
Sindssygt
langt ude

københavnske
godnathistorier

II

Tekst og tegninger af
BORIS BOLL-JOHANSEN

KLØRKONGE.DK



Sindssygt langt ude københavnske godnathistorier II

© Boris Boll-Johansen og Klørkonge.dk, København 2013
1. e-bogsudgave

Grafisk tilrettelæggelse: Boris Boll-Johansen 
Skrift: Palatino

ISBN: 978-87-993682-1-1

kontakt@kloerkonge.dk

Kopiering fra denne e-bog er kun tilladt i overensstemmelse med 
overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. 
Enhver anden udnyttelse uden forlagets skriftlige samtykke er 

forbudt og bliver straffet med trælår. Man må dog godt bruge korte 
uddrag i forbindelse med anmeldelser. 

Første bog i serien, kaldet
Sindssygt langt ude københavnske godnathistorier,

udkom på forlaget Rosinante i 2001.

Papirbogsudgaven af nærværende e-bog
udkom i 2010 på forlaget Klørkonge.dk. 



INDHOLD

Preben Jenka: 5

Det franskeste af alle ord: 18

Den første bromand på Knippelsbro: 30

Legenden om Lars Bjørn: 41

Oslobåden og Polensfærgen: 55

Båden fra Shanghai: 71

Prins Jørgens Gård: 88



Alle historier i denne bog er
at finde som drabeligt

dramatiserede og ganske gratis
lydfortællinger på denne adresse:

(Der er også lidt funky film på 
Klørkonge.dks YouTube-kanal.) 



5

I 1933 blev der på Østerbro født en lille dreng, som så 
meget mærkelig ud. Det gør spædbørn jo ofte, men 
dette drengebarn så særlig løjerligt ud, fordi han var i 
besiddelse af et decideret kraftigt kæbeparti. Moderen 
ømmede sig efter at have født den bredhovedede unge, 
jordemoderen undrede sig over hans udseende, og faren 
var slet ikke til stede, for sådan var det dengang. 



Preben Jenka, ja, sådan skulle den lille dreng med det 
store kæbeparti hedde. 

Da den mærkelige dreng gik i første klasse, skete der 
noget mærkeligt. 

Krigen kom til landet, tyskerne marcherede ind i 
Danmark og besatte vort fædreland. Det brød danskerne 
sig selvfølgelig ikke om, så de sang smædesange om de 
tyske soldater, når de ikke hørte det, og lod i det hele 
taget være med at snakke med dem. Sådan gik der fem 
år, og en skønne aften var krigen forbi. 
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Og så kom de engelske og amerikanske 
soldater, og danskerne tog pænt imod 
dem, ikke mindst fordi de havde banan-
er og cigaretter og tyggegummi med. 

Preben Jenka havde aldrig set tygge-
gummi før, endsige tygget på et, men 
da han først fik et stykke i munden, 
og det gik op for ham, at man bare 
kunne tygge løs på det, i én uendelig-
hed, så var det, som om lynet slog 
ned i ham. 

Preben Jenka blev som besat af 
tygge gummi, og det endte med, at han samlede brugte 
bidder ind fra de andre i klassen, så han kunne få bygget 
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sig en ordentlig klump. Til sidst tyggede han på en sej, 
farveløs bolle på et halvt kilos penge; om natten pla-
cerede han den på sengebordet for om morgenen at putte 
den i gabet igen. 

Og han var lykkelig. 

For første gang i sit liv var Preben Jenka rigtig lyk-
kelig.  Han følte, at han var kommet på rette hylde. Det 
er ligesom folk med store lårmuskler, der gerne bliver 
fodboldspillere, eller folk med store hjerner, der gerne 
bliver forfattere, eller folk med store armbevægelser, der 
gerne bliver skiltemalere, eller folk med små pilfingre, 
der gerne bliver lydteknikere. Folk har en tendens til 
at være gladest i låget, når de kan bruge deres særlige 
egenskaber til noget.   

Men ak - det var jo en pilskæv hylde, Preben var havnet 
på, ja, han rutschede så at sige ned ad den hele tiden, for 
det gik jo hurtigt op for ham, at han aldrig ville kunne 
leve af at tygge tyggegummi.  

Efter folkeskolen meldte alvoren sig for alvor. Prebens 
forældre ville have ham i lære som tømrer eller maler 
eller kontornusser, hvad som helst, men Preben ville 
ikke, han følte sig ikke godt tilpas med hverken hånd-
værk eller regnskabsbøger. Så i efterkrigstidens Køben-



havn blev det snart et velkendt syn, denne halvstore, 
heltriste dreng, der formålsløst drev omkring i gaderne, 
mens han tyggede løs på sin store og elskede klump 
tyggegummi.

Og mens frustrationerne voksede i hans sind, og 
tyggegummiklumpen voksede i hans mund, så voksede 
trafikken også omkring ørerne på ham. For efterkrigs-
tidens København, det var en tid, hvor der var gang i 
hjulene! 
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Der fandtes også en anden omkringvandrende, lidt halv-
trist skikkelse, som var velkendt i gadebilledet på den 
tid - og det var selveste overborgmesteren, der gik og 
spekulerede over, hvad man skulle gøre ved dette trafi-
kale kaos, som var blevet et stort problem for byen. Folk 
så ikke skiltene længere; de havde fået den dårlige vane 
kun at stirre ret frem for sig, hvilket sikkert skyldtes, at 
de havde travlt, og at de moderne biler tillod dem at 
have det. 

Overborgmesteren tænkte grundigt over sagen, mens 
han vandrede rundt i byen, og en skønne dag fik han 
så det ret lyse indfald, at man skulle lave kæmpe kridt-
tegninger på selve vejen - pile og fodgængerovergange 
og stoplinier og cykelsymboler. For så kunne folk bedre 
se, hvad der foregik og burde foregå. Man skulle placere 
symbolerne lige foran næsen på dem, skulle man! 

Overborgmesteren fik et par betjente til at spærre for 
trafikken i et par minutter og tegnede så løs på vejbanen 
med et stykke kridt, og det var altså for en gangs skyld 
ikke hinkeruder. 

Det vakte nogen undren blandt københavnerne. Men 
overborgmesterens tegninger havde forbløffende nok en 
vis effekt - trafikken gled vitterligt nemmere! 

Indtil regnen et øjeblik efter kom ... 
Kridttegningerne skyllede aldeles væk, ja, de blev båret 
med den silende regn ned i kloakkerne og derfra ud i 
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Øresund, hvor de gik til bunds som pulver. Overborg-
mesteren kiggede på den sorte asfalt og sukkede over 
dens nøgenhed og over tilværelsen som sådan. 

Men så med ét fik overborgmesteren en idé, der ikke 
bare skulle komme København til gode, men snart gå 
sin sejrsgang kloden over. For ude midt på kørebanen 
fik han øje på en lille, hvidlig plet, der ikke var skyllet 
væk af regnen. Og selv om den sad, hvor bilerne kørte 
allermest, blev den ikke slidt af, tværtimod, den blev 
kun stærkere og mere sammenbidt for hvert hjulpar, der 
kørte over den. 

Hvad mon det var for en hvidlig plet? Overborg-
mesteren ilede ud på kørebanen.

Det var et stykke tyggegummi! 

Allerede ugen efter blev der indkaldt til tyggegummi-
tyggertest på rådhuset, for Københavns kommune 
skulle finde 30 mennesker, der var i stand til at tygge 
tyggegummi 40 timer om ugen. Man skulle bruge i tons-
vis af tygget tyggegummi til at fuldføre overborgmeste-
rens store vision: at lave vejr- og trafikbestandige sym-
boler på kørebanen overalt i København. Parke rings- P’er 
og hajtænder og tegninger af cykler og stop linier og stip-
lede linier og stregmænd i rullestole og det ene med det 
andet. 



Det siger sig selv, at Preben Jenka troppede op. Men 
det siger også sig selv, at han ikke var alene. At tygge 
tyggegummi og at få penge for det var et drømmejob for 
de fleste. Jovist, der var mange dagdrivere og bohemer i 
omløb i 1950’erne. For ikke at sige dandyer. 

Preben Jenka satte sig ved et af bordene. Der sad i for-
vejen 10-12 håbefulde mennesker, men for lige at markere 
over for de andre, hvem der var kommet til bordet, bed 
Preben tænderne sammen, så kæbemusklerne svulmede 
i hans ansigt. Han holdt dog hurtigt op med at spille 
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smart, da han så den pige, der sad over for ham, for 
mage til kødfyldt underansigt havde han aldrig set! 

Og at dømme efter hendes nysgerrige blik, havde 
hun heller aldrig set mage til kraftigt kæbeparti ... 

Da prøvetygningen blev sat i gang med en startpistol, 
åbnede Preben Jenka straks en tyggegummipakke og 
hældte samtlige stykker tyggegummi ind i gabet. Og så 
gik han ellers i gang med at tygge, mens inspektører fra 
vejvæsenet gik rundt i hvide kitler og skrev, hvad de så. 

De prøvetyggere, der kom til at lave bobler, fik øje-
blikkeligt en reprimande, for den slags pjat var der ikke 
tid til.  

Der var også dem, der var for hurtige til tage 
tyggegummiet ud af munden og putte en ny klump ind. 
De fik også et minus. For smagen skulle tygges helt ud. 
Det gik jo ikke, at vejstriberne lå og duftede af peber-
mynte eller af jordbær, det ville bare forvirre trafikan-
terne. 

Efter tre timer blev tyggegummi-tyggertesten afblæst. 
Preben Jenka masserede sine kæber og kiggede tilfreds 
på den store klump gennemtygget tyggegummi, han 
havde produceret. 

Han blegnede dog lidt, da han så, at pigen med det 
fascinerende fyldige underansigt havde tygget sig frem 
til en klump, der var ikke så lidt større end hans. Deres 



14

øjne mødtes kort, derefter sendte de lidt genert blikket 
på vandring blandt de øvrige mængder af tygget tygge-
gummi, og undervejs konstaterede de med tilfredse smil, 
at de hver især måtte være selvskrevne til jobbet. 

Og således blev det. 

Allerede et par dage efter sad de over for hinanden 
igen, Preben Jenka med det kraftige kæbeparti og pigen 
med det kødfulde underansigt, denne gang sad de ude 
i vej direk toratets lagerhaller i Nordvest, hvor de andre 
ganske talentfulde tyggere også blev installeret. 

Og det var virkelig et meningsfyldt arbejde, dette 
hold af tyggegummityggere udførte. Vejarbejderne tog 
klumperne til sig, så snart de blev spyttet ud, og drog 
sporenstregs ud for at mase dem ned i den københavn-
ske asfalt, der snart kom til at ligne et stort sprinkelværk 
af et kunstmaleri. 

reben Jenka og pigen med det store kødfyldte 
hoved, der i øvrigt relativt hurtigt viste sig at 
hedde Iben, var ubetinget afdelingens bedste 

tyggere, dens elite-enhed. Deres produktion ud gjorde 
næsten halvdelen af afdelingens tyggede klumper. Iben 
var måske ikke køn sådan i gængs forstand, men det 
gjorde nu ikke noget, mente Preben, hun var god til det, 
hun lavede, og hun var også sød. 
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Så en skønne dag, eller en skønne fyraften, tog Preben 
sig endelig sammen og inviterede hende ud. 

De tog i Palmehaven og dansede til den lyse morgen. 
Og da Preben havde fulgte Iben hjem, og de stod foran 
hendes gadedør, så satte de deres store underhoveder 
mod hinanden, så at de tegnede silhuetten af et omvendt 
hjerte, og de lavede SMAK-lyde, der kunne høres helt ud 
på Jordbærvænget i Bagsværd. 

I dag er afdelingen for tyggegummitygning blevet ned-
lagt, for japanerne opfandt en maskine, der kunne klare 
arbejdet. Det er bare at hælde spandevis af tyggegummi 
ned i den, så kommer der spandevis af tygget tygge-
gummi ud i den anden ende. 

København fik sin første tyggegummimaskine i 1980. 
Preben Jenka og Iben havde været gift i adskillige år på 
det tidspunkt, og arbejdet i lige så lang tid, så de trak 
sig gerne tilbage og levede af den pension, som de fik af 
Københavns kommune efter lang og tro tjeneste. 

Rygtet vil vide, at de bosatte sig i det hjørne af Fyn, 
hvor der er allerflest æbletræer - og således også aller-
flest træer at fortælle historier under.
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Der er ikke meget tyggegummi tilbage i gadebilledet fra 
tyggegummitygger-afdelingens tid, men med lidt held 



og et par gode øjne kan man nu alligevel finde lidt hist 
og pist. For hvis der er en lille mørk plet i et P eller en 
stoplinie eller i en hajtand, så kan den meget vel stamme 
fra tyggeafdelingens tid. For det var jo ikke altid, de lige 
huskede at skylle munden efter kaffepause. 

Inde omkring Nørrevold findes der faktisk en hel 
fodgængerstribe, der efter regn dufter af kringle og grøn 
sodavand. Og det er en ret sød historie, for den stammer 
fra dengang, Preben Jenka og Iben sammen med hele 
tyggegummitygger-afdelingen fejrede, at parret netop 
havde fået deres første barn. 

Fødslen foregik ude på Østerbro, og ungen var en 
ejendommelig lille bredhovedet knægt, der voldte sin 
mor nogle kvaler, men faren var ved hendes side, så det 
gik endda. 
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De danske konger og dronninger har altid været helt 
vilde med Frankrig og alt, hvad der er fransk. Uden 
hoffet havde vi ikke fået franskbrødet, citronfromagen, 
den franske kartoffel og crème brûléen til landet. Det var 
såmænd også kongehuset, der i sin tid startede med at 
importere Peugeot. 

Christian den Fjerde blev i sin tid helt hysterisk, da 
han opdagede, at hans navn lød fjollet, når man udtalte 
det på fransk, Kristiang den Fjerte. Derfor ville han også 
meget hellere hedde Giscard d’Estaing eller Jean-Paul 
Pompidour. Det måtte han dog ikke for rigsrådet, for så 
gik der rod i kongerækken, som var svær nok at lære for 
børnene i forvejen. 

At kongehuset er helt pjattede med det franske, kan man 
også se i dag, hvor det dog især angår importen af men-



nesker. Margrethes mand hedder jo Henri for eksempel, 
og det siger jo allerede en del. Og prinserne Joachim og 
Frederik er sandelig også godt med, Joachims splinter-
nye kone Marie er jo så fransk, som nogen kan være, 
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og hvad kronprinsesse Mary angår, så 
kommer hun jo fra øen Tasmanien. 

En tirsdag formiddag i 
anden halvdel af 1700-hvidkål 
trommede Christian den Syvende 
af Danmark rigsrådet sammen. 

Og der var god grund til at indkalde dem, for kongen 
havde lige fået brev om, at Frankrigs konge Louis den 
Sekstende ville kigge forbi. 

“Det er meget, meget vigtigt,” sagde den danske 
konge til rigsrådet, “at vi i det danske hof gør et dannet 
indtryk, når Louis den Sekstende arriverer!”

Baronen af Bagsværd rakte da fingeren i vejret og 
foreslog, at man udstyrede gæstetoiletterne på konge-
slottet med noget særlig lækkert og tykt wc-papir. 
Greven af Langeland sukkede og mente, at meget ville 
være vundet, hvis man startede med at landsforvise 
baronen af Bag sværd, fordi han kom med sådan nogle 
åndssvage forslag - hvilket medførte et mindre slagsmål 
og en heftig kimen med den lille guldklokke. 

Da gemytterne havde lagt sig, foreslog jarlen af 2450 
SV, at man skulle udstyre kongens aldeles nuttede 
hunde med aldeles nuttede sløjfer. Hvilket fik en anden 
adelsperson til at foreslå, at man malede alle fedterøve 
og hofsnoge lyserøde, så man kunne genkende dem på 
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god afstand. 
Efter alt det vrøvleri tog biskop Johnny John ordet. 
“Må jeg ikke foreslå hr. majestæten, at vi bygger en 

pavillon?” spurgte biskoppen. 
“En ... en pavi ... en pavi-pavi hva’ for noget?” spurg-

te kongen, der vitterlig aldrig havde hørt det ord før. 
“Ja, en pavillon,” sagde biskop Johnny John og 

smilede listigt. “Prøv engang at smage på det ord, Deres 
majestæt: pavillon.” 

Og kongen sad virkelig og smagte på ordet. Han 

gumlede nærmest på det. 
Til sidst smilede han over hele femøren, eller skillin-

gen, som det jo hed dengang, fordi det gik op for ham, at 
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det var et af de fineste ord, han nogensinde havde hørt. 
Måske endda dét fineste. 

“Pavillon, pavillon ...” mumlede kongen. “Jo, det 
lyder bestemt, som om vi skal have en ... en pavillon.”

“Æhm, men hvad er det egentlig?” spurgte kongen 
så. 

“Det er en lille, mærkelig bygning,” sagde biskop 
Johnny John, “som det højst tager den kongelige arkitekt 
en halv time at tegne og de kongelige håndværkere to 
timer at opføre. Det vigtige er jo også blot, at De således 
får anledning til at nævne ordet pavillon. Min herre 
konge, man siger om dette ord, at det er det franskeste 
ord i hele verden!”

“Det franskeste ... Wow. Også i Frankrig?” 
spurgte kongen. 

“Ja, så absolut, herre konge,” sagde 
biskop Johnny John. “Også i 
Frankrig.”
Og så dinglede kongen begej-
stret med klokken. Mødet var 

hævet. 
Biskoppens forslag havde vun det. 

Et par dage efter havde man klasket en pavillon op ude 
på Fælleden på Østerbro. Den lå halvvejs inde i nogle 
træer og buske, og den var tømret sammen i rekord-
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tempo og udgør faktisk den dag i dag et skoleeksempel 
på godt, gammeldags håndværkersjusk. 

Men det gjorde ikke så meget, for den skulle jo ikke 
rigtig bruges til noget, den skulle bare være der, den 
skulle bare eksistere, som det hedder i fransk filosofi, for 
så kunne kongen få anledning til at sige “pavillon” ad-
skillige gange over for den franske konge - og således 
bevise, at han var et ualmindelig dannet menneske. 
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En dag traskede Christian den Syvende rundt med 
biskop Johnny John ude på Fælleden og besigtigede det 
ret beset ynkelige bygningsværk. 

“Jeg har lavet en god sætning,” ivrede kongen og 
fiskede et papir op af lommen. 

“Nu skal du bare høre: “Udvidelsen af dette Amalien-
borg er jo ikke mit eneste arkitektoniske tiltag; jeg har 
såmænd lige bygget mig en ny pavillon. Denne pavil-
lon er lillebitte i forhold til Amalienborg. Selvfølgelig. 
Haha. Ja, men netop derfor har en pavillon jo også en vis 
charme.””

“Glimrende!” sagde biskop Johnny John. “Fortsæt 
endelig, herre konge.”

Kongen strålede som en sol. 
“O.k.,” sagde han og vendte papiret. 
“Her er en anden sætning. Nu skal du bare høre: “Ja, 

min kone og jeg var jo ude at spadsere ved vores nye 
pavillon forleden, og bedst som vi havde pavillonen på 
vores højre hånd, skuede mit øje i det fjerne ...””

Sådan fortsatte kongen sit ævleri, og biskoppen kom 
nu og da med opmuntrende kommentarer. 

Da den franske konge så endelig ankom, skete det med 
en pomp og en pragt, som København ikke siden har 
oplevet mage til. 




