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Kruse med andre af Vestkystens Redningsmænd samt fremragende Skibsførere og Sømænd
af alle Grader. I Kronborgmuseet opbevares tillige gamle Flag, benyttede i Orlogs- og
Handelsflaaden, Toldvæsenet, Kolonier m. m. samt Afbildninger af danske og fremmede
Flag. Endvidere Rederiflag og andre Sager vedrørende danske Rederier og deres Historie.
Museet omfatter Billeder fra danske Havne, af Handelspladser og Handelsbygninger,
Love om Handel og Søfart, f. Eks. Fr. II’ Søret, Forordninger for Skippere, Styrmænd,
Havari, Strandinger, Vrag etc., Forordninger om Flaget, Konsulater, Handelstraktater,
Genstande vedrørende Søforsikring, Møntvæsen, Maal og Vægt, Handels- og Skibsdoku
menter, Bøger om Søvæsen og Navigation, Billeder og Genstande illustrerende Kaper
væsen og Konvoj, Skibsmodeller, Afbildninger af Skibe, Dele af Skibe som Galionsfigurer.
Ifølge sin Plan omfatter Kronborgmuseet tillige alle Arter historiske Billeder og Gen
stande, som belyser den danske Orlogsflaades og Søkrigenes Historie, Portrætter, Vaaben,
Hæderstegn, Mindemedailler, Uniformer etc. Endelig Søkort, nautiske Instrumenter, Na
vigationsvæsen, Fyr- og Vagervæsen, Havnevæsen, Lodsvæsen, Redningsvæsen, Færge
væsen m. m. Paa Grund af Nautikens Forbindelse med Astronomien er oprettet en
astronomisk Afdeling specielt knyttet til Tyge Brahes Navn med Minder om hans Virke.
Skønt Materialet hurtigt voksede, og Lokalerne blev overfyldte, saaledes at det var
vanskeligt, ja umuligt for Museets Ledelse at skabe ordentlige Opstillinger, og som Følge
deraf ikke let for Publikum at orientere sig og faa det fulde Udbytte af et Museumsbesøg.
Det varede 10 Aar inden den første Lokaleudvidelse kunde bringes i Stand. Den omfat
tede de ovenover Museet liggende Lokaler, den saakaldte Parolsal med 6 tilstødende Rum.
I Forbindelse med Helsingørs Jubilæumsfestligheder i 1926 paatog Museet sig Arran
gementet af en større Øresundsudstilling med det Formaal at illustrere Sundtoldens og
Søfartens Historie, vore Søkrige og andre maritime Begivenheder i disse Farvande. Ud
stillingen laa altsaa indenfor Museets eget Omraade, og det lykkedes at skabe en alsidig
Udstilling med Bidrag i Form af midlertidig Laan saavel fra offentlig som fra privat Side.
Af Udstillinger kan nævnes: Rigsarkivet, Det kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Søkort
arkivet, Fyrvæsenet, Modelkammeret, Fiskerimuseet, Burmeister og Wain, Helsingør Jern
skibsværft. Blandt adskillige Privatpersoner udstillede Konsul Erichsen sin righoldige
Samling af Bil
leder fra 1801
—07. Genstan
dene blev op
stillede i den
saakaldte Rigsraadssal og de
tilstødende Rum
i Vestfløjens
3 Etage, der
tidligere havde
været benyttet
som Komman
dantlejlighed i
Tilslutning til
nogle Rum i 2
Etage, der stod
i Forbindelse
med Museets
Lokaler. Disse
Kronborgmuseet.
sidstnævnte
Sejlskibsafdelingen i Vestfløjen.
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Nordfløjen.

Kronborgmuseet.
Kongens Kammer med de Honthorstske Loftsmalerier.

Værelser overlodes efter Udstillingens Afslutning til Museet som permanente Museumsrum,
der derved opaaedes en ny haardt tiltrængt Udvidelse. Sommeren 1929 afgaves Lokalerne
i Nordfløjens 3 Etage, i Stedet overlodes Museet 2 Etage i alle Slottets fire Fløje, hvorved
der fremkommer en Cirkulation, en i museumsmæssig Henseende betydelig Fordel.
Denne sidste større Lokaleudvidelse tillader en langt smukkere og mere systematisk
Opstilling. Museet indeholder tre Hovedafdelinger. Den første omfatter Helsingør med
Kronborg, Øresundstolden samt et Handelsmuseum væsentligt bestaaende af en Samling
Portrætter af Personligheder indenfor den store Handel, den der betjener sig af Skibs
farten. Den anden Afdeling omfatter Danmarks nuværende og tidligere Kolonier, der er
omtalt foran, hertil slutter sig Genstande fra de grønlandske Ekspeditioner og andre Ting,
der kan illustrere Grønlandsforskningen, f. Eks. en Samling Malerier og Tegninger af
Grønlandsfareren Grev Harald Moltke. Den sidste Afdeling er Museets Kærne: Søfarts
museet, der har til Opgave gennem kronologisk Opstilling at give en Fremstilling af Skibets
Udvikling gennem Tiderne fra Stenalderens Ege- til den moderne Tids Motorskibe. En
meget fyldig Samling nautiske Instrumenter viser Nautikens Udvikling. Endvidere Skibs
bygningen, Søkorttegninger o. s. v., nyordnet efter videnskabelige Principper og i Frem
tiden forøget efter en omhyggelig lagt og konsekvent fulgt Plan, har dette Museum Mulig
heder for i Løbet af faa Aar at blive en faglig set virkelig værdifuld Samling, der maa
søges af alle, der beskæftiger sig med dette specielle Fag, især hvis der gennemføres en
naturlig Koncentration af danske Søfartssamlinger i offentlig Eje.
Det foran nævnte Forretningsudvalg, hvis Formand var Generalkonsul V. Glückstadt,
virkede i de følgende Aar som Museets Bestyrelse. 1920 afgik Etatsraad M. Dessau ved
Døden, i hans Sted indtraadte Direktør V. E. Gamborg. 1923 udtraadte Generalkonsul
Glückstadt og erstattedes af Generalkonsul Chr. Holm, endvidere indtraadte i 1924 Pro
fessor Dr. phil. K. Fabricius og Borgmester P. Christensen, Helsingør.
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1923 ophævedes den store Komité. Nye Vedtægter stadfæstedes af Handelsministeriet
27 November 1923. Ifølge disse bestod Bestyrelsen af 5 Medlemmer, af hvilke 3 valgtes
af Handelsministeriet, 1 af Grosserersocietetets Komité og 1 af Dansk Dampskibsrederi
forening. Som Ministeriets Repræsentanter valgtes Handelsministeren, Direktør Gamborg
og Generalkonsul Holm. De øvrige var Grosserer H. Klitgaard og Generalkonsul Johan
Hansen. Da det imidlertid ønskedes at skabe en stærkere Tilknytning til de i Museet
interesserede Erhverv, indførte man ved Vedtægter, stadfæstede den 20 Juni 1928, paany
den store Komité, i hvilken sidder Repræsentanter for en Række Institutioner: Handels
ministeriet, Tingenes Finansudvalg, Helsingør Kommune, Grossersocietetets Komité, Provins
handelskammeret, Industriraadet, Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk,
Dansk Damskibsrederiforening, Dansk Sejlskibsrederiforening, Almindelig Dansk Skib.sførerforening, Flaadens Modelkammer og Grønlands Styrelse, endvidere er den historiske
og astronomiske Videnskab repræsenterede. Forretningsudvalget, Museets egentlige Be
styrelse bestaar for Tiden af: Departementschef Dalhoff, Formand, Generalkonsul Johan
Hansen, Næstformand og Kasserer, Borgmester P. Christensen, Helsingør, General
konsul Chr. Holm, Museumsinspektør Chr. Axel Jensen, Formand for Grosserersocie
tetets Komité Grosserer Ernst Meyer, Formand for Industriraadet, Direktør Overgaard,
Formand for Dansk Dampskibsrederiforening, Direktør A. O. Andersen og Generalkonsul
C. Claudius.
I Aarenes Løb har en Række Institutioner, især Rederier og Skibsværfter samt andre
f. Eks. Ny Carlsbergfondet og Grønlands Styrelse ydet Bidrag til Museet, men dette er
ogsaa støttet ivrigt med Gaver fra Privatpersoner fra alle Lag af Befolkningen.
I de første Aar udgjorde det aarlige Museumsbesøg ca. 8000, i de senere Aar ca.
30.000. Ialt har mellem 300.000 og 400.000 Mennesker besøgt Museet.
Museet leddedes fra Starten i 1914 af Direktør cand. jur. E. F. S. Lund, paa hvis
Initiativ Museet skabtes, og ved hvis Energi det voksede sig stort, han døde 1928. Siden
da har cand. mag. Knud Klem været Museets Inspektør og Leder.
Paa Museet findes en Samling Tovværksarbejder til Sømandsbrug, der er skænket
Museet og udført af Havneassistent L. Nielsen og Overtoldbetjent V. Bro, Helsingør. Den
bestaar af 48 forskellige Slags Knob, Stik, Splejsninger, Platting m. m. Den repræsenterer
et langvarigt Arbejde og megen Øvelse i Tovværkets kunstfærdige Behandling.

Johs. Dalhoff, Departementschef, K. 2, F. M. i Guld
f. 24 Maj 1880 i Roskilde, S. af Præst ved Diakonissestiftelsen N. C. D. og Hustru f. Munch, g. 1907 med
Carla Marie Cremers, D. af Konsul C. Student fra Metropolitanskolen 1899, cand. polit. 1904, Assistent ved
Statistisk Departement 1905, Fuldmægtig 1913, konst. Kontorchef 1914, kgl. Udnævnelse 1917, Departements
chef i Handelsministeriet 1924, fra 1929 tillige i Søfartsministeriet, Medlem af Statens Lønningsraad 1919,
Stedfortræder for Statens Forligsmand i Arbejdsstridigheder 1920, Statens Forligsmand 1922—30, Formand for
Repræsentantskabet for Dansk Købestevne 1924, Medlem af Københavns Havnebestyrelse 1924, Medlem af
Traktatkommissionen 1924, Medlem af Tilsynsraadet for Sparekassen for København og Omegn, Medlem af
Likvidationskomitéen for Københavns Diskonto- og Revisionsbank 1924—28, Formand for Handelsministeriets
Landmandsbankudvalg 1926 og for Landmandsbankens Afviklingsafdeling 1928 — 30, Formand i Tilsynsraadet
for Handelshøjskolen 1927, Formand i Bestyrelsen for Kronborgmuseet 1927, Formand for Ministerialforeningen og for Danske Statsembedsmænds Samraad 1928—30.
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Johan Hansen, Generalkonsul, Grosserer,
K. 2, DM. F. M. i Guld p. p.
r. K., U. r. K. 2, 0. F. I. 2.

Udenlandske Ordener: I. Jskr. M., N. O. N. 1, R.

f. 14 November 1861 i København, S. af Generalkonsul Johan H. og Hustru Emma
f. Hikins, g. med Margrethe Døcker, D. af Bankdirektør D. Ansat i Faderens For
retning 1879, optaget som Kompagnon 1897, østrig-ungarnsk Konsul 1900-08, Ge
neralkonsul fra 1910—15, Medlem af Københavns Kommunalbestyrelse fra 1903—
08, Minister for Handel og Søfart i Ministerierne Neergaard og Holstein 1908—09,
Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Helsingørkredsen 1909, i Direktionen for
Bombebøssen, i Bestyrelserne for: Københavns Handelsbank, Det almindelige Han
delskompagni, Assurance-Foreningen Skuld, Nordisk Skibsrederforening, Musikhistorisk Museum, Foreningen
Dansk Samvirke, Dansk Forening for International Søret, Burmeister & Wains Skibsværft, Danske Lloyd,
Nordisk Genforsikringsselskab, Akts. Københavns Bunkerkul Depot, Revisions- og Forvaltningsinstitutet samt
Formand for Fano Vesterhavsbad og for Danske Rederes Retsværn, Medlem af Københavns Havnebestyrelse,
tidligere Medlem af Grosserersocietetets Komité, Medlem af Bestyrelsen for: Dansk Koncertforening, DanskHollandsk Forening, Musikforeningen, Skuespillerforeningen, l’Association Franco-Skandinave og den danske
Ballets private Pensionsfond, Formand for: Selskabet for Dansk Teaterhistorie, for Kunstforeningen og for
Dansk Kunstmuseumsforening, Formand for Foreningen Det kgl. Teaters Venner 1920, Vicepræsident i Det
kgl. danske geografiske Selskab 1922, Medlem af Bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn og Kronborgmuseet.

Knud Harald Klem, Museumsinspektør
f. 26 Marts i København, S. af Mejeriejer H. P. T. K. og Hustru f. Johansen, g.
1928 med Allis Smith Andersen, D. af Læge A. N. A., Lemvig. Student fra Plockross
Skole 1918, cand. mag. 1926, Medhjælper ved Nationalmuseets 1 Afdeling 1922—
28, Lærervirksomhed ved Johannesskolen i København samt ved Helsingørs tekniske
Skole 1928—29, Assistent ved Kronborgmuseet, Museet for Handel og Søfart, fra
1929 Museets Inspektør og Leder, beklædte i sin Studietid en Række faglige Tillids
poster, Medlem af Studenterraadets Legatudvalg, Tillidsmand i Dansk Studiefond,
Formand for Dansk stud. mag. Organisation Juniorafdeling og Aim. Dansk cand.
mag. Organisation 1921—24 samt indenfor Studenterforeningen bl. a. Medlem af
denne Forenings Repræsentantskab fra 1925—26, og 1927—30 Leder af Studenterforeningens Bibliothek som
Formand for Bogudvalget, Formand for Studenterforeningens Radikale 1926—27.

Kirker. Som allerede nævnt, havde Helsingør eller Ørekrog, som jo dengang
var Byens Navn, en Kirke, indviet til Hellig Olaf, længe inden Erik af Pommerns
Dage. Ved at undersøge den nuværende Kirkebygning er det lykkedes at fastslaa, at der
allerede ved Aar 1200 eller ialfald ikke senere end paa Valdemar Sejrs Tid havde rejst
sig en Kirke, opført af Teglsten; den har været kullet, har altsaa intet Taarn haft, men
Vestgavlen har sikkert været smykket paa forskellig Maade. Ved Østenden af Kirken
har der ligget et lavere og smallere Kor, der mulig er endt i en Apsis. Baade Skibet og
Koret har været dækket af Bjælkeloft, har været sparsomt belyst gennem smaa Vinduer,
og der har i Skibet været to Døre, hvad der da var almindeligt, en Mandsdør mod Syd
og en Kvindedør mod Nord. Gennem henved et Par Aarhundreder har St. Olai Kirke
haft denne Skikkelse og har vel altsaa været tilstrækkelig stor for Menighedens Behov.
Men saa har det været nødvendigt at forstørre den, og man har føjet et Stykke til mod
Vest. Medens den oprindelige Kirke, saa vidt man kan se, har været godt 19 Meter i
Længden, øgedes den nu med 11V2 Meter. Det er ikke nemt at afgøre nøjagtig, naar
denne Forlængelse mod Vest har fundet Sted, men rimeligvis har det været i Erik af
elsingør

H
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Pommerns Tid, altsaa i
den første Halvdel af det
15 Aarhundrede, og kort
efter, antagelig før 1450,
rejstes Taarnet, der, som
bekendt, staar skævt paa
den nuværende Kirke, men
fra første Færd af stod
midt for Vestsiden af den
smalle, ældre, enskibede
Kirkebygning. Naar disse
to Tilføjelser, Forlængelsen
mod Vest og Taarnet, kan
henføres til det 15 Aarhundredes første Halvdel,
staar de som Minder og
Vidnesbyrd om Byens
Vækst og Udvikling i de
Dage. Men senere hen i
det samme Aarhundrede
havde Byen vokset sig
saa stor og stærk, at den
hidtidige Kirke blev for
snæver og lille, og den
nuværende Olai Kirke blev
til, efter at man havde
nedrevet den gamle und
tagen Skibets Nordside;
St. Maria Kirke.
den dækker omtrent dob
belt saa stort et Areal som den ældre Olai Kirke, og Udvidelsen, der var større end i
de fleste andre danske Bykirker, vidner tydelig om Byens Trivsel og Fremgang. Det vil
føre for vidt at gaa nærmere ind paa Byggearbejderne og den Rækkefølge, hvori de fore
toges; 1521 var man saa vidt, at den nye Kirkebygning kunde indvies af Biskop Lage
Urne til St. Olaf, St. Andreas og St. Vincens, men det viser sig, at Arbejdet først senere
afsluttedes, nemlig i Aarene fra 1557—61, da Hvælvingerne indbyggedes og Taarnet for
højedes; dette sidste lod man krones af et Sadeltag med Gavle i Nord og Syd, og først
i Aarene 1614—15 fik Taarnet Spir; det overlevede Svenskekrigene, men maatte bukke
under for en Storm 1737, og Taarnet stod da kullet gennem mere end 150 Aar, til 1897
—98, da det nuværende Spir opførtes efter Tegning af H. Storck. Men i alt væsentligt
staar St. Olai Kirke, som den har staaet de sidste 3—400 Aar, bedre bevaret end nogen
anden dansk Bykirke.
Medens St. Olai Kirke, som det foregaaende viser, kan føre sin Historie tilbage til
det 13 Aarhundrede og til alle Tider har været Byens og Borgernes, stiller det sig ander
ledes med den anden af Helsingørs nuværende Kirker, St. Marie eller Vor Frue Kirke,
idet den er betydelig yngre, omkring 200 Aar, og fra første Færd har hørt til det af Erik
af Pommern grundede Karmelitterkloster. Og medens St. Olai er bleven til gennem en
lang Periode, der strækker sig over henved 300 Aar, forholder det sig paa anden Maade
med St. Marie. Det var, som sagt, 1430, at Karmelitterklosteret grundedes, men kun 20
Aar derefter, Søndagen næst før Palmesøndag 1450, udbrød der en heftig Ildebrand, der
lagde Klosterbygninger og Kirke øde. Men snart efter tog man fat paa atter at rejse dem,
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men det tog Tid, da en stor Del af de Midler, der skulde bruges, maatte sammentigges
eller i hvert Fald sammensankes fra mange forskellige Hold, og det menes da, at Bygge
riet knapt har været afsluttet, da Reformationen brød løs. I de nuværende Bygninger
kan der paavises enkelte Levninger fra det ældste Kloster, men Hovedparten er altsaa
opført efter Branden, og de sagkyndige kan godtgøre, at man har arbejdet samtidig paa
Kirken og selve Klosteret, idet man dog vist lagde Hovedvægten paa at rejse Kirken.
Denne, der danner den søndre Fløj af Klosteret, er opført af røde Munkesten og har et
Hovedskib og to Sideskibe, der tidligere hver havde sit Tag, men nu — efter den sidste
i

Fratergaarden med Munkegangene.

Restaurering — er samlet under et Tag. Hvad dens Ydre angaar, kan der være særlig
Grund til at pege paa Gavlene, som i de Tider altid var „Tumlepladser for Murmesterens
Kunst“, og navnlig Østgavlen maa regnes som et af de betydeligste Værker fra vor hjem
lige Murstensgotik. Som ovenfor nævnt, blev Kirke og Kloster opført samtidig, og der
er derfor „den intimeste Sammenhæng mellem de to Bygningsdele“. „Det er betegnende,
at Kirken og Klosteret hver for sig kun har en enkelt Dør ud til Omverdenen, medens
ikke mindre end to rige og smukke Døre danner Forbindelse mellem Fratergangen og
Kirken“. Af stor Betydning har Munkegangene været, naturligvis i særlig Grad medens
Munkene var til Huse her, idet de ikke blot knyttede Kirken sammen med Klosteret,
men ogsaa dannede en praktisk Forbindelse mellem de enkelte Sale og Rum i Kloster
længerne. I vore Dage strækker de sig langs Indersiden af alle tre Klosterfløje, men op
rindelig har der ogsaa været Munkegang langs Kirkens nordre Sideskib, men denne er
nu næsten helt nedbrudt. — Naar man træder ind ad Døren i Vestgavlen, undres man
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især over Midtskibets Højde, der overgaar, hvad man havde ventet sig. Gennem de to
mægtige Vinduer i Gavlene strømmer Lyset ind, medens selve Højkirken ligger i Halv
mørke. Ved den sidste Restaurering (1900—07) fandtes paa Ribber og Hvælvinger under
Kalken en Række Kalkmalerier, der afdækkedes, men desværre for en Del var gaaet med
i Tidens Løb. — Da Reformationen var indført og Klosteret stængt, laa Kirken i nogen
Tid ubrugt hen, og det var endogsaa paa Tale at nedrive den, men dette blev dog op-

Kordøren i St. Olai Kirke.

givet, og 1576 lod Fr. II den indvie til Brug for de mange Tyskere og Nederlændere,
der boede i Helsingør. Den kaldtes da den tyske Kirke, og lige til omtrent 1730 prædikedes der udelukkende Tysk i den. Da imidlertid Menighedens danske Medlemmer
stadig tiltog i Antal, blev det bestemt, at der ogsaa undertiden ved Aftensang skulde
holdes dansk Gudstjeneste, fra 1770 prædikedes der ogsaa Dansk ved Højmesse, fra 1800
prædikedes der hveranden Søndag paa Dansk og hveranden Søndag paa Tysk, 1819 ind
skrænkedes de tyske Gudstjenester til hver fjerde Søndag, men da Præsten en Snes Aar
senere udtalte Ønske om, at den tyske Kirketjeneste helt maatte bortfalde, fik han det
Svar, at der indtil videre ikke maatte gøres nogen Forandring heri, og først 1851 op
hørte helt tysk Gudstjeneste.
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Gerda Nørregaard. Organist

Knud Gunnar Boesen, Organist

f. 6 November 1880
i Helsingør, D. af
Provst Nørregaard og
Hustru Mathilde f.
Skouboe. Organist
eksamen 1905, Stu
deret i Leipzig 1909,
Studeret i Berlin i
1912 og 1913, Ansat
som Organist ved
Grenaa Kirke fra
1908—15, Ansat som
Organist ved St.
Mariekirke i Hel
singør siden 1920,
Tilsynshavende ved
Værgeraadet. Med
lem af Bestyrelsen for den lokale Musikforening.

f. 24 Maj 1874 i
København, S. af
Johannes Frechland
Boesen og Hustru
Charlotte
Catrine
Dorthea f. Zoega, g.
1909 med Elisabeth
Kierulff. Uddannet
paa Kgl. Musikkon
servatorium 1893 —
95, Organist i Rud
købing fra 1900—06,
Organist ved St. Olai
Kirke fra 1906, Kan
tor ved samme siden
1918.

Simon Hansen, Provst, Sognepræst, R. af D.
f. 21 December 1883 i Visby ved Kerteminde, S. af Gaardfæster H. R. H. og Hustru
Larssine f. Simonsdatter, g. 1892 med Anna Fasting. Student i Odense 1884, cand.
theol. 1891, Lærer ved Slomans Skole i København 1884—91, Ordineret Kateket og
Førstelærer i Ribe 1891, Stiftbibliotekar 1893, Sognepræst for St. Catharinæ Sogn i
Ribe 1895, Stifter og Forstander for Seminariet i Ribe 1899 — 1915, Sognepræst for
St. Maria Sogn i Helsingør, og Slotspræst paa Kronborg siden 1915, Provst for
Lynge Kronborg Herreds Provsti siden 1923, Redaktør af Nordslesvigs Søndagsblad
1910—15, Formand for de samvirkende sønderjydske Foreningers Skoleudvalg, for
Nordborgs Slots Efterskoleudvalg, for Sønderjydsk Forening i Helsingør og Omegn,
til Børns Redning, Medlem af Bestyrelsen for det udvidede Københavnske Præstekonvent, for Foreningen Nordens Helsingør Afdeling, og for Odenseanersamfundet.

Chr. Julius Isager, Sognepræst
f. 5 Februar 1886 i Ringkøbing, S. af Manufakturhandler A. S. I. og Hustru Anna
f. Pallisgaard, g. 1914 med Edith Bindlev. Student fra Aarhus Katedralskole 1905,
cand. theol. 1911, Sekretær for K. F. U. M. i Aalborg fra 1911 — 14, Kaldskapelan i
Herning fra 1914—21, Sognepræst i Skelleby og Gunderslev fra 1921—27, Siden
1927 Sognepræst ved St. Olai Kirke i Helsingør, Formand for Menighedsplejen.

HELSINGØR MUSEUM grundlagdes i 1910 paa Grundlag af Gaver skænkede af
Borgere i Byen med historisk Interesse. Samtidig stiftedes en Museumsforening med det
Formaal at administrere Museet. I Lovene bestemtes det bl. a., at Museet med alt, hvad
dertil hører, skulde være Helsingør Kommunes Ejendom. Det fik Lokale i Karmelitterhuset, hvor nu Centralbiblioteket har til Huse. Det lykkedes dog ikke at føre det frem
til saadanne Former, at det kunde fremvises. Først i Aaret 1921 da den energiske Konsul,
Direktør F. Hansen blev Formand og Overlærer Laurits Pedersen blev Inspektør, lykkedes
det at gøre det tilgængeligt for Offentligheden, idet det ved Velvillighed fra Karmelitterklosterets Diriktorium anbragtes i Klosterets Vestfløj, hvor det siden har haft til Huse og
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været i god Udvikling. Museet har været
holdt vedlige ved offentlig Tilskud, ved pri
vate Gaver og endelig ved Entreindtægt og
Kontingent til Foreningen. Forøvrigt paa
tænkes det i Løbet af Aaret 1930 at over
flytte det til Marienlyst Slot og lade det gaa
direkte ind under Kommunens Ledelse.
Vi vil nu begive os paa en Tur rundt
i Museet. Selve Bygningerne er jo af stor
Interesse, idet det jo er det gamle Karme
litterkloster, som vi befinder os i, og er
opført omkring 1430. Her i denne Fløj,
hvor før de fromme Klosterbrodre havde
til Huse, blev senere efter Reformationen
indrettet Skole. Her var den lærde Skole,
senere var det Fattigskolen, der holdt til
her, og i lange Tider stod Bygningen for
Fald, nu er den derimod restaureret og
holdes godt vedlige. Selve Rummet med
sine stærkt spidsbuede Hvælvinger er som
skabt for Museet. Her i den underste Etage
af Museet finder vi righoldige Samlinger om
Helsingør By og Borgere i nu længst for
svundne Tider og mange særdeles gode
og kostelige Billedgengivelser fra Byen.
Ved at vandre gennem dette Rum oplever
man, om vi saa maa sige, hele Helsingør
Bys Historie. Det vil føre for vidt, og vil
Interiør fra Museets nederste Etage.
være vanskeligt i Ord, at gengive alle de
mange enkelte Ting og Genstande, som findes her, for næsten hver enkelt har sin Hi
storie at fortælle. Vi vil kortelig dvæle ved enkelte af Afdelingerne i dette Rum, der er
ordnede imellem Buerne og har Stræbepillerne til Skillerum.
Straks vi kommer ind, møder vi de gamle Lavkister og Lavfaner, som fortæller
om Tiderne i Byens Næringstid fra Aaret 1500 til omkring 1850. Her er alle Lav re
præsenterede, og ydermere findes her enkelte særdeles gode Fagskilte m. m. Hele denne
Afdeling er af stor Interesse, for det er jo ikke enkelte Lav eller Haandværk, men saa
godt som alle Lav, der her gengives for os, og uvilkaarlig dukker Tanker om Minder
fra Byens Storhed op ved Synet af disse smaa Pragtværk af Lavskister og Faner, og
dertil kommer en aldeles udmærket Samling af gamle Protokoller, der har tilhørt Lavene.
Andet Sted finder vi en morsom og interessant Samling om Brandvæsenet, der viser
dettes primitive Redskaber. I dette Rum finder vi ogsaa de gamle Kirkeklokker, eller
rettere Rester af disse, samt nogle velbevarede Dele af Trægesimser fra nu nedrevne
gamle Bygninger i Byen og mange andre Genstande af lige saa stor Interesse, og her
findes ligeledes de mange forskellige Billeder, som Museet har erhvervet.
Vi begiver os nu op paa første Etage, og det Rum vi nu træder ind i, og som ogsaa
forhen har tilhørt Klosteret, har sidst været benyttet som Alderdomshjem. De fleste af
Helsingørs Borgere erindrer sikkert endnu dette store Rum, der var inddelt i Alkover, og
de gamle Koner hver havde sin lille Alkove. Det var primitivt, ja næsten forfærdeligt,
naar vi sammenligner disse Beboelser med de nu saa smukke og bekvemmelige smaa
Lejligheder, som i vore Dage findes i det store Alderdomshjem paa Gurrevej, og dog var
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det paa de Tider, syntes man, særdeles
udmærket Beboelse. Det første vi her
lægger Mærke til er netop en saadan Alkove.
Disse var saaledes indrettede, at de var ad
skilte ved et ca. 2 m højt Skillerum, der
gik midt ned igennem Salen, ud fra dette
var sat Skillerum. Alkoverne var saaledes
aabne ud til de to Sidegange, dog var der
ved hver saadan et Stofifortræk. Skillerum
mene gik ikke helt op til Loftet, saa der
har unægtelig været noget lydt her. Efter
hvad der fortælles, gik Borgerne paa Besøg
her og saa, hvorledes de Gamle havde det.
Selve den enkelte Alkove kunde stundom
tage sig særdeles hyggelig ud, den var ca.
ca. 2 m i kvd. Her var en Seng, Bord,
Kommode og en behagelig Stol, og egentlig
savnede den gamle Morlil vel ikke Under
holdning, for hun kunde gaa en Tur rundt
om til de andre Alkover og passiare. En
Ting maa vi tage i Betragtning, at paa dette
Tidspunkt var der ikke saa faa Kommuner
der ikke engang kunde byde sine gamle
Borgere et Alderdomshjem eller Bolig som
dette. — Denne Del af Museet, som er be
liggende her, er af lige saa stor Interesse,
En af de gamle Konestuer.
som den underste. Her oppe finder vi en
god Samling Flinteredskaber fra Stenalderen, der er Fund fra Nordsjælland, samt en stor
Del gamle Redskaber og Husgeraad. Endvidere en Skolestue, saaledes som en saadan
saa ud for hundrede Aar siden, med Tællepraas og Lergulv (tænk paa vore nu saa mo
derne Skolebygninger, med faglige og særskilte Undervisningsklasser m. m.). Ved Siden
af Skolestuen findes en Gengivelse af en Bondestue fra Tikøb Egnen. De føromtalte
Konestuer eller
Alkover, som
syntes at være
deres rette
Navn, er saa
godt som alle
bevarede i deres
oprindelige
Form, enkelte
Steder er der
taget Skillerum
ned, saa der
bliver dobbelt
Alkove, og her
i disse er de
mange
Gen
stande opstil
lede paa en
Museets øverste^ Etage.
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meget praktisk Maade. Paa Væggene er op
hængt gamle Billeder fra Helsingør, i andre
Alkover er indrettet Værksteder af forskellig
Art, saaledes som Haandværkets Mænd havde
disse i tidligere Tider. Her er Skomagerens
Værksted, Kammemagerens m. fl. samt en
Reberbane, som jo i tidligere Tider var af
stor Betydning, en anden Ting af Interesse
er de fra Fundet under Klosteret optagne
Gravmindesmærker saasom Kistebeslag, Kistefriser og Rosetter, dels udført af Sølv og dels
af Tin. Desværre er Indskriptionen paa de
fleste af disse saa utydelig, at den ikke er til
at granske. Lige overfor denne Samling staar
en anden og lige saa interessant, omend i
sin Beskaffenhed tristere og alvorligere Sam
ling, nemlig en Del forskellige Sager og Re
medier fra Helsingørs første Sygehus. Paa
foranstaaende Billede kan vi helt henne ved
Muren skimte en stor Stol med Øreklapper,
det er den gamle Sygestol, og ved dens Side
staar et af de første transportable Madborde.
Vi har nu gaaet Museet rundt, men des
værre er det jo alt for hurtigt, vi er passeret
de forskellige Ting og Afdelinger, saa det
bliver jo kun faa Udpluk af det, der findes
herinde, som vi faar nævnt. Som før fortalt
førte Museet i sine første Aar en ret stille
, , . „ ..
,
, ,
Tilværelse, og vi maa beklage at sige, at dette
nogenlunde er Tilfældet endnu. Alt for faa Turister aner, at der foruden alle da andre
Seværdigheder, som Helsingør byder paa, ogsaa findes dette lille Bymuseum, som fortæller
om svundne Dages Glæder og Sorger, Kampe og Sejre. Det er i Sandhed værd at af
lægge dette Museum et Besøg, og man vil faa sine Kundskaber om Byens Historie endnu
bedre funderede.

Peter Frederik Hansen, Direktør, Konsul
f. 22 Januar 1872 i København, g. 1897 med Louise Fjeldsøe. Ophold i Udlandet
i en længere Aarrække, Formand for Helsingør og Omegns Bank fra 1921—30, do.
for Museumsforeningen, do. for Museet, do. for Nævningegrundlisten, Næstformand
i Grænseforeningen, Byraadsmedlem i 5 Aar, siden 1925 fransk Konsul.
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HELSINGØR
fra vort Lands Hovedstad, er der sikkert ingen af vore Byer,
der er saa kendt blandt fremmede, som Helsingør, og dette skyldes
flere Omstændigheder. Dels har denne danske By jo nydt den Ære at
være Skueplads for et af Shakespeares ypperste Dramaer, og alene der
igennem er Byens Navn indgaaet i en stor Del af de engelsktalende
Folks — og det vil sige en stor Del af Verdens — Bevidsthed. Men
dernæst ligger denne Stad ved Indgangen til en af Verdenshandelens
Hovedfærdselsveje, og utalte Tusinder af Skibe har i Aarhundredernes
Løb passeret forbi den, rigtignok i sin Tid efter først at være stoppet op
for at yde den danske Stat den Tribut, som vi fordum havde Magt til at fastsætte og
som gennem flere Aarhundreder var at sammenligne nærmest med en Guldgrube for vort
Rige. Men dette bevirkede, at den tidlig udviklede sig til at være en af de største og
betydeligste Stæder i vort Land.
Der er gjort opmærksom paa, at medens Kysten paa den anden Side af Øresund i
længst henrundne Dage, længe inden vor egentlige Historie begyndte, var befolket og
bebygget, vidner de faa Fund, der er gjort paa Sjællands nordøstligste Hjørne, om, at der
ikke her saa tidlig har fundet Bosættelse Sted. Og en af Grundene — maaske Hoved
grunden — dertil har været den, at hele Egnen her har været dækket af store, nærmest
uigennemtrængelige Urskove, saa at man skal helt ned til Vikingetiden, og ovenikøbet til
dens Slutning, før der blev Tale om nogen egentlig Bosættelse paa dette Sted. Den store
Skov, der strakte sig lige fra Esrom Sø til Øresund, kaldtes Ørwith, der er sammensat
af de to Ord, ør, gruset Strandbred, og ved, Skov og altsaa betød Strandskovene. Men
efterhaanden er Menneskene trængt frem, har ved Øksens Hjælp banet sig Vej gennem
Skovens Tykninger og har tilsidst — naar, vides ikke — slaaet sig ned ved Øresunds
Bred, der, hvor nu Helsingør ligger. Allerede snart er Byen vokset noget til, saa at den
i Kong Valdemars Jordebog, der stammer fra Midten af det 13 Aarhundrede, nævnes i
Række med Købstæderne, selv om det kun er de mindre, paa Sjælland. Den laa paa et
udsat Sted, og det var derfor ikke urimeligt, at der snart rejste sig en Borg i dens Nær
hed, naar, ved vi forresten ikke; derimod er man i Slutningen af forrige Aarhundrede
blevet klar over, hvor denne Borg, Flynderborg, som den kaldtes, har ligget. Lidt Syd
for Byen paa den gamle Jernbanevolds Plads, ved de saakaldte Ankersmedebakker, har
man fundet Levninger af et Par Bygninger fra Middelalderen, og der er ingen Tvivl om,
at her har Flynderborgs Plads været. Igennem Middelalderen hører vi af og til Helsingør
nævne. Saaledes var det der, at Kong Erik Glipping (1285) lod Hertug Valdemar af
Sønderjylland paagribe, hvorefter han i Lænker bragtes til Søborg Slot. 4 Aar senere
led Byen stærkt ved et Angreb af den norske Flaade under Erik Præstehader; Største
parten af Husene gik op i Luer, og Borgerne maatte søge ind bag Flynderborgs sikre
Mure. Jævnlig gæstedes Helsingør af Kongerne og af de nordiske Landes Stormænd,
naar de drog fra det ene Land til det andet, og hyppig faldt Fjenderne over den, saaledes
1312, da Hanseaterne ødelagde den i Bund og Grund. Men det vil føre for vidt at dvæle
ved de Tildragelser — af større eller mindre Betydning — der fandt Sted i Helsingør i
i disse fjerne Aarhundreder. Her skal blot peges paa, at Byen dengang kun var lille og
ubetydelig og, udsat som den laa, havde betydelige Vanskeligheder at overstaa. En Kirke
havde den dog. I den nuværende St. Olai Kirkes Mure findes gemt et Stykke af en
mindre romansk Munkestenskirke, og vi hører ogsaa denne nævnt i et Pavebrev fra 1295.
Derimod fandtes der ikke noget Kloster, hvad der er Vidnesbyrd om, at Forholdene har
været smaa og fattige. — Imidlertid naar vi frem til Erik af Pommerns Tid. Som be
kendt søgte denne Konge paa mere end en Maade at fremme Byernes Tarv, og med en
ortset
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vis Ret kan man paastaa, at han havde
en særlig Forkærlig
hed for Byen ved
Indløbet til Øresund.
Dette viser sig først
og fremmest derigen
nem, at han 1426
giver den en Række
Privilegier, der blev
af den største Be
tydning for dens Ud
vikling, men samtidig
forlangte, at den fra
sin hidtidige Plads
skulde forlægges „oppaa Krogen“ d. v. s.
længere ud paa Halv
øen. Men ikke nok dermed. Han har sikkert ogsaa bestemt, hvorledes Planen for den
nye By skulde være, og baade af denne og af andre Grunde kan Erik af Pommern med
Rette siges at være det nye Helsingørs Skaber. Han var nemlig klar over, at Helsingør,
der laa dækket af de store uvejsomme Skove mod Vest, altsaa nærmest uden Opland,
ligesom hidtil maatte søge sin Næring paa Havet, og af uvurderlig Betydning ikke alene
for denne Stad, men for det hele Land blev det, da Øresundstolden i Slutningen af Ty
verne (1427 eller 1428) indførtes. For denne Told blev Helsingør Oppebørselssted — „og
alle Kong Eriks Velgerninger mod Staden paa Ørekrog blegner i Sammenligning med
denne Gave“. Gennem 400 Aar blev denne Told en enestaaende Rigdomskilde for vort
Rige og — med Undtagelse af en kortere Afbrydelse — ogsaa for Helsingør.
Men vi vender tilbage til Privilegierne, af hvilke Hovedindholdet gengives i nedenstaaende Linier:
„Vi Erik med Guds Naade Danmarks, Sveriges, Norges, Venders og Gothers Konge
og Hertug i Pommern hilser alle dem, som dette Brev ser eller hører læses, kærlig
med Gud og vor Naade“. Han gør dernæst vitterligt, „at for os og vort Raad har været
[□: har givet Møde] vore elskelige Borgere og Bymænd af Ørekrog og har os bedet be
sørge og betragte [forsyne og betænke] dem med ny Privilegier og Frihed, efterdi vi vil,
at de der oppaa Krogen skal flytte at bo og der bygge en ny Købstad“. Han skænker
dem nu, for Troskabs Skyld, „saadanne Privilegier, Friheder og Fordele, som andre vore
Borgere og Købstadsmænd paa vore Markeder og Sildelejer, som er Skanør, Falsterbo,
Malmø og Dragør“. Det overdrages „vor Foged og Embedsmand paa Krogen og Borg
mestre og Raadet i Byen“ at kalde „allehaande Embeds- og Gærningsfolk udi og omkring
Staden, eftersom skelligst og nyttigst er“. De, som opholder Herberge og Gæsteri, skal
have tilfals 01 og Mad og Foder og dertil Staldrum for saa mange Heste, som vor Foged
og Raadet tykkes; derimod skulde Hø og Korn kun være tilfals hos Herbergerne, dem,
der har Staldrum, og Høkerne, „som saadanne Stykker bør at have“. De, der ej var
bosiddende Borgere i Ørekrog, men kun kom til Byen som Gæster eller fremmede Køb
mænd, maatte ikke, som man siger i vore Dage, handle en detail, men kun en gros, altsaa
maatte de ikke sælge Lærred i Alental, men kun i halve og hele Stykker, 01, ikke i
Kander, men blot i Tønder, Salt ikke i Skæpper, men i Pund [□: Skippund], helt eller
halvt, eller i Tønder o. s. v. Fremmede maa ikke drive Handel paa Landet og ikke købe
noget, for at udføre det, uden af vore Borgere, og hvad de skal bruge „til deres eget
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Bord og Kost“ maa de købe paa
Torvet. For at fremme Borger
nes Handel fastsatte Kongen, at
de „ligesom andre vore Borgere
i Landet“ skulde nyde Toldfrihed
i andre Købstæder, „undtagen
vore Fiskemarkeder“. Og endelig
siges der, at de skal have Ret
til at bruge, nyde og beholde
disse Privilegier saalænge „til vi
med vort Raad eller vore Efter
kommere Konger i Danmark
noget nyttigere og bedre prøve
eller finde kan“. Brevet ender
saa med de sædvanlige Udtryk
om, at Kongen tager Borgerne
og de fremmede Handelsmænd i
sin kongelige Fred, Værn og Hegn,
og forbyder alle og enhver at
yde Borgerne Hindring heri af
nogen Art. Givet paa vort Slot
Vordingborg i Aaret 1426 „dominica infra octavas corporis
Christi [o: 2/g|. Men til disse
Privilegier føjedes der samme
Dag ved et andet Brev, den Be
stemmelse, at Kongen undte alle
dem,
som flyttede derhen og
Et gammelt Hus i Helsingør.
opførte Træhuse, Skattefrihed i 5
Aar, medens de, der byggede Stenhuse, fritoges for Skat i 10 Aar. Alt det foregaaende
vidner baade om den Interesse, Erik af Pommern nærede for dette Sted, og den Omhu,
hvormed han planlagde dens Vækst og Udvikling.
Med det foregaaende er Erik af Pommerns Arbejde og Betydning for Helsingør
imidlertid ikke udtømt. Da det, som nævnt, var hans Vilje, at Byen skulde skydes læn
gere ud paa Tangen, hvormed den fjærnede sig mere fra den gamle Fæstning, Flynder
borg, opførte han paa den fremspringende Odde et Slot, Krogen, hvorom der foran er
fortalt. Og endelig var det Erik af Pommern, der grundede de tre Klostre, som
hver for sig kom til at spille en Rolle, indtil de ved Reformationen stængedes: Francis
kanernes eller Graabrødrenes, der laa omtrent paa det nuværende Marienlysts Plads, Do
minikanernes eller Sortebrødrenes Sydvest for Byen, umiddelbart udenfor dens Grænse,
og endelig Karmeliternes eller Hvidebrødrenes Nord for Sognekirken St. Olai i Stadens
nordøstlige Hjørne. Forøvrigt er det ikke meget, vi ved om de to første. Det ældste af
dem, det, der først blev grundet, var Franciskanerklosteret. 1420 skænkede Erik af Pom
mern nemlig til Graabrødrene St. Annæ Kapel udenfor Byen med Grund og Skov, for
at de der kunde opføre et Kloster; det indviedes til St. Anna 1427 af Graamunken Se
verinus, Titulærbiskop af Tranquillia. Ved de rundhaandede Gaver, som efterhaanden
tilflød det fra fromme Mennesker, vandt det i Betydning, og ned gennem Tiderne hører
vi om Adelsmænd, som paa forskellig Maade viste Gavmildhed mod Munkene, saaledes
Poul Laxmand, der 1483 skænkede dem 100 lybske Mark for derved at bidrage til Klo
sterets „Bygning og Forbedring“. 1537 blev det paalagt Lensmanden Jørgen Urne at
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nedbryde Klosteret, idet Kongen dog gav Løfte om at støtte de Munke, som vilde studere,
og tage sig af de gamle og svage. Saa vidt man ved, er Klosteret da forsvundet kort
efter; og hvor det havde ligget, opførte Fr. II senere Lundehave, et lille Lystslot, hvis
Mure er indbygget i Midtpartiet af Marienlyst Slot. — Nogle Aar efter at Helsingør havde
faaet sit første Kloster, grundede Erik af Pommern et nyt, for Dominikanerne (1425),
idet han skænkede dem et Stykke Jord, der laa Syd for Byen udenfor Graven, paa det
Sted, hvor nu Gammel Kloster og Munkegade vidner om Stedets Fortid. Her opførte de
Kloster og Kirke, der blev indviet til St. Nikolaj, som var Købmændenes og de Søfaren
des Værnehelgen. Ogsaa dem hjalp Poul Laxmand med Penge, hvorfor de forpligtede
sig til daglig at læse en Messe for hans Sjæls Salighed. Klosteret ophævedes 1536 og
omdannedes til et almindeligt Hospital. — Og endelig stiftede Erik af Pommern (1430)
et tredie Kloster i Helsingør, denne Gang for Karmeliterne og Jomfru Maria til Ære.
Det blev det berømte Vor Frue Kloster i Helsingør, Hovedklosteret blandt de danske
Karmeliterhuse. Ogsaa dette modtog mange Gaver og blev derved en rig Stiftelse, der
havde Ejendomme baade i den nærmeste Omegn og fjærnere borte, som i København og
Assens. Ligesom til de to andre skænkede Poul Laxmand ogsaa til dette betydelige
Summer, saaledes 1482: 100 Mark og 1493: 900 Mark. Paa Reformationstiden indtog Vor
Frue Kloster paa sin Vis en førende Stilling, og fra det udgik baade Poul Helgesen, en
af den nye Læres ivrigste og mest uforfærdede Modstandere, og Frants Vormordsen, der
derimod sluttede sig til de nye Tanker, som naaede herop Syd fra. Men snart efter rin
gede det ogsaa til Graven for dette Kloster. 1541 blev det omdannet til Hospital, der
bestaar den Dag i Dag og giver Husly til gamle, svagelige Mennesker af begge Køn fra hele
Landet. — Det var altsaa ikke blot Helsingørs materielle, men ogsaa dens aandelige Ud
vikling, Erik af Pommern tog Sigte paa, og ved Siden af de mange Søfarende og Handelsmænd, fremmede og hjemlige, der færdedes i Byens Gader, kunde det ikke undgaas,

Udsigt over Karmeliterklosterets Have.
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at Munkene og de til Klosteret hørende gjorde sig bemærket; „graa, sorte og hvide Munke
gled som Skygger gennem Stræderne, og fra Klostrene slog Kirkeklokkernes Klang sam
men om de larmende Gader“.
Ogsaa et St. Jørgenshus ejede Helsingør, men det laa, som allevegne, udenfor Byen,
da de Stakler, som optoges i det og led af den frygtelige Spedalskhed, ikke maatte op
holde sig i Nærheden af andre Mennesker.
Og Byens Borgere havde her, som andetsteds, allerede i Middelalderens Dage dannet
Gilder; saaledes hører vi om et St. Gertruds Gilde, der ved kongeligt Brev havde faaet
Ret til de Penge, der fandtes paa Lig, der skylledes op paa Stranden mellem Nivaa og
Hornbæk, idet de havde lovet at begrave disse. Og et St. Knuds Gilde, et Hellig Trefoldigheds Gilde og et St. Anna Kompagni, der ogsaa til Tider nævnes, stammer vist
ligeledes fra Middelalderen.
De Konger, der fulgte efter Erik af Pommern, stadfæstede hver for sig, som Skik
og Brug var, Helsingør Privilegier og føjede nye til. Saaledes bestemte Kristoffer af

Indsejlingen ved Helsingør med Kronborg, længst til højre ses Færgen.

Bayern, at Byens Borgere maa gøre Indkøb til eget Brug uden Told i andre Byer og
paa Landet, dog ikke i Fiskelejerne, og af stor Betydning var det, naar det bestemtes, at
Bymændenes Færger, Skibe og Gods ikke skulde regnes for Vrag, hvis de drev bort i
Sundet, en Bestemmelse, som Chr. II senere udvidede til at gælde alle Farvande i det
hele Land. Ogsaa Chr. I og Kong Hans tilstod Helsingør nye Rettigheder for at styrke
den og fremme dens Udvikling. Man kan af Chr. I’ Stadfæstelse (fra 1456) se, at Silde
fiskeriet stadig var af stor Betydning for Byen, og at Borgerne holdt store Flokke af
Søer paa Olden i de omkringliggende Skove, saa man faar det Indtryk, at Svinehold har
været Byens Hovederhverv, inden Øresundstolden blev indført.
En betydelig Rolle spillede Helsingør ogsaa som Færgeby, hvad vi allerede har nævnt;
men ved Siden af den Indtægt, som Færgevæsenet kunde indbringe, medførte det ogsaa
store Besværligheder og Ulemper, naar Retten til fri Overfart misbrugtes, og derfor be
stemte Kongen 1516, at Bymændene kun havde Pligt til at overføre de rejsende, som
ved Brev kunde godtgøre deres Ret dertil. Alligevel var det stadig en tung Byrde for
Byen, hvad man bedst kan se af, at det 1524 fastsattes, at Borgerne i Helsingør i 8 Aar
skulde slippe for Byskat og anden kongelig Tynge mod at føre Kongens Folk over-Sundet,
„som sædvanligt haver været“.
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Men trods alle Ulemper, voksede Helsingør og udviklede sig, takket være Sundtolden
og de Rigdomme, som den bragte til Byen.
Alligevel var det 16 Aarhundrede paa mange Maader vanskeligt for Byen, Ulykker
af forskellig Art ramte den og søgte at kue den, men den forstod at overvinde dem og
stadig vinde fremad. Saaledes hører vi om en Ildebrand i Aaret 1500, der lagde en Del
af Byen øde. En Snes Aar senere rettedes der et alvorligt Slag mod Helsingør, ikke af
Uvilje mod denne Stad, men af andre Grunde, idet Chr. II bestemte, at Indkrævning af
Øresundstolden skulde forlægges fra Helsingør til København, og omtrent samtidig gjorde
Lybækkerne Indfald (Bartholomæi Aften 23/s 1522) i Byen, Borgerne flygtede, og snart
stod deres Hjem i Flammer. Der kan vist ingen Tvivl være om, at store Dele af det
middelalderlige Helsingør hin Ulykkesnat blev lagt øde, og den før saa blomstrende By
laa hærget hen, da Lybækkerne drog bort. Krogen havde de derimod ikke dristet sig
til at storme. Men efter denne Nedgang fulgte atter en Opgang. Fr. I bestemte, at

Et gammelt Bindingsværkshus i Helsingør.

Øresundstolden skulde føres tilbage til Helsingør, ja slog det nogle Aar senere yderligere fast
ved at give Løfte om, at Tolden skulde blive der „til evig Tid“, og det medførte naturligvis,
at Handel og Omsætning steg. Alt syntes at tyde paa, at Indbyggerne satte deres fulde
Kraft ind paa at bringe Byen paa Fode. Og det lykkedes tildels, skønt de følgende Aar
paa mange Maader blev svære for Helsingør. I Grevens Fejde krævede Grev Christoffer
af Oldenburg af Helsingør — som af de andre Byer paa Sjælland —, at den skulde
slutte sig til ham og dermed til den fangne Chr. II, og efter nogen Betænkningstid gik
Byen ind derpaa. Ogsaa Krogen kom i Grevens Magt, men da han for at sikre sig Lybækkernes Støtte havde tilsagt dem Herredømmet over Helsingør og Helsingborg og
Halvdelen af Øresundstolden, blev Byens Borgere Vidne til, at de rykkede ind paa Bor
gen. Her sad nu altsaa de, der godt en halv Snes Aar tidligere havde hærget og plyndret
Byen, og det er ikke til at undres over, om det har bidraget til, at Borgerne slog om,
og det næste Aar (1535) finder vi Helsingør i Chr. III’ Magt, medens Lybækkerne stadig
holdt sig paa Krogen. Men efter en hæftig Kamp kapitulerede Fjenden, og Slottet var
paany under den danske Krone. 1536 rasede der en voldsom Pest i Byen, og dette
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gentog sig flere Gange senere i Aarhundredet, 1563, 1564, 1575 og 1580, da efter Sigende
1200 Mennesker skal være bleven bortrevet. Men trods alt gik Helsingør fremad, og
dertil bidrog ogsaa den Omstændighed, at det gamle Krogen Slot afløstes af Kronborg,
der ikke blot var Fæstning, men hyppig brugtes som Kongebolig, hvad der naturligvis
bragte Liv — men ogsaa visse Vanskeligheder — med sig. Endvidere tiltog Sundtolden
paa Grund af den stadig øgede Trafik, og adskillige Fremmede — deriblandt flere for
muende Folk — slog sig ned i Helsingør.
At der ogsaa fra Kongemagtens Side ydedes Byen Støtte, kan bl. a. ses af, at Fr. II
1577 tilsagde Borgerne Frihed for Skat og al anden kongelig Tynge og Besværing i 20
Aar, men rigtignok stiller som Betingelse, at de skal „herberge vore Hofsinder og med'
havendes Folk og Heste, naar vi did komme“ og „føre os og vort Folk eller dem, som
med vort Pasbord did komme, frit over Færgestedet“.
Saaledes stod Helsingør ved Begyndelsen af det 17 Aarhundrede som en ret anselig
By, men snart kom der trange Tider. Som bekendt var de første 30 Aar af Chr. IV’
Regeringstid hans lykkeligste Aar, Landet trivedes og Byerne med det. Men saa kom
Krigene, og Helsingør kom ogsaa til at mærke dem. I Kejserkrigen (1625—29) øgedes
Byens Byrder, men den egentlige Trængselstid begyndte dog først 1637; fra dette Aar og
lige til 1660 maatte Helsingør aarlig udrede 800 Specieri Krigsudstyr, hvortil kom, at den
1644 maatte stille 40 Ryttere til Landets Forsvar, og 200 Ryttere forsynedes her med
Heste og andre Fornødenheder. Men alligevel vedblev Helsingør at anses for en af de
mere velstaaende Byer i Landet. Da saaledes den udvalgte Prins Christian 1647 for sit
Helbreds Skyld skulde drage til et Bad, anmodede Kongen Borgmester og Raad i Hel
singør om at tilstaa ham 4 gode Vognheste, da København havde tilstaaet ham 16. Da
Kongen døde Aaret efter, gav Rigshovmesteren Corfitz Ulfeldt Helsingør Ordre til at
sende 800 Tinfade og 800 Tintallerkener til Brug ved Begravelsen og ved den nye Konges
Kroning. Men saa kom Svenskekrigen og dermed nye og store Byrder for Byen. Det
er ikke her Stedet at skildre Begivenhederne i deres Rækkefølge, men det er jo tilstrækkelig
bekendt, at Landet led uhørt under Svenskernes Svøbe. Der er under de andre Byer
skildret, hvorledes der stilledes saadanne Krav til Borger og Bonde, at det mærkedes i
mere end 100 Aar derefter, og heller ikke Helsingør gik Ram forbi. Under Omtalen af
Kronborg er der nævnt dette Slots Indtagelse af Svenskerne, og under Belejringen af
Fæstningen led den østlige Del af Byen meget, adskillige Huse gik op i Flammer, og de
svenske Tropper plyndrede, hvad der var at faa. Da Landet i Maj 1660 atter fik Fred,
laa Byen tilbage i en ynkelig Tilstand; de fjendtlige Soldater havde røvet Størstedelen
af det, den danske Krones egne Lejesvende havde ladet dens Borgere beholde. Og snart
efter kom nye Byrder til. Saaledes maatte Helsingør i 1666 stille 30 Baadsmænd, og i
Krigen med Sverige (1675—79) maatte den endog udrede 44 Baadsmænd, forsynede med
Klæder og med en Medicinkiste, eller for hver Baadsmand, som fattedes i dette Tal, 16
Rdl. Det var derfor nødvendigt, at man kom Byen til Hjælp, og 1685 fritoges Borgerne
for Grundskat i 5 Aar, og senere i 10 Aar, til Aar 1700. Det var vel ogsaa for at støtte
Borgernes Bestræbelse for at hæve deres By, at det 1682 bestemtes, at Helsingør for
Fremtiden maatte drive Handel paa fremmede Lande, og nogle Aar efter (1691) fik man
et længe næret Ønske i Helsingør opfyldt, idet Pladsen for en afbrændt Gaard midt i
Byen blev omdannet til Torv. Af megen Betydning har det sikkert været, at de Skaaninger, som ikke vilde træde i undersaatligt Forhold til Sverige, og som derfor foretrak at
slaa sig ned i Helsingør eller en anden dansk Købstad, 1679 fik Skattefrihed i 20 Aar,
og ikke saa faa gjorde Brug af det for Helsingørs Vedkommende. Men trods Kongens
Bestræbelser for at hjælpe denne — som andre Byer —, havde den store Vanskeligheder
ved at klare sig. Følgerne af Krigen gjorde sig gældende, og store Byrder paalagdes,
saaledes med Indkvartering af Soldater. Hidtil havde der i Helsingør ligget 872 Mand,
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Et Hus fra det 17 Aarhundrede.

men dette Tal nedsattes 1691 til 600 Mand; da de imidlertid skulde have Husly, Lys og
Varme paa Byens Bekostning, medførte det en Udgift paa 4—5000 Rdl. aarlig.
Havde det 17 Aarhundrede — hvad der fremgaar af det foregaaende — været tungt
og trykkende for Helsingør, er det langtfra, at Tilstanden i Størsteparten af det 18 Aar
hundrede ændredes til det bedre. Den nordiske Krig bragte store Besværligheder med
sig i Form af Troppetransporter og Indkvarteringer, og samtidig bragtes Farsoten, Pesten,
til Helsingør, vistnok ved et Skib fra Danzig, og krævede ikke mindre end 1800 Menne
skers Liv eller henimod V3 af alle Indbyggerne i Byen. Og denne Tilbagegang holdt sig
gennem mange Aar. Der findes fra 1735 en Indberetning om Byens Tilstand, som giver
mange Oplysninger, men derigennem faar man Indtrykket af, at Helsingør var en „Smaakaarsby uden Drift og Fremadstræben“. Medens Indbyggerantallet før 1625 antagelig har
været nær ved 10.000, var det 100 Aar efter (1726) 3870, og Byen naaede endnu længere
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ned, saa at den først 1770 paany vandt op til 3300v medens Landets største Provinsby,
Odense, samtidig talte 5200, Aalborg 4180, og Aarhus som den tredie største By i Dan
mark havde 3474 Indbyggere. I 1704 ejede Byen ikke noget Skib til at fare med paa
Udlandet og kun 12 Fartøjer til indenlandsk Fart, fra 1 til 8 Læsters Drægtighed, og i
den Relation, som indgaves 1735, siges, at Helsingør har sin Næring af nogen Avling og
Handel med Bønderne i Kronborg og Hørsholm Amter og ved de Indtægter, nogle af
dens Borgere kan have af Soldaterne og af de i Sundet kommende udenlandske Skippere.
Der tales ikke om Byens egen Skibsfart, med Undtagelse af 8 smaa Jagter paa 2—4 Læ
ster, der tilhører Færgelavet og henter Korn fra København, Holbæk og Odsherred. I
Aaret 1751 var Byens faste aarlige Indtægter 100 Rdl. Kur. (160 Rdl. R. M.), medens
Udgifterne var 803 Rdl. Men i disse Forhold skete en Ændring henimod Aarhundredets
Slutning. Tiden efter 1792 var, som bekendt, en meget heldig Tid for Danmarks Handel,
og det kom ogsaa Helsingør til Gode, hvad der bevirkede, at Skatterne gik langt lettere
ind, skønt der blev paalagt ikke saa lidt mere, end der krævedes til de løbende Udgifter.
Men der var megen gammel Gæld at afbetale, og dertil brugtes Overskudet. I 1799 var
Byens Indtægter 9—10.000 Rdl. Kur., medens Udgifterne kun beløb sig til 5 — 600 Rdl.
Byen tog saaledes til i Velstand, og mange fremmede, navnlig engelske, Handelshuse op
rettede Kontorer her. Sejladsen gennem Sundet tiltog ogsaa og bragte Omsætning og
Indtægter med sig. Det var den florisante Handels Periode. Men atter kom der Ned
gangstider. 1 Aarene 1807—14 holdt al Søhandel saa godt som op, og Byen blev saa
fattig som nogensinde. I 1770 passerede 7756 Skibe gennem Sundet, i 1802 endogsaa
12.164. men i 1808 kun 121 (!). Men ogsaa disse trange Tider fik en Ende; først i 1820erne
gik det atter fremad, og fik Helsingør end et Knæk ved Sundtoldens Ophør (1857), blev
ogsaa dette overvundet, og i vore Dage er det en af Landets større Købstæder, en driftig
og foretagsom By, der ligger ved Indsejlingen til Sundet og — sammen med Kronborg —
byder de fremmede Velkommen til disse Egne i vort Land.

Peder Christensen, Borgmester
f. 8 Juni 1874 paa Skaade Mark ved Aarhus, S. af Gaardejer Christen Rasmussen.
Skolegang i Skaade Skole, Tjenestedreng i Aarhus fra Konfirmationen og samtidig
i Mekanikerlære fra 1890—92, udlært paa Helsingørs Skibsværft som Maskinbygger
1892—96, og arbejdet ved Faget til 1906, tog Maskinpasserprøven 1899, Forretnings
fører for Arbejdernes Fællesorganisation og Arbejdernes kooperative Virksomheder
i Helsingør 1906—19 og samtidig Medarbejder ved Social-Demokraten 1906—15,
Værkstedstillidsmand og Medlem af Smedeforbundets Afdelingsbestyrelse 1900, Af
delingskasserer 1903—06, Afdelingsformand og Medlem af Smedeforbundets Repræ
sentantskab, 1906—13, Medlem af De samvirkende Fagforbunds Repræsentantskab
1909-13, valgt Medlem af Socialdemokratisk Hovedbestyrelse 1908—20, og det kooperative Fællesforbunds
Repræsentant i Forretningsudvalget 1922—25, Formand for de sammensluttede Fælles- og Andelsbagerier i
Danmark og disses Fællesindkøb fra Oprettelsen 1914—19, Formand for det kooperative Fællesforbund i Dan
mark fra dets Oprettelse 1922—25 og fortsat Medlem af Forretningsudvalget, Fællesforbundets Repræsentant i
Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark fra dets Oprettelse 1923, Medlem af Helsingør
Byraad fra 1906 og af Købstadsforeningens Repræsentantskab fra. 1909, Byraadets Repræsentant i Helsingør
Havneraad og i Bestyrelsen for Helsingør—Hornbæk—Gillelejebanen fra 1913, (Baneselskabets Formand fra
1917), Formand for Foreningen af købstadskommunale Elektricitetsværker og disses Olieindkøb fra 1921 og
Næstformand i Bestyrelsen for „Danske Elektricitetsværkers Forening“ fra dens Oprettelse 1923, Medlem af
Bestyrelsen for Købstadkommunernes Laaneforening fra 1925, Købstadforeningens Repræsentant i Biblioteksraadet fra dets Oprettettelse ved Biblioteksloven af 1920, Helsingør Byraads Repræsentant i Bestyrelsen for
Søfartsmuseet paa Kronborg fra 1924 og i Indenrigsministeriets Kronborgudvalg af 1925, Formand for For
eningen „Norden“s Helsingør Afdeling og Medlem af „Norden“s Repræsentantskab fra 1926, Folketingsmand
for Helsingørkredsen 19i8—20, Landstingsmand 1930.

128

Medlemmer af Helsingør Byraad er: Portør V. Berthelsen, Redaktør Georg DoFru Johanne Andersen, Husejer L. S. Hansen, Former Carl Chr. Holm,
Lærer Chr. Møller Hou, Forretningsbestyrer Ole Larsen-Jensen, Værftschef E. V.
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sen, Fru Hedvig Lindberg, Maskinarbejder C. V. Nielsen, Murer Søren Pedersen,
Snedker Jens Chr. Petersen, Journalist S. Rasmussen, Konsul Rasmus Rasmussen og
Redaktør J. M. Welsch.
natzky,

Havns Historie gennem Tiderne er som en broget Billedbog, der, ligesom
de skiftende Tider, skifter Farver og Billeder, alt efter de Forhold, der maatte være.
Saaledes fremruller dens Historie ikke alene glade og sollyse Billeder, men i Perioder
ogsaa triste og sørgmodige Minder fra Byens Historie. Ingen Steder i vort Land finder
vi Bebyggelse, hvor Havet og Havnen har betydet saa meget for By og Rige som her
ved Helsingør. Dette er ikke blot i enkelte Perioder, men Aarhundrede efter Aarhunelsingør
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Interiør fra Helsingørs Havn før Banens Anlæggelse.

drede. Vi tænker ikke alene paa de Tider, da Guldfloden strømmede ind ved Øreundstolden, men ogsaa paa de Tider, der kom efter denne Tolds Ophævelse, og ved enkelte
Aarhundreders Særpræg, der manende fortæller os om rige Dage og om fattige Tider,
om Trængsel og atter igen om Fremgang. Ingen eller intet har saa megen Andel i Hav
nens første Anlæggelse som Øresundstolden; men om denne vil vi berette i et andet Af
snit og her kortelig holde os til selve Byen og Havnen.
I længst forsvundne Dage var der naturligvis ikke Tale om Havn eller Havneanlæg
i den Forstand, som vi nu mener med saadant. Datidens Ingeniørkunst stod ikke saa højt,
saa den magtede at løse saadanne Opgaver, som vore Dages stensatte Bolværker og ud
dybede Bassiner; nej man klarede sig paa ganske simpel Maade; brugte saaledes de af
Naturen fremskaffede mindre Vige eller Bugter som Havn og Indsejling, stundom kunde
man ved disse af Naturen frembragte Havne se mindre Bolværker eller Stenkister. Hyp
pigst var vel nok Stenkisterne med Bolværksbroerne. Ret ofte finder vi disse Stenkister
benævnt som „Brokister“. En saadan Kiste lavede man ved at sænke et Skib og fylde
det med Sten, eller man sammentømrede store Kasser af svære Bjælker og skød disse
ud til Stedet; der fyldte man dem med Sten, til de sank; saa førte man en Bro ud
til den færdigfyldte Kiste, og Værket var færdigt. Vi kan i denne Forbindelse nævne,
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at det var paa en saadan Bro, Helsingørs Borgere stod og saa Kong Chr. Il, Bondens
Frigører, Adelens Fjende, blive ført forbi paa Vejen til Fængslet i Sønderborg. En af
Kong Chr. II’ argeste Fjender, Historieskriveren, Præsten Reimar Kok, var Dagen forud
kommet til Helsingør, og han beskriver denne Lejlighed siaaledes:
.. .. „da nu Flaaden ankom, og det rygtedes i Helsingør, løb enhver til Stranden,
og da de blev var, i hvilket Skib Kong Chr. var, stod Borgerne og deres Fruer grædende
som Børn og vred deres Hænder, saa det maatte forbarme een, og beklagede at der
vederfores ham Uret og Vold. Jeg har hørt det med mine egne Øren og set det med
mine Øjne. Havde han været deres allesammens Fader, kunde de ikke have klaget mere.
Jegtakker min Gud, atjeg overkom en Baad og for til Skibs, da jeg ikke længer kunde
udstaa al den Græden og Hændervriden“........
1 Aaret 1536 hører vi første Gang en Havn omtale, nemlig den, hvori Peder Skram
laa
i det Herrens Aar 1536, og derfra beskød Kronborg. Dette var dog kun en lille
Havn, der laa ved Krogen Slot. I Slutningen af 1570 omtales der en anden Havn, under
Navnet „Slotshavnen“, men mon ikke dette er den i Aaret 1578 anlagte lille Slotshavn,
som Kong Fr. II lod anlægge. Han erhvervede i nævnte Aar hele det Areal, der strakte
sig fra Byen og ud til Kronborg, og efter hvad der er overleveret os, lod han her anlægge
en Have samt en Havn. Mulig er det Rester af denne, der den Dag i Dag ses ude ved
Kronborgs ydre Voldgrave. Føromtalte Have og Havn skal have ligget paa de Steder,
hvor nu Skibsværftet og dettes Havn ligger.
Om et andet Havneanlæg fortæller Historien, at dette fandtes ved de omfattende
Opmaalinger, der foretoges i Aaret 1760, idet man stødte paa forskelligt Egetømmer og
paa Stenkister. Om dette Anlæg hersker der delte Meninger, nogle mener, at det er
Rester af Kong Chr. IV’ Anlæg, andre at det er af endnu ældre Dato, og at det er blevet
ødelagt af Hanseaterne. Hvilken af disse Teorier, der er rigtigst, skal vi lade være usagt.
Kong Chr. IV lader i Aaret 1616—17 udarbejde Planer til en Havn for Helsingør.
Han havde en egen Forkærlighed for denne Stad, og den Tanke at Øresundstolden kunde
betale dette Anlæg af en Havn. Men hvorledes dette Havneanlæg var, og hvornaar det
var færdigt, derom meldes ikke synderligt. Ifølge senere Beretninger fra Byens Raad, ser
det ud som om dette Anlæg, der, hvad forskellige Beretninger melder, har været ret
kostbart, ikke er synderligt bevændt. Det er ganske vist ca. 25 Aar senere, at disse Be
retninger foreligger, men man maatte dog tro, at der var lidt af det af Kong Chr. IV
anlagte Havneanlæg tilbage. — Planer over dette Anlæg haves ikke, saa man kan ikke
se hvilket Omfang det
har haft, eller dets
forskellige Dele, Moler
eller Broer, men af
overleverede Beretnin
ger fremgaar det, at
der tænktes bygget 2
Linier eller Moler af
Pæleværk og Kiste
værk. Senere omtales,
at der bag den nyop
førte Bymur skal ind
rettes et Kystbatteri.
Det vil føre for vidt
her at skildre alle de
forskellige Sendinger
Fyrskibe i Helsingør Havn.
m. m., der kom til
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Byen til Brug for dette
Havneanlæg, men saa
sent som i Aaret 1629
er der leveret Tømmer
til dette, og ustandselig
fremkommer der nye
Afgifter til Havnens
Udbedring og til dens
Udvidelser. Ved Kon
gens Død syntes det,
som om hele Arbejdet
er standset, og vi hø
rer derefter ikke mere
til det. — Vi er nu
naaet op til Aarene
Omkring 1750, Og ifølge
Ældre Parti af Havnen,
gamle Papirer og Skrif
ters Oplysninger havde Byen paa dette Tidspunkt endnu ikke nogen ordentlig Havn.
Som man ved var Byen omgærdet af Bymure, der strakte sig helt ned til Vandet, og
indenfor disse Mure havde da de forskellige Skibsprovianteringsforretninger samt andre
Handlende, og ikke at forglemme Told- og Øresundstoldvæsenet samt Helsingørs Magistrat,
anlagt Skibsbroer af den Beskaffenhed, som allerede tidligere omtalt. Det var imidlertid
ikke helt farefrit at anløbe disse Skibsbroer eller Bolværker. Af disse Bolværker var
ifølge Beretning fra Aaret 1762 — Skibs- eller Toldbro Bolværket det ældste og vigtigste,
efter dette og tæt op til det laa Vejerbodens Bolværk. Dette var anlagt i Aaret 1670,
men der førtes stadig Klage over, at dette var saa tilgrundet, at ikke engang almindelige
Baade kunde anløbe det. I Aarene fra 1740—60 havde en Del af de større Grundejere
ved Stranden ladet opsætte private Bolværker. Disse var dels af Sten dels af Pæle, der
var nedrammede. Af saadanne Anlæg fandtes i Aaret 1762 ialt 9 paa den nordlige Side af
Toldbroen og 7 paa den søndre Side. Det var med en udsøgt Nidkærhed, at Magistraten
nøje overvaagede at ikke nogen af disse private Bolværker naaede længere ud i Søen
end Toldbroen. Saaledes kendes fra den Tid en Trætte mellem Købmand Engelbrecht
Holm og Magistraten. Købmanden havde anlagt et Bolværk i Havnen, der var ca. 25 Al.
langt og ca. 16 Al.
bredt, og dette havde
han lagt tæt op til
Vejerbodens Bolværk.
Trætten stod paa i
over 2 Aar og endte
med, at Magistraten
sejrede, og Købmanden
maatte finde sig i, at
man tog Bolværket
op og rykkede det
tilbage. — Knapt 2
Aar efter i Aaret 1764
begynder man at for
berede det længe paa
tænkte'og i lange Tider
Helsingør Havnemole.
omdiskuterede Anlæg
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af en Havn paa den
nordre Side af Told
broen, idet denne
Bro forlænges med
ca. 200 Fod og i
en saadan Retning
at Skibe, der dog
ikke maatte stikke
dybere end 8 Fod,
nu med nogenlunde
Sikkerhed
kunde
ligge her indenfor.
I Løbet af Som
meren 1766 bliver
omtalte Bro færdig
og overleveres til
Ældre Parti af Havnemolen.
Byen af Captainløitnant Bille, der havde haft Inspektion med Bygningen af denne. Den var 186 Fod lang
og ca. 30 Fod bred med en Arm paa ca. 150 Fod lang og ca. 20 Fod bred, som løb i
Retning af Øst-Nordøst og dannede en Vinkel ind mod Land. Paa Armens ydre Side
var 3 større triangulære Udbygninger og derimellem 3 mindre til at bryde Søen og Isen.
Vi skal her samtidig bemærke, at Magistraten ved Modtagelsen ikke holdt sig tilbage, men
fremsatte, som det syntes, sine berettigede Klager, over at ingen af Byens egen Styre var
blevet spurgt til Raads ved Anlæggelsen af denne nye Havn og, som det senere hedder,
tvivlede den ikke om, at dette Anlæg i saa Fald vilde være blevet mere tilfredstillende.
Den 21 December 1767 overleverede samme Bille en ny anlagt ca. 136 Fod lang Mole eller
Arm, og denne laa mod Nord og gik fra Bolværket ud mod føromtalte faste Bros (Moles)
ydre Arm, saaledes at der blev et ca. 50 Fod bredt Indløb til Havnen. Samtidig var der
opført et Bolværk langs den indre Side af Havnen. De Grundejere, der havde Altaner
eller Udbygninger mod Søen, blev beordret til at borttage disse. Dette Forlangende førte
til en langvarig Retssag, som dog endte med Magistratens Sejr. Det var jo imidlertid ikke
nok, at Bolværket var rejst, der maatte ogsaa skaffes Fyld til det, og det blev derfor be
falet, at alle skulde lade alt Grus og Fejeskarn bringe derhen. Skildvagten ved Byporten
havde Ordre til at paase, at ingen udførte saadant Fyld af Byen. Da nu dette Bolværk
var opfyldt, blev det brolagt, og der blev da opsat et Stakitværk af passende Højde mellem
det nye Bolværk og de tilgrænsende private Ejendomme, for at hindre Toldsvig.
Den nye Havn og dens nye Omgivelser var da færdige og overleverede til Magistraten,
omend den i Sammenligning med, hvad Byen før havde af Havn, var en ubetinget Vinding
for Byen, hvilket alle var enige om, men lige saa enige var alle ogsaa om, at den des
uagtet langt fra var, hvad den burde være. Dels var den alt for lille for By og Sted som
Helsingør, og hertil kom, at den jo, som før omtalt, havde en meget ringe Dybde. Hel
singør Borgerne havde tiltænkt sig noget ganske andet, idet de havde haabet at faa en
saadan Havn, der kunde indgaa som en Stabelplads eller Oplagsplads mellem Østersøen
og Nordsøen. Ja Helsingørborgerne var gaaet endnu videre i deres Fremtidsdrømme angaaende Havnen, idet man havde tænkt, at denne skulde være som en Station for en
Galejflaade. Man opgav ikke dette Haab; mere end en Gang henvendte man sig til Stift
amtmanden med Planer og Tegninger, og bogstavelig talt er der siden da stadig ført For
handlinger om Helsingør og dens Havn. Saa langt som til vore Dage er dette Problem
jo endnu ikke løst, idet Havnen, saaledes som den nu er, sikkert er alt for lille; thi vi
maa erindre, at vi jo har overlevet den Tid, da Sejlskibene og de mindre Fartøjer var
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de betydende. — Ifølge en Beretning fra Aaret 1771, udstedt den 23 August af Helsingør
Magistrat til Regeringen i Henhold til de Planer, man havde med Hensyn til at fremme
Fiskeri og Søfart, ser vi, at man her i Helsingør havde følgende Baade i Eje, saaledes
8 Fartøjer og 15 Mellemjoller eller store Færgebaade samt 96 store Robaade..........Den
nye Havn var i fuldkommen god Stand, kun var det ønskeligt, at den var dybere og større.
Reden var god med Hensyn til Størrelse og Ankerplads. Ved Fiskeriet regnede man med,
at ca. 170 Mænd og Tjenestekarle var beskæftiget, samt at deres Baade maatte antages at
være 80 i Tallet, dels større, dels mindre. Men Navigationsskole fandtes der ikke. For
uden de her nævnte Baadeejere var der jo Færgelavet, der talte ikke saa faa Baade, idet
det paa de Tider var et ret anseligt Lav. Hertil kommer nogle Aar senere Lodserne med
deres Baade, saa alt i alt var der et dagligt travlt Liv i Helsingør Havn. Stadig ankom
der nye Skibe, som skulde fortolde, eller de skulde proviantere, saa man kan tænke sig
den stadige faren frem og tilbage. Lodserne havde paa de Tider nok at gøre, men herom
beretter vi i dette Lavs Afsnit. Ligeledes var der mange Færgemænd, der besørgede
Farten over Sundet, men om dette Lav skriver vi under De Danske Statsbaners Historie.
Det vil føre for vidt her at dvæle ved alle de forskellige Forslag, der i det kommende
Aarhundrede blev fremsat, dels er det ret vidtløftige Forhandlinger, der er foregaaet, uden
at nogen af dem blev realiserede. Vi naar da op til Aarene omkring 1820, da der atter
fremsættes nye Planer om Udvidelse af Havnen. Dette Arbejde paabegyndtes i Aaret
1824 og varede til Aaret 1828. Havnen var da udvidet til ca. 51.000 U Al., og dens
Dybde forandret til ca. 16 Fod. Den nyudvidede Havn kunde rumme ca. 50 Skibe for
uden ca. 30 mindre Baade. Naar man havde foretaget denne Udvidelse, var det tildels
af Hensyn til, at de mange Søens Folk kunde faa et sikkert Sted at søge ind, naar de
barske og haarde Efteraarsstorme begyndte at
tage fat. Mangen Sømand har maattet ofre
Livet i disse haarde Storme og det tilmed lige
udenfor Byen. Da dette var en af Grundene
til Havnens Forbedring, blev det en Sag af
Statsinteresse, og følgelig bidrog Staten hertil
ved at yde 70.000 Kr., hvilket skete i Aaret
1824, og samtidig overgik Havnen til Staten
og har siden da været i dens Eje.
Atter i Aaret 1838 bliver Havnen udvidet.
Denne Gang ved at man forlænger den søndre
Mole med ca. 60 Alen og samtidig uddyber
Havnen til ca. 18 Fod. Saaledes gjordes Ind
sejlingen lettere, og større Skibe kunde nu løbe
ind i Havnen. Hertil kom, at selve Skibsfarten
tiltog ret betydeligt i de følgende Aar. Det
var tidligere saaledes, at Havnen i Isvintre ikke
nær formaaede at tage de mange Skibe, som
kom for at søge Ly. Det berettes saaledes, fra
Aarene omkring 1850, at adskillige Skibe af
forskellige Nationaliteter maatte drage skuffede
bort og lade sig overlade til Søen og de Farer,
som den udsatte dem for i saadanne Isvintre
med Storme.
Vi er nu naaet helt op til Aarene omkring
1850, og i disse opstaar atter Tanken om en
Storhavn ved Helsingør. Der blev saaledes
Inderreden i Helsingør Havn.
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fremsat Planer om en Storhavn Nord for Byen, her vilde man indrette en mægtig Havn,
der, som tidligere fremført, skulde være Stabelplads for Øster og Nordsøen. Havnen
skulde ligge Nord for Kronborg og var projekteret til at koste ca. 6 Millioner Rdl. Men
ak, det gik med denne, som med lignende Planer, de blev kun til paa Papiret og aldrig
til Virkelighed. Man lod, om vi saa maa sige, andre drage Nytte deraf, og saaledes op
voksede Helsingborg paa den anden Side af Sundet, og det gamle Helsingør, med sin i
Aaret 1861—63 udvidede Havn, forblev paa det gamle Sted, men Havnen var nu udvidet
til ca. 100.000 □ Al.
Vi har nu kortelig fulgt Havnens forskellige Stadier gennem Tiderne og vil nu vende
os til Havnen saaledes, som den nu fremtræder for Beskueren.

Det nye Havneanlæg fra 1860.

Helsingør Havn, som vi ser den i Dag, fremviser et helt andet Billede, end Havnen
i Øresundstolden og Sejlskibenes Tid. Alligevel er Helsingør Havn, ogsaa i vore Dage,
en Seværdighed, mere maaske end nogen anden dansk Havn. Det kommer af, at der her
rører sig et pulserende Liv, koncentreret paa et saa ringe Omraade, og fordi Livet her
er af saa forskellig Art. Man hører uafbrudt Livet, der rører sig, paa Helsingørs Jern
skibsværk og Maskinbyggeri, der optager en Halvø og den nordlige Del af Havnen. Her
smelder Nittehamrerne og her durer Kranerne, ligesom Skibe kommer og gaar, saaledes
at Billedet ved dets Kajer stadig forandres. Statsbanernes Færger, der besørger den in
ternationale Trafik, stryger ind og ud af Havnen, med korte Mellemrum, og de afgiver
og modtager en Strøm af Rejsende, der taler fremmede Tungemaal. Til samme Tider an
kommer fyldte Tog med Rejsende til Statsbanestationen, der ligger ved Havnens sydvest
lige Ende, og endelig har Hornbækbanen Endestation langs Siden af Statsbanestationen.
Dens Tog løber langs Havnens Bolværker og puster ind samtidig med Færgen og Stats
banetogene, saa det Liv, der rører sig her til visse Tider af Dagen, er ganske enestaaende
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og interessant, og det gøres endnu mere overvældende i Sommerhøjsæsonen, naar Øre
sundsselskabets Skibe ogsaa landsætter sine Skarer af Tilrejsende.
Der er nemlig det gode ved det, at Helsingør har noget at byde en Turiststrøm paa,
saa Folk bliver her i kortere eller længere Tid for at beundre de med Stjerner i „Baedecher“ betegnede Steder, saasom „Kronborg“, Hamlets Minde, „Skt. Marie Kloster“,
Museer og ikke at forglemme de mange gamle Huse og Stræder.
Se det var Livet ved Havnen, det er som et Pust fra den store Verden, men det mere
støjende og larmende Liv. Helsingør Havn byder dog ogsaa paa noget mere æstetisk og
sværmerisk, og dette var ogsaa Tilfældet i vore Bedste- og Olderforældres Tid. Man
tænke blot paa søndre Mole. Der kunde skrives en Roman om denne Mole, der byder
en saadan Afveksling og Skønhed. Den strækker sig fra Banegaardspladsen og ud til
Fyret paa Molehovedet. En stensat Skærm værner mod Bølgesprøjt og skarpe Vinde, og
det som gør, at Mængder af Mennesker elsker denne Mole, er det Sceneri, der udfolder
sig her.
Man har Sundet, den smalleste Del af Øresund, liggende for sig, og dette Sceneri
forandrer sig stadig, snart er det Søen selv, der er yndig smilende og spillende i de her
ligste Farvenuancer, snart bøs og truende, naar Storm og Graavejr sætter ind, medens
man selv gaar trygt bag den beskyttende Skærm. Dernæst er der Skibene, der haster
forbi eller stopper op, der gør, at Billedet stadig forandrer sig. Her er Skibe af enhver
Art, selv „Havets stolte Svaner“ de gamle store Sejlskibe ses her oftere end noget andet
Sted paa Kloden. Daglig kommer moderne Flyvemaskiner snurrende, saa paa den Maade
mødes ogsaa Fortid og Nutid i Sundet, som det gør det i selve Byen. Endelig har vi
Sverrig med Helsingborg By lige overfor, saa nær, at man næsten føler Livet røre sig
derovre. Det er en Baggrund i Billedet af enestaaende Kolorit, og alt tilsammen bevirker,
at man uvilkaarlig spørger sig selv: „Mon der findes noget skønnere Sceneri i den gan
ske Verden“.
Havnen, saaledes som den nu er, dækker et Areal paa ca. 6,6 ha. i Landomraade,
og selve Vandarealet er ca. 6,5 ha. Distancen Havnen rundt fra Søndre Mole til nordre
Molehoved er ca. 2 Km. Havnen ligger indeklemt mellem Kronborgs Volde, paa den ene
Side og Byen paa den anden. Ud mod Øresund findes de eneste Muligheder for Ud
videlse, men her er Dybden saa stor (25 Mtr.) atdet vil blive et meget bekosteligt Fore
tagende at gaa den Vej. Havnen har en tilpas Dybde nu, fra 6 til 8 Mtr. og en for
holdsvis meget lang Bolværkslængde ca. 1770 Mtr., hvoraf ca. 1170 Mtr. er forsynet med
Jernbanespor, men der er unægtelig mange fæle Kroge og Hjørner i Havnen, der gør det
besværligt at forhale rundt med Skibene, især naar det — efter Forholdene — er meget
store Skibe, som det drejer sig om, og det sker ikke sjældent at Havnen gæstes af
saadanne.
Der er altid stærkt Røre i Havnen, vel nok mere end i andre Havne af samme
Størrelse, hvilket fremkommer dels ved den livlige Trafik til og fra Skibsværftet, af Fær
gernes idelige Padlen ud og ind, og dels af de mange Smaaskibe, der paa Alfarvej møder
kontrære Vind eller Strømforhold, og som nu, da de næsten alle er udstyrede med Mo
torer, hellere vil ty i Havn, fremfor at kaste Anker paa Reden eller i Nivaabugten, saa
ledes som Skibene gjorde i gamle Dage. Endelig gæstes Havnen af mange Regeringsskibe
og om Sommeren af talrige Lystfartøjer.
Ser man paa den officielle Statistik for Trafikken paa Helsingør Havn for Aaret 1929,
vil man bemærke, at Tallene viser, at Havnen har været besøgt af 741 Skibe med en
Netto Register Tonnage paa 82,758 Tons (Uddrag fra Dansk Havneblad for April 1930).
For andre Havne giver en saadan officiel Statistik maaske nok det rigtige Billede, men
for Helsingør Havn gør den det ikke, og det kommer formentlig af de mange afgiftsfri
Skibe, der anløber denne Havn.
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Her er de Tal som Helsingør Havns Skibsjournal viser for samme Aar, nemlig 1366
Skibe med 219,158 Netto Register Tons. Disse Tal viser noget andet, og saa tæller Fær
gen og alle Lystfartøjerne m. fl. Skibe naturligvis ikke med.
Som før omtalt ejes Havnen af Staten, og den styres af Helsingør Havneraad, der
bestaar af 5 Medlemmer, som i Aaret 1930 er: Havneingeniør K. Lindhard, der er be
skikket Formand, for 6 Aar ad Gangen, Konsul N. F. Bodelsen og Kaptajn E. O. Møller,
der begge er beskikkede af Ministeriet for offentlige Arbejder, og Byens Borgmester og
Redaktør J. M. Welsch, der er Kommunens Repræsentanter. Havnens Tjenestemænd
bestaar af: 1 Havnemester, 1 Havneassistent og 2 Havnebetjente.
Det var lidt Poesi om Helsinør Havn i det Herrens Aar 1930, og det viser sig at
denne endnu har Betydning, selvom Sundtoldens tvungne Guldflod ikke rinder mere. Al
ligevel er der dog mange Danske saavel som Udlændinge, der erlægger Byen og dens
Havn deres frivillige Tribut.
Vi har nu i skiftende Billeder gaaet Helsingør Havns Historie igennem, Aarhundrede
efter Aarhundrede, og vil jo ikke nægte, at en Havn naturligvis ogsaa har sine praktiske
Sider, og om disse kan der siges for Helsingørs Vedkommende, at dens Havn er i god
Gænge, den formaar endnu at opfylde de Krav, der stilles til den. Men hvorlænge? ja
det beror paa Udviklingen.
Fyret paa Kronborg er fra 1772, idet der i dette Aar opsattes det første Fyr her.
Omtrent 100 Aar senere, nemlig i 1878 moderniseres dette, saaledes at det blev et Blink
fyr. I 1901 indstalleredes der Sirener samt Signalstation. I 1925 indrettedes Fyret med
elektrisk Drift. I dette findes tillige Telegrafstation, der ledes af Fyrmesteren. Fyret sor
terer nu under Marineministeriet, men indtil 1921 var Overopsynet af dette underlagt
Kasernekommandanten. Fyret er nu underlagt en Fyrmester, der har 1 Assistent, 1 Fyr
passer samt en Reservemedhjælper.

Knud Mogens Lindhard, Distriktsingeniør
f. 23 November 1883 i Rudkøbing, S. af Vice-Vej- og Brolægningsinspektør 1 Kø
benhavn cand. polyt. Frederik Elias L. og Hustru Augusta Petrea f. Elberling, g.
1912 med Emma Lauritsen, D. af Førstelærer S. Lauritsen, Sønderho, Fanø. Cand.
polyt. 1907, aftjent Værnepligt ved 5 Ingeniørkompagni, ved Københavns Vej- og
Kloakanlæg fra 1907, ved Vandbygningsvæsenet fra 1908, 3 Maaneder i Agger paa
nordre Limfjordstange, 8 Aar i Esbjerg, 1 Aar i Ringkøbing, 3 Aar i Agger, 2 Aar
i Lemvig, og endelig 1922 i Helsingør som Distriktsingeniør og som Formand for
Helsingør Havneraad.

Hans Marius Andersen,
Havnemester, Kaptajn

August Valdemar Arildsø,
Fyrmester

f. 10 November 1877 i Faa
borg, S. a f Murermester J.
A. og Hustru Maren f. Ras
mussen, g. 1906 med J. A.
D. Poulsen. Navigationssko
len i Svendborg 1900, Eks
amen 1 og 2 Grad 1900, an
sat i Danmarks Selskab som
Aspirant og Styrmand, Re
serveløjtnant 1902, Styrmand
1903, ansat ved D. S. B. 1903,
Reserveskibsfører fra 1919 —
27, siden 1927 Havnemester i Helsingør. Tildelt fransk
Æresmedaille.

f. 9 Januar 1878 i København,
S. af Grosserer Aug. V. Ras
mussen og Hustru Anna B.
f. Malmros. Styrmands-Eksamen 1899, Reserveløjtnant
1903, konstitueret Fyrassi
stent ved Skallinge Fyr 1905,
Assistent samme Sted 1906,
Assistent ved Christiansø Fyr
1906, Assistent ved Trekro
ner Fyr 1908, Assistent ved
Middelgrunden 1912, Fyr
mester paa Anholt 1916, siden 1921 Fyrmester ved
Kronborg Fyr.
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Lars Peder Johannes Nielsen,

Carl August Bruun Rasmussen,

Havneassistent

Fyrassistent
f. 10 September 1867 i Ker
teminde, S. af Arbejdsmand
Niels Frederiksen og Hustru
Karoline f. Hansdatter, g.
1892 med Jensine Valentine
Ernst. Sejlet siden 1899 med
danske og udenlandske Skibe,
gennemgaaet Sømandsskolen,
ansat ved Vandbygningsvæ
senet 1903,
Havnebetjent
1911, Havneassistent 1922 i
Helsingør.

f. 2 Juni 1884 i København, S. af Vognmand L. R. og
Hustru Karen f. Thygesen, g. 1910 med Anna Chr.
Hansen. Maskinmester-Eksamen 1907, sejlet som 1
og 2 Mester fra 1907—1922, Fyrassistent paa Hanst
holm Fyr fra 1922—28, Kjelds Nord Fyr 1928, siden
1928 Fyrassistent paa Kronborg.

A/S. HELSINGØRS JERNSKIBSVÆRFT OG MASKINBYGGERI har igennem
snart Halvthundrede Aar givet ikke alene Byen men ogsaa Havnen og dens Omgivelser,
sine egne Billeder, nemlig det pulserende og travle Liv dernede paa Værftet, med de
tusinde, saa hastigt efter hinanden følgende Hammerslag, der lige som enkelte Fanfarer
lyder ud over Havnen, med de snurrende Kraner og det stadige Liv, der er her paa
Værftet, fra tidlig Morgen til Eftermiddagens sene Timer. Vi har før maattet nævne
Værftet i Forbindelse med Institutioner af Betydning for Helsingør By. Staar vi en Stund
stille, lige ved Middagstid, og venter, saa hører vi pludselig Værftets Fløjte pibe, og i
samme Nu begynder et Mylder af Mennesker at vise sig, alle stræbende henimod Værftets
Udgange, et sælsomt Skue i den gamle Øresundstolds By, det varer ikke mange Minutter
dette Skue, thi hver enkelt Arbejder har travlt, han skal hjem til Middag, men det myl
drende Liv, der varer saa kort, er ogsaa en væsentlig Del af Byens Billeder, hvilket man
jo snart maa sande, naar man hører, at det drejer sig om ca. 1700 Mennesker, der passerer.
Knapt en Time efter begynder det samme Liv at røre sig igen, men denne Gang ved
Tilbagekomsten virker det ikke slet saa imponerende, thi nu kommer Mændene i smaa

Ældre Billede af Skibsværftet.
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Klynger, eller enkelt
vis. Middagen er slut,
Livet, Hammersla
gene tager atter fat,
og atter lyder Fan
faren ud over Hav
nen, hen mod det
stolte Kronborg, ind
over Byen, og Bil
ledet er, som det
tager sig bedst ud,
lig en Myretue. Men
ogsaa naar Værftet
ligger stille og naar
de mange Mennesker
er spredt over Byen
og Fritimerne nydes
Udsigt over Skibsværftet.
og udnyttes, har
Værftet sine egne smukke Billeder. Særligt ved Aftenstide, ved Tusmørkets Fremkomst,
naar Maanen staar højt og giver de store Kraner, de ejendommeligste Skygger og Silhu
etter. I Sandhed et Fantasiens Rige, og dog midt i Virkeligheden.
Helsingør mistede ved Sundtoldens Ophævelse sin hidtidige Betydning som Handelsby.
Der søgtes paa forskellige Maader at ophjælpe Byen, og blandt disse Bestræbelser var,
som fortalt under Havnens Historie, de i Aarene 1860—63 foretagne Udvidelser af denne.
Staten havde jo allerede i Aaret 1824 overtaget Havnen.
Samtidig med Havneudvidelsen i Aarene 1860—63 blev der af et privat Interessent
skab anlagt en Ophalerbedding samt et mindre Værksted til Reparationssted for Smaaskibe,
men faa Aar herefter er vi inde i en opgaaende Periode for Skibsfarten, idet Overgangen
fra Sejlskibe til dampdrevne Jernskibe tog sin Begyndelse og vel nok naaede sin Højde
i Slutningen af 1870. Dette gav Anledning til forskellige Planer om Anlæggelsen af et
større Jernskibsværft ved Helsingør Havn. Disse Planer blev imidlertid ikke til noget før
i Aaret 1882, da Skibsreder M. C. Holm stiftede et Aktieselskab med en Kapital paa
1,6 Mill. Kr., til Ud
nyttelse af en af
Indenrigsministeriet
udstedt Koncession,
og den 1 Marts 1882
traadte Selskabet i
Virksomhed under
Navnet Aktieselska
bet Helsingørs Jern
skibsværft og Ma
skinbyggeri.
Det Værft der
anlagdes bestod af 3
Byggebedinger, 1
Tørdok samt Værk
stedsbygninger
for
Skibsbyggeri,
Ma
skinfabrik,
Støberi

138

m. m. alt udstyret med Datidens bedste Værktøjsmaskiner og andre Hjælpemidler. Der
kommer dog snart efter ret vanskelige Tider og Forhold, men ogsaa disse overvindes ved
energisk Arbejde, og omkring 1892 syntes det, som om den ret svære Periode er ovre.
I Aaret 1896 kunde man da foretage en Udvidelse af Værftet, og i samme Aar overtages
føromtalte Ophalerbedding og en ny, større Dok bygges, saaledes at Værftet ved dette
Aars Slutning raadede over 3 Tørsætningsmidler og betydelig forbedrede Maskiner.
Tiderne fra Værftets Grundlæggelse og til vore Dage, er jo i væsentlig Grad under
kastet forbavsende Forbedringer og Udviklinger, hvad Tekniken angaar, hvilket har med
ført, at Værftet stadig har maattet foretage Nyanskaffelser og Ændringer i Fabrikations
metoden, men trods de moderne Værktøjsmaskiner, der jo i mangt og meget erstatter
den menneskelige Arbejdskraft, har Værftet i stadig stigende Grad forøget sin Arbejder
stab. Det kan i denne Forbindelse have Interesse at se den Udvikling i Tal, trods det
at Tal jo altid virker noget tørre, som er sket angaaende Værftets Arbejderstab. Saaledes
var Antallet af ansatte Arbejdere ved Værftet i 1887, 231, ti Aar herefter 1013, i Aaret
1912 er det 937, men faa Aar efter er det atter oppe over de 1000, i Aaret 1930 paa
sin hidtil største Højde, idet der beskæftiges 1700 Arbejdere og 130 Funktionærer.
Naar Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri nu i vore Dage staar som et Værft
med en saa betydelig Kapacitet, som Tilfældet er, skyldes dette navnlig de senere Aars
tekniske Forbedringer og Nyanskaffelser i Værftets forskellige Afdelinger for Skibsbygning,
Maskin- og Kedelfabrikation, Brobygnings- og Jernkonstruktionsværkstederne etc.
Værftet har i Aarenes Løb, gentagne Gange, medvirket ved Opførelsen af gode og
sunde Boliger for dets Arbejdere. Det har saaledes senest i Aarene 1920—21 i Forbin
delse med Kommunen ladet opføre et Kompleks med 60 Lejligheder til en Byggesum af
ca. 1 Million Kroner. I denne Forbindelse kan samtidig nævnes, at Værftet har opført
en moderne Økonomibygning med rummelige Spiselokaler samt Vaske- og Omklædnings
rum til Arbejdernes Afbenyttelse.
Værftet har ligeledes gennem Aarene ydet Helsingør Tekniske Skole Bidrag.
Værftets Aktiekapital er nu paa 4,2 Millioner Kroner.
Det har gennem Aarene været ledet af følgende Personer: Vilh. Dyhr fra 1882—87,
af Stifteren Skibsreder M. C. Holm fra 1887—92, af S. V. C. Bindesbøll fra 1892—1913,
af J. Lundgaard fra 1913—20, af Chr. Andersen fra 1920—25 og siden da af nuværende
Direktør H. P. Christensen.
Det vil føre for vidt her at beskrive de mange Bygninger, Værftet gennem Aarene
har leveret, men enkelte vil vi dog nævne, saaledes Dampfærgen „Danmark“ paa GedserWarnemünde Ruten, Dieselmotorfærgen „Korsør" i Storebæltfarten, „Parkeston“, „Jylland“
og „Esbjerg“ der sejler paa Ruten Esbjerg—Harwich samt „C. F. Tietgen“ paa Ruten Kø
benhavn—Aarhus, Tank—Dieselmotorskibet „Britta“ og en Række Eksport og Passager
dampere til Sveabolaget i Stockholm. Foruden til Værftets egne Nybygninger har det
leveret talrige andre Maskin og Kedelanlæg, Oliebeholdere, 2 Brooverbygninger til Byen
Kowno i Lithauen samt adskillige andre Bro- og Jernkonstruktionsarbejder.

HELSINGØR LODSERI. Vi har i de to forrige Afsnit beskrevet Livet ved Havnen,
saaledes som det rørte sig i længst forsvundne Dage, og saaledes som det udfolder sig
nu i vore Dage. Som anført udførtes Lodstjenesten af Helsingør Færgelav, der for blot
150 Aar siden var et ikke ubetydeligt Lav, som havde stor Betydning og Indflydelse paa
hele Havnen. Dette Lav besørgede jo al Forbindelse og Transport over Sundet, og som
anført Lodstjenesten. At dette Lav ikke helt har handlet, som det burde med Hensyn til
Lodsning af saavel indenlandske som udenlandske Skibe, fremgaar af den Redegørelse,
der af Admiralitetet og Commissariats Collegiet Ober-Direktion over Lots-Væsenet indsendes

139

til Hs. Majst. Kong Kristian VII. Denne Redegø
relse foraarsager, at Kongen lader Helsingør Lodseri
oprette og udsteder det kgl. Privilegium den 10
September 1778, der er saalydende:
♦♦ „Vøres Bbmiralitets* og Commissariats-Gollegiø,
bvem vi ©ber-Direktionen over ILøts-Væseuet i begge
Døre IRiøev, Danmark øø ißorge allernaabigst bave an=
fortrøet, „at Ibelsingør tfærgclav" bar labet sig betale
ligesom be af be Seiglenbe bave kunbet betinge sig,
bvorveb bet ofte bar bænbet sig, baabe at ben angivne
Xots ikke bar besibbet Ik^nbigbeb øg JSrfarenbeb nøk
anlangenbe Strømmens OLøb øg Grunbenes Jßeskaffenbcb,
saa øg at be tfarenbe bar maattet betale større Uots1bv?re enb billigen burbe: saa baver Vi før alle ber af
saavel Vore jEegne kiære øg tros ‘Ulnbersaatter søm
jfremmebe ftøbenbe ‘Ullejligbeber at forekomme samt før
Scillatsens øg Ibanbelens bestø større Sikkerbeb øg
Visbeb at beforbre, lab et tilstrækkeligt Bntall af Vore
inbføbte Søefolk ubi tvenbe Bar oplære øg øve i at kienbe jfabrvanbet imellem Ifculben og Dragør
Gønbe, bets Grunbe, Strømmens Xøb, Gvær- og Xangmærkerne til alle bc ubliggenbc UotsZUSærker og Vragere, ©g som Vores Bbmiralitetog Gømmissariats-Gollegiø nu for Os allerunberbanigst bave anbraget: Bf bcmelte Søefolk af Vores
©ber=Xots Os ^Elskelige Commanbeur Gapitain
Xous er ejaminerebe og prøvebe øg befunbne at besibbe saaban Ikgnbigbeb og ©velse, at bc mcb ben
fulbkomne Visbeb og Sikkerbeb kan betros at lotse
saavel Orløg som Goffarbie Skibe overalt imellem
Ikullen og Dragør. Saa bave vi allernaabigst funbet
for gobt, til ißcgocens ^forfremmelse og Sikkerbeb
samt Soe^ffabrtcns og Ibanbelens JSetørbring at
beskikke et orbenlig Xotseri ubi Vores Ifciøbstab
Ibelsingør, som skal bære ißavnet at Ibelsingøers
priviligerebe ILøts-Sclskab" ..

Saaledes oprettedes Helsingør Lodseri, men
Chr. VIP Vaaben.
vel nok ikke uden flere Sammenstød med det
gamle Færgelav, men Lodserne, der paa den Tid talte 30 faste og 10 Reservelodser, for
stod at hævde sig og deres priviligerede Stilling. Betegnende for den Tid er, at det var
Lodserne, Fiskerne og
Færgemændene, der
var de dominerende
i Byen, bortset fra de
enkelte større Han
delshuse og Skibs
provianteringsforret
ninger, der fandtes i
Købstaden. Disse tre
Fag dannede en hel
Del af Byens Borgere,
og med deres Lav
prægede de ofte Byen,
dels ved Fester, dels
ved Godgørenhed og
andre gode Formaal
Lodsbaaden gaar ud.
til Byens Fattige.
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