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Det bedste sted er 
Helsingør, og jeg 
kunne godt tænke 
mig at trække mig 
tilbage her, når jeg 
en gang er færdig 
med mit 
professionelle liv.
ALBERTO COVES

Alberto Coves er spanier og er fri-
villig hos Passage Festival for
sjette år i træk. Han elsker Helsin-
gør og Skandinavien og vil gerne
flytte hertil som pensionist – han
er dog kun 28 år nu og er marke-
tingschef i et rejsebureau i Spani-
en. Foto: Charlotte de la Fuente

- Det var i Helsingør, at jeg første
gang følte mig velkommen i Danmark
Spanske Alberto Coves er for sjette gang at
finde i Helsingør, hvor han bruger en uge af
sin sommerferie på at skabe liv og glade
dage i byens gader.

Katrine Carøe Wandrup
kafwa@jfmedier.dk

- Det er meget de samme mennesker, der er frivillige år efter år, og det
er med til at give en sammenhørighed, selvom vi ikke nødvendigvis
kender hinanden specielt godt, siger Alberto Coves om arbejdet som
frivillig hos Passage Festival. Foto: Charlotte de la Fuente

og det er noget, Helsingør har
meget af. Jeg blev faktisk me-
get positivt overrasket, da jeg
først kom hertil. Jeg skrev til
kommunen, om den kunne
hjælpe mig med at komme i
kontakt med forskellige per-
soner fra kulturlivet, fordi jeg
ingen kendte i begyndelsen –
og kommunen sendte mig en
hel liste med navne og tele-
fonnumre på folk, jeg kunne
tage fat i. Det var en enorm
stor hjælp, og jeg har været
involveret med alt fra Helsin-
gør Teater til Sundtoldsmar-
kedet.

Promoverer Helsingør
I Spanien arbejder Alberto
Coves som marketingschef
for et rejsebureau. Her gør
han rigtig meget ud af at
promovere netop Helsingør,
som ikke er så kendt i hjem-
landet.
- Alle kender København,

men de ved ikke, at der ligger
en perle lidt nord for hoved-

for Kongekajen.
- Det er virkelig sjovt at væ-

re med i Passage Festival, og
jeg er blevet ved med at kom-
me tilbage, fordi de har ringet
til mig hvert år og spurgt, om
jeg har haft lyst til at hjælpe
endnu et år – og det har jeg al-
tid, fordi det er enormt søde
mennesker, fortæller den
hurtigt-snakkende spanier
på engelsk over en telefonfor-
bindelse.

Kendte intet til Helsingør
Den 28-årige spanier har rig-
tig travlt i disse dage, hvor
han som frivillig hjælper med
at få Passage Festival til at kø-
re på skinner for sjette år i
træk.

staden, som er en rejse værd.
Så jeg bruger rigtig meget tid
på at promovere Helsingør
og opfordre alle til at tage her
til byen, siger han.
Alberto Coves har i forbin-

delse med sit arbejde i
NGO’en rejst en del i Dan-
mark og været på både Born-
holm, i Nyborg, Aarhus og
Aalborg. Og selvom det er
dejlige byer, er det Helsingør,
der har vundet spanierens
hjerte.
- Det bedste sted er Helsin-

gør, og jeg kunne godt tænke
mig at trække mig tilbage her,
når jeg en gang er færdig med
mit professionelle liv, som
trods alt er i Spanien – det er
jo mit land. Men jeg har me-
get varme følelser for Helsin-
gør, for det var her, jeg første
gang følte mig velkommen i
Danmark. Og så hjælper det
også, at det er en by, hvor der
er meget kultur, afslutter Al-
berto Coves.

HELSINGØR: - Helsingør fange-
de lynhurtigt mit hjerte på
grund af de mennesker, der er
her. Jeg har følt mig meget
velkommen og integreret her
fra begyndelsen, siger Alber-
to Coves på 28 år.
I år er sjette år, Alberto

Coves fra Valencia bruger en
uge af sin sommerferie fra sit
daglige arbejde i Spanien på
at arbejde som frivillig hos
Passage Festival. I begyndel-
sen var han frivillig hjælp
med en masse praktiske op-
gaver. I år har han ansvaret

Men faktisk var det slet ik-
ke oplagt, at det netop er her
i Helsingør, spanieren endte
med at vende tilbage til.
- Jeg kom til Danmark for

første gang i 2016, da jeg var
frivillig i en NGO i Snekker-
sten. Jeg har altid elsket Skan-

dinavien og kom helt tilfæl-
digt til Danmark. Jeg kendte
intet til Kronborg, eller byen,
jeg vidste bare, at den lå lige
ved siden af Sverige, som jeg
godt kan lide, griner Alberto
Coves og fortsætter:
- Jeg elsker teater og kultur


