
En del af medlemsvirksomhederne i Erhvervs- & 
Industriforeningen Helsingør ér allerede med i net-
værket ”Vi samler hele Helsingør”. Dem, der ikke er, 
var inviteret med som gæster på det seneste møde, 
der fandt sted i november, og årsagen var, at dette 
møde havde fokus på vækst. Emnet var således, 
hvordan kan vi skabe mere vækst, og hvordan kan vi 
fastholde den
 Cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord holdt et 
indlæg, der tog udgangspunkt i de internationale 
konjunkturer for siden at fokusere på den hjemlige 
økonomi. Indledningsvis kunne han således konsta-
tere, at på trods af, at nogle måske vil mene noget 
andet, er Danmark - sammenlignet med så mange 
andre lande - kommet nogenlunde helskindet gen-
nem både finanskrisen og den europæiske gældskri-
se.

Ingen økonomi uden små virksomheder
”Det er naturligvis vigtigt, at vi som land har en god 
og sund eksport og en række store virksomheder, 
der kan være med til at tegne vores økonomi, men 
det  er også vigtigt, at tænke på, at det er i de små 
og mellemstore virksomheder at jobs i en økonnomi 
skabes. Og så er det faktisk lige gyldigt, hvad landet 
hedder.
 To tredjedele af de job, der skabes i en økono-
mi, bliver skabt ved, at de små virksomheder bliver 
mellemstore, og de mellemstore bliver større. Siden 
krisen toppede i Danmark i andet kvartal 2013, er 
der således skabt mere end 71.000 nye jobs i Dan-
mark. Og det skyldes ikke de store virksomheder. 
Det skyldes udelukkende vækst blandt de små og 
mellemstore virksomheder. Så når vi kigger på be-
skæftigelsen som helhed, er det altså særdeles vig-

Væksten kommer nede fra
På novembermødet i ”Vi samler hele Helsingør” var der  fokus på vækst, og her fik de frem-
mødte mulighed for at høre om, hvad man kan gøre for at bakke op om væksten i lokalom-
rådet. Det er nemlig de mindre og mellemstore virksomheder, der tegner fremtidens vækst.

Det seneste møde i ”Vi samler hele 
Helsingør” havde fokus på vækst. I 

den anledning var cheføkonom Jens 
Nyholm fra Spar Nord  inviteret til at 

holde et indlæg om emnet.
(Foto: Henrik Malmgreen)
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tigt at skabe de bedst mulige betingelser for netop 
den kategori af virksomheder”, sagde Jens Nyholm i 
sit indlæg. Desværre - set med Erhvervs- & Industri-
foreningens øjne - har jobfremgangen dog ikke så 
meget gjort sig gældende inden for industrien samt 
bygge- og anlægssektoren, hvor der blandt andet 
her i Hovedstadsområdet har været tale om en ned-
gang i antallet af jobs.

Vigtigt med dialog
Hvad man kan gøre lokalt for at skabe samt ikke 
mindst fastholde lokal vækst var naturligvis en sta-
fet, som kommunaldirektør Stine Johansen tog op, 
da hun efterfølgende gik på scenen for at tale om de 
kommunale indsatspunkter de kommende år.
 Således startede Stine Johansen med at konstate-
re, at Helsingør skal være en god kommune at drive 
virksomhed i, og derfor har man for nylig i byrådet 
vedtaget en ny erhvervs- og vækstpolitik. Men frem 
for alt betonede hun vigtigheden af dialog med det 
lokale erhvervsliv.

Således glædede hun sig over, at Helsingør Kom-
mune i den seneste undersøgelse af det danske 
erhvervsklima - der foretages årligt af Dansk Indu-
stri - er rykket intet mindre end 32 pladser op, når 
det gælder dialog med erhvervslivet. En placering, 
der foreløbig dog kun rækker til en placering midt i 
feltet af de ialt 98 kommuner, når man - som Dansk 
Industri - spørger virksomhederne selv.
 ”Jeg glæder mig også over, at vi er nummer 9 ud 
af alle landets kommuner, når det gælder antallet af 
nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere”, sag-
de Stine Johansen. En udtalelse, der dog står noget 
i kontrast til Dansk Industris undersøgelse for 2015, 
hvor Helsingør placerer sig på en særdeles beskeden 
placering som nummer 86, når det gælder virksom-
hedernes tilfredshedsvurdering af samme indsats.

Under niveau på uddannelse
Når det gælder uddannelse, erkender Stine Johan-
sen dog, at Helsingør Kommune også hinker langt 
efter førerfeltet, og målet er derfor at gøre en ekstra 
indsats for at trække nye uddannelser til kommu-
nen. Da Stine Johansen fra scenen roste Erhvervs- & 
Industriforeningens tiltag med at sætte fokus på de 
håndværksmæssige uddannelser, kunne man jo pas-
sende foreslå, at denne indsats kommer til at gælde 
dette område.
 Et spørgsmål fra salen til Stine Johansen gik net-
op på, hvad kommunen gør på uddannelsesfronten, 
og Stine Johansen svarede til dette, at det er en af 
de udfordringer hvor alle skal bakke op om at få de 
unge ud på arbejdsmarkedet. malm

Også fra salen lød der ros til hæftet fra Erhvervs & 
Industriforeningen, der blev omdelt til samtlige del-
tagere på netværksmødet. Det blev studeret grun-
digt. (Foto: Henrik Malmgreen)

Kommunaldirektør Stine Johansen fortalte om den 
lokale vækst i Helsingør Kommune og roste hæftet 
”Håndværker - hvorfor nu det?” for sin eksempel-
værdi i forhold til at inspirere unge mennesker, når 
de skal vælge uddannelse. (Foto: Henrik Malmgreen)

Efter netværksmødet “Vi samler hele Helsingør” blev foreningens formand David Nilssom interviewet om 
projektet ”Håndværker - hvorfor nu det?” til TV Øresund. Du kan se interviewet ved at klikke her

https://youtu.be/mWky7_SvcYM


Knapt var hæftet ”Håndværker - hvorfor nu det?” 
tørt efter at være kommet ud af trykmaskinen, før 
der blev holdt pressemøde på Erhvervsskolen Nord-
sjælland. Her fortalte foreningen og dens medlem-
mer den fremmødte presse om projektet, og der var 
mulighed for at få en snak med nogle af de lærlinge, 
der er interviewet.

 Hæftet er blevet godt modtaget og flot omtalt 
af de lokale medier, men endnu vigtigere er det, at 
både foreningen og dens uddannelsesmæssige part-
nere er enige om, at her er et godt værktøj, når det 
gælder om at øge interessen for håndværkeruddan-
nelserne, når de unge skal vælge deres levevej.

Fokus på lærlingene

David Nilsson, Jan Ipsen og og Bo 
Larsen præsenterer erhvervs-
kataloget ved pressemødet på
Erhvervsskolen Nordsjælland.
(Foto: Henrik Malmgreen)

malm
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NAVNE
DAGEN I DAG

Solen stod op klokken 7.11, 
står i syd 11.53 og går ned 
16.34.
Daggryet begyndte 6.30, 
og skumringen slutter 
17.16.
Dagen er aftaget 8 timer 
og 9 minutter, og den varer 
nu 9 timer og 23 minutter.
Månen stod i syd 1.22, gik 
ned 9.17 og står op 18.19.

7.11

16.34

Tørt vejr med lidt eller no-
gen sol. Dagtemp. på 10 
til 13 grader. Til aften tørt 
og delvis klart, men i løbet 
af natten mere skyet eller 
stedvis tåget. Temp. ned 
mellem 3 og 7 grader. Hele 
døgnet svag til jævn vind, 
mest fra sydøst og syd.
Fredag:
Mest skyet og kun stedvis 
lidt sol. Temp. op på 11 til
13 grader. Om natten tørt, 
men skyet eller stedvis tå-
get. Temp. ned mellem 5 
og 10 grader. Hele døgnet 
let til frisk vind fra syd og 
sydøst.
Lørdag:
Først på dagen skyet vejr, 
ellers tørt med lidt eller no-
gen sol. Temp. op på 10 til 
13 grader og svag til jævn 
vind omkring syd. Om nat-
ten tørt og klart, stedvis 
dog tåget. Svag til jævn 
vind som drejer til mellem 
sydvest og vest og temp. 
ned mellem 4 og 8 grader.

Barometerstanden var i 
går klokken 15 1019,0 hPa. 
Den almindelige tempe-
ratur var 12,0 grader. Det 
forløbne døgns maksi-
male temperatur var 12,4, 
minimumstemperatur var 
4,7. Vandstanden på -32. 
Vandets temperatur var 
11,7 grader. Der var faldet 
0 mm nedbør. Vinden var 
sydøstlig, 6,0 meter per 
sekund i gennemsnit med 
et maksimum på 8,0 me-
ter per sekund. Der var let 
skyet, nogen sol og god 
sigt.

VEJRET

HAVNEN

UDLAND

Litteraturpris
Norske Jon Fosse var på for-
hånd udnævnt som favorit, 
og nu kan han kalde sig Nor-
dens bedste forfatter 2015.

Tirsdag aften vinder den 

norske forfatter og dramati-
ker Nordisk Råds Litteratur-
pris for Trilogien: »Andvake« 
(2007), »Olavs draumar« 
(2012) og »Kveldsvævd« 

Jon Fosse. (Scanpix)

HELSINGØR 
OG OMEGN

Mindeord
Ved Søren Ib Th irslunds 
død har vi modtaget minde-
ord fra bibliotekar cand.lidt, 
forfatter og oversætter Bert 
Blom. 

Skibsfører, maritim for-
sker og forfatter, Søren Ib 
Th irslund, satte kursen til 
sin sidste, lange rejse i søn-
dags den 25. oktober Han 
var blandt andet forfatter til 
»Navigationens Historie« og 

til historien og videreudvik-
lingen af Vikingekompasset, 
som gjorde ham internatio-
nalt kendt og til æresmed-
lem af Th e Royal Institute of 
Navigation i London år 2000.

»Gamle Søren«, som han 
kaldte sig de senere år, be-
gyndte sin karriere som 
dæksdreng i 1935 om bord 
på KGHs fi remastede top-
sejlsskonnert »Sværdfi sken« 
på togt til Grønland. Fra 
1935-39 sejlede han med på 
15 togter til Grønland blandt 
andet med »Diskos« og »Gu-
stav Holm«, der fragtede for-
skere og ekspeditionsfolk 
til øen - blandt andre folk 
som Ejnar Mikkelsen, Lau-

ge Koch, dr. Aage Gilberg og 
kunstneren Aage Gitz-Jo-
hansen.

Disse togter kvalifi cerede 
ham til medlemsskab i Even-
tyrernes Klub.

I 1982 blev han tilknyttet 
Handels- og Søfartsmuse-
et på Kronborg som frivillig 
maritim konsulent. Her løste 
han gæsternes mange pro-
blemer med hensyn til sejl-
skibes rigninger og naviga-
tionens mysterier samtidig 
med, at han drev forskning 
og skrev maritime artikler til 
museets årbøger.

Dette vigtige arbejde samt 
hans vindende væsen gjorde 
ham selvsagt til en meget af-

holdt person såvel af muse-
ets personale som af de gæ-
ster, han hjalp på museet.

Tak for et langt, varmt ven-
skab samt God Vind på din sid-

ste rejse, Søren!

Nu kan Helsingørs unge - og 
deres forældre - hente inspi-
ration i en helt lokal folder 
om erhvervsuddannelserne.

Af Pernille Hermann
Foto: Henrik Malmgreen

HELSINGØR: - Det er en fanta-
stisk idé, og jeg tror, vi er de 
eneste i landet, der har fået så 
stærkt et materiale til sam-
arbejdet med folkeskolerne, 
siger Pia Guldbæk, uddan-
nelseschef på Erhvervssko-
len Nordsjælland på Rasmus 
Knudsens Vej i Helsingør.

- Det er et blændende godt 
initiativ baseret på lokale 
virksomheder, der tager ini-
tiativ og ansvar, og lærlinge, 
der er glade og stolte af deres 
fag, siger Jens Christy, der le-
der UU Øresund samme sted 
- et af landets 50 uddannel-
sescentre med ansvar for at 
få de unge over i erhvervsud-
dannelserne.

- Vi er meget stolte og til-
fredse, siger David Nilsson, 
formand for erhvervs- og In-
dustriforeningen, der har 
betalt.

20 gode historier
Superlativerne gælder en 
ny folder med 20 interviews 
med lokale lærlinge og de-
res mestre. Den er skrevet 
og fotograferet med dybt lo-
kalkendskab af journalist 
Henrik Malmgreen, der også 
havde en god dag ved præ-
sentationen i Erhvervssko-
lens tømrerværksted i går.

Folderen er trykt på ro-
bust papir, der kan tåle at gå 
fra hånd til hånd. Den hen-
vender sig målrettet til Fol-
keskolens afgangselever og 
deres forældre - især dem, 
der vælger gymnasiet, fordi 
de ikke rigtig kender til an-
det. Mindst to af lærlingene 
i folderen er gymnasieelever, 
der fortrød.

- Karakterkravene er mar-
kant hævet på erhvervsud-
dannelserne, og det er popu-
lært hos de fl este forældre, 
fortæller Pia Guldbæk. 

- På uddannelsesmessen i 
Hillerød var der for nylig stor 

interesse for den nye EUX-
uddannelse, der forbinder 
håndværks- og gymnasie-
vejen. Og der er fl ere mulig-
heder for at læse videre, når 
man har afsluttet sin uddan-
nelse, understreger hun.

Mestre søger lærlinge
Størst betydning har det dog 
for de unge, at Erhvervs-
skolen Nordsjælland på det 
nærmeste kan love praktik-
pladser til alle.

- Det er slet ikke som an-
dre steder, hvor de unge ikke 
kan komme ud i virksomhe-
derne. Lige nu har jeg hen-
vendelser hver eneste dag fra 
virksomheder, der har brug 
for en lærling, fortæller vice-
direktør Tina Steinbrenner.

Status er lige nu, at 314 
virksomheder i Nordsjæl-
land er godkendt til at ud-
danne lærlinge, og for tiden 
er der 104 unge ude i 98 virk-
somheder.

Alle erhvervsretninger
»Håndværker - hvor-
for nu det...?« hedder fol-

deren, for der kommer til 
at mangle faglærte hånd-
værkere i fremtiden. 
Inde på siderne fi nder man 
dog også interview med 
Christoff er Larsen, der sæl-
ger tøj hos Mr. August, An-
dreas Sponholtz Willumsen 
i trælasten hos Stark, So-
phie Vindal Larsen i Kvick-
ly, Sascha Alexandra Rosen-
kjær hos Restaurant Madam 
Sprunck og Louise Jensen 
i frisørsalonen Guys and 
Dolls.

Der er også to autolær-
linge - Casper Clausen hos 
Kronborg Auto og Lean 
Moltke-Hemmingsen hos 
Falken. 

Flest i byggeriet
Bygningshåndværkene er 
dog i overtal:

Louise Lorensen er i ma-
lerlære hos Runge Olsen, 
Benjamin Kjob er hos CF 
Gulve, Sebastian Tromborg-
Nielsen er i elektrikerfi rma-
et Dyhl Electric, mens Jan-
nick Sylvest Rasmussen er 
hos Nøraa Entreprise, Tesec 

Her får alle lærlinge praktikplads

De var med ved folderpræsentationen i går: Jacob Willadsen, Tobias Madsen, Jonas Poulsen, Oliver Olsen og Mathias Kleven.

Jens Christy er centerleder for UU-vejledningen i Helsingør og Fre-
densborg kommuner.

MUSIK: Da amerikanske Red 
Hot Chili Peppers senest op-
trådte på Roskilde Festival i 
2007, høstede bandet elen-
dige anmeldelser i de danske 
medier.

Ekstra Bladet gav dem 
nul stjerner. Politiken kaldte 
dem pinlige. Og musikbladet 
Gaff a kaldte deres optræden 
for en plat parodi af en kon-
cert fuldstændig blottet for 
gnist og glæde.

Alligevel har Roskilde Fe-
stival valgt at præsentere det 
amerikanske rockband fra 
Los Angeles som et af hoved-
navnene ved næste års Ros-
kilde Festival.

- Hvis de ikke siden hav-
de vist, at de stadigvæk godt 
kan præstere, kan det da 
godt være, at vi ville have væ-
ret lidt nervøse, men det har 
de jo gjort siden hen, siger 
Anders Wahrén, festivalens 
musikchef, til Ritzau.

- Så jeg tror, at vi må skrive 
den af som en kollektiv off -
day. Det er jo desværre, hvad 
der sker.

Han forklarer, at bandet 
inden koncerten i 2007 kom 
fra en lang turné og oven i 
købet havde spillet et velgø-
renhedsshow samme dag, 
som de gik på Orange Scene.

- Så det var nok ikke opti-
male betingelser, de havde.

- Vi kan ikke gardere os 
imod, at vi altid vil være af-
hængige af dagsformen hos 
turnerende bands.

Red Hot Chili Peppers er 
netop ved at indspille sit 11. 
studiealbum. Og har ellers 
kun udgivet et album siden 

2007. Med ni år siden den se-
neste optræden på Roskil-
de er der ifølge musikchefen 
rigtig mange af festivalens 
publikummer, der ikke har 

oplevet dem. Det californi-
ske band med forsangeren 
Anthony Kiedis fi k sit gen-
nembrud i 1991 med Blood 
Sugar Sex Magic. /ritzau/
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HELSINGØR DAGBLAD:optager gratis meddelelser om runde fød-
selsdage, jubilæer, udnævnelser, bryllupper med mere. Husk, at 
intet menneskeliv er ligegyldigt. Ved dødsfald bør en nekrolog 
 eller et mindeord bringes i Helsingør Dagblad, men det kræver 
 ofte, at man henvender sig til navneredaktionen. Kontakt os på 
tlf. 43 33 23 20 eller mail: navnenyt@hdnet.dkNA

VN
E

NORD I SK
LITTERATURDAG
Mød bl.a. fire af Nordens helt store forfattere, 

Yahya Hassan, Leif G.W. Persson, Kristine Næss 
og Einar Már Guðmundsson. 

1. nov. kl. 10.30-17.00 på Kulturværftet Helsingør

  

Sælg det du ikke har brug for,
eller sælg det du selv laver!

Køb en stand på loppemarkedhelsingorhaandbold@gmail.com 
inden den 9. november 2015.

Betingelser, betaling, samt praktisk 
info: www.helsingorhaandbold.dk
og du støtter samtidig 
ungdomsarbejdet i 
Helsingør Håndbold.

Entré 20,-
Børn u/12 år gratis

Støt 
ungdomsafdelingen

Loppe- & Kræmmermarked
LØRDAG D. 14. NOVEMBER FRA KL. 9

i Helsingør Hallen.

Køb en stand  
for kun 250 kr.

Red Hot Chili Peppers 
er hovednavn på Roskilde

Red Hot Chili Peppers. (Scanpix)

(2014). Og det var en rørt og 
glad Jon Fosse, der på scenen 
i kulturhuset Harpa i Rey-
kjavik i Island ved aftenens 
prisshow ud over æren får 
overrakt 350.000 kroner.

- Jeg har i og for sig få-
et mange priser, men ik-
ke for forfatterskabet gene-
relt. Prosa er lige så vigtigt 
som dramatikken, siger han 
blandt andet og slutter med 
ordene:

- Tak, tak, tak til Nordisk 
Råd.

Jon Fosse, som er født i 
1959, er en anerkendt dra-
matiker, og hans teaterstyk-
ker er blevet tolket i form af 
fl ere tusind forskellige op-

sætninger på scener i Euro-
pa, Asien og USA.

Men prosa kan han altså 
også skrive, og ifølge juryen 
er hans trilogi et højdepunkt 
i nyere norsk romanlittera-
tur.

Trilogien består af tre for-
tællinger om et ungt par, As-
le og Alida. De tre dele udgør 
tilsammen knap tre hundre-
de sider prosa.

Jon Fosses skrivestil er 
kendetegnet som en særegen 
kombination af enkelthed og 
kompleksitet, hvor han bru-
ger mange gentagelser. Der-
for er hans værker ofte blevet 
karakteriseret som repetitive 
og dvælende.

Prisen som årets bed-
ste nordiske fi lm går til den 
islandske fi lminstruktør 
Dagur Kári for fi lmen »Vir-
gin Mountain«.

Den svenske musiker 
Svante Henryson får Nordisk 
Råds musikpris. Den 52-åri-
ge musiker både kompone-
rer, spiller cello og bas og er 
kendt som en af nordens fø-
rende bassister.

I kategorien Nordisk Råds 
børne- og ungdomslittera-
turpris er det også en sven-
sker, der løber med prisen. 
Nemlig den 49-årige Jakob 
Wegelius, som får prisen for 
romanen »Morderens abe«.

/ritzau/

Tina Steinbrenner og Pia Guldbæk fra Erhvervsskolen mærker stor opbakning fra virksomhederne. Bag 
dem ses folderen i plakatstørrelse. (HM)

65 procent af Industriforeningens medlemsvirksomheder er inden 
for håndværk, fortalte formanden, David Nilsson.

Svendsen er hos KBK Tagen-
treprise, Mathias Mikkelsen 
i Hamlet Maskinsnedkeri, 
Jonas Poulsen er hos Sydky-
stens El og Tobias Birkkjær 
Madsen hos J. Berner Peder-
sen Entreprise.

De har fl ere
Nogle virksomheder har 
to eller fl ere lærlinge på en 
gang: 

Andreas Aamann og Ju-
lius Popovic er sammen hos 
FVA-VVS, Patrick Estø og Si-
mon Christiansen er hos en-
treprenørfi rmaet Vida, Ma-
thilde Nielsen og Christian 
Bauerholdt hos Malerfi rma-
et Nordkysten, Asger Piilga-
ard og Jacob Willadsen hos 
murermester Mads Jessen 
Jensen - og så er der Mads, 
Oliver og Sebastian, der alle 
tre hedder Olsen og er i lære 
hos sylvest VVS.

Skole, hjem og erhvervsliv
- Vi har lukket op for en me-
get tættere dialog med UU-
vejlederne, og nu har vi en 
folder, der også kan bruges 
ved skole-hjem-samtalerne 
i udskolingen, fastslog David 
Nilsson.

Både Helsingør og Fre-
densborg kommuner arbej-
der med nye samarbejds-

modeller for »skolen i 
virkeligheden«, og UU-vej-
lederne følger i dag elever-
ne fra 7. klasse helt til 25 år 

for at sikre, at ingen sprin-
ger fra uden at komme vi-
dere og gennemføre en ud-
dannelse. 
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Solen stod op klokken 7.11, 
står i syd 11.53 og går ned 
16.34.
Daggryet begyndte 6.30, 
og skumringen slutter 
17.16.
Dagen er aftaget 8 timer 
og 9 minutter, og den varer 
nu 9 timer og 23 minutter.
Månen stod i syd 1.22, gik 
ned 9.17 og står op 18.19.

7.11

16.34

Tørt vejr med lidt eller no-
gen sol. Dagtemp. på 10 
til 13 grader. Til aften tørt 
og delvis klart, men i løbet 
af natten mere skyet eller 
stedvis tåget. Temp. ned 
mellem 3 og 7 grader. Hele 
døgnet svag til jævn vind, 
mest fra sydøst og syd.
Fredag:
Mest skyet og kun stedvis 
lidt sol. Temp. op på 11 til
13 grader. Om natten tørt, 
men skyet eller stedvis tå-
get. Temp. ned mellem 5 
og 10 grader. Hele døgnet 
let til frisk vind fra syd og 
sydøst.
Lørdag:
Først på dagen skyet vejr, 
ellers tørt med lidt eller no-
gen sol. Temp. op på 10 til 
13 grader og svag til jævn 
vind omkring syd. Om nat-
ten tørt og klart, stedvis 
dog tåget. Svag til jævn 
vind som drejer til mellem 
sydvest og vest og temp. 
ned mellem 4 og 8 grader.

Barometerstanden var i 
går klokken 15 1019,0 hPa. 
Den almindelige tempe-
ratur var 12,0 grader. Det 
forløbne døgns maksi-
male temperatur var 12,4, 
minimumstemperatur var 
4,7. Vandstanden på -32. 
Vandets temperatur var 
11,7 grader. Der var faldet 
0 mm nedbør. Vinden var 
sydøstlig, 6,0 meter per 
sekund i gennemsnit med 
et maksimum på 8,0 me-
ter per sekund. Der var let 
skyet, nogen sol og god 
sigt.

VEJRET

HAVNEN

UDLAND

Litteraturpris
Norske Jon Fosse var på for-
hånd udnævnt som favorit, 
og nu kan han kalde sig Nor-
dens bedste forfatter 2015.

Tirsdag aften vinder den 

norske forfatter og dramati-
ker Nordisk Råds Litteratur-
pris for Trilogien: »Andvake« 
(2007), »Olavs draumar« 
(2012) og »Kveldsvævd« 

Jon Fosse. (Scanpix)

HELSINGØR 
OG OMEGN

Mindeord
Ved Søren Ib Th irslunds 
død har vi modtaget minde-
ord fra bibliotekar cand.lidt, 
forfatter og oversætter Bert 
Blom. 

Skibsfører, maritim for-
sker og forfatter, Søren Ib 
Th irslund, satte kursen til 
sin sidste, lange rejse i søn-
dags den 25. oktober Han 
var blandt andet forfatter til 
»Navigationens Historie« og 

til historien og videreudvik-
lingen af Vikingekompasset, 
som gjorde ham internatio-
nalt kendt og til æresmed-
lem af Th e Royal Institute of 
Navigation i London år 2000.

»Gamle Søren«, som han 
kaldte sig de senere år, be-
gyndte sin karriere som 
dæksdreng i 1935 om bord 
på KGHs fi remastede top-
sejlsskonnert »Sværdfi sken« 
på togt til Grønland. Fra 
1935-39 sejlede han med på 
15 togter til Grønland blandt 
andet med »Diskos« og »Gu-
stav Holm«, der fragtede for-
skere og ekspeditionsfolk 
til øen - blandt andre folk 
som Ejnar Mikkelsen, Lau-

ge Koch, dr. Aage Gilberg og 
kunstneren Aage Gitz-Jo-
hansen.

Disse togter kvalifi cerede 
ham til medlemsskab i Even-
tyrernes Klub.

I 1982 blev han tilknyttet 
Handels- og Søfartsmuse-
et på Kronborg som frivillig 
maritim konsulent. Her løste 
han gæsternes mange pro-
blemer med hensyn til sejl-
skibes rigninger og naviga-
tionens mysterier samtidig 
med, at han drev forskning 
og skrev maritime artikler til 
museets årbøger.

Dette vigtige arbejde samt 
hans vindende væsen gjorde 
ham selvsagt til en meget af-

holdt person såvel af muse-
ets personale som af de gæ-
ster, han hjalp på museet.

Tak for et langt, varmt ven-
skab samt God Vind på din sid-

ste rejse, Søren!

Nu kan Helsingørs unge - og 
deres forældre - hente inspi-
ration i en helt lokal folder 
om erhvervsuddannelserne.

Af Pernille Hermann
Foto: Henrik Malmgreen

HELSINGØR: - Det er en fanta-
stisk idé, og jeg tror, vi er de 
eneste i landet, der har fået så 
stærkt et materiale til sam-
arbejdet med folkeskolerne, 
siger Pia Guldbæk, uddan-
nelseschef på Erhvervssko-
len Nordsjælland på Rasmus 
Knudsens Vej i Helsingør.

- Det er et blændende godt 
initiativ baseret på lokale 
virksomheder, der tager ini-
tiativ og ansvar, og lærlinge, 
der er glade og stolte af deres 
fag, siger Jens Christy, der le-
der UU Øresund samme sted 
- et af landets 50 uddannel-
sescentre med ansvar for at 
få de unge over i erhvervsud-
dannelserne.

- Vi er meget stolte og til-
fredse, siger David Nilsson, 
formand for erhvervs- og In-
dustriforeningen, der har 
betalt.

20 gode historier
Superlativerne gælder en 
ny folder med 20 interviews 
med lokale lærlinge og de-
res mestre. Den er skrevet 
og fotograferet med dybt lo-
kalkendskab af journalist 
Henrik Malmgreen, der også 
havde en god dag ved præ-
sentationen i Erhvervssko-
lens tømrerværksted i går.

Folderen er trykt på ro-
bust papir, der kan tåle at gå 
fra hånd til hånd. Den hen-
vender sig målrettet til Fol-
keskolens afgangselever og 
deres forældre - især dem, 
der vælger gymnasiet, fordi 
de ikke rigtig kender til an-
det. Mindst to af lærlingene 
i folderen er gymnasieelever, 
der fortrød.

- Karakterkravene er mar-
kant hævet på erhvervsud-
dannelserne, og det er popu-
lært hos de fl este forældre, 
fortæller Pia Guldbæk. 

- På uddannelsesmessen i 
Hillerød var der for nylig stor 

interesse for den nye EUX-
uddannelse, der forbinder 
håndværks- og gymnasie-
vejen. Og der er fl ere mulig-
heder for at læse videre, når 
man har afsluttet sin uddan-
nelse, understreger hun.

Mestre søger lærlinge
Størst betydning har det dog 
for de unge, at Erhvervs-
skolen Nordsjælland på det 
nærmeste kan love praktik-
pladser til alle.

- Det er slet ikke som an-
dre steder, hvor de unge ikke 
kan komme ud i virksomhe-
derne. Lige nu har jeg hen-
vendelser hver eneste dag fra 
virksomheder, der har brug 
for en lærling, fortæller vice-
direktør Tina Steinbrenner.

Status er lige nu, at 314 
virksomheder i Nordsjæl-
land er godkendt til at ud-
danne lærlinge, og for tiden 
er der 104 unge ude i 98 virk-
somheder.

Alle erhvervsretninger
»Håndværker - hvor-
for nu det...?« hedder fol-

deren, for der kommer til 
at mangle faglærte hånd-
værkere i fremtiden. 
Inde på siderne fi nder man 
dog også interview med 
Christoff er Larsen, der sæl-
ger tøj hos Mr. August, An-
dreas Sponholtz Willumsen 
i trælasten hos Stark, So-
phie Vindal Larsen i Kvick-
ly, Sascha Alexandra Rosen-
kjær hos Restaurant Madam 
Sprunck og Louise Jensen 
i frisørsalonen Guys and 
Dolls.

Der er også to autolær-
linge - Casper Clausen hos 
Kronborg Auto og Lean 
Moltke-Hemmingsen hos 
Falken. 

Flest i byggeriet
Bygningshåndværkene er 
dog i overtal:

Louise Lorensen er i ma-
lerlære hos Runge Olsen, 
Benjamin Kjob er hos CF 
Gulve, Sebastian Tromborg-
Nielsen er i elektrikerfi rma-
et Dyhl Electric, mens Jan-
nick Sylvest Rasmussen er 
hos Nøraa Entreprise, Tesec 

Her får alle lærlinge praktikplads

De var med ved folderpræsentationen i går: Jacob Willadsen, Tobias Madsen, Jonas Poulsen, Oliver Olsen og Mathias Kleven.

Jens Christy er centerleder for UU-vejledningen i Helsingør og Fre-
densborg kommuner.
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Erhvervsskolen lover 

praktikpladser til alle, der 

kaster sig ud i en hånd-

værksuddannelse.

UDDANNELSE: Tyve unge i Hel-

singør Kommune fortæller 

om deres praktikplads i en ny 

folder, der bliver en god hjælp 

til skolernes uddannelsesvejle-

dere - og til a
lle unge og deres 

forældre. 

- Det er tyve gode historier fra 

ung til ung - og til M
or, der altid 

har stor indfl ydelse på valget af  

uddannelse, sagde formanden 

for Industriforeningen, David 

Nilsson, ved præsentationen på 

Erhvervsskolen Nordsjælland i 

Helsingør. 

- Vi vil gerne vise, at 

erhvervsuddannelserne kan 

være et bedre valg end gymna-

siet, hvis man kun tager det, 

fordi man ikke kender til andet.

Den gode nyhed er, at man 

her i området kan regne med, 

at der er praktikpladser til 

næsten alle - og stor sandsyn-

lighed for et job, hvis man ikke 

får smag for at læse videre.

En kur mod skoletræthed

Mathias Mikkelsen fra Helsin-

gør er en af  dem, der fortæller 

sin historie i hæftet.

I 8. klasse havde han en idé 

om at læse til r
evisor, men i 9. 

blev han overvældet af  skole-

træthed og fi k en aftale i stand 

om at være to dage om ugen på 

Hamlets Maskinsnedkereri. 

Mathias’ far er skibsbygger, så 

det med træ ligger til fa
milien.

- Efter 9. fi k jeg lov at fortsæt-

te som arbejdsdreng, til s
kolen 

begyndte, og nu er jeg tilbage i 

praktik som bygningssnedker, 

fortæller han.

Man må stramme sig an

Uddannelsen tager tre år og 

otte måneder og veksler mel-

lem skole og praktik, og det 

passer ham godt.

- For mig var det ikke svært 

at få praktikplads, for jeg var jo 

allerede i gang. Men jeg synes 

heller ikke, at alle gør lige 

meget for det. Man må godt 

stramme sig an, siger Mathias, 

der godt kan lide, at der bliver 

stillet krav til h
am.

- Det var nok derfor, jeg 

valgte bygningssnedker i stedet 

for tømrer. Jeg kan godt lide det 

lidt fi nere arbejde, som kræver, 

at man er ekstra omhyggelig, 

siger han. Hæftet er skrevet og 

fotograferet af  Henrik Malm-

green og udgivet af  Helsingør 

Erhvervs- og Industriforening, 

hvor 65 procent af  medlem-

merne er håndværksmestre.

20 lokale lærlinge gør  

reklame for håndværket

Mathias Mikkelsen har træ i blodet, så han droppede revisordrømmen. Foto: Henrik Malmgreen

- Det er gode historier, som 

vi håber, at Mor også vil læ
se, 

sagde industriforeningens 

formand, David Nilsson.

FODBOLD:Uden en karantæne-

ramt anfører, Kasper Enghardt, 

lykkedes det for FC Helsingør 

at få det ene point med hjem 

fra AC Horsens efter et målløst 

opgør søndag eftermiddag.

Dermed er der ikke scoret 

imod Mikkel Bruhn i FC Helsin-

gørs mål i tre divisionskampe  i 

træk, den seneste scoring var 

det famøse straff espark mod 

Lyngby, som topholdet måtte 

have to forsøg til a
t udnytte.

I søndagens kamp i Horsens 

var hjemmeholdet i førersædet, 

men Mikkel Bruhn leverede en 

fl ot indsats til to
pkarakter.

I den anden ende var det småt 

med chancer til F
C Helsingør, 

der kunne være godt tilf
reds 

med det ene point.

På søndag kl. 13.00 er anfører 

Kasper Enghardt så tilbage, 

når Vejle gæster Helsingør Sta-

dion, men til gengæld må Klaus 

Lykke denne gang sidde over på 

grund af  for mange strafpoint.

FC Helsingør har nu på 

syvendepladsen hele 11 point 

mere end FC Vestsjælland, der 

dog stadig har spillet en kamp 

mindre.Mikkel holdt nullet igen
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U
Vi vil gerne vise, 

at erhvervsud-

dannelserne kan 

være et bedre valg 

end gymnasiet, hvis 

man kun tager det, 

fordi man ikke ken-

der til a
ndet. Den 

gode nyhed er, at 

man her i området 

kan regne med, at 

der er praktikplad-

ser til n
æsten alle 

- og stor sandsynlig-

hed for et job, hvis 

man ikke får smag 

for at læse videre. 

DAVID NILSSON
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HÅNDVÆRKER:  Et nyt hæfte skal lokke flere unge til 
erhvervsuddannel-serne. 

HELSINGØR: Erhvervsud-
dannelsernes anseelse er 
dalet gennem de sidste man-
ge år, og kun hver femte elev 
i folkeskolen drømmer i dag 
om at blive tømrer, murer 
eller elektriker. Men det 
vil Erhvervs- og Industri-
foreningen Helsingør lave 
om på ved at lade unge tale 
til unge i et nyt markedsfø-
ringsprojekt.- Alle unge skal i gymna-

siet. Det synes deres mødre 
i hvert fald, siger formand 
David Nilsson. Han og re-
sten af foreningens besty-
relse begyndte for ni må-
neder siden at drøfte, hvad 
de kunne gøre for at få flere 
unge til at vælge håndvær-
kervejen, og hæftet ’Hånd-
værker - hvorfor nu det?’ er 
produktet af flere måneders 
anstrengelse.I hæftet fortæller unge 

lærlinge fra 20 medlems-
virksomheder om deres 
fag, hvorfor de har valgt at 
blive håndværkere, og hvad 
de har fået ud af deres lære-
plads. 

Kæmpede i gymnasiet
En af dem er Jonas Poulsen 
fra Hornbæk, der nåede at 
gå et år på matematisk lin-
je i gymnasiet, inden han 
besluttede sig for at starte 
på elektrikeruddannelsen 
på teknisk skole. Han er nu 
i lære hos Sydkystens El i 
Espergærde.- Jeg vidste ikke, hvad jeg 

skulle lave, og man får al-
tid at vide, at man skal gå i 

gymnasiet. Der er jo aldrig 
nogen der siger, at man skal 
blive håndværker, siger den 
18-årige lærling. Han er glad 
for sit valg og håber, at hans 
historie kan inspirere andre 
unge til at tænke sig om, in-
den de blindt fortsætter til 
gymnasiet, fordi forældre-
ne, lærerne og vennerne me-
ner, at det er det rigtige valg.
- En af mine kammerater 

er lige blevet færdig med 
gymnasiet, og nu arbejder 
han i et supermarked. Han 
overvejede ikke at tage en 
erhvervsuddannelse, men 
kæmpede sig bare igennem 
gymnasiet, og nu laver han 
ikke rigtigt noget, siger Jo-
nas Poulsen.

En skole uden hænder
Spørger man centerleder af 
UU Øresund, Jens Christy, 

skyldes problemet, at der er 
for lidt praktisk undervis-
ning i folkeskolen.- Man taler om, at Dan-

mark er ved at blive en na-
tion uden hænder, og det 
kommer sig af, at vi har en 
folkeskole uden hænder. 
Undervisningen er så lidt 
bundet op på arbejde med 
hænderne, og man omsæt-
ter ikke beregningerne i 
for eksempel matematik til 
noget praktisk, selvom det 
helt sikkert ville blive me-
get sjovere af det, siger Jens 
Christy.
- Derfor er det her hæfte en 

gave, og jeg tror, det er væl-
dig virkningsfuldt. Det er 
et blændende godt initativ, 
de lokale virksomheder har 
taget, og forhåbentlig vil det 
udfordre det valg, de unge 
tager, når de render i halen 

på de andre, siger han. Han 
forudser, at hæftet vil blive 
modtaget godt, også fordi 
der rent faktisk er job til de 
unge, når de er færdige. Og 
jobsikkerhed er noget, for-
ældre kan forstå. 

Lærlinge er efterspurgt
De unge har ikke bare gode 
muligheder for at finde ar-
bejde efter uddannelsen. 
Der er også lærepladser til 
dem, når de går i skole. Tina 
Steinbrenner, der er cen-
terchef på Erhvervsskolen 
Nordsjælland fortæller, at 
skolen i øjeblikket oplever 
stor efterspørgsel på lærlin-
ge. 
- Vi tilbyder uddannelses-
garanti, hvilket betyder, at 
eleverne kan komme i sko-
lepraktik, hvis ikke de kan 
få en læreplads. Men elever-
ne når i gennemsnit kun at 
være på skolen i 12 uger, så 
får de en plads. Virksom-
hederne er rigtig gode til at 
tage lærlinge, så vi har fak-
tisk slet ikke nok nu. Derfor 
er det her tiltag så super-
godt, siger Tina Steinbren-
ner.
Pia Guldbæk, uddannel-

seschef på Erhvervsskolen 
Nordsjælland, er også begej-
stret for Erhvervs- og Indu-
striforeningens projekt.
- Det er et fantastisk initia-

tiv, og vi glæder os meget til 
at se, hvad det vil bringe med 
sig. Det bliver mere håndgri-
beligt på den her måde, hvor 
det er unge fra nærområdet, 
der taler til de unge. De vil 
også være til stede, når vi 
holder åbent hus, og deres 
virksomheder vil holde 
åbent, så man kan komme 
derud og besøge dem, siger 
hun. 
 

 

smw

Nyt projekt skal få unges 
øjne op for erhvervsskoler

Erhvervs- og Industriforeningen Helsingør har 98 håndværksvirksomheder, der i alt har 104 lærlinge. 

 

Foto: Allan Nørregaard

18-årige Jonas Poulsen fra Hornbæk blev træt af at lave lektier og ville gerne arbejde med sine hænder. 

Han er nu halvvejs i uddannelsen til elektriker. 

Det er blevet til megen fin
presseomtale i de lokale 
medier. Du kan læse alle 
presseklippene på vores 
hjemmeside.



Rigtig glædelig jul
Her fra formandsstolen skal der lyde ønsket om en 
rigtig god jul og et godt nytår. Jeg synes selv, vi kan 
kigge tilbage på et år med mange gode aktiviteter, 
og især vores projekt med fokus på at få flere unge 
mennesker til at gå håndværkervejen, synes jeg har 
givet bonus. Foreningen og projektet - der som be-
kendt mundede ud i hæftet ”Håndværker - hvorfor 
nu det?” har givet utrolig megen og god respons. 
Ikke blot i de lokale medier, men også blandt vores 
samarbejdspartnere, på de tekniske skoler og i kred-
sen af UU-vejledere i Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning.

 Senest var foreningen repræsenteret med en 
stand under den uddannelsesaften, der for nyligt 
fandt sted på Kulturværftet med UU Øresund som 
arrangør. Her kunne de unge møde repræsentanter 
fra foreningem, dens mestre og ikke mindst dens 
lærlinge.

Bedre dialog med politikerne
Også på andre områder må året siges at have været 
om ikke en hundrede procent succes så dog tilfreds-
stilende.
 Vi har fået en bedre dialog med kommunen, både 
når det gælder kontakten til vores lokale politike-
re, og når det gælder kontakten til embedsværket. 
Bevares, der er stadig plads til forbedringer, men vi 
har fået igangsat en dialog, der peger positivt mod 
fremtiden.
 Med disse ord vil jeg ønske alle foreningens med-
lemsvirksomheder samt deres familie en rigtig glæ-
delig jul og et godt nytår.

David Nilsson
Formand

Samarbejdets glæde
”Boost samarbejdet og arbejdsglæden - det er der 
penge i”. Det var titlen på et foredrag, som Erhvervs 
& Industriforeningen Helsingør havde inviteret til 
den 22. oktober i Toldkammeret, og mange af fore-
ningens medlemmer mente åbenbart, at budskabet 

lød interessant. For salen ved siden af cafeen var 
fyldt til sidste plads, da konsulent John Harmsen fra 
ArbejdsglædeMinisteriet.dk fortalte om, hvordan 
arbejdsglæde - sammen med god kundeservice - er 
et must. Ikke bare for den enkelte virksomhed eller 
forretning, men også for hele byen som sådan. Ellers 
køber kunderne deres varer et andet sted - enten 
i en anden by eller måske på nettet. Alle var enige 
om, at budskabet er vigtigt. Uanset type af forret-
ning eller virksomhed, er vi nemlig afhængige af 
kunderne. (Fotos: Henrik Malmgreen)

Der var godt besøgt på standene på Kulturværftet 
da UU Øresund, som dækker både Helsingør og Fre-
densborg kommuner, havde indbudt til uddannelses-
aften. (Foto: Henrik Malmgreen)


