
det og det program da vist ikke var så godt. Jeg 
tror ikke, folk tænker over, at du som tv-vært 
ikke er en skuespiller, der spiller en rolle. Du er 
dig selv, så når de kritiserer programmet, siger 
de dybest set, at du ikke er særligt god. Første 
gang, jeg fik en dårlig anmeldelse, følte jeg mig 
utroligt udstillet. Jeg havde det nærmest, som 
om jeg havde løbet nøgen over Rådhuspladsen. 
Det har ikke afholdt mig fra at fortsætte med at 
lave tv. Jeg kan alligevel ikke stille alle tilfredse. 
Men jeg blev mere sårbar.”

Ane Cortzen er blevet kaldt alt fra “et 
charmerende gummiansigt” til “en overgearet 
Pjerrot”. Selv er hun meget varsom med sin 
måde at give kritik på, både når det gælder tv 
og i det hele taget.

“Jeg tænker meget over, hvad folks inten-
tion har været med det, de laver, frem for min 
personlige holdning. Det med at anmelde noget 
udelukkende ud fra ens egen subjektive mening 
er ikke mig. Jeg har altid forsøgt at være for-
domsfri.”

Ane Cortzen er vokset op i en familie, hvor 
aktuelle og politiske emner blev diskuteret 
livligt, og hvor hendes forældre, som begge er 
journalister, opmuntrede hende og hendes bror, 
journalist og Radio24syv-chef Mads Brügger, 
til at se tv-avis og danne sig en holdning til det 
samfund, de voksede op i. 

“Jeg blev fra en tidlig alder bedt om at have 
en holdning, og det prøver jeg også med mine 
egne børn. Jeg sidder ikke og ser nyheder med 
dem, for det synes jeg er for voldsomt. De 
bliver jo bange over alt det her med terror, men 
dansk politik følger vi med i. Vi gik meget op i 

“JEG KAN ALLIGE-
VEL IKKE STILLE 
ALLE TILFREDS”

“SÅ STOD JEG DER 
I IKEA, MENS EN 
ELLER ANDEN 
FREMMED MAND 
BESKYLDTE MIG 
FOR AT VÆRE EN 
DÅRLIG MOR”

Ane Cortzen er i høj grad det, man på moderne 
dansk kalder omstillingsparat. Hun har taget 
nogle gevaldige skift i sit liv i forhold til, hvad 
hun gerne vil være, ‘når hun bliver voksen’. 
Oprindeligt ville hun være skuespiller og gik 
til undervisning hos Bodil Jørgensen. Hun 
søgte ind på teaterskolen, men kom ikke ind. I 
stedet uddannede hun sig til arkitekt og grafisk 
designer og fik job som art director hos Bodum 
i Schweiz, hvor hun ikke trivedes. Så tog hun 
hjem til Danmark og etablerede sin egen 
design virksomhed, og efter nogle år fik hun job 
som designchef i DR. Pludselig opstod chancen 
for at blive tv-vært, og nu er hun altså på vej 
tibage i designverdenen. 

Det virker, som om du har nemt ved at træffe 
beslutninger. Er du aldrig i tvivl om, hvad der er 
det rigtige valg?

"Jeg er ret god til at følge min intuition. Det 
kan godt være, det umiddelbart virker hurtigt 
eller uigennemtænkt, men jeg går som regel 
længe med det i min underbevidsthed. Og når 
den rigtige mulighed så byder sig – som for 
eksempel det her med Kähler – så slår jeg til. 
Uden at tænke mig om overhovedet. Sådan har 
jeg altid været. Jeg tror, det hænger sammen 
med, at jeg ikke er synderligt logisk. Altså, 
min venstre hjernehalvdel er der bare ikke. Jeg 
kan ikke læse kort, og jeg er dårlig til at lægge 
planer. Jeg er ikke typen, som sidder og tænker 
over, hvor jeg skal være om fem år, og lægger 
en plan ud fra det. Når det kommer til de store 
livsvalg, så vælger jeg altid med hjertet frem for 
fornuften.”

Hvad betyder din alder for dig og det? 
“Før jeg fyldte 40, tænkte jeg aldrig over min 

alder. Jeg syntes, det var så åndssvagt, når jeg 
mødte nogen, der havde alderskrise, men nu 
tænker jeg en del over det. Det er ikke noget, 
der har styret mig i forhold til valget af mit nye 

“DA JEG FYLDTE 
40, KUNNE JEG FOR 
FØRSTE GANG SE 
ENDEN PÅ LIVET”

job, men på det personlige plan tænker jeg over 
det. For eksempel har jeg et par læderbukser, 
som jeg er i tvivl om, om jeg er for gammel til 
at have på, og det bliver heller ikke bedre af, at 
jeg altid får en masse kommentarer, når jeg så 
endelig tager dem på. Da jeg fyldte 40, kunne 
jeg for første gang se enden af livet. Det havde 
jeg aldrig tænkt over før. Jeg nød bare at være 
i 30’erne og være ung, men samtidig have livs-
erfaring. Nu kunne jeg pludselig se frem til at 
blive 50 og 60, og det var første gang, jeg for-
nemmede min egen dødelighed. Og pludselig 
gik det op for mig, at jeg ikke længere kunne 
gøre tingene om. Det kan du jo bare, når du er 
20. Jeg indså, at nå, det var så den vej, jeg gik, 
og det er ikke, fordi jeg fortryder noget eller 
ville gøre noget om. Det er mere fornemmel-
sen af, at så var det sådan, det blev. Lyder det 
latterligt?” spørger hun. Jeg ryster på hovedet.

Er det en alderskrise?
“Nej, det er mere lidt ligesom at træde ud 

af klædeskabet i Narnia og så finde ud af, at 
nu er jeg altså voksen. Jeg har altid set yngre 
ud, end jeg var. Nu ligner jeg en på min egen 
alder. Min alder har simpelthen catchet op med 
mig!”
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Hun er (fandeme) så sød! 
Umiddelbar, eftertænksom 

og ærlig, også omkring 
sine egne grænser.   
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“Jeg kan ikke gå 
rundt og føle, at jeg 
skal stikkes med alt 
muligt hele tiden. 
Det gider jeg ikke.” 
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synes, vi trænger til at se på nogle flere natur-
lige, helt almindelige kvindekroppe.” 

Hun indrømmer gerne, at det var overras-
kende svært de første gange, da hun så sig eget, 
helt almindelige voksne ansigt på tv. Hun kom 
dog hurtigt over det. På grund af sin alder.

“Første gang jeg så mig selv på tv, tænkte jeg: 
‘Gud, hvor er jeg rynket. Det var dog helt vildt. 
Det ser da helt vanvittigt ud!’. Pludselig kunne 
jeg godt forstå, at folk som Nicole Kidman, 
der er vant til at se deres ansigt blæst op på et 
kæmpelærred, får botox, for der ser du virkelig 
alt! Jeg har måttet bekæmpe den trang og sige 
til mig selv, at nej, det skal jeg ikke. På den 
måde er jeg glad for, at jeg først kom på tv i en 
forholdsvis sen alder, og ikke dengang jeg var 
ung og påvirkelig. Min rynke-panik gik hurtigt 
over, og i dag tænker jeg, at jeg ser ud, som jeg 
gør, og at det bare må være sådan. Og hvad for 
et signal ville jeg ikke også sende over for mine 
børn, hvis jeg pludselig kom hjem og var helt 
glat i ansigtet?!”

“JEG HAR EN 
PERMANENT 
BARBAPAPA-DELLE 
PÅ MAVEN, OG MIN 
PANDE LIGNER EN 
HAVEGRILL”

I MIT TV!TV!TV! ser jeg ...

TV Shop
“Dette er virkelig en ‘guilty pleasure’. Jeg 
kan ikke se det længere, men i mange år 
var jeg meget glad for det. Jeg kunne 
enormt godt lide den måde, de byggede 
det op på. De brugte lang tid på at 
forklare, hvor revolutionerende den her 
hakkemaskine er. Du har aldrig set en 
hakkemaskine som den her, den kan 
hakke så sindssygt! Der er et helt studie 
med publikum, der klapper og pisker en 
stemning op, og så viser det sig også at 
være en exceptionelt dyr hakkemaskine, 
men hvis du slår til nu, så får du alt det 
her ekstraudstyr med! Jeg købte aldrig 
noget. Jeg troede ikke på det, de sagde, 
men jeg vidste også, at hvis jeg først 
begyndte, ville jeg nok få svært ved at 
stoppe igen.”

RuPaul’s Drag Race
“Det er America’s Next Top Model bare 
med drag queens, og jeg elsker det! Det 
er så ekstravagant og overdrevet, den 
måde de mænd sminker sig på. Det, 
RuPaul og programmet har gjort for det 
transseksuelle samfund … alle mennesker 
burde se det program!”

Comedians In Cars Getting Coffee
“Det er på nettet, og det er Jerry Seinfeld, 
der kører med en komiker i sin bil, og så 
skal de hente kaffe. Jeg elsker enkel heden, 
og jeg bliver i godt humør af at se det. 
Det lyder nemt, men det er altså ikke 
enhver beskåret at få det til at svinge.” 

Noget, Ane Cortzen hellere end gerne vil dele 
med omverdenen, er hendes forhold til sin 
krop. For nylig så hun i TV Avisen, at halvdelen 
af alle 15-årige piger i Danmark synes, de er 
for tykke, til trods for at sundhedsstatistikkerne 
viser, at det langtfra er sådan, det forholder sig. 
Det gjorde hende så harm og urolig, at hun 
skrev et to sider langt manifest om kærlighed til 
kroppen, som hun delte med sine over 48.000 
følgere på Twitter og bad dem vise til alle de 
15-årige piger, de kender. 

“Min krop er overhovedet ikke perfekt. Der 
er ingen veldefinerede muskler på mine over-
arme. Ingen fast røv og bestemt ingen lange 
stænger. Jeg har en permanent Barbapapa-delle 
på maven, som jeg kan forme små dyr ud af. Jeg 
har tydelige rynker i ansigtet. Især mellem øj-
nene, hvor der går to dybe furer, og min pande 
ligner en havegrill,” skriver hun blandt andet.

Fordi: Hendes ældste datter er 13 år og står 
der over for puberteten med al dens besvær, og 
hun frygter, at hendes datter vil blive en af de 
15-årige, der er utilfredse med sig selv.

“I den alder skal man bare have lov at være 
i fred og nyde livet. Man er helt ung og ny og 
fin, og så skal man ikke gå rundt og holde øje 
med, om ens mave er flad nok. I det indslag, jeg 
så, sad der to yndige 15-årige piger og fortalte 
om, hvad de var utilfredse med ved sig selv, og 
de viste billeder af kendte kvinder og fotomo-
deller og fremhævede det, de kunne lide ved 
deres kroppe. Problemet var jo bare, at de bille-
der, de sad og så på, var photoshoppet i en grad, 
så ingen af de kroppe havde noget med virkelig-
heden at gøre. Jeg bliver virkelig rasende!”

Også på medierne.
“Jeg synes slet, slet ikke, der bliver gjort nok 

ved det her. Både TV2 og Danmarks Radio 
burde gøre meget mere. De sætter rask væk 
fokus på ensomhed og islam og en masse andet, 
så hvorfor ikke også det her? Da Kvinde Kend 
Din Krop blev genudgivet, havde jeg tre nøgne 
kvinder i studiet i Søndag Live. Den ene var 
tyk, den anden var tynd, og den sidste var 
midtimellem. Så stod de der, helt nøgne, mens 
vi talte om, at den ene havde et strækmærke, 
og den anden havde nogle åreknuder, og deres 
bryster hang, og de var helt almindelige kvin-
der, ligesom dem du ser nede i svømme hallen. 
Jeg var så glad for, at de ville træde frem, for jeg 

folketingsvalget, og jeg tror, de er mere inde i 
tingene end mange andre på deres alder. Man 
har en tendens til at undervurdere, hvor meget 
de egentlig kan, og hvor meget de kan forstå.”

Hun afbryder sig selv. For i virkeligheden vil 
hun helst ikke tale om børneopdragelse i inter-
views. Det er en beslutning, hun har været nødt 
til at træffe efter en meget dårlig oplevelse.

“Vi lavede en TV!TV!TV!-udsendelse om X 
Factor, og om det i virkeligheden er Danmarks 
Radio, der opdrager vores børn. Efterfølgende 
blev jeg interviewet i Aftenshowet om, hvad jeg 
lod mine egne børn se, og hvad jeg i det hele 
taget syntes, børn skulle have lov at se i tv. Det 
var en meget uskyldig snak, synes jeg. Nogle 
dage senere var jeg i Ikea med min mand og 
 vores børn, og pludselig kom der en mand hen 
til mig og spurgte, hvorfor fanden han skulle 
høre, hvorfor jeg lod mine børn se sådan noget 
lort, og sagde, at han syntes, jeg var en dårlig 
mor. Så stod jeg der, mens en eller anden frem-
med mand beskyldte mig for at være en dårlig 
mor. Han havde selv kone og børn, som stod 
bagved, og mine børn spurgte, hvem han var, 
og jeg var bare helt paf,” fortæller hun.

“Da besluttede jeg mig for, at den slags 
personlige ting omkring mine børn er jeg nødt 
til at holde mellem os. Det skal ikke gå ud over 
dem, at jeg har en holdning, jeg gerne deler.”

Det samme gælder parforhold. Ane Cortzen 
mødte sin mand på arkitektskolen for 20 år si-
den og bliver ofte spurgt, om hun vil udtale sig 
om hemmeligheden bag deres lange ægteskab.

“Benjamin er en voksen mand, og han kan 
godt klare det, men jeg har alligevel brændt 
nallerne. Engang blev jeg i et interview spurgt 
om, hvad min mand sagde til, at jeg arbejdede 
så meget – den slags, du altid bliver spurgt 
om som kvinde – og så svarede jeg, at jeg altid 
havde arbejdet og tjent mest. Og det blev 
simpelthen overskriften: ‘Jeg tjener mere end min 
mand’. Det blev jeg ked af, for det er jo ikke 
noget, jeg nogensinde ville sidde og underholde 
med, og selv om Benjamin godt kan klare det, 
får jeg også mere og mere en fornemmelse af, 
at nogle ting vil jeg bare gerne have er vores. 
Og at de ikke er til debat.”


