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Helsingør skal satse 
endnu mere på alt 
det, man ikke kan få 
andre steder. Kunsten 
er at få byens mange 
gæster til at stoppe 
op og slå sig ned, før 
de går videre.

Af
Pernille Hermann

p.hermann@hdnet.dk

Foto: 
Lars Johannessen

fotolars@hdnet.dk

HELSINGØR: Der går og kø-
rer en stadig strøm af men-
nesker langs havnen i Hel-
singør. De er alle sammen på 
vej et sted hen, fra A til B, og 
de nyder udsigten til den ene 
side og den gamle by til den 
anden.

Mange af dem kommer fra 
Kystbanen, som er Dan-
marks mest trafikerede 
togstrækning, eller fra fær-
gerne, som med de mange 
afgange har Danmarks ube-
tinget største sejlende per-
sontransport. Nogle går op i 
byen, andre går langs hav-
nen og stopper først, når de 
har nået KulturVærftet, 
Kronborg eller Nordhavnen.

Derfor handler er "mere liv 
i havnen" ikke kun om at få 
fl ere spændende skibe til at 
lægge til kaj. Det handler om 
at udvikle aktiviteter, der får 
de mange forbipasserende 
til at stoppe op. Få en ople-
velse og bruge nogle penge. 
Blive en del af en endnu me-
re levende by og kulturhavn. 
Og sige det videre til deres 
venner.

Et væld af ideer
Om det handlede tirsdagens 
morgenmøde i ledernetvær-
ket "Vi samler hele Helsin-
gør". Denne gang henlagt til 
M/S Museet for Søfart, hvor 
direktør Ulla Tofte tegnede 
billedet af alle de menne-
sker, hun ser gå forbi ovre på 
havnekajen.

Og der kom ikke til at 
mangle ideer til, hvad Hel-
singør skal gøre for at sætte 
turbo på udviklingen "fra 
værftsby til værtsby". Også 
havnechef Jesper Schrøder 
og Jens Erik Nybo Larsen fra 
Marinbiologisk Institut hav-
de oplæg fulde af initiativ og 
nytænkning.

- Nordsjællands maritime 
Klynge er lige lukket ned ef-
ter at have skrantet i nogen 
tid. Det giver basis for nyt lo-
kalt initiativ her i Helsingør 
Kommune, hvor vi ikke kun 

"Vi samler hele Helsingør" om kæmpe u

Jens Erik Nybo Larsen (til venstre) tog afsæt i FN's kommende havplan. Til højre mø-
deleder Aslak Gottlieb.

Jesper Schrøder og Ulla Tofte var fulde af ideer til ud-
vikling af havneområdet.
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Søndag den 3. februar kl 11.00 - 12.00  
er der fernisering i  

Sognehuset Egebæksvang Kirke
Strandvejen 340 A med Lisbeth Aasvang
Kom og oplev februar måneds udstilling.  
Der vil blive serveret et let traktement.

Jeg maler med akryl på lærred. 
jeg bruger flere forskellige 
teknikker deriblandt sand, 
aviser og spartel. Jeg har 
malet i 7 år. Været på flere 
kunsthøjskoler,og jeg går på 
malerskole på 4. år. 
Min inspiration kommer fra 
mange ting som jeg ser og 
oplever. Jeg holder meget af 
det spontane,og maler hvad der 
lige falder mig ind - derfor er 
mine malerier meget alsidige. 
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Politiet har fået fl ere henvendelser fra borgere efter 
røveriet mod Casino Marienlyst. 
(Foto: Lars Johannessen)

Flere 
henvendelser 
om casinorøveri
HELSINGØR: Nordsjæl-
lands Politi har fået "en 
håndfuld" henvendelser 
fra borgere i sagen om rø-
veriet mod Casino Mari-
enlyst søndag nat. 

Desværre har ingen af 
dem ført til et gennem-
brud i opklaringsarbej-
det, som fortsætter med 
uformindsket kraft. 

Der blev fundet en 
brændt bil i Kokkedal 
nogle timer efter røveriet, 
og den er i mellemtiden 
bragt ind til undersøgel-
ser. Der er dog ikke slup-
pet oplysninger ud om, 
hvorvidt det kan være den 

bil, som røverne stak af i 
efter hold uppet mod ca-
sinoet.

De formummede røve-
re fi k et ukendt beløb med 
sig, efter at have truet an-
satte med en skruetræk-
ker. 

Helsingør Dagblad har 
rettet henvendelse til ca-
sinoet for en kommentar 
til hændelsen og for at 
spørge om personalets og 
publikums sikkerhed i 
spilmekkaet, men casi-
noet er ikke vendt tilbage.

berg   

udvikling af Kulturhavnen

skal være maritime nørder, 
men også have handel og 
kultur med i arbejdet. Det 
bliver kun bedre af, at vi 
samles om opgaven, sagde 
Jesper Schrøder.

Varme fra havbunden
Jens Erik Nybo Larsen foku-
serede på udvikling af lokal 
hav-gastronomi og teknolo-
giske landvindinger, begge 
dele med afsæt i FN’s Ver-
densmål for bæredygtig ud-
viklling, intet mindre. 

- Der skal laves en interna-
tional havplan for årene 
2021-30, og vi har alle mul-
ligheder for at udnytte det 
fokus, det giver, og de penge, 

der kan følge med, sagde 
han.

På teknologisiden er der 
indledt et samarbejde med 
Forsyning Helsingør om 
eksperimenter med at pum-
pe varme ud af det relativt 
varme bundvand i Øresund. 
Potentialet for at spare ener-
gi på den måde.

Øresunds-sushi
Et andet samarbejde er med 
Årstiderne i Humlebæk om 
at "kopiere" deres koncept 
"Fra jord til bord" som "Fra 
hav til bord". 

- I Fødevarestyrelsen er de 
vilde med nytænkende pro-
jekter, og der er også fonds-

midler at hente. Det gælder 
bare om at komme i gang, 
sagde Jens Erik Nybo og 
nævnte blandt andet de kon-
krete planer om at avle mus-
linger og østers og satse me-
get mere på lokal gastrono-
mi med lokale råvarer. 

- Der er nogle begræns-
ninger i de danske regler for 
fødevarebehandling. På 
Øresundsakvariet må vi for 
eksempel ikke servere hjem-
meavlede muslinger for gæ-
sterne, så vi får dem fra 
Kvickly, fortalte han. Og 
nævne også mulighederne 
for at udvinde bioproteiner 
ved kompostering af tang - 
og tangprodukter, der kan 

bruges i stedet for soya.

For mange bindinger
Ulla Tofte opfordrede til, at 
Helsingør Kommune tager 
direkte kontakt til erhvervs- 
og kulturministrene om at få 
lempet nogle af de juridiske 
bindinger, der blev lagt på 
havneområdet for femten år 
siden, da Kulturhavnen blev 
nyindrettet.

- Det gælder for eksempel 
bestemmelsen om, at der 
kun må handles med føde-
varer på havnen. Det bloke-
rer for en masse gode ideer. 
Vi er et helt andet sted i dag, 
sagde hun - men nævnte al-
ligevel Nyhavns fl ydende fi -
skeforretning og torvekutte-
ren med æbler og pærer og 
lammefjordsgulerødder 
som oplagte muligheder.

Et hav af muligheder
- Kunsten er - og det gælder 
ikke kun for havnen, men for 
hele detailhandelen - at fi n-
de på noget, man ikke kan få 
andre steder. Ellers overta-
ger nettet, og der bliver in-
genting tilbage til butikker-
ne. Vi skal ikke konkurrere 
med de nærmeste indkøbs-
centre, men tænke meget 
større, understregede Ulle 
Tofte. 

- Ude i verden sælger vi 
Helsingør som "Port of Elsi-
nore - Home of Hamlet". Hel-
singør er et fantastisk ud-
fl ugtsmål for københavnere 
og turister fra hele verden, 
og vi har bogstaveligt talt et 
hav af muligheder, supple-
rede Jesper Schrøder. 

Han fortalte om arbejdet 
med at tiltrække fl ere spæn-
dende skibe, om forsøg med 
opdræt af østers og muslin-
ger i havnene og om projek-
tet for en ny stor erhvervskaj 
til krydstogtskibe og lan-
ding af træfl is til varmevær-
ket.

- Lige nu foregår det på 
Kongekajen, men det skal 
selvfølgelig fl yttes, når vi får 
den store kaj. Og det siger lidt 
om projektets værdi, at vi 
kan bygge den nye er-
hvervskaj helt uden skatte-
kroner, når vi får tilladelser-
ne igennem, sagde ha.

Omkring 60 af netværkets 
medlemmer startede tirs-
dag morgen med at udvikle 
fremtidsplaner for Helsin-
gør Havn. Forrest sidder 
Jesper Schrøder og Ulla Tof-
te. 


