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Drømmen om at blive skuespiller bragte i sin tid Paw Henriksen til Østerbro ved et tilfælde. Nu skal han aldrig herfra igen. Foto: Michael Paldan

»Jeg ﬂytter aldrig fra Øbro«
PORTRÆT. Skuespilleren Paw Henriksen er aktuel på både ﬁlmlærredet og teateret.
Den travle hverdag bliver håndteret fra hjemmet på Ydre Østerbro
AF JESPER BERG

Det vil altid være
Brøndby IF, som
ligger mit hjerte
nærmest

U

jbe@minby.dk

SKUESPILLER: I 2003 flyttede Paw
Henriksen til Ydre Østerbro,
da han fik tilbudt en lejlighed
i Sankt Kjelds Gade.
»Jeg kunne ikke hurtigt nok
komme herfra igen, for det var
et røvsygt kvarter, hvor der
ikke skete en skid,« lyder det
bramfrit fra den 41-årige skuespiller, som er aktuel med en
ny teaterforestilling, ’Godnat
Albert’ på Teateret ved Sorte
Hest.

Barn i Idrætsparken
I dag er indstillingen til bydelen dog helt anderledes.
»Nu kan jeg ikke forestille
mig nogensinde at flytte herfra. Det er blevet et pulserende kvarter, hvor der konstant
popper nye forretninger op,
og hvor der bliver flere og flere små grønne områder. Det
bliver spændende at se, hvordan det kommer til at se ud ved

PAW HENRIKSEN, skuespiller

Sankt Kjelds Plads om nogle
år, og Tåsinge Plads er blevet et
fantastisk sted at se og opholde
sig på,« siger Paw Henriksen,
som fik sin første tilknytning
til Østerbro, da han som barn
i Greve kom til fodboldlandskampe i Idrætsparken. Han
kommer dog ikke længere så
tit i Parken til trods for, at FCK
spiller sine hjemmekampe der.

Kendt ansigt
»Jeg elsker Østerbro, men da
jeg kommer fra Vestegnen, bliver det altid Brøndby IF, som
ligger mit hjerte nærmest,«
fortæller han, som første gang

flyttede til Østerbro, da han i
1997 lånte sin brors lejlighed i
Nyborggade, mens han gik på
Statens Teaterskole, som han
fik eksamen fra i 2000.
Siden har han erhvervet sig
ved skuespilleriet og er blevet
er kendt ansigt i offentligheden via en lang række roller
i tv og på film. Den primære
indtægtskilde er dog teateret,
som giver ham en stor tilfredsstillelse at dyrke.
»Det er rigtig fint, hvis det
kan lade sig gøre at veksle mellem de forskellige medier, men
det er svært at dosere, når man
arbejder som freelancer, hvilket man jo ofte gør som skuespiller,« siger Paw Henriksen,
som ud over ’Godnat Albert’
er aktuel med den nye danske
film ’Kærlighed og andre katastrofer’.

get,« fortæller skuespilleren,
som i sin fritid er ivrig motionscyklist og bokser.
Den eneste negative ting
ved at bo på Østerbro er ifølge Paw Henriksen parkeringsforholdene.

Umuligt at parkere

■ TÅSINGE PLADS Den dejlige

»I 2016 har jeg haft fire roller
på teateret, mens jeg sidste år
ingen havde, så det svinger me-

PAW HENRIKSEN
■ er født . april 

og blev uddannet ved Statens Teaterskole i

.

■ har medvirket i en lang række film. Eksempelvis ’Vildbassen’ (  ), ’Nordkraft’

(

), ’Far til Fire’ (

), ’Hævnen’ (

) og ’Der kommer en dag’ (

).

■ er kendt fra flere tv-serier som ’Hotellet’, ’Krøniken’, ’Anna Pihl’ og ’Tidsrejsen’.
■ har spillet et utal af roller på teaterscenen og er aktuel med ’Godnat Albert’ på Teateret ved Sorte Hest.
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»Da jeg sidste år spillede revy i Græsted, blev det nødvendigt for mig at anskaffe en bil,
men det er jo umuligt at finde
en parkeringsplads, når man
kommer hjem om aftenen. Nu
skal vi så til at betale for at par-

kere med den forklaring, at det
vil fjerne pendlere, som stiller
deres biler her og tager videre
ind til byen. Men det er altså
ikke det, der er problemet om
aftenen og om natten,« slår
han fast.

BEDSTE PÅ

plads har jeg lige udenfor
mine vinduer. Endelig er
den blevet færdig, for den
har gjort området meget
attraktivt med masser af liv.

ØSTERBRO

■ SOIGNEUR Cykelbutikken

på den anden side af broen
ved Svanemøllen Station
kommer jeg meget tit hos og
køber lirens cykelgrej. Samtidig
er ejerne mine gode venner,
som jeg ofte hænger ud med
og hjælper fra tid til anden.

■ FÆLLEDPARKEN Efter at

parken er blevet renoveret,
er der blevet så meget plads
og aktivitet med løb, fodbold
og børn, der leger. Det er
fantastisk at have sådan et sted
stor set lige udenfor døren.

