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FORORD

Når den røde hane galede betød det ulykke og ødelæggelse for den enkelte borger, men i høj 
grad også for det omgivende samfund. Historien om Helsingør Brandvæsen, også før dette 
væsen kom til at hedde sådan for nøjagtig 100 år siden, er historien om, hvad den enkelte 
borger og fællesskabet gjorde for at undgå, at den røde hane galede, og når den røde hane 
alligevel stak sit hæslige fjæs op gennem tagrygningen, hvad man så gjorde.

Når den røde hane galede er også historien om, hvorledes tamburerne med tromme og 
råben gennem byens gader buldrede budskabet om brand til borgerne, alt imedens tårnvæg
teren i St. Olai kirke ved hjælp af en rød fane om dagen, og en lygte efter solnedgang, signa
lerede retningen af brandstedet, og brandens omfang ved at klemte med stormklokken. Med 
"de nye tider" kom også telefonen, der revolutionerede brandalarmeringssystemet, der med 
vor tids teknologi fremstår oldnordisk, akkurat som man om føje år muligvis også vil beteg
ne vor tids alarmsystem.

Når den røde hane galede er det også historien om, hvorledes man gennem tiden har or
ganiseret sig i bekæmpelsen af ildløs. Oprindelig måtte borgerne stå last og brast ved ildsvå
de. Rent praktisk organiserede man sig med et udvalg af tjenesteduelige mænd samlet i et 
brandkorps, der var inddelt i forskellige tjenestegrene. Udskrivningen til byens brandkorps 
ved session ophørte med etableringen af Helsingør Brandvæsen om end med et intermezzo 
under Anden Verdenskrig. Helsingør Brand- og Redningsberedskab, som er et resultat af sam
menlægningen af Helsingør Brandvæsen og Helsingør Civilforsvar i 1994, er en kommunal 
institution omfattende et halvt hundrede deltidsansatte brandmænd, eller godt og vel det 
samme som da, Helsingør Brandvæsen blev oprettet for 100 år siden!

Når den røde hane galede er det også historien om de redskaber man gennem tiden har haft 
til rådighed. Eller med andre ord udviklingen fra læderspand og håndbetjent pumpe over damp
og motorsprøjter til højteknologisk udstyr. Samtidig beskriver udviklingen en stadig større 
know how i ildsbekæmpelse, hvilket blandt andet afspejler sig i forbruget af vand ved brand
slukning. Engang var det alene et spørgsmål om tilstrækkelig meget vand, idag er det mere 
et spørgsmål om effektiv brandslukning ved brug af så lidt vand som muligt.

Når den røde hane galede er det også historien om brandmandens evindelige kamp mod 
ildløs. En alvorlig og ofte nådesløs kamp, der vel kan koste liv og førlighed selv for den er
farne brandmand. Uddannelse og øvelse er derfor en væsentlig del af brandmandens hverdag, 
hvor hver dag er historieskabende og dermed historie, der er en dramatisk historie uden en
de.

Den røde hane har altid galet, og vil i al fremtid gale. Brandvæsenets historie i Helsingør 
er derfor ikke gjort med dette skrift, men blot et kapitel til en dramatisk historie uden ende.

Der skal i denne forbindelse rettes en dybtfølt tak til tidens mange brandmænd. Ingen 
nævnt er ingen glemt, men foruden deres indsats ville vor kommune have set meget ander
ledes ud.

Og uden velvillig økonomisk støtte fra en række sponsorer ville historien ikke være ble
vet kendt uden for brandmændenes kreds.

Per Tærsbøl Ole K. Andersen
Borgmester, Formand for Beredskabschef
Beredskabskommissionen 
i Helsingør
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NÅR DEN RØDE HANE GALEDE!
Helsingør Brandvæsen 1898-1998

DEN LILLE BY S 
RAABENDE VAGT

Ved siden af "den store vagt" op
træder allerede fra 1500-årene en 
særlig nattevagt, eller som den 
benævntes, "den lille byens raa- 
bende vagt". Den afløses senere 
af vægterkorpset. Fra omkring 
1700 har man tillige en særlig 
tårnvægter, der fra St. Olai kir
ketårn skulle give agt på mulige 
ildebrande. Var der observeret 
brand et sted, blev en rød fane 
hængt ud af en glug i den ret
ning, hvor der var ildløs. Var det 
mørkt erstattedes fanen med en 
rød lygte. Tårnvægteren klem
tede derefter med stormklokken 
for at meddele brandens styrke 
og art. Byens øvrige vægtere slog 
yderligere alarm ved, at de peb i 
deres fløjter og råbte brand sam
tidig med, at tamburerne buld
rede brandsignalet gennem ga
derne på deres trommer. Alle 
indbyggere var pligtige til at 
tjenstgøre i brandkorpset, når 
"den røde hane galede over by".

BRANDBEREDSKABET 
I ÆLDRE TID

Foranstaltninger mod ildsvåde 
kan spores tilbage til midten af 
det 16. århundrede. 1. juli 1565 

blev det "tilsvaret og alvorlig be
falet, at hver mand her i Hel
singør skal have udsat en tønde 
vand for sin gadedør, så det er 
udsat inden i morgen under de
res 30 mark at forbryde". Et 
påbud, der ofte gentages. I juni 
1608 indskærpes det borgerne at 
holde deres ildsteder i god agt og 
holde vand i tønder og baljer for 
deres døre "paa det, - det Gud 
forbyde, nogen nød eller fare af 
ildebrand opkom, at (de) for
medelst sådan forsyn næst Guds 
hjælp det udi tide kunne fore
komme". Pligtige var husejerne 
også til at have en brandlygte, 
der skulle tændes og hænges ud 
på gaden, når den "røde hane ga
lede" efter solnedgang. Som 
husejer skulle man endvidere rå
de over brandhager eller "brand
tyve" og brandstiger. Dette krav 
omfattede tillige de offentlige 
ejendomme. Således hængte der 
3 brandstiger på rådhuset, 1 på 
den nu nedrevne østre længe af 
det gamle "fattighus ud mod Jo
hannes Kirkegaard" og 1 på kir
kegården vest for klosteret på 
muren ind mod præstens have. 
Det nævnes ofte, at byen lader 
gøre læderspande til brug ved il
debrande, således blev der i 1588 
købt 12 og i 1589 31 læderspan
de "byen til bedste, når behov 
gøres".
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Uniform ved Hel
singørs Brand- 
korps. Efter farve
lagt kobber tryk. 
Helsingør Kom
munes Museer.

Udover vandkarrene med 
vand, der skulle stå ved hvert 
hus, var adgangen til vand i for
bindelse med ildløs baseret på 
byens mange brønde såvel pri
vate som offentlige, der ikke al
tid var synderlig bevendte. Her
til var kapacitet, tilstand og 
adgangsforhold ofte temmelig 
tvivlsom. Det hænder således, at 
en borger får lov at indhegne en 
forfalden gadebrønd, men dog 
kun på den betingelse, at der 
skal være fri adgang til den i "il- 
debrandstilfælde". Mere tilfor
ladelige var troligt vandpostene. 
Så tidligt som i 1576 råder man 
over de såkaldte springposte, 
som forsynedes med vand fra 
dammene syd for byen. Vand til 
brandslukning fik man tillige en 
tid fra en særlig branddam tæt 
udenfor byen ved Langebjerg, 
som "når den udskæres, løber 
langs ad gaden". Pumper omta
les allerede på Christian IV's tid. 
I 1636 findes der en sådan i by
skriverens residens, og i 1670 
blev dennes hjerte flyet "med en 
ny klap med læder". En sprøjte 
er i hvert fald i brug i byen 
1640'rne, og i 1693 købes en ny 
sprøjte i København for 170-80 
rdl. I den anledning tillægges 
borgernes almindelige skat "et 
lille kvantum til sprøyten". 1738 
udsendtes en særlig forordning 
om en "lygte- og sprøjteskat" i 
Helsingør. Skatten pålignes ef
ter brandtaksationen i 1736.

HONNETTE
AMBITIONER

Brandmandskabet rekrutteredes 

oprindelig fra borgerkompagni
erne, og synes tidligt at have 
dannet et særligt brandkorps, 
som endog i anseelse synes at 
have overgået borgerkompagni
ernes. I 1743 "ere ober-officerer- 
ne ved brandkompagniet af de 
allerunderdanigste tanker, at de 
kunne være beføjet at gå med 
gallonerede hatte". Dette bevil
ges dem, og da der rejstes tvivl 
med hensyn til en kaptajn, re
solverede Stiftsamtmanden, at 
"da Monsr. Hansen, i den tid han 
var kaptajn i brandkompagniet, 
har comporteret sig som en ære
kær kaptajn egner og anstår, - 
kan ham ikke formenes at gå 
med galloneret hat". Først 4 år 
senere opnåede borgerkompag
niernes officerer den eftertragte
de tilladelse til at gå med gallo
nerede hatte, men de måtte kun 
benytte denne prydelse, når 
kompagniet var under gevær, 
hvorimod det var bevilget brand
kompagniets officerer "bestan
dig at gå med gallonerede hatte".

MED LIDT LYKKE OG 
HELD

Det har trolig været meget småt, 
hvad man med den tids sluk
ningsredskaber har formået at 
stille op mod en ildebrand. Hav
de ilden først fået ordentligt fat 
i et hus, kunne brandfolkene 
sjældent gøre meget andet end at 
pøse vand over bålet og iøvrigt 
forsøge at begrænse ildens vide
re fremfærd. Til at hjælpe sig 
med dette havde man derfor et 
specielt nedbrydningskorps, der 
i sagens natur mest omfattede 
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bygningshåndværkere. Ned
brydningskorpsets indsats kun
ne være altafgørende, tæt bebyg
get som byen var med bindings
værkshuse, der ofte var simple, 
lerklinede og med stråtag. Sidst
nævnte blev imidlertid tidligt 
forbudt; men hvor lidet forbudet 
hjalp viser de alt for hyppige gen
tagelser. I 1582 måtte man gribe 
til det middel at sende alle dra
gerne ud for at afrive halmtage
ne. Det var et anstrengende ar
bejde, så byen belønnede dem 
derfor med en tønde Rostokker
øl. Først i begyndelsen af 1700- 
årene forsvinder de sidste 
stråtækte huse i selve Helsingør 
by. En hyppig brandårsag var 
skorstene, og de havde derfor by
styrets særlige bevågenhed. I 
1599 udnævnes således nogle 
borgere af hver fjerding til at be
sigtige ildstederne, og i 1652 ind
stævnes de borgere, som ikke 
havde "ladet deres skidne skor
stene feje" eller "ladet forfærdi
ge deres ulovlige skorstene, ba
gerovne og esser". Herefter faldt 
hammeren, idet "alle ulovlige 
ildsteder byen til fare skal straks 
slås neder i grund, eftersom de 
lovlig til tinge ere advarede".

Selvom det måske kun har 
været forsvindende lidt, hvad 
datidens slukningsredskaber 
formåede mod ildsvåde, har 
Helsingør desuagtet ikke siden 
1522 været udsat for ildsvåde, 
hvor store dele af byen er blevet 
lagt i aske. Dette skyldes nu 
næppe de skiftende tiders brand
beredskab alene, snarere lidt 
lykke og held eller om man vil 
forsynet.

NÅR DEN RØDE HANE 
GALEDE

Når "den røde hane stak sit 
hæslige fjæs frem" mødte de ud
meldte borgere ved vandsteder
ne med deres forspændte arbejds
vogne, som i 1840'rne gradvist er
stattes med vandsluffer, alt
imedens mandskabet til brand
sprøjternes betjening samledes 
ved de respektive sprøjter. Når 
der var mødt tilstrækkelig man
ge afgik de til brandstedet, træk
kende sprøjterne efter sig. På 
brandstedet blev sprøjterne for
synet med vand fra vandkører
nes arbejdsvogne og sluffer, der 
herefter gik i fast rutefart mel
lem sprøjterne og vandstederne. 
Formentlig har sprøjterne allere
de været påfyldt vand, når de rul
ledes ud fra Sprøjtehuset, som 
byen i 1838 havde ladet indrette 
i ejendommen St. Annagade 45. 
I alle tilfælde etableredes i 1840 
i tilknytning til Sprøjtehuset en 
brønd med opstander og redska
ber.

"HELSINGØRS BYES 
SPRØITEHUUS"

Det vides ikke nøjagtig, hvor by
en har haft dets brandmateriel 
opbevaret, inden ejendommen 
St. Annagade 45 i 1838 erhver
vedes og indrettedes til "Hel
singørs Byes Sprøitehuus". En 
købmand Hvidt lod huset opføre 
i 1778. Det oprindelig 7 fags bin
dingsværkshus i 1 etage blev 
allerede i 1780'erne forhøjet med 
1 etage indrettet til sædeloft, 
mens underetagen fortsat var
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Den gamle brand
station i St. Anna- 
gade 45 (1838- 
1940). Herom skri
ver Politiken i forb. 
med hotelbranden 
i 1938: “Helsingør 
Brandstation ligger 
i den smalle St. 
Anna Gade lige 
ved hjørnet af den 
stærkt befærdede 
vej ud mod Kron
borg. Det er en 
gammel, antikve
ret bygning, og bag 
dens rødmalede la
deporte gemmer 
sig i et snævert lo
kale, brandvæse
nets to sprøjter, ud
rykningsvognen, 
den store stige og 
alt det øvrige ma
teriel. Når brand
folkene skal gøre 
klar til udrykning 
må de kante sig 
forbi hinanden in
de i de snævre lo
kaliteter, hvor der 
knapt er plads til 
at røre sig, endsige 
til at røre sig hur
tigt. At det under 
sådanne omstæn
digheder må tage 
ekstra tid at få det 
kørende materiel 
ud, siger sig selv... 
hvor oldnordisk 
forholdene på 
brandstationen er... 
vil man måske al
lerbedst forstå, når 
man hører, at reg
lementet påbyder 
den første brand
mand at knuse en 
bestemt rude i byg
ningen, så han kan 
stikke hånden ind 
og trække den 
træklinke fra, som 
holder portene luk
ket”.
Helsingør Kom
munes Museer.

indrettet til vognskur, lo og la
de. Det er formentlig først i for
bindelse med indretningen til 
sprøjtehus, at underetagen ud
styres med de 3 porte, som fort
sat karakteriserer huset.

HELSINGØRS 
BRANDCORPS

I en indberetning fra kommissi
onen, der var blevet nedsat til at 
granske, "hvor stort et Persona
le der til det Helsingoers Brand- 
Corps måtte udfordres " bliver 
det fastslået "At den l.st Afde
ling ved det saaledes organisere
de Helsingørske borgerlige Ar
tillerie skal vedblive de Forret
ninger, som hidentil have paalagt 
Borgermilicen ved Ildebrand, 
Opløb.... , omendskjønt den til
lige varetager Artillerie- 
tjænnestens Pligter". Brandkorp
set fortsatte med andre ord efter 
1803 med at være en særlig de

ling eller kompagni inden for 
borgervæbningen. Den borgerli
ge værnepligt kunne tidens 
mænd aftjene i såvel det borger
lige artillerikorps som i brand
korpset. Der var et skel i rekrut
teringen. Mens artillerikorpset 
fortrinsvis rekrutteredes inden
for de højere samfundslag, ud
gjorde håndværkssvende og ar
be jdsfolk hovedparten af brand
korpsets indrullerede, og det 
blev derfor regnet for værende 
mindre "fint". Brandkorpset var 
dog ligeså velforsynet med offi
cerer af alle grader som artille
rikorpset. Mens dette blev op
hævet i 1869, fortsatte brand
korpset under navnet Helsin
gørs Brandcorps frem til 1898, 
hvor "Interimistisk Excerceer- 
Reglement for Helsingørs 
Brandcorps" fra 1869 blev over
flødigt tilligemed de to tjeneste
reglementer, man havde ladet 
udarbejde i 1874 for henholdsvis 
"Helsingørs Brandcorps's Linie" 
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og "Helsingørs Brandcorps's Re
serve og Forstærkning". Brand
beredskabet, der fik betegnelsen 
"Helsingør Brandvæsen", fik 
ved denne lejlighed et tiltrængt 
løft ved bedre og mere udstyr, li
gesom en større del af mandska
bet blev fastansat.

VEL LIVLIGT MED 
BRANDE

Det gik i følge redaktør Marti
nus Galschiøt til tider i 1840'rne 
og 1850'erne lidt livligt til med 
ildebrande i byen. Således var 
der ni gange ildløs i løbet af fem
ten måneder i 1856-57. "Men 
det var aldrig store brande, og 
kun, naar en mølle brændte, var 
der noget rigtigt at se paa", erin
drer Martinus Galschiøt. 
"Navnlig blev det spændende, 
naar ilden naade hatten og 
brændte stoppebommen over, at 
se, om vingerne gik rundt, hvad 
de som oftest gjorde, mens 
træværket i dem kom i glød og 
flammer; mod en mørk himmel 
tog det sig storartet ud". I tiåret 
fra 1848 til 1857 blev der imid
lertid kun slået brandalarm 15 
gange, men af disse 15 gange var 
de 10 også, hvad man vil kalde 
storbrande. Det følgende tiår 
steg antallet af brande til 22, 
hvoraf de 13 kunne karakterise
res som storbrande, deriblandt 
"Øresundsforeningen"s store 
prægtige bygning på hjørnet af 
Hestemøllestræde og den da
værende Sofiegade. "En brand, 
der fik sin betydning for byens 
udseende, var den, der marts 
1864 la den store brænderi- og 

købmandsgaard, som fyldte den 
nordre del af Akseltorvet, i aske. 
Den hade i sin tid tilhørt den ri
ge brændevinsbrænder Olsen og 
efter ham brændevinsbrænder 
Kragholm. 1864 ejedes den af 
brændevinsbrænder Pedersen, 
der hade giftet sig med Krag- 
holms enke. Det var en rigtig 
gammel provinskøbmandsgaard 
med brænderi og købmandshan
del, med stor gaardsplads til bøn
dervogne, med hestestald og 
kostald og lader og lofter mellem 
hverandre, en gaard lige til at 
brænde helt ned, naar der først 
kom ild i den. Det gjorde den da 
ogsaa. Og da den laa i ruiner, 
genoptog kommunalbestyrelsen 
planen fra 50'erne om at udvide 
torvet med dens grund, hvad tor
vet nok kunne trænge til. Den
gang hade man tænkt paa ogsaa 
at købe og nedrive den anden 
gamle købmandsgaard, der laa 
lige overfor i Kampergade, og saa 
opføre det ny raadhus paa dens 
grund; men det blev ikke til no
get".

ANSKAFFELSEN AF 
BRANDMATERIEL

"Comiteen for Lygte- og Sprøi- 
tevæsenet" tog vare på det loka
le brandvæsens forhold indtil 
1851, hvor udvalget kom til at 
hedde "Komiteen for Brand-, 
Lygte- og Vægtervæsenet". Det 
var samtidig med, at "Helsing
ørs Borgerrepræsentanter" bli
ver til "Helsingørs Communal- 
bestyrelse". Sidstnævnte køber 
stort ind af brandmateriel i 
1860. Således beslutter man sig

Aftryk af Helsing
ørs Brandkorps' 
segl 1747.
Original beroende 
hos Helsingør 
Brand- og Red
ningsberedskab.

Tegning efter Hel
singørs Brand- 
korps’ segl 1747.
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Instruks fra 1840 for “Straaleme- 
strerne, Assistenterne, Værkgesel- 
lerne, Brandsvendene og Tambou- 
rerne ved Helsingørs Brandcorps”. 
Helsingør Kommunes Museer.

for at anskaffe en "Lövener Pa
tent Brandsprøite Nr. VILa. 
"med 10 alen sugerør og vand
vogn" samt 25 alen metalnittet 
læderslange. Hertil besluttede 
kommunalbestyrelsen, at der til 
brug for byens øvrige sprøjter 
måtte anskaffes "50 Al. god Læ
derslange i 2 Længder med de 
fornødne Samlingsskruer samt 4 
Forskrueninger" samt at de ud
gifter brandkorpset havde haft i 
forbindelse med "Vandforsy
ningskorpsets og Reservekorp
sets Organisation saavelsom til 
Seildugs Slanger til vandpostene 
maae afholdes af Kæmnerkas- 

sen" og at der må anskaffes "nye 
Brandskilte med tilhørende Baand 
saavelsom nye Stamruller for 
Mandskabet ved Sprøiterne Nr. 
1, og 2 ". At anskaffelse og ved
ligeholdelse af brandmateriel 
stedse skulle ske på den mest 
økonomiske måde var et gen
nemgående træk i den holdning 
bystyret lagde for dagen over for 
brandvæsenet. Hvad enten det 
var anskaffelse af en presenning 
til en af sprøjterne, "en Buk og 
Trækketouge med Seler til 
Sprøiten Nr. 3", et nyt vandkar 
med slæde, et slukningsapparat 
kaldet "Dicks Extincteur" eller 
en hane, så vandbeholderen i 
Strandgade kunne forsynes med 
endnu en hane så to tønder kun
ne fyldes samtidigt, så blev sa
gen altid fulgt helt til dørs med 
stor omhu og akkuratesse. Man 
var på ingen måde ekstravagant. 
Brandredskaberne fik lov at tje
ne sig ud, inden noget nyt blev 
indkøbt. Det gamle og udrange
rede materiel blev behørigt søgt 
afhændet ved auktion.

BYENS FØRSTE 
BRANDHANE

Vandforsyningen i forbindelse 
med brandslukning var et øm- 
findligt problem, som først fandt 
sin løsning i 1860, hvor man 
fandt på at koble sig på Vand
kompagniets ledningsnet. Her
om siges det: "I Anledning af 
Justitsraad Crones Forslag, sig
tende til, ved Anbringelse af 
Brandhaner paa Vandrenderne 
paa Steengaden og Strandgaden, 
at kunne fylde Vandlæggerne 
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umiddelbart af Vandcompagni- 
ets Beholdninger, indrømmme- 
de Forsamlingen, at een Brand
hane foreløbigen maa anskaffes 
for Byens Regning, og udtalte 
Forsamlingen det ønske, at den
ne Brandhane maatte blive an
bragt paa Steengaden, hvor man 
forbeholdt sig nærmere at tage 
den i øjesyn og see den prøvet, 
forinden Beslutning toges om 
Anskaffelse af flere lignende 
Brandhaner". Dette skete samti
dig med moderniseringen af 
Vandcompagniets ledningsnet, 
hvor kommunen forbeholder sig 
ret til i forbindelse med omlæg
ningen af de gamle træledninger, 
der erstattes af jernrør, at an
bringe "indtil 36 Brandhaner i 
Byens Gader til Afbenyttelse un
der Ildsvaade". Medio 1873 er 
man nået til nummer 29.

Brandhanerne rundt om i by
en lettede i høj grad arbejdet for 
brandmandskabet, og gjorde 
brandslukningen langt mere ef
fektiv. Hidtil havde brandvæse
net i vid udstrækning været hen
vist til "byens offentlige poste", 
der ovenikøbet lod en hel del til
bage at ønske. Chefen for brand
korpset, justitsråd Crone måtte 
på et tidspunkt anmode om, at 
"de offentlige Poster Nr. 2, 3, 4 
og 5 maatte blive satte i tilbørlig 
Stand", hvilket også skete. "Co- 
miteen for de offentlige Vand
ledninger og Springvandsportio
ner" kviede sig imidlertid med 
hensyn til at gøre noget synder
ligt ved brandpumpe nummer 2, 
om hvilken man kunne oplyse, 
"at denne ved anstillet Under
søgelse ved første Pumpning har 
viist at have en Vandbeholdning 

af 3 1/2 Td. Vand og et Tilløb af 
1/2 Tønde hvert 5te Minut, og 
man troer, at man for dennes 
Pumpes Vedkommende maa 
kunde behjælpe sig hermed, da 
en større Vandbeholdning ikke 
vil kunde skaffes tilveie undta
gen ved en heel ny Brønd, hvil
ken betydelig Udgift man for
mener at kunne bespare, saa me
get mere, som en aldeles ny 
Brandpumpe for nylig er anbragt 
ved Havnen".

DEN GENSIDIGE HJÆLP 
VED ILDEBRAND

Det må givetvis have været no
get besværligt og taget en rum 
tid at få færget de helsingørske 
brandsprøjter over Sundet, såle
des som det indtraf under en 
storbrand i Helsingborg i 1740. 
Handlingen billiges senere af 
stiftsamtmanden, der foreslår, at 
brandsprøjterne fremover også 
sendes på landet ved ildebrand. 
En henstilling som øjensynlig 
stedse blev fulgt, om end det 
økonomiske aspekt ved assi
stancen undertiden kunne 
iblande bægeret lidt malurt. 
Hvem skulle således betale, når 
byens sprøjter eksempelvis be
skadiges ved en brandslukning 
som i tilfældet Kronborg Lade- 
gaard. Herom førtes en livlig 
korrespondance, hvor Helsingør 
Kommune ved kancelliresoluti
on kendes for uberettiget til at 
fordre godtgørelse af landdi
striktet, ikke alene i den aktuel
le sag, men generelt i forbindel
se med brandassistance. I 1865 
blev spørgsmålet om "Commu- 
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nens Forpligtelse til i Ilde- 
brandstilfælde at komme land
boerne til Hjælp" på ny rejst i 
kommunalbestyrelsen, hvorved 
det blev fastslået, at der mellem 
købstad og landkommune var en 
gensidig forpligtelse til yde 
hjælp indenfor en vis afstand.

For købstadens vedkommen
de var grænsen 2 mil fra byen. 
For landsognet var grænsen fast
sat til 1 mil fra det sted, hvor 
sprøjten opbevaredes og til 
brandstedet. Omgivet af den sto
re Tikøb landkommune, hvor 
man end ikke havde anskaffet en 
sprøjte som loven af 1861 fore
skrev det, forventede Helsingørs 
Kommunalbestyrelse ingen syn
derlig hjælp fra landkommunen. 
Det gensidige behov for bran
dassistance var i øvrigt beher
sket ganske som det økonomi
ske aspekt var det.

Set over en 10-årig periode 
havde brandassistancen gen
nemsnitligt belastet kæmner- 
kassen i Helsingør med 18 rd. 74 
sk. årligt eller 8 rd. 48 sk. 
såfremt beregningen kun omfat
ter de sidste 5 år.

OM BRANDKORPSET

Brandkorpset var en naturlig og 
væsentlig del af datidens byliv, 
således som det på glimrende vis 
er blevet skildret af Martinus 
Galschiøt i hans personlig skre
vet bog om "Helsingør omkring 
midten af forrige Aarhundrede". 
Bogen bygger klart nok på om
hyggelige kildestudier, fortrins
vis de trykte referater af "By
rådsforhandlinger", men tyde

ligvis også på en stor og eminent 
hukommelse. Således erindres 
det, at "Byen hade et andet bor
gerligt korps, nemlig brandkorp
set. Man kunne ogsaa aftjene sin 
borgerlige værnepligt i dette, og 
haandværkerne især foretrak 
som oftest det, fordi tjenesten 
syntes dem morsommere og 
mindre byrdefuld. Ingen haand- 
værkssvend kunne undslaa sig 
for at ansættes som brandsvend 
ved sprøjterne eller ved ned
brydningskorpset, og dragere og 
arbejdsmænd hørte ligeledes til 
korpset. Derved blev dette ikke 
saa "fint" som det artilleristi
ske, der rekrutteredes fra højere 
samfundslag; men det var lige 
saa velforsynet med officerer af 
alle grader lige til majoren. En 
oberst som korpschef maatte det 
derimod gi afkald paa, da byfo
geden (politimesteren) gerne var 
korpsets chef. Dette var ogsaa i 
anden henseende en grad under 
borgerartilleriet. Officererne var 
uden rang, mens deres køben
havnske kolleger nød æren end
og i den grad, at den køben
havnske brandmajor og vice- 
brandmajor stod i 5te kl. nr. 3, 
mens Københavns politimester 
stod i 5te kl. nr. 7. Da det bor
gerlige artilleris officerer range
rede med borger- og brandoffice
rerne i København, kunne de 
med rette se ned paa deres hels- 
ingørske brandkolleger, skønt 
brandkorpset dog i hof- og stats
kalenderen regnedes med til 
"Landetaten" og 1843 allernaa- 
digst hade faaet bevilget, at offi
cererne maatte anlægge regle
menterede epauletter og regle
menterede skærf, "felttegnet",
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Fra Helsingør By
museums udstil
ling vedr. Helsing
ør brandvæsen: 
Tromme, signal
horn, hue, sabel 
og dolk.
Foto: 
Carsten Møller.

ligesom det var blevet bestemt, 
at de i tjenesten maatte bære 
dolk i stedet for den reglemen
terede sabel, som de jo heller ik
ke hade megen brug for ved en 
ildebrand. Det var det, der faldt 
af til dem under den lille uni
formsomgangssyge, der grasse
rede i begyndelsen af 40'rne. 
Sjette Frederik hade interesseret 
sig for de militære uniformer,- nu 
under Christian VIII meldte ci
viletaterne sig med deres krav. 
Juridiske embedsmænd i Østjyl
land indgik 1842 i fællig med an
dragende om at faa epauletter, 
border paa kraven, kaarde og 
portepée samt guldstribe ned ad 
bukserne. De fik det. 1845 blev 
som uniform for toldembeds- 
mænd paabudt: mørkegrøn frak
ke med opstaaende krave, sorte

fløjlsopslag, staalgraa pantalons 
samt guldknapper og broderier 
efter klassen. Andre civiletater 
fik deres uniformer forskønne
de, og til de helsingørske brand
officerer faldt der som sagt 
ogsaa lidt af. Korpset bestod 
af værkgeseller, brandsvende, 
brandmestre, overbrandmestre, 
straalemestre og officerer fra se
kondløjtnanter opefter. Musi
ken besørgedes af to tamburer. 
Naar en overbrandmester avan
cerede til sekondløjtnant, maat
te han ikke anlægge armeens 
felttegn, forinden han hade be- 
staaet den for korpsets officerer 
anordnede eksamen. Uniform 
og titel spillede naturligvis den 
samme rolle for brandofficerer
ne som for borgerofficererne. 
"Ved du hvad," sa byfoged Wøl-
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Fra Helsingør Bymuseums udstil
ling vedr. Helsingør brandvæsen: 
råber, økse, læderbrandspand og 
sav.
Fot. Carsten Møller.

fert i Aalborg engang til byfoged 
Olrik i Helsingør,- "jeg har saagu 
sjælden truffet paa en nogenlun
de brugelig Mand til en saadan 
Stilling, uden at han tillige har 
været saapas forfængelig, at han 
har modtaget Stillingen for Tit
lens og Uniformens Skyld." 
Derfor satte utvivlsomt ogsaa 
den hæderlige rebslager Andre
sen, der i 1841 gik af som vice- 
brandmajor, megen pris paa, at 
han fik tilladelse til fremdeles at 
bære korpsets uniform og ar
meens felttegn, og de fleste af 
korpsets officerer lige til se
kondløjtnanterne saa gerne, at 
man i tiltale gav dem deres mi
litære titler, som de naturligvis 
beholdt ogsaa efter afgangen og 
korpsets omdannelse i 1874 lige 
til deres død; ja der er dem, der 
har bevaret titlen ogsaa efter, 
idet den staar prentet i gylden 
skrift paa deres gravsten. Ikke

blot officererne, men ogsaa "of- 
ficianterne" hade uniform eller 
mundering. Brandmestrene var i 
graa spidskjole med forskellig 
farvede rabatter, brandsvendene 
mødte i sorte kitler. Ogsaa de to 
tamburer var uniformerede, og 
saa fik de ekstra et par bukser 
hvert tredje aar, da trommen 
sled saa meget paa det klæd
ningsstykke. De skulle møde, 
saa snart brandraabet lød, og 
vandre rundt hver i sit kvarter og 
tromme folk vaagne, hvis de sov,- 
men de brugtes ogsaa som of- 
fenlige trommere, hvis andet 
skulle kundgøres for folket, et 
politipaabud, en meddelelse fra 
magistraten eller lign. Saa stil
lede brandtambur Kegel med 
trommen under maven paa 
første Stengadehjørne, den lange 
magre Kegel, hvis tynde arme al
tid stak et godt kvarter uden for 
trøjeærmet, og trommede folk 
sammen, hvorpaa det ham led
sagende kommunale ombud el
ler politibetjenten oplæste 
kundgørelsen, saa intet menne
ske kunne forstaa et ord deraf; 
med en kort kraftig hvirvel 
trommedes af, og ved næste ga
dehjørne gentoges forestillin
gen. Sandelig sled det paa buk
serne, for der var mange hjørner, 
og det gik ikke saa sjælden paa 
med disse kundgørelser. Kegel 
var en skikkelig medborger, 
men det var ikke blot hans buk
ser, der saa noget tætslidte ud i 
tjenesten, og gagen 7 rdl. 2 mrk. 
om aaret var jo ikke til vellev
ned. For saa vidt hade "værkge- 
sellerne", der i modsætning til 
brandsvendene hørte til "offici- 
anterne", det bedre. Ogsaa de fik
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Fra Helsingør Bymuseums udstil
ling vedr. Helsingør brandvæsen: 
Nedbrydnings korpsets banner, 
brandlygte, vandsluffe og i bag
grunden “borgervæbningen”. 
Fot. Carsten Møller.

7 rdl. 2 mrk. om aaret, men de 
fik deres arbejde ekstra betalt. 
Det var skomagere, der var vant 
til at arbejde i læder, for de skul
le sørge for, at brandslangerne 
var i orden, hvad de aldrig var. 
Der var i 1850 5 mestre og 3 
svende som faste "geseller" for
uden lige saa mange reservege- 
seller. Disse sidste var ikke fri 
for at ha lidt frimesterfornem- 
melser som en slags kommuna
le bestillingsmænd og søgte om 
tilladelse til at arbejde hjemme i 
stedet for at sidde paa mesters 
værksted, som reskrpt. af 
14.11.1838 paabød, men det vil
le hverken lavet eller borgerre
præsentationen gi sit minde til; 
saa det blev der ikke noget af.

Det var kun enkelte flinke 
haandværkssvende, der ved at 
indtræde i fast nummer i det 
borgerlige artillerikorps kunne 
faa frimesterbevilling; dog skul
le de forinden gøre mesterstyk
ke for lavet, selv om de ikke fik 
sæde i dette som mestre".

VED ILDLØS

"En rask lille ildløs i byen var al
tid en begivenhed", erindrer 
Martinus Galschiøt. "Den ind
traf i ni af ti tilfælde om natten, 
naar man laa i sin søde søvn. Saa 
vækkedes man pludselig af væg
terens skingrende piben og høje 
raab: Brand! Brand! mens hans 
træskos trampen genlød i gaden. 
Ud af sengen, op med vinduet; 
Vægter, hvor er ilden? Var det 
langt borte, i et andet kvarter af 
byen, tog man det med for
holdsvis ro, krøb i kassen igen og 
laa og lyttede efter brandklok
kens klemten i kirketaarnet (4 
slag), der ved sin hurtighed og 
hyppighed angav brandens styr
ke, indtil man faldt i søvn igen. 
Var det derimod i nærheden, saa 
maatte hele familien op. Der 
blev hængt brandlygte udenfor 
paa huset, for gadelygterne var 
slukkede, og det store rødmale- 
de brandkar, hvis der hørte et 
saadant til ejendommen og det 
ikke lækkede for meget, ellers 
vaskebaljer og tønder blev stillet 
op uden for port og gadedør og 
fyldtes med vand og holdtes 
fyldt, saalænge branden varede. 
Saa kom de rødmalede sluffer, 
lave slæder med en vandtønde 
paa, og med de ogsaa rødmalede
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Indrulleringsbevis 
fra Helsingør 
Brandkorps.
Helsingør Kom
munes Museer.

læderbrandspande hældtes van
det over i tønden - det meste 
spildtes gerne udenfor - alt 
imens hesten stod og ringlede 
med sin bjælde imellem de lan
ge slædestænger. Det gjaldt om 
at skynde sig, for den første sluf
fe, der bragte vand til brandste
det, fik en belønning af 2 rdl., og 
den næste 1 rdl., saa det blev en 
kapkørsel i første omgang; bag
efter tog man det med større ro. 
Fra sprøjtehuset i Sankt An- 
nægade (indrettet 1838), hvor 
brandfolkene stillede, blev 
sprøjterne trukket frem og hver 
af sit mandskab kørt afsted i løb 
under raab og halløj og hurraer 
fra tilskuerne naar de naade 
frem til brandstedet. Også for 
dem gjaldt det om at komme 
først; thi den første sprøjte fik 4 
rdl. og den næste 2 rdl., men der
efter tog ogsaa brandfolkene det 
med ro. Det varede altid noget, 
inden sprøjterne og deres kar 
blev fyldte fra slufferne, saa 
pumpningen kunne begynde, 
under munter opsang af brand
svende og interesserede tilskue
re, der tog en haand med i de lan
ge pumpetværstænger. En straa- 
lemester løftede slangen, der 
spruttede luft ud af mundstyk
ket, inden vandet kom i en tynd 
straale, som overbrandmesteren 
saa dirigerede ind i baalet, hvor 
den som oftest hverken gjorde 
fra eller til. Politimesteren, vi- 
cebrandmajoren og officererne i 
uniform med dolk dannede 
gruppe og holdt krigsraad, løjt
nanterne tog til huen og fik or
dre, som de bragte videre til 
brandmestrene, og kom tilbage 
med meldinger, som ingen tog 

notits af. Der var sjælden nogen 
større fare forbundet med fyr
værkeriet, men endnu sjældnere 
reddedes der noget nævnevær
digt af huset, som brændte. Det 
hele var nærmest en folkeforly
stelse undtagen for dem, der la 
hus og ejendele til, hvis de da ik
ke selv hade arrangeret forestil
lingen. En mere nysgerrig end 
egenlig deltagende hob samledes 
om de sørgelige bunker af møb
ler, sengetøj og alskens husge- 
raad, der laa paa jorden, og lyt
tede til den brandlidtes for ty
vende gang gentagne beretning 
om brandens opkomst og faren, 
vedkommende hade været i.

Henad morgenstunden var 
det hele gerne forbi.

Brandmajoren med stab var 
forlængst gaaet hjem og i seng, 
og brandsvendene tog sig et hvil 
og en hjertestyrkning, inden de 
kørte tilbage med sprøjterne til 
sprøjtehuset, hvor de endnu ha
de en halv dags arbejde, inden alt 
igen var i hvilestand. Hade bran
den varet mer end 6 timer, var 
det første hold brandfolk blevet 
afløst af det andet, der saa atter 
efter 6 timers forløb skulle af
løses af det første".

DE HALVÅRLIGE MØN
STRINGER

Brandkorpset udfoldede kun sin 
virksomhed ved ildsvåde og ved 
de halvårlige mønstringer på 
Akseltorvet. De sidste var øjen
synlig mest til spøg. "Saa stille
de brandkorpset in pleno fra 
brandmajoren og officererne i 
fuld uniform til brandsvendene
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i de sorte kitler og brandtambur 
Kegel og kollega med trommer
ne. Sprøjterne kørte op og holdt 
i række med brandkar, reserve- 
slanger, brandhager og stiger,- by
ens sluffer holdt i række bagved. 
Saa begyndte inspektionen. Of
ficererne gik fra sprøjte til sprøj
te, kiggede lidt paa dem, gjorde 
nogle overflødige bemærkninger 
og saa til den næste. Derefter 
passeredes fronten af slufferæk- 
ken, som naar Hs. Majestæt pas
serer fronten af et æreskompag
ni, og saa var første akt af fore
stillingen forbi. Anden akt var 
morsommere for tilskuerne. Saa

skulle sprøjterne prøves. Da 
man endnu ikke kendte til 
dampsprøjter og motorsprøjter 
og fritstaaende rednings- og 
sprøjtestiger eller til rednings
sække og andre saadanne mo
derne brandsportsredskaber, 
indskrænkede prøven sig gerne 
til, at man fyldte vand i sprøjte
karrene fra posten paa torvet og 
pumpede det ud i slangerne, der 
laa hen over pladsen i rækker. 
Det var et spændende øjeblik, 
inden man fik rede paa, om van
det ville komme ud af den rigti
ge ende gennem mundstykket, 
som straalemesteren stod og

Helsingør Brand- 
corps afholder i 
1896 sprøjteøvelse 
på Akseltorvet i 
Helsingør.
Helsingør Kom
munes Museer.
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Reglement for 
Brandvæsenet i 
Helsingøer, appro
beret 30, januar 
1810.
Helsingør Kom
munes Museer.

holdt fingeren for, eller om det 
foretrak at lave springvand ud af 
en selvgjort aabning paa slangen 
undervejs, og viste det sidste sig 
at være tilfældet, hvilket ikke 
var sjældent jublede de ungdom
melige tilskuere, der garnerede 
torvet men blev jublen alt for 
udæskende, rettede en anden 
sprøjtefører sin straale mod den 
jublende hob, og saa gjaldt det 
om at springe væk. Det var fest. 
Men de gallaklædte officerer 
holdt sig i ærbødig afstand fra de 
lumske slanger, for de kunne al
drig være sikre paa, at ikke en af 
dem pludselig revnede og send
te en skvæt vand op over deres 
pæne klæder. - Mulig var det de 
hjemmelavede slangers upaali- 
delighed, der engang i 1862 fik 
politimester Crone, korpsets 
chef, til paa egen haand ved en 
auktion over en strandet engelsk 
dampers inventar at købe 6 stk. 
kobbernittede lædersprøjteslan- 
ger a 15 alen for 133 rdl. 5 mrk., 
som han mente, brandvæsenet 

Håndbetjent 
2-mandssprøjte. 
Kronborg Slot. 
Helsingør Kom
munes Museer.

kunne faa gavn og glæde af. Men 
det var lige ved, at han var kom
met til at beholde sine slanger 
selv; thi borgerrepræsentatio
nens udvalg for brand-, lygte- og 
vægtervæsenet fandt brandche
fens fremgangsmaade ved dette 
køb noget egenmægtig, og først, 
da Crone erklærede, at det var 
ham, der hade gjort udvalget en 
tjeneste, og ikke omvendt, og at 
han sagtens kunne blive af med 
sine slanger til den pris, fandt 
udvalget det dog hensigtsmæs
sigt at overta slangerne".

ET BEKOSTELIGT 
BRANDVÆRN

Brandvæsenet var med tidens 
målestok en bekostelig affære. 
Kommunalbestyrelsen kunne 
derfor også kærkomment og 
enstemmigt i 1863 tiltræde 
Odense Kommunalbestyrelses 
ansøgning til justitsministeren 
om, at der måtte pålægges assu
ranceforeningerne en årlig afgift 
til anskaffelse og vedligeholdel
se af brandmateriel. Om udgif
terne til brandvæsenet fortæller 
Martinus Galschiøt: "Fra tider
nes begyndelse hade det paaført 
byens budget en aarlig udgift af 
374 rdl., hvoraf brandmajoren 
hade oppebaaret den svimlende 
sum af 32 rdl. om aaret, de to 
brandkaptajner 11 rdl. tilsam
men, 2 adjudanter 8 rdl. osv. Re
sten gik til brandredskabernes 
og sprøjtehusets vedligeholdel
se, og 30 rdl. til olie til taarn- 
vægterens lampe og til den sto
re lygte, han hængte uden paa 
taarnet for at vise, i hvilket ver-
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denshjørne det brændte. Brand
væsenets ny ordning kostede no
get mere. Overslaget lød paa 
5700 kr., men der var saa bl. a. 
ogsaa 400 kr. til brandinspek
tøren og 2080 kr. til 104 brand
svende; kun udgifterne til de to 
tamburer og til taarnvægterens 
lygte overførtes uforandret fra 
det gamle til det ny budget, 
hvorfra de for resten senere for
svandt, da baade tamburerne og 
taarnvægterens lygte afskaffe
des".

BRAND VEDTÆGTERNE 
Historien er fuld af bestemmel
ser og forordninger vedrørende 
brandforhold. Utallige er de 
menneskelige og økonomiske 
tragedier i forbindelse med 
brand. Det økonomiske aspekt 
søgte man at afbøde gennem 
brandforsikring. Den 13. januar 
1761 udsendtes "Brandforsik
rings-Anordning for alle Kjøb- 
stæder i Danmark", hvorefter al
le købstadsbygninger skulle tak
seres efter deres værdi. Brand
forsikringsloven blev den 29. fe
bruar samme år fulgt op af en 
"Forordning angaaende Brand- 
Væsenet for Kjøbstæderne i 
Danmark". En landsdækkende 
brandvedtægt foreligger først 
med "Forordning angaaende 
Brandvæsenet overalt på Landet 
i Danmark" fra 1792. Det er den
ne som ligger til grund for Hel
singørs første egentlige brand
vedtægt eller som den rettelig 
benævntes "Reglement for 
Brandvæsenet i Helsingøer", ap
proberet den 20. januar 1810.

Bogtrykt foreligger reglementet 
i 1818. Alle aspekter ved brand
væsenets forhold forekommer at 
være regelsat på de 30 trykte si
der, som reglementet omfatter. 
Det gjorde fyldest indtil slutnin
gen af 1800-årene, hvor først 
"Lov om Brandpolitiet paa Lan
det og det nærmest dermed i 
Forbindelse staaende Bygnings
væsen"! 1861 ogi 1873 "Lovom 
Brandvæsenet i Købstæderne 
med Undtagelse af København" 
lagde op til ændringer. Pligt
skyldig udarbejdede brandkom
missionen i Helsingør, der net
op var blevet tildelt 50 rd. årligt 
til betaling af sekretærhjælp, et

4-hjuls manuel 
sprøjte. 
Kronborg Slot. 
Helsingør Kom
munes Museer, 
1977.

CanceCiet fra ben Gommtfflen, fem unter 6tt 3anuar flbflleben blev nebfat tif at un> 
berfoge, b»or flort et (flerfonale ber til bet .fielflngeer« Branb <forp« maotte nbforbre«, og beretter nt 
giere forflag til bet fammefleh« voerenbe.borgerllge Mrtiderte < Sorpfe« gorogelfe, bavbe mobtagetfamme« 
herom gjorteSnbberctningog forflag, bar bette (Sollegium aflerunberbanigfl forebraget bang 2Ba< 
j ef taet henne ®ag. — aflerbsiflfamme bar i ben 21 nlebning adernaabigfl behaget nt beflemme, at 
ben bett i -Oelflngør værenbe Borgermilice (Fal, i Overeen«flemmelfe meh be Brunbflrtninger, fom inbe* 
bolte« l Keglemerttet af gbe 3unli 1802 for Borgervæbningen i OanneinarM Sjabflæber, organifere« tif 
et borgerligt »rtiderie-Gorp< faalebe«: 5(t bette i frebinber blot flnl flane unber fln egen Btfalmg«* 
inanb af Borgerflanben, famt «tebet« etvile Øvrigbeb, men i Sriø«tiber tidige unber ben i $JroVinb(en 
commanherenbe ©eneral; bvorbo« &an« ®fa|efl«t tillige adernaabigfl bar befalet:

i. Sit ben -fleSlfbeling heb bet faalebe« organiferebe ^clflngorfFe borgerlige artillerie (Faf »eb> 
blive be forretninger, fom bibinbtil bave paalagt Borgermificen ueb 3l0ebranb, Oplob o. f. u. 
omenbfljonbt ben tidige Varetager artilferietjænneflen« (pligten

3. Mt Borgervæbningen« aben «fbeling, fom bibinbtil, be frividige inbbegrtbne, bar ubgiort 
bet -Øelfingorfle borgerlige Slrttdie, (fal inbrette« fnafebe«, at famme« tvenbe Sompagnier flette« 
i forbinbelfe meh be nu værtnbe tvenbe Borger - kompagnier unber en fade« Ebefl

3. at be til ben anben Sfbefing benljorenbe sperfoner ei herefter (fulle tilflaaei farbele« gribeber, 
uagtet be, fom aderebe ere i BeflbbeIfe beraf, bebolbe famme.

4. 2lt Organifationen i bet bett (Tal flee Siib efter anben, flufebe«, at ben drap iværfflrtte« I -tw 
feenbe til be nye Borgere, men at be bibtil Btrrenbe give« i bet mlnbfle 6 OTaaneber« grifl til at 
glare flg befienbte meb Slrtiderifler« forretninger inöen be anfætte« i <Ko. unber benne Sla«fe.

Resolution 
vedr. Helsingør 
Brand-Corps, 
1803.
Helsingør 
Kommunes 
Museer.
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Brandkorpsets ses
sionsliste 1888. 
Helsingør Kom
munes Museer.

Brandvedtægten 
1873.
Helsingør Kom
munes Museer.

ingen

Üjobjlndtn ^randvæfrn

forslag til en ny brandordning el
ler som den officielt betegnedes 
"Vedtægt for Ordningen af Kjøb- 
staden Helsingørs Brandvæsen". 
Heraf fremgår det, at byen sted
se skal "være forsynet med og 
vedligeholde idet mindste 5 
Sprøiter med Tilbehør, af hvilke 
mindst een Sprøite skal have 2 
Stykker 55" Cylindre, en Stem
pelvandring a 8 a 10" og nittede 
Læderslager af 2" indvendig Dia
meter". En opgørelse viste, at 
byen pt rådede over følgende 
brandredskaber: "a) en Sprøite 
med 2 Kobbercylindre a 4 1/2" 
Diameter, en Stempelvandring 
af 8 1/2" og 775 Alen kobber
nittet Læderslange af mindst 2" 
Diameter samt øvrigt Tilbehør,- 
b) en Do. med 2 kobbercylindre 
af 4 1/2" Diameter, en Stempel
vandring af 8 1/2" og 100 Alen 
kobbernittet Læderslange af 
mindst 2" Diameter samt øvrigt 
Tilbehør,- c) en Do med 2 Metal
cylindre af 5 1/2 "Diameter, en 
Stempelvandring af 8", 3 Stk. 
Sugestænger, hver af 3 Al. og 10 
"Længde, ikke under 140 Alen 
Læderslange af mindst 2" Dia
meter samt øvrigt tilbehør; d) en 
Do. (Jagtsprøiten) med 2 Kob
bercylindre af 4" Diameter, en 
Stempelvandring af 8 1/2", 25 
Alen kobbernittet Læderslange 
af mindst 2" Diameter, 72 Alen 
Hampeslange (der, når de nu
værende bliver ubrugelige, er
stattes med 50 Alen Læderslan
ge) samt øvrigt Tilbehør,- e) en 
Do. (Marienlyst Slotssprøite)) 
med 1 Kobbercylinder af 5 1/2" 
Diameter, en Stempelvandring 
af 8" og 2 Hampeslanger af 50 
Alens Længde og 2" Diameter

samt øvrigt Tilbehør". Hertil 
kom yderligere "a) en tospændig 
Vandlægger paa omtrent 560 
Potter; b) 7 enspændige do, hver 
på 3 å 400 Potter; 6 Sluffer med 
tilhørende Tønder". Af andre 
brandredskaber anføres "a) 2 
Brandstiger, hver paa 26 Trin, 
samt 1 Redningsstige; b) 2 kry- 
bekrager; c) 5 Brandhager, den 
ene 10 Alen, de 4 andre hver 9 
Alen lange; d) 2 Kastebroer; e) 30 
Brandspande; f) 2 Brandkar; g) 2 
store Jernbrækstænger,- h) 2 Øk
ser og 1 Lægtehammer,- i) 5 Lyg
ter,- k) 3 Tragte, 2 Stripper,- 1) 3 
Trommer; m) 2 Faner med Lyg
ter,- n) 2 Opstandere og 4 Nøgler 
til Brandhanerne; o) en Under
vogn til Marienlyst Slotssprøite,- 
p) en Vogn til Transport af Sprøi- 
teslanger". Beroende på brand
forsikringssummen påhvilede 
det den enkelte husejer at an
skaffe og vedligeholde et vist an
tal brandspande, brandlygter, 
brandhager, brandstiger og 
brandtragte. Om brandkorpsets 
ordning og tjenestepligt bestem
mes det, at mandskabet til 
brandkorpset udskrives ved årli
ge sessioner blandt enhver 
mandsperson mellem 20 og 45 
år, som ellers ikke af specifik 
grund var fritaget for tjeneste. 
Tjenestepligten bestod i: "at yde 
den fornødne Bistand ved Sluk
ning af Ildebrande, herunder ind
befattet den til Ildens fuldstæn
dige Slukning fornødne Rydning 
af Brandtomten, at møde ved de 
fornødne Mønstringer og Øvel
ser, som af Brandinspektøren be
rammes efter Forhandling med 
Brandkommissionen, at give 
Møde ved Sprøiten i Tilfælde af
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Helsingør faste 
Brandmandskab 
1878-1903.
Helsingør Kom
munes Museer.

Uvejr, og at yde den fornødne 
Hjælp til Nabokommuner i 
Tilfælde af Ildebrande../'. I hen
hold til Lov om Brandpolitiet på 
Landet af 1861 omfattede brand
korpset 3 hovedafdelinger, nem
lig: a) Linien; b) Reserven,- c) For
stærkningen. Linien var inddelt 
i en Slukningsafdeling, der om
fattede alle ansatte ved sprøjter
ne, pumperne eller vandforsy
ningen, en Nedbrydnings- og 
Redningsafdeling, hvor tømrer
ne skulle give møde med stiksav 
og økse, mens murerne skulle 
medbringe murhammer samt en 
Ordensafdeling. Reserven om
fattede ikke en Ordensafdeling. 
Forstærkningen bestod af mand

skab, der var blevet tilovers ved 
dannelsen af Linien og Reser
ven. Vedtægten omfattede end
videre afsnit om vandforsyning 
og transport af brandmateriel, 
om visitationer, om "det til Op
dagelse af udbrydende Ild for
nødne Nattetilsyn og Brandalar
mering" samt om omgang med 
ild.

Den 20. november 1873 blev 
"brandvedtægten" godkendt af 
Helsingør Byråd, der i øvrigt ik
ke fandt anledning til at gøre 
yderligere end at ansætte en 
brandinspektør samtidig med at 
man nedlagde stillingen som 
brandmajor.

Møller R. Hansen, 
vicebrandmajor 
06/03 1841 - 31/01 
1862.
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Skibsbygmester 
J.V. Løve, vice- 
brandmajor 01/02 
1862 - 31/12 1873.

Kaptajn E.V.D. 
Reeke, brand
inspektør 01/01 
1874 - 20/06 1878.

Tømrermester H. 
Schmidt, brandin
spektør 11/10 
1878 -31/12 1885.

BRANDINSPEKTØRER 
KOMMER OG GAR, 
BRAND VEDTÆGTEN 
BESTAR

Skibsbygmester J.V. Løve blev 
dermed Helsingørs sidste brand
major. Som byens første brand
inspektør valgte man kaptajn 
E.V.d. Recke, der allerede i 1878 
blev afløst på posten af tømrer
mester H. Schmidt, som i spid
sen for et udvalg i 1882 uden 
held forsøgte at få Byrådets ac
cept af 2 forslag til nyordning af 
den helsingørske brandtjeneste. 
Målet var "at undersøge, hvor
vidt en hensigtsmæssigere og 
mere økonomisk Ordning, end, 
hvorunder Brandkorpset forti
den virker, kan opnaaes". Man 
satsede på at spare mindst 2.000 
kroner på driften. Dette kunne 
opnås "enten ved at oprette en 
fast Brandstation med Sprøjte, 
Ekstinktører og Mandskab - ik
ke saaledes som i de større Byer, 
men indrettet og afpasset efter 
Forholdene her i Byen - og ved 
Siden heraf bibeholde det nu
værende Brandkorps, men uløn
net, eller ved at oprette en min
dre, fast Anmeldelsesstation 
med lønnet Mandskab" assiste
ret af brandkorpset, hvis med
lemmer honoreres ved deltagel
se. Tømrermester H. Schmidt 
afgår som brandinspektør den 1. 
januar 1885. Stadsingeniør H. P. 
Hansen udnævnes til hans efter
følger. I 1895 konstitueres mu
rermester V. Plum i stillingen 
for i 1897 at blive udnævnt som 
brandinspektør, et hverv som 
han varetager frem til 1924.

HELSINGØR OMKRING 
1898

Helsingør by var en overskuelig 
enhed. Byen talte godt og vel 
14.000 indbyggere. Traditionelt 
lå de gamle købmandsgårde på 
Stengade og i Strandgade, me
dens håndværkerne havde deres 
huse og værksteder længst borte 
fra havnebroen. Enkerne, de fat
tige og arbejdsfolkene fristede en 
tilværelse i udkanten af købsta
den. Dette mønster, der natur
ligvis kun er sandfærdigt med en 
række modifikationer, blev 
brudt op, spredt og samlet på en 
noget anderledes måde i forbin
delse med industrialiseringen af 
bysamfundet, som var i fuld 
gang omkring 1898. De gamle 
købmandsgårde blev gradvis 
omdannet til moderne butikker. 
Også det traditionsrige hånd
værkersamfund var i opbrud. Ef
terhånden omdannedes værk
steder til forretninger eller 
småindustri. En del håndværk 
fortsatte dog upåvirket af de nye 
tider. Mange bukkede imidlertid 
under, og huse og værksteder af- 
folkedes. Bygningerne fik ikke 
lov til at stå tomme ret længe. 
De blev snart beboet af lønar
bejdere, den nye klasse, der med 
rivende hast voksede frem med 
byens industrialisering. Endnu i 
slutningen af 1800-årene boede 
hovedparten af Helsingørs be
folkning i den gamle bydel. 
Mange var flyttet fra byen efter 
sundtoldens ophævelse i 1857. 
Det var et hårdt slag, men byen 
besad dog fortsat en betydelig 
vækstkraft, som imidlertid gik 
over i stagnation i 1870'erne.
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Anlæggelsen og opkomsten af 
Helsingør Jernskibs- og Maskin
byggeri i 1880-erne skabte påny 
optimisme og fremdrift. Befolk
ningstallet voksede markant og 
nåede omkring århundredskiftet 
op på benved 14.000 indbyggere. 
Overalt, hvor det var muligt - i 
side- og baghuse, i kældre og på 
lofter - indrettedes nu lejlighe
der. Byfornyelsen skete med ri
vende hast. I løbet af en for
holdsvis kort årrække blev me
re end en snes udlejningsejen
domme af borgerligt tilsnit rejst

imellem de gamle huse. Nybyg
geriet blev dog snart for største
delen henlagt til området uden 
for bykernen. Her var grundene 
både billigere og større og derfor 
betydeligt mere attraktive i byg
geøjemed. Medens det private 
etagebyggeri især lokaliserede 
sig til centrum og kvartererne 
umiddelbart nord for bykernen, 
tæt ved den store arbejdsplads, 
værftet, blev de vestlige områder 
i særlig grad kendetegnet ved en 
lavere og mere spredt bebyggel
se, bestående af småvillaer op-

Da Helsingør 
Brandvæsen opret
tedes i 1898 var 
byen en overskue
lig enhed, og ram
merne nogenlunde 
som gengivet på 
dette bykort fra 
1895. Endnu på 
dette tidspunkt 
boede så at sige 
alle Helsingørs 
indbyggere inden
for de grænser, 
som konsumtio
nens “porte, vagt
huse, gærder og 
grøfter” gennem 
tiden havde af
stukket. Først i 
1890’erne begynd
te Helsingørs 
vækst udover 
markjorderne og 
overdrevet. Ud
viklingen fra at 
være en by i stag
nation til en by i 
rivende udvikling 
hænger nøje sam
men med den er
hvervsmæssige og 
kommunalpoliti
ske udvikling. Me
dens Helsingør 
Jernskibs- og Ma
skinbyggeri eksi
sterede som 
sådan, centrerede 
en stor del af 
næringslivet sig 
om denne altdo
minerende virk
somhed, der er 
som et termome
ter på byens ud
vikling. Helsingør 
Brandvæsen har 
været en del af 
denne historie.
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Stadsingeniør H.P. 
Hansen, brand
inspektør 01/01 
1886 - 31/10 1895.

Murermester V. 
Plum, brandin
spektør 01/11 
1895 -31/03 1924.

ført af håndværkere, handlende 
og arbejdere. En betydelig akti
vitet på det erhvervsmæssige 
område prægede årene omkring 
århundredskiftet. En del nye in
dustri- og håndværksforetagen
der så dagens lys. Handelen un
dergik samtidig en markant for
andring. Af vidtrækkende be
tydning blev også etableringen 
af en jernbanefærgeforbindelse 
over Sundet samt anlæggelsen af 
Kystbanen i 1897. Da Horn- 
bækbanen i 1906 kom til blev 
landet mod nord tilsvarende 
åbnet. Da begge jernbaner følger 
kystlinien, blev det overladt den 
fremvoksende bilisme at inddra
ge området mellem jernbaneli
nierne. Også det kommunalpo
litiske liv undergik forandrin
ger. Det monopol, det såkaldte 
Højre havde haft på byrådene, 
blev brudt ved suppleringsvalget 
i 1892, hvor venstrefolk og soci
aldemokrater i al stilhed fik mo
biliseret deres vælgere i Hel
singør. Venstre fik uden vanske
lighed indvalgt brygger Heise, 
medens socialdemokraternes 
kandidat gartner Chr. Jensen 
kun knebent - 7 stemmers over
vægt - slog Højres kandidat. 
Gartner Chr. Jensen blev der
med den første byrådsvalgte so
cialdemokrat uden for Køben
havn. Allerede ved hovedvalget 
i 1894 erobrede koalitionen be
stående af venstre og socialde
mokratiet byrådets større halv
del, men på grund af den konge
ligt udnævnte borgmesters 
stemmeret, havde man ikke ab
solut flertal. "To-klassevalg" - 
hvorved 10 medlemmer af byrå
det valgtes af samtlige stemme

berettigede og de resterende 9 af 
byens højstbeskattede - bestod 
indtil 1908, hvor en ny valglov 
trådte i kraft. Først i 1919 blev 
den sidste rest af privilegeret 
indflydelse fjernet ved borgme
sterlovens indførelse. Med den 
nye sammensætning af byrådet 
kom der mere fart over udvik
lingen. Der gennemførtes en 
kraftig udbygning og forbedring 
af vejanlæggene. Der blev ind
lagt vand i de fleste ejendomme 
i forbindelse med opførelsen af 
et kommunalt vandværk i 1894. 
Samtidig udbyggedes og forbed
redes kloaknettet. Et kommu
nalt elværk kom til i 1911. Og
så inden for skolevæsenet, soci
alforsorgen og hospitalsvæsenet 
indtraf betydelige forbedringer 
på denne tid. Denne udvikling 
fordrede tilsvarende et andet og 
mere tidssvarende brandvæsen.

HELSINGØR 
BRANDVÆSEN

Tiden er præget af en rivende ud
vikling indenfor brandvæsenet 
rundt om i provinsbyerne. Også 
i Helsingør begynder der at ske 
noget. Et stort fremskridt var det 
således, at byen gennem havne
væsenet fik adgang til en damp
sprøjte. Den kongelige Havne
komite havde således i 1895, da 
havnevæsenet stod i begreb med 
at skulle anskaffe en dampsprøj
te, henvendt sig til Byrådet med 
en forespørgsel om brandvæse
net i påkommende tilfælde ville 
kunne påtage sig betjeningen af 
den pågældende sprøjte mod 
selv at kunne benytte den ved il- 
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debrand i byen foruden en årlig 
refusion på 300 kr. Henvendel
sen kom tilsyneladende meget 
belejligt, idet denne satte yderli
gere fokus på brandkommissio
nens forslag til "en forandret 
Vedtægt for Ordningen af Brand
væsenet her i Byen". En nyord
ning, der trængte sig stadig me
re på. Forslaget gik i udvalg, hvor 
sagen overvejedes nøje, inden 
det nedsatte udvalg forelagde sit 
forslag til en ny brandvedtægt og 
nyordning af brandvæsenet for 
det samlede Byråd i sommeren 
1897. Her får sagen til gengæld 
en hurtig og gelinde behandling 
under indtryk af den alvorlige 
brand, der netop havde hjemsøgt 
en halmvarefabrik i byens ud
kant, som brandvæsenet havde 
haft betydelige vanskeligheder 
med at klare. Herom beretter 
Helsingør Avis.

"I Morges ved Tretiden væk
kedes Folk af deres gode Slum
mer ved Raabet "Brand!" efter
fulgt af en skingrende Piben. 
Samtidig blev der slaaet Brand
alarm med den lille Klokke i 
Ryttertaarnet, og i Gaderne hav
de Brandordonanser svært travlt 
med at purre Værksvende og 
Brandsvende ud. Søvndrukne 
kom Folk til Vinduerne for at er
kyndige sig om, hvor Branden 
var, og Svaret lød: "Det gamle 
Reberbanepakhus!" Et Øjeblik 
efter var der livligt Røre i Ga
derne. Sprøjternee raslede heno
ver Brostene, det gammeldags 
Vandforsyningsapparat sattes i 
Bevægelse, og Folk hastede mod 
Brandstedet. Det var det gamle 
ligeoverfor Garnisonssygehuset 
beliggende Pakhus, som stod i

Helsingør Brand
korps holder øvel
se 1898 ved Hel
singør Vandværk 
på Grønnehave. 
Efter Helsingør 
Brandvæsen 1898- 
1948.

lys Lue. Pakhuset blev som be
kendt i Foraaret indrettet til Fa
brik for Tilvirkning af Halmba- 
and og Træuld m.m., og det stod 
nu fyldt med disse brandbare Sa
ger. I den smukke Sommermor
gen frembød det brændende Hus 
med den opgaaende Sol som Bag
grund et imponerende Skue. 
Gennem Taget slog mægtige Lu
er højt op i Luften, og i løbet af 
faa Minutter styrtede Taget ned, 
og hele Pakhuset var da et ene
ste Flammehav. Luge og Porte 
samt alt Træværk fortæredes 
hurtigt af den graadige Ild, saa- 
ledes at kun de nøgne Mure med 
de mange firkantede Aabninger 
stod tilbage, medens alt, hvad 
der var indenfor Murene, ind
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hylledes i det mægtige Flamme
hav. Gennem Lugerne kunde 
man se Maskinernes Jerndele 
blive glødende og falde fra hver
andre. For Brandvæsenet var der 
ikke andet at gøre end begrænse 
Ilden til selve den brændende 
Bygning. En solid Brandmur 
skærmede det lange pakhus i 
Lundegade mod Ilden, og paa 
Grund af den heldige Vindret
ning var der ingen Fare for de 
omliggende Bygninger. En stor 
Brændestabel, der stod tæt op til 
det brændende Pakhus, var 
stærkt truet af Ilden, men det 
lykkedes dog Brandvæsenet at 
beskytte den.... Ved 8-Tiden var 
Ilden fuldstændig slukket, og 
man er nu i Færd med at rydde 
Brandtomten" supplerer teksten 
til illustrationer.

PENGE TIL UNIFOR
MER OG UDRUSTNING

Den nye "Vedtægt for Ordnin
gen af Brandvæsenet i Helsingør 
Kjøbstad" bliver hurtigt stad
fæstet i Frederiksborg Amt. 
Selvom den i mangt og meget 
var enslydende med forgænge
ren, så rummede den fornyelse 
på en del punkter, og da navnlig 
på det organisatoriske. Hvorom 
alting er, så fremstod Helsingør 
Brandvæsen efter den 1. april 
1898, som et moderne brand
væsen - veluddannet og velud
rustet.

Helsingør Byråd bevilgede i 
forbindelse med vedtagelsen af 
den nye brandvedtægt 5.191 kro
ner til nyanskaffelser, herunder 
uniformer og udrustning til det 

faste korps. Befalingsmændene 
måtte selv anskaffe uniform, 
men fik til gengæld 25 kroner 
om året i uniformsgodtgørelse. I 
tjenesten skulle brandinspek
tøren, vicebrandinspektøren og 
de to assistenter bærer mørke 
benklæder, mørkeblå uniforms
jakke med gule knapper og op
stående krave, forsynet med en 
smal guldtresse, skulderknapper 
med guldtresse samt henholds
vis med 3, 2 og 1 sølvstjerne, sort 
hjelm med metalkam og natio
nalkokarde på siden, eller flad, 
blå uniformskasket med hen
holdsvis bredere og smallere 
guldtresse og nationalkokarde. 
De kunne desuden bære dolk 
med civil portepée. Sprøjtefører
ne bar samme uniform, dog 
uden stjerne på skulderknapper
ne, samt hjelm. Brandfolkene 
forsynedes med uniformsjakke, 
vandtæt kittel, hjelm og øvrige 
rekvisitter, såsom bælter, økser, 
hager, reb m.v. Desuden bar de 
et brandskilt "synligt på bry
stet".

BRANDMANDSKABET

Ved årsskiftet begynder man at 
ansætte det nye mandskab, som 
i de følgende måneder øvede flit
tigt med en ny 12 meter lang ba
lancestige i forbindelse med det 
tilsvarende store trætårn, man 
havde ladet opføre på Grønne
have ved siden af byens nye 
vandværk, som indgik i det nye 
brandberedskab tillige med 
vandmesteren og personalet. 
Udover brandinspektøren og vi
cebrandinspektøren omfattede
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det faste brandkorps efter ny
ordningen 2 assistenter som beg
ge aflønnedes med 60 kroner om 
året, 2 sprøjteførere fik 50 kro
ner om året, 25 brandmænd som 
hver modtog 30 kroner og ende
lig fik budet, der tillige var 
brandmand 100 kroner. Dette 
var det faste brandmandskabs fa
ste løn. Derudover modtog de 
særskilt betaling for udrykning 
til brand samt øvelser og møns
tringer. Sprøjteførerne ydedes et 
fast beløb på 2 kroner, mens 
brandmandskabet i øvrigt hono
reredes med 35 øre pr. time i for
bindelse med øvelser og ved il
debrand 1 krone for de første 3 
timer, derefter 35 øre i timen.

RESERVEN

I tilknytning til det faste brand
mandskab havde man Reserven, 
der omfattede 1 assistent, 2 un
derassistenter, 2 sprøjtefører og 
100 mand udskrevet ved sessi
on, som brandkommissionen af
holdt på rådhuset en gang om 
året i maj måned. Sessionen om
fattede alle mandspersoner i al
deren 20 til 45 år. Fritaget var 
selvfølgelig de, som ved de an
ordnede sessioner havde fået 
"Udygtighedspas" eller på an
den måde dokumenteret svage
lighed. Hertil kom en lang ræk
ke offentlig ansatte og personer 
med erhverv som i samfunds
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mæssig sammenhæng tillagdes 
særlig betydning. Enhver kunne 
dog blive fritaget for tjeneste for 
et år ad gangen eller for bestan
dig formedelst indbetaling af 
henholdsvis 10 og 80 kroner til 
kommunekassen.

Chancen for at "trække fri
nummer" var dog samtidigt for
holdsvis stor, idet reservekorp
set kun talte 100 mand. Ingen 
kunne dog opnå "afskedsbevis" 
før det fyldte 45. år, men de æld
ste årgange blev fritaget først, 
når de 100 mand skulle udvæl
ges. Reservisterne fik ikke som 
sådan løn, men modtog 35 øre 
pr. time for hver ildebrand og for 
hver øvelse udover 2, hvori de 
deltog. Underassistenterne og 
sprøjteførerne fik tilsvarende 40 
øre, mens assistenten lønnedes 
med 50 kroner om året.

HELSINGØR 
BRANDVÆSENS 
ORDENSKORPS
Helsingør Brandvæsen havde en 
særlig afdeling, der havde til op
gave at bistå politiet med at 
overholde ordenen på brandste
det, navnlig ved afspærring af de 
nærmeste gader, at holde passa
gen åben for slukningsredska
ber, at bevogte gods, der reddes, 
og at afholde uvedkommende fra 
at trænge ind til brandstedet el
ler derfra at fjerne noget. Or
denskorpset, der selvfølgelig og
så var i funktion ved brandøvel
ser, bestod af 1 assistent, 1 un
derassistent og 12 mand, var 
uniformeret som brandfolkene 
om end uniformen var med røde 
kanter. De var ligeledes forsynet 

med kommunale sidevåben og 
et særligt politiskilt. Politime
steren kunne således også i an
dre tilfælde anvende korpset "til 
Ordenens Overholdelse i Byen 
eller paa dens Grund ".

Ansættelse og afskedigelse 
skete derfor efter politimeste
rens indstilling til Brandkom
missionen.

BRANDMATERIELLET 
VED ÅRHUNDRED
SKIFTET

Helsingør Brandvæsens materi
el omfattede ved århundredskif
tet en blanding af nyt og gam
melt. Materiellet omfattede 3 
større sprøjter med tilbehør og 
100 alen 2" slange til hver sprøj
te, den ene sprøjte (jagtsprøjten) 
var tillige indrettet til beford
ring til landet af 2 brandmænd, 
2 håndsprøjter, 2 slangevogne 
med 360 alen slange og 2 stråle
rør, 1 mekanisk fritstående brand- 
og redningsstige, 2 brandstiger af 
let konstruktion, hver på 26 trin, 
4 enspændige vandlæggere, hver 
på 300 til 400 potter, 3 krybe- 
krager, 2 brandhager på 9 og 10 
Alen, samt et passende antal 
kar, spande, slangebroer, jern
brækstænger, økser, lygter, trag
te og andre mindre rekvisitter. 
Endvidere stod havnevæsenets 
nye dampsprøjte som nævnt til 
brandvæsenets rådighed.

Det påhvilede desuden grund
ejerne at anskaffe og vedligehol
de en række brandredskaber 
fastsat i relation til forsikrings
summen. Var denne mindre end 
1000 kroner krævedes blot 1 lyg-
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te, 1 brandspand og 1 brandhage. 
Når ejendommen var forsikret 
for mellem 1000 og 10.000 kro
ner fordredes desuden en brand
stige, ligesom der skulle hænge 
2 brandspande. Oversteg forsik
ringssummen de 10.000 kroner 
skulle brandberedskabet omfat
te "2 lygter, 4 brandspande, 1 
brandhage og 1 brandstige", 
hvor sidstnævnte i reglen skulle 
være så lang, "at den kan række 
op over Tagskægget paa den 
højeste Bygning i den Ejendom", 
dog ikke over 14 alen. Brand
spandene skulle være forfærdi
gede af galvaniseret jernblik el
ler zink.

BRAND ALARMERING

Hvornår man begyndte at gøre 
brug af brandtamburer i forbin
delse med brandalarmering vi
des ikke. Men givet er det, at 
ordningen lakker mod enden 
henimod slutningen af 1800-åre- 
ne, hvor brandkorpset i 1875 
pludselig står uden trommesla
gere i forbindelse med brand
alarmering, idet korpsets 2 bu
de, der tillige var brandtambu- 
rer, havde opsagt deres stillinger, 
og de øvrige bude i byen mestre
de øjensynlig ikke kunsten at 
kunne slå på tromme. Endnu 
havde man tårnvægteren til at 
klemte med brandklokken 
øverst oppe i St. Olai kirkes 
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kullet tårn, men tiden var lige
som løbet fra denne form for 
brandalarmering. "De nye tider" 
gjorde sig også her gældende.

Byrådet bevilgede i forbindel
se med 1897-vedtægtenpenge til 
et elektrisk alarmeringsanlæg. 
Det faste brandmandskab blev i 
den forbindelse forsynet med en 
alarmklokke i deres hjem. 
Mandskabet var inddelt i 7 lini
er. Der blev anbragt et central
bord i politivagten på rådhuset. 
Apparatet blev betjent af poli
tiet.

Da der ikke var telefonbetje
ning på telefonselskabets cen
tral om natten, således at publi
kum kun om dagen havde mu
lighed for pr. telefon at kalde 
brandvæsenet, blev der anbragt 
brandalarmer rundt om i byen, 
bestående af en almindelig tryk
kontakt på en plade.

Trykkede man på knappen, 
ringede en klokke hos en af ejen
dommens beboere, der havde te
lefon, og med hvem man havde 
aftale om at lade meldingen gå 
videre til politivagten, med hvil
ken den pågældende abonnent 
om natten var stillet i direkte te
lefonforbindelse. Disse brand
alarmer var anbragt på rådhuset, 
ved værftet, ved Marienlyst, hos 
brandinspektør Plum i Marien
lyst Allé, hos vicebrandinspek
tør Schandorph, Stengade 3, og 
ved det nuværende Sdr. Strand
vej 16. Når brandmandskabet 
ved klokkens kimen blev aver
teret om, at der var brand, begav 
de sig hurtigst muligt til Sprøj
tehuset i St. Annagade, hvorfra 
den først ankomne brandmand 
gennem en direkte telefonled

ning til politivagten blev under
rettet om brandstedets beliggen
hed. Han skrev derpå adressen 
med kridt på en til dette formål 
ophængt sort tavle.

ALARMERINGSSYSTEM 
MED BEGRÆNSNINGER

Alarmeringen kunne, så moder
ne den end var omkring århun
dredskiftet, dog volde store van
skeligheder. Alle ringelednin- 
gerne var som telefonselskabets 
andre ledninger dengang luftled
ninger, og de kunne i stormvejr 
let blæse ned eller komme i uor
den. Rim på ledningerne kunne 
også foranledige store forstyrrel
ser. Således havde et stærkt rim
lag den 18. januar 1901 ødelagt 
alarmledningerne så fuldstæn
digt, at ikke een eneste klokke 
fungerede, hvorfor der måtte op
rettes en fast vagt på 4 mand i 
Sprøjtehuset. Da dette imidler
tid ikke kunne opvarmes, var 
det uudholdeligt for mandska
bet at være der, hvorfor mand
skabet medtagende en slange
vogn blev anbragt på politivag
ten i rådhuset. 11903 måtte man 
bevilge 1.630 kroner til alarm
anlægget.

Den 21. april blæste nemlig 
samtlige ledninger ned igen un
der en forrygende snestorm, så 
man atter måtte til at etablere 
brandvagt i Sprøjtehuset om da
gen og på politistationen om 
natten. Dette kostede kommu
nen 30 kroner om dagen! Senere 
havde man, selv om luftlednin
gerne ikke var gode og tilstræk
keligt driftsikre, og der ofte fo-
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rekom fejl på dem, kun en en
kelt gang en rigtig ubehagelig
hed, der fremkom ved, at en 
"Radiot " havde fundet på, at 
han kunne spare at anskaffe en 
antenne ved blot at "klemme " 
sig fast på den ledning, der gik 
udenfor hans vindue. Når han 
var færdig med at lytte, riggede 
han det hele ned igen. I den tid, 
han lyttede, kunne 1/5 af brand
væsenets mandskab ikke alar
meres. Det tog lang tid at finde 
fejlen og få synderen stoppet. 
Ved politiets omordning den 1. 
januar 1908 flyttedes brandalar
meringen fra rådhuset til den 
nye politibygning på Slagtetor- 
vet. Samtidig forsynes samtlige 
politibetjente med telefon på 
brandvæsenets bekostning som 

betaling for at huse og betjene 
alarmanlægget. Helt tilfredsstil
lende fungerede systemet imid
lertid ikke, så i 1936 beslutter 
man sig for en omlægning, "der, 
selv om det ikke er helt tilfreds
stillende, dog frembyder mange 
Fordele i Relation til det bestaa- 
ende Anlæg".

PÅ KRO MEDENS 
HELLEBÆKGAARD 
BRÆNDER!

Mange er historierne om, hvor
ledes et brandmandskab under 
udrykning har slået vejen inden 
om en eller anden kro som pas
seredes. Sandheden er vel den, at 
der har været tale om en velfor- 
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tjent "efterslukning" på hjem
turen. Når sådanne rygter kun
ne opstå, og endog bringes til 
torvs i en beretning om branden 
på Hellebækgård i 1906, har det 
utvivlsomt været det betydelige 
tidsrum, der nødvendigvis gik 
fra ildløs konstateredes, og der 
blev slået alarm, og til sprøjter
ne nåede frem til brandstedet. 
"Den 16. Juni d. A. (1906), Kl. 
1.55 Efterm. blev der meldt til 
Brandinspektøren at Hellebæk- 
gaard, beliggende Ca. 1/3 Mil 
nord for Helsingør, brændte, og 
at Byen og den bag ved liggende 
Statsskov var meget truet, da 
Vinden var paa Land, (Nord- 
Vest). Inspektøren gav straks 
Ordre til Udrykning med Jagt
sprøjten, 4 Mand og 1 Befalings
mand.

Medens Inspektøren paa 
Brandstationen gav disse Ordre, 
kom der Melding fra Hellebæk, 
at nu havde Ilden naaet den ene 
Side af Gaden, hvor en Købmand 
har Butik og Lager, og hvor der 
ogsaa er flere Arbejderboliger. 
Der blev straks givet Ordre til 
Udrykning med Dampsprøjten, 
20 Mand og 3 Befalingsmand, 
som mødte forbavsende hurtigt, 
selv kørte Inspektøren forud, da 
han havde givet Ordrene, og an
kom næsten samtidig med Jagt
sprøjten KL 2. Ved hans An
komst var endnu intet af det 
lokale Brandvæsen (Hellebæk 
Fabrikkers Sprøjte) i Aktivitet. 
Ilden havde godt fat i den om
talte Gades Bygninger.

Et Udhus ved Købmandens 
Bygning, hvori var et stort Pe
troleumslager, maatte Brand
væsenet først have sin Op

mærksomhed henvendt paa, og 
det lykkedes at slukke dette 
fuldstændigt med Jagtsprøjten i 
Løbet af 1/3 Time, det maa be
mærkes, at disse Bygninger, som 
vare antændt af Gnister fra Ga
arden laa ca. 3 å 400 Alen fra 
denne. Vandet toges fra en me
get stor Dam lige bag ved Gaden 
og Gaarden og det var der i rige
lig Mængde af, i Nødstilfælde 
havde man jo haft Øresund, som 
var lige saa nær ved. Straks efter 
at Inspektøren havde inspiceret 
Jagtsprøjten, rullede Dampsprøj
ten og en stor Mandskabsvogn 
ind i Hellebæk Kl. ca. 2 1/2, Og 
nu placeredes denne bag Gaar
den ved Dammen, hvor man, for 
at begrænse Ilden, lod udlægge 2 
Slanger, en paa hver Side af Pa
læet. Gaarden bestod af 3 straa- 
tækte Længer, (1 Hovedbygning 
(Palæet, det Schimmelmann'ske), 
en Forvalterbolig og Kirken, det 
hele ejes af Grev Schimmel
mann.

Ilden var nu naaet lige til Pa
læet, men ved Dampsprøjtens 
Hjælp fik man i løbet af 1/4 Ti
me Ilden standset og i Løbet af 
nogle Timer aldeles slukket paa 
hele Tomten. Folkene arbejdede 
energisk, flinkt og raskt, som 
man ikke ser det bedre i de sto
re Verdensbyer, men de var og
saa aldeles udasede om Aftenen, 
da de tog hjem, fulgt hele Vejen 
af de Tusinder af Sommer- og 
Badegæster, som bebor Kyst
strækningen.

Ligeledes fulgte flere hundre
de Cyklister og Cyklistinder 
dem Hjem. Det var en gemytlig 
Skovtur i en brændende Hede - 
vistnok om Eftermiddagen 18 å
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20 Grp. Reamur og saa Heden fra 
Bygningerne,- men man havde 
dog den store Glæde at have red
det Byen, saavelsom Palæet, der 
er meget gammelt og rummer 
mange meget antike Møbler, 
Forpagterboligen og Kirken, og 
hvem ved, hvor meget der vilde 
være blevet et Rov for Luerne, 
hvis ikke Dampsprøjten straks 
var bleven afsendt. Mærkelig 
nok var der intet Brandvæsen fra 
Landsognene, der arbejdede,- 
men Helsingørs Brandvæsen var 
der. De har vist ment at være 
overflødige, derimod forlød det, 
at de var falden ind paa Kroen, 
som var lige ved, og der har de 
vel slukket. Brandvæsenet fik 
saavel af de lokale som af Hoved
stadsbladene en hæderlig Om
tale, og alle mente, at havde der 
ikke været et godt Brandkorps i

Helsingør, havde alt røget i luf
ten. Man kan tænke sig Brandens 
størrelse, naar man hører, at Gni
sterne faldt på Asfalten i Helsin
gørs Gader 1/2 Mil fra Brandste
det. Af Materiellet blev en Del 
ødelagt, bl..a. 4 af Dampsprøjte- 
slangerne, som sprængtes paa 
flere Steder paa Grund af det 
uhyre store Tryk, der arbejdes 
med, tiltrods for at Slangerne var 
4" i Diameter. Ca. 14 Dage efter 
Branden fik Brandvæsenet gen
nem Borgmesteren, Overdom
mer Rosenstand, tilsendt fra 
Landbygningernes Brandassu- 
rance-Selskab som Gratiale til 
Brandkorpset 100 Kr. og en me
get anerkende Udtalelse om det 
store Arbejde, Korpset havde ud
ført, og for dets hurtige Tilstede- 
komst, hvilke Lovord jo har 
større Betydning end Pengene".

Hellebækgård. Til 
højre ses den læn
ge, der sammen 
med ladegården 
nedbrændte 1906. 
Efter Egnshistoriske 
beretningerne 13.
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ORDENSAFDELINGEN 
OG RESERVEN 
NEDLÆGGES

Brandvæsenet var frem til en ny
ordning i 1928 genstand for en 
række organisatoriske ændrin
ger.

Den 18. januar 1906 stilles 
der i Byrådet forslag om at ind
skrænke Ordensafdelingen. Den 
2. oktober samme år er sagen til 
anden behandling, og det fore
slås nu helt at nedlægge afdelin
gen ved den kommende nyord
ning af politiet, og dette forslag 
vedtages enstemmigt den 17. 
oktober 1907, hvor det vedtages 
at ophæve Ordensafdelingen fra 
den 1. januar 1908.

Fra samme dag afskaffedes 
Reserven også, idet man dog bi
beholdt 1 assistent af Reserven 
til at være behjælpelig ved 
brandsyn, teatervagt og lignen
de.

Hertil kom, at brandmænde- 
nes antal ved en byrådsbeslut
ning i 1912 blev indskrænket til 
20 mand, da man efter en trus
sel om strejke fik bevilget en 
lønforhøjelse. Samtidig sattes 
aldersgrænsen for brandmænd 
til 52 år.

BEDRE MEN IKKE 
GODT NOK

Selv om overgangen til det faste 
korps betød en meget væsentlig 
forbedring af brandtjenesten i 
Helsingør, havde den, set med 
senere tiders øjne, den store 
mangel, at det med det hånd- 
trukne materiel tog for lang tid, 

inden man nåede frem til brand
stedet.

Gang på gang klages der over, 
at man har været for længe om 
at komme. Mødetiden kunne 
gennemgående sættes til 15 til 
20 minutter.

Nu om dage ville man kalde 
dette særdeles langsommeligt, 
men når man tænker sagen rig
tigt igennem og betænker hele 
ordningen, må man indrømme, 
at det ikke godt kan gøres hurti
gere. Man bør betænke, at mand
skabet først skulle hjem og iføre 
sig udrustningen, derpå ile til 
Sprøjtehuset og derpå trække 
den tunge slangevogn til brand
stedet, undertiden i høj sne og 
op ad bakke, som eksempelvis 
den 8. marts 1912, da det brænd
te på Mølledals Savværk på 
Esrumvejen - en tur på henved 
11/2 km.

Blev man tilkaldt ved brand 
på landet, eller skulle man gøre 
brug af dampsprøjten, var det 
meget ofte forbundet med bety
delige vanskeligheder at skaffe 
de fornødne heste til at trække 
denne. Ganske vist havde man 
en kontrakt med en vognmand i 
St. Annagade, men da man kun 
ville og kunne betale for den en
kelte kørsel, havde den pågæl
dende vognmand ingen forplig
telse til altid at have heste 
hjemme, og det samlede mand
skab stod da ofte bandende og 
ventede. Det tog således cirka 1 
time for Helsingør Brandvæsen 
at møde med jagtsprøjten og 4 
mand, da "Sindshvile" ved 
Kvistgaard brændte den 24. ja
nuar 1902. "Dette med hestene 
kunne godt volde en del kva-
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Kaptajn A. Krieger, brandinspek
tør 01/04 1924 - 31/04 1958.

ler", erindrer brandinspektør 
Krieger. "Særlig hvis det var saa 
uheldigt, at branden brød ud om 
Søndagen, hvor vognmanden tit 
og ofte ikke var hjemme. Saa 
skulle vi først have besvær med 
at støve ham op, og det var ikke 
altid lige let. Naar saa endelig 
han var blevet skaffet tilveje, 
skulle hestene hentes hjem fra 
græsning - og det tog jo natur- 
ligviis tid altsammen". At det 
var et spørgsmål om hurtigt 
fremmøde og brandmateriellets 
beskaffenhed, når "den røde ha
ne galede", var klart nok for en
hver, men forståelsen stod sjæl
dent mål med den økonomiske 
indsats i beredskabet. Byrådet 
var karrige med nye bevillinger 
til brandvæsenet uagtet den ved
varende, offentlige kritik af dets 
virke og forhold. Samtidigt stil
les forslag til nyordning i bero 

med den begrundelse, at Byrådet 
var godt tilfreds med den nu
værende ordning. Kaptajn A. 
Krieger, der efterfølger den 72- 
årige brandinspektør Plum, som 
med udgangen af marts 1924 
havde søgt sin afsked, indfører 
dog straks den forbedring, at po
litiet samtidig med at alarmere 
brandmandskabet tilkalder en 
automobildroske, der møder ved 
Sprøjtehuset og medtager de 2 
først ankommende brandmænd 
med 1 håndsprøjte, 1 vandbe
holder, 10 længder slange og 1 
strålerør, medens de 2 næste 
folk tager slangevognen. Samti
dig anbringes en oliefrakke og en 
hjelm pr. mand i Sprøjtehuset, 
således, at de i arbejdstiden ikke 
behøver at spilde tiden med først 
at løbe hjem efter uniformen. 
Samtidig indrettes den ene 
sprøjte til at kunne transporte
res på en lastbil, så man hurti
gere kan give møde til brand i de 
nye kvarterer omkring selve by
en.

"EN VÆLDIG 
ILDEBRAND"

Brandvæsenet stod desuagtet of
te aldeles magtesløse, når det 
gjaldt storbrande, som da Hel
singør Trævarefabrik på GI. 
Banegårdsvej i 1914 nedbrændte 
til grunden. Slukningsarbejdet 
koncentreredes alene om at hin
dre ilden i at brede sig. Heri fik 
man assistance af 1. kompagni af 
3. bataillon på Kronborg. Alt 
imedens en stor hob nysgerrige 
borgere samledes omkring 
brandstedet. Ildløs var en særde- 

35



les alvorlig sag, som selvfølgelig 
påkaldte sig borgernes aller
største opmærksomhed og del
tagelse. Også aviserne fandt de 
store overskrifter frem, og under 
overskriften "En vældig Ilde
brand" beretter Helsingørs Avis 
indlevende og detaljeret om be
givenheden: "Ved 4-tiden opda
gede bagermester Carl Christen
sen, hvis bageri omtrent støder 
op til fabrikken, at der var ild i 
fabrikkens børstetræsværksted, 
der lå i vindhjørnet. Hr. Chri
stensen vækkede straks fabri
kant Jørgensen, der som bekendt 
bor lige tæt ved, og alarmerede 
brandvæsenet.

Dette mødte med slangevog
ne meget hurtigt, og senere arri
verede dampsprøjten. Det var 
imidlertid en hård dyst, der her 
bødes brandvæsenet. Hele fa
brikken med det letfængelige 
materiale, et stort lager af træva
rer og et vældigt træoplag, stod 
hurtigt i lys lue, og man kunne 
næsten ikke nærme sig det 
mægtige bål for varmen, der 
sprængte ruderne i bygningen 
med Mejeriet Pasteur og an
tændte bygningen på Rosenkil
devej, i hvilken mejerist Chr. 
Hansen har mejeri.

Det lykkedes brandvæsenet 
at slukke ilden i denne bygning, 
der delvis er af træ, og hindre il
dens videre fremtrængen og der
til berolige beboerne i den høje 
grå kaserne på Rosenkildevej, 
hvilke allerede var parate til at 
flytte ud med deres ejendele. 
Muren, der skiller grunden fra 
trævarefabriken, var på dette 
tidspunkt helt glødende. Også 
ejendom nr. 6 på GI. Banegårds

vej var stærkt truet, idet det 
brændende materiale væltede 
ned i gården,- da huset ligger op 
til kedelrummet, og en kedel
eksplosion kunne befrygtes, 
blev beboerne opfordrede til at 
rømme huset, der aflåsedes af 
politiet.

Skønt vandtilførslen var 
dårlig som følge af det ringe tryk, 
der atter er en følge af, at fa
brikken ligger omtrent i højde 
med vandreservoiret, kæmpede 
brandvæsenet ihærdigt med 
flammehavet, og ved 6-7 tiden 
var man forsåvidt herre over il
den,- men da var rigtignok også 
alle bygninger og det forhånden
værende lager af færdige træva
rer brændt. Men rundt om var 
der og vedblev der at være ild i 
de store ege- og bøgestammer, 
som henligger på oplagspladsen. 
Endnu ved 11-12 tiden dannede 
disse en indvendig glødende 
masse; disse træstammer er 
friskt træ og således våde ind
vendig, men alligevel fortæredes 
de langsomt og sikkert af ilden

Brandstedet frembød i for
middag et trist skue. Hvor før 
bygning lå ved bygning, var det 
nu kun en rygende brandtomt, 
over hvilke ragede de forskellige 
maskindele. Det var jo nemlig 
en moderne fabrik med maski
ner, der næppe findes mange ste
der her i landet. Her står den 
kostbare universal-drejemaski- 
ne, der kunne bearbejde træ som 
tændstikker, som kosteskafter 
eller som kugler til gardinstæn
ger, alt som man ønskede det; 
den havde kostet 7000 kr. Der 
står den nye båndsav, som lige 
var anskaffet og ikke var assure- 
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ret. Hist ligger dynamoen til det 
elektricitetsværk, som hr. Jør
gensen havde anskaffet til fa
brikkens drift - altsammen er 
ødelagt af ilden. Kun fabriks
skorstenen og de to dampkedler 
er frelste, og dampkedlerne da 
kun ved en enkelt mands besin
dighed og mod. Allerede på et 
tidligere stadium af branden vil
le fabrikkens maskinpasser, N. 
Nielsen, ned i kedelrummet for 
at slippe dampen ud; men da det 
var forbundet med absolut livs
fare, forbød vicebrandinspektør 
Schandorff ham at foretage det
te vanskelige eksperiment. Ni
elsen gav sig dog ikke ro, og ved 
7-8 tiden fik han så lov til at for
søge, idet hr. Schandorff bandt et 
reb om ham og gav ham ordre på 
at signalisere, hvis der var fare 
på færde, hvorefter han firedes 
ned i kedelrummet og fik åbnet 
for hanerne. Det var i sidste øje
blik; trykket var allerede over 
den røde streg, og Nielsen for
klarede da også, at den var jo lov
lig varm dernede. Vi meddeler 
denne lille episode, da Nielsen 
virkelig ved sit mod forhindrede 
en kedelsprængning, en kata
strofe, der mulig kunne have af
stedkommet alvorlige følger. Fa
brikant Jørgensen, hvem vi træf
fer på brandtomten, fortæller os, 
at det lykkedes ham at redde 7 
års kalkulationer, der ellers for 
ham ville være uerstattelige. 
Han opgiver, at bygningerne var 
assurerede for 24-25.000 Kr., 
løsøre og lager for 65.000 Kr., og 
regner med et tab på mindst 
30.000 Kr. Men det er dog kun 
det direkte tab; det indirekte er 
ganske betydeligt. Efter at de an

Ildebrand på Sten
vinkelsvej.
Helsingør Kom
munes Museer.

dre børstetræsfabrikker havde 
nedlagt virksomheden, var der 
nu, når krigen sluttede, store 
chancer for fabrikken. Ved fa
brikkens standsning bliver ca. 
40 arbejdere brødløse. Det må 
dog håbes, at fabrikken vil få 
brug for en del af dem til op- 
rømning og til en mulig ind
skrænket drift. Hvorledes ilden 
er opstået, kan der endnu kun 
gisnes om. Men taler om, hvad 
også brandautoriteterne mener, 
at den er opstået under børste
træsværkstedet ved et underjor
disk leje. Det er ret rimeligt, at 
et sådant er løbet varmt og har 
tændt ild i det af olie gennem- 
trængte træunderlag eller affald. 
Og så var der jo ikke langt til 
trælageret og det øvrige træma
teriale. Vort brandvæsen under 
d'hrr. brandinspektør Plum og 
vicebrandinspektør Schandorffs 
ledelse har arbejdet godt. Fra 
Kronborg mødte en deling mili
tær med Kronborgsprøjten og 
tog del i slukningsarbejdet".
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Oversvømmet lej
lighed i forbindel
se med branden 
på Stenvinkelsvej. 
Helsingør Kom
munes Museer.

Brandbil på Grøn- 
nehavevej i for
bindelse med ilde
brand på Stenvin
kelsvej.
Helsingør Kom
munes Museer.

OM BRAND
VISITATIONER

En brand af en sådan voldsom
hed, som man her havde været 
vidne til, ville trolig kunnet ha
ve fået et katastrofalt omfang, 
havde virksomheden været be
liggende i det gamle og tætbe- 
bygget Helsingør. Endnu var det 
i øvrigt forholdsvis få af de indu
strielle foretagender, som var 
flyttet ud fra byens centrum. En 
af grundene til dette har utvivl
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somt været, at virksomhederne 
var forholdsvis små og hånd
værksprægede. Hverken forøgel
sen i antallet af beskæftigede el
ler brugen af mekanisk drivkraft 
krævede større udvidelser, end 
hvad der har kunnet klares in
den for de bestående rammer, 
hvilket selvfølgelig var bekym
rende brandmæssigt. Brandvæs
enet lagde derfor også stigende 
vægt på at love og bestemmelser 
blev overholdt. Her til havde 
man brandtilsynet eller brandvi
sitationerne. En form for brand
syn har, som led i byens brand
beredskab, været praktiseret si
den 1500-årene, og da navnlig 
med skorstene. Med "de nye ti
der" udvidedes brandsynet eller 
brandvisitationer, hvorom det i 
"Brandvedtægt for Helsingør 
kommune" fra 1928 hedder: 
"De regelmæssige brandvisita
tioner foretages 1 gang årlig. Ved 
visitationerne efterses om alle 
gældende love og vedtægter, 
brandvæsenet vedrørende, over
holdes, om ildsteder og skorste
ne er i orden og tilbørligt vedli
geholdt, om bestemmelserne 
om opbevaring af eksplosive og 
brandfarlige oplag overholdes, 
samt om der forefindes mangler 
ved de brandredskaber, som det 
påhviler grundejerne at holde. 
Brandkommissionen bestem
mer efter forslag fra brandin
spektøren hvilke dele af byen, 
der årligt skal underkastes de 
her omtalte brandvisitationer, 
dog at samtlige ejendomme i et 
tidsrum af 3 år alle underkastes 
regelmæssig brandvisitation. 
Foruden den almindelige, årlige 
brandvisitation kan brandin



spektøren, når han finder det 
fornødent, lade foretage ekstra- 
visitationer af brandfarlige virk
somheder og ejendomme. Brand
visitationerne forestås og ledes 
af brandinspektøren og udføres 
af vicebrandinspektøren og assi
stenterne. For udførelsen af dis
se visitationer udbetales der de 
visiterende et af Byrådet efter 
brandkommissionens indstil
ling fastsat honorar. Mindre 
overtrædelser påtales, og der gi
ves en rimelig frist for disses af
hjælpning, hvorefter der foreta
ges nyt syn. Ved større overtræ
delser, eller såfremt overtrædel
ser ikke er afhjulpne ved anden 
visitation, indberettes dette til 
brandinspektøren, der da overgi
ver sagen til politiet".

Resultatet af det årlige brand
syn i 1954/55 viser eksempelvis, 
at der i bydistriktet blev der fun
det 80 fejl fordelt på 66 ejen
domme. Udenfor bydistriktet 
blev der tilsvarende fundet 23 
fejl fordelt på 11 ejendomme. 
Hovedparten af fejlene konsta
teredes ved røgrør, nemlig 39, 
fulgt af kakkelovne med 25. 
I 21 tilfælde konstateredes byg
ningsfejl, og 18 grundejere hav
de ikke efterkommet brandvæs
enets anvisninger om udbedring 
af påtalte mangler.

BRANDINSPEKTØR 
PLUM GÅR AF OG 
AFLØSES AF
A. KRIEGER

Helsingør Brandvæsen får sjæl
dent ros for dets indsats, oftest 
er det kritik, der bliver brand

væsenet og dets ledelse til del. 
Foranlediget ved de stadige avis
artikler om langsomt fremmøde, 
indsendte brandinspektør Plum 
i sidste halvdel af 1916 et forslag 
om indkøb af en motorsprøjte til 
7.000 kroner, hvilket Byrådet af
slog. Atter i januar 1920 frem
sætter Plum forslag til brand
væsenets forbedring. Forslaget, 
der nu er på 40-45.000 kroner, 
bliver henlagt. På baggrund af en 
stadig voksende kritik og uden 
den fornødne politiske opbak
ning, vælger den 72-årige bran
dinspektør at søge sin afsked fra 
udgangen af marts 1924. Som ny 
brandinspektør ansætter Byrå
det kaptajn A. Krieger, der siden 
1. april 1923 havde været sekre
tær for Brand- og Sundhedskom
missionen. I løbet af sommeren 
udarbejder Krieger et forslag til 
en nyordning af brandvæsenet, 
som forelægges Byrådet, der 
meddeler et pænt afslag ved at 
sende sagen til nærmere under
søgelse. Dette afholdt dog ikke 
brandinspektøren fra i maj 1925 
at fremsende et nyt forslag. Den
negang om et fælles brandvæsen 
for Helsingør og Tikøb kommu
ner. Forslaget behandles velvil
ligt i Helsingør Byråd den 19. 
maj, og ligeledes i Tikøb Sogne
råd den 10. juli. Men Sognerådet 
kan alligevel ikke tiltræde en 
sådan ordning, idet man fandt 
den for bekostelig. Da heller ik
ke dette forsøg på en moderni
sering af brandvæsenet lykke
des, foreslog brandinspektøren, 
at der blev optaget et lån til an
skaffelse af det nye materiel. 
Pengene til forrentning og amor
tisation af lånet skulle ske ved 

39



at pålægge grundejerne en pas
sende årlig afgift mod at fritage 
selvsamme for deres pligt til at 
holde brandredskaber på ejen
dommene.

Forslaget behandledes i grun
dejerforeningen den 6. maj 1927 
og gik derefter i udvalg. Resul
tatet blev, at man gik ind på tan
ken.

BRAND BEREDER PÅNY 
VEJEN FOR NY BRAND
VEDTÆGT I 1928

En stor brand blev på ny det som 
satte gang i de politiske for
handlinger om en ny brandved
tægt, der vedtages af Helsingør 
Byråd den 16. april 1928. Samti
dig banedes vejen for de hårdt 
tiltrængte anskaffelser af nyt og 
moderne brandmateriel.

Det helsingørske brandvæsen 
blev motoriseret. Historien var 
den, at færgestationen brændte 
den 24. oktober 1927, og ilden 
truede med helt at afbryde fær
geforbindelsen til Sverige. Mise
ren skyldtes nok så meget, at der 
opstod kludder med dampsprøj
ten. Kun ved tilkaldelse af uden
bys hjælp i form af den nye au
tomobilsprøjte fra Fredensborg 
lykkedes det at afværge denne 
katastrofe.

Skæbnens ironi ville, at få da
ge inden det nye brandmateriel 
blev modtaget, brænder den 
gamle, smukke Christine Mølle 
på Møllebakken. Det skete den 
6. november 1928.

Lige lidt hjalp det i den for
bindelse, at den gamle damp
sprøjte netop ved denne lejlig

hed til alles store forundring ar
bejdede aldeles tilfredsstillende. 
Møllen brændte ned til grunden. 
Et vartegn fra det gamle Hel
singør forsvandt dermed.

Det samme gjorde dampsprøj
ten, der længe havde været en 
slags eksponent for "de nye ti
der" i Helsingør. Det nye mo
tormateriel tegnede derimod 
"de moderne tider".

MOTORISERINGEN AF 
HELSINGØR 
BRANDVÆSEN

I 1919 henstiller brandinspek
tøren til Brandkomissionen, at 
der til brandvæsenets brug søges 
anskaffet en motorvogn, der 
hurtigt kan befordre mandskab, 
materiel og en sprøjte fra sprøj
tehuset i St. Annagade til brand
stedet. "Til Begrundelse af For
slaget anføres, at det dels er me
get vanskeligt i Ildebrandstilfæl- 
de rettidig at skaffe Heste til Be
fordring af Sprøiterne til Stede 
og dels er meget vanskeligt og til 
Tider umuligt at fremføre Slan
gemateriellet, der paa tohjulede 
Vogne trækkes af Mandskabet, i 
særdeleshed naar Vognene skal 
køres op over Bakkedrag ad op
blødte Veje".

Brandkommissionen går et 
skridt videre og indstiller til By
rådet, "at der anskaffes en kraf
tig Motorsprøjte, der tillige vil
de kunne bringe Materiel og 
Mandskab hurtigt til Brandste
det". Vel vidende, at dette nok 
vil være en bekostelig affære, fo
reslår man subsidiært, at der an
skaffes en motorvogn. Ingen af
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Køretøjer anvendt ved Helsingør 
Brandvæsen 1927-47.
Helsingør Kommunes Museer.
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forslagene nyder fremme i Byrå
det. Et fornyet forsøg i 1925 mis
lykkedes ligeledes.

Men i 1928 kunne Brand
kommissionen præsenterer By
rådet for et forslag det dårligt 
kunne afslå. Det omfattede for
uden nyanskaffelse af forskelligt 
kørende materiel, forbedring af 
stigemateriellet, uddannelse af 
mandskabet herunder indkørsel 
af vognene, ombygning af brand
stationen, slangetørring og tårn 
samt forskelligt hjælpema
teriel og reservedele formedelst 
34.500 kroner. Hertil kom, 
at Købstædernes almindelige 
Brandforsikring ville bidrage 
med 10.500 kroner. Indstillin
gen blev følgelig godkendt af By
rådet.

Det blev indsat i driften den 
1. december 1928. Nyanskaffel
serne omfattede 1 automobil
sprøjte (1200 M/L), 1 påhængs
motorsprøjte (1200 M/L), 1 ud
rykningsautomobil, 1 mekanisk 
stige (12 + 2 m) indrettet til mo
tortransport m. m.

Slangebeholdningen blev fo
røget til i alt 2000 m (600 m3"og 
1400 m2"). Til betjening af det 
nye automobilmateriel blev der 
indgået overenskomst med en 
privat vognmandsforretning, 
"Torvets Lillebilforretning", der 
forpligtede sig til altid at have 
det til sprøjternes fremføring for
nødne mandskab til disposition.

Chaufførerne blev uniforme
ret ved brandvæsenets foran
staltning med samme uniform 
som mandskabet, dog med røde 
skulderstropper.

Når Helsingør Brandvæsen 
fik hele to motorsprøjter skyld

tes i første række daværende 
borgmester Peder Christensen.

Det var meningen, at der kun 
skulle have været anskaffet en, 
erindrer brandinspektør Krieger: 
"Jeg havde borgmester Chri
stensen med inde at kigge paa de 
to muligheder, der var - en med 
paahængsvogn og een uden.

Jeg forklarede omhyggeligt 
fordelene og manglerne ved beg
ge typer, og da jeg var færdig sag
de borgmester Christensen: Ved 
De hvad, hvis vi nu tager dem 
begge to, saa har vi alle fordele
ne - og ingen af manglerne. Og 
sådan blev det.

På foranledning af en række 
grundejer- og boligforeninger var 
bestemmelserne Om, at beboel
sesejendomme skulle være for
synet med brandstige, spande, 
lygter og brandhager blevet op
hævet og erstattet af et halv
årligt bidrag til kommunen, som 
til gengæld forpligtede sig til at 
anskaffe det fornødne materiel.

BRANDALARM
ERINGEN

Brandalarmeringen forblev 
uændret, idet dog linie 1 som gik 
til maskinisterne ved damp
sprøjten, blev omlagt til chauf
førerne. Telefonapparatet forsy
nedes med nedfaldsklap og en 
alarmklokke. På brandstationen 
blev en stor alarmklokke ligele
des tilkoblet, så mandskabet, 
der var på stationsarbejde, straks 
kunne rykke ud. Det havde 
nemlig nogle gange vist sig, at 
indtil 6 mand gik og arbejdede på 
stationen og ikke anede, at der 
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var slået brandalarm, før mand
skabet fra byen kom løbende. 
Disse foranstaltninger i forbin
delse med overgangen til auto
mobildriften medførte, at ud
rykningstiden fra stationen blev 
nedsat fra ca. 10 til ca. 4 minut
ter, og at ethvert brandsted i sel
ve byen derefter kunne nåes på 
mindre end 4 minutter. For at 
sikre sig, at der altid er tilstræk
keligt mandskab hjemme til at 
rykke ud, indførtes fra april 1936 
de såkaldte "søndagsvagter", der 
bestod i, at en fjerdedel af brand
væsenets personale på søn- og 
helligdage om sommeren skulle 
være i deres hjem i tiden fra 
klokken 8 til klokken 20.

På baggrund af Lov af 25. 
marts 1933 om kommunernes 
styrelse overtog borgmesteren 
formandshvervet i Brandkom
missionen i stedet for politime
steren. Brandvæsenets daglige 
ledelse bestod af brandinspektør 
og vicebrandinspektør assisteret 
af 2 assistenter og 1 reserveassi
stent. Brandmandskabet omfat
tede 20 brandfolk. Omfanget af 
det nye brandmateriel og ikke 
mindst dets motorisering havde 
fordret nye stillinger i form af 1 
depotmester, der tillige var bud, 
og 3 chauffører, hvoraf den ene 
dog kun var reservechauffør.

NYE OPGAVER

Den 25. april 1928, få dage efter 
at Byrådet havde godkendt den 
nye brandvedtægt, tegnede Hel
singør Brandvæsen overens
komst med Helsingør Havneråd 
gående ud på, at havnevæsenet 

nedlagde sin brandstation med 
tilhørende materiel, og at køb
stadens brandvæsen overtog 
brandslukningstjenesten ved 
havnen, for hvilket havnerådet 
yder kommunen et årligt tilskud 
på 600 kroner. Ligeledes blev der 
den 10. januar 1929 indgået 
overenskomst mellem Helsin
gør Byråd og Indenrigsministeri
et angående slukningshjælp til 
Kronborg, hvorefter der på visse 
betingelser blev ydet brandvæ
senet 300 kroner årlig fra statens 
side.

Indtil 1. juli 1929 hvor Hel
singør Byråd beslutter at anskaf
fe en sygeambulance, foregik sy
getransporten til Øresundshos
pitalet alene med hest og vogn. 
Helsingør Brandvæsen får over
draget ambulancetjenesten. Am
bulancen - en Chevrolet med 
plads til 2 liggende og 2 sidden
de patienter - blev stationeret i 
Bjergegade 22 og betjentes af den 
stedlige vognmandsforretning 
ved deres chauffører, der var 
godt kendt med sygetransport, 
idet de med deres egen sygevogn 
havde besørget sygekørselen for 
Øresundshospitalet. I de første 9 
måneder havde ambulancen 39 
udrykninger. Senere steg tallene 
for disse, således at man det sid
ste år, denne ordning virkede, 
havde 136 udrykninger, og der 
transporteredes 125 personer.

JERNBANEHOTELLET 
BRÆNDER 1938

Sædvanen tro var det en alvorlig 
storbrand, som blev den direkte 
anledning til en konstruktiv po
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litisk behandling af brandvæse
nets forhold, nemlig Hotel 
'Trins Hamletts dramatiske 
nedbrænding. Natten til tirsdag 
den 1. marts 1938 opstod der ild
løs i hotel 'Trins Hamlet" i Hav
negade. Branden blev opdaget af 
natportien ved 1.20-tiden. Ilden 
havde da allerede godt fat. Fra re
stauranten bredte den sig hurtigt 
til trapperummet og afspærrede 
dermed snart alle flugtmulighe
der. Det lykkedes dog hotellets 
ejer, en stuepige samt nogle få 
gæster at undslippe faren ad 
bagtrappen i ellevte time. Ho
tellets øvrige beboer blev fanget 
på deres værelser. Rædselsslag
ne søgte de til vinduer og balko
ner. Flere sprang panisk ned på 
stenbroen fra 1. og 2. sals højde, 
altimedens naboer og sene nat
tevandrere strømmede til åste
det, kun for at opdage, at de hav
de fået tildelt rollen som tilsku
er. "Det er det værste, jeg har 
været med til", sagde færge
mand Struve til Helsingør Dag
blads reporter på katastrofenat
ten. "Jeg har fisket druknede op, 
jeg har reddet mennesker ved 
strandinger o.s.v. o.s.v., men det
te at se mennesker i den største 
nød uden at kunne hjælpe er no
get af det forfærdeligste jeg ken
der". Da brandvæsenet nåede 
frem, herskede der stor forvir
ring på brandstedet med råben 
og skrigen fra såvel sårede, der lå 
på gaden som de mange tilsku
er. "Den røde hane" stak allere
de sit røde fjæs ud ad vinduer 
og døre. Heden og røgen gjorde 
det umuligt for brandfolkene 
at trænge ind i bygningen ad 
hovedindgangen. Sluknings- og

redningsarbejdet lettedes heller 
ikke ved de mange nysgerrige, 
der trængte sig på og tid efter an
den forivrede sig og bemægtige
de sig brandslanger og springlag
ner. Med stiger og røgdykkere 
lykkedes det dog at redde de sid
ste hotelgæster ud ad vinduerne, 
ligesom en del sprang ned i ud
spændte springsejl. En faldt ved 
siden af og dræbtes på stedet. En 
kvindelig gæst døde nogle dage 
senere af de kvæstelser, hun 
havde pådraget sig, da hun var 
sprunget ned på gaden fra 1. sals 
højde. Hotellets køkkenchef in
debrændte. Hans forkullede le
geme blev fundet nogle dage se
nere. Reaktionerne på hotel
branden var talrige. Begivenhe
den kom på forsiden af alle lan
dets aviser og var derfor natur
ligt nok et stort samtaleemne, 
som i mangt og meget minder 
om det, som kendes ved andre og 
lignende brandkatastrofer. Man 
begyndte også at drøfte brand
sikringsbestemmelser. Mange 
rygter var i omløb. Avisartikler
ne er samtidig præget af en utro
lig detaljerigdom, der synes væ
sentlig forskellig fra den, som 
kendetegner nutidens journali
stik, men som vidner om grun
dighed samt en sans for de små 
ting. Man har tid til at notere, at 
hos restauratør Larsen, Sund
kroen, der som nævnt boede tæt 
op ad hotellet, blev familien 
vækket af hunden Max. Man får 
også med, at den unge koks bro
der og moder kom til for at høre 
nyt på brandstedet. Og dagen ef
ter kan man endvidere berette, 
at murermester Johannes Peter
sen "for 15 år siden reparerede 
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den samme mur som nu nedta
ges stykke for stykke". Brand
væsenet blev voldsomt kritise
ret for sin indsats. Alarmerings
systemet havde fungeret for 
langsomt og usikkert. Der hav
de ikke været det fornødne til
syn med brandfarlige bygninger. 
Og selve brandvæsenets udryk
ningsforhold var utidssvarende 
og ganske uforsvarlige. Baggrun
den for kritikken var den halve 
snes minutter, der var gået fra, 
at der var blevet slået alarm og 
til brandfolkene nåede frem. 
Men hvorom alting er, så blev 
kritikken afvist, og borgmester 
Peder Christensen udtalte, at 
han i al væsentlighed var tilfreds 
med sit kommunale brandvæ
sen som det var, og han nærede 
i den forbindelse intet ønske om 
at entrere med Falck om opga
ven. Brandvæsenet blev dog om
organiseret og forbedret en hel 
del de følgende år. En ny brand
vedtægt udarbejdet i overens
stemmelse med justitsministe
riets normalbrandvedtægt for 
købstæder, tiltrædes af Helsing
ør Byråd 2. oktober 1939.

HELSINGØR BRAND
VÆSEN ORGANISERES 
SAMMEN MED FALCKS 
REDNINGSKORPS

Det røre, som den store brand på 
Hotel "Prins Hamlet" havde 
rejst, ikke mindst den stærke 
kritik af stationsforholdene, 
havde imidlertid bevirket, at de 
i så lang tid ventilerede planer 
om at få en moderne og tidssva
rende brandstation atter blev ta

get op til overvejelse. Som sag
kyndig tilkaldtes brandinspek
tørforeningens formand, brand
inspektør Gunnar Stampe, Aal
borg, der sammen med brand
inspektøren og stadsingeniør 
A.T. Jørgensen gennemgik hele 
brandvæsenets organisation og 
mulighederne for modernise
ring. Disse overvejelser resulte
rede i, at man til magistraten 
fremsendte 3 overslag: Forslag 1 
på 53.150 kr. omfattende et rent 
kommunalt brandvæsen baseret 
på en fast vagt på 2 mand anbragt 
på det til brandstation påtænkt 
ombyggede offentlige Slagtehus 
i Svingelport, der både hvad byg-

Efterslukning på 
Hotel “Prins 
Hamlet” i Havne
gade 1938.
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Under branden i 
snedkeriet “Godt
håb” i Sudergade 
13, den 10. okto
ber 1939.
Helsingør Kom
munes Museer.

ninger og beliggenhed angik 
måtte anses for særdeles egnet 
til formålet. Forslag 2 på 40.400 
kr. omfattede et brandvæsen or
ganiseret i forbindelse med Fal
cks Redningskorps, København, 
efter et derom fremsendt tilbud, 
og forslag 3 på 50.000 kr. omfat
tede et brandvæsen, ligeledes 
flyttet til Slagtehuset, men hvor 
stationsvagten skulle bestrides 
af den vogmandsforretning, der 
hidtil havde haft kørselen for 
brandvæsenet. Disse forslag 
blev forelagt Byrådet den 3. juni 
1939 og fik en velvillig modta
gelse. Idet man var mest inter
esseret i forslag nummer 2, der 
var det billigste, gik sagen til 2. 
behandling. Denne fandt sted al
lerede den 30. i samme måned, 
og det vedtoges at etablere 
brandstationen i Slagtehusets 
bygninger, når dette fra 1. april 
1940 nedlagdes og at afslutte 
overenskomst med Falcks Red
ningskorps for en periode af 15 
år. Til Slagtehusets ombygning 
blev der bevilget 60.000 kr.
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Det gik pludselig stærkt med 
beslutningerne. Da brandmate
riellet den 1. april 1940 blev flyt
tet fra den gamle brandstation i 
St. Annagade til den nye Brand- 
og Redningsstation i Svingelport 
6, var denne så langt fra færdig, 
så det til at begynde med var un
der yderst primitive forhold, 
man måtte besørge vagt og an
den tjeneste. Først den 1. okto
ber 1940 kunne den nye Station 
indvies ved en festlighed, hvor 
Byrådet og Redningskorpsets 
øverste ledelse var repræsente
ret. På den nye Brand- og Red
ningsstation var der i den 37 m 
lange remise plads til alt brand- 
og redningsmateriellet. På loftet 
over remisen blev der indrettet 
depot for alt byens luftværns
materiel. I mellemfløjen var der 
værksted, linnedstue og røg
kammer, samt på 1. sal lejlighed 
for redningskorpsets stationsle
der. I den anden lange fløj blev 
der indrettet undervisningsloka
ler, toiletter og bad, samlings
stue for brandmandskabet, kon
tor for stationslederen, opholds- 
og sovestue for den faste vagt, 
vagtlokale, brandinspektørens 
kontor, brandvæsenets arkiv, 
rum for snavsede slanger, slan
getørrings- og øvelsestårn samt 
beboelse for en funktionær fra 
redningskorpset. Desuden dis
poneredes over en lejlighed i lev
nedsmiddelkontrollens loftseta
ge. I gården fandtes brandop
stander til øvelsesbrug samt 
vogn- og slangevask. Medens der 
næppe herskede nogen tvivl om, 
at brandvæsenet med den nye 
brandstation havde fået betyde
ligt forbedret fysiske rammer,



Fra brandstatio
nen (1940-74) i 
Svingelport.
Helsingør Kom
munes Museer.

stillede en del sig tvivlende med 
hensyn til beliggenheden. "Der 
er mange, der siger, vi ligger 
daarligt i øjeblikket (Svingel
port), men endnu værre var det 
dog i Set. Annagade" bedyrer 
brandinspektør A. Krieger og 
fortsætter "Havde vi boet der 
endnu, havde der overhovedet 
ikke været een eneste chance for 
at faa vore køretøjer ud og ind 
gennem de røde porte. Der var li
ge netop plads til vore to motor
køretøjer, og slangerne maatte 
efter hver brand, skylles rene paa 
gaden udenfor. Derpaa blev de 
bragt op paa deres plads paa 
første sal i bygningen".

ALARMERINGS
SYSTEMET

Brandvæsenets smertensbarn 
havde været alarmeringssyste
met. Også dette fandt ved over

flytningen til den nye brandsta
tion en bedre og mere sikker 
form. Samtlige brandvæsenets 
funktionærer, kontoret og poli
tistationen blev forsynet med 
alarmklokker og telefonappara
ter. Mandskabet blev inddelt i 4 
grupper, hver bestående af 1 be
falingsmand og 5 brandmænd, 
medens en 5. gruppe omfattede 
brandinspektøren, vicebrandin- 
spektøren, brandvæsenets kon
tor og politistationen. Med det 
nye system var man i stand til at 
kalde og tale enkeltvis med 
hvert eneste nummer, eller man 
kunne kalde en eller flere grup
per ad gangen, eller man kunne 
ringe alle op på een gang.

Alle modtagerapparater var 
forsynet med en tilbagemel
dingsknap, således at brand
manden ved et tryk på knappen, 
hvorved der tændtes en grøn 
lampe på kommandopulten, 
kunne meddele, at han har for
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stået meldingen og kunne kom
me.

For brandvæsenets ledelse 
rummede systemet det fortrin, 
at man altid kunne se, hvor 
mange mand, man kunne dispo
nere over, eller om der skulle til
kaldes reserver. Ordningen skul
le medføre, at brandvæsenet 
hurtigere kunne samles på et 
brandsted, idet stationsvagten (3 
mand) straks ved alarm fremfør
te materiellet til brandstedet 
uden at afvente brandmandska
bet, der fra deres hjem kørte di
rekte til det i kommandotele
fonen opgivne sted uden først at 
måtte møde op på brandstatio
nen for at få brandstedet opgivet.

Alarmapparatet blev afprøvet 
hver dag klokken 12. Som reser
ve var der blevet anskaffet et in
duktionsapparat, der kunne til
sluttes ledningsnettet og alar
mere på den gamle måde, hvis 
kommandotelefonen af en eller 
anden grund skulle svigte.

Fra Kronborg og Gummifa
brikken blev der etableret direk
te telefonforbindelse med brand
stationen. For at lette, at en 
brandalarm kunne komme til 
brandmandskabets kendskab i 
arbejdstiden, når de ikke var i 
deres hjem, medførte den først 
udrykkende automobilsprøjte 
en amerikansk politisirene, som 
"ved sine hyl skulle avertere 
mandskabet om, at der var 
brand".

Metoden viste sig effektiv. 
Mødeprocenten steg med op til 
25 procent, hvorfor alle udryk
ningskøretøjerne fik permanent 
sirene. Endvidere havde man 
fået anbragt hjelme og andet 

mandskabsudrustning på køre
tøjerne, således at folkene ikke 
længere behøvede at sinkes i at 
give møde ved først at skulle 
løbe hjem efter uniformen. Dis
se foranstaltninger bevirkede 
tilsammen, at mødetiden på 
brandsteder i byen blev reduce
ret til godt og vel 4 minutter ef
ter indgået alarm. Der blev sam
tidig eksperimenteret med "ra
dio-telefon på køretøjerne", 
hvilket var blevet yderligere ak
tualiseret ved at man havde fået 
automatisk telefon, idet der i 
forbindelse med automattelefon 
ikke kunne drejes 0-0-0 med 
mindre man rådede over den for
nødne tiøre.

Brandchefen havde i øvrigt 
været i den pinagtige situation, 
at vedkommende uden tiører ik
ke kunne ringe brandstationen 
op for at rekvirere mere mate
riel. Dette blev løst med instal
leringen af et avanceret radiote
lefonanlæg, ligesom de såkaldte 
Walkie-Talkies blev taget i an
vendelse.

Et forslag om særlige alarm
skabe placeret stategiske steder 
i byen, blev kategorisk afvist af 
brandinspektøren, der fandt at 
fordelene herved ikke stod mål 
med ulemper og den økonomi
ske investering. Problemet måt
te nødvendigvis løses af telefon
selskabet. Dette var i 50'erne og 
før mobiltelefonernes tid. Imel- 
lemtiden blev den enkelte 
brandmand udstyret med en 
bærbar radiomodtager, koblet på 
et selvstændigt radioanlæg. 
Denne mere diskrete kommuni
kationsform havde tillige den 
fordel i forhold til brandsirenen,
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Ved branden hos 
Skotøjsmagasinet 
“Amor" på Sten
gade 43.
Helsingør Kom
munes Museer.

at tilstrømningen af nysgerrige 
ved de enkelte brandsteder blev 
mindre. Proceduren ved alarme
ring har indtil for nylig været, at 
anmelderen ringede til politiet 
på 0-0-0, de senere år 112, der 
lod alarmen gå videre til Falck, 
som herefter kaldte brandvæse
net over radionettet. Helsingør 
Brandvæsen har i forbindelse 
med overflyningen af Falck's 
vagtcentral til Hillerød i 1993 
fået etableret en ubemandet 
vagtcentral, der samtidig over
våger automatiske brandalar
mer i virksomheder og instituti
oner i kommunen.

Om brandalarmeringen for
tæller beredskabsinspektør Ar
ne Dalsborg, at "det var en stor 
omvæltning og et kæmpeskridt 
fremad da telefonalarmeringen 
blev indført. Der var dog nogle 
begrænsninger; idet telefonnet
tet kun var etableret i det cen
trale Helsingør, kunne man som 

brandmand ikke bo hvor som 
helst....".

Om telefonalarmeringen for
tæller overbrandmester Kurt 
Jørgensen i forbindelse med sin 
fratrædelse! 1989: "Efterfire-et- 
halvt år blev jeg fast brandmand. 
Det betød blandt andet, at man 
fik installeret telefon uden dre
jeskive, som kun kunne benyt
tes, når der skulle tilkaldes 
brandfolk via alarmbordet. Det 
kunne gå forholdsvis stærkt, 
hvis man var hjemme. Men ud
brød der brand, når man var på 
arbejde, var det en større proces, 
der skulle gennemføres, inden 
man nåede frem til brandste
det.... Her tog hustruen imod be
sked og spænede derefter ned til 
bageren, hvor hun kunne låne en 
telefon, og ringede til kontrol
kontoret på Værftet. Herfra rin
gede man videre til mesterkon
toret, som sendte en mand ud for 
at finde Kurt Jørgensen. Når han 
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først havde fået besked, løb han 
gennem Værftets port, ud til 
cyklen og hjulede afsted til 
brandstedet". I Helsingør Værfts 
storhedstid arbejdede ca 50% af 
brandfolkene på værftet, så det 
var vigtigt for byen og borgerne 
at værftet var så villige til at la
de brandfolkene forlade arbejds
pladsen når alarmen lød, beret
ter Arne Dalsborg og fortsætter 
"det kom selvfølgelig også Værf
tet tilgode, at man havde brand
folk på stedet med stor lokal
kendskab, når der udbrød brand, 
der var altid flere brandfolk med 
kendskab til netop den båd un
der bygning eller til reparation i 
dok eller ved kaj. Værftet havde 
selv et røgdykkerhold, med 
hvem brandvæsenet i akut til
fælde og på øvelse havde et godt 
samarbejde. Overgangen fra te
lefonalarmering, til det moder
ne radiosystem, som fritog 
brandmanden for "husarrest", 
idet han nu kunne bevæge sig 
uden for hjemmet, og dog passe 
sin vagt, havde stor betydning 
for brandmanden og familien, 
men ikke mindst for brandvæse
net, der nu havde stor sikkerhed 
for det maksimale fremmøde".

DET ER HELSINGØR 
BRANDVÆSEN
DER SLUKKER BRANDE

Den 1. april 1940 trådte den nye 
brandvedtægt for Helsingør 
kommune i kraft. Vedtægten var 
tilpasset tidens krav, og de nye 
opgaver som tegnede sig for 
brandvæsenet på baggrund af ud
brudet af Anden Verdenskrig.

Byrådet havde samtidig beslut
tet, at Helsingør Brandvæsen 
fremover skulle organiseres i 
forbindelse med Falcks Red
ningskorps.

En organisationsplan, der 
gang på gang har rejst spørgsmå
let, hvor meget der er Falck, og 
hvor meget der er Helsingør 
Brandvæsen, får brandinspektør 
A. Krieger til fastslå: "at Falck 
det er Stationsvagten - 3 Mand - 
og Sprøjterne, undtagen nogle 
Paahængssprøjter, en Stige- og 3 
Slangevogne, der tilhører Kom
munen, og Brandvæsenet, det er 
Mandskabet, de omtalte stiger af 
Kommunens og Ledelsen af alt, 
hvad der har med Ildebrand og 
Brandlove at gøre". Eller sagt på 
en anden måde, så betjener 
Falck stationen og materiellet 
under alle udrykninger. Helsing
ør Brandvæsen er aktørerne på 
brandstedet.

STATENS CIVILE LUFT
VÆRNSBEREDSKAB

Mørke skyer trak i slutningen af 
30'rne sammen omkring Dan
mark. Hverken organisatorisk 
eller praktisk stod man særlig 
godt rustet i den civile luft
værnsbeskyttelse. Rygraden i ci
vilbeskyttelsen var Statens civi
le Luftværn. Fra højeste sted var 
51 byer udpeget som luftbeskyt
telsesområder, idet disse hoved
sagelig på grund af krigsvigtige 
fabriks- og militære installati
oner skønnedes at rumme mål 
for bombefly. I spidsen for hvert 
af luftbeskyttelsesområderne 
stod en luftværnschef, som var 
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identisk med den lokale politi
mester. Da besættelsesmagten 
satte politiet ud af funktion den 
19. september 1944, fik borgme
strene i reglen overdraget ledel
sen. Under sig havde luftværns
chefen syv korps, der hver især 
skulle tage sig af sit område in
denfor civilbeskyttelsen. Politi
tjenesten omfattede afspærring, 
patruljering, observationspost 
og kommandocentraltjeneste. 
Brandslukning hørte under 
brandtjenesten, mens rydnings- 
og ledningstjenesten hørte ind 
under den tekniske tjeneste. Fol
kene i sanitetstjenesten stod for 
ambulancekørslen, opsamlin
gen af tilskadekomne, behand
lingen af lettere sårede på sorte
ringsstationen samt behandlin
gen på afvaskningsanstalten 
af sennepsgasinficerede. Hospi
talstjenesten tog sig derimod af 
tilskadekomne på sygehuset. Til 
sporing af gas og gasrensning 
havde man gasbeskyttelsestje
nesten. Man havde en socialtje
neste, der på opsamlingssteder
ne og i kvartererne sørgede for 
modtagelse og registrering af 
udrømmede samt indkvartering 
og bespisning af disse. Hele det
te vældige luftværnsberedskab 
blev selvfølgelig ikke etableret 
fra den ene dag til den anden. 
Der gik en rum tid, før alle om
råder var udbygget. Socialtjene
sten var således endnu under op
bygning i Helsingør i slutningen 
af 1943, og først ved en luft
værnsøvelse i marts måned det 
følgende år fik den sin ilddåb.

HELSINGØR BRAND
VÆSENS ROLLE

Efter ordre fra Statens civile 
Luftværn udarbejdedes i novem
ber 1939 en "Luftværnsplan" for 
Helsingør Brandvæsen, som her
efter i forbindelse med flyver
varsel omfattede 2 brandstatio
ner: Den nye i Svingelport og 
den gamle i St. Annagade og 2 
hjælpebrandvagter: 1 i toldkam
merbygningen ved havnen og 1 i 
Allégade, hver udstyret med 1 
automobilsprøjte henholdsvis 
påhængsmotorsprøjte, og hver 
med 500 m slange og stigemate- 

Brandøvelse i 
Bjergegade ved 
Akseltorvet, om
kring 1940.
Helsingør Kom
munes Museer.

51



riel og med en besætning på 17 
mand under en assistents kom
mando. Desuden mødte et antal 
C.B.-brandmænd som brandvag
ter på Øresundshospitalet og 
Montebello, der var designeret 
til Lazaret.

Ledelsen var samlet i kom
mandocentralen på rådhuset, se
nere i kælderen under politi
kontoret.

HELSINGØRS FRIVILLI
GE BRANDKORPS

Den 1. september 1939 oprette
de en kreds af borgere Det Fri
villige Brandkorps i Helsingør. 
Ganske frivilligt stillede man 
sig til rådighed for brandvæsenet 
for at hjælpe i tilfælde af, at Hel
singør skulle blive udsat for luft
angreb. Ingen fik løn. Alt arbej
de blev udført af interesse for sa
gen. Også når man i øvrigt assi
sterede ved almindelig brand
slukning. Korpset har således 
ved flere lejligheder hjulpet ved 
større brande, eller når brand
væsenet ikke var talstærkt nok 
til at kunne betjene alle de sluk
ningsredskaber, brandvæsenet 
nu rådede over. Adskillige af de 
frivillige brandmænd trådte se
nere ind i det faste korps.

Helsingør Frivillige Brand- 
korp's virksomhed stilles i bero 
af brandvæsenets ledelse med 
udgangen af februar måned 
1948, som reaktion på de mange 
opsigelser, som var indgået fra 
mandskabet, der følte sig uma
nerligt dårlig behandlet.

En husvagtsordning blev end
videre etableret i januar 1940, og 

grundejerne havde fået besked 
om at rydde pulterkamrene, li
gesom beholdere med vand skul
le stå parat på lofterne, så min
dre brande anstiftet af brand
bomber og lignende, kunne 
slukkes. Hvor bevendte de 
påkrævede vandbeholdere på 
lofterne i øvrigt har været i den 
kolde vinter, er nok et stort 
spørgsmål. Forberedelserne gik 
imidlertid umådelig langsomt. 
Endnu i slutningen af det første 
besættelsesår havde mange af 
husvagterne endnu ikke fået 
gasmaske.

DEN VÆRNEPLIGTIGE 
STYRKE

Ved udbruddet af Anden Ver
denskrig blev en gruppe værne
pligtige indkaldt til tjeneste un
der Statens civile Luftværn. De 
iklædtes på brandvæsenets for
anstaltning kedeldragt, hjelm, 
bælte med økse, gasmaske og 
gummmistøvler. Senere fik de 
fra Statens civile Luftværn ud
leveret C.B.- uniformer med rø
de brystplader mærket "C.B.- 
Brand". De blev uddannet af 
brandvæsenets befalingsmænd 
og fordelt til de brandstationer 
og hjælpebrandvagter, hvor de 
skulle give møde ved flyvervar
sel. Den værnepligtige styrke 
udgjorde i Helsingør 42 mand.. 
Fra den 30. juni 1940 beordredes 
forhøjet luftværnsberedskab, og 
fra denne dag oprettedes fast 
døgnvagt bestående af 1 fører og 
4 mand på brandstationen og 1 
fører og 3 mand på den gamle 
brandstation i St. Annagade. Fra 
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den 28. juli ophævedes vagten på 
den gamle station, og fra denne 
dato til den 3. november var 
brandstationen i Svingelport 
døgnet rundt bemandet med 4 
C.B.- brandmænd, der rykkede 
med ud til alle ildebrande og ef
terhånden fik en ikke ringe øvel
se.

Under de utallige luftalarmer, 
hvor mandskabet ved den gam
le brandstation i St. Annagade 
havde mødepligt i kælderen un
der nummer 44, fortalte de gam
le og erfarne brandmænd om de 
gode gamle dage i brandkorpset. 
Således erindrer Jens Martin 
Hansen blandt meget andet, at 
det var begivenhedsrigt at høre 
Chr. Petersen, kaldet "Paven", 
og Chr. Jensen fortælle om 
brandvæsenet "i gamle dage", og 
således også, at brandfolkene 
"omkring Første Verdenskrig fik 
kontant afregning efter deres 
indsats ved en ildebrand og der
efter styrede direkte mod Gæst
givergården for at slukke tørsten 
efter branden....". At brandfol
kene havde "efterslukning" 
kunne enhver ved selvsyn for
visse sig om, da hjelmene lå i 
vindueskarmen.

Da C.B.- korpset under Sta
tens civile Luftværn i april 1942 
skulle udvides betydeligt, blev 
der fra Indenrigsministeriets si
de rettet forespørgsel, om brand
inspektør Krieger ville påtage sig 
at være inspektør for dette 
korps. Med Byrådets sanktion 
meddeltes der brandinspektøren 
orlov fra 1. april 1942 for 1 år. 
Denne orlov blev senere forny
et, således at brandinspektørens 
tjeneste som korpsinspektør i

C.B.U. kom til at strække sig til 
udgangen af marts 1946. Under 
brandinspektør Kriegers orlov 
var vicebrandinspektør A. Lille
balle konstitueret som brandin
spektør, og assistent A. Erting 
konstitueret som vicebrandin
spektør. Efter at politiet var ble
vet opløst af den tyske besættel
sesmagt den 19. september 

Brand på Holland
ske Mølle den 
23. juni 1943. 
Helsingør Kom
munes Museer.
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1944, blev der den 1. oktober op
rettet et kommunalt vagtværn 
bestående af brandvæsenets og 
redningskorpsets mandskab un
der ledelse af stationslederen. 
Vagten, 6 mand, var etableret på 
brandstationen. Denne tjeneste 
blev atter ophævet ved kapitula
tionen i maj 1945.

Ved den tyske kapitulation 
overgik hele C.B.-styrken til 
politiet til bevogtningstjeneste. 
Nogle søgte efterfølgende ind til 
Helsingør Brandvæsen, og kan 
som maler Jens Martin Hansen 
se tilbage på "25 dejlige år ved 
væsenet", hvor frihed under 
ansvar var alfa og omega. Så
ledes fik Jens Martin Hansen i 
forbindelse med søndagsvagter 
lov til at opholde sig på sin byg
gegrund, da gruppelederen boe
de ved siden af, "men ved De 
hvad der sker hvis De ikke mø
der, sagde Krieger, idet han sam
tidig tog en knippel frem og slog 
mig i hovedet så messingkam
men lagde sig fladt ned på hjel
men".

HELSINGØR BRAND
VÆSEN OG CIVILFOR
SVARET

Helsingør Civilforsvar blev op
rettet på grundlag af civilfor
svarsloven af 1. april 1949, der 
havde sit udspring i Statens ci
vile Luftværn og hele det bered
skab der under krigen var blevet 
opbygget om civilbeskyttelsen. 
Det omfattede en brandtjeneste, 
en teknisk tjeneste, en sanitets
tjeneste og en socialtjeneste. 
Brandtjenestens materiel sam

ordnedes med det ligeledes kom
munale brandvæsens behov.

Ved et pressemøde på brand
stationen i marts måned 1951 
kunne det nye brandmateriel 
præsenteres. Det drejede sig i 
første omgang om 3 påhængs
sprøjter, hvoraf de to var af ty
pen Aster 3, der ydede 1500 liter 
i minuttet, medens den tredie 
var af en noget større kapacitet, 
nemlig 2500 liter i minuttet. 
"Dens navn er Godiva, og det er 
den type, der blev anvendt under 
blitzen mod London. Det er me
ningen, at denne sprøjte i kata
strofetilfælde med svigtende 
vandtilførsel skal opstilles ved 
havnen og herfra føde de andre 
sprøjter. Denne sprøjte, der som 
det vil kunne forstås er meget ef
fektiv, kostede 11.000 kr., hvor
til kommer slangemateriel, me
dens prisen på de to førstnævn
te lå omkring 9-10.000 kr. stk. 
Det kan iøvrigt i den forbindel
se nævnes, at man har sparet 300 
kr. på disse sprøjter ved at be
stille dem uden unødvendig for
kromning". Ud over disse tre 
sprøjter havde man indkøbt 
1800 meter 3 tommer slange og 
400 meter 4 tommer slange og 
hertil kommer yderligere 1400 
meter 4 tommer slange, som 
man forventede at få fra staten. 
Slangerne kunne sættes i for
bindelse med hinanden gennem 
nogle forgreninger, således at 1 
slange fra den store sprøjte kan 
føde 6 strålerør. Ved årsskiftet 
1951/52 udgjorde det materiel, 
som brandvæsen kunne råde 
over følgende: 1 automobilsprøj
te (2000 m/1) med 800 1 tank og 
kometskum (1940), 1 automo
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bilsprøjte (1200 m/1) med 500 1 
tank og kometskum (1940), 1 
påhængsmotorsprøjte (1200 
m/1) (1946), 1 påhængsmotor
sprøjte (800 m/1) (1228), 1 jeep
udrykningsvogn (500 m/1)
(1940), 1 automobildrejestige (32 
X 2 m) (1941) og 1 mekanisk red
ningsstige (12 X 2 m) (1898) til
hørende Falcks Redningskorps. 
Selv ejede Helsingør Brandvæ
sen: 1 påhængsmotorsprøjte 
(1800 m/1) (1951), 1 påhængs
motorsprøjte (1800 m/1) (1951), 1 
luftværnsmotorsprøjte (400 m/1) 
(1919), 1 mekanisk stålstige (17 
X 2m) (1940) og 3 slangevogne. 
Hertil kom 1 påhængsmotor
sprøjte (2500 m/1) (1951) som 
stilledes til rådighed af Civilfor
svarsstyrelsen. Alt i alt havde 
man en pumpekapacitet på 
12.200 liter vand i minuttet. 
Vand kunne trækkes fra de 213 
brandhaner, der med en gen
nemsnitsafstand af 100 meter 
stod i byens gader. Hertil havde 
man over 6 kilometer slange. 
Helsingør har givetvis i forhold 
til sin størrelse været den by i 
landet, som pt havde det største 
og mest moderne brandsluk
ningsmateriel. Mandskabsnor
meringen blev samtidig gjort 
mere tidssvarende. Det faste 
brandkorps var således ikke ble
vet udvidet i mange år, når man 
ser bort fra Det frivillige Brand
korps, der havde været tilknyt
tet i årene 1939 til 1948. Halv
delen af de 15 nye brandfolk, 
som fik ansættelse ved Helsing
ør Brandvæsen i det nye Reser- 
vebrandkorps, havde en bag
grund i det frivillige korps. De 
15 reservebrandmænd modtog

en lille fast løn, og i ildebrands- 
tilfælde samme timeløn som det 
faste korps. Sammen med de 
frivillige CF'ere kunne der i 
tilfælde af brandkatastrofe møn
stres henved 550 personer. Hele 
styrken ville således blive ud
styret med stålhjelme og gasma
sker. De der tilknyttedes udryk
ningstjenesten ville endvidere 
kunne få udleveret et sæt ar
bejdstøj, bestående af benklæ

Brandøvelse 
ved Stengade 
nummer 3. 
Helsingør Kom
munes Museer, 
1946.
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der, frakke og kappe samt et par 
støvbriller. Man rådede pt over tøj 
til iklædning af 370 personer. 
Der var tale om arbejdstøj, der har 
været anvendt af Den danske 
Brigade.

DET INDRE HELSINGØR 
ER HØJEKSPLOSIV!

Selvom antallet af skorstens
brande ikke var foruroliggende 
stort, var brandvæsenet meget 
opmærksomme på problemet, 
som øjensynlig forstærkedes ved 
den vane befolkning havde fået 
under krigen med at afbrænde 
alt i kakkelovnene. Langt alvor
ligere brandmæssigt var imid
lertid de mange oliefyr, der gjor
de byen til en brandfælde. "De 
mange oliefyr er efterhånden 
ved at gøre den indre by højeks
plosiv", mener Helsingørs bran- 
dispektør og fortsætter "Det er 
her ikke så meget de store, un
derjordiske olietanke, det drejer 
sig om, som de mange mindre 
beholdere, der bruges f.eks. i for
bindelse med oliekaminer og lig
nende. - Den indre by er jo i sig 
selv meget brandfarlig".

Oliefyring var en fyringsform, 
som efter krigen vandt mere og 
mere frem både i store udlejnings
ejendomme og i villaer. Det var en 
nem og bekvem fyringsform, og 
den var tillige forholdsvis billig. I 
Helsingør var oliefyrenes antal i 
ret stærk stigning oplyser brand
inspektør A. Krieger under en 
samtale med Helsingør Dagblad i 
januar 1955, "men det er desværre 
ikke alle, der har lige god forstand 
på at betjene oliefyrene.

Når et oliefyr tages i anven
delse i en beboelsesejendom - 
villa som blokbebyggelse - skal 
der foreligge brandvæsenets til
ladelse, idet det pågældende olie
fyr skal være godkendt af myn
dighederne, og her i byen kom
mer vi temmelig tit ud for at 
måtte kassere et oliefyr. Det 
sker nemlig, at folk tager til Sve
rige og køber deres oliefyr der, og 
nogle af de svenske oliefyr kan 
ikke godkendes af de danske 
myndigheder. Det sker også, at 
vi kommer ud for "hjemme
strikkede" oliefyr, og det er na
turligvis de allerværste".

BRANDVAGTER

På steder, hvor der samledes 
mennesker, skulle der i følge 
brandbestemmelserne være 
brandvagt. Det kunne i løbet af 
et år blive temmelig mange vag
ter. I 1952/53 blev det til 167 
vagter, hvor Folkets Hus var den 
absolut største "kunde". Men 
ellers var det mest Helsingør 
Teater, Sommerteatret, Indu
striforeningen, forskellige cir
kus, Marienlyst Hotel og Kron
borg. En slags brandvagt var man 
vel også på brandstationen, hvor 
den store mødesal dannede ram
men om et broget folkeliv. Salen 
fungerede en tid som gym
nastiksal for folkeskolens klas
ser i Teknisk Skoles bygning. 
Her øvede også Hjemmeværnets 
Orkester, når salen ikke blev an
vendt af Lotterne, DKB, Røde 
Kors, Hjemmeværnet, Set. 
Georgs Gildet og Civilforsvaret.

Det forekommer at være med 
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blandede følelser brandmænd 
ser tilbage på deres brandvagter, 
der kunne være både langtrukne 
og kedelige men til tider også 
særdeles berigende, som når et 
godt teaterstykke gik over sce
nen.

ET PAR FORSKRÆKKE
LIGE BRANDHISTORIER 
FORTALT AF BRANDIN
SPEKTØR A. KRIEGER

Sit livs største forskrækkelse fik 
brandinspektør Krieger under 
slukningen af hotelbranden i 
Havnegade. "Nerverne stod jo 
paa højkant, alt imens vi forsøg
te at bekæmpe det luende kæm- 
pebaal. Selv var jeg gaaet op paa 
loftet af havnevæsenets kontor, 
der jo som bekendt ligger lige 
ved siden af. Jeg ville se, om 
røgen og ilden var trængt ind 
her, og mens jeg ravede rundt 
paa det røgfyldte loft, stod jeg 
pludselig overfor en stor, hvid
klædt skikkelse. Det var umid
delbart efter, at en af gæsterne 
var sprunget ud og blevet dræbt 
omtrent for fødderne af mig. Jeg 
skal indrømme, at jeg følte mig 
mere end ilde til mode - og saa 
var det en dykkerdragt, der var 
hængt til tørre!

Mens vi er ved de mærkelige 
hændelser, kan jeg ogsaa huske 
engang - det var vist første gang, 
vi benyttede vandtaage - det var 
hos Nicolai Larsen paa Stenga
de. Med taagen slog vi hul i 
røgen, og da vi trængte ind i 
baglokalet, mærkede vi, at var
me kom fra højre. Vi rettede 
vandtaagen mod det hjørne, og

jeg syntes, jeg saa noget rødt, der 
mindede om ild. Vi gav det et or
dentligt sprøjt med staaleslan- 
gen, og saa aabenbarede det sig, 
at ilden var - røde vinkapsler af 
staniol, der laa og skinnede".

SAMARBEJDET MEL
LEM DE FORSKELLIGE 
BRANDVÆSENER

"Det har ikke altid været godt", 
fortæller brandinspektør Krieger 
i 1953 og fortsætter "men også 
det er anderledes nu. - Før i ti
den maatte vi ikke slukke i Ti- 
køb kommune, selvom vi laa 
nærmere brandstedet og Falck 
maatte ikke gribe ind, selvom de 
kom først. Denne prestigekamp 
er ophørt. Nu gaar hensynet til 
samfundsværdierne først". Der 
var netop sluttet overenskomst 
mellem Helsingør, Tikøb, As- 
minderød-Grønholt og Hillerød 
kommuner om gensidig, veder
lagsfri slukningshjælp i tilfælde 
af brand. Et udtryk for samar-

Brandudrykning 
gennem Stengade. 
Helsingør Kom
munes Museer, 
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ken på hjørnet af 
Hamletsvænge og 
GI. Hellebækvej. 
Helsingør Kom
munes Museer.

bejdet var standardiseringen af 
materiellet mellem de forskelli
ge brandvæsener. Ensartet ma
teriel var blandt andet en forud
sætning i "alarmplanen for de 
nordsjællandske slotte", som 
omfatter slukningskolonner fra 
en række byer. Samarbejdet 
gjaldt tillige Helsingborg, hvor 
man gensidigt havde særlige 
overgangskoblinger.

OM TIKØB BRAND
VÆSEN

Brandvæsenets forhold var også 
et evindeligt punkt på dagsorde
nen i Tikøb Sogneråd, hvor man 
stod i akkurat den modsatte si
tuation af købstaden med hen
syn til mål og midler i den kom
munale brandtjeneste. Land
kommunen var stor og vidt
strakt med en spredt og for
holdsvis sparsom bebyggelse. 
Med de muligheder tiden bød 

økonomisk og teknisk, var en 
decentral brandtjeneste vel reelt 
eneste praktisable model med de 
fordele og ulemper, der i sagens 
natur fulgte hermed. De respek
tive branddistrikter som kom
munen var opdelt i, blev i vid ud
strækning selvhjulpne og der
med reelt selvstyrende med egen 
brandfoged og eget materiel, 
som efterhånden omfattede 
brandsprøjter og "sprøjtehuse", 
som skulle betjene "distriktet". 
De første brandsprøjter statione
redes således i Tikøb (No 1) og 
Saunte (No 2). Det var i 1864. I 
1892 fik man sprøjte og sprøjte
hus i Skotterup. Senere fulgte 
Hornbæk, Hellebæk/Aalsgaard 
og Nyrup.

Sognerådet fulgte nøje forhol
dene indenfor "sprøjtevæsenet", 
ikke mindst fordi man dispone
rede over de økonomiske mid
ler. Et referat fra et sogneråds
møde i 1917 omhandlende "Ti- 
købs Sprøitevæsen" illustrerer 
måske meget godt forholdene. 
Debatten kom i stand på foran
ledning af brandfogeden i Ny
rup, der havde anmodet om "at 
få Nyrup Sprøjte repareret". Den 
er her gengivet i avisreferatets 
ordlyd: "Cylinderen sprang ved 
branden i Mar.Jensens gård i Ti
køb i søndags, og stemplerne er 
opslidt ". Mar. Jensen: "Det er en 
skandale, at Tikøb Sprøjte ikke 
kunne deltage i slukningen, 
skønt der lige er ofret 300 kr. på 
den". Udvalgets formand, Au
gust Andersen: "Vi havde netop 
fået sprøjten hjem fra reparation, 
og stemplerne sad fast. Vi tele
fonerede til fabrikken, der sva
rede, at det var krigslæderet på 
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stemplerne, der bulnede ud. Fa
brikken kunne først sende en 
mand ud dagen efter ildebran
den. Stemplerne i Nyrup Sprøj
te kan ikke være opslidte. Det 
passer ikke". Marius Jensen 
"Der er ikke holdt prøve med Ti- 
køb Sprøjte i lang tid". Aug. An
dersen: "Nej ikke sidste år, for
di sprøjten skulle gøres i stand". 
Larsen, Hornbæk: "Hele ordnin
gen er forkert. Vi bør have et fast 
lønnet mandskab med ansvar. 
Hvis man i Helsingør ved en il
debrand mødte med en sprøjte, 
hvis cylinder sprang og med 
stempler af krigslæder, ville det 
vække harme". Marius Jensen: 
"At stuehuset brændte i søndags 
var ikke sprøjtevæsenets, men 
vindens skyld; den var fra". El
lekilde: "Vort sprøjtevæsen er i 
sørgelig forfatning. I Hellebæk 
har vi ikke engang en sprøjte, og 
de andre kommer først, når det 
hele er forbi. Det er en skanda
le". Westermann: "Lad os an
skaffe en motorsprøjte til sog
net". Villumsen foreslog at byg
ge et skur ved Snekkersten havn 
og et ved Espergærde med slan
ger; "der er så altid folk til stede 
til assistance strax". Aug. An
dersen "En motorsprøjte kan 
næppe bruges, da vi kun har 
vandpytter, der strax tømmes 
læns. Og en chauffør er dyr. Vi 
har et overskud, og Snekkersten 
skal nok få sit skur".

Selvom en nyordning af 
brandtjenesten i Tikøb kommu
ne blev stadig mere påkrævet, 
tager Sognerådet først for alvor 
fat på problemstillingen, da der 
foreligger et ministerielt krav 
om en nyordning af landets

brandvæsener. I den forbindelse 
takker man af økonomiske årsa
ger først nej til et fælles brand
væsen med Helsingør.

Også en ordning med det 
såkaldte "zonebrandvæsen" 
blev fundet at være for kostbar. 
Men i februar 1927 foreligger 
en indstilling til Sognerådet 
på "omordning af kommu
nens brandvæsen". Nyordnin
gen byggede på "Brandpolitilo- 
ven for Landet af 1926", hvoref
ter brandvæsenet i dets opbyg- 

Tikøb Kommunes 
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ning var todelt, nemlig den "lo
kale slukningshjælp og den 
større slukningshjælp". Ved den 
lokale slukningshjælp forstod 
man små brandkorps på f. eks. 1 
fører og 2-5 mand, udrustet med 
en lille sprøjte, der er klar til 
med ganske få minutters varsel 
at kunne tage kampen op med 
den opståede skadeild og enten 
nedkæmpe den eller holde den 
stangen, til den større sluk
ningshjælp kunne nå frem. 
"Den lokale slukningshjælp" 
var tænkt etableret i alle tætte
re bebyggelser, landsbyer, sam
linger af huse, på større gårde og 
i industrielle virksomheder. 
"Den større slukningshjælp" 
skulle bestå af en motorsprøjte 
med tilhørende betjenings
mandskab, der skulle have do
micil særlig centralt beliggende 
i forhold til dækningsområdet. 
Underkastet en særdeles om
hyggelig og grundig behandling 
havde samtlige sognerådsmed
lemmer en mening og dermed 
også en del kommentarer til den 
forestående nyordning af kom
munens brandvæsen, hvilket 
nødvendiggjorde en udsættelse 
af den endelige beslutning til 
mødet i april, og endnu længere 
tid skulle gå, inden den blev en
deligt realiseret. Indtil videre 
måtte brandvæsenet klare sig 
med det forhåndværende mate
riel om end suppleret med den 
grønmålet mandskabsvogn, som 
kommunen i 1926 havde er
hvervet fra Kronborg Karrosseri
fabrik i Helsingør. Et problem 
var det selvfølgelig, at mand
skabsvognen ikke altid var til 
rådighed som "brandbil", hvil

ket bemærkedes i forbindelse 
med det meget sene fremmøde 
der præsteredes i forbindelse 
med den kæmpemæssig brand, 
som i oktober måned 1929 lagde 
Hellebæk Klædefabrik i aske.

Klokken cirka 18.30 opdage
des ildløs. Brandvæsenet fra Hel
singør var de første på brandste
det: "Et uhyre flammehav oply
ste på dette tidspunkt hele Hel
lebæk og omegn, hvor alt det 
elektriske lys iøvrigt var gået ud, 
idet alle beboerne i byen og eg
nen fik strøm fra fabrikken, og 
man måtte have fat i stearinlys, 
staldlygter o.l.

Det var klart, at brandvæse
net fra Helsingør ikke alene 
kunne overkomme denne brand 
og efterhånden ankom derfor 
Fredensborgs, Tikøbs, Horn
bæks, Sauntes, Horserøds, Bors- 
holmgaards m.fl. private sprøj
ter og brandmateriel og til sidst 
Ørnegaards i Gentofte. Der 
sendtes uhyre vandmasser ind i 
den brændende bygning, idet 
slangerne fik væden dels fra åen, 
dels fra Bondedammen og dels 
fra de mindre damme omkring i 
byen. Men overfor dette ildhav 
forslog det længe så godt som in
tet. Himlen var ildrød, så bran
den sås langt bort og tilskuerne 
indfandt sig i tusindvis, så 
Strandvejen afgav til begge sider 
et skue som på en St. Hansaften 
ved Julebæk. I kilometerlange 
rækker holdt bilerne langs vejen 
og cyklister taltes i tusinder". 
Den 1. april 1931 var Tikøb 
Kommunes Brandvæsen en rea
litet. Nyordningen omfattede 
blandt andet, at de hidtidige nog
le og tredive brandfogeddistrik-
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ter, som Tikøb Kommune havde 
været inddelt i, fremover kun 
skulle bestå af tre større brand
fogedkredse med hver 1 brand
fogedassistent og 2 hjælpere. 
Overordnet blev der ansat 1 
brandinspektør og 1 vicebrand
inspektør. De tre distrikter om
fattede henholdsvis nordkyst, 
sydkyst og landet med ialt 7 
"brandstationer". 8 mand blev 
tilknyttet "hovedstationen" i 
Hornbæk, mens "stationerne" i 
Saunte og i Hellebæk/Aalsgaard 
tildeltes hver 2 mand. Det syd
lige kystdistrikt blev alene be
tjent af 6 mand i Skotterup. Ti
køb blev naturligt stedet, hvor 
hovedstationen for "landet" pla
ceredes. Her havde brandinspek

tøren domicil sammen med 7 
brandfolk. "Landdistriktet" om
fattede desuden en "station" i 
henholdsvis Horserød og Nyrup 
tilknyttet hver 2 mand. Endvi
dere blev det besluttet, at brand
folkene fremover skulle bære 
huer og armbind. Brandmateri
ellet blev ved nyordningen om
fordelt, istandsat og "fornyet 
billigst mulig". De 4 gamle 
håndsprøjter blev renoveret og 
placeret ved de små "stationer". 
I Hornbæk stationeredes en 
Aster 11 påhængssprøjte (1200 
m/1), i Skotterup en Elleham- 
mersprøjte og i Tikøb en Ford A 
automobilsprøjte med Aster 111 
(1000 m/1) tilligemed en lastbil 
med påmonteret Jungersen- 

Tikøb Kommunes 
brandmandskab 
1931.
Helsingør Kom
munes Museer.
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pumpe (600 m/1). Materiellet fik 
gode betingelser i Tikøb, hvor en 
egentlig brandstation indrette
des ved siden af alderdomshjem
met på "Gurrelund". Brandsta
tionen var på moderne vis ind
rettet med slangevask, slange
tørringstårn og centralvarme. 
Den kommunale ambulance 
havde også station her. En ud
rykningsvogn af mærket Land 
Rover kom til i 1949, og i 1953, 
året før brandstationen ved 
"Gurrelund" af pladsmæssige 
årsager blev flyttet til Præste
gårdsvej, anskaffede man en 
Commer R-541 automobilsprøj
te. Ved sammenlægningen af 
Helsingør og Tikøb kommuner i 
1970 blev Tikøb Kommunes 
Brandvæsen en del af Helsingør 
Brandvæsen under navnet "Sta
tion Tikøb".

IKKE STORBY, 
MEN STOR BY

Borgmester Peder Christensens 
erklærede mål havde været at 

Slangevask på 
Tikøb Brandstation. 
Helsingør Kommu
nes Museer.
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gøre Helsingør til en mønster
kommune. "Ikke storby - men 
stor by" var efterfølgeren Sigurd 
Schytz's lokalpolitiske mål: "Si
den 1946 har vi udvidet bolig
massen i Helsingør med 45 pro
cent. I løbet af kort tid er byen 
blevet en halv gang større, og i 
ingen periode af byens historie 
har en saa voldsom udbygning 
fundet sted som i aarene efter 
krigen. Men denne udbygning 
har været nødvendig, fordi byens 
struktur for længe har været en
sidig. Vi maa sikre beskæftigel
sen og et mere alsidigt erhvervs
liv. For at faa udbygningsmulig
heder købte vi jord op omkring 
byen, den var afgørende for vore 
udvidelsesmuligheder og for at 
kunne skaffe byens borgere gode 
levevilkaar. Byens befolkning er 
i disse aar forøget med 30-35 pro
cent, og denne udvikling skulle 
gerne fortsætte.... Vi vil ikke 
gøre Helsingør til en storby, men 
en stor by. Men allerede i dag er 
Helsingør en stor by. Den 1. ja
nuar i aar havde byen et indbyg
gertal paa 25.000, og med de om
liggende bebyggelser tæller vi al
le 40.000 indbyggere. Om 15 el
ler maaske 20 aar tæller Hel
singør alene dette indbyggertal. 
Herude paa pynten kan vi bygge 
et godt og smukt samfund. Fra 
1946 til 1957 er befolkningstal
let vokset fra 19.000 til 25.000 
eller med 30 procent, og i sam
me tidsrum har vi forøget antal
let af boliger med 38 procent". 
Helsingør var omkring 1957 
fortsat i kraftig vækst og udvik
ling.

Tiden var generelt præget af 
optimisme og visioner. Snart



ville Kronborg Ladegaards jorder 
være udbyggede, og man be
gyndte så småt at gøre sig tanker 
om den gamle eksercerplads og 
arealerne sydvest for byen mel
lem Kongevejen og Strandvejen. 
Man tumlede med planer om at 
opføre højhuse på op til otte eta
ger på højderyggen fra Vapna- 
gaard ned mod Øresund. Der tal
tes også om et nietagers højhus 
på den gamle eksercerplads, 
hvor det i øvrigt var tanken at 
opføre en bebyggelse med hen
ved 400 boliger. Fremtidsdrøm
me, som snart blev virkelighed. 
Ved udgangen af 1957 havde Det 
sociale Boligselskab 500 boliger 
under opførelse. Nye bydele var 
på vej til at vokse sig større end 
provinsbyer som Frederikssund 
eller Frederiksværk. Topmålet 
var Vapnagårdbebyggelsen, der 
blev påbegyndt i 1967 og som 
skulle rumme 5000 mennesker.

ÆNDREDE KRAV TIL 
HELSINGØR 
BRANDVÆSEN

Helsingørs hurtige vækst fulgt 
af et ændret bebyggelses- og ind
retningsmønster præget af nye 
byggematerialer, stillede også 
fordringer til brandvæsenet, der 
nødvendigvis måtte følge med 
tiden og dens krav til kompe- 
tance og materiel. "Naar der bli
ver bygget nye Ejendomme i By
en tager vi gerne nogle øvelser 
ved dem", fortæller brandin
spektør Krieger (1955), "det er et 
væsentligt Led i Uddannelsen og 
i Sikringen af Byens Værdier. Vi 
skal kende Adgangsforholdene

til Ejendommene, og vi skal un
dersøge Jorden udenfor dem er 
stærk nok til at kunne tage f.eks. 
den store Stigevogn. Det var det 
vi prøvede ved Højhusene paa 
Marienlyst i Gaar". Man fik ved 
samme lejlighed konstateret, at 
brandvæsenets store stige kun
ne nå toppen af højhusbebyggel
sen. En ny selvoppustelig spring
pude, som Byrådet ved ekstrabe
villing havde givet brandvæse
net mulighed for at anskaffe til 
erstatning for det gammeldags 
springlagen, blev ikke afprøvet 
ved denne øvelse. Det skete der
imod den følgende dag i brand
stationens gård, hvor de 35 
brandfolk og 10 befalingsmænd 
alle skulle prøve fra 1. sals høj
de at springe ned på springpu
den, der kunne gøres klar på et 
halvt minut, og betjenes af gan
ske få mand i modsætning til 
springlagnet, der krævede 10 
mand til at holdt udspændt ved 
nedspring.

Parade foran 
Tikøb brand
station i 1960. 
Helsingør Kom
munes Museer.
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Havreholm Mølle 
brænder 7. marts 
1955.
Helsingør Kom
munes Museer.

BRANDØVELSER OG 
SIKKERHED

Øvelse gør mester, siger et gam
melt mundheld, der altid er ble
vet taget alvorligt inden for 
brandvæsenet. I årsberetningen 
for 1955/56 kan man eksempel
vis læse, at der i årets løb havde 
været afholdt 32 øvelser å 2 ti
mer. Desuden havde et røgdyk
kerhold fået særlig uddannelse i 
betjening af kredsløbsapparater i 
20 timer, et stigehold havde 
holdt øvelse i fremføring og rejs
ning af stiger ved forskellige byg
ninger og huse i byen.

Reservemandskabet havde 
holdt 10 øvelser å 2 timer. Det 
er et spørgsmål om sikkerhed. 
Herom fortæller beredskabsin
spektør Arne Dalsborg: "Brand
væsenet var ved kaptajn Krieger 
i mange år foregangsmand for at 
brandfolk, der i kommunens tje

neste satte livet på spil, i hvert 
fald skulle have uddannelsen i 
orden, så ud over de 12 årlige 
øvelser, som der var lovgivet 
om, afholdtes der med 8 mand 
12 årlige stigeøvelser med det, 
dengang, nye moderne stigema- 
teriel for at dygtiggøre mand
skabet i arbejdet med og på sti
gen.

Der afholdtes ligeledes 12 
røgdykkerøvelser med 8 mand. 
Det at røgdykke, var og er nok 
der den største fare lurer på 
mandskabet, og alligevel var det 
under helt andre omstændighe
der, at vi til en brand mistede en 
dygtig vellidt kammerat og kol
lega. Helsingør Brandvæsen 
startede, som de fleste andre, 
med simple filterrøgmasker, og 
springet til kredsløbsapparater 
var stort, og krævede grundig 
uddannelse og jævnlige øvelser, 
til gengæld, gik man hurtigt fra 
den, dengang så almindelige 
slukningsmetode, at stå udenfor 
og fylde huset med vand, til den 
nu mulige, og effektive metode 
at opsøge ilden og slukke med 
mindst mulig vandmængde, 
hurtig slukning og lille vand
skade. Kredsløbsapparaterne er 
senere blevet udskiftet til 
Dräger på 80 et 300 bars tryk
luftsapparat. Det har i de senere 
år, på grund af de økonomiske 
muligheder, været nødvendigt 
at slå røgdykkere og stigehold 
sammen til 1 gruppe på 10 mand 
der afholder 12 årlige øvel
ser....". Brandmandsuddannel
sen er i dag på et højt niveau, 
såvel teoretisk som praktisk, og 
består af et 32 timers grundkur
sus, efterfulgt af 111 timers 
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funktionsuddannelse. Fremover 
vil uddannelsen blive udvidet 
med 37 timers redningstjeneste 
og 37 timers personlig beskyt
telse m.m.

RØGDYKKERAFLØSER

"Helsingør Brandvæsen var or
ganiseret i fire udrykningsgrup
per å fem mand under ledelse af 
en brandassistent. I hver gruppe 
skulle der være mindst een 
røgdykker, der tilsammen dan
nede et røgdykkerhold. I min 
gruppe var der een røgdykker 
som af sin arbejdsgiver midlerti
digt blev beordret til udenbys ar
bejde, hvorfor han fik bevilget 
orlov. Som nævnt skulle der 
være een røgdykker i hver grup
pe. Brandassistenten der var le
der af røgdykkerholdet udpegede 
undertegnede som midlertidig 
afløser og jeg skulle have en nød
tørftig uddannelse. Uddannel
sen foregik i garageanlægget på 
brandstationen i Svingelport. 
Først skulle kredsløbsapparatet 
desinficeres - det foregik ved at 
der blev hældt kogesprit (dena
tureret sprit) gennem slangerne 
og ansigtsmasken blev vasket i 
samme slags væske. Apparatet 
var nu klar til brug, men først 
skulle jeg have lidt instruktion 
og øvelse i at betjene dette, og da 
det var overstået skulle jeg have 
lidt fysisk træning.

Røgdykkerlederen beordrede 
mig apparatet på hvorefter jeg 
skulle starte en 2.500 m/1. 
påhængssprøjte ved navn "Go
diva". Denne skulle startes med 
et stort håndsving og magnet

tænding, den var under normale 
omstændigheder svær - for ikke 
at sige umulig at få liv i. Under 
min fysiske træning lykkedes 
det heller ikke mig at få liv i 
uhyret, til gengæld var jeg mere 
død end levende da jeg måtte op
give at løse den stillede opgave. 
Jeg blev dog erklæret for røgdyk
ker og deltog også i de månedli
ge øvelser og i den korte periode 
jeg fungerede, blev jeg da også 
indsat, heldigvis på mindre op
gaver", fortæller Poul Mikkel
sen, "konstitueret røgdykker".

AVANCERET BRANDBIL

"I løbet af et par maaneder vil 
Falck i Helsingør faa en af lan
dets mest moderne brandsprøj
ter", skriver avisen Nordsjæl
land 12. juli 1957 og fortsætter 
"Den er i arbejde i øjeblikket og

Beboelsesblok 
brænder på Vap- 
nagård i begyndel
sen af 70’erne. 
Mogens fensen.
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Oberstløjtnant 
AJ.B. Reiler, 
brandinspektør 
01/05 1958 - 30/06 
1966.

Tømrermester 
Bent E. Pedersen, 
Brandinspektør 
1/7 1966-10/8 1987

forsynes naturligvis med alle de 
seneste opfindelser paa brand
slukningens omraade. Herom 
fortæller brandinspektør Krie
ger: - Sprøjten udstyres blandt 
andet med et højtryksanlæg, der 
sender vandet ud med omkring 
40 atmosfærers tryk. Det er saa 
meget, at man skal være meget 
varsom med at komme i vejen 
for straalen. En brandmand i Hil
lerød, hvor de fornylig har faaet 
en saadan sprøjte kom til at stik
ke haanden ind i vandstraalen 
fra højtryksanlægget, - og det 
kom i samme sekund til at ko
ste ham en afrevet negl. I øvrigt 
er det ikke meningen, at vi skal 
bruge en tyk straale under saa 
voldsomt et tryk. Højtryksan
lægget skal saa godt som udeluk
kende anvendes til at frembringe 
vandtaage, der er særdeles frem
ragende til slukning. Naar taagen 
dannes under saa kolossalt et 
tryk bliver den meget fin, den 
sluger en masse varmecalorier fra 
ilden og omdannes øjeblikkelig 
til damp, der lægger sig over 
brandstedet og hindrer luften i at 
komme til. Taagen har ogsaa den 
store fordel, at den slaar røgen 
ned, faar den til at fortætte sig, 
saa man i et glimt kan se hvor det 
brænder. Vi har længe brugt 
vandtaage, men kun under fem- 
seks atmosfærers tryk. Ligesom 
de andre sprøjter kommer denne 
ogsaa til at bringe vand med til 
brandstedet. Vandtanken holdes 
til stadighed fyldt op, og slangen 
sidder monteret paa pumpen, 
saa vi kan begynde slukningsar
bejdet saa snart sprøjten med 
dens to mands besætning er 
naaet frem. Ellers faar sprøjten 

samme udstyr som de andre, vi 
bringer hele værktøjskassen 
med, som vi siger. Samtidig for
synes den, som alle stationens 
øvrige køretøjer med radioanlæg. 
Det vil spare Falck for megen 
benzin at vognene kan dirigeres 
fra det ene sted til det andet uden 
mellemlanding paa stationen. 
Radioerne indrettes saadan, at 
kaldes der over dem medens 
mandskabet er i arbejde, det være 
sig enten ved slukning eller an
det, giver bilens horn sig til at 
tude, til der er svaret hjem til sta- 
tionen".

STIVFROSNE BRAND- 
MÆND

"Engang i halvtredserne (1950) 
blev Helsingør Brandvæsen 
kaldt til assistance ved en stor
brand i Hundested, hvor der var 
udbrudt brand i en trælasthan
del. Branden var meget omfat
tende og flere Nordsjællandske 
Brandvæsener og Københavns 
Brandvæsen var tilkaldt for at 
bekæmpe ilden", fortæller Poul 
Mikkelsen, brandmand nr. 4, og 
fortsætter, "Ved alarmeringen af 
brandmandskabet i Helsingør 
skete der flere pudsige ting. Den 
gruppe, der skulle udringes først, 
manglede en mand for at være 
fuldtallig, derfor blev det beslut
tet, at næste gruppe skulle rin
ges ud. Det viste sig dog ved 
fremmødet, at også denne grup
pe manglede en mand, men den 
blev alligevel beordret afsted. 
Helsingør Brandvæsen havde 
den ordning, at "Bysprøjten", 
der var en moderne lukket auto
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mobilsprøjte, hvor mandskabet 
sad lunt og godt under udryk
ning, skulle køre først til "By- 
brand", altså inden for den 
daværende bygrænse. "Land
sprøjten" der var en ældre åben 
model skulle køre først til 
"Landbrand" altså uden for by
en. Det betød at køretøjet, der 
skulle sendes til Hundested, ef
ter ordningen skulle være den 
åbne landsprøjte, men tidspunk
tet for alarmeringen var om af
tenen, det var vinter, koldt og 
blæsende, og brandassistenten, 
som var leder af gruppen, mente 
at landsprøjten var uegnet til 
den lange køretur og besluttede, 
at den lukkede bysprøj te skulle 
rykke ud. Det viste sig imidler
tid, at bysprøjten havde en de
fekt ved sideruderne, og var på 
værksted om dagen, men af hen
syn til beredskabet skulle den 
være på brandstationen om nat
ten. Uheldigvis for os, der skulle 
til Hundested, var sideruderne 
taget ud på værkstedet og endnu 
ikke sat i. Det blev først opdaget 
da køretøjet holdt på gaden med 
påhængssprøjten påsprodset og 
klar til afgang. Det blev en uhyr
lig kold og klam tur, især hjem
turen morgenen efter, hvor vi al
le var gennemblødte og forfros
ne. Brandassistenten, der mødte 
i selskabssko, blev så forfrossen, 
at vi måtte pakke ham ind i et 
asbesttæppe, det eneste der var 
for hånden. To af brandmænde- 
ne var indsat mod en brændende 
bygning, der var fyldt op med ce
mentsække. Da det blev morgen 
viste det sig, at deres sorte uni
former var blevet cementgrå og 
så stive, at de kunne stå alene".

FORURENINGS
ULYKKER OG BRAND
SIKRING BLIVER NYE 
OPGAVER FOR
BRANDVÆSENET

I begyndelsen af 70'erne indtraf 
to ulykker, der tiltrak sig op
mærksomhed ud over det sæd
vanlige, og som fik stor betyd
ning for landets brandvæsener. 
Først væltede en tankvogn fyldt 
med fenol i Jylland, og skabte en 
forurening man reelt stod ufor
beredt og magtesløs over for. At 
uheldet skete lige ud for Sim
mersted vandværk satte nok sa
gen yderligere i perspektiv. Re
sultatet blev etableringen af et 
beredskab for forureningsulyk
ker, hvor de lokale brandvæse
ner skulle udgøre første indsat
sen, Trin 1, og blev i den forbin
delse pålagt at råde over et for
holdsvis simpelt bekæmpelses
udstyr, der skulle følge med en 
automobilsprøjte bemandet med 
6 brandmænd. Trin 2 omfattede 
et vist antal olieskadepåhængs- 
vogne fordelt ud over landet, 
hvoraf en fik station i Helsingør. 
Trin 3 var udenfor brandvæse
nets regi. Den anden store ulyk
ke var branden på Hotel "Haf- 
nia" i 1973, hvor 31 mennesker 
omkom. På den baggrund ud
sendte Statens Brandinspektion 
året efter et "tillæg" til justits
ministeriets bekendtgørelse om 
brandforanstaltninger på hotel
ler, institutioner, pensioner og 
andre bebyggelser med større 
overnatningsmuligheder, der in
den 1. april 1975 skulle have in
stalleret typegodkendt alarman
læg, brandsikring af døre, selv
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lukkende branddøre og installa
tioner af vandfyldte slanger.

Gennem et udvidede brand
syn påhvilede det brandvæsenet 
at se de nye bestemmelser over
holdt. Samtidig påbegyndes en 
udbygning af oplysningsvirk
somheden, der ved større brand
væsener som Helsingørs supple
res med undervisning og kurser 
i elementær brandbekæmpelse.

BRANDSKOLEN

Siden 1975 har Helsingør Brand
væsen været godkendt af Statens 
Brandinspektion til at uddanne 
brandmænd. Dette har siden ud
viklet sig til en egentlig "brand
skole" på Gørlundevej i Skib
strup, hvor der tilbydes både 
korte og længerevarende kurser. 
Her havde gennem mange år det 
tidligere Civilforsvar et øvelses
anlæg med brandhus, røgdyk
kerbane, ruinby og et undervis

Øvelsesanlægget 
ved Brandskolen 
i Skibstrup.
Foto:
Jens Johannessen.
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ningslokale. I forbindelse med 
etableringen af Helsingør Brand- 
og redningsberedskab blev det 
besluttet at etablere en egentlig 
brandskole, som siden har un
dergået en rivende udvikling. 
Skolen er i dag godkendt af Be
redskabsstyrelsen, ligesom den 
har fået Søfartsstyrelsens blå 
stempel. Brandskolen, der har 
egen brandsprøjte og pioner
vogn, er blevet udvidet betyde
ligt i 1997, hvor man som noget 
helt nyt har fået opbygget et 
"skib" med maskinrum, såkaldt 
højtank, kamre og kommando
bro, hvor der kan laves et sandt 
inferno af røg og varme, og så
ledes skabe et realistisk øvel
sesgrundlag for røgdykkere. 
"Brandskibet" vil naturligvis 
indgå i kurser for blandt andre 
rederiernes sejlende personel, 
der skal undervises i brandbe
kæmpelse.

Blandt kursusrekvirenterne 
er også bedriftsværn, tankstatio
ner, hoteller, plejehjem og man
ge andre arbejdspladser. Da un
dervisningen omfatter både en 
teoretisk og praktisk del er sko
len blevet indrettet med om
klædningsrum med badefacili
teter samt 2 undervisningsloka
ler.

UNDER HASTIG 
FORANDRING

I begyndelsen af 80'erne blev 
brandvæsenerne tillige tillagt 
indsatser ved sammenstyrt
ningsulykker, togulykker, fly
ulykker over land- og skibsulyk
ker ved kaj. Endvidere blev man 



pålagt at skulle foretage føl
geskadebekæmpelse efter brand. 
Opgaver som selvsagt kræver 
uddannelse af såvel heltids- som 
deltidsansat personel. Hertil 
kommer nyt og avanceret mate
riel. Den professionelle brand
slukning og materiellet udvikle
des med forrygende hast i disse 
år. Brandfolkenes orangefarvede 
dragter har utvivlsom for den 
menige iagttager af udryknings
tog fra brandstationen på Klo- 
stermosevej været den mest 
iøjnefaldende nyskabelse.

De orangefarvede dragter af
løste i 1980'erne de gamle, pæne 
sorte klædesuniformer, som 
fremdeles anvendes ved nytårs
paroler og andre festlige lejlig
heder. De nye dragter forenede 
bedre kravene til rimelig sikker 
beskyttelse og bevægelsesfrihed 
under indsats. Det samme gør 
den hvide indsatshjelm, som 
imidlertid først erstattede de 
sorte hjelme med den blanke 
messingkam henved et årti se
nere. Den hvide indsatshjelm in
troduceredes således i 1986. 
Selvlysende, orange striber på 
hjelmen indikerer rangen på den 
pågældende brandmand. En stri
be på hjelmen markerer således 
menige brandmænd, 2 striber 
brandmestre og 3 striber ind
satslederen på brandstedet. I 
Helsingør bærer sidstnævnte 
fortsat den blanke hjelm med 
den karakteristiske "forgyldte" 
kam. Helsingør Brandvæsen har 
i 1988 taget en sort udgave af den 
særlige indsatsdragt i brug. End
nu i slutningen af 1980erne be
tjente man indenfor brandvæse
net sig ved gamle "hakkebræt

ter", når der skulle skrives bre
ve og rapporter, erindrer bered
skabschef Ole Andersen. Siden 
har EDB vundet indpas overalt 
indenfor brandvæsenet. EDB-re- 
gistreret giver blandt andet op
lysninger, der kan være relevan
te for indsatsen på åstedet, det 
være sig oplagring af farlige stof
fer, placering af gasventiler, 
særlige værdier der skal tages 
hensyn til samt adgangsforhold. 
Kopier af de pågældende regi
straturer er beroende i udryk
ningskøretøj erne.

Under branden i 
“Pütchers Gård 
på Stengade 48. 
21/11 1976.
Lars Johannesen.

BRANDVÆSENETS
EGET MATERIEL

Indtil 1988 benyttede indsatsle
deren eget køretøj i tjenesten. 
Nævnte år kørte Helsingør 
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Brandvæsen en Volvo Station
car, der året efter blev afløst af 
en Volvo 360, som totalskades i 
1990 og blev afløst af en Volvo 
Stationcar, der kørte i ca. 8 år.

Beredskabet råder i dag over 
følgende nye biler, 2 stk Audi A4 
Stationcar, 1 Passat Stationcar, 
VW Caravelle bus, VW Pickup 
samt en ældre vognpark der til
dels er medbragt ved sammen
lægningen med Civilforsvaret. 
Ved årsskiftet 1997/98 omfatter 
det kørende brandmateriel, som 
Helsingør Brandvæsen råder 
over hos Falck:
1 brandsprøjte, MAN 1981 
2000 l.m. + 2000 1. vandtank

1 brandsprøjte, MAN 1986 
1600 l.m. + 2000 1. vandtank

1 brandsprøjte, MAN 1973 
1600 l.m. + 2500 1. vandtank

1 Sprøjte/tankvogn, IVECO 1985 
2000 l.m. + 6000 1. vandtank

1 Vandtankvogn, DAF 1985 
2300 l.m. + 9000 1. vandtank

1 Slangetender, TOYOTA 1972 
1800 l.m.

1 Påhængspumpe, FORD 1960 
1600 l.m.

1 Påhængspumpe, VOLVO 1967 
2000 l.m.

1 Drejestige, Mercedes 1965 
Metz 30 m.
1 Drejestige, Mercedes 1976 
Metz 30 m.
1 Påhængsstige 1964
Magirus 18 m.

1 Pulveranhænger 1969 
total 250 kg.

1 Olieskadeanhænger trin 1
1 Olieskadeanhænger trin 2

HELSINGØR BRAND
VÆSEN OG FALCK

Overenskomsten mellem Hel
singør Kommune og Falck be
står fremdeles om end med de 
ændringer og tilføjelser som ti
den og udviklingen har fordret, 
og da navnlig i forbindelse med 
den første kontraktforhandling 
efter kommunesammenlægnin
gen i 1970, hvor også Helsingør 
og Tikøb kommuners brandvæ
sener blev bragt sammen. Givet 
var det dog, at det kommunale, 
deltidsbeskæftigede brandkorps 
på 29 mand i Helsingør skulle 
bibeholdes. Ligeledes skulle Ti
køb Brandvæsen fortsat bestå og 
have domicil på stationen i Ti
køb, der fik status af "hjælpe
brandstation", ligesom den i 
Hornbæk. Den løbende overens
komst, eller om man vil kon
trakt, hvorigennem kommunen 
køber nogle bestemte ydelser af 
Falck rækker frem til 2003. Den 
særegne Helsingør-ordning er 
imidlertid kun blevet godkendt 
af Statens brandinspektion til 
udgangen af 1998, men med mu
lighed for forlængelse under den 
forudsætning, at det første sluk
ningstog bemandes med én 
holdleder og mindst 7 mand, og 
at andet slukningstog bemandes 
med én holdleder og mindst 5 
mand, hvilket fordrer, at chauf
førerne ansat ved Falck gen
nemgår brandmandsuddannel
sen. Falck er i forhold til Hel
singør Brand- og Redningsbered
skab udelukkende entreprenør, 
der kontraktmæssigt stiller 
brandmateriel mærket Falck til 
rådighed på åstedet. Her tager
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Helsingør Brand- og Rednings
beredskab over, idet man har 
myndighedsudøvelsen og ind
satsledelsen i den kommunale 
brand- og beredskabstjeneste.

DEN NYE BRAND- OG 
ambulancestation 
PA KLOSTERMOSEVEJ

Trang plads, utidssvarende ind
retning og uhensigtsmæssig pla
cering var nogle af de argumen
ter, som blev lagt til grund for 
beslutningen om udflytningen 
af brand- og ambulancevæsenet 
fra Svingelport til Klostermose- 
vej. Her havde Helsingør Kom
mune i 1974 fra det konkurs
ramte entreprenørfirma Poul 
Larsen I/S erhvervet en større 
grund med tilhørende "garage
anlæg", som forholdsvis let og 
billigt kunne indrettes til ny ho
vedstation for kommunens 
brandvæsen og Falcks ambulan
cetjeneste. Den 1. april 1976 
kunne den nye station for brand- 
og ambulancetjenesten i Hel
singør Kommune indvies på 
Klostermosevej 106 i Helsingør. 
Stationen var rummelig, og i re
lation til Helsingør storkommu
ne var beliggenheden central. 
Dette fik imidlertid først rigtig 
betydning, da Statens Brandin
spektion! 1991 gjorde gældende, 
at deltidsansatte brandfolk ikke 
længere i forbindelse med til
kald måtte køre direkte til 
brandstedet, men møde frem på 
stationen for at følges med ud
rykningstoget herfra. Da dette 
senest 5 minutter efter en ind
gået alarm skal have forladt sta

tionen, fik det stor betydning, at 
de pågældende brandfolk boede 
og arbejdede i nærheden af 
brandstationen. Det hidtidige 
princip havde været en geogra
fisk spredning i kommunen, der 
er inddelt i 3 brandkredse, der i 
det daglige betjenes fra hver sin 
brandstation, men assisterer 
hinanden efter nærmere fastsat
te retningslinier. Hele mand
skabstyrken på 48 mand er kom
munalt ansat, hvoraf stør
steparten er på deltid. De 2 
chauffører der optræder i styrke
oversigten er uddannet brand- 
mænd, men ansat ved Falck. Det 
fastansatte personale ved Hel
singør Brand- og Redningsbered
skab omfatter i dag 1 bered
skabschef, 2 beredskabsinspek
tører og 1 viceberedskabsin- 
spektør, der er indsatsledere i 
hele kommunen. Beredskabs
chefens kontor omfatter desu
den den brandtekniske bygge
sagsbehandling, brandsyn, udar
bejdelse af alarmeringsplaner, 
branddemonstrationer, tilrette
læggelse af øvelser, kontrol med 
brandhaner og branddamme, 
lønregnskab m.v. Det admini
strative arbejde ved beredskabs
chefens kontor varetages af 2 
assistenter. Derudover er der på 
brandskolen tilknyttet 3 civil
arbejdere. Organisatorisk er 
brand- og redningsberedskabet 
som nævnt opdelt i 3 brand
kredse, hvor Station Helsingør 
arbejder alene i brandkreds 1 
omfattende 3 indsatslederud- 
dannede overbrandmestre, 3 be
redskabsmestre og 24 brand- 
mænd. Der arbejdes i 3 grupper 
med ugevagter i treholdsturnus
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CF-leder Poul Bir
kenfeldt Nielsen, 
beredskabschef 
01/01 1994 - 01/12 
1995.

således, at på en døgnvagt er 1 
overbrandmester, 1 brandme- 
ster, 6 brandmænd og 2 chauf
fører - i alt 10 mand, der på hver
dage mellem kl. 07.00 og 17.00 
er forstærket med 4 mand, der 
har arbejdsplads i nær tilknyt
ning til Brandstationen. De 2 
grupper på frivagt udgør statio
nens 2 slukningstog.

Det kan i øvrigt konstateres, 
at der er en bemærkelsesværdig 
overensstemmelse mellem 
mandskabsstyrkens størrelse i 
1998 og 1898! Station Tikøb på 
Præstegårdsvej i Tikøb assiste
res i brandkreds 2 af Station 
Hornbæk ved husild og om
vendt. Mandskabsstyrken be
står af 1 indsatslederuddannet 
overbrandmester, 1 brandmester 
og 8 brandmænd. Station Tikøb 
assisterer tilsvarende ved husild 
Station Hornbæk på Birkehave- 
vej i Hornbæk, hvor mand
skabsstyrken omfatter 1 ind
satslederuddannet overbrand
mester, 1 brandmester og 6 
brandmænd.

HELSINGØR BRAND- 
OG REDNINGS
BEREDSKAB

Den gamle brandstation i Svin
gelport blev ved udflytningen af 
Helsingør Brandvæsen og Falcks 
Ambulancetjeneste overtaget af 
Helsingør Civilforsvar. Selvom 
Indenrigsministeriet og Kom
munernes Landsforening havde 
påpeget det hensigtsmæssige i at 
sammenlægge det kommunale 
brandvæsen og det kommunale 
civilforsvar, nært beslægtede 

som de i virkeligheden var i mål 
og midler, blev dette tilsynela
dende ikke i denne aktuelle si
tuation konkret inddraget i 
overvejelserne i forbindelse med 
udflytningen. Først i 1988 kom 
det på tale at skabe et fælles be
redskabsværn i Helsingør ved en 
sammenlægning af Helsingør 
Brandvæsen og Helsingør Civil
forsvar. En gedigen rapport dan
nede grundlaget, men skabte 
samtidig usikkerhed hos bl.a. de 
deltidsansatte brandfolk i de tre 
brandkredse: Helsingør, Tikøb 
og Hornbæk, der var højlydt 
utilfredse med den struktur, 
som der var lagt op til, og som 
meget vel kunne betyde ned
læggelse af de to sidstnævnte 
stationer. Forslaget nød ikke 
fremme politisk, så forslaget 
stilledes i bero.

Men ved en byrådsbeslutning 
i december 1993 blev Helsingør 
Brandvæsen og Helsingør Civil
forsvar lagt sammen i Helsingør 
Brand- og Redningsberedskab. 
Sammenlægningen var et resul
tat af et omfattende udvalgsar
bejde baseret på Beredskabslo
ven, der var blevet vedtaget i 
1992.

Helsingør Brand- og Red
ningsberedskab blev en realitet 
1. januar 1994. Samtidig flytte
de Helsingør Brand- og Red
ningsberedskab ind i udvidede 
lokaler på Klostermosevej 106C.

TO VIRKSOMHEDS
KULTURER

Selvom der var tradition for 
samarbejde mellem de to z/væs
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ener", så var det trods alt to me
get forskellige virksomhedskul
turer repræsenteret ved den nye 
beredskabschef, fhv. civilfor
svarschef, Poul Birkenfeldt 
Nielsen og viceberedskabschef, 
fhv. brandinspektør, Ole K. An
dersen der skulle samarbejdes.

Eller som det udtrykkes af le
delsen "Beredskabets medarbej
dere vil i 1994 blive medspillere 
i en omstillingsproces, der vil 
stille store krav til hver enkelt i 
beredskabet. Alle vil skulle bi
drage med nytænkning, fleksibi
litet og samarbejdsvilje, hvis 
målet om et moderne, alsidigt 
og effektivt beredskab til gavn 
for alle kommunens borgere 
skal nås".

Dette lykkedes ikke rigtigt i 
første omgang. Ole K. Andersen, 
der var blevet ny beredskabschef 
pr. 1. april 1996 efter at have 
været konstitueret fra 1. decem
ber 1995, kan således bl.a. kon
statere, at antallet af frivillige er 
blevet halveret på kun to år. For 
1996 sættes derfor som mål for 
Helsingør Brand- og Rednings
beredskab at styrke de frivillige, 
der p.t. tæller 50 fordelt på føl
gende tjenestegrene: brand, red
ning, indkvartering, hundetje
neste samt forplejning og kom
munikation. Endvidere satser 
man på at oprette et dykkerbe
redskab og en yderligere udbyg
ning af brandskolen i Skibstrup.

DET AT VÆRE 
BRANDMAND

Engang stod alle borgere last og 
brast, når den "røde hane galede

over by ". Senere blev det de yng
ste, stærkeste og modigste, der 
på session alene udvalgt til 
brandvæsenet. Og man har øjen
synlig været overordentlig stolt 
ved at være medlem af "Helsing
ørs faste Brandmandskab" eller 
"Helsingør Reserve Brand
korps". Det er i alle tilfælde med 
synlig stolthed, at man sammen 
med kollegaerne i brandkorpset 
har poseret foran fotografens ka
mera i fuld uniform. Den særli
ge korpsånd, der fornemmes at 
herske på de fine gamle fotogra
fier, udvikledes og styrkedes 
med oprettelsen af Helsingør 
Brandvæsen. Når Axel Krieger i 
forordet til bogen "Danmarks 
Brandvæsener" skriver, at "De 
danske brandfolk er et roligt og 
stille folkefærd, der, uden at re
klamere eller slå på stortromme 
for deres virksomhed, går til de
res ofte farefulde gerning besjæ
let af lyst og iver efter at hjælpe 
andre medborgere, der måske er 
i den højeste nød" har billedet 
givetvis i høj grad baggrund i 
hans virke som leder af Helsing
ør Brandvæsen fra 1924 til 1958. 
"I Helsingør Brandvæsen har der

Helsingør Brand- 
og Redningsbered
skab på Kloster- 
mosevej 106 C.
KP 1998.
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Bygningskonstruk
tør Ole K. Ander
sen, konst, brand
inspektør 10/08 
1987, ansat som 
brandinspektør 
01/07 1989. Vice- 
beredskabschef 
01/01 1994-30/11 
1995. Konst, be
redskabschef 
01/12 1995. Bered
skabschef 01/04 
1996.

gennem alle årene været et ubry
deligt godt samarbejde" fastslår 
overbrandmester Kurt Jørgensen 
ved sin afgang i 1989 fra Hel
singør Brandvæsen, hvor han da 
havde været i 38 år. "Da jeg star
tede, var kaptajn Krieger bran
dinspektør. Han var en tidligere 
militærmand af den gamle sko
le, som helst så, at man slog hæ
lene sammen, når man hilste el
ler gjorde honnør. Senere fulgte 
den tørre og tekniske oberstløjt
nant Reiler, der ikke holdt i 
mange år hos Helsingør Brand
væsen. Han blev afløst af den le
gendariske Bent Pedersen. Han 
var fantastisk. Startede som me
nig brandmand og arbejdede sig 
op gennem graderne for at ende 
som korpsets førstemand. Jeg 
tror, alle kammeraterne er enige 
i, at dygtigere brandinspektør 
findes ikke. Og så var han jo en 
af vores egne, som vi kunne 
være dus med. I dag har Ole An
dersen posten som brandinspek
tør - "en mand med store planer 
for Helsingør Brandvæsen". Så
vidt karakteristikken af brand
inspektørerne. Det at være 
brandmand i dag fordrer med be
redskabschef Ole Andersens 
ord, at den pågældende "virkelig 
har lyst til det krævende og ud
fordrende arbejde at være brand
mand - såvel på heltid som på 
deltid, at man har et særdeles 
fint helbred og god psyke, hvor
til kommer faglig kompetence 
og dygtighed, ligesom han må 
besidde en evne for omstilling og 
samarbejde samt være kollegial, 
herunder have opnået fuld ac
cept hos familie og arbejdsplads 
for det at være brandmand".

9393 BRANDE PÅ 100 ÅR

Ildebrand er godt avisstof. Selv 
den ubetydeligste brand bliver 
omtalt uden undtagelse. Hel
singør Brandvæsen har med 
samme omhu og akkuratesse 
troligt år efter år udarbejdet en 
statistisk oversigt, der ligeså tro
ligt er blevet omtalt i de respek
tive aviser. Med en kreativ avis
redaktør kunne brandinspek
tørens årsberetning få en over
skrift som "Lørdag formiddag i 
august er der flest brande", "Der 
Udbryder oftest Brand paa Tirs
dage mellem 9 og 12" og "Den 
røde hane galer helst om tirsda
gen". Et faktum er det, at Hel
singør Brandvæsen i tidsrum
met 1898-1998 har haft 9393 ud
rykninger til ildebrand, hvoraf 
de 7647 kan betegnes som større 
(2 eller flere strålerør har været 
anvendt til slukningen). Af dis
se skal særlig fremhæves: 23/12 
1901 alvorlig brand i et petrole
umslager i Lund & Rasmussens 
kælder på hjørnet af Bjergegade 
og Groskenstræde. 31/3 1902 
observerer man en meget stor 
brand i Helsingborg og tilbyder 
assistance af dampsprøjten. Men 
da denne med betjeningsmand
skabet når ned til færgen - er 
denne sejlet for 5 minutter si
den. Der blev ingen Sverigstur 
denne gang. 15/10 1904 brænder 
det i Brøndstræde 35, hvor en 65- 
årig kvinde indebrænder. 18/6 
1906 brænder udlængerne til 
Hellebækgaard, og den helt sto
re katastrofe undgås kun ved, at 
dampsprøjten fra Helsingør gri
ber ind. 10/7 1907 brænder et pe
troleumslager ved Havnegade, 
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hvor man får hjælp fra et i hav
nen liggende marinefartøj, 
"Marstrand". 21/12 1908 fore
falder en meget stor og alvorlig 
brand i "Messenborg" på hjørnet 
af Strandgade og Bramstræde, 
der kræver indsats af hele korp
set med dampsprøjte og øvrigt 
brandmateriel. 15/4 1912 er der 
en alvorlig tagbrand på hjørnet 
af Strandgade og Havnepladsen, 
hvor det nær var gået galt, da den 
store stige ramte de elektriske 
luftledninger. 5/2 1913 brænder 
garagerne på Sommerlyst. 18/2 
1919 udbryder en voldsom brand 
i Strandgade 75 hos en Fru Bon
fils, der var noget af en særling, 
og som med magt måtte fjernes 
fra sin lejlighed, i hvilken brand- 
mændene under oprydningen 
finder ca. 100.000 kr. i kontan
ter og obligationer. En formue, 
der i mange år havde været 
skjult for skattevæsenet. 24/12 
1922 brænder Pilehøj og ødelag
de ganske den Juleaften. 4/9 
1925 må en alvorlig tagbrand be
kæmpes i Bjergegade 19. 12/2 
1929 alvorlig tagbrand på Tek
nisk Skole, forårsaget ved op
tøning af vandrør. 3/10 1929 as
sisterer brandvæsenet ved en 
meget stor brand i Hellebæk, der 
lægger klædefabrikken helt i 
aske. 4/11 1931 hærges Odd Fel
low Palæet, Strandgade 93, af en 
voldsom tagbrand. 27/7 1932 
brænder snedkerværkstedet 
m.m. på Skibsværftet. Branden 
antager et så voldsomt og fare
truende omfang, at der kaldes 
assistance fra København, Ti- 
køb, Fredensborg, Hillerød og 
Hørsholm. Der benyttes ialt 38 
strålerør og 3.560 m slange. 28/8

1935 ødelægges Dampvaskeriet 
"Øresund". 29/12 1936 truedes 
hele byen af en katastrofe, idet 
der udbryder en alvorlig tag
brand på elektricitetsværket, 
som det dog lykkes at bekæmpe, 
inden værkets maskiner lider 
skade. 1/3 1938 nedbrænder Ho
tel "Prins Hamlet" totalt, og 3 
mennesker mister livet. Tikøb 
Brandvæsen sender en sprøjte til 
assistance. 4/1 1939 brænder 
"Margrethehøj" ned til grunden. 
10/10 1939 truer en heftig brand 
i snedkeriet Sudergade 13 hele 
det omliggende gamle kvarter. 
Branden bekæmpes med 9 strå
lerør. 6/7 1940 rasede en vold
som brand i en 200-300 år gam
mel bygning i Fiolgade 10. Den 
blev hurtigt slået ned. Ved den
ne brand fik C.B.- brandmand
skabet deres "ilddåb ". 17/9 
1942 ved en brand i råvarekæl
deren på Gummifabrikken "Tre
torn" var røgen så kvælende, at 
man måtte anmode Københavns 
Brandvæsen om røgdykker
hjælp. 22/6 1943 opstod der ild i 
et brændelager ved Hollandske 
Mølle. 27/7 1943 blev spinderi
et ved Hellebæk Klædefabrik sa
boteret og brændte helt ned. 
13/1 1944 brændte hele Hel
singør Kommunes brændelager 
ved Esrumvejen. 14/4 1944 op
stod der en voldsom brand i 
støberiet og maskinværkstedet 
på værftet. Der måtte 15 stråle
rør til at bekæmpe den. 21/8 
1946 kaldtes brandvæsenet til 
assistance ved en stor brand på 
Kvistgaard Stavfabrik. 28/9 1946 
ved 8-tiden opstod heftig brand i 
bagermester Wulffs ejendom i 
St.Olaigade 20. 8/5 1947 ild i tør

- Hallo, er det kaptajn Krie- 
gerl Jeg har et nyt tal til De
res statistik.

Vittighedstegning 
fra Helsingør Dag
blad august 1956.

- Vi har jo ogsaa hver betalt 
5,77 kr. for den fornøjelse.

Beløbet referer til 
hvad Helsingør 
Brandvæsen gen
nemsnitlig koste
de borgerne. Vit
tighedstegning fra 
Helsingør Dagblad 
august 1956.
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veskur på Stubbedamsvej. Børns 
leg med tændstikker. 19/3 1948 
ildløs i møbelfabrik på Konge
vej. 22/5 1948 storbrand på værf
tet. Hele tagetagen på skibsbyg
geriet udbrændt. 14/6 1948 
Borupgaard hærget af voldsom 
brand. Lucernemelsfabrikken 
nedbrændt. 19/11 1948 bager
mester Lund Christensens ejen
dom på hjørnet af Havnevej og 
Strandvejen i Espergærde brand
hærget. 14/7 1949 tre mænd i 
livsfare ved skibsbrand på Hel
singør Skibsværft. 25/7 1949 
omfattende brand på Helsingør 
losseplads. 3/11 1949 bagbyg
ning til St. Annagade 15-17 ind
rettet med maskinværksted, si
devognsfabrik og møbellager 
hærget af brand. 28/12 1949 Hel
singør Stole- og Møbelfabrik på 
Kongevej nedbrænder delvis. 
22/5 1950 Snekkersten Kro hær
get af voldsom brand, der er 
påsat. 16/7 1950 "Dyresøgård" 
ved Esrumvej nedbrænder. 
Brandsprøjtens vandtank løb 
tør. 23/8 1951 stor brandudryk
ning til bagermester Knudsens 
Bageri på Stengade 11 - ild i olie
beholder. 11/11 1951 brand i 
hjemmelavet oliefyr på Rosen
kildevej 52 b. 12/11 1951 bræn
der hotel og sommerpensionat 
"Sandagerhus" på Sauntevej ved 
Hornbæk Plantage. 27/5 1952 
ildløs i tagetagen på "Nøjsom
hed" ved Rønnebær Alle. Ejen
dommen var under indretning 
til "råkostskole". 5/6 1952 tag
brand på "Børnegaarden" på 
Trækbanen. 6/2 1953 dramatisk 
brand på Sabroesvej. Brandårsa
gen formentlig cigaretrygning i 
sengen. 16/6 1953 Helsingør 

skattevæsens arkiv ødelagt ved 
brand på "Lundegaarden" på 
Claessensvej. 27/8 1953 8 men
nesker i livsfare ved brand i 
Strandgade 32. 1/12 1953 ildløs 
i Fællesbageriets nye bagerfor
retning i Blicherparken, på "Me- 
ulenborg" og i St. Annagade 53. 
25/6 1954 droskevogn i brand 
ved kollision. 26/3 1955 ildløs 
på "Sommariva" på Ndr. Strand
vej. 13/8 1955 voldsom brand i 
remisen ved Helsingør Station. 
18/5 1956 overlærer Scheels lej
lighed på Pontoppidansvej 33 
hærget af voldsom brand. 30/7 
1956 "Birkehøj" på Gi. Helle
bæksvej nedbrænder. Sergent
elever fra den nærliggende ekcer- 
serplads assisterer brandfolke
ne. 29/8 1956 kunstmaleren 
Erich Eriksøe forsøger selv at 
redde sit livs produktion, men 
de allerfleste blev flammernes 
bytte. Selvbyggerens museum 
ødelagt kort før fuldendelsen. 
8/11 1956 "Panoptikon-Brand" 
hærgede "Det jyske Bageri" i 
ejendomen St. Annagade 35. 5/4 
1957 brandvæsenet stikker ild 
på to træhuse som øvelse. 20/11 
1957 "Tårnhøj" nedbrænder. 
Branden giver afbræk i "Tårn
høj-byggeriet". 21/12 1957
ildløs i brødudsalg i St. Annaga
de 22, bliver brandinspektør 
Kriegers "jubilæumsbrand" 
nummer 1200. 29/4 1958 husild 
i Gyldenstræde 2 i forb. med 
tørring af brænde. 15/6 1958 
husild i Sommariva pga overhe
det komfur. 27/6 1958 tagbrand 
i snedkeri på Kongevej 17. 15/7 
1958 tagbrand i Torvegade 3. 
20/10 1958 ildløs i fyrrum i Kar- 
meliterhuset. 5/2 1959 husild i 
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St. Annagade 23 pga radioappa
rat. 24/11 1959 er der ildløs på 
Helsingør Rammelistefabrik på 
Kongevej. 11/12 1959 hærges 
Birkehøjgård ved Esrumvej af 
brand. 24/1 1960 opstår ildløs i 
forbindelse med benzinpåfyld- 
nig på servicestationen på hjør
net af Esrumvej/Rolfsvej. 27/8 
1960 gasflaskeeksplosion i au
tolakereri på Mads Holmsvej 4. 
11/9 1960 ild i "Erika Dan" på 
jernskibsværftet. 8/9 1960 ild i 
korntørringsanlæg på Holland
ske Mølle. 18/6 1961 ildløs på 
Bakkegården ved Esumvej pga 
fyrværkeri. 24/7, 26/8, 16/11 og 
13/12 1961 ildløs på værftet i 
henholdsvis karbidværket, jern
støberiet, skibsbyggeriet og ski
bet "Jutlandia". 25/2 1962 tag
brand i Bjergegade 22. 1/4 1964 
ild i sommerhus på Esrumvej 
154. 7/4 1964 møbelfabrik på 
Gurreholm hærges af voldsom 
brand. 27/6 1964 ild i lasten på 
M/S Panama. 23/7 1964 lager
bygning ved Hollandske Mølle 
nedbrænder. 17/4 1966 møbelfa
brik på Gurreholm nedbrændt. 
29/8 1966 værksted på Gefions- 
vej 45 ramt af ildsvåde. 20/12 
1966 lejlighed udbrændt på 
Stubbedamsvej 6. 18/2 1967 ta
getagen på Marienlyst Skole ud
brænder. 29/5 ildløs på "Al- 
boats" på Helsingør Nordhavn. 
30/7 kraftig ildløs på losseplad
sen ved Gurrevej. Lossepladsen 
er i det hele taget brandvæsenets 
største rekvirent. Helsingør 
Rammelistefabrik på Kongevej. 
5/2 1970 storbrand om bord på 
skibet "Naude", hvor 4 personer 
omkommer. 14/11 1975 Krygers 
Boligmontering i St. Olaigade 

37-39 nedbrænder totalt. 21/11 
1976 hærges hele tagetagen i Pu- 
tchers gård på Stenagde 48. 1 
person omkommer. 25/6 1982 
indtræffer et større uheld ved 
DSB med tankvogn fyldt med 
saltsyre. 24/10 1982 nedbrænder 
lysfabrikken Asp Holmblad på 
Ørstedsvej totalt. 1 brandmand 
omkommer. 11/5 1992 jævnes 
et hus på Gefionsvej med jorden 
ved en naturgaseksplosion.

Vi t tigh eds t egning 
fra Helsingør Dag
blad august 1956.
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