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Ugens klummerister er 
teaterleder i Helsingør, 
Jens Frimann Hansen.

BYGRÆNSEN M.M.: For et par 
uger siden skrev Ulla Tofte 
i en glimrende klumme om 
Helsingørs ambassadørkorps. 
Med det tænkte hun på de 
mange topchefer som pendler 
fra hovedstaden til Helsingør. 

Ulla Toftes pointe er, at denne 
gruppe pendlere med rødder i 
København er ambassadører 
for Helsingør når de deltager 
i netværksmøder mm i Køben-
havn. Jeg er langt hen ad vejen 
enig med Ulla Tofte. Helsingør 
har en kæmpe fordel af  at ligge 
tæt på København, så det er 
muligt at tiltrække attraktiv 
arbejdskraft fra hovedstaden. 

Men pendling har fl ere forde-
le. Lukningen af  skibsværftet 
for mange år siden var ikke så 
stor en krise i Helsingør som 
i andre værftsbyer. Det hang 
især sammen med, at det var 
relativt let for værftsarbejder-
ne i Helsingør at fi nde arbejde 
andre steder. 

Udpendling
I dag er udpendlingen fra Hel-
singør væsentlig større end 
indpendlingen. Udpendlerne 
fra Helsingør og Nordsjælland 
har den højeste månedsind-
komst for pendlere i forhold til 
landsgennemsnittet (jf. KL’s 
analyse ”Pendling mellem 
danske kommuner”), hvilket 
betyder skatteindtægter til 
kommunen. 

Der fi ndes mig bekendt ikke 
nye tal over hvor mange der 
pendler den ene eller den anden 
vej, men i en undersøgelse for 
nogle år siden var det ca 40 
procent, der pendlede ud af  
kommunen og lidt færrere der 
tog turen den anden vej. Og her 
har vi måske en af  bagsiderne 
af  medaljerne. Denne dobbelt-
pendling skaber noget der kan 
minde om et parallelsamfund. 

Når københavnerne pendler 
ind, pendler helsingoranerne 

ud. Tager københavnerne toget 
7:55 fra Nørreport og helsingo-
ranerne 7:58 fra Helsingør, så 
krydser de hinanden med over 
100 km/t lidt syd for Kokkedal. 
Men de mødes så godt som 
aldrig. 

Pendling er godt for sam-
fundet, det skaber vækst, 
udvikling og arbejdspladser. 
Pendleravisen MetroXpress 
bragte for nogen tid siden en 

artikel som citerede en række 
internationale forskere for 
samstemmende at mene, at 
pendlere var mindre lykkelige, 
at de havde tendens til søvnbe-
svær, mindre sexlyst (forklarer 
måske det faldende børnetal i 
Helsingør) osv osv. Der er altid 
en pris som skal betales.

Amailes ”Koordinater”
I 2012 udgav forfatteren 

Amaile Laulund Trudsø en 
glimrende lille roman ”Koor-
dinater”, som handler om en 
ung kvinde som fl ytter fra 
Nordsjælland til København. 
Hun skal nu stå på egne ben 
og gennem romanen følger vi 
hende gennem hendes forel-
skelser der fører til en form 
for integration i hovedstaden. 
Besøgene hos forældrene i 
Humlebæk bliver færre og 
færre og handler til sidst 
mest om at få vasket tøj. Det 
er en slags ny eller måske 
en omvendt hjemstavnslitte-
ratur, hvor hovedpersonens 
nordsjællandske hjemstavn 
gradvis udviskes for helt at 
blive erstattet og udfyldt af  
københavnske gadenavne. 

Jeg kan ikke lade være med 
at sammenligne romanen 
med den franske forfatter 
Gustave Flauberts hovedværk 
”Madame Bovary”, hvor Paris 
slog i hovedpersonen som en 
gigantisk katedralklokke uden 
at det lykkes hende at komme 
afsted til den forjættende stor-
by. Det lykkes til gengæld fuldt 
og helt for Amalie Trudsøs 
hovedperson og hendes roman 
er et af  de bedste kunstneri-
ske vidnesbyrd om, hvordan 
provinsens vigtigste resurse, 
vores unge mennesker, sendes 
til hovedstaden for muligvis 
aldrig at vende tilbage. 

Det er en logik og mekanisme 
som også – på trods af  udfl yt-

ning af  fl ere tusinde statslige 
arbejdspladser – gentages i det 
politiske og i det kulturelle liv. 
I fremtiden regner alle kloge 
mennesker med at national-
statens betydning fortsat svæk-
kes og at udvikling og vækst 
kommer til at blive drevet af  
verdens store bycentre som de 
store motorer. Spørgsmålet er 
så hvad man skal bruge provin-
sen til?

Hvad er det egentlig for en 
opgave Helsingør står over for? 
Hvad er det ambassadørerne 
skal promovere? Opgaven er 
måske en helt anden, måske 
handler det ikke så meget om at 
formidle et billede af  Helsingør, 
men mere om at producere en 
by og en kommune, hvor bosæt-
ningspolitik, turisme, handel, 
erhverv og kultur begynder 
at arbejde sammen med byens 
borgere om en fælles fremtid 
for byen.

Kronborg Cup og 
Kulturnatten
De bedste eksempler på dette, 
som jeg kender til, er Kron-

borg Cup og Kulturnatten. 
I førstnævnte er mange af  
kommunens borgere værter 
og yder en ekstra indsats for 
at fl ere tusinde gæster skal 
have et godt ophold i Helsin-
gør. 

Under Kulturnatten formår 
vi uden for hovedsæsonen at 
skabe en levende by med åbne 
butikker, caféer og masser af  
kultur på gaden. 

Begge projekter er kende-
tegnet ved, at de modtager 
meget beskedne tilskud og 
ingen af  dem hævder selv at 
de er specielt originale. Men 
begge begivenheder har det 
meget værdifulde greb, at de 
formår at skabe et fællesskab, 
som pendlerne ikke kan tage 
ansvar for, fordi det kræver en 
vedholdende arbejdsindsats, 
som til gengæld giver pay off  
i form af  reelt engagement og 
folkelig opbakning. 

Med venlig hilsen
Jens Frimann Hansen

Om pendling og byudvikling:

Frem og tilbage er lige langt
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