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Helsingør Kommune vil med 
en ny reklamefi lm bruge hu-
mor til at lokke familier fra 
København til Helsingør. 

Af Asger Lind Krebs
Foto fra fi lmen

REKLAME: En mand med 
hipsterskæg og sneakers går 
ind i en shawarma-bar på 
Istedgade i København.

- Jeg er bare virkelig glad 
for at bo på Vesterbro og kan 
ikke forestille mig at bo an-
dre steder, siger han.

Sådan begynder en ny re-
klamefi lm, som Helsingør 
Kommune har fået lavet i et 
forsøg på at få fl ere familier 
til at fl ytte til kommunen.

Filmen handler om Val-
demar Skytt, som er inkar-
neret københavner i en grad, 
så han får det fysisk dårligt, 
hvis han forlader Vesterbro.

Tanken med fi lmen er, at 
folk gerne skal fi nde den så 
sjov og underholdende, at 
de deler den med venner og 
bekendte på Facebook, og at 
mange mennesker dermed 
får et blik på Helsingørs her-
ligheder og måske får lyst til 
at fl ytte til kommunen.

Kajak og fuglekvidder
Valdemars Skytts kone er så 
bekymret for mandens af-
hængighed af Vesterbro, at 
hun får ham sendt i behand-
ling på en privatklinik i Hel-
singør.

- Hvorfor skal vi være så 
langt væk fra Vesterbro for 
helvede, råber Valdemar 
Skytt i vrede, efter konen har 
lukket ham ind på bagsædet 
af deres 2CV.

Efter tre ugers behandling 
træder han ud ad klinikdø-
ren til lyden af fuglekvidder. 
Man ser ham gå på Kultur-
værftet, Café Lagoni og med 
en havkajak ved Gumme-
stranden. 

- Det mest overraskende 
var, at da han blev udskrevet, 
ville han ikke tilbage til Ve-
sterbro, udtaler kliniklægen.

- Jeg kan faktisk ikke fore-
stille mig at bo andre steder, 
slutter Valdemar.

Se sig selv
Petter Åttingsberg fra Hel-
singør Kommunes kommu-
nikationsafdeling har været 
med til at få lavet fi lmen.

- Vores forhåbning er, at 
det her københavner-seg-
ment skal kunne  se sig selv 
i fi lmen og også set det mor-
somme i det. Mange kender 
nok nogle, der føler sig af-
hængige af København. På 
en sød og forhåbentlig char-
merende måde spøger vi 
med det. Samtidig ser de så, 
hvor meget vi har at tilbyde 
her i Helsingør Kommune. 
Jeg synes selv, at fi lmen er 
underholdende, og håber at 

andre også synes det, siger 
Petter Åttingsberg. 

180.000 kroner
Det er reklamebureau-

et Freeport, der har lavet fi l-
men for Helsingør Kommu-
ne. De har modtaget 180.000 
kroner for arbejdet.

Det er stand up-komike-
ren Valdemar Skytt Pustel-
nik, der spiller rollen som 
københavneren Valdemar 
Skytt, mens Pernille Rosen-
gren spiller hans kone.

- Jeg synes, vi har fået la-
vet en velproduceret og vel-
spillet fi lm. Den primære 
tanke er, at folk forhåbent-
lig synes, den er sjov og deler 
den på Facebook. Og så kan 
den desuden sende folk vide-
re til vores tilfl yttersite, siger 
Petter Åttingsberg.

En sjov fi lm
Filmen er tirsdag eftermid-
dag allerede blevet set me-
re end 10.000 gange. Blandt 
andet har formand for kom-
munens kultur- og turisme-
udvalg, Henrik Møller, kig-
get med.

- Jeg synes, at fi lmen er 
sjov. Den rammer meget 
godt de her københavnere, 
der ikke kan forestille sig an-
det end at bo i København, 
siger Henrik Møller. 

I alt bruger Helsingør 
Kommune 500.000 kroner 
fra marketing-budgettet på 
den nuværende kampagne. 
Ud over fi lmen om Valde-
mar, kommer der fi lm med 
fokus på Helsingør for børn, 
og fi lm, hvor man udfører et 
eksperiment ved at lade børn 
i stedet for forældre, vælge 
hvilken bolig, de foretræk-
ker.

Samlet får Helsingør 
kommune 1 times videoma-
teriale for pengene, oplyser 
Petter Åttingsberg.    

Reklamefi lm for Helsingør 
driller københavnere

Valdemar Skytt er virkelig glad for Vesterbro. 

Valdemar fi nder glæden ved Helsingør. 

Og man kan endda også gå på café i Helsingør. (Billede fra fi lmen Afhængig af Vesterbro.)

Valdemar og hans kone beslutter at fl ytte til Helsingør. 

LOKALT
UDLAND
George Michael døde af 
hjerteproblemer og fedtlever
STORBRITANNIEN: Popikonet George Michael døde 
af naturlige årsager. Det oplyser Darren Salter, der er 
retsmediciner for Oxfordshire.

Britiske George Michael døde 25. december 2016, og 
fl ere spekulerede i, om der var rusmidler involveret i 
megastjernens død. Men ifølge retsmedicineren er der 
ingen mistænkelige omstændigheder omkring døds-
faldet. Der er derfor ikke brug for yderligere undersø-
gelser. Det tidligere Wham!-medlem døde som 53-årig 
af hjerteproblemer og fedtlever, oplyser Darren Salter.

De seneste år fandt politiet fl ere gange cannabis og 
kokain i George Michaels besiddelse. I 2010 fi k han en 
otte ugers fængselsdom, fordi han kørte sin bil ind i 
en butik i London. Det skete, mens han var påvirket af 
cannabis.

Tidligere i december 2016 blev det meddelt, at pro-
duceren og sangskriveren Naughty Boy arbejdede på 
et nyt album med George Michael.

I 2011 måtte sangeren udskyde en række koncerter, 
efter at han var blevet behandlet på et hospital i Wien 
for en voldsom lungebetændelse.

Efter behandlingen fortalte han tårevædet sine fans 
uden for sit hjem i London, at det havde været »enten 
eller«, om han overlevede eller ej.

Under behandlingen udførte lægerne en såkaldt 
trakeotomi for at holde hans luftveje åbne. I perioder 
af indlæggelsen var sangeren angiveligt bevidstløs.

Krybskytter dræber 
næsehorn i fransk zoo
FRANKRIG: Bevæbnede personer trængte natten til 
tirsdag ind i en fransk zoologisk have, hvor de skød et 
af de sjældne hvide næsehorn og savede hornet af det 
døde dyr. Det menes at være første gang, at et næse-
horn i Europa er blevet angrebet og dræbt i fangen-
skab. Forbrydelsen skete i Th oiry zoo omkring 50 kilo-
meter vest for den franske hovedstad, Paris.

Tirsdag morgen fandt dyrepassere det fi re år gamle 
næsehorn Vince, der ifølge politiet var død af tre skud 
i hovedet. Det menes, at hornet blev savet af med en 
motorsav.

Global handel med næsehorn er forbudt i henhold 
til FN-konventioner, og handel med næsehorn er for-
budt i Frankrig. I 2015 kunne et kilo næsehorn sælges 
for omkring 380.000 kroner på det sorte marked.

Der er efterspørgsel efter horn i Asien, hvor det 
blandt andet bruges i knust form som traditionel me-
dicin. Th oiry zoo mener, at det er første gang nogensin-
de, at krybskytter har skudt et næsehorn i en zoologisk 
have i Europa.

I den zoologiske have i Th oiry er der yderligere to 
næsehorn. De er uskadte.

Vince havde to horn, men det ene er der ikke rørt 
ved. Derfor mener de ansatte i den zoologiske have, 
at forbryderne blev forstyrret, da de skar hornet af det 
døde dyr. 

Der er overvågningskameraer i Th oiry, og fem af de 
ansatte bor på stedet.

Næsehornet Vince blev købt af haven i marts 2015. 
D t blev født i Holland og tilhører den stærkt truede ra-
ce af de såkaldte sydlige, hvide næsehorn. Der menes 
at være omkring 20.000 af dem.

Vrede arbejdere 
smadrer H&M-fabrik
MYANMAR: En længere strid om arbejdsforholdene på 
en kinesisk-ejet fabrik i Myanmar er eskaleret.

Arbejderne har ødelagt en produktionslinje på fa-
brikken, der laver tøj til den svenske tøjkæde Hennes & 
Mauritz (H&M).

Produktionen har ligget stille siden 9. februar på 
grund af striden, hvor ledelsen på fabrikken også er 
blevet overfaldet.

- H&M er dybt bekymret for den nylige konfl ikt, og 
vort forretningsmæssige forhold til fabrikken er i øje-
blikket sat på pause, siger H&M i en erklæring.

H&M oplyser ikke noget om eventuelle leverance-
problemer af tøj.

Arbejderuroen begyndte med en strejke i slutnin-
gen af januar, efter at en lokal fagforeningsmand var 
blevet fyret, siger arbejdere og ledelsen.

Arbejderne ønsker blandt andet bedre sundheds-
ordninger. /ritzau/


