
Shippax-prisen 2015 er den 
fjerde pris af sin art til de 
verdenskendte skibsarkitek-
ter i Helsingør. I den mari-
time verden svarer den til en 
Oscar.

HELSINGØR: Skibsdesign-
fi rmaet i Helsingør, Knud 
E. Hansen, har netop vun-
det Shippax-prisen 2015 for 
designet af con-ro-skibet 
Atlantic Star. Det er fjerde 
gang, at Knud E. Hansen, 
modtager den prestigefyldte 
designpris, der i den mari-
time verden nærmest svarer 
til at modtage en Oscar.

Prisen gives til de mariti-
me arkitekter i Helsingør for 
at have tegnet et skib, der be-
teges som ekseptionelt eff ek-
tivt, både hvad angår last og 
energi og som udtryk for stor 
nytænkning.

- Det er et yderst eff ektivt 
skib, både hvad angår kapa-

citet og energiforbrug. I øv-
rigt er det også det største af 
sin slags i verden. Det er de-
signet til at kunne tage bå-
de containere og projektlast. 
Altså stort set al form for last, 
fra biler til vindmøllevin-
ger for at nævne et par ek-
sempler. I sammenligning 
med tidligere skibe bruger 
det meget mindre energi, si-
ger Finn Wollesen Petersen, 
administrerende direktør i 
Knud E. Hansen i Helsingør.

Stor betydning
To af skibene, der er bygget 
på Hudong-værftet i Shang-
hai, sejler allerede og yder-
ligere tre er på vej, bestilt af 
den store rederigruppe Gri-
maldi.

Finn Wollesen Petersen 
understreger den store be-
tydning, prisen har for Knud 
E. Hansen.

- Det er fjerde gang på 15 
år, vi har modtaget Shippax-
prisen. Det er dokumenta-
tionen for, at vi er gode til at 
designe denne type skibe og 
vi er meget stolte og glade 

for den anerkendelse, siger 
diektøren.

Skibsarkitekterne i Hel-
singør får også omtale i den 
kommende udgivelsen »Sig-
nifi cante skibe.« Det er fjerde 
år i træk, at Knud E. Hansen 
bliver nævnt i denne publi-
kation.
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Book din annonce nu !

...og få den eksponeret til 95000 husstande i Gilleleje-Græsted- Helsinge - Hillerød 

-Hørsholm-Fredensborg -Kokkedal, Nivå og naturligvis i Helsingør og Helsingborg.

Deadline for annoncebooking: 20. maj 2016.
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i hele Helsingør kommune

i hele Helsingør kommune
I juni udkommer DET SKER igen.

Helsingørområdet er helt fantastisk 
- et område man forelsker sig i og 
som med dette magasin kommer 
vidt udover kommunengrænsen.

95000 husstande i Nordsjælland 
og Helsingborg får input fra 
vores dejlige område ind af 
brevsprækken den 18./19. juni.

I beskrivende og sælgende 
annoncer og tekst skal
Oplevelser- shopping og Kultur 
være de bærende elementer, 
der skal hive 1-dags turisterne 
til området.

Vil du også have andel 
i de kunder ?

Kontakt annonceafdelingen på 
tlf. 4333 2330 eller pr. mail på:
annonce@hdnet.dk

og hør meget mere om 
magasinet.

Klostermosevej 101 – 3000 Helsingør – 4333 2330 – www.helsingordagblad.dk

International designpris til 
Knud E. Hansen

Verdens største Con-Ro-skib, de-
signet af Knud E. Hansen i Hel-

singør, som nu har modtaget en 
designpris for dette skib.

Prisoverrækkelsen af Shippax-
prisen til Knud E. Hansen i Hel-
singør. Fra venstre ses admini-
strerende direktør for Knud E. 
Hansen, Finn Wollesen Petersen,  
senior skibsarkitekt Christian 
Damsgaard med Guido Grimaldi 
fra Grimaldi Gruppen og en re-
præsentant fra Hudong-værftet i 
Shanghai, hvor skibene bygges.

På Kr. Himmelfartsdag på-
greb politiet ind for få timer 
to bilister med euforiserende 
stoffer. Senere på aftenen 
gjorde man en narkofangst  i 
Fredensborg.

Af Claus Kjærsgaard

HELSINGØR-ESPERGÆRDE: 
En 20 årig mand fra Helsin-
gør slap uheldigt fra et møde 
mod politiet ved hans bopæl 
på Folehaven. Her blev hans 
bil rutinemæssigt kontrolle-
ret torsdag eftermiddag.

Rutinekontrollen afslø-
rede at den 20-årige havde 
euforiserende stoff er i blo-
det. Det udløser en sigtel-
se for overtrædelse af færd-
selsloven. I forvejen var den 
20-årig uden kørekort, da 
han tidligere har fået fra-
kendt det.

En anden mand, en 30 
årig mand fra Espergærde 
blev tre timer senere stoppet 
og taget for samme forseelse. 
Her var det på Mørdrupvej 
i Espergærde at kontrollen 
fandt sted.

Kort efter midnat fandt 
endnu en episode med stof-
fer og bilkørsel sted. I Fre-
densborg forsøgte en mand 
at køre fra politiet, da be-
tjente forsøgte at standse 
ham. Få minutter efter fl ug-
ten fandt politiet manden, 
der virkede påvirket af såvel 
alkohol som stoff er. Der blev 
udtaget en prøve på manden. 
Efterfølgende fandt man ved 
en ransagning af mandens 
hjem i Fredensborg såvel 
amfetamin som hash.  

To bilister fanget med 
stoffer i blodet

Af Kirsten Moth
k.moth@hdnet.dk

” Det er fjerde gang på 15 år, vi har modtaget Shippax-prisen. 
Det er dokumentationen for, at vi er gode til at designe denne 
type skibe og vi er meget stolte og glade for den anerkendelse

Finn Wollesen Petersen
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