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Barslund A/S får kommunens
sociale jobpris Helsingør, side 8

Snekkersten Havn samler ind til
Magnus' familie Snekkersten, side 8

Beboere afviser kommuners sandfodringsplan:

Vil ikke betale
for kystsikring

Kiær: Ingen chancer
for sygehus-gevinst
Borgmester Benedikte Kiær (K)
bakker ikke op om partifællen
Anders Drachmanns ønske om
at undersøge muligheden for
at få erstatning for det gamle
sygehus-område. Nu skal byrådet
afgøre, om sagen skal forfølges.

Helsingør, side 6

Helsingør, side 10

Debutant på 71 år
»Jeg håndterer ikke afslag særlig godt,« siger den debuterende
forfatter Anne Jørgensen Lilleager, der i en alder af 71 år selv
har stået for udgivelsen af hendes første bog, en novellesamling. Nu drømmer hun om at
skrive en roman.

Nye vejskilte vækker historien
Helsingør, side 14-15

Helsingør, side 16

48”

Julen starter i Snekkersten Radio ...
3.499,-

32”

ALL INCLUSIVE*

GØR-DET-SELV PRIS

Nyt TV uden alt besværet

”

4.494,-

* Vi leverer, installerer og hjælper dig hele
vejen. Du får samtidig 5 års produktgaranti.
Så bliver det ikke nemmere!

DS500ES serien:

32” DVB-T2/C · 734 x 437 x 69 mm · Energimærke A+
40” DVB-T2/C · 904 x 518 x 47 mm · Energimærke A+
49” DVB-T2/C · 1106 x 644 x 80 mm · Energimærke A+
*32” er HD-ready

4.999,GØR-DET-SELV PRIS

ALL INCLUSIVE*

40”

Nyt TV uden alt besværet

ALL INCLUSIVE*
Nyt TV uden alt besværet

5.994,-

* Vi leverer, installerer og hjælper dig hele
vejen. Du får samtidig 5 års produktgaranti.
Så bliver det ikke nemmere!

5.999,-

Panasonic LED Smart TV

Med flotte billeder i Full HD* og
brugervenlige smart funktioner
leverer dette TV i elegant sølv finish
forbløffende meget værdi for pengene.
Denne model giver tilmed mulighed for
optagelse direkte på harddisk via USB.

7.194,-

* Vi leverer, installerer og hjælper dig hele
vejen. Du får samtidig 5 års produktgaranti.
Så bliver det ikke nemmere!

GØR-DET-SELV PRIS

SNEKKERSTEN RADIO
Vester Torv 7 · Espergærde Centret
3060 Espergærde
Tlf. 49224130

Henrik Møller, Jørgen Sandt og Morten Jensen
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LOKALT

Nye gadenavneskilte
lyser op i bybilledet
Den historiske bymidte i Helsingør har fået et ekstra løft
med de nye dybblå gadenavneskilte, der er blevet sat op
på husmure og gavle. På flere af skiltene kan man blive
klogere på historien.
Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen
fotolars@hdnet.dk

Flere steder kan man læse om historien bag navnet.

HELSINGØR: De gamle medtagede gadenavneskilte er
i løbet af de seneste måneder blevet skiftet ud med nye
indbydende skilte som er
udført med hvid skrift på en
dybblå baggrund, som blender ind i bybilledet og passer
til Helsingørs mange historiske bygninger.
Det er den lokalt bosatte
og anerkendte grafiker Ole
Søndergaard som i samar-

bejde med kollegaen Lennart Carlsen har stået for designet af de nye skilte, som

Det er makkerparret Ole Søndergaard (tv) og Lennart Carlsen, der har stået for design og udforming af de nye gadenavneskilte.

er udført med den prisvindende skrifttype, som Ole
Søndergaard i sin tid udfor-

Her er forskellen mellem de gamle og de nye
vejskilte til at få øje på.
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Der var ikke nogen sammenhæng. Nu er skiltningen gennemført i
bymidten. Det eneste vi mangler, er at få udskiftet gadenavneskiltene på standerne. Men det vigtigste er husfacaderne, som nu er gjort
Ole Søndergaard

”

Det er en
knaldgod ide,
som jeg ville
ønske jeg kunne tage æren
for, som også
er set flere
andre steder.
Med forbehold
for at huske
forkert, tror
jeg, at det var
Per Godfredsen, der i sin
tid kom på
ideen
Lars Bjørn Madsen

mede som en del af Helsingør Kommunes logo og byvåben.
- Det har været et ønske
længe. Vi er glade for at skiltningen nu er blevet opgraderet. Skiltene er en vigtig del af
byen, og de mange fredede
huse, siger Ole Søndergaard.

For at undgå hærværk
Den 79-årige designer og
grafiker henviser til, at mange af de gamle gadenavneskilte var i forfald, udført i en
billig kvalitet og bar en forkert skrifttype.
- Der var ikke nogen sammenhæng. Nu er skiltningen
gennemført i bymidten. Det
eneste vi mangler, er at få udskiftet gadenavneskiltene på
standerne. Men det vigtigste
er husfacaderne, som nu er
gjort, siger Ole Søndergaard.
Ole Søndergaard og Lennart Carlsen har ikke kun
stået for det visuelle udtryk.
Der følger også instruktioner
med, om hvordan skiltene
skal sættes op. Blandt andet
indgår det, at de skal sættes
op med fem millimeters afstand til husmuren af hensyn til det grafiske udtryk.
- De fleste er også sat op i
en højde, hvor de ikke er så
udsatte for hærværk. Jeg har
ikke været rundt alle steder
endnu. Men det er ikke alle
steder, de er sat helt korrekt
op, siger Ole Søndergaard.
Fortæller historien bag
På flere af de nye skilte kan
man også læse en fortælling
om, hvad gadenavnet historisk refererer til. Et arbejde som museumsinspektør

at det var Per Godfredsen,
der i sin tid kom på ideen,
fortæller Lars Bjørn Madsen,
som endnu ikke har haft lejlighed til at se de nye skilte,
da han netop er hjemvendt
fra ferie.
- De glæder jeg mig meget til. Vi er altid glade for at
blive brugt som konsultenter
med den viden, vi har, siger
Lars Bjørn Madsen
Lars Bjørn Madsen fra Helsingør Kommunes Museer
har stået for.
- Jeg har prøvet at lave en
så kort version som muligt.
Det er en knaldgod ide, som

Skiltningen klæder facaderne.

jeg ville ønske jeg kunne tage
æren for, som også er set flere
andre steder. Med forbehold
for at huske forkert, tror jeg,

Det har pyntet
I alt har Helsingør Kommune afsat 200.000 kroner til at
dække udgifterne til de nye
skilte, som tæller 91.
Arbejdet med at sætte
dem op er foregået over de
seneste uger.
- Det er noget, der bliver
gjort mellem andre opgaver, når der er tid til det. Forventningen er, at alle skiltene er sat op inden årets
udgang, siger driftsingeniør
Morten Brask Lauridsen, fra
By, Land og Vand, Helsingør
Kommune.
Han glæder sig over, at
bymidten er blevet frisket op
med de nye skilte.
- Det har pyntet. Det er
på tide, at skiltene er blevet
ensartede. Før var der ikke
nogen sammenhæng, siger
Morten Brask Lauridsen.
Nye oplysninger for dem, som
måtte forbinde strædet med den
kendte is af samme navn.

Arbejdet med at sætte skiltene op er foregået over de seneste uger.
Her et foto fra sidste uge.

Læs om bygninger og gadenavne
Hvis man gerne vil blive klogere på Helsingørs histore og de historiske bygninger, herunder hvad gadenavnene betyder, kan
man med fordel erhverve opslagsværket » Historiske huse i Helsingør 1973- Nationalmuseet«, som i hine tider blev hustandsomdelt til alle i kommunen.
Opslagsværket findes formentlig på biblioteket, og mon ikke også der er en del, der har det stående på reolen. Det er ikke alle
oplysninger man kan finde i opslagsværket, men det er ganske
mange, forlyder det fra museumsinspektør Lars Bjørn Madsen.

Her er det Helsingør Dagblads godt brugte eksemplar af opslagsværket.

