
HCA I HAVNEN. Der er ikke tale om et eventyr. For det skulle altså være sikkert og vist, at
flere hundrede odenseanere, et par friserheste og ikke mindst kunstneren Jens Galschiøt lørdag
– efter Politiken Søndags deadline – smed en H.C. Andersen-statue i havnen i Odense. Inden var
den tre meter høje statue blevet trillet gennem byen på en vogn. Oprindeligt skulle den have
indgået i vandskulpturen ’Fortællerbrønden’. Men eventyrprojektet kuldsejlede, fordi penge fra 

en  fond forsvandt, hvorpå Odense Kommune trak tre af de fire millioner kroner, som man 
havde sat til side til projektet. »Det her er en lille smule hån mod bureaukratiet og kommunens 
manglende evne til at støtte op om mærkelige initiativer«, sagde kunstneren til politiken.dk 
lørdag. Planen er nu angiveligt at hæve statuen hvert år på H. C. Andersens fødselsdag og fragte
den rundt i byen, så digteren kan se, hvad der er sket siden sidst. (beim) Foto: Martin J. Craggs
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Refns succesfilm
udløser sagsanlæg
Film. Da Sarah Deming hav-
de set traileren til ’Drive’, fik
hun i den grad lyst til at kø-
be en billet til den danske
instruktør Nicolas Winding
Refns film. Men hun blev så
skuffet over den amerikansk
producerede film, at hun nu
har lagt sag an mod selska-
bet FilmDistrict, der står for
distributionen af filmen i de
amerikanske biografer. Iføl-
ge filmbladet Hollywood Re-
porter mener den ameri-
kanske kvinde, at traileren
lover en actionfilm efter
klassisk amerikansk rama-
sjang-opskrift. Den skuffede
biografgænger anfører også
i sit søgsmål, at ’Drive’ gør
sig skyldig i »unødvendig og
ærekrænkende racisme ret-
tet mod folk af jødisk tro«.
Hun forlanger at få sin bio-
grafbillet refunderet, men
Demings vil først og frem-
mest have sat en stopper for
»misvisende trailere« i frem-
tiden, skriver Ritzau. På det-

te års filmfestival i Cannes
blev Nicolas Winding Refn
belønnet med prisen som
bedste instruktør. Og filmen
er blevet rost som en meget
»anderledes« actionfilm
med klare europæiske træk.
’Drive’ havde amerikansk
premiere 18. september,
hvor filmen blev vist i 2.886
biografsale i USA. Den første
weekend solgte filmen
næsten en million billetter. 
(Jel)

Britiske 
boghandlere i nød
Bøger. Siden 2006 har den
britiske boghandlerfore-
ning mistet næsten 800
medlemmer, så man nu er
nede på 3.683. Butiksdøden
har især ramt byernes strøg-
gader. Når butikkerne selv
skal angive de største trus-
ler mod fortsat overlevelse,
er det de stigende huslejer,
manglende parkeringsplad-
ser og dårlig byplanlæg-
ning. Det viser en undersø-
gelse fra den britiske bog-

handlerforening. Forenin-
gen dækker stort set alle bu-
tikker, der i et eller andet
omfang sælger bøger, og
den nye undersøgelse viser,
at det især er de uafhængige
butikker, der er lukket de se-
neste år. Her har over hver
fjerde butik måttet dreje
nøglen om. Boghandlere i
den engelsksprogede ver-
den har, ud over høje husle-
jer i bycentrene, også hård
konkurrence fra netbog-
handler som Amazon at
kæmpe med. (CA)

Protester mod
film om Utøya
Film. En amerikansk in-
struktør er gået i gang med
at lave en spillefilm om mas-
sakren på den norske ø Ut-
øya. Men nu reagerer pårø-
rende til de mange dræbte
kraftigt mod projektet, og
politiet har bedt filmfolke-
ne om at tage stilling til fjer-
nelse af klip, som allerede er
langt ud på internettet, skri-
ver det norske nyhedsbu-
reau NTB. Den trailer, der al-
lerede er lagt ud på YouTu-
be, viser blandt andet en lys-
håret mand i norsk politi-
uniform, som skyder unge
mennesker ned, skriver den
norske avis VG. Filmklippet
har vakt stærke reaktioner i
det norske Arbeiderpartiets

ungdomsorganisation, AUF,
og VG erfarer, at organisatio-
nen bar bedt politiet om
hjælp. »Vores henstilling er,
at producenten bør vurdere,
om filmklippene skal fjer-
nes«, siger informationschef
i Oslo Politidistrikt, Unni
Grøndal, til VG. AUF’s advo-
kat, Frode Elgesem, mener,
at det er upassende at lave
en film på nuværende tids-
punkt. Det er ikke lykkedes
VG at få en kommentar fra
filmens instruktør, Vitale
Versace. Men producenten,
George Anton, fortæller, at
spillefilmen laves i sympati
med ofrene for tragedien.
(Jel)

’Forbrydelsen’ 
triumferede igen
Tv. DR’s dramaserie ’Forbry-
delsen’ fortsætter sin sejrs-
gang i Storbritannien. Den
løb med tre af priserne, da
den tv-stationen ITV3 og de
britiske krimiforfattere i
weekenden uddelte Crime
Thriller Awards 2011, skriver
Jyllands-Postens kultursite
kpn.dk. ’Forbrydelsen’, som
Søren Sveistrup er hovedfor-
fatter på, og som DR’s kom-
mende dramachef, Piv
Bernth, er producent for,
sikrede sig først og frem-
mest prisen som bedste in-
ternationale tv-serie ved

prisfesten. Derudover
lykkedes det også for
Sofie Gråbøl og Ann
Eleonora Jørgensen at
få priserne for at være
henholdsvis bedste
kvindelige skuespiller
og bedste kvindelige
birolle foran flere pro-
minente britiske nav-

ne. Både Sofie Gråbøl og Ann
Eleonora Jørgensen var selv
til stede ved overrækkelsen.
Med de tre priser er ’Forbry-
delsen’ nu oppe på at have
høstet fem priser i år i Stor-
britannien. (Jel)

Starship står bag 
værste 80’er-sang
Musik. Hvad var 80’ernes ab-
solut værste sang? Sådan
spurgte det amerikanske
magasin Rolling Stone for
nylig læserne. Resultatet er
en liste, der formentlig vil
kunne få det til at bløde ud
af ørerne på de fleste. Aller-
værst er ifølge bladets læse-
re det amerikanske band
Starships nummer ’We Built
This City’. Og lige efter følger
Europes ’Final Countdown’.
Det skriver Ritzau. 80’erne
var synthesizerens store år-
ti, og læserne havde rigeligt
at vælge imellem. På ræd-
selslisten optræder også
navne som Wham, Chris de
Burgh og Rick Astley. For
Starship, der bestod af re-
sterne af bandet Jefferson
Airplane, er det i øvrigt an-
den gang, de stryger til tops
på en negativliste. I 2004
snuppede de med samme
sang en førsteplads på ma-
gasinet Blenders liste over
»alle tiders i særklasse vær-
ste sange«. (Jel)

BEDSTE BIROLLE.
Danske Ann Eleonora
Jørgensen vandt i
weekenden en britisk
pris for sin rolle som
mor til den myrdede
Nanna Birk Larsen i
DR’s ’Forbrydelsen’.
Arkivfoto: Tine Harden

sprog

Gylp
U ligheden mellem mænd og kvinder viser sig overalt i

samfundslivet, også de mere ydmyge steder. På de
steder, hvor mange mennesker i længere tid er sam-

let, er der i almindelighed indrettet lokaler, hvor man kan for-
rette sin nødtørft, og ofte er de kønsopdelte. I teatrenes pau-
ser kan mændene normalt hurtigt komme til, men må på ve-
jen ofte passere lange rækker af kvinder i kø. I lufthavnene ser

man ved landing efter længere rejser det
samme. Mændene kan hurtigt klare den sag,
men kvinderne må vente på hinanden. Mær-
keligt, at man ikke har fået dimensioneret
rummene, så uligheden bliver mindre.

Grunden til, at vi mænd ofte klarer tinge-
ne hurtigere end kvinderne, er ikke blot en måske mindre
udtalt tendens til håndvask efter besørgelsen, men dette, at
vi blot med én hånd, som regel den højre, kan forcere både
bukser og underbukser, få fat i kalorius og sætte gang i vand-
ladningen. Men måske bliver uligheden med tiden (fremad-
rettet!) mindre, for det er efterhånden svært at få fat i under-
bukser med gylp, og flere og flere går over til nye og dyre des-
siner i allehånde farver og med designede logoer. 

Fint nok for mig, at de tidligere såkaldt unævnelige nu ikke
længere er hvide, men det er virkelig et funktionelt tilbage-
skridt, at gylpen er ved at blive afskaffet, så man bliver nødt til
at løsne livremmen, trække bukserne ned og derefter bringe
underbukserne ned i lårhøjde. Det ender måske med, at også
vi sætter os ned, medens køen bliver længere og længere.

Den store lykke, det i årtusinder har været ude i naturen at
kunne udse sig et passende træ til formålet, ser også ud til at
være truet, for slet ikke at nævne, at seksuelle improvisatio-
ner bliver vanskeligere. Der er altså mange gode grunde til at
bevare den truede gylp i underbukserne, eller som det hed-
der i barnesprog: Tishullet.

DESVÆRRE KENDER jeg ikke hele gylpens kulturhistorie; her
ligger en omfattende opgave for en ph.d.-studerende. Men så
meget ved jeg, at ordet har eksisteret i århundreder, at det er
et lån fra nedertysk (nordtysk), og at det også findes på hol-
landsk. Men oprindelsen skulle ifølge Ordbog over det dan-
ske Sprog være uvis. Det tror pokker, når gylpen har siddet på
de unævnelige.

I øvrigt er det ifølge Den Danske Ordbog ikke usandsynligt,
at roden i ordet har forbindelse med betydningen ’gabe, stå
åben’ og er beslægtet med ’glubende’.

Sprogmanden Israel Levin skriver i
sidste halvdel af 1800-tallet: »I Begyn-
delsen af Aarhundredet var Ordet, tilli-
gemed Tingen, paa Veie til at gaae af
Brug«. Og så henviser han med et citat
til Videnskabernes Selskabs Ordbog,
som påbegyndtes i 1700-tallet. »Forhen
brugde Mandfolk Gylp paa deres Bux-
er, men nu Klap eller Smække«. Og så
tilføjer Levin, at ordet nu igen er almin-
deligt »over hele Landet hos dets Be-
folkning«. 

Lynlåsen er et 1900-tals-fænomen.
Når man kender betydningen, virker
en ordbogsforklaring let omstændelig
eller omstændig, som mange siger og
skriver: »en i slutn. af 1920’rne fremkommen lukkeindret-
ning (til tasker, bluser olgn.), der bestaar af to i hinanden gri-
bende (savtakkede) metalkanter, og som aabnes og lukkes
ved, at en om disse fattende griber trækkes frem ell. tilbage«. 

Av! Endnu i 30’erne var lynlåsen højst moderne; de fleste
mænd brugte stadig knapper.

Børn og ældre mænd glemmer ikke sjældent at tilbageføre
de savtakkede metalkanter og kan derfor udsættes for tilrå-
bet: Tivoli er åben. Det er en såkaldt eufemisme, man siger ik-
ke tingene ligeud, men hvorfor netop Tivoli omtales, er lidt af
en gåde. På den anden side: Hvis man opfatter gylpen som
indgangen til en forlystelsespark, falder tingene på plads,
som det hedder.

ORDFORRÅDET VEDRØRENDE kønsliv og udtømningsfunk-
tioner er stadig besværligt, fordi området er eller i hvert fald
har været tabuiseret. Vi har ikke et neutralt ord i dagligspro-
get for hverken det mandlige eller det kvindelig kønsorgan,
og betegnelserne for affaldsstofferne er heller ikke lette. For
tiden siger mange børn, at de skal lave lort, og nogle pædago-
ger og forældre accepterer det, andre gør ikke.

Ordet gylp forekommer næppe i nogen daginstitution, og
måske er udviklingen så småt ved at overflødiggøre det, hvor
det drejer sig om underbukser, og så har man ikke det benæv-
nelsesproblem. Til gengæld er meget andet blevet mere om-
stændeligt.
kultur@pol.dk
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