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Helsingør på briksen
Ugens klummeskriver er
teaterchef Jens Frimann
Hansen
TEMPERATUREN: Før kommunalreformen var Helsingør en
af landets største kommuner.
Det er vi ikke længere. Vi er
nu på en 22. plads. Ikke at det
nødvendigvis betyder det store
i dagligdagen, men i Helsingørs
tilfælde er der faktisk tale om
et paradoks. Helsingør er en
af Danmarks kendteste byer.
Jeg har flere gange rejst i
udlandet med en kollega fra
Århus. Langt de ﬂeste kender
Helsingør. Der er længere imellem udlændinge, som kender
til Århus. Først og fremmest
Shakespeare og Kronborg gør
forskellen. Men Kulturhavnen
og Museet for Søfart skal i

fremtiden nok også trække i
den retning. Og ﬂere og bedre
events gør også sit til, at udlandet får interesse for Helsingør.
For bare få år siden var vi
meget dårlige til at udnytte det.
Verdensbegivenheder, som kun
de færreste kendte til, kunne
ﬁnde sted i Helsingør.
I dag er vi takket været et
tværgående samarbejde mellem statslige, kommunale og
private institutioner langt
bedre til at fange og udnytte
begivenheder og events i Helsingør. Set på den baggrund
kan man nok mene, at kritikerne af kronprinseparrets
prisuddeling i efteråret havde
fat i et og andet, når de mente,
at det var for dyrt et arrangement. Kongefamilien lægger
jo i forvejen ganske ofte ruten
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I DENNE UGE:

Jens Frimann Hansen

forbi Helsingør, uden at vi gør
et stort nummer ud af det.

De er rasende dyre
At tænke events som royale
besøg som begivenheder, man
har et unikt ejerskab til, er nok
også ved at gå af mode. Ingen
vil rigtig have dem længere.
De er rasende dyre og forbliver ofte meget lokale. Og med
sidstnævnte mener jeg, at der
for det meste kun er en til at
betale regningen: kommunen.
Samtidig er vi på vej ind i en
anden tid, hvor netværk og
samarbejde betyder mere og
mere. Vi har vort stolte ﬂagskib VisitNordsjælland som et
eksempel på dette, men andre
tværkommunale samarbejder
skyder op over alt. Vi kan ikke
løse vores problemer selv, men
er i stigende grad afhængige
af andre for at udnytte resurserne bedst muligt.
På event- og begivenhedssiden er der stadig masser af
muligheder for at Kommunen
både kan udnytte resurserne
bedre og samtidig spare penge
ved i højere grad at beskæftige
sig med rammerne for events
frem for både rammer og indhold.

Dansk og svensk
Sting-model
Tag sommerens Stingkoncert.
I Helsingør er det kommunen
der står for både arrangement
og rammer. Da selvsamme
Sting i sommers spillede på
Sofiero Slot i Helsingborg
var koncertarrangøren privat. Arrangementet var en
kommunal indtægt og den
fulde risiko lå hos den private
arrangør.
Nogen vil mene at PR-værdien af en sådan arrangementstype for Helsingborg var langt
større end hvis kommunen selv
havde stået for arrangementet,
da et sådant engagement altid i
tider med nedskæringer møder
kritik. Måske man som kommune hellere skulle satse på at

På gadeteaterfestivalen 2010 undersøgte to urbane psykologer Helsingørs følsomme steder og
pladser. De så allerede dengang både kærlighed og graciøsitet som vejen til et godt helbred. En
profeti, som Jens Frimann i dag ser så godt som opfyldt.

udvikle og kvalitetssikre rammerne for events og arrangementer, så det bliver attraktivt
for frie og uafhængige aktører
med ekstern ﬁnansiering at
komme til.
Forudsætningen for at en
sådan model kan understøtte
Helsingørs unikke brand er en
kvalitetsdiskussion. Det kan
ikke understreges nok. Det vil
være ekstremt kortsigtet at
satse på en kommercialisering
af Kulturhavnen. I stedet bør

U

Tiden er nu måske kommet til,
at vi alle skal være
mere graciøse, at
vi skal tro så meget
på os selv og det vi
har, at vi skal træde
et skridt tilbage og
også lade andre få
andel i succesen
JENS FRIMANN HANSEN

man arbejde videre med at
stimulere Helsingørs fortællinger om Hamlet, Kronborg,
vand og historie, da de ikke
bare har betydning for vores
lokale hverdag, men også har
udlandets interesse.
Man skal være mere end
en almindelig sortseer, hvis
man hører til dem, der stadig
synes at Helsingør Kommune
i forhold til investeringerne i
Kulturhavnen ikke har spillet
sine kort ualmindeligt godt.
Flere af turistmålene for 2020
er allerede opfyldt og besøgstallene på museer, teatre og
biblioteker bare stiger og stiger.
Også mødeturismen er i vækst.
Borgere, turister og erhvervsfolk har virkelig taget kulturen
og Kulturværftet til sig. Men
det er måske også lidt som om
succesen er kommet bag på os.
Det er lidt som en lille virksomhed i vækst, hvor chefen
stadigvæk tror at det er hende
selv, der skal stå for hele driften. Tiden er nu måske kommet
til, at vi alle skal være mere

graciøse, at vi skal tro så meget
på os selv og det vi har, at vi
skal træde et skridt tilbage og
også lade andre få andel i succesen.
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