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»Det her er en kæmpe land-
vinding for Helsingør,« siger 
havnechef i Helsingør Kom-
mune Jesper Schrøder om 
planerne om at få National-
museets samling af muse-
umstræskibe til Helsingør. 
I går blev byrådspolitikerne 
orienteret om planerne i en 
detaljeret præsentation, hvor 
det understreges, at Helsin-
gør Havn fortsat skal have 
plads til at være en erhvervs-
havn, ud over en kulturhavn.

HELSINGØR HAVNE: For første 
gang off entliggør Helsingør 
Havne en plan over, hvordan 
Nationalmuseets træskibs-
samling kan placeres i Kul-
turhavnen omkring Dok 2.

Som tidligere beskrevet 
i Helsingør Dagblad er der 
planer om, at fl ere af Natio-
nalmuseets museumsski-
be skal have fast plads i kul-
turhavnen i Helsingør. Den 
påtænkte placering har væ-
ret betinget af fl ere forhold, 
blandt andet af, at der kan 
etableres værksteds- og la-
gerfaciliteter ved havneom-
rådet.

- Det er med kæmpe stolt-
hed, at vi med disse planer 
gør yderligere klar til forhå-
bentligt at modtage Natio-
nalmuseets skibe i havnen. 
Det er en stor landvinding 
for Helsingør, siger havne-
chef Jesper Schrøder.

Trbroer
I går præsenterede han sam-
men med direktør for M/S 
Museet for Søfart, Ulle Tofte, 
Helsingørs byrådspolitikere 
for det projekt, som skal gøre 
Dok 2 klar til at modtage mu-
seumsskibene.

Hvis den sidste del af 
planlægning og aftaler falder 
på plads, så er man i Helsin-
gør klar til at gå i gang med 
det nødvendige anlægsar-

bejde i dok 2 i sensommeren.
De to første skibe, der 

kommer til Helsingør, vil i så 

fald blive Gedser Rev Fyrskib 
og Pram 19.

Af skitserne her på sider-

ne fremgår det, hvordan de 
enkelte skibe kan placeres, i 
øvrigt sammen med Helsin-
gørs eget veterandampskib 
S/S Bjørn.

For at skibene kan ligge 
sikkert ved kajen, er der be-
hov for i Dok 2 at bygge sær-
lige broer. Disse vil dog bli-
ve konstrueret på en måde, 
så dokkens karakteristi-
ske træk med trappeanlæg, 
skibsformen og granitvæg-
gene fortsat er synlige og så 
vidt som muligt friholdes 
for konstruktioner, som det 
hedder i oplægget fra Helsin-
gør Havne med havnechef 
Jesper Schrøder og direktør 
for M/S Museet for Søfart, 
Ulle Tofte i spidsen.

- De nye broer udformes 
som enkle træbroer, der pla-
ceres uden at berøre dokkens 

karaktergivende konstruk-
tioner som trappeanlæg og 
granitdetaljerne i dokkens 

arrundede afslutning mod 
Kulturværftet, hedder det i 
præsentationen.

Dok 2 indrettes som hjemsted
for Nationalmuseets skibe

Dok 2 set fra Kulturværftet. Nye træbroer skal etableres, så museumsskibene kan komme til at ligge sikkert i dokken.

»Det her er en stor landvinding for Helsingør,« siger havnechef i Helsin-
gør Kommune, Jesper Schrøder, der i går præsenterede byrådspoliti-
kerne for projekt Historisk Havn Helsingør.

Direktør for M/S Museet for Søfart i Helsingør præsenterede i går for 
byrådspolitikerne sin del af visionerne og planerne for at få en samling 
af Nationalmuseets museumskibe til Helsingør.

Af Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen 
fotolars@hdnet.dk

LOKALT ” Kajstrækninger omkring Dok 2 reserveres til 
museumsformål, mens de øvrige kajer og bro-
er fortsat skal anvendes til erhvervsfartøjer.

   



Tirsdag den 28. marts 2017    HelsingørDagblad    9

En skitse, der viser, hvordan de enkelte museumsskibe bliver placeret i Dok 2 i Helsingør Havn.

Dok 2, set opepfra. I dag helt uden skibe. Med tiden efter al sandsynlighed fyldt med en enestående samling 
af museumsskibe.

I oplægget betoner man 
Kulturhavnens betydning, 
både som kulturhavn, og 
som aktiv og travl erhvervs-
havn med indtjeningskrav.

- Derfor skal træskibs-
samlingen og erhvervs-
fartøjerne kunne fungere 
sammen side om side. Kaj-
strækninger omkring Dok 2 
reserveres til museumsfor-
mål, mens de øvrige kajer og 
broer fortsat skal anvendes 
til erhvervsfartøjer.

- Helsingør Havne er af-
hængig af indtjeningen fra 
erhvervsfartøjerne for at ku-
nen opfylde sine forplig-
telser og for fortsat at have 
midler til udvikling af såvel 
havnens rekreative som er-
hvervsmæssige potentiale, 
for eksempel krydstogthavn.

Kun lidt ledig kajplads
I oplægget til politikerne un-
derstreger Helsingør Hav-
ne, at det vil være forbundet 
med en markant indtægts-
nedgang at placere skibs-
samlingen lang de kajer, der 
i dag benyttes til erhverv.

Der er ikke meget ledig 
kapacitet i Helsingør Havn, 
der råder over 658 meter kaj 
til mindre fartøjer. 310 me-
ter af disse er udlejet til bå-
de, der ligger der hele året. 
178 meter er udlejet i vinter-
halvåret til tilbagevendende 
kunder.

I år forventer havnen at 
indgå fl ere nye kontrakter 
med nye bådjere, der kom-
mer til at optage yderligere 
100 meter kajplads. Det bety-
der, at der fremover om vin-
teren kun er 70 meter ledig 
kajplads tilbage til udlejning 
til mulige nye kunder.

- Hvis der ikke er ledig kaj-

Den komplette 
samling af muse-
umsskibe, der ef-
ter planerne kom-
mer til at have 
hjemme i Dok 2 i 
Helsingør.

Om skibeneOm skibene

• Syv skibe udgør den 
samling af museums-
skibe, som efter al sand-
synlighed kommer til at 
have hjemhavn i Dok 2 i 
Helsingør.

• Pram 19 og fyrskibet 
Gedser Rev sejler ikke 
længere, og vil derfor lig-
ge fast ved kaj. 

• De øvrige skibe, især 
Fulton, Ruth og Bjørn, vil 
dog sejle på kortere eller 
længere togter i sommer-
halvåret. Samlingen er 
således dynamisk og for-
anderlig hen over året.

• Den øvrige del af samlin-
gen består af Bonavista 
og Anna Møller.

plads til udlejning til frem-
tidige erhvervskunder, er 
konsekvensen, at havnens 
udvikling bremses, lyder 
det i rapporten fra Helsingør 
Havne.

- Det er derfor af stor øko-

nomisk og funktionel be-
tydning, at Nationalmuse-
ets skibssamling placeres i 
og omkring Dok 2, som ik-
ke kan benyttes tl erhvervs-
mæssige formål. Dok 2 har 
derimod en stor oplevelses-

mæssig værdi og vil danne 
en unik formidlingsramme 
om træskibssamlingen, kon-
kluderes det i præsentati-
onsmaterialet.

DANMARK
Løkke venter snarligt svar fra 
EU om russisk gasledning
DANMARK: Den danske regering har kun meget be-
grænset mulighed for at hindre, at den russiske gas-
rørledning Nord Stream 2 kan krydse dansk farvand 
nær Bornholm.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen 
(V), efter at DR tidligere mandag kunne fortælle, at den 
formelle ansøgning fra det russiske selskab Gazprom, 
som står bag rørledningen, ventes at ankomme i den-
ne uge.

- Det er en kendt sag, at jeg synes, der knytter sig 
mange problemer til det her, siger Løkke til Ritzau.

Der er fl ere grunde til, at Nord Stream 2 er proble-
matisk set med den danske regerings øjne.

For det første er forholdet til Rusland iskoldt efter 
Ruslands annektering af Krim-halvøen og engage-
ment i konfl ikten i Ukraine.

For det andet vil ledningen tillade Rusland at eks-
portere gas uden om en række østeuropæiske lande. 
Derved mister de indtægter. Og de bliver sårbare, hvis 
Rusland lukker for gassen.

- Hvis man nærstuderer international ret, vil man 
se, at vi har begrænsede muligheder i en dansk ene-
gang for at forhindre dette projekt. Så vi har i den grad 
brug for, at der kommer et EU-perspektiv, siger Lars 
Løkke Rasmussen.

Derfor har regeringen bedt EU om at tage stilling til 
projektet. Løkke understreger, at han rejste sagen ved 
det seneste EU-topmøde for to en halv uge siden.

Sagen har før splittet EU-landene. Taberne er de øst-
europæiske EU-lande og Ukraine, mens Tyskland står 
til at vinde på projektet.

48-årig landsdommer sætter 
kursen mod Højesteret
DANMARK: En jurist med jyske rødder er på vej til at 
blive ny dommer i Højesteret. Det er den 48-årige Kri-
stian Korfi ts Nielsen, landsdommer i Østre Landsret, 
der er udpeget til at deltage i en slags eksamen i lan-
dets øverste domstol.

Her skal han deltage i voteringen af en håndfuld sa-
ger, hvorefter højesteretsdommerne afgør, om de fi n-
der ham egnet.

Det er Dommerudnævnelsesrådet, som oplyser, at 
Kristian Korfi ts Nielsen nu skal deltage i nogle såkald-
te prøvevoteringer.

Han er født i Aalborg og blev cand.jur. fra Aarhus 
Universitet i 1994. I mange år har han arbejdet i Justits-
ministeriet med et par afstikkere til blandt andet Stats-
ministeriet.

Blandt de områder, han har været optaget af, er be-
skyttelse af personoplysninger. Således har han i et par 
år arbejdet i Datatilsynet, dengang da myndigheden 
hed Registertilsynet. Senest blev en landsdommer fra 
Vestre Landsret godkendt som ny dommer i Højeste-
ret.

Tidligere OW Bunker-
topchef er død
DANMARK: Jim Pedersen, tidligere topchef i det skan-
daleramte olieselskab OW Bunker, er død. Det be-
kræfter hans advokat, John Korsø Jensen, over for Fi-
nans.

Advokaten fortæller til Finans, at Jim Pedersen, der 
blev 57 år, er død efter længere tids sygdom.

Han boede i Hals i Nordjylland og efterlader sig to 
børn og en samlever. Jim Pedersen var blandt de sig-
tede i skandalesagen om OW Bunker.

Han stod bag den succesrige børsnotering af selska-
bet i foråret 2014, hvor OW Bunker gik på børsen med 
en værdi på fem milliarder kroner.

Dengang talte Jim Pedersen optimistisk om, at sel-
skabet kunne fordoble sin markedsandel og levere 
endnu mere brændstof til verdens skibe.

Men allerede et halvt år efter fi k investorerne et 
chok, da selskabet gik konkurs.

OW Bunker havde fejlspekuleret store summer i 
olieprisens udvikling og blev samtidig ramt af, at man 
havde store udeståender hos en enkelt kunde i Dyna-
mic Oil Trading, som ikke blev betalt. Derfor trak dat-
terselskabet så meget på OW Bunkers kassekredit, at 
selskabet til sidst bukkede under. Der er tale om en af 
de største erhvervsskandaler i nyere tid. /ritzau/


